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Grand larousse encyclopédique : Supplément 1085 

Grand larousse encyclopédique : Tome cinquiéme 

.Filar - Hydra 
23 

Grand larousse encyclopédique : Tome deuxiéme 

.Bauf - Cher 
8 

Grand larousse encyclopédique : Tome dixiéme . 

Stria - Zyth 
6 

Grand larousse encyclopédique : Tome huiyiéme . 

Orm - Rals 
4 

Grand larousse encyclopédique : Tome neuviéme . 

Ram - Stre 
5 

Grand larousse encyclopédique : Tome premier.A - 

Baue 
9 

Grand larousse encyclopédique : Tome quatréme . 

Desf - Filao 
10 

Grand larousse encyclopédique : Tome Septiéme 

.Mali - orly 
3 

Grand larousse encyclopédique : Tome troisiéme 

.Ches - Desé. 
7 

La grande aventure d' Alger républicain 1328 

Les Grandes doctrines morales 1089 

Les Grandes Philosophies 807 

Les grandes théories du théatre 1213 

Grandeur de l'Islam 2254 

Les Grands acteurs contemporains ( 1900 - 1963) 2208 

Les Grands comédiens ( 1400 - 1900) 2209 

Les Grands problèmes métaphysiques 1091 

Les grands procès : orgaisation spéciale : Oran, 06 

mars 1951 : Alger, 29 octobre 1953 
1803 

Les grands trahison de la france coloniale : faits et 

méfaits de la colonisation française en Algerie . 
1599 

Le groupe scout Emir Khaled de Belcourt : Un 

maillon des scouts musulmans algeriens 1945 - 

1962 

127 

Guelma 45 : Un criminel nommé Achiary 258 

Guelma, 1945 : : Une subversion française dans l' 

Algérie coloniale 
1862 

Guerilla sans visage : Les premiers Réseaux : 1178 



Tome 1 

Guerre d'Algerie : chronologie et commentaires. 1497 

La guerre d' Algerie : 1954 - 1962 77 

La guerre d' Algerie : les fils de la toussaint :Tome 

1 
689 

La guerre d' Algerie : L'heure des colonels : Tome 

3 
690 

Guerre d 'Algérie et lutte de libération : 1ére partie 549 

Guerre d 'Algérie et lutte de libération : 2 éme 

partie 
551 

La Guerre d'algerie 1661 

La guerre d'Algerie 1856 

La Guerre d'Algerie ( 1954 - 1962 ) : torturés par le 

pen 
449 

La Guerre d'algerie : 1954-1962 , la fin de 

l'amnésie - Tome 1 
2118 

La Guerre d'algerie : 1954-1962 , la fin de 

l'amnésie - Tome 2 
1171 

Guerre d'Algerie : chronologie et commentaires 1498 

La Guerre d'Algerie : Dictionnaire et documents 

:Tome 5 
686 

Guerre d'Algérie : Le point des 20 aout 1954-1962 1605 

La Guerre d'Algerie : le temps de léopards : Tome 

2 
688 

La Guerre d'Algerie : Les feux du désespoir ( La 

fin d'un empire ) : Tome 4 
687 

La Guerre d'algerie 1954-1962 : La transition d'une 

france a une autre - le passage de la iv republique : 

Tome 1 

880 

La Guerre d'algerie 1954-1962 : La transition d'une 

france a une autre - le passage de la IVe republique 

: Tome 2 

881 

Guerre d'Algérie 1954-1962 histoire : Les camps 

de concentration et les prisons en Algérie et en 

France 

804 

La Guerre de la hont : tortures de la guerre 

d'algerie 1954-1962 
2029 

Guerre et civilisation 2181 

Guerre et révolution d'Algérie : La nuit coloniale 39 

La guerre révolutionnaire du Vietnam : Histoire, 

techniques et enseignements de la guerre 

Américano-Vietnamienne 

392 

Les Guerres insurrectionnelles et révolutionnaires 

de l'antiquité à nos jours 
391 



La guerrre et la paix Tome 3 2171 

Guide de la communication écrite : Savoir 

rédiger,illustrer et présenter 

rapports,dossiers,articles,mémoires et thèses 

1099 

Guide de la culture berbère 1151 

Guide de la rédaction 1642 

Guide de l'étudient en psychologie 1934 

Guide d'élaboration d'un projet de recherche en 

sciences sociales 
1503 

Guide d'initiation à la psychologie : devenir 

psychologue 
1564 

Guide méthodologie de le recherche en 

psychologie 
1400 

Guide pour l'explication de texte philosophique 1975 

Guide pratique de l'analyse de données : Avec 

applications sous IBM SPSS statistics et excel 

Questionnez . Analysez...et décidez 

1050 

Hadj-Ali Abdelkader : Pionnier du mouvement 

révolutionnaire Algerienne 
1953 

De Hamdan Khodja à Kateb Yacine : pour un 

regard national ! : Essais algériens d'histoire 

sociale et culturelle 

42 

Hamlet 2086 

Le hasard et l' histoire : entretien avec Belaid 

Abdesselam : tome 1 
324 

Le hasard et l' histoire : entretien avec Belaid 

Abdesselam : tome 2 
325 

Le Hasard et la nécessité : Essai sur la philosophie 

naturelle de la biologie moderne 
1676 

Le hasard et l'histoire : : Entretien avec Belaid 

Abdesselam .Tome 1 
1514 

Le hasard et l'histoire : : entretien avec Belaid 

Abdesselam : tome 2 
1515 

Hector Villalobos 1557 

Hernani 1216 

Des héroines Algériennes dans l 'histoire : Récit 1812 

Hezbollah, Dernier Acte 1539 

De hippone buna a annaba : Histoire de la 

fondation d'une métropole 
706 

Histoire ancienne de l'afrique du nord : Tome 1 1111 

Histoire ancienne de l'afrique du nord : Tome 2 1107 

Histoire ancienne de l'afrique du nord : tome 3 1104 

Histoire ancienne de l'afrique du nord : Tome 4 1110 

Histoire ancienne de l'afrique du nord : Tome 5 1109 



Histoire ancienne de l'afrique du nord : Tome 6 1108 

Histoire ancienne de l'afrique du nord : Tome 7 1106 

Histoire ancienne de l'afrique du nord : Tome 8 1105 

Histoire contemporaine de l'Algerie : nouveaux 

objets = تاريخ الجزائر المعاصر 
2089 

Histoire d'Algerie : Sidi - Bel - abès : De la 

colonisation à la guerre de libération en zone 5 

wilaya 5 ( 18930 - 1962 ) 

70 

Histoire de bougie 937 

Histoire de Constantine sous la domination Turque 

de 1517 à 1837 
2214 

Histoire de demain 986 

Histoire de l' Algerie contemporaine 66 

Une histoire de la communication moderne : 

Espace public et vie privée 
970 

Histoire de la conquete d'alger 1762 

Histoire de la grande kabylie XIX - XX siecle : 

Anthropologie historique du lien social dans les 

communautés villageoises 

1511 

Histoire de la guerre d' Algerie 1206 

Histoire de la guerre d'' Espagne : Tome 1 = The 

spanish civil war 
2162 

Histoire de la guerre d' indépendance Algerienne 2157 

Histoire de la guerre d'Espagne : Tome 2 = The 

spanish civil war 
2163 

Histoire de la numidie et maurétanies : Des 

origines jusqu'a l'invasion vandale 
1368 

Histoire de la pensée . Tome 3 , la pensée moderne 

de Descartes à Kant 
627 

Histoire de la pensée . Tome 4 , la pensée moderne 

de Hegel a Bergson 
629 

Histoire de la pensée .Tome 2 , la pensée 

chrétienne 
628 

histoire de la presse indigène en Algerie : des 

origines jusqu' à 1930 
1242 

Histoire de la psychologie 1935 

Histoire de la société de l'information : Nouvelle 

édition " un de ces textes qui donne au lectur le 

sentiment d'étre plus................ 

1577 

Histoire de la sociologie 1055 

Histoire de la Turquie 1545 

Histoire de l'Afrique :Tome 1 : Des origines au 16 

ème siècle 
675 

Histoire de l'Afrique blanche : Des origines à1945 1293 



Histoire de l'afrique du nord : Tunisie - algérie - 

maroc des origines à la conquete arabe (647 ap. J. - 

C.) 

1291 

Histoire de l'Algerie : de La fin de la régence 

turque à l'insurrection de 1954 
2268 

Histoire de l'Algerie contemporaine : la conquête 

et les débuts de la colonisation ( 1827 - 1871 ) 
1292 

Histoire de lalogique 265 

Histoire de l'anarchisme 1890 

L'histoire de l'art : L'Inde 769 

l'histoire de l'éducation 1021 

Histoire de l'éducation technique 1473 

Histoire de lieux : El asnam, Miliana,Ténès 2099 

Histoire de l'insurrection de 1871 en algérie : 

Volume 1 
1955 

Histoire de l'insurrection de 1871 en algérie : 

Volume 2 
1956 

Histoire de l'utopie 2084 

Histoire de ma vie 73 

Histoire de Tizi-Ouzou et de sa région : des 

origines à 1957 
938 

Histoire de tlemcen : Ville française : l' 

dministration militaire 1842-1852 
1412 

Histoire des Beni Abd El Wad : rois de Tlemcen : 

jusqu'au rèigne d'Abou Hammou Moussa 2 : 

volume 1 

244 

Histoire des Beni Abd El Wad : rois de Tlemcen : 

jusqu'au rèigne d'Abou Hammou Moussa 2 : 

volume 2 

1235 

Histoire des beni abd el-wad : Rois de Tlemcen 1236 

Histoire des courants pédagogiques : Encyclopidie 

des pédagogies pour adultes : Tome 1 
561 

Histoire des débuts de la colonisation dans la 

subdivision de Tlemcen 1842 - 1870 : Conditions 

et developpement historique 

1413 

Histoire des frères Aroudj et Khair-ed-din : 

fondateurs de la régence d'alger 
2217 

Histoire des idées politiques 1755 

Histoire des idées sociologiques des origines à 

weber : 3 édition 
1377 

Histoire des marionnettes 221 

Histoire des médias : De diderot à internet 209 

Histoire des médias audiovisuels 1383 

Une histoire des médias de communication 2257 



Histoire des pirates et des corsaires 506 

Histoire des relations internationales : De 1919-

1945 : Tome 1 
1320 

Histoire des théories de la communication : " un 

remarquable sens de la pédagogie" le monde 

diplomatique : économie - sociologie - sciences 

politiques - droit.. 

123 

Histoire des théories de la communication : " Un 

remarquable sens de la pédagogie." le monde 

diplomatique : nouvelle édition 

124 

Histoire diplomatique 792 

Histoire d'Oran : Avant, pendant et aprés la 

domination Espagnole 
961 

Histoire du cinéma Américain 1033 

Histoire du colonialisme 828 

Histoire du comité international de la croix-rouge : 

De Saragevo à Hiroshima 
824 

Histoire du comité international de la croix-rouge : 

De Solférino à Tsoushima 
381 

Histoire du commerce 1417 

Histoire du developpement culturel et scientifique 

de l'humanite : Index 
1003 

Histoire du developpement culturel et scientifique 

de l'humanite : Volume I. La prehistoire et les 

debuts de la civilisation 

1180 

Histoire du developpement culturel et scientifique 

de l'humanite : Volume II. L'antiquite de 1200 

avant J.-C. à 500 de notre ére 

1822 

Histoire du developpement culturel et scientifique 

de l'humanite : Volume III.Les grandes 

civilisations du moyen age 

879 

Histoire du developpement culturel et scientifique 

de l'humanite : Volume IV. Les origines du monde 

moderne ( 1300- 1775 ) . Tome1 

1069 

Histoire du developpement culturel et scientifique 

de l'humanite : Volume IV.Les origines du monde 

moderne ( 1300- 1775 ) .Tome 2. Les concepts 

culturels et scientifiques 

1070 

Histoire du developpement culturel et scientifique 

de l'humanite : Volume V. Le XIX siecle . Tome 2. 

Univers non européens 

569 

Histoire du developpement culturel et scientifique 

de l'humanite : Volume VI.La transformations des 

sociétés les aspirations des peuples arts et lettres . 

Tome 2. 

915 

Histoire du FLN 808 



Histoire du jazz 1853 

Histoire du languedoc 1997 

Histoire du Liban 1752 

Histoire du mouvement ouvrier en Algérie : Gréves 

et luttes syndicales à djidjelli ( jijel ) et sa région ( 

1936-1939 ) 

2074 

Histoire du nationalisme algerien : 1919 - 1939 : 

Tome 1 
1306 

Histoire du nationalisme algerien : 1939 - 1951 : 

Tome 2 
1307 

Histoire d'un parjure 1148 

Histoire d'un voyage en la terre de Brésil 1477 

L'Histoire illustrée et commentée de la médersat El 

Hyat - Jijel (1933-1962) 
2073 

L'Histoire par la bande : une experience de la 

bibliotheque nationale d'alger 
406 

Histoire politique de l'Afraique du nord 2145 

Histoire religieuse de l'Algerie : : l' identité et la 

religion face à la modernité 
635 

Histoire romaine : livre 30 : chapitre 12 à 17 630 

Histoire, culture et société 1363 

Hitler, La presse et la naissance d'une dictature 1100 

Hobbes 2150 

Homère 1046 

L'Homme 1982 

L'homme qui souffre : anthropologie de la 

souffrance psychique et des réponses 

thérapeutiques 

2065 

Les Hommes de l'ombre : mémoire d'un officier du 

MALG 
1427 

Hommes d'état, hommes de guerre 760 

L'honneur de Saint-Arnaud 1568 

Horace : tragedie 673 

Houari boumediene : une homme, une révolution 

(1954-1962) 
45 

Huit jours de la batalle d' Alger : ( 28 Janvier - 4 

Fevrier ) 
2038 

Humanisme et renaissance 1553 

Hypertexte et processus cognitif : Enjeux pour 

l'apprentissage 
2096 

Iberdan n tissas 1934-1965 31 

Ibn kaldoun : un génie magribien 1332-1406 1071 

Ibn Khadon et les sept vies de l'islam 1562 



Ibn khaldun et la formation des sciences sociales 1356 

Ibn-Khaldoun : Naissance de l'histoire passé du 

tiers monde 
1366 

Des idees claires pour enseigner : Epreuve orale 

d'entretien- 1 ére partie 40 questions- réponses : 

tome 2 

541 

Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline 1684 

Identité(s), filiation, se repérer pour apprendre : 20 

ème congrès de la FNAREN du 22 au 25 Juin 2005 

à Nice 

962 

Il était une fois la wilaya IV : Itinéraire d'un 

rescapé 
2179 

Il était une fois Tlemcen : récit d'une vie, récit 

d'une ville 
308 

Illusatrator 9 1354 

L'Image 445 

Image d' une révolution : la révolution Algerienne 

dans le cinema et dans les textes français durant la 

période du conflit 

1189 

L'image de l'algérie antique au travers des sources 

arabes du moyen age : Tome 1 
1703 

L'image de l'algérie antique au travers des sources 

arabes du moyen age : Tome 2 
1704 

L'image de l'algérie antique au travers des sources 

arabes du moyen age : Tome 3 
1705 

L'image de l'algérie antique au travers des sources 

arabes du moyen age : Tome 4 
1706 

L'image et les signes 1283 

Images en textes, images du texte : Dispositifs 

graphiques et communication écrite 
239 

Implicites,stéréotypes,imaginaires : La composante 

culturelle en langue étrangères 
1586 

Imzad 1114 

L'inconscient 484 

Inde : Petite planéte 361 

Indépendance politique et libération économique : 

un quart de siècle du developpement de l'Algérie 
840 

L'individualisation de l'enseignement : 

L'individualité des enfants et son role dans 

l'éducation 

415 

l'influence des organisations non gouvernation 

(ONG) sur la négociation de quelques instruments 

internatianx 

489 

L'Information 2151 

L'information à travers le monde : Presse : Radio 24 



:Télévision : Film 

Information communication organisation 1068 

L'information et le développement national 2062 

L'inhumain 1097 

Initiation à la pratique sociologique 563 

Initiation à la philosophie 1345 

Initiation à la psychologie : Comment devenir 

psychologue 
1565 

Initiation à la sociologie 1273 

Initiation au siècle des lumières 1195 

Initiation aux épreuves de français des lycées : 

classes de seconde 
516 

L'initiation psychologique de l'éducateur : 

Connaissances des méthodes et travaux 

expérimentaux 

674 

L'Initié durant le cycle obscur 1061 

Institutions : Tome II 1930 

Les institutions de l'Algerie durant de la période 

coloniale 1830 -1962 
659 

Institutions internationales 398 

Les institutions politiques de l'Afrique noire 752 

Les Insuccès scolaires : diagnostic et redressement 1022 

Les insurrections en Algerie : 19 ème et 20 ème 

siècle : les insurrections au 20 ème siècle : tome 2 
409 

Les insurrections en Algerie : 19 ème et 20ème 

siècle : les insurrections au 19ème siècle : tome 1 
408 

L'intelectuel et la révolution Algerienne 1047 

Les Intellectuels algeriens mythe , mouvance et 

anamorphose : des années de braise aux années de 

feu 

1203 

internet et la loi 679 

internet et le droit 349 

Interpretation of psychological expressions : 

English - Arabic =   : موسوعة شرح المصطلحات النفسية
عربي -انجليزي   

4190 

Intervenir en public : Le guide pratique 384 

Introduction à la psychosociologie 1521 

Introduction à la méthode de la science politique 768 

Introduction à la pédagogie 1631 

Introduction à la philosophie analytique 1250 

Introduction à la philosophie contemporaine du 

langage,du langage à l'action 
2221 

Introduction à la politique 835 



Introduction à la psychologie 300 

Introduction à la psychologie du développement : 

du bébé à l'adolescent 
2180 

Introduction à la psychologie du développement : 

Enfance et adolescence 
973 

Introduction à la psychométrie 341 

Introduction à la psychopédagogie : guide 

méthodologique , exercices , référentiel théorique 
743 

Introduction à la sociologie 211 

Introduction à la sociologie 953 

Introduction à la sociologie 954 

Introduction à la sociologie 1266 

Introduction a la sociologie : les fondements 460 

Introduction à la sociologie par sept grands auteurs 

: Bourdieu, Drkheim, Godbout, Goffman, Sennett, 

Tonnies, Weber : Avec corrigés et suppléant sur 

internet : Licence, Master, Doctorat. 

1952 

Introduction à la sociologie pragmatique : Vers un 

nouveau " style " sociologique ? 
1745 

Introduction à l'analyse de la télévision 1286 

Introduction à l'analyse de l'image 1282 

Introduction à l'art chinois 2126 

Introduction à l'histoire de l'Algerie 783 

Introduction à l'histoire de l'Algerie 784 

Introduction aux méthodes quantitatives en 

sciences humaines et sociales 
1979 

Introduction aux sciences de la communication 424 

Introduction aux sciences de la communication 425 

Introduction aux sciences sociales : Logique des 

phénoménes collectifs 
823 

Introduction aux théories de la communication 1619 

Introduction aux théories de la communication : 

Analysz sémio-pragmatique de la communication 

médiatique 

1617 

Introduction Psychologie de l'enfant 1797 

L'invention de la communication 1576 

Irak : qui a gagné ? 825 

Les irreductibles de la casbah 246 

Islam et voyage au moyen âge : histoire et 

anthropologie d'une pratique lettrée 
2177 

Israel, Palastine : Vérités sur un conflit 1094 

Issiakhem : la face oublieé de l'artiste : oeuvre 

graphiques 
1245 



Itinéraire 389 

Jacques Tati 542 

Jacques vergès l'anticolonialiste : Entretien avec 

Philippe Karim Felissi 
933 

Jaques Burel : témoin de la vie paysanne en 

Bretagne 
2123 

Le jardin des saints serviteurs = 1244 رياض الصالحين 

Jaurès et l'unité de l'être 1962 

Je parle,tu parles, nous apprenons : Coopération et 

argumentation au service des apprentissages 
177 

Je suis Algerien : chants et récit d'un moudjahid 198 

Jean Giono : Un roi sans divertissement 2072 

Jean Renoir 1476 

Jean Senak : critique algérien 1744 

Jean-Paul Sartre and the Algerian war 1954-1962 107 

Jean-Paul Sartre ou Les chemins de 

l'existentialisme 
1552 

Le jeune Algerien 38 

Les jeunes algériens : Correspondances et rapports 

 الجزائر الفتاة = 1918 - 1837
1277 

La jeunesse de l'émir Abd el Kader : Ses origines , 

son enfance , son édication , sa formation , son 

mariage , ses toutes premières batailles militaires et 

son élévation au rang d'émir 

1627 

Jeux de scène 1158 

Journal de marche 334 

Journal intime inédit .Tome 4, 1844 - 1848 1678 

Juan goytisolo ou les paysages d'un flâneur 330 

Jules Cézar 2256 

Jules Supervielle 1998 

The Juridical Dictionary : English . Arabic . French 

 Dictionnaire = المعجم القانوني : إنكليزي . عربي . فرنسي :

Juridique : Anglais . Arabe . Français 

8426 

La justice du F.L.N : Pendant la lutte de libération 272 

La justice du F.L.N pendant la lutte de libération 271 

La justice repressive dans l' Algerie coloniale : ( 

1830 - 1962 ) 
468 

Kabylie : Belle et rebelle 2071 

Kabylie 1954-1962 : les troupes du colonel 

amirouche , les chasseurs alpins et les harkis 
2092 

La Kabylie orientale dans l'histoire : pays des 

kutama et guerre coloniale 
1344 

Kaddour ( 3 ) : de brezina au palais Bourbon : 

itinnéraire d' un militant 
454 



Kaddour : un adolescent algeriene à la veille du 

centenaire de l' occupation coloniale : tome 2 
453 

Kaddour : un enfant algerien témoin des débuts du 

20 ème siècle 
455 

Kaidi Lakhdar : Une histoire du syndicalisme 

Algerien 
774 

Kaléidoscope : Mémoire de guerre 1529 

Kaléidoscope : mémoire de guerre 1536 

kant : l'anthropologie et l'histoire 1394 

Kant { 1724-1804} Joêl Wilfert 2255 

Khadda 1736 

Et l' Algerie se libéra 1309 

De l' Emir Abdelkader à l' imam Chamyl : le héros 

des Tchétchènes et du caucase 
353 

De l' esprit des lois : essai : tome 1 1680 

De l' esprit des lois : essai : tome 2 1681 

L`imagination : Source d`irréel et d`irrationnel 

puissance créatrice 
1405 

De La " Tolérance " en algérie 1830-1962 : Enjeux 

en soubassement 
943 

De la Belle époque à la première guerre mondiale 1098 

A la découverte du théatre 388 

L'la Fatma N'soumeur 1813 

De la pédagogie par objectifs à la pédagogie des 

compétences 
981 

A la recherche de notre histoire 2037 

A la recherche des voies romaines dans le Nord - 

Pas - Clais : alchéologie, pidagogien et tourise 
1425 

De la résistance a la guerre d'independance 1830 - 

1962 
1805 

De la résistance à la guerre pour l' independance ( 

1830 - 1962 ) 
1806 

De l'Algerie française à l'Algerie algerienne 65 

Lambertiana 2107 

Lambese 335 

langage c 738 

Le Langage et la pensée 544 

lao Tseu et le Taoisme 1318 

Larbi Ben M'hidi : l' homme des grands rendez-

vous 
2189 

Larbi ben m'hidi : Un symbol national 1534 

Lazhar hakkar : Traversée de la mémoire =  لزهر
 حكار: رحلة عبر الذاكرة 

1737 



Le leader : Pouvoir et chrisme 603 

Leçons sur les fonctions discontinues 197 

La lecture : De la théorie à la pratique 1051 

La Lecture à haute voix : du CPau CM2 1977 

Une Lecture de par-delà bien et mal : Anciennes et 

nouvelles valeurs chez nietzsche 
1187 

Lecture et habiletés de compréhension chez 

l'enfant 
370 

Lectures méthodiques 86 

Lédagogie des rencontres interculturelles 654 

Legal Terminology : English & Arabic :  المصطلحات
 القانونية : مع ترجمة كاملة باللغة العربية

4644 

Legende barbaresque : Gerre, commerce et 

piraterie en Afrique du nord de 1415 à 1830 
969 

La Légion étrangère : histoire et dictionnaire 1370 

Leibniz : les textes essentiels : fac / prépas 534 

Lénine et la presse 21 

Lénine et la Révolution russe 347 

Léopold Sedar Senghor : Ethiopiques 655 

Leopold Sédar Senghor 1124 

De L'etre à la personne : Essai de personnalisme 

réaliste 
1372 

Lettre au président Wilson et autres textes 884 

Lettre aux francais 882 

Lettre de Boudiaf : Algerie 467 

Lettre sur les aveugles Diderot 1560 

Lettres de prison : 1957 - 1961 2135 

Lettres du marechal de saint-Arnaud : Tome 1 2021 

Lettres du marechal de saint-Arnaud : Tome 2 2020 
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l'autogestion 
1489 
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1967 
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Performance et savoirs 1188 

La personne agée : psychologie du vieillissement : 
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PL/ SQL initiation et maitrise : Cours avec 

exercices et séries corrigés sur CD 
932 

Planète des connaissances : Pays et régions 1876 

Platon : (427-347) 1889 

Platon : les textes essentiels : fac / prépas 1723 
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combiner avec d'autres techniques 

669 
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La proclamation du premier novembre 1954 : Un 

appel aux armes : : Un message de paix : essai de 

lecture interprétative . 
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prévenir 
513 

Psychologie et éducation : notions de psychométrie 

tome 3 
741 
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célèbre corsaire algérien 
759 

Raison et liberté : Sur la nature 

humaine,l'éducation et le role des intelellectuels 
637 

La raison, le langage et les normes 178 

Ramakrishna et la virtalité de l'hindouisme 1424 
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l'enseignement 
2207 
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souscription du ministère de l'éduction nationale 

1418 

Rédiger et soutenir un mémoire avec succés 1964 

Les réécritures 832 
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énigmes politiques dans l'histoire des peuples : la 

vraie histoire de France 1789-1830 et la 

colonisation de l'Algerie dans la guerre coloniale 

1517 

Rousseau : ( 1712-1778 ) 376 

Rousseau : Les Confessions 1 1986 

Rousseau : Les Confessions 2 1994 

Rousseau : les textes esentiels : une introduction et 

une anthologie commentée pour s'initier à la 
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communication 
456 

Serge Michel : un liberataire dans la décolonisation 2005 

Sergei Michailovitch Eisenstein 1720 
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musulmane dans l'algérie du xxe siècle : Réalités, 

idéologies, mythes, et stéréotypes: Tome 2 

2270 

La Sociétéé civile face au pouvoir 2125 

Les sociétés humaines 360 

Les Sociétés secrètes 1225 

Sociolinguistique : Approches, théories, Pratiques 1029 

Sociolinguistique : Concepts de base 1689 

Sociologie : Définitions .champs . démarche 261 

Sociologie : Etudes sur les formes de la 

socialisation 
2094 

La sociologie : Une question de vision 1974 

La sociologie de A à Z : 250 Mots pour 

comprendre 
1407 



Sociologie de la communication 1836 

Sociologie de la nouvelle Afrique 2286 

sociologie de l'algerie 438 

Sociologie de l'école 831 

Sociologie de l'éducation 217 

Sociologie de l'éducation 610 

Sociologie des médias 1950 

Sociologie des opinions 711 

Sociologie des professions 448 

Sociologie du cinéma et de ses publics 906 

Sociologie du journalisme 1764 

Sociologie du travail : les relations 

professionnelles 
358 

Sociologie et normtivité scientifique 1210 

Soldats en Algérie 1954-1962 : Expériences 

contrastées des hommes du contingent 
1265 

Des soldats tortionnnaires : Guerre d'algerie: des 

jeunes gens ordinaires confrontés à l'intolérable 
1290 

Soren Kierkegaard : sa vie , ses oeuvres 480 

Aux sources de nationalisme Algerien les pioniers 

du populisme révolutionnaire en marche 
427 

Aux sources de novembre 1181 

Aux sources immédiates du 1er novembre 1954 

Troix textes fondamentaux du PPA - MTLD 
1341 

Un souvenir de Solférino 820 

Le spectre de l'autisme 1811 

Sport Culture et Societe : Analyse 

psychosocilogique des freins au changement du 

statut du corps en Algérie 

36 

Statistiques appliquées à la psychologie : et aux 

sciences humaines et sociales 
564 

Le statut politique et le statut familial des femmes 

en Algerie de 1830 à 2005 : Tome 1: De 

l'indigénant à l'émancipation 

2017 

Le statut politique et le statut familial des femmes 

en algerie de 1830-2005 : Quete et conquete de la 

citoyenneté Tome 2 

2018 

Stratégie et tactiques de la presse territoriale 380 

Stratégies pour un apprentissage durable 2247 

Stress et préparation mentale 1708 

Structure des dialogues de Platon 754 

La Structure du comportement : chap.3-(( L'ordre 

humain )) , Marleau-ponty 
367 



Structures et modèle de développement de 

l'économie de l'Algérie 
2149 

Student's dictionary : English- English 1778 

Le Sujet dans le théâtre contemporain 393 

Sur la télévision : Suivi de l'emprise du 

journalisme 
436 

Sur les chemins de la liberté 2188 

Sur les traces de l' Emir Abdelkader ou l' histoire 

autrement 
1719 

Sur les traces de lalla : La sainte de Tlemcen 1177 

La Surpopulation : l'inflation démographique 465 

La syllogistique d'aristote : dans la perspective de 

la logique formelle moderne 
1495 

Du syndicalisme au politique : Regard intérieur sur 

la CGT, le PSU et le PS 
478 

Les syndicaliste Algeriens : leurs combats de l' 

éveil à la libération : 1936 - 1962 
441 

La synthèse de textes : Méthode, exercices, 

épreuves 
2114 

Systeme productif algerien et indepondance 

nationale : tome 2 
1163 

Le Système de l`éthique : fichte 2230 

Le système educatif Algerie evaluation, reforme et 

perspectives : actes du séminaire international du 

labecom : Sétif 27 et 28 avril 2005 

329 

Le système politique de l'Union européenne 1906 

Systeme productif algerien et indepandance 

nationale : tome 1 
1162 

Système social et changement social en Algérie 458 

T.1, Les Arts populaires en Algrie : les techniques 

de tissages 
1065 

Taleb Abderrahmane : guillotiné le 24 avril 1958 1924 

Les tamiseurs de sable : Aurès - Nememcha 1954-

1959 
1505 

Teaching languages to young learners 519 

Tébessa à travers l'histoire : : Recuiel de textes 1168 

Les Techniciens et le pouvoir 366 

Techniques audiovisuelles et multimédias : Tome 

1: sons et images , compressions ... 
1571 

Techniques de communication écrite 1679 

Techniques de conception : De l'organisation 

épigraphique dans l'ART MAURESQUE 
1716 

Techniques de conception : De l'organisation 

géométrique dans l'ART MAURESQUE 
1717 



Les Techniques de sondage 119 

Les techniques d'enquête en sciences sociales : 

méthode et exercices corrigées 
348 

Technologie éducative = Dab dies mit verstand 

geschah war herr lehrer lampel da 
876 

Des technologies pour enseigner et apprendre 1411 

La télévision Américaine : médias : marketing et 

publicité 
1555 

Télévision et droit de la communication 996 

La télévision et ses influences 684 

La télévision malade du pouvoir 1963 

Témoignage d'un militant du mouvement 

nationaliste 
47 

The Tempest 2085 

Le temps : temps cosmique, temps vécu 596 

Le temps de la justice : Sur la guerre d'Algérie : 

Algérie : 1954-1962 
716 

Le temps d'une halte : rencontre avec l'Emir 

Abdelkader 
947 

Tentatives de suicide et suicide des jeunes à oran : 

Désesspoir ou affirmation de soi? 
1722 

Tentatives de suicide et suicide des jeunes à Oran : 

déspoir ou affirmation de soi ? 
1721 

La terre , les frères et l'argent : tome 1 , stratégie 

familiale et production agricole en Algérie depuis 

1962 

589 

La terre , les frères et l'argent : tome 2 , stratigie 

familiale et production agricole en Algérie depuis 

1962 

586 

La terre , les frères et l'argent : tome 3 , stratégie 

familiale et production agricole en Algérie depuis 

1962 

588 

Terre aimée Algérie : Essai 1692 

La terreur spectacle : terrorisme et télévision 717 

La téte des orphelins 2111 

Les textes fondamentaux et la révolution : Appel 

du 1er novembre 1954, plate forme de la 

soummam texte du congrès de Tripoli 

2154 

Le théatre : Texte dramaturgie histoire 2155 

Théâtre complet .Tome 3 1918 

Théâtre complet V : musique, la censure, oaha, la 

satire de la satire, la pierre philosophale 
2245 

Le théatre contemporain : Analyse des textes, de 

Sarraute à Vinaver 
2156 



Du théâtre d'art à l'art du théâtre : anthologie des 

textes fondateurs 
833 

Le théatre en France des origines à nos jours 2224 

Le Théâtre en France depuis 1900 1378 

Le théatre en liberté 1217 

Le theatre et l'islam 184 

Le théâtre français au 19ème siècle 1789-1900 1040 

Le théâtre latin 821 

Théorie des organisations : Une synthése des 

théories les plus souvent mobilisées en 

management 

1386 

La théorie du grand complot mondial : Muthe, 

réalité , Fantasme , Paranoia : enfin une étude 

objective.... 

527 

Théorie générale de la bureaucratie 1080 

Théories des relations internationales 1965 

Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner 

et apprendre : Quelle place pour les TIC dans 

l'éducation? 

1410 

Tiaret : Mémoire-Miroir 255 

Tlemcen 2168 

Tlemcen : chant et adages 55 

Tlemcen : cité sanctuaire 945 

Tlemcen : source de rayonnement culturel et 

civilisationnel 
183 

Tlemcen capitale musulmane : le siècle d'or du 

maghreb central 
474 

Tlemcen Citta Reale 1547 

Tlemcen dans les textes : Sid Ahmed Bouali, 

Bénali Fekar, RPG Thiery, O.P Abdelhamid, 

Hamidou Benali Hassar... 

870 

Tlemcen dans l'histoire à travers les contes et 

légendes 
269 

Tlemcen et ses élites d'envergure nationale : la 

langue et conséquente marche de réappropriation, 

d'ouverture et d'affranchissement 

2044 

Tlemcen face à l'occupation coloniale 2043 

Tlemcen florilege : Histoire, art, politique, portraits 

et scènes de vie 
871 

Tlemcen la Zyanide : préfiguration de l'état 2042 

Tlemcen, Ancienne capitale du royaume de ce nom 

: sa topographie, son histoire, description de ses 

principaux monuments, anecdotes, légendes, et 

récits divers : souvenirs d'un voyage 

214 



Tome 1, Chronique des années de guerre en wilaya 

III : Kabylie 1956 - 1962 . : Tome 1, crimes sans 

chatiments 

139 

Tome 7, Les Berbers dans l'histoire : Les 

morabitine d'hier et les marabouts d'aujourd'hui 
1017 

Les tortionnaires : de 1830 - 1962 1758 

La Torture dans la république 1954-1962 : essais 

d'histoire et de politique contemporaires 
2226 

Totem et tabou : Interpretation par la psychanalyse 

de la vie sociale des peuples primitifs 
1007 

Tout l'art du monde 1034 

Tout l'oeuvre peint de Braque 1908 - 1929 750 

Tout l'oeuvre peint de Bruege l 'Ancien 1248 

Tout l'oeuvre peint de Daumier 1249 

Tout l'oeuvre peint de Seurat 579 

Toute l'histoire du monde : de la préhistoire à nos 

jours 
363 

Traçabilité : Outils, méthodes et pratiques 2233 

Tradition et révolution : L'enjeu de la modernité en 

Algérie et dans l'Islam 
1524 

La tragédie algérienne 125 

Traité de psychologie de la motivation 533 

Traité des sciences et des pratiques de l'éducation 240 

Traité des sciences pédagogiques 719 

Traité des sciences pédagogiques : 1Introduction 721 

Traité des sciences pédagogiques : 3 Pédagogie 

comparée 
722 

Traité des sciences pédagogiques : 4 Psychologie 

de l'éducation 
720 

Traité du désespoir 1338 

Le traitement du mythe dans le théatre baroque 936 

La trajectoire de léopold sédar senghor : Du terroir 

à l'universel 
772 

Transformations des regards sur la recherche en 

technologie de l' éducation 
570 

Travail et communication : Essai sociologique sur 

le travail dans la grande entreprise industrielle 
2282 

Travailler avec méthode : L'aide méthodologique 2271 

Travaux sur la classe ouvrière dans le monde arabe 

: Communications du 2 eme colloque international 

3-6 nov.1979 

2182 

La traversée 1538 

Le treizième homme ou le commando des Bibans 1149 

Les trente premieres annees de l'état d'Alger 1510- 626 



1541 

Les triomphes de la psychanalyse : du traitement 

psychologique a l'équilibre de la personnalité 
704 

Le troisiemme combattant 1296 

Trotski et le trotskisme 1879 

Tunisie 2285 

La Tunisie en images avec quatre vingts 

illutrations 
2175 

Turquie 1996 

Le tutorat : Richesses d'une méthode pédagogique 222 

L'UGTA dans les premières années de 

l'indépendance 1962-1965 : un témoignage post 

mortem 

440 

Ulemas . fondateurs insurgés du Maghreb : 16 ème 

siècle 
344 

D'une Algerie à l'autre 1253 

The united states and algeria from roosevelt to 

kennedy 1940-1962 
942 

L'univers scénique de Samuel Beckett 2184 

Universalité diversité, sujet dans l'espace 

pédagogique 
362 

L'université : Contraintes pédagogiques et 

impératifs de recherche 
1389 

Université de tous les savoirs : Le cerveau, le 

langage, le sens : volume 5 
1636 

L'usage des médias en question : la presse 

Algerienne face au debat de Mai 1976 sur l'avant 

projet de la charte nationale 

1698 

Utilisation des technologies de l'information et de 

la communication dans l' enseignement et la 

formation 

37 

Vaincre l'échec scolaire : Changer les raisons 

d'apprendre 
693 

Les valeurs explicites dans la formation des 

enseignants : Entre " toujours plus " et " mieux 

vivre ensemble" 

930 

La Vérité : L`Irrationnel, le sens , la sagesse 982 

Vérité pour . : centrale d'informations sur le 

fascisme et Algerie 
1657 

Vérités sur la révolutions Algerienne 1408 

Vers la paix en algérie : les négociations d'evian 

dans les archives diplomatiques francaises (15 

janvier 1961-29 juin 1962) 

2222 

Vers la quatriéme gurre mondiale ? 387 



Vers l'armée de métier 1032 

Vers une gestion éducative de la classe 118 

Vers une pédagogie audio-visuelle 1883 

Victoire assurée : souvenirs : Algerie 1920-1954 245 

Vidéo et pédagogie interculturelle 900 

La vie culturelle à Alger, 1901 - 1950 2090 

La vie d' Abdelkader 641 

La vie D' ABDELKADER 642 

La vie d' un orphelin : Mémoire d' un grand 

militant 
1336 

La Vie dans l'Egypte ancienne 714 

Une vie debout : Mémoires politiques : 1945-1962 

: Tome 1 
1172 

Vie et mort de Péguy 1280 

Vie et oeuvre du poète andalou : Ibn - Khafadja 1155 

La vie litteraire à Seville au 11ème siecle 1329 

La vie musulmane en Algérie : d'aprés la 

jurisprudence de la première moitié du 20 ème 

siècle 

574 

La vie politique à Alger de 1919 à 1939 1310 

La ville imprenable : Une histoire sociale de 

constantine au 18 e siecle 
1086 

Les villes d'art célèbres : Tlemcen 1548 

Les villes precoloniales de l'algerie occidentale : 

Nédroma - Mazouna - Kalaa 
2046 

Les villes tentaculaires 2219 

Violence ordinaire dans l'Algérie coloniale : 

Camps, Internements , Assignations à résidance 
2159 

Visages de l'Algerie 755 

La Vision nassérienne 202 

Vittorio de Sica 1896 

Viva Zabana : Les héros meurent , les mères 

pleurent , les mémoires demeurent 
1757 

Vivez bien avec vos enfants : Une nouvelle façon 

de concevoir votre role de parents 
2210 

Le Vocabulaire de Bergson 2262 

Le vocabulaire de Bourdieu 592 

Le vocabulaire de comte 1087 

Le vocabulaire de Martin Heidegger 2213 

Le Vocabulaire de Nietzsche 2261 

Le Vocabulaire de Platon 496 

Le vocabulaire de Sartre 509 

Le Vocabulaire de Schopenhauer 1970 



Le Vocabulaire de Spinoza 1916 

Le Vocabulaire des Philosophes 1388 

Le vocabulaire du cinéma 1288 

Le vocabulaire foucault 1939 

Voix Musique Altérité : duras : quignard : butor 1790 

vol. 1, L'africa Romana : Mimenti di continnuità e 

rottura : bilancio di trent'anni di convegni L'Africa 

romana 

2001 

vol. 2, L'africa Romana : momenti di continuità e 

rottura : bilancio di trent'anni di covegni L'AFrica 

romana 

2002 

vol.3, L'Africa Romana : momenti di continuità e 

rottura : bilancio di tren'anni di convegni L'Africa 

Romana 

2003 

Voltaire par lui - même 1881 

Voyage au coeur de l'OAS 710 

Voyez nos armes voyez nos medecins : chronique 

de la zone 1, wilaya 3 : suivi de l' épopée de Si 

H'mimi 

331 

Wagner 2055 

Walt Whitman 1257 

Weber, Max : vie, oeuvres, concepts 1137 

windos word excel : cours-travaux pratique- 1096 

Woman,Popular culture,and the eighteenth century 1886 

Worterbuch der studenten zweisprachig : Deutsch- 

Arabisch, Arabisch- Deutsch =  :معجم الطالب المزدوج
ألماني -عربي، عربي -ألماني  

1185 

Yaghmoracen : raconté par Ibn Khaldoun 903 

Yamzal Al-Zanati : Tlemcen au temps des 

ziyyanides ( 13éme siècle ). 
2108 

Yaouled ! : parcours d'un indigène 2091 

Le Yémen : Pays de la reine de Saba 2249 

Le yoga : Immortalité et liberté 878 

Ziani : les lumières de lhistoire : entretien avec 

François Pouillon 
471 

Des Zibans au Djerid : par les Chotts Algeriens 2240 

Zighoud youcef : Que j'ai connu 556 

 2292 إ

 12379 ااألصول االجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية

محاولة في التأصيل المنهجي أبجديات البحث في العلوم الشرعية : 
آفاق -مناهج-تقنيات -ضوابط  

3043 

 11404 أبجديات علم النفس

 6283 أبجديات علم النفس العصبي اإلكلينيكي



 10619 أبحاث حديثة في علم نفس الطفل 

أبحاث في السيطرة العربيةو التشيع و المعتقدات "المهدية" في ظل 
 خالفة بني أمية

11083 

م االنسانية واالجتماعيةأبحاث في العلو  7883 

1963-1923أبحاث مختارة في القومية العربية :   3528 

 8574 أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر : الجزء األول 

 8576 أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر : الجزء الثالث 

 8575 أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر : الجزء الثاني 

تاريخ الجزائر : الجزء الخامس أبحاث و آراء في   8578 

 8577 أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر : الجزء الرابع

 6967 أبحاث و تحقيقات قي تراث الغرب اإلسالمي 

 8039 أبحاث و دراسات تاريخية و أثرية

 12815 أبحاث و دراسات في التاريخ األندلسي الموريسكي

التاريخ اإلسالميأبحاث و دراسات في الفكر و   5138 

 5024 أبحاث و دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر

 8558 أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر : القسم األول

2 - 1أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر المجلد األول   8584 

5 - 4 - 3أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر المجلد الثاني   8585 

1830-1962ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة : (أبحاث  ) 12806 

 6164 أبحاث ودراسات في تاريخ وآثار المغرب اإلسالمي وحضارته 

 10526 أبرز العلماء العرب و المسلمين و ماذا قدموا للعلم 

أبرز المعالم األثرية و السياحية اإلسالمية و المسيحية في مصر و 
 العالم 

9781 

السياسة الدولية المعاصرة : من خالل المفاهيم و البنىأبرز قضايا   7622 

ابرياء في الخارج : رواية شخصية لدبلوماسية السالم االميريكية  
 في الشرق االوسط

11539 

المنهج -النظرية -إبستمولوجيا السياسة المقارنة : النموذج المعرفي  9478 

علماء وصالحي أبسط العبارات وأطيب النفحات : بذكر بعض 
 منطقة توات 

9764 

 4880 أبطال خالدون في التاريخ اإلسالمي

 2393 أبطال من ذاكرة الثورة : الجزء األول

 2394 أبطال من ذاكرة الثورة : الجزء الثالث

 2395 أبطال من ذاكرة الثورة : الجزء الثاني

 2396 أبطال من ذاكرة الثورة : الجزء الخامس

ذاكرة الثورة : الجزء الرابعأبطال من   2397 

 4792 أبعاد التنمية االجتماعية في ضوء التجربة االردنية

 4627 إبليس

 10179 ابن الرشد : فيلسوف قرطبة 

 10108 ابن الرومي : شاعر الغربة النفسية

- 1189(إبن العنابي ودوره اإلصالحي الفكري والسياسي 

م1851-1775ه/1267 ) 
8221 

 7414 إبن الفارض والحب اإلالهي 



 10176 ابن النفيس : علي بن أبي الحزم القرشي

ابن باديس : التحول من برزخية القول الى حضور الفعل:مالمسة  
 لفقه سياسة االصالح و اصالح السياسة:الجزء الثاني 

10070 

الصميم:استبصار في خطوط  ابن باديس : حواشي و هوامش من 
 المرايا المضببة :الجزء الثالث

10071 

 8796 إبن باديس : رؤى وقراءات في تفاصيل المسيرة

ابن باديس : مخاضات العبور الى العدوة األخرى قراءة في  
 الجزء االول  :تفاصيل المسيرة نحو خط النار 

8795 

 6407 إبن تومرت 

  728-661مــؤرخــــــــــــــــــــــــــــــــــا (ابــــن تيميــــة 

م1328-1263ه/  ) 
4465 

 9607 ابن حزم األندلسي ومنهجه في نقد العقل األصولي 

 10177 ابن خلدون : اشهر مؤرخ عرفه اإلسالم

 3118 ?ابن خلدون : رائد العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية

ن خلدون, المصادر  ابن خلدون : مؤسس علم االجتماع: عصر اب
 التاريخية, التحليل االجتماعي, الحياة السياسية

3629 

 3980 ابن خلدون مبدعا : قراءة جديدة لفكره و منهجه في علم االجتماع 

 4560 ابن خلدون و ما كيافللي 

 11161 ابن خلدون و منهجية كتابة التاريخ

 6852 ابن خميس شاعر تلمسان األكبر : دراسة نقدية 

 26 ابن رشد 

 4499 ابن رشد : حياته, مؤلفاته, تأثيره, منهجه في الفقه

 10720 ابن رشد : فيلسوف قرطبة 

 4498 ابن رشد وعلوم الشريعة اإلسالمية

 10174 ابن سينا : الشيخ الرئيس

إبن عربشاه مؤرخا من خالل كتابه "عجائب المقدور في نوائب  
 "تيمور

6062 

منهجه و مروياته التاريخية في السيرة النبوية ابن قيم الجوزية : 
 الشريفة

3448 

 7295 إبن يوسف السنوسي في الذاكرة الشعبية في الواقع 

 11511 أبناء الفراعنة المحدثون : دراسة ألخالق أقباط مصر وعاداتهم

 11876 أبناؤنا و صحتهم النفسية 

 6662 أبو الحسن الششتري الصوفي الجوال : حياته وشعره

 10178 أبو الريحان البيروني : أعظم عقلية عرفها التاريخ 

 12289 أبو العتاهية اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان 

 10791 أبو الفرج األصفهاني : أديب شهره كتاب 

 3459 أبو القاسم الشابي : أعطى الحياة إرادتها و أخذ منها حزنها و كآبتها

حياته و شعرهأبو القاسم الشابي :   4419 

 12291 هـ 231 - 188أبو تمام الطائي : حياته و شعره  

 7133 أبو حمو موسى الزياني : حياته وآثاره

 7136 أبو حمو موسى الزياني : حياته وآثاره

- العلم-أبو رشيد النيسابوري و آراؤه الكالمية و الفلسفية : ( هللا 12542 



مدرسة التنوير االعتزالية اإلنسان ) : دراسة في فكر آخر رواد   

 3668 أبو طالب : مؤمن قريش 

 3458 أبو فراس الحمداني : شاعر الوجدانية و البطولة و الفروسية 

 8288 أبي بن كعب : الرجل و المصحف

 10242 إتجاه أساتذة التعليم الثانوي نحو التدريس بالمقاربة بالكفاءات 

ة اإلمتحانات إتجاه األساتذة الجامعيين نحو رقمن  8302 

 -أبو حاتم  -اتجاه مدرسة الري في نقد الحديث النبوي : أبو زرعة 

 ابن أبي حاتم
5117 

إتجاهات أساتذة التعليم اإلبتدائي نحو التالميذ البطييء التعلم (  
 ( مرحلة الطفولة المتوسطة

5876 

اإلندماجيةإتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو الوضعية   5590 

إتجاهات األسر الجزائرية حول اإلشهار عن األدوية في القنوات 
 الجزائرية الخاصة 

12519 

 7860 إتجاهات األمهات نحو أطفالهن المصابين يمتالزمة داون

إتجاهات الصحفيين الجزائريين نحو إستخدام الصحافة اإللكترونية 
 في العمل الصحفي

7540 

الطلبة الجامعيين نحو القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة إتجاهات   6693 

 11714 اتجاهات الفكر السياسي في العصر الحديث

إتجاهات المتمدرسين نحو الثانوية وعالقتها بالسلوك اإلجتماعي 
 المدرسي لدى تالميذ الطور الثانوي

9269 

اإللكترونية في المكتباتاتجاهات المستفيدين نحو استخدام الفهارس   4652 

 5362 إتجاهات جديدة في اإلدارة التعليمية في البالد العربية 

 12860 إتجاهات جديدة في المسرح

 7864 اتجاهات جديدة في المناهج و طرق التدريس

 4764 اتجاهات جديدة في علم النفس القانوني 

التعليمية في رعاية اإلبداع  إتجاهات جديدة لإلدارات والقيادات 
 التربوي

3993 

 7355 إتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي

 9789 إتجاهات حديثة في التربية

 11548 إتجاهات حديثة في تعليم وتعلم العلوم

 9301 اتجاهات في التربية و التعليم

 10494 اتجاهات في الفنون المسرحية المعاصرة

رعاية و تنمية مهارات األطفال : ذوي اتجاهات معاصرة في 
 اإلحتياجات الخاصة

11680 

 9843 اتجاهات نظرية في علم االجتماع 

 10684 اتجاهات و شخضيات في الفلسفة المعاصرة

 6928 إتجاهات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التلميذ والمدرس

اتحاد المغرب العربي بين اإلحياء والتأجيل : دراسة تاريخية 
ياسيةس  

5105 

 7728 إتحاف المنصفين و األدباء في اإلحتراس عن الوباء

إتخاذ القرار وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى متمدرس المرحلة الثانوية 
 المصابين بأمراض مزمنة 

8949 

إتخاذ القرار وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى متمدرس المرحلة الثانوية  8950 



 المصابين بأمراض مزمنة 

 7859 إتصال المؤسسة : إشهار عالقات عامة عالقات مع الصحافة 

 6012 اتفاقيات ايفيان

 6013 إتفاقيات إيفيان

 3986 أتمتة المكاتب المتقدمة 

 12763 أثار األردن 

 4454 أثار األردن و تاريخه

آثار األستاذ أحمد توفيق المدني : أبطال المقاومة الجزائرية ويليه  
القطر الجزائري المجلد التاسعجغرافية   

6867 

آثار األستاذ أحمد توفيق المدني : المسلمون في جزيرة 
 صقليةوجنوب إيطاليا المجلد السادس

5100 

آثار األستاذ أحمد توفيق المدني : حرب الثالثمائة سنة بين الجزائر 
 وإسبانيا المجلد الخامس

5099 

كفاح مذكرات:الجزء الثالثآثار األستاذ أحمد توفيق المدني : حياة   5102 

 5101 آثار األستاذ أحمد توفيق المدني : رد أديب عل جملة أكاذيب

آثار األستاذ أحمد توفيق المدني : محاضرات في اللغة والفكر 
 والتاريخ المجلد العاشر 

6868 

آثار األستاذ أحمد توفيق المدني : مذكرات الحاج أحمد الشريف 
أشراف الجزائر الزهار نقيب   

5096 

 5095 آثار األستاذ أحمد توفيق المدني : هذه هي الجزائر 

آثار اإلمام عبد الحميد ابن باديس رئيس جمعية العلماء المسلمين  
 الجزائريين : الجزء السادس 

4321 

-1952آثار اإلمام محجمد البشير اإلبراهيمي : الجزء الرابع:

1954 
2930 

ر اإلبراهيمي : الجزء الثالث :عيون البصائرآثار اإلمام محمد البشي  2931 

1952-1940آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي : الجزء الثاني   2929 

-1954آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي : الجزء الخامس:

1964 
2932 

1940-1929آثار اإلمام محمد البشير اإلبرهيمي : الجزء ااألول   11371 

عذاب القبرإثبات   2853 

 11403 أثر إدمان األنترنت على التوافق األسري لدى المراهق 

أثر إدمان األنترنت في ظهور بعض اإلضطرابات النفسية (القلق، 
 (اإلكتئاب، الوسواس القهري

8409 

 7914 أثر أساليب المعاملة الوالدية على إضطراب الهوية 

في توظيف  أثر إستخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة
 إستراتيجيات التعلم الفعال لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي

5879 

أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في مادة العلوم الفيزيائية  
والتكنولوجية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ السنة الرابعة  
 متوسط 

12471 

الصورة الذهنية للمؤسسةأثر إستخدام الفيس بوك في التحسين من   2731 

أثر إستخدام برنامج نفسي حركي في عالج صعوبة إدراك الصورة 
 الجسمية لدى الطقل التوحدي 

12099 

 5880 أثر إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في المؤسسة اإلقتصادية 



أثر إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على اإلتصال التفاعلي في 
ي" الفايسبوكالوسط الجامع " 

7228 

أثر إستراتيجيات ما وراء المعرفة على المهارات الحياتية عند 
 متعلمي الطور الثانوي 

6361 

أثر إستراتيجية التعلم التعاوني في تعلم المفاهيم الرياضية لدى  
 (التالميذ بطئي التعلم في مادة الرياضيات (سنة الثالثة إبتدائي

10947 

بعد الصدمة في ظهور اإلضطراب  أثر إضطراب الضغط ما 
 "السيكوسوماتي "لداء السكري

12974 

أثر اإلتجاهات الوالدية على التكيف المدرسي لتالميذ المرحلة  
 التحضيرية

7574 

أثر اإلتجاهات الوالدية على التكيف المدرسي لتالميذ المرحلة  
 التحضيرية

7575 

الجزائر : دراسة  أثر اإلتصال التسويقي على ترقية السياحة في 
2015-2014حالة الديوان الوطني للسياحة ( ) 

6036 

 4647 أثر اإلتصال داخل المؤسسة على اآلداء الوظيفي

 6356 أثر اإلدارة اإلكترونية على األداء الوظيفي

أثر اإلعالم الديني عبر مواقع التواصل اإلجتماعي على إهتمامات 
الجزائريين الطلبة الجامعيين   

6652 

 7623 أثر اإلعالم المرئي في تكوين المفاهيم والقيم عند الطفل

 8019 أثر اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوني على المثقف الجزائري

أثر األنماط السلوكية على أساليب التعامل مع الضغط النفسي 
 ونوعية الحياة لدى المصابين باألمراض المزمنة

11595 

تدريبية لذوي صعوبات التعلمأثر البرامج ال  3882 

أثر التحرش اإللكتروني عبر مواقع التواصل اإلجتماعي على  
 .إنحراف الطالبات الجامعيات "الفيس بوك"أنموذجا

10916 

 10008 أثر التخريجات الداللية في فقه الخطاب القرآني

 2570 أثر التطور التكنولوجي على اإلرهاب

التعاوني في تنمية المهارات األكاديمية لدى التخلف أثر التعلم 
 العقلي المتوسط

8337 

أثر التعليم عن بعد على التحصيل الدراسي الجامعي في ظل جائحة 
 كورونا 

4490 

 11068 أثر التفاعل الحضاري بين البيزنطيين و العرب في األدب العربي 

لسرطانأثر التفكير اإليجابي على الصحة النفسية لدى مرض ا . 6425 

أثر التكفل النفسي األرطفوني في تعزيز نمو القدرات المعرفية : 
 اللغة، الفهم الشفهي لدى أطفال التوحد

6338 

أثر التكفل النفسي األرطفوني في تعزيز نمو القدرات المعرفية : 
 اللغة، الفهم الشفهي لدى أطفال التوحد

6339 

لالدراك الحس حركي : في تطوير بعض  أثر التمرينات المقترحة 
 المهارات االساسية بالكرة الطائرة للمبتدئين 

10711 

أثر التنظيم اإلداري على آداء العاملين بالمؤسسات اإلقتصادية 
 الجزائرية 

12139 

 11078 أثر التنظيم النقابي على إتخاذ القرار في المؤسسة

: دراسة وصفية  أثر التوليد الداللي في ألفاظ الحواس الخمس 
 تحليلية في القرآن الكريم

4153 



 12827 أثر الثقافة التنظيمية على اآلداء الوظيفي في المؤسسة الخدماتية

اتصالية في اإلختراق الثقافى لعالم الجنوب-أثر الثورة المعلوما  12759 

أثر الحرمان العاطفي بسبب عمل األم على نفسية وسلوكات  
المرحلة االبتدائيةاألطفال في   

8399 

 4934 أثر الحكومة اإللكترونية في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري 

 5873 أثر الرضا الوظيفي للموارد البشرية على اآلداء الوظيفي

 12588 أثر الرقابة التنظيمية على الرضا الوظيفي

 5809 .أثر السند اإلجتماعي على الصحة النفسية

على أبناء ضحايا المرورأثر الصحة النفسية  . 6367 

أثر الصدمة النفسية في ظهور اإلضطرابات النفسية لدى المرأة  
 المغتصبة

5733 

أثر الصدمة النفسية في ظهور اإلضطرابت السيكوستوماتية لدى  
 مرضى الجلد 

5769 

 9072 أثر الصدمة النفسية لدى المراهقة المغتصبة

بالد المغرب في القرون الثالثة األولى أثر العرب اليمنية في تاريخ 
 للهجرة

11599 

 7986 أثر العلم في المجتمع 

 4480 أثر العولمة في الثقافة العربية

أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي : دراسة تطبيقية في سورة  
 البقرة

10529 

 3599 أثر القرأن الكريم في األمن النفسي

اللغة العربيةأثر القرآن الكريم في   5451 

أثر القرآن الكريم في تغيير الحياة اإلجتماعية في المجتمع العربي : 
 عصر النبوة

9571 

 3598 أثر القرآن في األمن النفسي

 8718 أثر القرآن في تطور النقد العربي الى آخر القرن الرابع الهجري 

 4123 أثر القنوات الفضائية على القيم األسرية

اإلجتماعية للعامل على فعالية التنظيم بالمؤسسة  أثر القيم 
 اإلقتصادية

7161 

 9456 أثر اللغة : في اختالف المجتهدي

أثر المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية على الفكر اإلسالمي في 
 الدولة العباسية

8764 

 7665 أثر المعتقدات االعقالنية على الوحدة النفسية لدى الطلبة الجامعيين

أثر المعتقدات العقالنية والالعقالنية على المهارات الحياتية لدى  
 الطلبة الجامعيين المقبلين على التخرج

6370 

أثر المؤسسات التعليمية في الحياة الفكرية والثقافية في الجزائر ما 
ه09-ه 06بين القرنيين ( ) 

11459 

 5427 أثر الموسيقى و المسرح و اللعب الهادف في التعليم

ثر برامج األطفال على التحصيل الدراسي للتلميذ أ  11450 

أثر برنامج تدريسي مقترح لزياة السرعة و اإلستعاب القرائي و  
تنمية اإلتجاه نحو القراءة عند تالميذ السنة الخامسة من التعليم  
 اإلبتدائي 

2732 

أثر تدني مستوى دافعية اإلنجاز لدى مستشاري التوجيه المدسي  10465 



 والمهني وإنعكساتها على تقدير الذات

أثر تدني مستوى دافعية اإلنجاز لدى مستشاري التوجيه المدسي 
 والمهني وإنعكساتها على تقدير الذات

10466 

 2733 أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية على الموارد البشرية 

أثر تطبيق تكنولوجيا اإلتصال الحديثة على آداء المؤسسة  
اإلقتصادية الجزائرية : دراسة حالة بمديرية توزيع الكهرباء والغاز 
 بالمدية

7122 

أثر تقدير الذات على التوافق النفسي اإلجتماعي لدى الطلبة  
 الجامعيين 

11006 

 8474 أثر تكنولوجيات اإلتصال على جمهور اإلذاعة

المتناقضةأثر دورة التعلم و خرائط المفاهيم و األحداث   10296 

 10322 أثر عملية التوظيف على الثقافة التنظيمية 

أثر مواقع التواصل اإلجتماعي في إستدراج ضحايا األحداث  
 .اإلعتداءات الجنسية

11868 

أثر مواقع التواصل اإلجتماعي في التفاعل اإلجتماعي لدى الطلبة 
 .الجامعيين

10950 

م1969-ه1389ائري ت اثر وسيرة الشيخ الطيب المهاجي الجز  12260 

 7989 إثراء بيئة التعلم

اثنوجرافيا المجتمعات البدوية العربية في ستينات القرن الماضي : 
دراسات حقلية في قبائل الجهراء, و فيلكا بالكويت, و قبائل أوالد 
 علي و المرابطين بالصحراء الغربية المصرية و ليبيا 

11694 

،  1959ديسمبر  16أوت إلى  11من إجتماع العقداء العشر : 
 ظروفه، و انعكاساته على مسار الثورة

8951 

 = إجراءات التحري و التحقيق في جرائم الحاسوب و اإلنترنت

Procedures Of Investigation In Cyber Crimes 
3540 

 3077 أجناد الشام : دورهم السياسي والعسكري في العصر األموي

سينمائي أحاديث حول اإلخراج ال  8187 

احتالل ما بعد االستقالل : التداعيات اإلستراتيجية للحرب 
 األمريكية على العراق 

4937 

1919أحداث القرن العشرين منذ   9668 

 12966 أحداث ووقائع في تاريخ ثورة التحرير بالوالية الثالثة

أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر اإلسالم : الخوارج 
 والشيعة

11082 

 7147 أحزان حرية الصحافة 

 10707 أحكام االستنساخ 

 9169 أحكام األسرة في الشريعة اإلسالمية : الطالق و آثاره

 2476 أحكام البحر في الفقه االسالمي

 2763 أحكام التجميل في الفقه االسالمي

 3848 أحكام الخطبة في الفقه اإلسالمي

اإلسالميأحكام الشعر في الفقه    10485 

أحكام الميراث و الوصية وحق اإلنتقال فى الفقه اإلسالمى المقارن 
 والقانون

3932 

 7351 أحكام الوصايا و األوقاف في الشريعة اإلسالمية 



 7352 أحكام الوصايا و األوقاف في الشريعة اإلسالمية 

 أحالم مستغانمي : هكذا تكلمت.. هكذا كتبت.. : أصدق اعترافاتها..

 أشهر مواقفها.. أهم حواراتها و نصوصها
7939 

 3460 أحمد رامي : شاعر الفنية و القصيدة الغنائية 

 10107 أحمد شوقي : شاعر الوطنية و المسرح و التاريخ 

أحوال المجتمع المصري من خالل كتاب إغاثة األمة بكشف الغمة 
 لتقي الدين المقريزي 

8735 

الحقائق الغائبة إحياء المقال السياسي :   8888 

 4151 أخبار النحويين البصريين

للوساوس و األفعال القهرية : كراسة التعليمات و   PI اختبار بادو
 األسئلة

8485 

 2673 إختبارات الذكاء و مقاييس الشخصية : تطبيق ميداني

اختبارات و مقاييس الموهبة واإلبداع : (اختبارات تربوية و نفسية 
الرجال-النساء-للشباب -واجتماعية) (لألطفال ) 

9759 

 5124 اختالف اإلجتهاد و تغيره و أثر ذلك في الفتيا

 4402 اختالف الفقهاء 

 12157 اختالل العالم 

 5065 آخر الدواء...الديمقراطية

 9091 .إخراج كتب األطفال

 2351 أخصائي المكتبات بين المهنة و الرسالة 

المؤرخ ابن خلدون في كتابة المقدمة : قراءة نقدية تحليلية أخطاء 
 هادفة تكشف عن أخطاء ابن خلدون في مقدمته

10190 

 4006 أخالقنا االجتماعية

أخالقيات الممارسة اإلعالمية في البيئة االتصالية الجديدة : دراسة 
 مسحية على عينة من صحفيي إذاعة المدية الجهوية

2385 

نة في القنوات التلفزيونية الخاصة أخالقيات المه  7174 

 2795 أخالقيات ممارسة العمل اإلعالمي في الجزائر

 11382 أخالقيات مهنة الصحافة 

2012أخالقيات مهنة الصحافة في الجزائر في إطار قانون اإلعالم   8913 

مختارات -إخوان الصفاء : دراسة   11092 

 3286 آداب األطفال وسلوكياتهم 

آداب السلوك في المجتمعات الغربية : الدليل العملي للسلوك و 
 العالقات اليومية في المجتمعات الغربية

3446 

 12361 إدارة األزمات : قرأة في المنهج

إدارة األزمات التعليمية في ظل جائحة كورونا : التعليم عن بعد في 
نموذجا  -الجامعة  

8042 

 4678 إدارة األزمات في عالم متغير

 3341 إدارة اإلعالن و إقتصادياته 

 8360 إدارة األفراد 

 4360 إدارة األفكار 

14000إدارة البيئة : نظم و متطلبات و تطبيقات   ISO 4580 

 4621 إدارة التعلم الصفي 



 11611 إدارة التنظيمات المهنية و الحرفية العربية في التاريخ اإلسالمي 

 8142 إدارة التنمية المهنية

 5300 إدارة الجامعات بالجودة الشاملة : رؤى التنمية المتواصلة 

 = إدارة الجودة الشاملة : تطبيقات عملية في المجال التربوي

Total quality management 
4288 

 7708 إدارة الجودة الشاملة و االعتماد األكاديمي في المؤسسات التربوية 

ظمات اإلجتماعية : قضايا و إدارة الجودة الشاملة و بناء قدرات المن
 رؤى معاصرة

11813 

 7769 إدارة الجودة و االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم 

 8376 إدارة الحوار بين الثقافات

إدارة الحوار بين الثقافات : (بين القدسية والحرية في ضوء نظرة 
 (الغرب للرسول الكريم محمد في المراجع الغربية

4007 

الذات : نحو نجاح واإلبداع إدارة   12187 

إدارة الشموس على حياة و أعمال السنوسي : دراسة توثيقية ، 
تحليلية ، وصفية ، وتاريخية لعصر وحياة العالمة محمد بن يوسف 
 السنوسي

9906 

 8912 إدارة الصفوف

 10015 إدارة الصفوف و تنظيم بيئة التعليم

 3073 ادارة العقل البشري الجديد 

ارة العالقات العامة إد  3311 

 11214 إدارة العالقات العامة 

إدارة العالقات العامة : مفاهيم و مبادئ و سياسات مع إشارة  
 للمعطى العربي و اإلسالمي 

13129 

 11019 إدارة العالقات العامة في بناء و تعزيز سمعة المؤسسة الجامعية 

التطبيق إدارة العملية التدريبية : النظرية و   2541 

 4456 ادارة العولمة و انواعها 

 9695 إدارة الفصل و تنمية المعلم

 7300 إدارة المراسم 

 11610 إدارة المصارف و النقود العربية في التاريخ اإلسالمي

 4457 إدارة المعرفة 

 10104 ادارة الموارد البشرية وأثرها على األداء الوظيفي

البشرية وتحسين آداء العاملينإدارة الموارد    8807 

 8808 إدارة الموارد البشرية وتحسين آداء العاملين

إدارة الموارد البشرية وعملية التغيير التنظيمي في المؤسسة 
 العمومية 

8336 

 10502 إدارة الموارد البشرية ونمط القيادة المتبع في إتخاذ القرار 

الشريعة اإلسالمية إدارة الموارد المائية في   2797 

 2798 إدارة الموارد المائية في الشريعة اإلسالمية 

 3642 إدارة المؤسسات االجتماعية

 3654 إدارة المؤسسات االجتماعية

 7468 إدارة المؤسسات االجتماعية

 8743 إدارة المؤسسات اإلعالمية : أنماط و اساليب القيادة 



اقتصادياتها في العالم المعاصر إدارة المؤسسات الصحفية و   10544 

 9545 إدارة الموهبة : مدخل معاصر إلدارة الموارد البشرية

 Personal development 7875 = إدارة تطوير الذات

 10527 إدارة شؤون األفراد 

 1184 إدارة مراكز رعاية األطفال 

 9369 إدارة مراكز مصادر التعلم : رؤيا شاملة حديثة

تخطيط العالقات العامةإدارة و   13111 

 5666 إدارة و تنظيم المؤسسات اإلجتماعية في الخدمة اإلجتماعية

 2855 إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات 

 2786 أدب األطفال

 9604 أدب األطفال في المرحلة اإلبتدائية

 2706 أدب األطفال وثقافة الطفل

 5492 أدب الحديث النبوي

الدنيا والدين أدب   5033 

أدب الرحالت األندلسية و المغربية : حتى نهاية القرن التاسع 
 الهجري

12736 

 11132 أدب الرحلة في التراث العربي

 9924 أدب الطفل و فن الكتابة

 10714 أدباء في الذاكرة : سير ودراسات 

 3713 أدباء وشعراء من تلمسان : الجزء الثالث

مسان : الجزء الثانيأدباء وشعراء من تل  3715 

 3714 أدباء وشعراء من تلمسان : الجزء الرابع

إدراك أساتذة التعليم المتوسط لمعوقات التفكير اإلبتكاري : دراسة 
 ميدانية على أساتذة التعليم المتوسط

2799 

إدراك اإلختالفات السيكولوجية بين المرأة والرجل وعالقتهما 
 بالتوافق الزواجي 

8401 

 10294 إدمان اإلنترنت في عصر العولمة

 11009 .إدمان األنترنت وعالقته بدافعية التعلم لدى طلبة جامعة المدية

 11267 إدمان اإلنترنيت : خطر جديد يداهمنا 

 10930 إدمان المخدرات و التفكك األسري : دراسة سوسيولوجية 

 5404 أدوات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية

أدوات التجنيد و التعبئة الجماهرية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية 
1954-1956  

6659 

 12427 إذ يبايعونك تحت الشجرة

 7980 آراء األولياء كمحك لتشخيص مشكلة بطء التعلم

آراء الخوارج الكالمية : الموجز ألبي عمار عبد الكافي األباضي : 
 الجزء األول 

9375 

لكالمية : الموجز ألبي عمار عبد الكافي األباضي : آراء الخوارج ا 
 الجزء الثاني

9376 

 5347 آراء في فقه التخلف : العرب والغرب في عصر العولمة 

 7102 آراء و أفكار جديدة في الفن و تأصيل الهوية

 6919 أراء ومواقف للتاريخ 



 10738 إرادة المعنى : أسس وتطبيقات العالج بالمعنى 

متنازع عليها : اسرائيل : فلسطين : كشمير : البوسنة : اراض 
 قبرص : سريالنكا 

6412 

 6916 إرتباط المعالم األثرية بالعادات والتقاليد في منطقة واد ريغ

 9799 أرسطو و المدارس المتأخرة

 5812 إرشاد األطفال العاديين 

الجزائري  إرشاد الحائر الى آثار أدباء الجزائر : اآلدب العربي 
عبر النصوص المرتبة ترتيبا من الفتح العربي الى عصرنا المجلد 

العصر ال  2العصر القديم ج.1االول ج.  

4841 

 3586 إرشاد المجموعات الخاصة 

 11263 إرشاد الموهوبين و المتوفقين 

إرشاد ذوي اإلحتياجات الخاصة : إرشاد ذوي صعوبات 
ضطرابات اإلنفعالية,إرشاد التعلم,إرشاد الموهوبين,إرشاد ذوي اإل

 ذوي اإلعاقات العقلية,السمعية,الحركية,البصرية 
9700 

 8667 ...إرشاد ذوي اإلحتياجات الخاصة : إرشاد ذوي صعوبات التعلم

 10017 إرشاد ذوي الحاجات الخاصة 

 5811 إرشاد ذوي الحاجات الخاصة و أسرهم

 9416 إرشاد ذوي الحاجات الخاصة و أسرهم

 Counseling For Life-Spain = ارشاد مراحل النمو

Development 
2498 

 12352 أرض الميعاد : بين الحقيقة و األسطورة 

 9389 إرهاب التلوث و النظام العالمي

 3971 إزاحات فكرية : مقاربات في الحداثة والمثقف

 10734 أزفون : تاريخ و ثقافة 

السويسأزمة : القصة السرية لمؤامرة   = Crisis the inside 

story of the suez conspiracy 
8175 

أزمة التعليم العالي في الجزائر و العالم العربي بين الضياع و أمل 
 المستقبل 

6584 

أزمة الديمقراطية في الوطن العربي : بحوث ومناقشات الندوة  
 الفكرية

2358 

العربي في  أزمة الفكر ومشكالت السلطة السياسية في المشرق 
 عصر النهضة 

11887 

أزمة القرار السياسي في دول العالم الثالث : دراسة في فلسفة  
 السياسة 

2850 

م 1962م/1956أزمة القيادة في الوالية السادسة من   6052 

 5072 أزمة لوكربي بين منطق القانون و التعنت الغربي 

الشراكة-اإلرهاب-اإلصالحأزمنة الحداثة الفائقة :   7241 

 9422 إساءة معاملة األطفال : النظرية و العالج

إساءة معاملة األطفال من المعاملة الوالدية وظهور اإلظطرابات  
 .السلوكية

6257 

 2582 أساسيات اإلرشاد النفسي والتربوي : بين النظرية و التطبيق 

 5544 أساسيات اإلرشاد و النمو المهني

 2601 أساسيات التدريس 



 9670 أساسيات التدريس و التطوير المهني للمعلم

 4232 أساسيات التعلم اإللكتروني في العلوم

أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السلوكية واالنفعالية : 
 األسس و النظريات 

3703 

 4968 أساسيات الثقافة اإلسالمية

الطبيعية أساسيات الجغرافيا   3716 

 2571 أساسيات الرسم الحر : للفنون التطبيقية

 5291 أساسيات القياس في العلوم السلوكية

 Basics Of = أساسيات القياس و التقويم في التربية

Measurement et evaluation In Education 
3695 

 12078 أساسيات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره

 10435 أساسيات بناء منهج إعداد معلمات رياض األطفال 

 4004 أساسيات تربية األطفال

 4984 أساسيات تصميم التدريس 

 3579 أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية 

 = أساسيات خدمات المعلومات للمكتبات و مؤسسات المعلومات

Information services 
10309 

الفرد أساسيات خدمة   10566 

أساسيات علم االجتماع اإلعالمي : النظريات و الوظائف و  
 التأثيرات 

2512 

 3704 أساسيات علم اإلجتماع النفسي التربوي و نظرياته

 9463 أساسيات علم البيئة

 Principales of ecology and = أساسيات علم البيئة والتلوث

pollution 
4037 

 5359 أساسيات علم النفس

 12271 أساسيات علم النفس

 11308 أساسيات علم النفس اإلجتماعي

 4943 أساسيات علم النفس التربوي : النظرية و التطبيق 

 3705 أساسيات علم النفس التربوي و نظريات التعلم

 12867 أساسيات علم النفس الفسيولوجي

 12700 أساسيات في التربية العملية

التشكيليأساسيات في الفن   13071 

 4116 أساسيات في علم االجتماع الطبي

 4117 أساسيات في علم االجتماع المدرسي

أساسيات في علم النفس التربوي : إستراتيجيات اإلدراك و  
 منشطاتها كأساس لتصميم التعليم 

7817 

 10121 أساسيات ممارسة طريقة العمل مع الجماعات

 3175 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية

 13030 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية و تكنولوجيا المعلومات 

 10442 أساسيات نظم المعلومات الجغرافية : و تطبيقاتها في رؤية جغرافية

 8926 أساسيات و تطبيقات في علم المناهج

 8180 أساطير الصهيونية 



ثقافة-أساطير-دين-أساطير مصر القديمة : الشرق القديم   7997 

 10441 أساليب االتصال و التغير اإلجتماعي 

 8396 أساليب اإلرشاد التربوي

أساليب االقناع في اإلشهار التتفزيوني مع التحليل سيمسولوجي  
 لعينة من اإلعالنات بالتلفزيون الجزائري العمومي

6495 

اإلدارية أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم   7099 

 6948 أساليب التدريس و سيكولوجية تفريد التعليم و التدريب 

أساليب التعامل مع الضغط النفسي وعالقته بنوعيةالحياة لدى  
 مرضى السكري 

8490 

 8502 أساليب التفكير 

أساليب التفكير عند سترنبيرغ وعالقتها بأساليب التعلم لبيجز لدى 
 الطلبة المقبلين على التخرج

9079 

أساليب التفكير لستير نبرج وعالقتها بتوجيهات اإلنجاز لدى 
 المتعلمين المقبلين على إجتيار شهادة البكالوريا 

7725 

أساليب التفكير لستير نبرج وعالقتها بتوجيهات اإلنجاز لدى 
 المتعلمين المقبلين على إجتيار شهادة البكالوريا 

7726 

 9974 أساليب التقويم التربوي 

 9503 أساليب الدراسات المستقبلية

 4728 أساليب الرقابة وعالقتها بالفاعلية التنظيمية

 12449 أساليب العالج النفسي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

 7014 أساليب الكشف عن الموهوبين

أساليب المعاملة الوالدية (القبول والرفض) ومفهوم الذات وعالقة  
بالتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى ثانوي بمدينة  كل منهما 

 المدية 
9104 

أساليب المعاملة الوالدية االسوية كما يدركها األبناء وعالقتها  
 بإضطرابات الشخصية لدى طلبة المرحلة الجامعية

10042 

أساليب المعاملة الوالدية االسوية كما يدركها األبناء وعالقتها  
 بإضطرابات الشخصية لدى طلبة المرحلة الجامعية

10043 

أساليب المعاملة الوالدية المكونة للذات اإليجابية لدى المراهق  
 المتمدرس وعالقتهما بالتوافق اإلجتماعي

11466 

 10718 أساليب المعاملة الوالدية و أثرها على الصحة النفسية للمراهق 

على التحصيل الدراسي المرحلة  أساليب المعاملة الوالدية وتأثيرها
سنة 20-16الثانوية ( ) 

6963 

أساليب المعاملة الوالدية وتأثيرها على التحصيل الدراسي المرحلة 
سنة 20-16الثانوية ( ) 

6964 

أساليب المعاملة الوالدية ودورها في ظهور الموهبة لدى تالميذ  
سنة 11-09المرحلة اإلبتدائية من   

7586 

المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء اإلنفعاليأساليب   6329 

 6588 أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالصحة النفسية 

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بأنماط التفير لدى المراق 
 المتمدرس بالسنة الثانية ثانوي

9211 

راهق أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بأنماط التفير لدى الم
 المتمدرس بالسنة الثانية ثانوي

9210 

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتهاال بالسوك العدواني لدى جنوح   12128 



 األحداث

 4889 أساليب تدريس االجتماعيات 

 5751 أساليب تدريس اإلجتماعيات 

 11934 أساليب تدريس اإلجتماعيات 

الرياضيةأساليب تدريس التربية الفنية و المهنية و   9513 

 8379 أساليب تدريس العلوم

 11963 أساليب تدريس العلوم

 8736 أساليب تدريس العلوم و الرياضيات

التجويد -الحفظ-أساليب تدريس القرآن الكريم : التالوة  9828 

 9315 أساليب تدريس اللغة العربية

 4206 أساليب رعاية المعاقين عقليا و حركيا و بصريا و سمعيا 

 2574 أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات 

 11240 أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى أساتذة المتوسط

 11241 أساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى أساتذة المتوسط

 2764 أساليب و طرائق التدريس في التربية البدنية و الرياضية

مهنة المستقبل أسباب إختيار طلبة التكوين المهني لنوع معين من   11409 

أسباب العنف الممارس من طرف التالميذ على األساتذة في الطور 
 الثانوي

11974 

 5371 أسباب النزول

 3345 أسباب النزول : علما من علوم القرآن 

 6609 أسباب تعاطي المخدرات عند المراهقين

 2999 أسباب تعاطي المخدرات في المجتمع العربي 

المخذرات و نتائجهاأسباب تعاطي   11472 

أسباب وأبعاد ظاهرة البطالة : وانعكاساتها السلبية على الفرد  
 واألسرة والمجتمع ودور الدولة في مواجهتها 

9505 

أسباب وأشكال الغش الممارس من طرف الطلبة الجامعيين في 
االمتحانات : دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة د. يحيى 
 فارس

4556 

 8297 إسبينوزا 

 6604 إستخدام اإلتصال اإلقناعي في آليات التشغيل بالجزائر اونساج 

استخدام اإلعالن الضمني : في أفالم السينما و قنوات الفيديو كليب 
 ( و انعكاسه نحو المنتج ( دراسة مسحية

9594 

 3321 استخدام التكنولوجيا في التربية الخاصة 

ة لإلتصال في التعليم عن بعد إستخدام التكنولوجيات الحديث  4619 

 4020 استخدام الحاسوب و اإلنترنت : في ميادين التربية و التعليم 

إستخدام السياسيين لمواقع التواصل اإلجتماعي في التسويق 
 السياسي

7771 

 6479 إستخدام العالقات العامة في تفعيل اإلتصال التنظيمي

الخدمة اإلجتماعية : العالقة  إستخدام المنهج العلمي في بحوث 
 التالزمية في التطور, المناهج, نماذج و نظريات الممارسة

7561 

استخدام الوسائط المتعددة في البحث العلمي : التعليم اإللكتروني و 
 دور الوسائط المتعددة في العملية التعليمية 

12465 



  إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في المؤسسة اإلقتصادية

 الجزائرية 
2824 

إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في المؤسسة اإلقـتصادية  
 الجزائرية 

9928 

إستخدام تكنولوجيا اإلتصال في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حلة  
 مؤسسة إتصاالت الجزائر بالمدية

12377 

 6149 إستخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في المؤسسة اإلعالمية

 10479 استخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحة اإلرهاب

إستخدام حمالت اإلتصال اإلجتماعي في التصدي لظاهرة العنف 
 في المالعب الجزائرية

6132 

إستخدام قادة الدول لوسائل اإلعالم اإلجتماعية في صنع القرار  
 وإستراتيجية بناء الدولة المدونة المصغرة التويتر 

8218 

إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي الفايس بوك في اإلنتخابات  
 وتأثيره على الناخبين

5385 

 8514 إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي بين الطلبة الجامعيين

 8680 .إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي وعالقته بإنحراف الفتاة

العالقات إستخدام مواقع الشبكات اإلجتماعية وتأثيرها على 
اإلجتماعية األسرية : دراسة ميدانية لعينة من مستخدمي مواقع  
 الفايس بوك "لطلبة جامعيين بجامعة" المدية 

7044 

 6280 استخدام و توظيف التعليم تقنيات في الحصة الصفية 

 4567 استخرج قواك الذهنية من داخلك 

 9599 إستراتجيات التدريس والتعلم 

اسات اإلجتماعيةاستراتجيات تدريس الدر  9848 

إستراتجية القتال فى سيرة بني هالل : نصوص مختارة مع شرح  
 دراسة وتعليق

11013 

إستراتجية القواعد العائمة والدعائم المزدوجة : أزمات خليجية 
 ويمنية ومحصلة خلفتها اإلستراتجية

7070 

 2513 استراتجية فرض العولمة : اآلليات ووسائل الحماية 

 7382 إستراتيجيات إدارة الصراع المدرسي

 4526 استراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة و الصف 

استراتيجيات التدريس في القرن الحادي و العشرين : دليل المعلم و 
 المشرف التربوي

9951 

 3653 استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي 

الضغوطات المهنية وعالقتها بفعالية إستراتيجيات التعامل مع 
 التدريس لدى معلمي أقسام السنة األولى إبتدائي

6138 

 9153 استراتيجيات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة

 Stratégies of coopérative = استراتيجيات التعلم التعاوني

learning 
3847 

م) تتابع  100*4استراتيجيات التعلم التعاوني في تعلم مسابقة (   3354 

استرتيجية مع األمثلة التطبيقية 180استراتيجيات التعلم النشط :   5467 

 5275 إستراتيجيات التعلم و التعليم في الطفولة المبكرة

 4068 إستراتيجيات التعلم والتعليم : النظرية والتطبيق 

استراتيجيات التعلم وعالقتها بالكفاءات المهنية لدى متربص 
 التكوين المهني بالجزائر 

2727 



 8974 استراتيجيات التعليم و التعلم الحديثة : و صناعة العقل العربي 

استراتيجيات التعليم و التعلم في سياق ثقافة الجودة : اطر مفاهيمية 
 strategies of teaching and learning = و نماذج تطبيقية

in the context the culture of quality : concepts & 

applications 

9948 

 9479 أستراتيجيات التفكير االبداعي وتنمية القيم الجمالية

 12109 استراتيجيات التقويم في التعليم 

 10818 استراتيجيات الخطاب في النشيد الوطني : دراسة تداولية 

إستراتيجيات الدعاية و اإلعالن : ( األطر النظرية و النماذج  
 ( التطبيقية

7730 

إستراتيجيات المواجهة وعالقتها بتقدير الذات لدى مرضى القصور 
 الكلوي

2825 

 5287 إستراتيجيات تدريس العلوم و الرياضيات 

 2868 استراتيجيات تدريس اللغة العربية : أطر نظرية و تطبيقات عملية

 2808 استراتيجيات تعلم اللغة الثانية : بحوث و دراسات

اتيجيات تعليم العلوم للمعاقين بصريااستر  8873 

 5239 استراتيجيات تفريد التعليم و التعلم التعاوني

 11075 إستراتيجيات تنمية مهارات التفكير العليا

 2518 استراتيجيات حديثة في اإلشراف التربوي

إستراتيجيات حديثة في التدريس : ( أصولها الفلسفية و تطبيقاتها  
اللغة العربيةفي تدريس   ) 

3665 

إستراتيجيات حديثة في برامج تنمية اللغة و اإلبداع لطفل ماقبل  
 المدرسة 

5294 

 3748 استراتيجيات حديثة في فن التدريس

 11665 إستراتيجيات حديثة في فن التدريس

 7060 استراتيجيات دراسة المستقبل : األسس المعرفية و المنهجية

األسئلة مع تطبيقات رياضيةاستراتيجيات طرح   8055 

 3322 إستراتيجيات علم النفس التربوي وفقا ألحدث طرائق البحث العلمي

 (PTSD) إستراتيجيات مواجهة إضطراب الضغط مابعد الصدمة

 عند ذوي اإلعاقات الحركية المكتسبة
2758 

إستراتيجيات مواجهة الضغوط المهنية وعالقتها بالذكاء اإلنفعالي  
علمي المرحلة اإلبتدائيةلدى م  

11597 

إستراتيجيات مواجهة الضغوط المهنية وعالقتها بالذكاء اإلنفعالي  
 لدى معلمي المرحلة اإلبتدائية

11598 

إستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية وعالقتها باإلكتئاب لدى  
 الطلبة الراسبين في شهادة البكالوريا

8876 

الموارد البشرية : المدخل الحديث الستدامة الميزة إستراتيجية إدارة 
 التنافسية

9525 

إستراتيجية إستئناف البناء الحضاري للعالم اإلسالمي في فكر مالك 
 بن نبي 

11385 

 12148 إستراتيجية اإلتصال الداخلي في تحسين اآلداء الوظيفي بالمؤسسة 

لية إستراتيجية اإلتصال العمومي في تسويق السياحة الداخ  9464 

إستراتيجية اإلستعمار الفرنسي في تطويق الثورة الجزائرية من  
1962-1957خالل خطي موريس وشال   

11129 



استراتيجية االعالن : و االتجاهات الحديثة في تطوير االداء 
 المؤسسي

5061 

 9278 إستراتيجية التحفيز والفعالية التنظيمية للموارد البشرية

إستراتيجية التدريس وعالقتها بدافعية التعلم لدى التالميذ بطيء 
 التعلم في الرياضيات 

6621 

 7772 إستراتيجية الترقية وأثرها على الرضا الوظيفي

 4713 إستراتيجية التعامل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة

إستراتيجية التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبة  
لورياالبكا  

10401 

إستراتيجية التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبة  
 البكالوريا

10402 

إستراتيجية التعلم المنظم ذاتيا وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ 
 السنة الثالثة والرابعة متوسط 

6180 

الثاني، إل كتساب استراتيجية التعلم النشط المعتمدة في مناهج الجيل 
 قيم المواطنة لتالميذ المرحلة االبتدائية من وجهة نظر األساتذة 

10136 

إستراتيجية التقويم الفوري وعالقته بمهارات تفكير ما وراء  
 المعرفة 

8383 

استراتيجية التكوين وأثرها على مستوى األداء لدى أعوان الحماية 
 المدنية لوالية المدية

4707 

لتوظيف وعالقتها بكفاءة المورد البشريإستراتيجية ا  7192 

 7193 إستراتيجية التوظيف وعالقتها بكفاءة المورد البشري

إستراتيجية العالقات العامة في الترويج السياسي في الجزائر في  
 ظل تراجع أسعار المحروقات

11206 

 5707 إستراتيجية العالقات العامة في بناء صورة المؤسسة

إستراتيجية العالقات العامة في بناء وتحسين الصورة الذهنية 
 باإلدارة المحلية

6150 

إستراتيجية العالقات العامة ودورها في بناء الصورة الذهنية  
- ماي-30إلى -جانفي-01للمؤسسة : مؤسسة سونلغاز بالمدية من 

2015 

6912 

الوظيفيإستراتيجية العالقات وتأثيرها على األداء   11882 

إستراتيجية اللعب في إطار برنامج إرشادي لتالميذ ذوي صعوبات 
 تعلم القراءة لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي 

6800 

إستراتيجية اللعب في إطار برنامج إرشادي لتالميذ ذوي صعوبات 
 تعلم القراءة لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي 

6801 

المحلية في الجزائر  إستراتيجية تسيير اإلذاعات  8211 

 8989 إستراتيجية تسيير الموارد البشرية في المؤسسة اإلنتاجية الجزائرية

إستراتيجية تطوير العامل في المتحف : المتحف الوطني العمومي 
 للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية

10187 

األولى إستراتيجية تعلم المستويات اللغوية في الطور األول "السنة 
 "إبتدائي

2826 

إستراتيجية حل المشكالت وعالقتها بالتفكير اإلبداعي لدى تالميذ  
 .السنة الخامسة إبتدائي

10628 

 6428 إستراتيجية متاحف الفولكلور في تنمية السياحة الثقافية 

 9976 إستراتيجية مواجهة الضغوط النفسية لدى أعوان الحماية المدنية



لضغوط النفسية لدى الراشد المصاب بالقصور إستراتيجية مواجهة ا
 الكلوي المزمن الخاضع للهيمودياليز

7518 

 9226 استراتيجية مواجهة العنف : رؤية نقدية و دراسة تطبيقية 

إسترتيجيات مواجهة الضغط النفسي وعالقتها بصورة الجسم لدى 
 المعاقين حركيا 

10501 

 2827 إسترتيجية تعلم المستويات اللغوية

 5499 استعادة التوازن : استراتيجية للشرق الوسط برسم الرئيس الجديد

استعمال األسلحة المحرمة دوليا طيلة العهد اإلستعماري الفرنسي  
 في الجزائر : األسلحة النووية نموذجا

10333 

 5113 استلهام ابن خلدون و الفكر االجتهادي : بمناسبة مئويته السادسة 

: العقوبات و الغارات في السياسة األمريكية استهداف العراق  8890 

استهداف ايران : حقيقة الخطط التي يعدها البيت األبيض لتغيير 
 النظام

8201 

إستيراتيجية إدارة األزمات و فعالية التسيير : دراسة نظرية و 
 تطبيقية 

12282 

إستئصال الرحم لدى النساء المصابات بالسرطان وتأثيره على 
 تقدير الذات والرضى على الصورة الجسمية

7050 

 5938 أسرار الحرب العالمية الثانية في سيرة أبرز قائد ألماني

 11851 أسرار العبادات في األسالم 

 8231 أسرار القصة القرآنية

أسرار القوة النفسية الخارقة : حرر قدراتك الكامنة لتحقيق التميز و 
 النجاح

7197 

الصين : دراسة في مالمح القوة و أسباب الصعودأسرار تقدم   2945 

1958 - 1957أسرار حرب الحدود   9982 

أسرار علمية وجيولوجيةالحرم المكي الشريف : حدوده وصخوره 
 وجانب من تاريخه

12822 

 6823 أسرار و أكاذيب و ديمقراطية 

 4836 إسرائيل إلى الزوال : الماضي الحاضر المستقبل

المشروع النووي اإليرانيإسرائيل و   11660 

 4052 إسرائيل و عقيدة األرض الموعودة

 9310 أسرة المرازقة في بالد المغرب اإلسالمي 

أسرة بني زهر و دورها في صناعة وتعليم الطب والصيدلة في  
م12-ه06األندلس خالل القرن ( ) 

10319 

الدوليةأسرى الحرب في الفقه اإلسالمي واالتفاقيات   11932 

 12863 أسس اإلختيار الزواجي وعالقتها بالتوافق الزواجي 

 9999 أسس اإلدارة التربوية و المدرسية و اإلشراف التربوي

 4178 أسس البحث التربوي

أسس البحث العلمي في العلوم التربوية والنفسية : مفاهيمه، 
 عناصره، مناهجه

4865 

 7002 أسس التربية

التربيةأسس   11671 

 9241 أسس التصميم

 9258 أسس التعلم و التعليم و تطبيقاته في كرة القدم



 6989 أسس التقدم عند مفكري اإلسالم في العالم العربي الحديث

 10851 أسس الخدمة االجتماعية 

 10057 أسس العالقات العامة

 5019 أسس العالقات العامة : المفاهيم و األسس 

العالقات العامة : بين النظرية و التطبيق أسس   4174 

 = أسس القياس في التربية الخاصة في الطفولة المبكرة

Foundations of assessment in early childhood 

special education 

1349 

 11156 أسس المنطق الصوري 

 7854 أسس المنهجية في العلوم اإلجتماعية

السياسيةأسس النظرية   7017 

 11672 أسس بناء االختبارات و المقاييس النفسية و التربوية 

 5443 أسس بناء المناهج و تنظيماتها 

 2352 أسس تحليل البيانات في علم االجتماع 

 8499 أسس تربية الطفل

 5607 أسس تربية الطفل : في ضوء الشريعة وعلم النفس

للطلبة المتفوقين عقلياأسس تعليم القراءة الناقدة :   4494 

 7608 أسس تعليم الكتابة اإلبداعية

 12355 .أسس تنمية المجموعات في المكتبات ومراكز المعلومات

أسس طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية : مدخل دراسة  
 المجتمع 

9779 

 4109 أسس علم االجتماع

 10439 أسس علم االجتماع

االجتماع السياسيأسس علم   8621 

 9624 أسس علم النفس

 11405 أسس علم النفس

 3920 أسس علم النفس االجتماعي 

 10076 أسس علم النفس الصناعي التنظيمي

أسس مشروع النهضة عند اإلمام عبد الحميد بن باديس : الجزء 
 االول

6072 

الجزء أسس مشروع النهضة عند اإلمام عبد الحميد بن باديس : 
 الثاني

6073 

 13105 أسس نظريات فن التمثيل

 6757 أسس و موضوعات علم االجتماع

 6625 أسس ومعايير تصميم المتاحف : المتحف الوطني لآلثار بسطيف 

 6323 أسس ومناهج البحث في علم النفس

أسطقسطات الصنعة : الشرح األوسط : مدخل الى علم صناعة  
األندلسية الموسيقى   

12232 

أسالفنا الملوك النوميديين : ملوك افريقيا في العصور القديمة (من 
 القرن الثالث ق.م. الى القرن أألول ب.م. = ايجليدن نيمازيغن

10793 

 10428 أسلمة المنطق : األورغانون األرسطي بين يدي الغزالي 

 12238 أسلوب إذ : في ضوء الدراسات القرآنية و النحوية



 7664 أسلوب الحذف فى القرآن الكريم : وأثره فى المعاني واإلعجاز

 9148 أسلوب الشرط و القسم : من خالل القرآن الكريم 

 4179 أسلوب النعت : في القرآن الكريم

 7392 أسلوب الوعيد في القرآن الكريم

 3526 أسماء القبائل و أنسابها 

 8213 .أسماء الكتب. : المتمم لكشف الظنون

- 654إسهام ا لمغول في تطوير الخط العربي في العهد اإليلخاني (

م1335-1256ه/736 ) 
10205 

 7617 إسهام العلماء العرب في الحضارة اإلنسانية

م 1920-1830إسهامات الجزائر في النهضة المشرقية ما بين   13088 

 8158 إسهامات الخدمة اإلجتماعية في مجال األسرة و السكان

 8157 اسهامات الخدمة اإلجتماعية في مجال الجريمة و اإلنحراف

إسهامات العالمة اآلبلي التلمساني في الحياة الفكرية بحواضر  
 المغرب

12721 

م1962م/1954إسهامات المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية   7426 

الوطنية  إسهامات جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين في الحركة 
 الجزائرية 

12489 

إسهامات خليل إينالجيك من خالل كتابة التاريخ اإلقتصادي  
 واإلجتماعي للدولة العثمانية

6016 

 11798 إسهامات علماء المسلمين في تربية الطفل 

 13087 إسهامات ليلى الصباغ في كتابة التاريخ العثماني 

قرآن أسهل التفاسير : المدخل الميسر في علم تفسير ال  2613 

- 10أسواق مدينة الجزائر في الفترة العثمانية خالل القرنيين (

م17-16ه/11 ) 
6038 

 5541 إسياخم : الوجه المنسي للفنان األعمال التصويرية 

لوعيل-خدة-أسياد النقش الجزائري : بن عنتر   5517 

 5188 أسئلة األسقيا و أجوبة المغيلي

 2804 أسئلة التجديد التربوي 

أسئلة التحديث في الخطاب التربوي بالمغرب : األصول و  
 اإلمتدادات

11706 

 6104 أسئلة التنوير والعقالنية في الفكر العربي المعاصر

 9780 أسئلة الحداثة في الفكر العربي : من إدراك الفارق الى وعي الذات 

 3628 أسئلة الحداثة ورهاناتها : في المجتمع و السياسة و التربية 

 4620 أسئلة الشعرية : بحث في آلية اإلبداع الشعري 

 5858 أسئلة الكتابة

 5901 أسئلة المنهجية العلمية في اللغة واألدب

 9772 أسئلة النهضة العربية : التاريخ 

 3515 أشراف الجزائر : ودورهم الحضاري في المجتمع الجزائري 

العثماني أشراف مكة المكرمة و أمراؤها في العهد   6941 

 3512 أشعة الشروق 

أشكال اإلتصال التحسيسي في المؤسسات الصحية الجوارية لمدينة 
 المدية 

5973 



 6366 أشكال الخطاب اإلعالمي في المدونة اإللكترونية

أشكال الخطاب اإللكتروني في مواقع التواصل اإلجتماعي لدى  
فايسبوكالشباب " دراسة إستطالعية لمستخدمي موقع  " 

12472 

 Sur la traduction 8205 = إشكاليات الترجمة

 4581 إشكاليات ترجمة معاني القرآن الكريم

 9275 إشكالية إدارة األزمات وفعالية التسيير 

إشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد; تصدير عاطف  
 العراقي 

9853 

الغرب : ثقافة ازدراء و إشكالية التحدي الحضاري بين اإلسالم و 
 حوار مفقود و عولمة استيالء 

4902 

1962-1954إشكالية التسليح خالل الثورة الجزائرية   12208 

اشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر جدلية االندماج 
 والتنوع 

10260 

 6623 إشكالية التكوين المستمر في ظل التغيرات التنظيمية 

لتواصل في الفلسفة الغربية المعاصرةإشكالية ا  12374 

 7629 إشكالية الحب في الحياة الفكرية و الروحية في االسالم 

 11883 إشكالية الرقابة التنظيمية واآلداء في المؤسسة الجزائرية 

إشكالية العقل و الوجود في فكر ابن عربي : بحث في 
 فينومينولوجيا الغياب 

4278 

العنف المشّرع والعنف المدان إشكالية العنف :   12244 

إشكالية العنف في المجتمع الجزائري : من أجل مقاربة  
 سوسيولوجية 

8827 

 10723 إشكالية النهضة 

 11398 إشكالية الهوية وعالقتها باإلنحراف لدى المراهق الجانح 

الجزء   : 1956 -1954إشكالية تطور و توسع الثورة الجزائرية 
 األول

11110 

الجزء   : 1956 -1954إشكالية تطور و توسع الثورة الجزائرية 
 الثاني

11111 

 6242 اشهدي يا جزائر

 6422 أشهر أعالم منطقة تيارت 

 3697 أشهر اإلغتياالت السياسية في العالم : الجزء السادس 

 7605 أشهر المذاهب المسرحية : نماذج من أشهر المسرحيات 

 4507 أشهر شعراء انجلترا

 12580 أصالية أم انفصالية؟ 

 3507 أصحاب الميمنة : إن شاء هللا

م1931-1900أصداء النهضة المشرقية في الجزائر ( ) 8335 

 7744 أصل األنواع : نظرية النشوء واالرتقاء 

 8183 أصل التفاوت بين الناس 

 12575 إصالح األمم المتحدة : في ضوء السيرة المتعثرة للتنظيم الدولي

م1872-1869ه/1279-1276إصالحات مدحت باشا في العراق   7096 

أصول أبي العباس الونشريسي من خالل المعيار المعرب : الجزء 
 الثاني

7598 

أصول أبي العباس الونشريسي من خالل المعيار المعرب : الجزء  7597 



 األول

 = أصول استراتيجيات التعلم و التعليم : النظرية و التطبيق

learning and teaching strategies principles : theory 

and practice 

2579 

 2620 أصول االجتماع السياسي : النشأة, القضايا, التطبيقات 

 5866 أصول اإللقاء و اإللقاء المسرحي

 7958 أصول البحث التاريخي 

النهضةاألوروبية إلى الثورة أصول التاريخ األوروبي الحديث : من 
 الفرنسية

10900 

 3434 أصول التربية 

 4895 أصول التربية 

 5256 أصول التربية 

 8794 أصول التربية 

 4682 أصول التربية : التاريخية و اإلجتماعية و النفسية و الفلسفية

 3210 أصول التربية : الفلسفية و اإلجتماعية و النفسية

التاريخية أصول التربية   3209 

 10297 أصول التربية العامة 

أصول التربية و التعليم : لطلبة الجامعات و المعلمين و المفتشين و 
 المشتغلين بالتربية و التعليم في مختلف المراحل التعليمية 

6807 

 4870 أصول التقويم و اإلشراف : في النظام التربوي

مابين النهرين أصول الثقافة السريانية في بالد    11029 

 11031 أصول الثقافة السريانيةفي بالد مابين النهرين 

 9623 أصول الصحة النفسية

 2585 أصول الفقه 

 3071 أصول الفقه 

 4163 أصول الفقه اإلسالمي

 5464 أصول الفقه اإلسالمي

 8997 أصول الفقه اإلسالمي

 7203 أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي

 8854 أصول النظم السياسية المقارنة

 6844 أصول تحليل المضمون وتقنياته 

 3385 أصول علم االجتماع 

 3384 أصول علم االجتماع السياسي

 4208 أصول علم اإلجتماع السياسي

اصول علم االجتماع السياسي : السياسة و المجتمع في العالم الثالث 
الول: االسس النظرية و المنهجية : الجزء ا  

11807 

اصول علم االجتماع السياسي : السياسة و المجتمع في العالم الثالث 
 : التغيير و التنمية السياسية : الجزء الثالث

11809 

اصول علم االجتماع السياسي : السياسة و المجتمع في العالم الثالث 
 : القوة و الدولة : الجزء الثاني

11808 

العقاب : دراسة تحليلية وصفية موجزةأصول علم اإلجرام وعلم   = 

Principles Of Criminology And Punishment 
12624 



 5635 أصول علم اإلنسان : األنثروبولوجيا : الجزء األول

 5659 أصول علم العالقات الدولية : المجلد األول 

 7979 أصول علم النفس

 9495 أصول علم النفس العام في ضوء اإلسالم

م النفس الفرويدي أصول عل  12773 

 10640 أضرار تعاطي المخدرات و الكحول و أثره على المجتمع

 Les Moausolées des = أضرحة الملوك : النوميد و المور

rois numides et maures 
11386 

إضطراب الضغط ما بعد الصدمة لدى أعوان الحماية المدنية  
 "المصابين بداء السكري الصنف"أ 

7230 

إضطراب الضغوط ما بعد الصدمة وأساليب مواجهتها لدى ضحايا 
 حوادث المرور

9274 

إضطراب القدرة المكانية وعالقته بالفهم اللفظي عند األطفال  
 المصابين بالتخلف العقلي 

5948 

اضطراب الهوية الجنسية و القلق و الضغوط : دراسات حالة  
 تطبيقية 

9720 

-األعراض -الصدمة النفسية : النظريات إضطراب ضغوط ما بعد 

 Posttraumatic stress disorder = العالج
2697 

 7584 (اضطراب نمو اللغة (الديسفازيا

 12123 إضطرابات األكل لدى العاديين و المعاقين : إتجاهات حديثة

الصوت-اللغة-النطق-إضطرابات التخاطب : (الكالم ) 7461 

م، التشخيص، العالجاضطرابات التواصل : المفهو  5348 

 12054 اضطرابات التواصل في اللغة و الكالم

 11265 إضطرابات الخوف من المخاوف الشاذة 

 3001 اضطرابات السلوك : تشخيصها و الوقاية منها 

 3530 اضطرابات الطفولة والمراهقة 

 & Speech = اضطرابات الكالم و اللغة : التشخيص و العالج

Language Disorders : Diagnosis & Treatment 
3916 

 & Speech = إضطرابات النطق و الكالم : التشخيص والعالج

Language Disorders 
4574 

طرق العالج  -اضطرابات النطق واللغة : أسبابها  10561 

 3657 أضواء البيان في علوم القرآن 

عربي اإلسالميأضواء تاريخية بحوث في التاريخ ال  8597 

أضواء على إذاعة الجزائر الحرة المكافحة و محطات إذاعية  
 أخرى متضامنة

5803 

 5355 أضواء على المسرح المدرسي و دراما الطفل 

 3224 أضواء على المغرب العربي : رؤية عربية مشرقية

 6934 أطر التفكير و نظرياته : دليل للتدريس و التعلم و البحث 

 5746 أطفال الشوارع : القيم وأساليب التربية الوالدية 

 12445 أطفال الشوارع : المشكلة و طرق العالج

 8121 أطفال الشوارع : دراسة في علم االجتماع التطبيقي 

 9493 أطفال الشوارع و عمالة األطفال 

 5031 أطفال بال مشاكل زهور بال أشواك



 10860 أطفال بين الخطر واإلدمان

 10841 أطفال في ظروف صعبة 

 10749 أطفالنا و كيفية رعايتهم : عقليا، اجتماعيا، نفسيا، جسديا 

 10747 أطفالنا و كيفية رعايتهم : عقليا، اجماعيا، نفسيا، جسديا 

 6244 اطلبو الوطنية و لو في فرنسا

 6241 أطلبو الوطنية ولو فى فرنسا

م) :  1100-1166ه/493-560اإلدريسى (أطلس العالم للشريف 
 قمة ما بلغته الحضارة العربية اإلسالمية من تطور فى علم الخرائط

3373 

أعالم-أقوام -أطلس القرآن : أماكن   2565 

 6610 "أطلس المواقع األثرية لمدينة "سكيكدة

 7616 أطلس تاريخ الجزائر 

رية  أطلس سياحي لوالية المدية يتضمن أهم المواقع األث
 دراسة إستكشافية وصفية -والصناعات التقليدية 

12389 

 3281 أطيب األحاجي و األمثال من أفواه النساء و الرجال : المجلد األول 

إظطراب مهارات اإلستماع وعالقته بالنتائج الدراسية لدى عينة من 
 .ذوي صعوبات التعلم في المرحلة اإلبتدائية

9105 

تطبيقاتها في شركات التأمين اإلسالميإعادة التأمين و   12263 

 6829 إعادة تأهيل وتوظيف المباني التاريخية

 12092 إعجام األعالم 

 4566 أعد إكتشاف نفسك

 11790 إعداد المعلم : تنميته و تدريبه

 9949 إعداد المعلمين وتنميتهم

 8500 إعداد الممثل

للعالقات العامةإعداد و إنتاج المواد اإلعالمية   10821 

 2919 إعداد و تأهيل المعلم : مهارات التدريس 

 2519 إعداد وتأهيل المعلمين : األسس التربوية والنفسية 

 9163 إعداد وتدريب المعلمين 

 5308 إعراب القرآن : المجلد األول 

 5310 إعراب القرآن : المجلد الثالث 

 5309 إعراب القرآن : المجلد الثاني 

 5312 إعراب القرآن : المجلد الخامس

 5311 إعراب القرآن : المجلد الرابع

 5313 إعراب القرآن : المجلد السادس 

 9490 اعرف نفسك : دراسات سيكولوجية

 11341 أعرق الحضارات 

 5983 أعز ما يطلب

 5984 أعز ما يطلب

فلسفية أعظم شخصيات التاريخ : دينية، أدبية، سياسية، علمية،   3501 

 10895 أعالم الفكر الغوي : التقليد اللغوي الغربي

 11327 اعالم مدينة الجزائر و متيجة

 4318 أعالم من المغرب العربي: الجزء األول

 4320 أعالم من المغرب العربي: الجزء الثالث



 4319 أعالم من المغرب العربي: الجزء الثاني

لشخصيات علمية و ثقافية و نضالية و  أعالم من بسكرة : تراجم 
 ثورية

12114 

 8412 أعالم من زواوة : الجزء األول و الثاني

 4329 أعالم من منطقة القبائل : الجزء األول

أعالم و أعمال علماء الرياضيات و الفلك بالمغرب العربي : من  
 القرن التاسع الى القرن التاسع عشر

12728 

األدب العربي : الجزء األول أعالم و رواد في    7388 

 7389 أعالم و رواد في األدب العربي : الجزء الثاني

أعالم و معالم من مدينة المسيلة : نظرة في التاريخ الثقافي خالل  
 اإلحتالل الفرنسي

6708 

 8587 أعالم وبيئات رائد التجديد اإلسالمي لمحمد بن العنابي 

مي المعاصرأعالم وقضايا في التاريخ اإلسال  10034 

أعمال الباي محمد الكبير من خالل كتاب رحلة محمد الكبير باي  
م   1785الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري 

 لكتاب إبن هطال التلمساني 
8758 

أعمال الدكتور جمال قنان : العالقات الجزائرية الفرنسية المجلد  
 الثاني

11101 

قنان : المقاومة المغربية المجلد الخامسأعمال الدكتور جمال   11100 

 11099 أعمال الدكتور جمال قنان : قضايا ودراسات المجلد الرابع

أعمال الدكتور جمال قنان : معاهدات الجزائر مع فرنسا المجلد  
 األول

11102 

أعمال الدكتور جمال قنان : نصوص سياسية جزائرية في القرن  
:المجلد الثالث  1914-1830التاسع عشر   

11098 

أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو : األوراس إبان فترة اإلستعمار  
 الفرنسي الجزء األول :المجلد األول

2890 

: األوراس إبان فترة اإلستعمار  -أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو
 الفرنسي الجزء الثاني:المجلد الثاني

2891 

الحميد زوزو : الدور السياسي للهجرة إلى  أعمال الدكتور عبد 
:المجلد الرابع 1939-1914فرنسا بين الحربين   

2892 

أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو : المرجعيات التاريخية للدولة  
 الجزائرية الحديثة :المجلد الخامس

2893 

أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو : محطات في تاريخ الجزائر 
 :المجلد السابع

2894 

أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو : مراسالت األمير عبد القادر مع 
 الجينرال دي ميشيل: المجلد الثالث

2895 

أعمال الملتقى الدولي الثاني : حول آثار التجارب النووية في العالم 
صحراء الجزائر نموذجا- - 

12945 

:  أعمال الملتقى الدولي حول آثار التجارب النووية في العالم 

 ACtes du colleque = الصحراء الجزائر نموذجا

international sur les essais nucluaires dans le 

mande:Cas du sahara algerien 

2897 

أعمال الملتقى الدولي حول آثار التجارب النووية في العالم :  
فبراير  14-13الصحراء الغربية نموذجا : الملتقى الدولي الجزائر 

2007 

2896 



أعمال الملتقى الدولي حول اإلستعمار بين الحقيقة التاريخية والجدل 
 السياسي

12949 

أعمال الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني : 
2005جويلية  4/3/2المنعقد بفندق األوراسي   

5131 

أعمال الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني : 
2005جويلية  4/3/2بفندق األوراسي المنعقد   

5132 

 7714 أعمال الملتقى المغاربي الثاني للمخطوطات 

أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائرية ابان مرحلة االحتالل 
2006اكتوبر  31-30: يومي  1962 -1830:   

5127 

أعمال الملتقى الوطني لعلم االجتماع : التغيرات اإلجتماعية في 
1986أفريل  -30-29-28ئر منذ اإلستقالل ، الجزائر الجزا  

12170 

من لويس فيليب إلى نابليون الثالث  1أعمال د.بوعالم بسايح : 
أعالم المقاومة الجزائرية:المجلد األول  2األمير عبد القادر   

5773 

 2898 أعمال ندوة اإلرهاب و العولمة

 6118 أعمالي في الثورة

 2392 أعمدة المجتمع

 8608 أعيان من المشارقة والمغاربة : تاريخ عبد الحميد بيك

 7849 أغاني القصبة : القصيد الشعبي

 9537 إغتيال ...حلم : أحاديث مع بوضياف

 10632 اغتيال العقل : محنة الثقافة العربية بين السلفية و التبعية

 9616 آفاق التحوالت الدولية المعاصرة 

قراءة نقدية في التريخ األوروبي و العربي اإلسالميآفاق التمرد :   4918 

 10874 آفاق الفن السينمائى 

 7993 آفاق المسرح

 12692 آفاق الموسيقى

 10127 آفاق جديدة للفن 

 4752 آفاق علم االجتماع في الوطن العربي

 4755 آفاق علم االجتماع في الوطن العربي

إحصائيات : توضيح ألرقام من وسائل اإلعالم و افتراءات لعينة و 
 السياسيين و النشطاء 

5774 

 7749 افريقيا تحت أضواء جديدة 

 4450 أفريقيا جنوب الصحراء : دراسة جغرافية أقليمية

1800أفريقيا منذ عام   5526 

 4005 افغانستان : اول ضحايا العولمة 

أوجين  -نزهاء الغربيين : أفكار استعمارية وسبل دفعها كما كشفها  
 (Eugène yung) = -يونغ أنموذجا

7119 

 4628 أفيون الشعوب : المذاهب الهدامة 

 7936 اقتصادات الخليج : استراتيجيات النمو في القرن الحادي و العشرين

 5292 إقتصاديات اإلعالم 

 4519 اقتصاديات التعليم : آليات ترشيد اإلنفاق التعليمي و مصادر تمويله

 2906 اقتصاديات الخدمات الصحية 

 2994 اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم 



 10044 اقتصاديات و تمويل التعليم : مفهومه:أسسه:أهميته

 12868 أقدم لك : التحليل النفسي 

 3797 أقفاص القردة يسيدي فرج 

الميالديينإقليم توات خالل القرنين الثامن عشر و التاسع عشر   10745 

 13106 أقنعة الحداثة 

 11526 إكتشاف المواصالت و اإلتصاالت

 2912 اكتشف الفن اإلسالمي في حوض المتوسط 

اكتشف شخصيتك و تعرف على مهاراتك في الحياة و العمل : 
كتاب يساعدك على إختيار أسلوبك في الحياة و إكتشاف القدرات 
 الخاصة لديك 

2537 

الهولوكست : تفنيد المزاعم اليهودية للمحارق الهتلريةأكذوبة   = 

Holocaust 
7041 

آل روتشيلد و آل بكري و تاليران الملفات السياسية السرية في  
تاريخ الشعوب : إضاءات حول تاريخ فرنسا الحقيقي في الفترة من 

و استعمار الجزائر دور يهود الجزائر في   1830الى  1789
االستعماريةالحلرب   

10140 

 12347 اإلباضية : نشأتها وعقائدها 

 12159 األباضية في موكب التاريخ : األباضية في تونس

 8877 .اإلبتزاز اإللكتروني ودوره في إنحراف الفتاة

 11313 اإلبتكار : من منظور سيكولوجي 

 6734 اإلبتكار في التعليم العالي

االطفال اإلبتكار و اإلبداع عند   4129 

اإلبداع : دراسة في األسس النفسية اإلجتماعية والتربوية لظاهرة 
 اإلبداع اإلنسانية

8235 

 3994 اإلبداع التربوي 

 8450 اإلبداع الفني

 9222 اإلبداع فى الفن 

 7632 اإلبداع في تربية الطفل

 7058 اإلبداع و النقد اإلجتماعي : دراسات معاصرة 

إعادة  -الصيانة  -اإلبداعات العمرانية والمعمارية العربية : الحفاظ 
 التأهيل

5032 

 11499 األبعاد االجتماعية و الثقافية لسلوك المستهلك 

 Basic Dimensions Of = األبعاد األساسية للشخصية

Personality 
9625 

ت  األبعاد اإلقتصادية و اإلجتماعية لمشكلة تعاطي الشباب للمخدرا
 و استراتجية مواجهتها 

11832 

األبعاد الداللية للرموز الماسونية في أفالم الكارتون : دراسة 
 "تحليلية سيميولوجية لعينة من مقاطع الفيلم الكارتوني "ناروتو

6259 

األبعاد الداللية للقيم اإلسالمية المجسدة في األفالم الكرتونية 
سيميولوجية للقطات مختارة من فيلم اإلسالمية : دراسة تحليلية 

 (الكرتوني اإلسالمي "قيم إسالمية" (الصدق
8709 

االبعاد السياسية للحوار بين الحضارات : الحوار اإلسالمي 
 المسيحي نموذجا 

2682 

األبواب التاريخية لوالية بجاية خالل الفترة اإلسالمية : دراسة   11419 



 أثرية معمارية 

علوم القرآن اإلتجاه األصولي في   5047 

 7551 االتجاه النفسي في النقد العربي الحديث

 8443 اإلتجاه النقدي عند ابن عربي

اإلتجاه الوحدوي لنجم شمال إفريقيا وحزب الشعب الجزائري (  
م 1926-1939 ) 

11445 

اإلتجاه نحو اإلنتحار و عالقته بالشخصية : دراسة سيكومترية 
 مقارنة

9796 

العملية اإلرشادية وعالقته بالدافعية لإلنجاز اإلتجاه نحو   8839 

 11282 اإلتجاهات األساسية في علم االجتماع 

 7063 االتجاهات األساسية في نظرية علم االجتماع 

 3849 اإلتجاهات اإلعالمية الحديثة : الصحافة اإلكترونية

الرابع االتجاهات الثقافية فى بالد الغرب اإلسالمي : خالل القرن 
 الهجري/العاشر ميالدي 

3222 

االتجاهات الحديثة في إعالم الطفل و ذوي اإلحتياجات الخاصة :  
 دراسات إعالمية 

2343 

 7118 اإلتجاهات الحديثة في اإلسالم

االتجاهات الحديثة في التخطيط االجتماعي : مجاالت الرعاية 
 االجتماعية و التنمية الشاملة 

10292 

ثة في التدريس و تنمية التفكير اإلتجاهات الحدي  4625 

 2927 اإلتجاهات الحديثة في التربية

االتجاهات الحديثة في التسويق االجتماعي و االلكتروني لبرامج  
 الرعية االجتماعية 

10367 

 8753 اإلتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم الفعال

التربوي االتجاهات الحديثة في القياس النفسي والتقويم   10290 

 9592 االتجاهات الحديثة في تربية الطفل

 7000 اإلتجاهات الحديثة في تربية الطفل

 11052 اإلتجاهات الحديثة في تربيةالطفل

االتجاهات الحديثة في توعية المواطن بطرق وأساليب الوقاية من 
 الجريمة

11652 

 8627 اإلتجاهات الحديثة في علم االجتماع

 2778 اإلتجاهات الحديثة في علم النفس التربوي وتحديات عصر العولمة

 11592 اإلتجاهات الحديثة لدراسة مناهج التربية الرياضية 

 3064 اإلتجاهات الحديثة لإلدارة المدرسية في تنمية القيادة التدريسية 

 12370 االتجاهات المعاصرة في تنظير السياسة

أجهزة -يم المجتمع : نماذج و نظريات  اإلتجاهات المعاصرة في تنظ 
 و حاالت 

11814 

 2852 اإلتجاهات المعاصرة و ما بعد المعاصرة : دراسة العالقات الدولية

 11784 اإلتجاهات النظرية الحديثة في دراسة المنظمات المجتمعية

 6961 اإلتجاهات النظرية في علم االجتماع الصناعي

القضية الفلسطينية : من مدريد الى خارطة االتحاد االوروبي و 
 الطريق

4373 

 11965 اإلتحاد األوروبي ودوره في النظام العالمي الجديد 



-1955االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ودوره في الثورة 

1962 
10162 

 5075 االتحاد من أجل المتوسط : األبعاد واآلفاق

دراسة في جزء "عم يتساءلوناالتساع في المعنى :   5341 

 10130 اإلتصال : اتجاهات نظرية و اسس تطبيقية في الخدمة االجتماعية

 8633 اإلتصال : أساس التجمع البشري 

 10407 " االتصال االجتماعي : " العمومي

 12343 اإلتصال اإلجتماعي في الخدمة اإلجتماعية 

الخدمة اإلجتماعيةاالتصال اإلجتماعي و ممارسة   10122 

 10726 اإلتصال األسري والسلوك العدواني للمراهق

 8463 اإلتصال اإلقناعي ودوره في تكوين الصورة الذهنية بالمؤسسة 

 12737 اإلتصال اإلنساني بين المعلم و الطالب

 8629 اإلتصال اإلنساني في الفكر اإلجتماعي

التفاعل اإلجتماعي اإلتصال اإلنساني و دوره في   2635 

 8857 اإلتصال البيئي ودوره في نشر التربية البيئية في الوسط المدرسي 

 9930 اإلتصال التربوي

 5581 اإلتصال التربوي وعالقته بالتحصيل الدراسي 

اإلتصال التسويقي في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة لمؤسسة 
 بوفال البرواقية 

9972 

التنظيمي و إشكالية تخاذ القرار في المؤسسة اإلتصال   8045 

اإلتصال التنظيمي و دوره في عملية التغيير التنظيمي داخل 
 المؤسسة

6251 

اإلتصال التنظيمي و دوره في عملية التغيير التنظيمي داخل 
 المؤسسة

6252 

 2938 اإلتصال التنظيمي وإتخاذ القرار

 9009 اإلتصال التنظيمي وإتخاذ القرار

 8821 اإلتصال التنظيمي وتأثيره على اآلداء الوظيفي للعمال

 7788 اإلتصال التنظيمي ودوره في تفعيل القيادة

 12532 اإلتصال التنظيمي وعالقته بإتخاذ القرار 

 8521 اإلتصال التنظيمي وعالقته باألداء

 5806 اإلتصال التنظيمي وعالقته بدافعية اإلنجاز

الجماهيري و اإلعالم : التطور, الخصائص, النظرياتاإلتصال   11916 

 6644 .اإلتصال الجواري و دوره في التنمية البيئية

 3443 اإلتصال الخارجي في المؤسسة اإلعالمية

 6839 اإلتصال الخارجي في المؤسسة الخدماتية

 9925 اإلتصال الخارجي وأثره على اآلداء الوظيفي

الداخلي بالمركز المتخصص إلعادة التربية بالمدية :  اإلتصال 
2015-05-21نوفمبر إلى   15دراسة حالة من   

10948 

اإلتصال الداخلي في المستشفيات ودوره في التكفل الصحي  
 بالمرضى

8340 

اإلتصال الداخلي في المستشفيات ودوره في تحسين الرعاية  
 الصحية للمرضى 

13072 



الداخلي في المؤسسات السياحية الجزائرية اإلتصال   7970 

 6373 اإلتصال الداخلي في المؤسسات العمومية

 12205 اإلتصال الداخلي في المؤسسة التربوية الجزائرية

 12486 اإلتصال الداخلي وأثره على اآلداء الوظيفي 

 7971 اإلتصال الداخلي وأثره على األداء الوظيفي داخل المؤسسة 

اإلتصال الداخلي والخارجي في المؤسسة " دراسة حالة الشركة  
 " الوطنية للنقل للسكك الحديدية

6007 

اإلتصال الداخلي ودوره في تجسيد المسؤولية اإلجتماعية في 
 المؤسسة الصحية 

6103 

اإلتصال الداخلي ودوره في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات 
 اإلستشفائية

11412 

 7858 اإلتصال السياسي في الجزائر 

 6349 االتصال العمومي : أسس وتقنيات

 6634 االتصال الالعنفي : وقفة عند نظرة "مارشال روزنبرغ 

 10543 االتصال اللغوي و الغير اللغوي للطفل التوحيدي

 4709 االتصال المؤسسي في الفكر التربوي : بين النظرية و التطبيق 

ي الفكر التربوي : بين النظرية و التطبيق اإلتصال المؤسسي ف  11670 

اإلتصال بين الدائرة المحلية و المواطن دراسة حالة لدائرة اإلدارية 
 ألوالد يعيش بالبليدة 

12016 

 10615 اإلتصال بين الطلبة الجامعيين و تأثيره على التحصيل العلمي

الوظيفياإلتصال داخل المؤسسة ومدى تأثيره على اآلداء   6884 

 10531 االتصال في إدارة األزمات : حوادث المرور نموذجا 

 10958 االتصال في المؤسسة : دراسة نظرية وتطبيقية 

 2509 اإلتصال و اإلعالم في المجتمعات المعاصرة

 10610 اإلتصال و العالقات العامة في المجتمع المعاصر 

 Mass communication and = اإلتصال و قضايا المجتمع

society 
2634 

 5388 .االتصاالت والمعلومات والتطبيقات التكنولوجية

اإلتهامات المتبادلة بين ميصالي حاج و اللجنة المركزية و جبهة 
 ( 1962-1946 ) التحرير الوطني

6540 

 4370 اإلتيكيت : فن السلوك اإلنساني وفقا لألديان السماوية 

مية ببجاية : إحصاء و جرد و تحليلاآلثار اإلسال  10046 

 2838 اآلثار اإلسالمية فى األندلس 

 2863 اآلثار اإلسالمية في المغرب 

 10418 اآلثار األندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال : دراسة تاريخية أثرية

اآلثار الرومانية بوالية "سطيف" ، المعلم األثري بحديقة "رفاوي 
 "ساعد

10232 

 12880 .اآلثار العمرانية في مصر من خالل رحلتي ابن جبير وابن بطوطة

 10923 اآلثار القبطية والبيزنطية

 2320 األثر العربي في سعدي الشيرازي : دراسة أدبية نقدية

اإلثراء والتفكير الناقد : دراسة تجريبية على التالميذ المتفوقين  
 بالتعليم اإلبتدائي

6287 



لوجيا : دراسة عن المجتمعات البدائيةاألثنو  3645 

 3894 اإلجابة إليراد مااستدركته عائشة على الصحابة 

 11257 اإلجتماع المقارن و النظرية اإلجتماعية ما بعد الثالثة عوالم 

 11514 اإلجتماعات : التنظيم و المشاركة

 6099 اإلجتهاد المقاصدي عند الفقيه الباجي : الجانب النظري 

 4328 اإلجتهاد و التجديد في الفكر اإلسالمي

اإلجراءات الفنية في المكتبات و مراكز المعلومات : التزويد،  
 الفهرسة ، التصنيف

2858 

 2577 األجهزة و المعدات في التلفزيون

 2578 األجهزة والمعدات في التلفزيون

 9675 االحاديث األمريكية : حوارات من أجل المستقبل 

 9676 األحاديث البريطانية : حوارات حول المستقيل

 10406 األحاديث القدسية الصحيحة 

 3571 األحاديث النبوية : للمدارس الثانوية

 2623 األحاديث النبوية المبشرة بنصر اإلسالم و المسلمين 

 2424 اإلحاطة في أخبار غرناطة : الجزء األول

الجزء الثالثاإلحاطة في أخبار غرناطة :    2425 

 2423 اإلحاطة في أخبار غرناطة : الجزء الثاني

 10420 اإلحاطة في أخبار غرناطة : الجزء الرابع

 6485 األحباس من خالل كتاب الوثائق والسجالت إلبن العطار

اإلحتراق النفسي لدى المربيين العاملين بالمركز التربوي لألطفال 
 المعاقين ذهنيا

7981 

 6276 االحتراق النفسي و المناخ التنظيمي في المدارس 

اإلحتراق النفسي وعالقته بالصحة النفسية لدى أساتذة التعليم 
 الثانوي

12683 

اإلحتراق النفسي وعالقته بالصحة النفسية لدى أساتذة التعليم 
 الثانوي

12684 

العاملة في  اإلحتراق النفسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى المرأة 
 .قطاع الصحة

6152 

اإلحتفاالت الدينية ودورها في تفعيل النشاط الثقافي و السياحي : 
 توات الوسطى

10949 

اإلحتفاالت ومظاهر التسلية في العهد الفاطمي (الطور المشرقي) 
م1171-971ه/36-567( ) 

12995 

 3027 اإلحتكار ومعالجته في الفقه اإلسالمي

االستيطاني للجزائر : مقاربة للتاريخ االجتماعي و الثقافياالحتالل   11734 

 4548 اإلحتالل اإلستيطاني للجزائر : مقاربة للتاريخ اإلجتماعي و الثقافي

 8901 االحتالل االستيطاني و سياسة الرومنة

االحتالل البيزنطي لبالد المغرب : دراسة لألوضاع االجتماعية 
 واالقتصادية

10487 

1934 - 1837حتالل الفرنسي للصحراء الجزائرية ( اال  ) 12491 

اإلحتالل و أثره على السيادة اإلقليمية : دراسة تطبيقية على إحتالل 
 إيران لجزر اإلمارات العربية الثالث

3728 

االحتواء المزدوج و ما وراءه : تأمالت في الفكر اإلستراتيجي   6908 



 األمريكي 

التاريخية في شعر إبن هانئ األندلسياألحداث   5714 

 7208 األحداث الجانحون : دراسة ميدانية نفسانية إجتماعية 

 9806 األحرف السبعة و أصول القراءات

 10288 األحزاب السياسية

األحزاب السياسية في النظام السياسي و الدستوري الحديث و 
 النظام اإلسالمي

11856 

السياسية و التحول الديمقراطي : دراسة تطبيقية على  األحزاب 
 اليمن و بالد أخرى

12304 

األحزاب السياسية والحريات العامة : دراسة تأصيلية تحليلية  
 ...مقارنة في حرية تكوين األحزاب وحرية النشاط الحزبي

3062 

علم  األحزاب السياسية وجماعلت المصلحة و الضغط : دراسة في
 االجتماع السياسي 

8123 

 7001 األحزاب و الحركات السياسية في الوطن العربي 

 7202 اإلحساس بالجمال في ضوء القرآن الكريم 

 اإلحصاء : في التربية و العلوم اإلنسانية مع تطبيقات برمجية
SPSS 

5306 

 9582 اإلحصاء اإلجتماعي : المبادئ التطبيقات 

بادئ والتطبيقات اإلحصاء االجتماعي : الم  9583 

 7256 اإلحصاء اإلستداللي : مقاييس العالقة اإلرتباطية 

 10462 اإلحصاء التربوي

اإلحصاء التربوي : تطبيقات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم  
 االجتماعية

5235 

اإلحصاء التطبيقي : دروس وأمثلة ،تطبيقات محلولة،تمارين 
 مقترحة

12707 

المطبق في العلوم اإلجتماعية واإلنسانية : مدعم بتطبيقات اإلحصاء 
 وتمارين محلولة

6324 

 11266 اإلحصاء الوصفي في علم النفس

 8869 اإلحصاء في البحوث اإلجتماعية و اإلعالمية

): تبويب  1اإلحصاء في العلوم السلوكية : الوصف اإلحصائي (
المركزيةالبيانات و تمثيلها بيانيا و نزعتها    

2603 

 12623 اإلحصاء في المناهج البحثية التربوية والنفسية 

اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي : مع نماذج من المقاييس  
 واإلختبارات 

12196 

 12296 اإلحصاء والقياس في التربية وعلم النفس

 5994 األحكام السلطانية والواليات الدينية

االجتماعية على  -اتها النفسية األحياء غير المخططة و انعكاس
 الشباب : دراسة ميدانية مقارنة

6594 

األخبار الكاذبة في مواقع التواصل اإلجتماعي وتأثيره في تشكيل  
 الرأي العام الخاص بالحراك الشعبي الجزائري

11427 

 11678 ( االختبارات النفسية : ( نماذج

والتقويم التربوي االختبارات النفسية التحصيلية   2939 

 7978 اإلختبارات النفسية و دالالتها 



 9517 اإلختبارات محكية المرجع : فلسفتها و أسس تطويرها 

 5536 .اإلختبارات و اإلمتحانات : قياس القدرات و األداء

 10213 اإلختبارات و المقاييس التربوية و النفسية

النفسية والتربوية : خطوات  اإلختبارات والمقاييس في العلوم 
 إعدادها وخصائصها

8792 

 2963 اإلختصار من تاريخ قصر بشار و ما جاوره من القصور والديار

 9149 اإلختالط وعالقته بالعنف في المدارس 

 10983 اإلختالف في الثقافة العربية اإلسالمية : دراسة جندرية 

 8980 اإلخراج التلفزيوني : اإلعداد و التدريب 

 11312 األخصائي االجتماعي في المصنع

 8256 األخطاء الطبية : جرائم بدون حلول

 Environmental disasters and = األخطار و الكوارث البيئية

dangers 
9073 

 3463 األخطل : شاعر الدولة االموية

 3461 االخطل الصغير : شاعر الوطنية و الغناء و الجمال

علم االجتماع األخالقياألخالق : دراسة في    8124 

 11176 األخالق البروتستانتية و روح األسمالية

 11569 األخالق عند الغزالي 

 10119 األخالق في الفكر العربي المعاصر

 4159 األخالق ما بين علمي التربية و النفس 

 8830 األخالق و السياسة الخارجية 

 8076 األخالق و السياسة عند ابن حزم 

 3075 األداء اإلبداعي والتأثير : تطبيقات إسالمية 

األداء المهني لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي وعالقته ببعض  
 .المتغيراتن األكاديمية والشخصية

7043 

بالمؤسسات   19األداء المهني للقائم باإلتصال في إدارة كوفيد 
 اإلعالمية

13065 

 4670 األداة في اإلسالم 

اإللكترونية في الجزائر : واقع و معيقات اإلدارة   2823 

 10721 اإلدارة اإللكترونية و أثرها على التطوير التنظيمي 

 6068 اإلدارة اإللكترونية و دورها في تحسين األداء الوظيفي

 7262 اإلدارة التربوية

اتجاهات حديثة -نظريات -اإلدارة التربوية : مبادئ  4965 

التربوية : معالم جديدة لعالم جديد اإلدارة   12110 

 7157 اإلدارة التربوية المعاصرة

 10031 اإلدارة التربوية المعاصرة

 10033 اإلدارة التربوية المعاصرة

اإلدارة التربوية و السلوك المنظمي : سلوك األفراد و الجماعات 
 في النظم 

4442 

تطبيقية معاصرة اإلدارة التعليمية : اتجاهات و رؤى   11003 

 10113 اإلدارة التعليمية و اإلشراف التربوي : أصولها و تطبيقاتها 

 10990 اإلدارة الجزائرية : مقاربة سوسيولوجية



 MANAGEMENT DES = اإلدارة الحديثة للمكتبات

BIBLIOTHEQUES 
10588 

 7356 اإلدارة الذاتية و ال مركزية التعليم

1864-1914العثمانية في والية سورية : اإلدارة   10455 

 9725 اإلدارة العسكرية و الشرطية العربية في التاريخ اإلسالمي

 4521 اإلدارة المدرسية 

 7923 اإلدارة المدرسية 

 9733 اإلدارة المدرسية 

 3006 اإلدارة المدرسية : البعد التخطيطي و التنظيمي المعاصر 

تطبيقاتها -اهدافها-المدرسية : فلسفتهااإلدارة   3650 

 9473 اإلدارة المدرسية الحديثة

 = اإلدارة المدرسية الحديثة : في ضوء الفكر اإلداري المعاصر

Modern school management 
7709 

 10114 اإلدارة المدرسية الحديثة : مفاهيمها النظرية و تطبيقاتها العملية

لتكوين التربوي والتنظيم اإلدارياإلدارة المدرسية بين ا  11458 

 4520 اإلدارة المدرسية و متطلبات العصر

 3948 اإلدارة المدرسية والصفية : منظور الجودة الشاملة 

 4368 اإلدارة المكتبية 

 4558 اإلدارة و اإلشراف التربوي

 2381 اإلدارة و التخطيط التربوي 

النظرية و التطبيق اإلدارة و التخطيط التربوي :   4525 

 8089 اإلدارة و المجتمع : دراسة في علم اجتماع اإلدارة

اإلدارة و منظمات الرعاية اإلجتماعية : األسس النظرية و 
 الممارسة العامة 

7564 

-1279ه/784-678اإلدارة واإلفتاء في عهد المنصور قلوون 

م1382  
6865 

وفروع الساللة في بالد العرباألدارسة بتلمسان، فاس، وقرطبة   5613 

 11768 األدب العربي الحديث : الرؤية و التشكيل

 7404 األدب القصصي للطفل : منظور اجتماعي و نفسي 

 3016 األدب المفرد

 8085 األدب و المجتمع : دراسة في علم اجتماع األدب 

 11824 اإلدراك البصري و صعوبات التعلم

الجنائية في الطب الشرعي المعاصر : األدلة الجنائية في  األدلة 
خطوات فخص مسرح الجريمة -مسرح الجريمة   .... 

11937 

 6512 اإلدماج وعالقته بالعود إلى السلوك اإلنحرافي عند الحدث الجانح 

 10572 اإلدمان : خطر يهدد األمن اإلجتماعي

ياإلدمان على األنترنت وعالقته بالتوافق الزواج . 5704 

 11897 اإلدمان على الفايسبوك وعالقته بالتحصيل الدراسي 

اإلدمان على مواقع التواصل اإلجتماعي وعالقته بالتحصيل 
 الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي 

8802 

 4484 اإلدمان و اإلنترنيت 

 6053 األدوار الزوجية وعالقتها بالتوافق الزواجي 



نقدي لفلسفة الدين عند هيجلاألديان : تأويل   3622 

 3552 األديان و الطوائف األخرى

 11204 األديان و حرية التعبير : إشكالية الحرية في مجتمعات مختلفة

األديرة ودورها في بعث الحضارة األوروبية خالل العصور 
 الوسطى

7507 

دراسة اإلذاعة الجزائرية بين الخدمة العمومية والنشاط التجاري " 
 " حالة إذاعة المدية الجهوية

8935 

 8840 اإلرتقاء اإلنفعالي و اإلجتماعي لطفل الروضة 

1938اإلرتقاء إلى العالمية : السياسة الخارجية األمريكية منذ عام   5466 

 12812 اإلرث الثقافي لوالية تمنراست : اللباس التقليدي 

لوفاة أبيه اإلرجاعية النفسية لدى الطفل المصدوم   6889 

 5029 األرجوحة

 Social guidance 8445 = اإلرشاد اإلجتماعي

 3078 اإلرشاد االسري

 Family Counseling 5301 = اإلرشاد األسري

 3585 اإلرشاد األسري والزواجي 

 8018 اإلرشاد التربوي و النفسي من منظور حديث 

وذوي صعوبات التعلم)  -اإلرشاد النفسي : (لذوي العجز المتعلم 
 تطبيقات عملية 

8927 

 4587 اإلرشاد النفسي : أساليبه و فنياته

 7332 اإلرشاد النفسي : االتجاه المعاصر إلدارة السلوك اإلنساني

التكنولوجيا  -التطبيق  -اإلرشاد النفسي : النظرية   7375 

اإلرشاد النفسي األسري : مواجهة الضغوط النفسية لدى أسر  
 المتخلفين عقليا

9850 

 2378 اإلرشاد النفسي التربوي : لذوي صعوبات التعلم 

 8651 اإلرشاد النفسي الجماعي 

 5868 اإلرشاد النفسي لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 7828 اإلرشاد النفسي و اإلجتماعي ألطفال الشوارع

 5257 اإلرشاد النفسي و التوجيه التربوي لألسرة

الجلسات-النفسي و الجماعي : التقنيات االستراتيجيات  االرشاد   11268 

 3261 اإلرشاد لما فيه من مصالح العباد

 3573 االرشاد و التوجيه بين القرآن الكريم و بعض النظريات الحديثة

 11286 اإلرشاد و العالج النفسي األسري : المنظور النسقي االتصالي

ة و التطبيق اإلرشاد والعالج النفسي : النظري  3587 

 5081 األرشفة اإللكترونية 

-1830األرض والقبيلة في الجزائر خالل فترة الحكم العسكري (

م1870 ) 
6385 

 8147 األرطوفونيا : دروس في الصمم

 3360 اإلرهاب : الفهم المفروض لإلرهاب المرفوض

 4224 اإلرهاب الدولي 

وكيفية مواجهته اإلرهاب الدولي : أصوله الفكرية   7712 

 8850 اإلرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية 



االرهاب الدولي و العدالة الجنائية : دراسة تحليلية قانونية 
معلوماتية مقارنة من خالل الفقه و االجتهاد و الدراسات و 
 النصوص القانونية و االتفاقيات و المعاهدات الدولية 

9103 

اإلعالم و المسرح : الجزء االولاإلرهاب في وسائل   8712 

 8710 اإلرهاب في وسائل اإلعالم و المسرح : الجزء الثالث 

 8711 اإلرهاب في وسائل اإلعالم و المسرح : الجزء الثاني

 9237 اإلرهاب من وجه نظر علم اإلجتماع و علم النفس

 8082 اإلرهاب والتطرف من منظور علم االجتماع 

والتطرف والعنف الدولياإلرهاب   2517 

 2981 اإلرهاب والعالقات العربية

من منظور بن يوسف بن خدة من خالل  1949األزمة البربرية 
م 1954كتاب جذور أول نوفمبر   

10809 

 7499 األزمة الطائفية : دراسة في علم اإلجتماع 

1517-1250ه/923-648(األزهر الشريف في العصر المملوكي  ) 3682 

اإلساءة الزواجية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المرأة العاملة  
 بمدينة قصر البخاري

10063 

اإلساءة الزواجية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المرأة العاملة  
 بمدينة قصر البخاري

10064 

استراتيجيات الوقاية و اإلساءة الموجهة للمعاقين : األسباب و 
 العالج

9902 

 10394 اإلساءة والجندر

 2641 األساس الفكري للجاهلية 

 11529 األساليب اإلبداعية في التدريس الجامعي 

 12695 األساليب اإلحصائية في علم النفس التربوي : دراسات و أنشطة

 : SPSS األساليب اإلحصائية وتطبيقاتها يدويا وباستخدام برنامج

 الجزء األول 
6325 

 : SPSS األساليب اإلحصائية وتطبيقاتها يدويا وباستخدام برنامج

 الجزء الثاني
6326 

األساليب اإلقناعية في اإلعالم اإلسالمي الجزائري "قناة القرآن  
 "الكريم

9214 

األساليب اإلقناعية للمستشار القانوني في البرامج التلفزيونية 
 الجزائرية 

10690 

 11355 األساليب البالغية والحجاجية في الحملة اإلعالمية 

 11285 األساليب التربوية األسرية وأثرها على جنوح األحداث

 11763 األساليب التربوية الخاطئة و أثرها في تنشئة الطفل

 2616 األساليب التربوية و الوسائل التعليمية في القرآن الكريم 

اإلشهاري التلفزيوني  األساليب الحجاجية في الخطاب  9276 

 Modern = األساليب الحديثة في التعامل مع ضغوط العمل

Methods in dealing with the pressures of work 
7578 

 12590 األساليب الحديثة في التعليم و التعلم

األساليب الحديثة إلدارة المكتبات و مراكز المعلومات بالجودة  
المعرفة -األول : ( الجودة الشاملة : الجزء   ) 

12661 

األساليب الحديثة إلدارة المكتبات و مراكز المعلومات بالجودة   12662 



تجارب عربية -الشاملة : الجزء الثاني: ( النظم اآللية   ) 

 2707 األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية 

هني في األساليب المعرفية في علم النفس : رؤية جديدة للتوجيه الم
 الجزائر 

8832 

األساليب و الطرق الوقائية لحفظ المخطوطات وصيانة خزانة 
 الكتب في المكتبة الوطنية 

7525 

 3691 .االستبدال واغتصاب األوقاف. : دراسة وثائقية

اإلستبصار في تاريخ بشار و ما جاورها من األمصار : الجزء  
 األول

2951 

جاورها من األمصار : الجزء  اإلستبصار في تاريخ بشار و ما  
 الثالث

2949 

اإلستبصار في تاريخ بشار و ما جاورها من األمصار : الجزء  
 الثاني

2948 

اإلستبصار في تاريخ بشار و ما جاورها من األمصار : الجزء  
 الرابع 

11373 

اإلستبصار في تاريخ بشار و ما جاورها من األمصار : ملحق 
الجزء الخامسالوثائق و الصور :   

2952 

 2539 االستبعاد االجتماعي : الوجه اآلخر للسياسة االجتماعية

 4433 االستبعاد االجتماعي : مجهلي النسب نموذجا 

 2985 االستثمار في مدينة المدية مؤسسة الذوق اللذيذ : روبورتاج مصور

وعالقتها اإلستجابة اإلكتئابية لدى األطفال المطلقين أولياؤهم 
 بالتحصيل الدراسي 

9061 

االستراتيجيات السياسية واثرها في تاريخ العالقات الدولية في  
 العصر الحديث

3661 

اإلستراتيجية اإلتصالية للمؤسسات الخيرية للتكفل باالجئين 
السوريين في الجزائر : جمعية الهالل األحمر الجزائري فرع 
 المدية 

11804 

ة و دورها في إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية اإلتصالي  10011 

 5252 اإلستراتيجية اإلسرائيلية تجاه الخليج العربي

2000- 1979اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط   4064 

 12781 اإلستراتيجية التسويقية ودورها في الحملة اإلعالنية 

 7841 اإلستراتيجية التعليمية 

م1962-1945االستراتيجية العسكرية لحرب التحرير   10218 

االستراتيجية العسكرية والتاريخ السياسي للثورة الجزائرية,  
 اإلستراتيجية العسكرية للثورة الجزائرية : الجزء األول 

12627 

االستراتيجية العسكرية والتاريخ السياسي للثورة الجزائرية, التاريخ 
الجزائرية : الجزء الثانيالسياسي للثورة   

12626 

دراسة مستقبلية 1981االستراتيجية الفرنسية حيال الجزائر : منذ   9232 

 8434 االستراتيجية الفرنسية في المغرب العربي

-1832اإلستراتيجية الفرنسية إلجهاض الدولة الجزائرية الحديثة 

م 1847 . 
8723 

الحرب الباردة االستراتيجية النووية : بعد انتهاء   6873 

 Family consulting 2493 = االستشارات األسرية

 3738 اإلستشراق : االستجابة الثقافية الغربية للتاريخ العربي االسالمي 



 3991 اإلستشراق : بين الموضوعية و اإلفتعالية 

 9552 اإلستشراق األلماني والفتنة الكبرى

خاصة في الجزائر االستشراق الفرنسي : وتعدد مهامه (   5945 

اإلستشراق الفني الفرنسي : فن التصوير الرومانسي ودوره في  
 الجزائر 

6037 

 2573 اإلستشراق اليهودي : أسبابه وأهدافه وطرق مواجهته

 5739 اإلستشراق و التربية 

 4000 االستشراق و مناهجه : في الدراسات اإلسالمية 

كتابة التاريخ العثماني : اإلستشراق والمستشرقون ودورهم في 
 المدرسة البريطانية 

12011 

 7654 اإلستطان األجنبي في الوطن العربي

م2000-1600اإلستعمار : الكتاب األسود   10792 

 3850 اإلستعمار اإللكتروني و اإلعالم

اإلستعمار الجديد و افريقيا في السبعينات : قوانين و خواص  
 النضال ضد اإلمبريالية

6775 

إلستعمار الفرنسي ا  7321 

 4609 ( االستعمار الفرنسي : ( في مواجهة الثورة الجزائرية

اإلستعمار الفرنسي في الجزائر : سياسة التفكيك اإلقتصادي 
 اإلجتماعي

5401 

 6348 االستعمار الفرنسي و سياسة الفرنسة في الجزائر 

 2775 اإلستعمار في القرن العشرين

الصراعات الثقافية في الجزائر اإلستعمار و   7038 

 8397 اإلستقراء والمنهج العلمي

 9970 االستقرار األسري وأثره على الفرد والمجتمع

اإلستقرار السياسي في العالم المعاصر : ملحق خاص  
 بالمصطلحات السياسية

3010 

العلماء االستنساخ : الماهية, أنواعه, عملياته, أحكامه, رأي الدين و 
 في االستنساخ 

10550 

االستيطان : و الصراع حول ملكية األرض إبان االحتالل الفرنسي 
2: الجزء   1962-1830للجزائر   

6040 

 1919 - 1830اإلستيطان اليهودي في الجزائر : " الجزء األول " 

 م
2857 

: الجزء األول 1919-1830االستيطان اليهودي في الجزائر   2839 

: الجزء الثاني 1919-1830اليهودي في الجزائر  االستيطان  2840 

1962-1919اإلستيطان اليهودي في الجزائر   2856 

االستيطان و الصراع حول ملكية االرض إبان االحتالل الفرنسي 
: الجزء األول 1962-1830للجزائر :   

9992 

االستيطان و الصراع حول ملكية األرض إبان االحتالل الفرنسي 
: الجزء األول 1962-1830للجزائر   

9993 

االستيطان و الصراع حول ملكية األرض إبان االحتالل الفرنسي 
: الجزء الثاني 1962-1830للجزائر   

9994 

-1830اإلستيطان والتوزيع الجغرافي للمستوطنين في الجزائر (

م 1870 ) 
6247 



 11815 االستيالء على إيالة الجزائر : ذريعة المروحة

- 433ألسر العلمية في األندلس (أسرة بنو صماح) بألمرية "ا

م1091-1041ه/484 " 
12996 

األسر المحلية الحاكمة في بايلك للشرق الجزائري : (من  
)م19ه (13م) الى 16ه(10القرن  

12133 

األسرار الخفية وراء إلغاء الخالفة العثمانية : دراسة حول كتاب 
الدين و الخالفة و األمة النكير على منكري النعمة من   

7416 

-األسرار العلمية بآيات القرآن الكريم والحديث النبوي : الكون

الحشرات-النبات-القيامة-البحر  
4060 

األسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربية : دراسة ميدانية في علم 
 االجتماع الحضري و األسري

4941 

طبيق األسرة و االنحراف : بين النظرية و الت  8252 

 3685 األسرة و الحياة العائلية

 9682 األسرة و المجتمع 

 8117 األسرة و المجتمع : دراسة في علم إجتماع األسرة 

 5274 األسرة و تربية الطفل

 9998 األسرة و مشاكل تعلم األطفال

 9842 األسرة و مشكالت األبناء 

 9997 األسرة و مشكالت تعلم األطفال

والقرابة : دراسات في األنثروبولوجيا اإلجتماعيةاألسرة   9053 

 Family and child education 11840 = األسرة وتربية األطفال

 6364 األسرة ودورها في إنتشار الجريمة

1797-1785األسرى االمريكان في الجزائر :    7075 

 5307 األسس اإلجتماعية للتربية 

للتربية في ضوء متطلبات التنمية الشاملة و األسس اإلجتماعية 
 الثورة المعلوماتية 

4113 

 5206 األسس التربوية لتقنيات التعليم اإللكتروني 

 3718 األسس العامة للرسم الحر 

األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية : 
 إعدادها:تطويرها:تقويمها 

9398 

 7123 األسس العامة لنظريات التربية 

 9744 األسس العقلية للسياسة 

 3480 األسس العلمية لمناهج البحث اإلجتماعي

 9893 األسس العلمية و النظرية لإلخراج المسرحي

 7969 األسس المعرفية لعملية حل المشكالت 

 9798 األسس النظرية إلدارة المؤسسات اإلجتماعية : نماذج تطبيقية 

اإلجتماعية في إطار الخدمة اإلجتماعية األسس النظرية للتنمية   11785 

 4593 األسس النظرية و األساليب التطبيقية في علم االجتماع 

 5725 األسس النفسية لإلبتكار : الكتاب الثاني

 13114 األسس النفسية للتكامل االجتماعي

 9657 األسس النفسية للنمو اإلنساني 

 5700 األسس النفسية لنمو الطفل 



النفسية و االجتماعية للتعلم : التعلم التجريبي األسس  3042 

األسس النفسية واالجتماعية للتدريس التأملي والنمو المهني 
 للمعلمين

8763 

 12592 األسس والنظريات النفسية في دراسة شخصية المعلم وتطورها

 13130 األسطورة : مصادرها وبعض المظاهر السلبية في توظيفها 

 11036 األسطورة توثيق حضاري 

 3851 اإلسكان : سياسات و تخطيط 

 8141 اإلسكندر األكبر : دراسة تحليلية لمؤثراته الحضارية 

األسالك الشائكة المكهربة : دراسات و بحوث الملتقى الوطني  
 األول حول األسلباك الشائكة و اللغام

5126 

 2816 اإلسالم : األخالق والسياسة

 12381 اإلسالم : الصراط المستقيم

 6958 اإلسالم : دين الفطرة والحرية 

 3836 اإلسالم : نظام إنساني 

 3835 اإلسالم انطالق ال جمود

 10937 اإلسالم بين أمسه وغده

 2911 اإلسالم تحت الحصار

 7804 اإلسالم في الجزائر في العهد اإلستعماري 

األندلس : كيف انتشر لماذا اإلسالم في المغرب و   7959 

 9438 اإلسالم في المغرب واألندلس : كيف انتشر ولماذا؟

 3169 اإلسالم في حياة المسلم

 12713 اإلسالم في طليطلة 

 12881 اإلسالم في عصر العلم 

 7642 اإلسالم و اإلنسان

 3270 اإلسالم و الحداثة واالجتماع السياسي : حوارات فكرية 

 3623 اإلسالم و العنف : قراءة في ظاهرة التكفير 

 6945 اإلسالم و الغرب : دراسات في نقد اإلستشراق

2001سبتمبر  11اإلسالم و الغرب : ما بعد   4674 

 4847 اإلسالم و الفن

 7415 اإلسالم و المذاهب الفلسفية : نحو منهج لدراسة الفلسفة 

 12864 االسالم و اندماج المجتمع 

 8545 اإلسالم و تحديات القرن الحادي و العشرون

 7640 اإلسالم و تربية الشباب 

 7528 اإلسالم واإلنسان المعاصر

 4198 اإلسالم والحداثة 

 2780 اإلسالم والعدالة اإلجتماعية : رؤية إجتماعية في األحكام الشرعية 

 9633 اإلسالم والعولمة

والمواجهةاإلسالم والغرب : بين التعاون   10889 

 2843 اإلسالم والغرب : تعايش أم صراع؟

 11923 اإلسالم والقضايا المعاصرة

 9287 اإلسالم وتحديات العصر



اإلسالم وعلم النفس : مسرد(بيبلوغرافيا)لبحوث ودراسات التأصيل 
 اإلسالمي لعلم النفس

4476 

 7641 اإلسالم...و تحقيق الذات

المجتمع اإلسالم..و بناء   7643 

األسلحة البيولوجية و الكيميائية : بين الحرب و المخابرات و  
 اإلرهاب

12062 

 10105 األسلحة الخفيفة في العهد العثماني : متحف اآلثار 

األسلوب التربوي األسري ( التسلطي والديموقراطي ) دراسة  
 ميدانية على تالميذ السنة الخامسة ابتدائي

4553 

اإلندفاع" وعالقته بالصحة النفسية لدى -في "التروياألسلوب المعر
 التالميذ الراسبين في إمتحان شهادة البكالوريا

8638 

اإلندفاع" وعالقته بالصحة النفسية لدى -األسلوب المعرفي "التروي
 التالميذ الراسبين في إمتحان شهادة البكالوريا

8639 

اإلسالميةاإلسماعيليون في مجتمعات العصر الوسيط   7845 

م 12-10ه/ 6-4األسواق في المغرب اإلسالمي ما بين القرنين ( ) 11875 

 7820 األسئلة التعليمية و التقييم المدرسي

 2468 اإلشارات و التنبيهات : القسم الثالث

 2466 اإلشارات والتنبيهات : القسم األول

 2467 اإلشارات والتنبيهات : القسم الثاني

أداة حرب على اإلسالم و المسلميناإلشاعة :   8325 

اإلشاعة عبر موقع الفايسبوك وتأثيرها في الصورة الذهنية للجامعة 
 الجزائرية 

9975 

اإلشباعات التي يحققها الطالب الجامعي من خالل استخدام موقع 
 اليوتيوب 

10207 

 3146 األشباه والنظائر في القرآن الكريم

القرآن الكريم : دراسة إحصائية اإلشتراك و التضاد في   10353 

 2988 اإلشراف التربوي

 11961 اإلشراف التربوي : بين النظرية و التطبيق 

أساليبه-أسسه-أهدافه-اإلشراف التربوي : مفاهيمه   4420 

 9870 اإلشراف التربوي : مفاهيمه و أساليبه

آفاق- واقع-اإلشراف التربوي : مفاهيم  2698 

التربوي و اإلدارة التعليميةاإلشراف   4506 

 3606 اإلشراف الحديث في التربية الرياضية 

 12685 اإلشراف المهني للفاعل ودوره في تحديد نموذج تصميم العمل 

اإلشعاع المغربي في المشرق : دور الجالية الجزائرية في بالد  
 الشام 

3593 

نموذجا االشكاالت النظرية و الواقع : مجمع المدينة   7599 

 8484 اإلشهار التلفزيوني و السلوك اإلستهالكي للمرأة 

 7443 اإلشهار التلفزيوني وتأثيره على الهوية الثقافية للشباب الجزائري 

اإلشهار التلفزيوني وسلوك المستهلك : دراسة مسحية من عينة من 
 زبائن موبليس بالمدية 

6296 

التراثاألصالة و التأثير : أبحاث في الفكر و  9437 

 6079 االصالح االقتصادي و سياسة التشغيل : التجربة الجزائرية 



اإلصالح التربوي و الشراكة المجتمعية المعاصرة : من المفاهيم 
 إلى التطبيق

8765 

اإلصالح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني و 
 الفوضى البناءة

5066 

الوطنية : كيف نبني وطنا للعيش  اإلصالح السياسي و الوحدة 
 المشترك

11712 

 10335 اإلصالح المجتمعي : إضاءات ثقافية و اقتضاءات تربوية

 11210 اإلصالح والنهضة : القسم األول 

 3639 اإلصالح والنهضة : القسم الثاني

اإلصالح وآليته عند "ابن العنابي" و"خير الدين التونسي" خالل  
م 19القرن   

7132 

الحات االقتصادية والتنظيمية وتأثيرها على السلوك التنظيمياإلص  7196 

 8931 اإلصالحات التنظيمية وأثرها على آداء العمال 

اإلصالحات العثمانية بين تجربتي السلطان محمود الثاني ووالي  
 محمد علي باشا

7212 

م بين الرغبة الذاتية  19-ه13اإلصالحات العثمانية خالل القرن 
 والضغط األوروبي

6368 

 11155 األصول التربوية : في بناء المناهج

 9399 األصول العقدية لإلمامية : دراسة نقدية لعقائد غالة الشيعة 

 5641 األصول الفلسفية و اإلجتماعية لإلدارة المدرسية 

 8962 االصول الوسيطة للدولة الحديثة 

 8961 األصول الوسيطة للدولة الحديثة 

 8987 اإلضراب كأداة إتصالية في المؤسسة العمومية

 8394 األضرار البيئية و أثرها على اإلنسان و كيف عالجها اإلسالم ؟

األضرحة الجنائزية النوميدية : أهميتها وطرق حمايتها "القرن 
م 02-03  

7418 

 11687 اإلضطرابات الحسية والسلوكية لدى عينة من األطفال التوحديين

 5162 اإلضطرابات السلوكية و جنوح األحداث

 11659 االضطرابات اللغوية الشفوية : تشخيص وعالج

السلوك   -الكذب  -اإلضطرابات النفسية لألطفال : (اإلكتئاب 
 العدواني) مشكالت وحلول

9821 

 12535 اإلضطرابات النفسية و العقلية عند الطفل و المراهق 

خالل كتاب فضالة الخوان في طيبات  األطباق في األندلس من 
 الطعام واأللوان إلبن الرزين التجيبي 

5595 

 10654 األطر اإلجتماعية للمعرفة

 8200 األطفال التوحديون : جوانب النمو و طرق التدريس 

 13021 األطفال و اإلدمان التلفزيوني 

التكنولوجية على األطفال و التكنولوجيا و الثقافة : تأثير الوسائل 
 الحياة اليومية لألطفال

12758 

 3357 اإلطالق والتقييد في النص القرآني : قراءة في المفهوم والداللة

األطلس التاريخي للخالفة العثمانية : اختالف الهياكل االقتصادية  
 وآثارها على دولة الخالفة 

4735 

عي لدولة  األطلس التاريخي للخالفة العثمانية : البناء االجتما 4732 



 الخالفة 

األطلس التاريخي للخالفة العثمانية : التنوع الحضاري و أثره على 
 النظم اإلدارية لدولة الخالفة 

4733 

األطلس التاريخي للخالفة العثمانية : التوسع الصليبي و أثره على  
 الحياة الفكرية فى دولة الخالفة 

4736 

العثمانية : سقوط الدولة العثمانية آخر األطلس التاريخي للخالفة  
 دول الخالفة اإلسالمية

4734 

تطبيقات   -نظريات  -األطلس في علم النفس التطوري : مفاهيم   6282 

األطماع الصهيونية التوسعية في البالد العربية : دراسة في التوسع 
 الصهيوني بين األفكار النظرية و الممارسة الفعلية 

3988 

م14-13ه/ 8-7غولية في مصر خالل القرنين (األطماع الم ) 7508 

 10646 االعاقات التطورية و الفكرية : بين التعليم و التفكير 

اإلعاقات التطورية و الفكرية : تطبيقات تربوية من منظور نظرية 
 العقل

3376 

 4021 اإلعاقات الجسمية و الصحية 

 4952 اإلعاقات المتعددة

 3378 اإلعاقة البصرية 

 10645 اإلعاقة البصرية : بين التعليم و التفكير 

 10647 اإلعاقة الحركية : بين التعليم و التفكير

 4339 اإلعاقة الحركية و الشلل الدماغي 

 3377 اإلعاقة السمعية

 9652 اإلعاقة العقلية

 9943 اإلعاقة العقلية

 Mental = اإلعاقة العقلية : دليل المعلمين وأولياء األمور

Handicap 
3437 

 7406 اإلعاقة العقلية و األسرة

 10743 اإلعاقة العقلية و الذهنية 

 3374 اإلعاقة العقلية و مهارات الحياة في ضوء نظرية العقل

 8104 اإلعاقة والمعوقون : دراسة في علم اجتماع الخدمة االجتماعية 

 4541 اإلعتصام باإلسالم

األكاديمي : الخبرة األجنبيةو التجربة المصرية االعتماد   3763 

االعتماد األكاديمي وإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي : حالة 
 كليات التربية نموذجا 

5293 

 4518 اإلعتماد وضمان الجودة الشاملة لمدارس التعليم الثانوي العام

نظرية تطبيقية في اإلعجاز البياني في القرآن الكريم : دراسة 
 اآليات المحكمات 

8425 

  -اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم : دراسة نظرية تطبيقية 

 التوظيف البالغي لصيغة الكلمة 
12825 

 12569 اإلعجاز العلمي في القرآن 

 8232 اإلعجاز العلمي والبالغي في القرآن الكريم 

مقارنة اإلعجاز القرآنى فى الوجود الكونى : دراسة   9201 

 9082 اإلعجاز القرآني في الرسم العثماني

 4963 اإلعجاز اللغوي في آيات الصيام 



اإلعداد المهني والتربوي واألخالقي ألخصائي المكتبات المدرسية 
 .والعامة

12105 

 3962 اإلعداد الموسيقي لمعلمة الحضانة ورياض األطفال

 8920 األعشى : حياته و شعره

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمستشرقين :المجلد االثاني 

3897 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمستشرقين :المجلد األول 

3896 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
ن والمستشرقين :المجلد الثالث والمستعربي  

3898 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمستشرقين :المجلد الثامن 

3903 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمستشرقين :المجلد الخامس 

3900 

الرجال والنساء من العرب  األعالم : قاموس تراجم ألشهر
 والمستعربين والمستشرقين :المجلد الرابع

3899 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمستشرقين :المجلد السابع 

3902 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
:المجلد السادس والمستعربين والمستشرقين   

3901 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمشارق: الجزء األول

3905 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمشارق: الجزء الثاني

3904 

ب األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العر
 والمستعربين والمشارق: الجزء الخامس

3895 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمشارق: الجزء الرابع

3907 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
بوهنس - والمستعربين والمشارق:الجزء التاسع : النعساني  

3911 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمشارق:الجزء الثالث

3909 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمشارق:الجزء الثامن

3906 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
:الجزء الحادي عشر:الخطوط والصور والمستعربين والمشارق  

3912 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمشارق:الجزء السابع

3913 

األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب 
 والمستعربين والمشارق:الجزء السادس

3908 

والنساء من العرب  األعالم : قاموس تراجم ألشهر الرجال
 والمستعربين والمشارق:الجزء العاشر

3910 

 3291 اإلعالم االجتماعي

 Social Media 9734 = اإلعالم االجتماعي

 5245 اإلعالم اإلرهابي األمريكي 



 3984 اإلعالم اإلسالمي

 3952 اإلعالم اإلسالمي التلفزيوني 

اإلجتماعيةاإلعالم اإلسالمي وعالقته بالقيم   6488 

 11320 اإلعالم اإللكتروني 

 6885 اإلعالم اإللكتروني وتأثيره على الصحافة الورقية 

 12006 اإلعالم اإللكتروني ودوره في تشكيل الوعي البيئي

 3002 اإلعالم األمني ودوره في مكافحة الجريمة اإللكترونية 

اإللكترونية اإلعالم األمني ودوره في مكافحة الجريمة   9162 

 9915 اإلعالم البديل على األنترنت : فلسفة جديدة في اإلعالم و اإلتصال 

 9613 اإلعالم التربوي : في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

اإلعالم التربوي في الجزائر : دراسة في دور اإلعالم ووسائله في 
 التربية و ترقية األداء التربوي

6635 

 2338 اإلعالم التنموي والتعددية الحزبية : الجزء األول 

 2337 اإلعالم التنموي والتعددية الحزبية : الجزء الثاني

 2304 اإلعالم الثقافي في القنوات العربية المتخصصة 

 4470 اإلعالم الجديد و إشكاليات التواصل الرقمي

ب الجزائري اإلعالم الجديد وتأثيره على القيم الدينية لدى الشبا  9131 

 8739 اإلعالم الجديد ونشر الوعي البيئي

 6648 "اإلعالم الجواري و تأثيره على التنشئة األسرية "إذاعة المدية

 11198 اإلعالم الحربي بين الدعاية و الشائعة و الحرب النفسية

 10025 اإلعالم الديني وأثره في ضبط العالقات اإلجتماعية 

الرياضي السمعي البصري ودوره في تشكيل الرأي العام اإلعالم   7572 

 3745 اإلعالم السري و العلني لألحزاب السياسية

 7191 اإلعالم السياحي 

 2916 اإلعالم السياحي و تنمية السياحة الوطنية

 7379 اإلعالم السياسي 

 9917 اإلعالم السياسي و الرأي العام : دراسة في ترتيب األولويات 

اإلعالم الفضائي الدولي و العربي : النشأة التطورية و صناعة  
 األخبار

10891 

اإلعالم المحلي المسموع ودوره في التوعية المرورية : إذاعة  
 المدية حصة "على مهلك" نموذجا

7224 

 6083 اإلعالم المحلي ودوره في التوعية الصحية 

اإللكترونيةاإلعالم المقروء بين الصحافة الورقية و الصحافة   6993 

 2321 اإلعالم عند العرب قبل اإلسالم : دراسة تاريخية 

 7625 اإلعالم و األزمات

  -اإلعالم و الرأي العام : دراسة حول تطبيع العالقات المصرية 

 اإلسرائيلية
7693 

اإلعالم و القيم : قراءة في نظرية المفكر الجزائري عبد الرحمن  
 عزي 

12708 

المستقبل : أفكار و رؤىاإلعالم و   5067 

اإلعالم و مهامه أثناء الثورة : دراسات و بحوث الملتقى الوطني  
 األول حول االعالم و االعالم المضاد 

5129 



 9092 ( اإلعالم والصورة النمطية : ( صورة العرب و المسلمين نموذجا

اإلعالم والمجتمع في عصر العولمة : دراسة في المدخل  
 االجتماعي

3115 

 12382 "اإلعالم والوعي البيئي "المحددات واإلنعكاسات

اإلعالم ودوره أثناء الثورة التحريرية جريدتي (المقاومة و  
 (المجاهد

4648 

 4132 اإلعالن 

 4133 اإلعالن 

 4301 اإلعالن 

 4302 اإلعالن 

 4782 اإلعالن 

 5158 اإلعالن 

 9170 "اإلعالن "المدخل و النظرية

 3454 اإلعالن : أسسه، وسائله، فنونه 

 6478 اإلعالن اإللكتروني بالمؤسسة الخدمية وأسس التصميم الفني

 12097 اإلعالن الفعال : تجارب محلية و دولية

 4783 اإلعالن بين النظرية و التطبيق 

 10676 اإلعالن بين النظرية و التطبيق 

مقارنةاإلعالن و العالقات العامة : دراسة   4215 

 9823 اإلعالن و المرأة : التأثير على السلوك الشرائي للمرأة 

 4468 اإلعالن و حماية المستهلك

اإلعمار و المصلحة العامة في اإلجتماع و الثقافة : معنى المدينة, 
 سكانها 

6749 

1962-1954األعمال اإلنسانية أثناء حرب التحرير   6113 

- 1أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة األعمال التاريخة : 

2 
6564 

األعمال التاريخة : عالقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك 
ويليه المراسالت الجزائرية اإلسبانية  1830-1500أوروبا   

6545 

األعمال التاريخية : اإلتجاه اليميني في الحركة الجزائرية من خالل 
 نصوصه 

6566 

 6555 األعمال التاريخية : الثورة في الوالية الثالثة

األعمال التاريخية : الموجز في تاريخ الجزائر:الجزائر القديمة  
2-1والوسيطة والجزائر الحديثة   

6542 

األعمال التاريخية : تاريخ افريقيا الغربية األسالمية من مطلع  
 القرن السادس عشر إلى القرن العشرين

6547 

التاريخية : تاريخ قسنطينة ويليه روضة النسرين  األعمال  6561 

 6562 األعمال التاريخية : ثورة الباشاغا محمد المقراني والشيخ الحداد 

 6559 األعمال التاريخية : دائرة الجعافرة تاريخ وحضارة وجهاد 

األعمال التاريخية : رحلة في فضاء العمر أو مذكرات القرن الجزء 
3-1والثاني والثالثاألول   

6556 

األعمال التاريخية : سياسة التسلط االستعماري والحركة الوطنية 
1954-1830الجزائرية من   

6544 

 6573 األعمال التاريخية : سيرة األمير عبد القادر وجهاده



االعمال التاريخية : طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر 
 وإسبانيا وفرنسا

6558 

مال التاريخية : مدينة وهران عبر التاريخ ويليه مدينة تلمساناألع  6560 

األعمال التاريخية : من وثائق جبهة التحرير الوطني الجزائرية  
1954-1962  

6570 

 6563 األعمال التاريخية : موضوعات وقضايا المرأة الجزائرية 

القادر رائد الكفاح األعمال التاريخيةاألمير عبد القادر : األمير عبد 
 الجزائري سيرته الذاتية

6572 

األعمال الكاملة : االتهامات المتبادلة بين ميصالي حاج واللجنة  
ويليه وصايا   1962-1946المركزية وجبهة التحرير الوطني 

 الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيز
6574 

 6557 األعمال الكاملة : مع تاريخ الجزائر

, التكملة لكتاب الصلة 13الكاملة البن أبي شنب. األعمال   2401 

, عنوان الدراية فيمن عرف من 2األعمال الكاملة البن أبي شنب. 
 العلماء في المائة السابعة ببجاية

4785 

, البستان في ذكر األولياء 3األعمال الكاملة البن أبي شنب. 
 والعلماء بتلمسان 

3218 

, الرحلة الورثيالنية : نزهة 7أبي شنب. األعمال الكاملة البن 
 األنظار في فضل علم التاريخ و األخبار :الجزء األول

5433 

, الرحلة الورثيالنية : نزهة 8األعمال الكاملة البن أبي شنب. 
 األنظار في فضل علم التاريخ و األخبار :الجزء الثاني

5432 

 3003 األعمال الكاملة السين الحافظ 

املة للدكتور عبد هللا ركيبي : الجزائر في عيون الرحالة  األعمال الك
 اإلنجليز : المجلد الرابع 

8151 

األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي : الحياة الثقافية بالجزائر : 
جوانب من الحياة الثقافية بالجزائر في العهد العثماني من القرن ( 

القبائل  ه ) : الشريف بوبغلة بطل ثورة بالد13 - 10  

3170 

األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي : مراسالته مع الشيخ  
 البشير محمودي : متفرقات 

7911 

 3439 االعمال الكاملة لياسين الحافظ

 4040 األعياد و المناسبات و الطقوس لدى اليهود

 4467 االغتراب : ظاهرة و عالج

الشرطية وعالقته بتحقيق الذات اإلغتراب النفسي لدى المرأة 
 .والتوافق المهني

5750 

اإلغتراب النفسي و عالقته بالصحة النفسية لد ى الطلبة المقيمين  
 دراسة ميدانية بجامعة المدية

6664 

 9788 .اإلغتراب النفسي وعالقته بالصحة النفسية لدى الجامعيين

عينة من طلبة اإلغتراب النفسي وعالقته بالصحة النفسية لدى  
 جامعة المدية

8476 

 7021 االغتراب عند هربرت ماركيوز 

 5734 اإلغتراب في الثقافة العربية : متاهات اإلنسان بين الحلم و الواقع 

 3548 االغتراب,التمرد : قلق المستقبل

 4920 اإلغتصاب : دراسة تاريخية نفسية إجتماعية 

 10708 اإلغراءات المحمدية 



 12605 األغواط

األفعال فى القرآن الكريم : دراسة استقرائية للفعل فى القرآن الكريم 
 فى جميع قرآءاته: الجزء األول 

4150 

األفعال فى القرآن الكريم : دراسة استقرائية للفعل فى القرآن الكريم 
الجزء الثانى-فى جميع قراءاته - 

4149 

دى المراهقين  األفكار االعقالنية وعالقتها بالسلوك العدواني ل
 النتمدرسين

12994 

األفكار االعقالنية وعالقتها بالصحة النفسية لدى الراسبين في  
 إمتحان شهادات البكالوريا 

5572 

 6090 األفكار االعقالنية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة

 7907 األفكار الالعقالنية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ المتوسط 

1985 - 1830اإلقتصاد الجزائري : ماضيه و حاضره   12962 

 10159 االقتصاد و المجتمع في الشمال اإلفريقي القديم

 10161 اإلقتصاد والمجتمع في الشمال األفريقي القديم

 5297 اإلقتضاء : دالالته و تطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم

جغرافية و تاريخية و اقتصادية األقطار و البلدان : موسوعة   10685 

األقليات و األمن القومي العربي : دراسة في البعد الداخلي و  
 اإلقليمي و الدولي 

4575 

 5154 اإلكتشاف المبكر إلعاقات الطفولة

 12745 اإلكتئاب 

 4193 اإلكتئاب : األسباب...والمرض...والعالج

السيكوباثومترىاالكتئاب : دراسة في   2607 

 9961 اإلكتئاب : و عالقته بتقدير الذات و معنى الحياة لدى الشباب 

اإلكتئاب لدى المدمنين على المخدرات من خالل أعراض اليأس 
 واألفكار اإلنتحارية 

11179 

 5789 اإلكتئاب و العالج بالواقع 

ان اإلكتئاب وتقدير الذات عند المرأة مستأصلة الرحم بسبب السرط  10884 

اإلكتئاب وعالقته بالصدمة النفسية لدى مرضى المصابين بداء  
 .السكري

4462 

 3518 االكتئاب..والجنس 

اإللتزامات الوظيفية للصحافة المكتوبة اتجاه القراء : دراسة مسحية 
 على عينة من القراء في المدية 

3012 

الدراسي لدى  األلعاب اإللكترونية الرقمية وأثرها على التحصيل  
 .المرحلة الثانوية

5631 

 = (األلعاب اإللكترونية في عصر العولمة : (مالها وماعليها

Electronic games in global age 
4181 

 7487 األلعاب اإللكترونية وتأثيرها على الشباب الجزائري 

 Educational games for = األلعاب التربوية لطفل الروضة

Kindergarten children 
11799 

 3580 األلعاب التربوية و تقنيات إنتاجها : سيكولوجيا و تعليميا و عمليا 

األلعاب التركيبية ودورها في تحسين تعلم المهارات الحركية الدقيقة 
 .عند أطفال اإلعاقة الذهنية البسيطة

9558 

التفكير و التعليم األلعاب من أجل   3577 



 4497 األلعاب و التفكير في الرياضيات

 12696 األلغاز المصورة : و تنمية التفكير عند األطفال

 656- 640األلقاب ودالالتها : على نقود الخليفة المستعصم با� ( 

م 1258-1242ه/  ) 
4982 

بالقصور  األلكسثيميا وعالقتها بالتوافق النفسي لدى المصابين 
 الكلوي

6517 

 10927 اإللكشيميا وعالقتها بالمهارات اإلجتماعية لدى الطلبة الجامعيين 

م1137-1047ه/532-439اإلمارة الصليحية في اليمن ( ) 11374 

 10180 اإلمام الشيخ محمد عبده في أخباره و آثاره 

اإلمام العالمة محمد بن يوسف السنوسي : عالم تلمسان وإمامها  
2ه) 895ها(توبركت   

7795 

 10022 اإلمام الليث بن سعد وأثره في الحديث والفقه في مصر

 3319 اإلمام المجدد ابن باديس والتصوف

 5555 اإلمام المغيلي عصره و حياته : الجزء الثلني

اإلمام المغيلي عصره و حياته : دراسة تاريخية تحليلية وتوثيقية : 
 الجزء األول 

5556 

يوسف السنوسي وعلم التوحيداإلمام بن   7294 

اإلمام عبد الحميد ابن باديس : حياته و آثاره : تفسير وشرح  
1أحاديث : الج.   

9378 

اإلمام عبد الحميد بن باديس : رائد النهضة العلمية و الفكرية  
م 1889-1940  

6048 

اإلمام علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه : رابع الخلفاء الراشدين  
  عنهمرضي هللا

8133 

اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي : فقه السياسة والحوار الديني 
  1433ربيع األول  13-12(أعمال ملتقى دولي بتلمسان يومي 

2012فيفري  06-05الموافق ل  ) 

3017 

اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني : و تصديه للخطر  
السوداني : الجزء األولاليهودي بصحراء توات و الصقع   

2972 

اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني : و تصديه للخطر  
 اليهودي بصحراء توات و الصقع السوداني : الجزء الثاني

2971 

اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني مناقب و أثار : المجلد 
 األول

11580 

يلي التلمساني مناقب و أثار : المجلد اإلمام محمد بن عبد الكريم المغ
 الثالث

11582 

اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني مناقب و أثار : المجلد 
 الثاني

11581 

اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني مناقب و أثار : المجلد 
 الخامس

11584 

التلمساني مناقب و أثار : المجلد اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي 
 الرابع 

11583 

ه   329اإلمامة من خالل كتاب الكافي ألبي جعفر محمد بن يعقوب (
م 940 - ) 

11536 

 12762 اإلمبراطورية : إمبراطورية العولمة الجديدة 

 12854 اإلمبراطورية اإلسالمية واألماكن المقدسة 



 11943 اإلمبراطورية األمريكية : ثالثية الثروة

 11293 اإلمبراطورية األمريكية : صفحات من الماضي و الحاضر 

 11294 اإلمبراطورية األمريكية : صفحات من الماضي و الحاضر 

 11295 اإلمبراطورية األمريكية : صفحات من الماضي و الحاضر 

 12853 اإلمبراطورية األمريكية و اإلغارة على العراق 

البيزنطية وحضارتها اإلمبراطورية   10379 

 11487 اإلمبراطورية الرومانية 

 7150 األمبراطورية الرومانية من نشأة إلى اإلنهيار

 8813 األمة الجزائرية نشأتها و تطورها

 7170 األمة و الدولة : بيان تحرير األمة

 11713 األمة و الدولة : من القطيعة الى المصالحة لبناء المستقبل

 13089 األمة والمجتمع عند فرحات عباس من خالل كتاباته التاريخية 

 6176 اإلمتثال العالجي وعالقته بنوعية الحياة لدى مرضى السكري

م 1888 -1535االمتيازات االجنبية وانعكاساتها على بالد الشام   6319 

األمثال الشعبية الجزائرية : تحليل لمجموعة من األمثال الزراعية 
قتصاديةو اإل  

11924 

 7217 "األمثال الشعبية القبائلية منطقة "تيزي وزو

 10503 األمثال الشعبية ودورها في الحفاظ على التراث الثقافي

 5958 األمثال في القرآن 

 3536 األمثال من الكتاب و السنة 

 12390 األمثال والحكم الشعبية بمنطقة توات : جمع ودراسة 

1962-1954خالل الثورة الجزائرية ( اإلمداد بالسالح :   ) 6973 

 6416 .......اإلمداد خالل حرب التحرير الوطني : شهادتي

 3021 األمراض النفسية و العصبية

 8145 األمراض النفسية و العصبية

 5258 ( األمراض و الصحة النفسية : ( الوقاية و العالج

العهد العثماني خالل األمراض واألوبئة في الجزائر أواخر 
م1830-1700المصادر المحلية   

6438 

األمراض واألوبئة في الدولة العثمانية : الشام والعراق خالل القرن 
م19  

9192 

 12487 األمراض والتداوي في المغرب األوسط 

 6645 اإلمالق في التربية واألخالق 

 3112 األمم المتحدة منظمة تبقى و نظام يرحل

سبتمبر  11المتحدة و اإلرهاب : قبل و بعد االمم   7988 

 7733 االمم المتحدة و التدخل الدولي االنساني 

 3023 االمن االجتماعي

األمن االجتماعي في االسالم و مقارنته بما في اليهودية و المسيحية 
 : دراسة مقارنة 

9677 

 6585 األمن األسري في الغرب اإلسالمي من خالل النزازل الفقهية

 3173 األمن البشري بين الحقيقة و الزيف

 2555 األمن البشري وسيادة الدول 

 2691 األمن الصناعي والسالمة المهنية



أيلول  -سبتمبر  11األمن القومي العربي في عالم متغير بعد أحداث 
2001 

5545 

 5068 األمن المائي العربي بين الحاجات و المتطلبات 

وعالقته بالصالبة النفسية لدى الراشدين المصابين  األمن النفسي 
 بداء السكري

5793 

 5872 األمن النفسي وعالقته بتقدير الذات لدى أطفال ذوي إعاقة سمعية 

 11654 األمن في مجتمع الخطورة 

 3061 اْالمن و حرب المعلومات 

ه 433-132األمويون في العصر العباسي   10157 

اإللكترونيةاألمية   10117 

األمير خالد : وثائق و شهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية 
 الجزائرية 

10971 

 4608 األمير خالد الهاشمي الجزائري : والدفاع عن جزائر اإلسالم

-م1912األمير خالد ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية مابين : 
م1936  

5962 

 11185 األمير عبد القادر

 9374 األمير عبد القادر : ذكرى العاقل و تنبيه الغافل

 8520 األمير عبد القادر : فارس اإليمان

 2730 األمير عبد القادر الجزائري 

هجري  1300 -1222األمير عبد القادر الجزائري : (   - 1807- 

 ( م1883
4601 

األمير عبد القادر الجزائري حياته و فكره : ردود و تعليقات على 
تاب حياة الـمير عبد القادر الجزائري الجزء الثاني ك  

3330 

األمير عبد القادر الجزائري حياته و فكره : فكر األمير عبد القادر 
 الجزائري الجزء الثالث 

3331 

األمير عبد القادر الجزائري حياتهو فكره : ومابدلوا تبديال الجزء  
 األول

3329 

قراءة في فرادة الرمز و الريادةاألمير عبد القادر السياسي :   8788 

 10066 األمير عبد القادر السياسي : قراءة في فرادة الرمز و الريادة

األمير عبد القادر الشاعر : مدخل الى تحليل الخطاب الشعري في  
 محطة الما بعد

8790 

األمير عبد القادر الشاعر : مدخل إلى تحليل الخطاب الشعري في  
المابعدمحطة   

10068 

 10065 األمير عبد القادر العرفاني : رصد لتجربة االسراء في أقاليم الروح

األمير عبد القادر المفكر : مساجالت في قضايا اللغة و المعرفة و 
 الفقه الخطاب القرآني 

8789 

األمير عبد القادر المفكر : مسجالت في قضايا اللغة و المعرفة و 
القرآني الفقه الخطاب   

10067 

 6520 األمير عبد القادر حكم زمني و سلطة روحية : رجل ، قدر ، رسالة

سنوات في  10األمير عبد القادر في بالد المشرق : ملحق بكتاب 
 أرض اإلسالم للجاسوس ليون روش

10069 

 7947 األمير عبد القادر و العالقات الفرنسية العربية في الجزائر 

و بناء األمة الجزائرية : من األمير عبد القادر  األمير عبد القادر 
 إلى حرب التحرير 

6515 



-1868األمير عبد المالك الجزائري وثورته في المغرب األقصى 

1924 
10961 

 he prince Machiavelli 25 = األمير ماكيافيللي

 6539 األميرعبد القادر مع اسبانيا و حكامها العسكريين بمليلية 

اآلخر : و رهانات الهوية في المنظومة األدبية الجزائريةاألنا ،   11717 

 11570 " اإلناث من أطفال الشوارع : " ماضي و حاضر ... جيل ثالث

 8504 اإلناسة البنيانية 

 5947 األنباء عن دولة بلقيس وسبأ 

 3545 األنباط تاريخ وحضارة

المصابات بالسرطان في اإلنتاج اإلسقاطي عند أبناء األمهات 
 المرحلة النهائية

9272 

اإلنتاج اإلسقاطي عند أبناء األمهات المصابات بالسرطان في 
 المرحلة النهائية

9273 

 6606 اإلنتاج اإلسقاطي للمراهقين الخاضعين للكفالة النفسية 

 5646 اإلنتاج التلفزيوني في االستديو االفتراضي

اإلعالن اإلنتاج السينمائي و   7839 

 5182 اإلنتحار : رؤية تكاملية

األنتروبولوجيا الثقافية مع دراسة ميدانية للجالية اللبنانية اإلسالمية 
 بمدينة ديربورن األمريكية

12960 

 7600 األنتروبولوجيا العامة 

م) من خالل 1871-1830اإلنتفاضات والمقاومات الشعبية من (
العسكريين "لويس رينكتابات الفرنسيين  " 

10389 

 11346 األنثربولوجيا 

 2342 األنثروبولوجيا : دراسة نظرية و ميدانية 

 2369 األنثروبولوجيا : علم اإلنسان

 3638 األنثروبولوجيا اإلجتماعية

 11690 األنثروبولوجيا اإلجتماعية : دراسات نظرية و تطبيقية 

قضايا الموضوع و المنهجاألنثروبولوجيا اإلجتماعية :   3389 

 11697 األنثروبولوجيا التطبيقية : مقدمات نظرية و خبرات حقلية

 12089 األنثروبولوجيا الثقافية 

 12090 األنثروبولوجيا الثقافية 

 Cultural and social = األنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية

anthropology 
2943 

الدينية أو العالقة التبادلية بين ظاهرتي الحظارة و األنثروبولوجيا 
 الديانة 

7220 

 11695 األنثروبولوجيا السياسية 

 11698 األنثروبولوجيا السياسية 

 5502 األنثروبولوجيا الفيزيقية 

 2350 األنثروبولوجيا و األنثروبولوجيا الثقافية : وجوه الجسد 

دراسات حقلية في المجتمعات األنثروبولوجيا و مشكالت التحضر : 
 العربية

11696 

 9753 األنثروبولوجيا والقيم 



 11753 االنحراف و الجريمة في عالم متغير 

اإلنحراف و المجتمع : محاولة لنقد نظرية علم اإلجتماع و الواقع 
 اإلجتماعي

6936 

أسبابها و الطرق العالجية  -اإلنحرافات الجنسية : أنواعها   5708 

 The Ottoman Impact On = االندفاع العثماني في أوروبا

Europe 
11351 

 9862 األندلس اإلسالمية سياسيا و حضاريا

 12541 األندلس العربية : إسالم الحضارة و ثقافة التسامح

األندلس في العصر الذهبي : منذ حملة طارق بن زياد إلى وفاة عبد 
م961-710ه/350-91الرحمن الثالث "الناصر لدين هللا"  

7481 

 4146 األندلس في ظل اإلسالم : تكامل البناء الحضارى 

األندلس في عصر الموحدين من خالل المصنفات الجغرافية  
م 1270-1121ه/ 515-667( ) 

11485 

 3500 األندلس قي ظل اإلسالم : تكامل البناء الحضاري 

تكنولوجيا اإلعالم األنساق اإلتصالية التقليدية بمنطقة مزاب في ظل 
 واإلتصال

5548 

 4304 اإلنسان : نشأته و آفاق حياته

 9822 اإلنسان و البيئة 

 4042 اإلنسان و البيئة : دراسة في التربية البيئية

 10662 اإلنسان و البيئة : صراع أم توافق

 2854 اإلنسان و السلوك االجتماعي

النفس االجتماعياإلنسان و المجتمع : مقدمة في علم   9090 

 7847 اإلنسان واألرض : في الجغرافيا العامة الطبيعية الجزء األول

 9257 اإلنسان وصحته النفسية

 9247 االنسداد التاريخي : لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي

األنشطة التسويقية لخدمات المعلومات اإللكترونية بمكتبة 
ليلية تقويميةاإلسكندرية : دراسة تح  

11810 

 6135 األنصاب الجنائزية للموقع األثري رابيدوم

  146-ق.م  250األنصاب القرطاجية : البونية أهميتها و حمايتها (

 (ق.م
8241 

 4933 األنظمة التصميمية لزخارف المساجد اإلسالمية

 9075 األنفاس األخيرة لألندلس الصغيرة : دلس

منظور إسالمي وموضوعات أخرىاإلنفعاالت النفسية : من   3708 

األنماط السلوكية (أ.ب) وعالقتها باإلتزان اإلنفعالي عند أعوان  
 الحماية المدية 

5974 

 9176 األنماط المثالية في التربية : نماذج و دراسات

 9385 االنهيار االلمريكي : رائحة الدم في حياة جورج بوش 

الصوفيةاألنوار القدسية في بيان قواعد    6793 

 3254 األنوار المضيئة : الجامع بين الحقيقة و الشريعة

 3258 األنوار المضيئة : الجامع بين الحقيقة و الشريعة

 5221 اإلهانة في عهد الميغا إمبريالية

 3517 االهتمامات القرائية لطالب الجامعة في مجتمع المعرفة



الطبري والذهبي من القرن  األوبئة في العصر الوسيط من خالل 
م01-08( ) 

7976 

19األوبئة والمجاعات في الجزائر خالل النصف الثاني من القرن   10583 

األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسي : التطورات السياسية 
1939-1837اإلقتصادية و اٌجتماعية   

8350 

األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسي : التطورات السياسية 
1939-1837اإلقتصادية و اٌجتماعية   

8351 

األوضاع اإلجتماعية في طرابلس الغرب في العهد العثماني خالل 
م 18ه/12القرن   

11473 

م"مجلة المنارة1954-1951األوضاع اإلجتماعية للجزائريين من   7003 

األوضاع اإلجتماعية والثقافية في المغرب األوسط خالل القرنين  
: من خالل كتب الرحالت والمسالك والممالكم) 15-14ه/08-09(  

4478 

م 1954-1945األوضاع اإلقتصادية في الجزائر ما بين ( ) 8299 

م13/19األوضاع اإلقتصادية في الدولة العثمانية خالل القرن ( ) 10929 

األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية بالمغرب األوسط في القرن 
م) من خالل كتب   10ه/  4الميالدي (الرابع الهجري / العاشر 

 الرحلة 
9134 

األوضاع الداخلية في مصر و تأثيراتها على سياستها الخارجية في 
م12-11ه/ 6-5عهد نفوذ الوزراء خالل القرنين ( ) 

6911 

األوضاع السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية للدولة العثمانية خالل 
م16-ه10القرنين ( ) 

5426 

خدماتها-فئاتها-المرجعية. : ماهيتها األوعية  . 5334 

 10370 األوفياء يذكرونك يا عباس : عباس لغرور حياة و كفاح 

 8505 االول و الثاني, حاضر العالم اإلسالمي : المجلد األول 

 2431 االول, إعراب القراءات السبع وعللها 

 3890 األول, إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج 

األنوار في آيات النبي المختاراالول,   3252 

 2976 األول, الحاصل من المحصول في أصول الفقه 

 2633 االول, الحضارة اإلسالمية : دراسة في تاريخ العلوم اإلسالمية

 4234 االول, الدولة العثمانية : دولة إسالمية مفترى عليها 

المدخل االول, العالم العربي الحديث والمعاصر الجزء األول :   13054 

 5625 األول, المجتمع العربي واإلسالمي : حول المجتمع اإلسالمي 

االول, المدخل للشريعة االسالمية و الفقه االسالمي : مصادر 
 اإلثبات واألدلة االجتهادية

4881 

 9755 األول, المواقف 

االول, تاريخ الحروب الصليبية : الكتاب االول و الثاني و الثالث و 
و الخامس الرابع  

8169 

 8828 -األول, تاريخ الحروب الصليبية الجزء األول

 8775 االول, تاريخ الدول اإلسالمية ومعجم األسر الحاكمة : الجزء االول

-247االول, تاريخ الدولة العباسية : العصر العباسي األول 

م749-861ه/132  
3295 

تاريخ ماقبل الهجرة -االول, تاريخ الطبري : تاريخ األمم والملوك 
 النبوية الشريفة

4410 



األول, تاريخ اليهود الجزء األول : تاريخ العبرانيين و بني إسرائيل 
و اليهود منذ عهد إبراهيم حتى الهدم الثاني للهيكل و تدمير مدينة  
 أورشليم

11740 

االول, تقنيات اإلتصاالت عبر األقمار اإلصطناعية : القطاع 
 الفضائ:دروس للمهندسين و التقنيين السامين

6310 

 3259 األول, جامع األمهات في أحكام العبادات

االول, جوانب من قضايا األمة العربية : في اإلستعمار  
 واإلستشراق والصهيونية

11930 

االول, حضارة مصر القديمة و آثارها : فى االتجاهات الحضارية  
الثالثة ق.مالعامة حتى أواخر األلف   

9221 

االول, دراسات وأبحاث في الفكر اإلسالمي القديم : بحوث حول  
 الحنابلة في المشرق االسالمي

10191 

االول, في التاريخ المصري القديم ا : منذ فجر التاريخ وحتى بداية 
 الدولة الحديثة 

9600 

 4804 االول, في الحياة اإلسالمية : حول العقائد والرساالت

, كتاب البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب : تأريخ  االول
 Kitab = إفريقية والمغرب من الفتح إلى القرن الرابع الهجري

Al-bayan al-mughrib 

5107 

 3522 االول, كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة : الجزء االول

االول و الثاني االول, كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك : القسم   5199 

 5200 االول, كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك : القسم الثالث 

 3938 االول, كتاب الطبقات الكبير : السيرة النبوية 

األول, مجموعة الوثائق الفاطمية : وثائق الخالفة و والية العهد 
 والوزارة

4261 

 8519 األول, مختصر تاريخ الدولة العثمانية 

ال الطالب فى شرح طوال الغرائباألول, من  2409 

االول, مواسم العرب الكبرى : تاريخ المواسم الكبرى في بالد  
  -العرب و القواعد التي قامت عليها واشهر اخبارها و آثارها 

 Arab's = خصائص المواسم العامة و عوامل نشوئها و ازدهارها

ancient seasons and festivals 

7491 

نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالماألول,   5325 

 5051 االول, واحة الوعظ و االعتبار من كالم العزيز الغفار

األولى, تاريخ الحضارات العام : الشرق و اليونان القديمة: الجزء  
 األول

11649 

 9801 األيام المباركة في القرآن والسنة 

اإلعجاز : من العلوم اإليجاز ألسرار كتاب الطراز في علوم حقائق 
 البيانية و األسرار القرآنية

4664 

 11270 األيدولوجيا و المجتمع : دراسات في المجتمع المصري 

األيديولوجيا اليهودية : دراسة في أيديولوجية مسيرة اليهود  
 التاريخية واإلعتقادية

5389 

 9933 األيديولوجيا و التربية : مدخل لدراسة التربية المقارنة 

 4997 اإليديولوجيا و علم االجتماع : دراسة في النظرية اإلجتماعية

 8106 االيديولوجيا والمجتمع 

 5153 اإليضاح في علم القراءات



 8716 اإليقاع في فنون التمثيل و اإلخراج المسرحي

 8431 البابليون

 Paranoia and Mental health 11735 = البارانويا و الصحة النفسية

 9059 الببليوجرافيا : بين األعمال الفنية و الخدمات المكتبية

الببليوجرافيا و الببليوجرافيات أم الوراقة و الوراقيات : ضرورة  
 " عصرية مع ثورة المعلومات " مرشد عمل

11819 

 10856 البحث اإلجتماعي : القواعد, لمناهج, المجاالت

بحث الداللي في كتب معاني القرآن : ألبي عبيدة والخفش والفراءال  3709 

 7055 البحث العلمي اإلجتماعي : لغته و مداخله و مناهجه و طرائقه

 9593 البحث العلمي و أخالقياته

 13040 .البحث اللغوي في المغرب العربي. : دليل ببليوغرافي

موسع في المنهجية و البحث النوعي في علم النفس : منظور 
 التصميم

11217 

 3412 البحث عن النص في المسرح العربي

 3686 البحث عن ستالين ديمقراطي : التراجيديا الروسية

 8029 البحث في اإلعجاز التربوي القرآني

 9884 .البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات

والحرية البحر األبيض المتوسط بين السيادة   8990 

 11731 البحوث التاريخية و إشكالية مضمون التوراة

 5193 البدء والتاريخ

 2483 البداية والنهاية : الجزء األول 

 2484 البداية والنهاية : الجزء التاسع

 2486 البداية والنهاية : الجزء الثالث

 2478 البداية والنهاية : الجزء الثاني

والنهاية : الجزء الحادي عشرالبداية   2485 

 2479 البداية والنهاية : الجزء الخامس

 2482 البداية والنهاية : الجزء الرابع 

 2481 البداية والنهاية : الجزء السابع

 2480 البداية والنهاية : الجزء السادس 

البدع والخرافات في المغرب األوسط وموقف الفقهاء منها خالل 
م15-12ه/ 06-09( ) 

5919 

 3044 البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : دراسة وتحقيق 

 13058 البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة 

وتأثيرها على الشباب "برنامج   MBC01 البرامج الترفيهية في قناة
 "خواطر

8867 

التلفزيون البرامج التعليمية و الثقافية باإلذاعة و   9411 

 8238 البرامج التلفزيونية السياسة ما بين القنوات الخاصة و الحكومية

 9936 البرمجة اللغوية العصبية 

 5379 البرمجة اللغوية العصبية و األثر النفسي لأللوان 

 8413 البروتوكول التشخيصي األرطوفوني الضطراب التوحد

-462المرابطين البريد في المغرب و األندلس في عهد 

م1147-1070ه/541 ) 
7048 



 3221 البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان 

 3513 البشير اإلبراهيمي في عيون معاصريه 

 12946 البصائر

البصائر : الجزء التاسع : لسان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
 El-bassair : journal = شعارها العروبة و االسالم

hebdomadaire orange de l'association des oulamas 

d'aljérie 

12940 

البصائر : الجزء الثالث : لسان حال جمعية علماء المسلمين 
 El-bassair : journal hebdomadaire = الجزائريين

orange de l'association des oulamas d'aljérie 

12934 

جمعية العلماء المسلمين البصائر : الجزء الثامن : لسان حال 
 El-bassair : journal = الجزائريين شعارها العروبة و االسالم

hebdomadaire orange de l'association des oulamas 

d'aljérie 

12939 

البصائر : الجزء الثاني : لسان حال جمعية العلماء المسلمين 
 El-bassair : journal hebdomadaire = الجزائريين

orange de l'association des oulamas d'aljérie 

12916 

البصائر : الجزء الثاني عشر : لسان حال جمعية العلماء المسلمين 
 El-bassair : journal = الجزائريين شعارها العروبة و االسالم

hebdomadaire orange de l'association des oulamas 

d'aljérie 

12943 

ي عشر : لسان حال جمعية العلماء المسلمين البصائر : الجزء الحاد
 El- bassair :gournal = الجزائريين شعارها العروبة و االسالم

hebdomadaire orange de l'association des oulamas 

d'algérie 

12942 

البصائر : الجزء الخامس : لسان رجال جمعية العلماء المسلمين 
مالجزائريين شعارها العروبة و االسال  = El-bassair : journal 

hebdomadaire orange de l'association des oulamas 

d'aljérie 

12944 

البصائر : الجزء الرابع : لسان حال جمعية العلماء المسلمين 
 El-bassair : journal hebdomadaire = الجزائريين

orange de l'association des oulamas d'aljérie 

12936 

: الجزء السابع : لسان حال جمعية العلماء المسلمين  البصائر
 El-bassair : journal = الجزائريين شعارها العروبة و االسالم

hebdomadaire orange de l'association des oulamas 

d'aljérie 

12938 

البصائر : الجزء السادس : لسان حال جمعية العلماء المسلمين 
 El-bassair : journal hebdomadaire = الجزائريين

orange de l'association des oulamas d'aljérie 

12937 

البصائر : الجزء العاشر : لسان حال جمعية العلماء المسلمين 
 El-bassair : journal = الجزائريين شعارها العروبة و االسالم

hebdomadaire orange de l'association des oulamas 

d'aljérie 

12941 

البصائر : الجزءاألول : لسان حال جمعية العلماء المسلمين  
 El-bassair journal religieux = الجزائريين

12935 

 3241 البصائر و الذخائر ألبي حيان التوحيدي : الجزء األول 



 6952 البطالة : قنبلة موقوتة وفك شفراتها و حديث مع الشباب 

دة ليسانس وآليات البحث عن العملالبطالة لدى حاملي شها  8972 

 2987 البطالة و آثارها الجتماعية و االقتصادية : أسس المواجهة 

 2390 البطة البرية 

 4626 البطولة : بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية 

 7201 البطولة في القرآن الكريم

م1937-م1908(البعثات الطالبية العلمية الجزائرية إلى تونس  ) 7807 

البعد اإلتصالي للباس التقليدي في المجتمع الجزائري : دراسة  
 "أنثربولوجية لعينة من األلبسة التقليدية

8429 

 12537 البعد اإلجتماعي في القران : مقاربة سوسيو معرفية

 10384 البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني

م1907-1830السياسة الفرنسية في الجزئر (البعد الديني في  ) 11012 

البعد العسكري في تاريخ بلدان المغرب القديم : من خالل رسوم 
ناجر الصخرية والمؤرخين القدامى  -تاسيلي   

5796 

 6904 البعد العكسي لألزمة : المواجهة النووية المقبلة مع إيران

مكة و المدينةالبغية الثمينة في من جاور من أعالم الجزائر   3196 

 12601 البليدة

 8102 البناء اإلجتماعي : األنساق و الجماعات

 2846 البناء التنظيمي لألقسام العلمية الجامعية : الواقع و التصور 

 11483 البناء الثقافي للعامل وأثره على تفاعله التنظيمي 

ستروس -البنائية عند "ليفي  " 11776 

التصويرية و اللسانيات المعرفية في القرآن الكريمالبنى   7994 

 9900 البنى و الدالالت في لغة القصص القرآني : دراسة فنية 

 5862 البنيات العقلية 

 6707 البنية اإلجتماعية للواقع : دراسة في علم إجتماع المعرفة

المنهجيةالبنيوية التكوينية : من األصول الفلسفية إلى الفصول    5602 

 4134 البيبليوجرافيا التحليلية : دراسة في أوائل المطبوعات العربية

البيروسترويكا و حرب الخليج األولى : التحوالت اإلستراتيجية 
 الخطيرة

12837 

 7483 البيروني ودوره في الكتابة التاريخية

 4850 البيئة : حمايتها وصيانتها 

اطرها البيئة : حمايتها, تلوثها, مخ  3535 

 E-Environment 10306 = البيئة اإللكترونية

 11999 البيئة في اإلسالم

البيئة و األطفال : دراسة نوعية البيئة و أثرها في تشكيل سلوك 
 األطفال

7291 

 9770 البيئة و اإلنسان : منظور, إجتماعي 

 4018 البيئة و البعد اإلسالمي 

 4110 البيئة و المجتمع 

 4250 البيئة و المجتمع 

 11183 البيئة و المجتمع 

 11977 البيئة و المجتمع 



 8081 البيئة و المجتمع : دراسة في علم اجتماع البيئة

 4872 البيئة و الموارد و السكان في الوطن العربي

 3316 البيئة وصحة الطفل 

 11772 البيئة ومحاور تدهورها 

االقناعالتأثير : سيكولوجية   = Influence 9165 

التأثير الحضاري المتبادل بين مسلمي األندلس والنصارى اإلسبان 
م1492- 711ه/897 - 92في العصر اإلسالمي : "  " 

4231 

 4994 التأثيرات البيئية للمواد المشعة طبيعيا : الوقاية وإزالة التلوث 

 11375 التاريخ

يخية واألثرية والحضارية :  التاريخ الوسيط, موسوعة الثقافة التار
 المجلد الرابع: العصر األيوبي

11626 

التاريخ : فكرا استراتجيا وأدبا قصصيا واراء وأحاديث أخرى في 
 الفكر االستراتيجي 

12042 

 11723 " التاريخ اإلسالمى : " الجزء الثاني

 6850 التاريخ اإلسالمي : العصر الراشدي

الموجزالتاريخ اإلسالمي   8004 

 9404 التاريخ اإلسالمي الوجيز

 9114 التاريخ اإلسالمي و الحضارة اإلسالمية : الجزء الخامس

التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية : دراسة تحليلية شاملة،  
التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية في جميع العصور وجميع 
 األنحاء 

9113 

الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية التاريخ اإلسالمي, موسوعة 
 : المجلد الرابع: اإلسالم فى المغرب و أوروبا 

11621 

التاريخ اإلسالمي, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية و الحضارية 
 : المجلد األول: تاريخ وحضارة صدر اإلسالم 

11618 

واألثرية و الحضارية التاريخ اإلسالمي, موسوعة الثقافة التاريخية 
 : المجلد الثاني: التطور التاريخي للدولة اإلسالمية

11619 

التاريخ اإلسالمي, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية والحضارية : 
 المجلد الثالث: اإلسالم والمسلمون فى مصر 

11620 

التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية الجزء األول : 
م1300-1600  

5542 

- 1600:  2التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية ج

1914 
5543 

 4008 التاريخ األمريكي الحديث و المعاصر

 4471 التاريخ األندلسي : مواقف و عبر 

 3114 التاريخ األوربي الحديث : من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا 

 11491 التاريخ الجديد 

 10934 التاريخ الحديث و المعاصر 

التاريخ الحديث والمعاصر, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية 
 والحضارية : المجلد األول: اإلسالم والمسلمون في أفريقيا وآسيا

11613 

التاريخ الحديث والمعاصر, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية 
تعمار األوروبي في والحضارية : المجلد الثالث: العرب واإلس

 أفريقيا
11615 

التاريخ الحديث والمعاصر, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية  11617 



والحضارية : المجلد الخامس: ثورة يوليو وحركات التحرر في 
 المغرب العربي وجنوب أفريقيا 

التاريخ الحديث والمعاصر, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية 
جلد الرابع: الحربان العالميتان وتطور الفكر  والحضارية : الم

 العربي الحديث
11616 

التاريخ الحديث والمعاصر, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية 
: المجلد الثاني: حركات النهضة وبناء الدول الحديثة 2والحضارية   

11614 

الكبرى التاريخ الحقيقي ألمريكافي العالم العربي : أمريكا إسرائيل 
 إسرائيل أمريكا الصغرى

8307 

 7827 التاريخ الدبلوماسي 

 12308 التاريخ الدبلوماسي : العالقات السياسية بين القوى الكبرى 

 12309 التاريخ الدبلوماسي : العالقات السياسية بين القوى الكبرى 

 12307 التاريخ الدبلوماسي : العالقة السياسية بين القوى الكبرى

الرومانيالتاريخ   8724 

 10249 التاريخ الروماني : عصر الثورة

التاريخ السري لإلمبراطورية : جوانب غير معروفة من حياة  
 سالطين بني عثمان 

2820 

التاريخ السياسى و الحضارى و العسكرى لدولتى األيوبيين و  
 المماليك

8464 

 8889 التاريخ السياسي لدول المغرب اإلسالمي : الجزء األول

1962التاريخ السياسي للجزائر : من البداية ولغاية   6336 

التاريخ السياسي للدولة العربية : عصر الجاهلية و النبوة و الخلفاء 
 الراشدين 

11532 

التاريخ السياسي و اإلقتصادي الفريقيا فيما وراء الصحراء : من 
 نهاية القرن الخامس عشر الى بداية القرن الثامن عشر 

3700 

التاريخ السياسي و العسكرى و اإلدارى لصالح الدين األيوبى فى 
 معركة حطين و فتح بيت المقدس 

4346 

 9909 التاريخ السياسي والحضاري لدولة بني عبد الواد 

 8440 التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية 

 12550 التاريخ الشركسي 

1492التاريخ الشعبي للواليات المتحدة : من   8312 

1492التاريخ الشعبي للواليات المتحدة : من   8313 

 3966 التاريخ العربي بين الحداثة و المعاصرة

 7238 التاريخ العسكري و اإلداري لألمير عبد القادر الجزائري 

 7239 التاريخ العسكري و اإلداري لألمير عبد القادر الجزائري 

-1808األمير عبد القادر الجزائري التاريخ العسكري واإلداري : 

1847 
7237 

 3189 التاريخ القديم اشمال افريقيا : الخامس والسادس

 2829 التاريخ القديم لشمال إفريقيا : الجزء األول و الثاني

 2830 التاريخ القديم لشمال افريقيا : الجزء الثالث والرابع

الخامس والسادسالتاريخ القديم لشمال افريقيا : الجزء   11028 

التاريخ القديم, موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية :  
 المجلد الثالث: صور ومعالم من المجتمع المصري القديم

11629 



التاريخ القديم, موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية :  
م  المجلد الخامس: حضارات قديمة متنوعة (حضارات ومعال

 (تاريخية قديمة
11627 

التاريخ القديم, موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية :  
 المجلد الرابع: مالمح من حضارات بالد الشام والجزيرة العربية

11628 

التاريخ القديم, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية والحضارية :  
 المجلد األول: الحضارة المصرية القديمة

11631 

التاريخ القديم, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية والحضارية :  
 المجلد الثاني: معالم من التاريخ المصري القديم 

11630 

 9832 التاريخ المصري القديم الجزء الثاني : عصر الدولة الحديثة 

التاريخ المعاصر : أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية 
 الثانية

12731 

 7896 التاريخ المفتت : من الحوليات الى التاريخ الجديد 

التاريخ الوسيط, موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية والحضارية : 
 المجلد الثالث: الحروب الصليبية

11625 

التاريخ الوسيط, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية و الحضارية : 
ين الشرق والغرب فى العصور الوسطى المجلد الثاني: عالقات ب  

11624 

 5التاريخ الوسيط, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية و الحضارية 

 : العصر المملوكي
10246 

التاريخ الوسيط, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية والحضارية :  
 المجلد األول: أوروبا فى العصور الوسطى

11623 

اليونانى و الرومانى التاريخ   4143 

 10298 (التاريخ اليوناني(العصر الهلالدي 

التاريخ كصيرورة أنماط اإلنتاج في التاريخ العالمي : نقد النظرية  
 الماركسية حول أنماط اإلنتاج 

11301 

 3190 التاريخ و األدب و الفن : رؤية منهجية لخدمة التاريخ 

األندلس في القرن الرابع  التاريخ و المؤرخون في مصر و 
العاشر الميالدي : دراسة تحليلية مقارنة-الهجري  

9731 

 12977 التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو

 8442 التاريخ والمؤرخون العرب

 381التاسع, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : سنة 

45الى  39الطبقات -هجري  450هجري الى سنة   
3810 

 2879 التاسع, تيسير التفسير 

التاسع, كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى الجزء التاسع 
 : الدولة العلوية: القسم الثالث 

5285 

التاسع, كتاب الطبقات الكبير : في البصريين و البغداديين و 
 الشاميين و المصريين وآخرين

3944 

 10470 التأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدون 

 7924 التأليف الدرامي 

م15-11ه/9-5التأليف الصوفي بالد الغرب اإلسالمي من القرن ( ) 5916 

 10843 التأهيل المجتمعي لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 10844 التأهيل المجتمعي لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 2647 التأهيل المهني لذوي اإلحتياجات الخاصة 

للعاملين بمرافق المعلومات في العصر التأهيل والتدريب المهني. :  11872 



 اإللكتروني 

 9714 التأويل الصحيح للنص الديني

 4283 التأويل اللغوي في القرآن الكريم : دراسية داللية 

التجارب النووية الفرنسية في الجزائر : دراسات و بحوث و  
 شهادات

5133 

دراسات و بحوث و  التجارب النووية الفرنسية في الجزائر : 
 Les essais nucléaire français en Algerie = شهادات

5128 

م13-12ه/ 7-6التجارة البحرية في العهد الموحدي   10825 

  06-03التجارة بين بالد المغرب واألندلس خالل الفرنسيين (

م 12-09ه/ ) 
8069 

 9335 التجارة غير الشرعية للتحف األثرية وآليات محاربتها 

 4676 التجارة و طرقها في الجزيرة العربية

التجارة ومسالكها في المغرب األوسط من خالل كتب الجغرافية 
م11-9التاريخية ما بين القرنين الثالث والخامس الهجريين( ) 

7488 

 2770 التجديد التربوي في التعليم قبل الجامعي 

 3734 التجديد في الفقه اإلسالمي

السياسية المصرية بين الملكية و الجمهورية التجربة   4461 

-656التحالف الصليبي المغولي وإنعاساته على العالم اإلسالمي (

م1304-1256ه/701 ) 
9360 

التحديات التي تواجه العالم اإلسالمي : البحث الفائز بجائزة خدمة  
2003 -ه1424الدعوة و الفقه اإلسالمي عام   

3946 

: معالمه, ونماذج من تطبيقاته التحديث االجتماعي   5398 

 2367 التحديث و التغير : دراسة في مكونات القيم الثقافية 

 5511 .التحرش الجنسي ضد الطالبات في الوسط الجامعي

 2306 التحرش الجنسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى المرأة العاملة 

القيصرية أثناء  التحصينات العسكرية : بنوميديا وموريطانيا 
م284-ق م46االحتالل الروماني ( ) 

9267 

1954التحضير ألول نوفمبر   = la préparation du 1er 

novembre 1954 
6511 

التحف النحاسية العثمانية المحفوظة بالمتحف الوطني العمومي  
 للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية

5703 

 4019 التحكيم : في الشريعة اإلسالمية

 3199 التحليل السوسيولوجي : نماذج تطبيقية

 10959 التحليل السوسيولوجي : نماذج تطبيقية

 8402 التحليل النفسي للذات العربية : انماطها السلوكية و األسطورية

 7163 التحليل النفسي من فرويد الى الكان

التحليل النفسي و القياسات البيولوجية : دراسة في علم نفس الطفل 
خاوفا اإلطفال و م  

8871 

التحليل النفسي و علوم النفس و الفلسفات النفسية : توكيدية وأنسنة  
 في الشخصية و النحناوية كما في التواصلية والعقل 

8403 

 6642 التحول الكبير : االصول السياسية و االقتصادية لزمننا المعاصر

التغيير في العالم التحوالت الراهنة ودورها المحتمل في إحداث 
 العربي

11946 



 8295 التحوالت العمرانية في الجزائر خالل الفترة اإلستعمارية

 6423 التخزين في الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط

 Social Planning 7470 = التخطيط اإلجتماعي

 7704 التخطيط االجتماعي في المجتمع المعاصر

سس : نظريات و اساليب التخطيط االقليمي : المبادئ و اال   4475 

 Educational planning 10649 = التخطيط التربوي

التخطيط التربوي بين النظرية و الممارسة : نحو تربية اسالمية  
 عربية

5036 

 10852 التخطيط التعليمي : أسسه أساليبه ومشكالته

التخطيط العمراني من خالل كتاب إبن الرامي، اإلعالم بأحكام  
 البيان

10727 

 4253 التخطيط في العمران الريفي و الحضري 

 4059 التخطيط لتنمية المجتمع الحضرى : دراسات نظرية و تطبيقية 

 8028 التخطيط للتدريس : مدخل للتربية

 7155 التخطيط للتربية و التعليم 

 5210 التخطيط للتنمية

اإلنسان المقهور التخلف اإلجتماعي : مدخل إلى سيكولوجية   7204 

 11490 التخلف الدراسي 

التخلف السياسي و غايات التنمية السياسية : رؤية جديدة للواقع  
 السياسي في العالم الثالث 

13009 

التخلف العقلي : ودمج األطفال المتخلفين عقليا في مرحلة ما قبل 
 ( المدرسة ( برامج و أنشطة

8891 

اره في ظهور الضغوط النفسية عند التخلف العقلي عند الطفل وآث
 .األم

11975 

م1086ه/478التداعيات الحضارية لسقوط طليطلة ( ) 6475 

 3455 التدخل المبكر : التربية الخاصة في الطفولة المبكرة

 Early intervention = التدخل المبكر : النماذج واإلجراءات

Models et procedures 
3918 

التدخل المبكر للكشف عن مؤشرات بطئ التعلم لدى أطفال  
 الروضة من وجهة نظر مربيات الروضة 

5705 

 2807 التدخل المعرفي و التحصيل االكاديمي : رفع المعايير التربوية

 9588 التدخين عند الفتيات المقيمات باألحياء الجامعية 

 3562 التدريب الفعال : منهجي و تطبيقي

 8269 التدريب على إعداد الخطط التربوية

 8134 التدريب والتأهيل اإلداري

التدريس : نماذج وتطبيقات في العلوم و الرياضيات و اللغة العربية 
 و الدراسات اإلجتماعية

11728 

 classroom teaching = التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة

with multiple intelligence 
11666 

 7612 التدريس العالجي لصعوبات التعلم و التأخر الدراسي 

 10753 التدريس الفعال

 11801 التدريس المصغر

 5018 التدريس الممسرح : رؤية حديثة في التعلم الصفي 



نموذج التدريس التدريس الهادف من نموذج التدريس باألهداف إلى 
 بالكفايات 

3725 

 10156 التدريس لذوي اإلعاقات السمعية 

 10137 التدريس و التعلم بالدماغ ذي جانبين

 12367 التدوين التاريخي و دور المخطوطات السياسية في العالم اإلسالمي

 6067 التذكير و التأنيث : الجندر 

العقيدة و الفكر و الترابط الجذري بين أهل الكتاب و المجسمة في 
 السلوك

4651 

 12908 التراث الثقافي الشفهي وغير المادي للبشرية بالبلدان اإلسالمية

 7770 التراث الثقافي المعنوي لوالية أدرار : أدرار تيميمون 

التراث الثقافي في المحافظة على الهوية الوطنية : الشعر الملحون 
 في المدية 

11477 

لتي المرابطين والموحدينالتراث الثقافي في دو  9191 

 5578 التراث الثقافي لمدينة قورارة : اإلحتفال بالمولد النبوي الشريف 

 11689 التراث الشعبي العربي : دراسات حقلية في مصر و ليبيا 

 3392 التراث الشعبي في عالم متغير : دراسات في إعادة إنتاج التراث

شنب" مدونة األمثال الجزائري التراث في أعمال "محمد بن أبي 
 والمغربية 

12217 

 7534 التراث و التجديد : موقفنا من التراث القديم

التراث و التجديد بين القيم الماضي و رهانات الحاضر : قراءة في 
 فلسفة حسن حنفي و في مشروعه الحضاري 

6301 

 11779 التراث و الحضارة اإلسالمية

و المرتكزات : الخلفيات و المعطيات  التراث و العلمانية : البنى  8542 

 6424 التراث و مجتمعات المعرفة

 11778 التراث والحضارة اإلسالمية

 2722 التراث والمنهج بين أركون والجابري

 9686 التربية اإلبداعية : ضرورة وجود

 4491 التربية اإلبداعية في ظل المقاربة بالكفاءات 

االجتماعية لألطفالالتربية   13019 

 4448 التربية اإلجتماعية و أساليب تدريسها

التربية اإلستقصائية : محاولة لتسليط أضواء جديدة على العملية 
 التربوية

4896 

 4724 التربية اإلسالمية : و استراتيجيات تدريسها و تطبيقاتها العملية 

 11554 التربية االشتراكية 

اإلعالمية بالتعليم األساسي في عصر العولمة التربية   3735 

 4432 التربية البيئية : تربية حتمية 

 11546 التربية البيئية : قراءلت, دراسات, تطبيقات 

 9019 التربية البيئية الشاملة : البيداغوجيا و األندراغوجيا 

 6939 التربية البيئية في الطفولة المبكرة و تطبيقاتها 

 8730 التربية البيئية لطفل الروضة 

 2687 التربية البيئية للطفل

 3679 التربية الجمالية : علم نفس الجمال



التربية الجمالية ألطفال ما قبل المدرسة : ( برنامج تنمية التذوق 
 ( الجمالي

9971 

 9836 التربية الجنسية والتوحد

التطبيقيةالتربية الخاصة : بين التوجهات النظرية و   2617 

 3635 التربية الخاصة المعاصرة : قضايا و توجهات 

 11195 التربية الخاصة دمج األطفال ذوي االحتياجات مع األطفال العاديين

-التربية الخاصة لألطفال ذوي االضطرابات السلوكية : التشخيص

إستراتجيات التعليم-العالج -األسباب  
4586 

تعليمالتربية الدولية و عالمية ال  2546 

التربية السكانية : المفاهيم، االهداف، المحتوى، منحى النظم، 
 المنهجية، التقويم 

4969 

التربية السياسية في فكر على القارئ : اإلمام الفقيه المحدث المال  
ه  1014علي بن سلطان محمد القارىء المتوفي سنة   

5122 

الرياضية التربية السياسية للشباب : و دور التربية   2523 

 11794 التربية الصحية 

 5539 التربية الصحية للطفل 

 5513 التربية العامة

 12112 التربية العامة : الصف الخاص في دور المعلمين و المعلمات 

التربية العامة : للطلبة المعلمين و المساعدين في المعاهد 
 التكنولوجية للتربية 

2803 

الفاعلة التربية العملية   5840 

 4978 التربية العملية بين النظرية و التطبيق 

 11705 التربية العملية و تطبيقاتها في إعداد معلم المستقبل

 3574 التربية الفنية : و أساليب تدريسها 

 12292 التربية الفنية لطفل الروضة 

التربية القومية : بحث في مبادئ القومية العربية ووسائل التربية  
اعليه  

9627 

التربية المتحفية الرقمية : المتحف العمومي الوطني للخط اإلسالمي 
 بتلمسان 

8375 

التربية المتحفية وواقعها : المتحف الوطني لآلثار القديمة والفنون 
 اإلسالمية 

7385 

 7706 التربية المقارنة : األصول المنهجية ونظم التعليم اإللزامي

األلفية الثالثة األيديولوجيا و التربية و النظام  التربية المقارنة و 
 العالمي الجديد 

9929 

 3930 التربية المقارنة و نظم التعليم : دراسة منهجية و نماذج تطبيقية 

 9062 التربية المكتبية. : بمراحل التعليم

 9514 التربية المهنية : ماهيتها و أساليب تدريسها و تطبيقاتها التربوية

 2544 التربية الميدانية : دليل عمل المشرفين و الطالب المعلمين

 12665 التربية الوطنية

 4708 التربية الوطنية والتنشئة السياسية

التربية عبر التاريخ : من العصور القديمة حتى أوائل القرن  
 العشرين

9628 

 3047 التربية في اإلسالم



اإلمتحانات التربية في الوطن العربي ومآسي   3631 

التربية و التعليم في المغرب و األندلس في عصر الموحدين : بين 
م 12/13هـ الموافق ل  7و  6القرن   

9294 

 5741 التربية و التكنولوجيا في الوطن العربي

 3858 التربية و التنشئة اإلجتماعية 

عالقتها  التربية و الحضارة : بحث في مفهوم التربية و طبيعة 
 بالحضارة في تصور مالك بن نبي

5826 

التربية و الشخصية الجزائرية العربية اإلسالمية : بين عبقرية ثورة 
 التحرير و ضالل الثورة

7466 

 12964 التربية و الطفولة : تصورات علمية و عقائد نقدية 

 8091 التربية و المجتمع : دراسة في علم اجتماع التربية 

المشكالت -القضايا-جتمع : رؤية نقدية في المفاهيمالتربية و الم  5643 

 11454 التربية و المستقبل 

 5702 التربية و النظام اإلجتماعي

 7732 التربية و بناء اإلنسان المعاصر

 4875 التربية و تنمية المجتمع 

 12452 التربية و حقوق اإلنسان في اإلسالم

 3470 التربية و حكايات األطفال

 6614 التربية و متطلباتها 

 9618 التربية و مجتمع الحداثة و مابعد الحداثة 

 8154 التربية وقضايا المجتمع المعاصرة

عمالة -التربية وقضايا المجتمع المعاصرة : في التربية والمجتمع
التطرف-البلطجة التعليمية-الدروس الخصوصية-األطفال  

4522 

األصول البالغية و األبعاد الداللية  الترتيب و المتابعة : بحث في 
 في القرآن الكريم 

8637 

الترجمات التاريخية : الجزائريون في مؤلفات الرحالين  
 األلمان.المجلد األول 

7878 

الترجمات التاريخية : ثالث سنوات في غربي شمال إفريقيا 
:المجلد الثالث3,ج2,ج1ج  

7880 

- 1837-1832أحمد باي الترجمات التاريخية : قسنطينة أيام 

 األمير عبد القادر:المجلد الثاني
7879 

 3961 الترجمانة الكبرى : في أخبار المعمورة برا و بحرا

) : المستوى الثالث3الترجمة االعالمية(  3238 

 5226 الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف

 5227 الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف

من الحديث الشريفالترغيب و الترهيب   5228 

- 750ه/332-132الترف في بغداد خالل العصر العباسي األول (

م847 ) 
9320 

الترفيه الرمضاني في القنوات الخاصة : دراصة وصفية تحليلية  
 لبرنامج "الجن حاب يسكن" قناة الشروق تيفي 

4663 

اإلجتماعي:لمتحدي اإلعاقة الترويح : وأهميته في التوافق النفسي و 
 الذهنية

11828 

 12111 الترويح لألطفال المعاقين ذهنيا



 4492 التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل : دراسة حالة العراق 

التسامح الديني وآثاره على الدولة العثمانية : عهد السلطان محمد 
عهد سليمان القانوني-الفاتح  

11991 

 6312 التسامح وعالقته بالسعادة النفسية لدى أساتذة التعليم الثانوي

التسلط التربوي وعالقته بالنمو المعرفي لدى طفل المرحلة  
سنة) : دراسة ميدانية بابتدائية قحام مولود بمدينة  12-7االبتدائية (

 المدية 
9108 

 12931 التسليح والمواصالت أثناء الثورة التحريرية

 9140 التسويق السياسي عبر مواقع التواصل اإلجتماعي 

التسويق السياسي لالستفتاء على تعديل الدستور في القنوات 
التلفزيونية الجزائرية الخاصة : دراسة تحليلية لبرنامج" الحوار  
 مباشر" على قناة الحوار 

8492 

 11748 التسويق السياسي وإدارة الحمالت اإلنتخابية 

ريق الرسم لبطء التعلم لتلميذ السنة الرابعة إبتدائيالتشخيص عن ط  11432 

 2495 التشخيص و التقييم في اإلرشاد

 6761 التشريعات اإلجتماعية

 10866 التشريعات اإلجتماعية : األسرة, الطفل, المعاقين, العمل, األحداث 

 9689 التصدعات االجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي اإلسرائيلي 

 2678 التصميم : أسس ومبادئ

 11314 التصميم التعليمي : خطة لتطوير الوحدة الدراسية و المساق

التصميم المعماري للمتحف الجهوي للمجاهد : سي امحمد بوقرة 
 بالمدية

10776 

التصميم في مجاالت الفنون التطبيقية والعمارة : أهمية استخدام 
 الكمبيوتر في التصميم

8841 

التصنيف العشري ألوعية المعلومات. : دراسة نظرية تطبيقية 
 .موجزة لخطة تصنيف ديوي العشري

5834 

التصنيف العشري للمكتبات ومراكز المعلومات. : دراسة تحليلية 
 .مقارنة وخطة قياسية

7675 

التصنيف العملي للمكتبات و مراكز مصادر التعلم : حسب الطبعة 
من تصنيف ديوي العشري  21  

9057 

التصنيف في المكتبات ومراكز المعلومات : دليل عملي ودراسات 
 نظرية

8998 

 6999 (التصور الحديث لمنطق أرسطو : (مشكلة مبدأ الثالث المرفوع

 4105 التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه 

 11363 التصور المادي للتاريخ : من هيغل إلي ماركس

اتجاهاته األدبيةالتصوف اإلسالمى فى   3355 

 3202 التصوف اإلسالمي

 6805 التصوف اإلسالمي : أصوله و تطوراته

 3415 التصوف اإلسالمي بين الحقيقة والواقع 

 7645 التصوف في اإلسالم و أعالمه 

التصوف في الجزائر : دراسة وصفية تحليلية للطرق الحبيبية 
 والهبرية والرحمانية واألويسية:الجزء األول

6531 

التصوف في الجزائر : دراسة وصفية تحليلية للطرق الحبيبية  6530 



 والهبرية والرحمانية واألويسية:الجزء الثاني

م10ه/4التصوف في بغداد في القرن ( ) 6213 

 6377 التصوف في بالد المغرب العربي

التصوف في بالد المغرب من خالل كتاب أنس الفقير وعز الحقير 
م 15-12ه/9-6القسنطيني (قإلبن قنفذ  ) 

7787 

 8511 التصّوف و الفلسفة 

 13132 التصوير الجمالي في القرآن الكريم

 7718 التصوير الروحاني في الفلكلور الجزايري 

التضخم السكاني والتنمية اإلقتصادية في الجمهورية العربية 
 المتحدة

12576 

بتسطيح ثقافة الجماهيرو التضليل اإلعالمي : كيف يقوم اإلعالم 
 تغييب الوعي : دراسة نقدية تحليلية لواقع اإلعالم المعاصر

2354 

 5034 التطرف...خبر عالمي

 11749 التطور الخلقي للمراهقين 

-04التطور اإلجتماعي والعمراني بين المغرب والسودان الغربي (

م15-10ه/09 ) 
11387 

1961-1960التطور السياس في الثورة الجزائرية   12013 

التطور السياسي لدول المغرب اإلسالمي من خالل كتاب األنيس  
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
 فاس إلبن أبي زرع الفاسي

12457 

- 1900التطور الفكري والثقافي للمجتمع الجزائري ما بين (

م1954 ) 
12554 

 5667 التطور في الحياة و المجتمع 

التطورات الحديثة في علم البيئة : المشكال ت البيئية والحلول  
 العملية

4033 

 4416 التطوير التربوي 

 11135 التطوير التنظيمي 

 11970 التظيمات العسكرية المغربية فى عهدي المرابطين والموحدين

 4799 التعامل مع الضغوطات النفسية 

 3203 التعامالت المالية والتجارية

التعامالت المالية والتجارية في مجتمع الغرب اإلسالمي من خالل 
م1250-1185ه/647-581مؤلفات عبد الواحد المراكشي ( ) 

11422 

- 800ه/269-188التعاون األغلبي األموي في جزيرة صقلية (

م909 ) 
6676 

 5074 التعاون العربي األفريقي : ضرورة حيوية لمواجهة العولمة

ولوجيا التعايش مع التكن  3878 

 5383 التعبير : فلسفته:واقعه:تدريسه:أساليب تصحيحه

التعبيرات االصطالحية في القرآن الكريم : دراسة في التراكيب 
 والداللة 

10584 

:  1989 - 1929التعددية السياسية في المملكة االردنية الهاشمية : 

 الجزء االول 
4532 

 3013 التعددية السياسية في عالم الجنوب

:  1989 -1921التعددية السياسيةفي المملكة األردنية الهاشمية  4530 



 الجزء األول 

 11406 التعذيب وانحطاط االمبراطورية من مدينة الجزائر إلى بغداد 

 5709 التعذيب وممارسات الجيش الفرنسي أثناء ثورة التحرير الجزائرية

 6028 التعريف بابن خلدون و رحلته غربا و شرقا

 7909 التعريف بالكتب و المخطوطات : الرحالت

التعريفات : معجم يشرح األلفاظ، المصطلح عليها بين الفقهاء  
 والمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيرهم

3566 

التعصب المذهبي في التاريخ اإلسالمي : خالل العصر اإلسالمي ( 
عالجه-أسبابه -أثاره -مظاهره  ) 

7565 

علمالت  11908 

 7753 التعلم اإللكتروني : قضايا أساسية: الممارسات و الدراسات

اإلنتاج -التصميم -التعلم اإللكتروني الرقمي : النظرية   9683 

التعلم اإللكتروني المعاصر : أبعاد تصميم و تطوير برمجياته  
 اإللكترونية

5375 

وتربوية معاصرة التعلم اإليجابي و صعوبات التعلم : رؤية نفسية   5699 

تطورات مبكرة  -التعلم المبني على الدماغ : رؤى جديدة   4069 

 2301 التعلم المبني على المشكالت الحياتية و تنمية التفكير

 2683 التعلم المعرفي 

 8552 التعلم النشط

 Active learning 5701 : التعلم النشط

تعليمية فاعلة التعلم النشط : نحو فلسفة تربوية   8214 

لعبة تعليمية 100التعلم عن طريق اللعب :   6279 

 3058 التعلم عند الغزالي 

 LEARNING IN GROUPS 3919 = التعلم في مجموعات

 7276 التعلم و التدريس : من منظور النظرية البنائية

 11904 التعلم و التعليم في النظرية التربوية اإلسالمية

م في علم النفس التربويالتعلم و التعلي  4436 

 8981 التعلم و التقويم األكاديمي

 9492 التعلم و نظرياته 

التعلم واإلكتشاف وعالقته بإثارة الدافعية نحو التعلم لدى التلميذ 
 .الطور اإلبتدائي

7663 

 10754 التعليم الثانوي : رؤية جديدة

 8001 التعليم اإلبتدائي 

اإلبتدائي التعليم   8002 

 4874 التعليم األساسي و كفاته التعليمية 

 10537 التعليم األساسي و كفايته التعليمية

م :  1978 - 1963ه /  1398 - 1383التعليم األصلي في الجزائر 
أصول -المجلد الثالث:كراسات مقررات المواد الشرعية: فقه   

12847 

م :  1978 - 1963ه /  1398 - 1383التعليم األصلي في الجزائر 
  -تجويد  -المجلد الثاني:كراسات مقررات المواد الشرعية : تفسير

علوم حديث  -حديث   

12846 

م :  1978 -1963ه /  1398-1383التعليم األصلي في الجزائر  12845 



 المجلد األول :دراسة و تحليل 

التطبيقات -األدوات-المبادئ-التعليم اإللكتروني : الفلسفة  9691 

 4447 التعليم االلكتروني : من منظور تجاري و فني و إداري 

 5377 التعليم اإللكتروني عبر شبكة االنترنت 

 8721 التعليم اإللكتروني كمدخل لتطوير التعليم : تجارب عربية و عالمية

 2936 التعليم اإللكتروني و الخدمات المعلوماتية

1944-1830االحتالل : التعليم األهلي في الجزائر في عهد   7072 

التعليم األهلي في الجزائر في عهد اإلستعمار : دراسات في التاريخ 
 المعاصر

11097 

 ACTIVE = التعليم البيتي الفعال : دليل اآلباء في مساعدة األبناء

HOME INSTRUCTION _GUIDANCE OF 

PARENTS TO HELP SONS 

7111 

 3658 التعليم البيئي في رياض األطفال

: دراسة تاريخية  1904إلى 1830التعليم التبشيري في الجزائر من  
 تحليلية

12965 

 9397 التعليم الجامعي : بين رصد الواقع و رؤى التطوير 

 7263 التعليم الجامعي الخاص و تكافؤ الفرص التعليمية

 5395 التعليم الجامعي في العالم العربي في القرن الحادي و العشرين

 4390 التعليم الجامعي من منظور إداري : قراءات و بحوث

 11304 التعليم الجامعي و تحديات المستقبل

 3648 التعليم العالي : اإلشكاليات و التحديات

 9614 التعليم العالي اإللكتروني : محدداته و مبرراته و وسائطه 

اتجاهات و التعليم العالي في القرن الواحد و العشرين : 
 قضايا..أجندة بحثية.. و رؤى مستقبلية

10638 

 4527 التعليم العالي في الوطن العربي : الواقع و استراتيجيات المستقبل

 11685 التعليم المستمر و التثقيف الذاتي

 2313 التعليم المفتوح...تعليم الكبار : رؤى و توجهات 

 11010 التعليم بتلمسان في العهد الزياني

 12378 التعليم عن بعد

التعليم عن بعد في توطيد العالقة بين الطالب واألستاذ في ظل 
 جائحة كورونا 

12160 

 4671 .التعليم عن بعد. : ومستقبل التربية في الوطن العربي

 8329 التعليم عن طريق االنترنيت 

 5644 التعليم فى عالم متغير

 8258 التعليم في الجزائر قبل و بعد اإلستقالل

م750-662ه/132- 40التعليم في العصر األموي ( ) 9358 

التعليم في جامع الزيتونة من خالل كتاب "ليس الصبح بقريب"  
 لمحمد الطاهر بن عاشور 

10772 

 11196 التعليم و البحث العلمي

 5642 التعليم و التحديث 

ردود التعليم و التعلم عند الطفل : اكتساب المهارات و الخبرات و 
 األفعال

4147 



 6920 التعليم و التنمية : رؤية نظرية و دراسة واقعية 

 2318 التعليم و التنمية البشرية : خبرات عالمية

 9496 التعليم و المدرسة اإللكترونية

 8077 التعليم والتنمية الشاملة : دراسة في النموذج الكورى

البغدادي التعليم والعلماء في بغداد للخطيب   7067 

 8759 التعليم وتطور المعارف العلمية 

م15-17ه/9-8التعليم ومؤسساته في الدولة العثمانية خالل القرنيين   10953 

 8874 ( التغذية الراجعة : ( الحقيبة التدريبية الثالثة

 6431 "التغطية اإلعالمية "لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية

التلفزيونية لألزمات : نموذج معالجة قناة الشروق تيفي  التغطية 
 ألزمة تيقنتورين

10417 

 7444 التغليب في القرآن الكريم 

 3386 التغير اإلجتماعي 

 4687 التغير اإلجتماعي 

 9967 التغير اإلجتماعي 

 3740 التغير اإلجتماعي : بين النظرية والتطبيق 

النظرية الوظيفية لتحليل التغيرالتغير اإلجتماعي : مدخل   3382 

التغير االجتماعي بين علم االجتماع البرجوازي و علم االجتماع 
 االشتراكي

3922 

 3684 التغير اإلجتماعي و التحديث 

 10665 التغير اإلجتماعي و التخطيط 

 8122 التغير االجتماعي و التنمية السياسية في المجتمعات النامية

االجتماعي و الثقافي التغير   11520 

 2828 التغير اإلجتماعي و الثقافي 

 2319 التغير اإلجتماعي و الوعي الطبقي : تحليل نظري

التغير اإلجتماعي و ظاهرة الجريمة : دراسة في علم االجتماع  
 الجنائي

4284 

 8080 التغير اإلجتماعي والمجتمع 

 12108 التغير و دراسة المستقبل

 8691 التغيرات اإلجتماعية في الجزائر العثمانية 

التغيرات اإلجتماعية في الجزائر منذ اإلستقالل : أعمال الملتقى  
1986أفريل  30-29-28الوطني لعلم االجتماع : الجزائر   

12084 

التغيرات اإلقتصادية و اإلجتماعية في المغرب : أثناء اإلحتالل 
ن الرابع ميالديالروماني و دورها في أحداث القر  

4240 

 9684 التغيير اإلجتماعي و هيكلة المجتمعات المعاصرة 

 7229 التغيير التنظيمي وجودة التعليم العالي

التغيير التنظيمي وعالقته بتحسين اآلداء داخل المؤسسة اإلقتصادية 
 الجزائرية 

3205 

اإلقتصادية التغيير التنظيمي وعالقته بتحسين اآلداء داخل المؤسسة 
 الجزائرية 

6491 

التغيير في أنساق القيم ووسائل تحقيق األهداف : نموذج الغش في 
 اإلمتحانات 

3247 



التغييرات التنظيمية في الجامعة الجزائرية وأثرها على التحصيل  
 الدراسي للطالب 

11921 

 7424 التفاصيل المعمارية

الروضة : دراسة في  التفاعل اإلجتماعي مع األقران لدى أطفال 
 فرط النشاط

9281 

 8958 التفاعل اإلجتماعي و المنظور الظاهري

مهاراته-تطبيقاته-التفاعل الصفي : أساسياته  3206 

مهارته  -تحليله  -التفاعل الصفي : مفهومه   2329 

 6343 التفاعل الصفي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي 

دراسي لدى تالميذ السنة الرابعة التفاعل الصفي وعالقته بالتوافق ال
 متوسط 

8654 

 5474 التفاعالت االجتماعية

 6102 التفاعلية ووسائلها في إذاعة المدية المحلية 

 7545 التفاوض في األزمات و المواقف الطارئة : مع تطبيقات عملية

التفاؤل غير الواقعي لدى المطلقات في ضوء بعض المتغيرات  
التعليمي، الوضعية المهنية(السن، المستوى  ) 

8223 

التفاؤل غير الواقعي لدى المطلقات في ضوء بعض المتغيرات  
 ((السن، المستوى التعليمي، الوضعية المهنية

8224 

 10751 التفجيرات اإلرهابية 

 7188 التفسير اإلعالمي لصحيح البخاري : كتاب بدء الوحي 

الخامس والعشرون من القرآن  التفسير البالغي الميسر : الجزء 
 الكريم

7360 

التفسير البالغي الميسر : الجزء السادس و العشرون من القرآن  
 الكريم

7359 

التفسير التحليلي للقرآن الكريم : األصول النظرية،والدراسة  
 التطبيقية

5049 

 12727 التفسير اللغوي اإلجتماعي للقرءات القرآنية

قل أوحي -اإلبتدائية : تبارك التفسير المختصر للمدارس   7251 

 9713 التفسير و النص

 4131 التفكك االسرى : االسباب والمشكالت وطرق عالجها 

 6320 التفكك األسري وأثره على تعاطي المخدرات 

التفكك األسري وعالقته بجنوح األحداث دراسة ميدانية لعينة من 
المدية -األحداث برأس قلوش   

11955 

 10091 التفكير : مهاراته، واستراتيجات تدريسه

 3236 التفكير اإلبتكاري في السلوك التدريبي : في العملية اإلدارية 

 9366 التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماعية

 3619 التفكير اإلجتماعي : دراسة تكاملية للنظرية اإلجتماعية

ببعض النظريات اإلجتماعيةالتفكير اإلجتماعي الخلدوني و عالقته   2800 

التفكير اإليجابي و أثره على الشعور باألمن النفسي لدى المصابات 
 بسرطان الثدي 

10151 

 10522 .التفكير اإليجابي وعالقته بالتفاعل الصفي

 7195 التفكير اإليجابي وعالقته بمستوى الطموح

 3694 التفكير التحليلي وحل المشكالت الحياتية



 4337 التفكير العلمي عند إن خلدون 

 7703 التفكير العلمي و قيم التقدم في األسرة

التفكير الغيبي وعالقته بظهور القلق عند المراهق المتمدرس في  
 الطور الثانوي

8810 

 3842 التفكير الناقد في الدراسات اإلجتماعية : بين النظرية و التطبيق 

واالبداعي : استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس التفكير الناقد 
 المطالعة و النصوص األدبية 

11845 

أنماطه-تنميته-مهاراته-طبيعته-التفكير من منظور تربوي : تعريفه  2379 

 4723 التفكير و اللغة

 -التفكير الناقد -التفكير التأملي - التفكير وأنماطه : التفكير العلمي

 التفكير المنطقي 
9763 

 4045 التفكيك األسري وعالقته بإنحراف األحداث

 4046 التفكيك األسري وعالقته بإنحراف األحداث

 4281 التفوق و الموهبة و اإلبداع و اتخاذ القرار : رؤية من واقع المناهج

 12732 التقاضي من خالل نوازل إبن سهل

 3253 التقاط الدرر 

الجزائري : مدينة تبسة التقاليد اإلحتفالية في الشرق   9271 

 11721 التقريب في سيرة ناصر الدين الخطيب 

 8254 التقنةقراطيون و اإلدارة العمومية في الجزائر : واقع و آفاق 

 11653 التقنيات الحديثة في مجال مكافحة المخدرات 

 11567 التقنية في التعليم : مقدمات أساسية للطالب المعلم

التربوي : األسس و التطبيقات التقويم   12306 

 7724 التقويم اللغوي في الكتابة و التفكير التأملي

 12375 التقويم الواقعي

 3873 التقويم في التربية الخاصة 

 6453 التقويم والبيداغوجية في النسق التربوي

 4083 التقويم والقياس ومهارات االتصال في العلوم االجتماعية

 3474 التقييم التربوي الشامل للمؤسسة المدرسية

 9901 التقييم النفسي التربوي في ميدان التربية الخاصة 

 1885 التقييم في التربية الخاصة التقويم التربوي

 Assessment in Early : التقييم في تعليم الطفولة المبكرة

Childhood Education 
10710 

ياجات الخاصة التقييم والتشخيص لذوي االحت  9606 

التكافل االجتماعي في الجزائر خالل العهد العثماني من خالل 
م 1830-1519مصادر محلية   

8044 

 2377 التكامل المعرفي و تطبيقاته 

 6630 التكامل الوظيفي بين المتحف والمؤسسة التعليمية 

 8501 التكتالت اإلقتصادية الدولية

حقوق اإلنسان : مورد للممارسين : التكتيكات الجديدة في مجال 
كتاب عملي أعده : مشروع التكتيكات الجديدة في مجال حقوق 
 .....اإلنسان

3207 

 12021 التكرارية الصوتية في القراءات القرآنية



 12029 التكرارية الصوتية في القراءات القرآنية : قراءة نافع أنموذجا

المستخلصات : بين األعمال الفنية و األوعية التكشيف و المكانز و 
 المرجعية و الخدمات المعلوماتية المعاصرة

9058 

 5632 .التكشيف واإلستخالص. : دراسات في التحليل الموضوعي

 8978 التكنولوجيا التعليمية 

 4358 التكنولوجيا الحديثة : ومراكز المعلومات والمكتبة المدرسية

و تنمية الثقلفة العالمية بالمؤسسة الصناعية  التكنولوجيا المستوردة  10595 

 4992 التكنولوجيا في عملية التعلم و التعليم

 10641 التكنولوجيا و التغير اإلجتماعي

 = التكنولوجية المساندة لألشخاص ذوي الحاجات الخاصة

Assistive technologie for people with disabilities 
5768 

 11866 التكوين العقلي المعرفي للمتعلم : المعايير و تحقيق الجودة 

 12175 التكوين وأثره في تنمية اآلداء لدى عمال الخطوط الجوية الجزائرية

 5610 التكوين وإشكالية تنمية الموارد البشرية

تحسين آداء العاملين بالمؤسسة اإلقتصاديةالتكوين ودوره في   7313 

 6017 التكوين وعالقته بالفعالية التنظيمية داخل المؤسسة اإلقتصادية 

 8983 التكيف المدرسي للطفل و المراهق على ضوء التنظيم العقلي

 10853 التكيف النفسي 

 6971 التكيف و رعاية الصحة النفسية

للطفل التكيف والصحة النفسية   5816 

 6589 التلفزيون الفضائي و أثره على الشباب في الجزائر : دراسة ميدانية

 6086 التلوث البيئي 

 3046 التلوث البيئي : مخاطر عصرية واستجابة علمية

 4029 التلوث البيئي باألسلحة و الحروب الكيميائية و البيولوجية و النووية

الدوليةالتلوث البيئي و العالقات   9388 

 7184 التلوث وحماية البيئة : قضايا البيئة من منظور إسالمي 

 9077 التليفزيون التعليمي في عصر اإلنفو ميديا 

 12036 التمثالت اإلجتماعية للعمل اليدوي في الجزائر

 6208 التمثالت اإلجتماعية للواقع المهني وتأثيرها على الوالء التنظيمي 

اإلجتماعية للواقع المهني وتأثيرها على الوالء التنظيمي التمثالت   6209 

م 17-ه11التمثيل الديبلوماسي للدولة العثمانية خالل القرن   7962 

 10816 التمثيالت البيانية في العلوم اإلجتماعية

م1962-م1954التموبن والتسلح : ابان ثورة التحرير الجزائرية ( ) 6300 

م1962م/1954الثورة التحريرية ( التمويل والتموين خالل ) 3140 

التمويه في المجتمع العربي السلطوي : قراءة نفسية اجتماعية 
 للعالقة بالذات و اآلخر 

12739 

 4366 التميز اإلداري : .للعاملين بقطاع التربية و التعليم

التنافس البحري العسكري بين بريطانيا و فرنسل في البحر 
1904 -1869قناة السويس : المتوسط بعد فتح   

10097 

التنافس التجاري بين المسلمين والنصارى في الحوض الغربي  
م13-11ه/07-05للبحر المتوسط خالل القرن ( ) 

11800 

 7831 التنافس على الطاقة في قزوين 



 12563 التنشئة االجتماعية 

 4185 التنشئة اإلجتماعية 

 4686 التنشئة اإلجتماعية 

 11692 التنشئة اإلجتماعية : دراسات أنثروبولوجية في الثقافة و الشخصية

 5365 التنشئة اإلجتماعية : مبحث في علم النفس اإلجتماعي

 4239 التنشئة االجتماعية للطفل

 2661 التنشئة اإلجتماعية للطفل

 7760 التنشئة اإلجتماعية للطفل

العولمة التنشئة اإلجتماعية للطفل العربي في عصر    9052 

 12067 التنشئة االجتماعية و االنحراف االجتماعي 

 7862 التنشئة اإلجتماعية و التأخر الدراسي

 3029 التنشئة اإلجتماعية و تكوين الطباع

 12484 التنشئة االجتماعية وعالقتها بالمشاركة السياسية

المدارس التنشئة السياسية و القيم : مع دراسة ميدانية لطالب 
 الثانوية

7628 

التنصير في الجزائر بين الحقيقة التاريخية و الرهانات المستقبلية : 
 -أشغال الملتقى الوطني األول المنعقد بالمدرسة العليا ببوزريعة

م 2014ماي  07و 06 - 05أيام :  -الجزائر  

8687 

التنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات التفسيرية والنظريات  
 التكوينية

9854 

التنظيم االجتماعي في اإلسالم : دراسة اجتماعية تحليلية في قواعده 
 البنائية و التنظيمية 

3592 

1962-1954التنظيم اإلداري للثورة في الوالية الرابعة ( ) 6089 

 12574 التنظيم الدولي

 10918 التنظيم الرسمي وأثره على إتخاذ القراار داخل اإلدارة المحلية 

 10919 التنظيم الرسمي وأثره على إتخاذ القراار داخل اإلدارة المحلية 

 5593 التنظيم الرسمي وإشكالية تحديد أهداف إدارة الموارد البشرية

 5594 التنظيم الرسمي وإشكالية تحديد أهداف إدارة الموارد البشرية

بالمنظمة اإلقتصاديةالتنظيم الرسمي وعالقته بالفعالية التنظيمية   10497 

التنظيم القانوني لحرية اإلعالم خالل التعددية السياسية واإلعالمية 
 في الجزائر 

6486 

التنظيم القانوني و االجتماعي لالسرة : في ظل احكام الشريعة و  
القانون الوضعي وملحق باحداث باحداث الفواتيت و القرارات 
 ... المنظمة لالحوال

9905 

م الموضوعي للمعلوماتالتنظي . 10881 

و   18التنظيم الواحي للمجتمع القصوري التواتي خالل القرن 
ميالدي : الجزء الثاني19  

12199 

 7065 التنظيم غير الرسمي وتأثيره على اآلداء

 3427 التنظيم و الجماعات

بين الرفض والقبول  19التنظيمات العثمانية خالل القرن    8334 

التنظيمات العثمانية وآثارها على الواليات العربية الشام والعراق 
م1839-1876( ) 

5822 

 8487 422-138التنظيمات العسكرية في األندلس خالل العصر األموي (



م 1031-755ه/ ) 

التنظيمات غير الرسمية وعالقتها باتخاذ القرار في المؤسسة :  
  -الخضار الجافة تعاونية الحبوب و -دراسة ميدانية بمؤسسة 

 .البرواقية
9188 

 8103 التنمية : اجتماعيا, ثقافيا, إقتصاديا, سياسيا, إداريا, شريا 

 9769 التنمية اإلجتماعية في إطار مهنة الخدمة اإلجتماعية 

 4025 التنمية اإلجتماعية من الحداثة إلى العولمة 

للخدمة اإلجتماعيةالتنمية اإلجتماعية من منظور الممارسة المهنية   11783 

 2685 التنمية االجتماعية و حقوق االنسان

 2587 التنمية اإلجتماعية وحقوق اإلنسان

-1962التنمية اإلجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائر: 

: مدخل سوسيولوجي جديد لدراسة التعليم و التنمية في  1980
 المجتمعات السائرة في طريق النمو 

8236 

تنمية االقتصادية : مفاهيم, نظريات, تطبيقات ال  5785 

التنمية البشرية في المجتمعات النامية و المتحولة : دراسات في آثار 
 العولمة و التحوالت العالمية

4415 

 10295 التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية

 12080 التنمية المستدامة و السياحة : دراسة أنثروبولوجية 

 9324 التنمية المهنية للمعلمين : مدخل جديد نحو إصالح التعليم

 11793 التنمية المهنية لمعلمي التعليم األساسي : نماذج تطبيقية

أساليب -معوقات-عطاءات-التنمية في الفكر اإلسالمي : مفاهيم  4594 

التنمية و الديموقراطية في الجزائر و المنطقة العربية : دراسة  
صيفية لبعض دالئل الحاضر و مؤشرات المستقبل اجتماعية تو  

12992 

 2314 التنمية و حقوق اإلنسان : نظرة اجتماعية

 3737 التنمية والسكان

 4126 التهتهة لدى األطفال : مفهومها أسبابها أعرضها تشخيصها عالجها

التهوية والتبريد : في الحضارة العربية اإلسالمية ويليه تحفة  
نصب الباذهنج والمحراب البن المجدياالحباب في   

9110 

 5584 التوازن االستراتيجي المفقود في القرن الحادي والعشرين 

 8423 التواصل اإلجتماعي : األبعاد والمبادئ والمهارات 

 4512 التواصل االجتماعي من منظور نفسي و اجتماعي و ثقافي 

ربي خالل القرن التواصل الثقافي بين الدولة العثمانية والمشرق الع
م "مصر نموذجا 19ه/ 13 " 

11443 

التواصل الثقافي بين الغرب اإلسالمي وبيت المقدس في العصر 
 الوسيط

7004 

التواصل القيمي في الرحلة الورثيالنية الموسومة بنزهة األنظار في 
 فضل علم التاريخ واألخبار 

5434 

 10278 التوافق اإلجتماعي ألطفال الشوارع

التوافق الدراسي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى عينة من تالميذ السنة 
 .الثالثة من التعليم المتوسط

9167 

 9457 .التوافق الزواجي لدى المصابين باألمراض المزمنة

 12782 التوافق الزواجي وعالقته بالذكاء العاطفي لدى المعلمين

العاطفي لدى المعلمينالتوافق الزواجي وعالقته بالذكاء   12783 



 7084 التوافق النفسي اإلجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم 

 7085 التوافق النفسي اإلجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم 

التوافق النفسي اإلجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى المراهق  
 المتمدرس

6248 

الذات التوافق النفسي اإلجتماعي وعالقته بتقدير  3239 

 2694 التوافق النفسي للمسنين

 6264 التوافق النفسي واإلجتماعي للمسنين

 6265 التوافق النفسي واإلجتماعي للمسنين

 11701 التوافق النفسي واإلجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم 

التوافق النفسي وعالقته بإدراك الضغوط النفسية لدى المرأة  
 المطلقة 

10607 

التوافق النفسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى المراهق المتمدرس في 
 التعليم الثانوي

10019 

 The Twines effectiveness = التوأمان الكفاءة و الفعالية

and efficiency 
12681 

التوثيق اإلعالمي : األصول التاريخية والجوانب العملية للتوثيق  
ال الجماهيري وتطبيقاته في مجال اإلعالم واالتص  

10228 

 7729 التوثيق اإلعالمي وتكنولوجيا المعلومات 

 11323 التوثيق و السجالت اإلعالمية و الصحفية

التوجه اإلنفصالي في أحزاب وجمعيات الدولة العثمانية بين أواخر 
م 20م وبداية القرن 19القرن   

6207 

 7952 التوجه المقاوالتي لدى الشباب

المقاوالتي لدى الشبابالتوجه   7953 

 2502 التوجيه التربوي و المهني 

 5402 التوجيه التربوي و المهني 

 11663 التوجيه التربوي و المهني 

 L'Orientation scolaire et = التوجيه التربوي و المهني

proffessionnelle 
7938 

الطموح لدى التوجيه الجامعي وعالقته بالدافعية للتعلم ومستوى 
 الطالب الجامعي

5907 

التوجيه المدرسي : مفاهيمه النظرية : أساليبه الفنية : تطبيقاته  
 العلمية

9693 

التوجيه المدرسي وعالقته التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة 
 "األولى ثانوي "جذع مشترك

10134 

 4458 التوحد

 11677 التوحد : أسبابه. خصائصه. تشخيصه. عالجه 

العالج-التشخيص-التوحد : االسباب   4195 

التوحد : تنمية مهارات التواصل لدى األطفال التوحديين من خالل 
 األنشطة الثقافية

3921 

 3375 التوحد و نظرية العقل

 11035 التوحيد : عقيدة األمة منذ آدم

التوسع العثماني في طرابلس الغرب وتونس من خالل كتاب  
 األتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية لعزيز سامح التر

6303 



 10546 التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط 

 8063 التوظيف الداللي للمرأة في اإلشهار اإللكتروني 

التوظيف السياسي لنظرية البيئة الطبيعية بين ابن خلدون و 
 مونتسكيو 

4517 

الرسمية والواقعالتوظيف بين اآلليات   6603 

 8016 التوعية البيئية

 6245 التوفق األسري اإلجتماعي عند المرأة العاملة المتزوجة 

 5021 التونسيون و الثورة الجزائرية : الجزء االول

 5022 التونسيون و الثورة الجزائرية : الجزء الثالث

 5020 التونسيون و الثورة الجزائرية : الجزء الثاني

 3246 التويزة كمظهر ثقافي بالمناطق الصحراوية الجزائرية

1960 -1815التيارات السياسية المعاصرة :   3113 

التيارات الفكرية فى الجزائر المعاصرة : بين اإلتفاق واالختالف 
)1920-1954 ) 

11500 

الثالث عشر, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : سنة 
65الى  62الطبقات   -هجري  650هجري الى  611  

3815 

 2883 الثالث عشر, تيسير التفسير 

 8506 الثالث و الرابع, حاضر العالم اإلسالمي : المجلد الثاني 

الثالث, إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة : 
ه   1432جمادى الثاني  8-7-6أعمال ملتقى دولي بتلمسان أيام: 

2011ماي  11-10-9الموافق :   

12913 

 3889 الثالث, إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج 

 3265 الثالث, األنوار في آيات النبي المختار

 2977 الثالث, الحاصل من المحصول في أصول الفقه 

 4236 الثالث, الدولة العثمانية : دولة إسالمية مفترى عليها 

و المعاصر : منذ الحرب العالمية  الثالث, العالم العربي الحديث
 الثانية

13056 

 9751 الثالث, المواقف 

 4098 الثالث, أم الحضارات : مالمح عامة ألول حضارة صنعها اإلنسان 

 81الثالث, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : سنة 

14الى  9الطبقات -هجري  140هجري الى ستة   
3804 

- الحروب الصليبية : مملكة عكا و الحمالت المتأخرةالثالث, تاريخ 

 الكتاب االول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس
8171 

 11647 الثالث, تاريخ الحضارات العام : القرون الوسطى: الجزء الثالث 

للهجرة 36من السنة-الثالث, تاريخ الطبري : تاريخ األمم والملوك
للهجرة 90لغاية السنة   

4398 

لثالث, في الحياة اإلسالمية : نظام المعامالت اإلقتصادية ا
 واإلجتماعية 

4803 

الثالث, في الحياة اإلسالمية : نظام المعامالت اإلقتصادية 
 واإلجتماعية 

6156 

الثالث, كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى : الدولة  
 المرينية

5279 

أخبار األندلس والمغرب الثالث, كتاب البيان المغرب في   5109 



 3939 الثالث, كتاب الطبقات الكبير : البدريين من المهاجرين و االنصار

الثالث, نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم : الزهد والتصوف في  
 القرنين األول والثاني الهجريين

5324 

 4400 الثامن عشر, جامع البيان عن تأويل آيات القرآن 

 321إلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : سنة الثامن, تاريخ ا

38الى  33الطبقات  -هجري  380هجري الى سنة   
3809 

 2878 الثامن, تيسير التفسير

الثامن, كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى : الدولة  
 العلوية (القسم الثاني

5284 

 3943 الثامن, كتاب الطبقات الكبير 

 571تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : سنة الثاني عشر, 

61الى  58الطبقات  -هجري  610هجري الى   
3814 

 2882 الثاني عشر, تيسير التفسير 

الثاني, إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة : 
ه   1432جمادى الثاني  8-7-6أعمال ملتقى دولي بتلمسان أيام: 

2011ماي  11-10-9الموافق :   

12912 

 2432 الثاني, إعراب القراءات السبع وعللها 

 3891 الثاني, إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج 

 3264 الثاني, األنوار في آيات النبي المختار

الثاني, التاريخ و المؤرخون في مصر و األندلس في القرن الرابع 
تحليلية مقارنةالعاشر الميالدي : دراسة -الهجري  

9732 

 9245 الثاني, التربية و طرق التدريس 

 2978 الثاني, الحاصل من المحصول في أصول الفقه 

 The = الثاني, الدولة العثمانية : دولة إسالمية مفترى عليها

Otttoman empire 
4235 

الثاني, المجتمع العربي واإلسالمي : حول المجتمع اإلسالمي  
قضاياه-شعوبه-مقوماته  

5623 

الثاني, المدخل للشريعة االسالمية و الفقه االسالمية : مدى حجة  
 األدلة االجتهادية

4882 

 9752 الثاني, المواقف 

 4097 الثاني, أم الحضارات : مالمح عامة ألول حضارة صنعها اإلنسان 

عي : الثاني, تاريخ اإلسالم السياسي و الديني و الثقافي و اإلجتما
 العصر العباسي األول في الشرق و مصر و المغرب و االندلس

7282 

 11الثاني, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : سنة 

8الى  1الطبقات  -هجري  80هجري الى سنة   
3817 

الثاني, تاريخ الحروب الصليبية : الكتاب االول و الثاني و الثالث و 
 الرابع و الخامس

8170 

 11648 الثاني, تاريخ الحضارات العام : روما و إمبراطوريتها 

-222الثاني, تاريخ الدولة العباسية : العصر العباسي الثاني

م1258-840ه/656  
13059 

من السنة األولى -الثاني, تاريخ الطبري : تاريخ األمم والملوك
للهجرة 35للهجرة لغاية السنة  

4403 

لثاني : تاريخ اليهود في قارة أفريقياالثاني, تاريخ اليهود الجزء ا  11741 

 3255 الثاني, جامع األمهات في أحكام العبادات



 8037 الثاني, حضارة العرب القديمة : الحضارة اليمنية نموذجا 

 11303 الثاني, علم النفس اإلجتماعي

 9601 الثاني, في التاريخ المصري القديم : عصر الدولة الحديثة

 4800 الثاني, في الحياة اإلسالمية : أصول الشريعة اإلسالمية وأحكامها 

 6155 الثاني, في الحياة اإلسالمية : العقائد و الرساالت

الثاني, كتاب البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب : تاريخ  
 Kitab Al-bayan = األندلس من الفتح إلى القرن الرابع الهجري

al-mughrib 

5134 

 3519 الثاني, كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة

الثاني, كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك : القسم االول و الثاني و 
 الثالث

5201 

 2421 الثاني, منال الطالب في شرح طوال الغرائب

نشأة التشيع وتطوره الثاني, نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم :   5326 

 5050 الثاني, واحة الوعظ االعتبار من كالم العزيز الغفار

 7618 الثانية األخيرة : في التعليم و العلم و الثقافة و أحوال عصرنا 

الثروة المائية في بالد األندلس خالل العصر الوسيط : عصر  
م1030-755ه/316-138اإلمارة األموية ( ) 

7873 

اني في ابتسام الثغر الوهرانيالثغر الجم  3827 

الثقافات الفرعية : دراسة أنثروبولوجية للجماعات النوبية بمدينة  
 اإلسكندرية 

2339 

 8088 الثقافة : دراسة في علم االجتماع الثقافي

 8455 الثقافة اإلسالمية

 7655 الثقافة اإلسالمية والحياة المعاصرة

القيم المكتسبة والممارسة المهنيةالثقافة التنظيمية بين   11470 

 10504 الثقافة التنظيمية واثرها على أداء الموارد البشرية بالمنظمة

 2745 الثقافة التنظيمية وبناء الهوية في العمل

الثقافة التنظيمية وتأثيرها على إدارة الوقت : دراسة لبعض 
 اإلدارات العمومية لوالية المدية

6631 

 5716 الثقافة التنظيمية وتأثيرها على اإللتزام التنظيمي 

 5717 الثقافة التنظيمية وتأثيرها على اإللتزام التنظيمي 

 12234 الثقافة التنظيمية ودورها في إحداث التغيير التنظيمي

الثقافة التنظيمية وطبيعة العالقات االجتماعية : دراسة ميدانية 
لتضامن بالمديةبمديرية النشاط االجتماعي وا  

12321 

الثقافة التنظيمية وعالقتها بانضباط العمال داخل المؤسسات  
 العمومية 

10920 

 2368 الثقافة الشعبية : الثبات والتغير 

 12318 الثقافة الشعبية وعالقتها بأمراض النفسية

 12319 الثقافة الشعبية وعالقتها بأمراض النفسية

تحدياتالثقافة العربية : جذور و   9453 

الثقافة العربية اإلسالمية و أثرها في مجتمع السودان الغربي خالل 
القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة السادس عشر و السابع عشر 
 للميالد : دراسة في التواصل الحضاري العربي األفريقي

10661 

الثقافة العربية و العولمة : دراسة سوسيولوجية آلراء المثقفين   3072 



بالعر  

الثقافة المالية للطفل : دليل اآلباء و المعلمات في مرحلة رياض 
 األطفال

3266 

الثقافة بين تأصيل الرؤية اإلسالمية و اغتراب منظور العلوم 
 اإلجتماعية

3818 

الثقافة بين تأصيل الرؤية السالمية واغتراب منظور العلوم 
 االجتماعية

3820 

العصور القديمة : دراسة تاريخية مقارنةالثقافة و التربية في   8823 

 8824 الثقافة و التربية في العصور الوسطى

الثقافة و التسيير في الجزائر : بحث في تفاعل الثقافة التقليدية و  
 الثقافة الصناعية 

5800 

 3983 الثقافة و الشخصية : بحث في علم اإلجتماع الثقافي 

 9056 الثقافة و الفولكلور 

 11693 الثقافة و المجتمع البدوي

 10631 الثقافة و إنتاج الديموقراطية

 12725 الثقافة والتسيير في المؤسسة العمومية 

 2341 الثقافة والشخصية 

 12835 الثقوب السوداء

: دراسة   2012 - 1957الثورة التحريرية في السينما الجزائرية 
السينمائية الجزائرية تحليلية توثيقية لألفالم   

12955 

 4610 الثورة الجزائرية 

 4611 الثورة الجزائرية 

 9407 الثورة الجزائرية 

 10696 الثورة الجزائرية 

 6837 الثورة الجزائرية : المصدر، الرمز والمآل

 7245 الثورة الجزائرية : سنوات المخاض

 9285 الثورة الجزائرية : عمليات التسلح السرية 

 5680 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء األول 

 5688 الثورة الجزائرية : معارك و إنتصارات : الجزء التاسع

 5682 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء الثالث

 5692 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء الثالث عشر 

معارك و إنتصارات : الجزء الثامنالثورة الجزائرية :   5687 

 5697 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء الثامن عشر 

 5681 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء الثاني

 5691 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء الثاني عشر 

انتصارات : الجزء الحادي عشر الثورة الجزائرية : معارك و   5690 

 5684 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء الخامس

 5694 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء الخامس عشر 

 5683 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء الرابع 

ابع عشر الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء الر  5693 

 5686 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء السابع

 5696 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء السابع عشر 



 5685 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء السادس 

 5695 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء السادس عشر 

 5689 الثورة الجزائرية : معارك و انتصارات : الجزء العاشر

: نصر بال ثمن  1962-1954الثورة الجزائرية   9532 

 9122 الثورة الجزائرية بأقالم غربية : وشهد شاهد

: معالمها األساسية 1954الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر   6004 

 5498 الثورة الجزائرية عبر النصوص 

1955الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9022 

: الجزء األول  1955الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9050 

: الجزء الثاني  1955الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9051 

: الجزء األول  1956الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9036 

: الجزء الثاني  1956الصحافة الدولية الثورة الجزائرية في   9039 

1957الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9024 

: الجزء الثالث  1957الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9040 

: الجزء الثاني  1957الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9037 

19الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9030 الجزء األول  57

1958الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9026 

: الجزء األول  1958الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9049 

: الجزء الثاني  1958الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9038 

1959الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9025 

: الجزء األول  1959الجزائرية في الصحافة الدولية الثورة   9041 

: الجزء الثالث  1959الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9043 

: الجزء الثاني  1959الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9042 

1960الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9027 

: الجزء األول  1960ولية الثورة الجزائرية في الصحافة الد   9044 

: الجزء الثالث  1960الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9046 

: الجزء الثاني  1960الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9045 

1961الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9028 

األول : الجزء  1961الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9047 

: الجزء الثاني  1961الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9048 

1962الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9029 

1962الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية   9035 

1956الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية  9023 

الجزء األولالثورة الجزائرية في الصحافة العربية :   6497 

 6498 الثورة الجزائرية في الصحافة العربية : الجزء الثاني

الثورة الجزائرية في مبادئ حزب البعث العربي االشتراكي :  
1954-1962  

7717 

 7462 الثورة الجزائرية و اإلعالم : دراسة في اإلعالم الثوري 

1958-1954الثورة الجزائرية و الجمهورية الفرنسية الرابعة   7113 

1961-1960الثورة الجزائرية و القانون   5596 

 11433 الثورة الجزائرية و عالقتها بالمغرب األقصى



1962-1954الثورة الجزائرية و مشكلة السالح   13014 

 5802 الثورة الجزائرية والجامعة العربية

) : سنوات الحسم 1962-1958الثورة الجزائرية والجنرال ديغول(
الخالص و   

6392 

الثورة الجزائرية وقضايا التحرر في إفريقيا من خالل جريدة 
م 1962-1954المجاهد ( ) 

5374 

 12050 الثورة الصناعية وتأثيرها على الدولة العثمانية

 3831 الثورة العرابية و اإلحتالل اإلنجليزي

 9408 الثورة العربية الكبرى

لتطور الثورة الصينية و  الثورة المتواصلة : عرض و تحليل 
 أطروحاتها اإليديولوجية و السياسية

6735 

1962-1954الثورة فى الوالية الثالثة التاريخية   6552 

 6565 الثورة في الوالية الثالثة 

 9076 الثورة في الوالية الرابعة من خالل كتابات محمد تقية

 10109 الجاحظ : دائرة معارف عصره 

انةالجاسوسية : لغة الخي  6291 

- 17ه/13-11الجاليات األجنبية في الدولة العثمانية ما بين القرن (

م19 ) 
10521 

م ودورها السياسي  1930-1830الجاليات األوروبية في الجزائر  
 والحضاري 

7798 

الجالية الجزائرية في المغرب األقصى و دورها في الحركة  
1962-1930الوطنية و ثورة أول نوفمبر (   ) 

13079 

الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن 
 الحجاج بن مسلم : الجزء الرابع 

5370 

الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن 
 الحجاج مسلم : الجزء الثالث

5369 

الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم لإلمام لإلمام أبي الحسين  
الحجاج بن مسلم : الجزء الثانيمسلم بن   

5368 

 3363 الجامع في أخبار أبي العالء المعري و آثاره : الجزء األول 

 3364 الجامع في أخبار أبي العالء المعري و آثاره : الجزء الثاني 

 3366 الجامع في أخبار ابي العالء المعري وآثاره : الجزء الثالث 

العاشرالجامع ألحكام القرآن : الجزء   4928 

 3649 الجامعات اإلفتراضية : نماذج حديثة

 10341 الجامعة اإلسالمية و الفكرة القومية : عند مصطفى كامل

 9332 الجامعة العربية و قضية لوكربي

 3165 الجانب اإللهي من التفكير اإلسالمي

 6887 الجانب اإلنساني للعالقات العامة داخل المؤسسة

الجنوبية المالية النيجيرية : و دورها في االستراتيجي إبان الجبهة 
 الثورة التحريرية

12207 

-9ه/ 6-3الجدل والمناظرات في المغرب اإلسالمي في الفترة مابين 

م12  
6590 

 9849 الجدلية اإلجتماعية

 2833 الجديد في المدرسة و التمدرس 



 8038 الجديد في مناهج تفسير الحديث الشريف وتطبيقاته 

 12831 الجذور الشرقية للحضارة الغربية 

الجراحة الطبية عند المسلمين في القرون الوسطى : ممارسة و  
 تأليفا 

3856 

الجرائم اإللكترونية : دراسة قانونية قضائية مقارنة مع أحدث  
 التشريعات العربية في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية واألنترنيت 

3785 

ألنترنيت الجرائم الدولية ل  13116 

 10009 "الجرائم النسوية "السرقة

 10010 "الجرائم النسوية "السرقة

الجرائم في المجتمع األندلسي في عهدي ملوك الطوائف 
م1144-1031ه/539-422والمرابطين ( ) 

11464 

 3312 الجرائم و الجنايات من المنظور النفسى

 7919 الجرائم والجنايات من المنظور النفسي 

 8107 الجريمة : دراسة في علم االجتماع الجنائي

الجريمة و العقاب في الفقه اإلسالمي : دراسة فقهية وافية حول  
 قواعد و أصول علم اإلجرام في ميزان الفقه اإلسالمي

4166 

 10002 الجريمة و قضايا السلوك اإلنحرافي بين الفهم و التحليل

 8250 الجريمة والمجتمع : دراسة مقارنة

, ابن باديس2المجلد  2الجزء  حياته و آثاره: معامالت اجتماعية  : 
 تربوية أخالقية دينية سياسية: الجزء الرابع

4378 

 3332 الجزء األول من كتاب اإلبداء و اإلعادة في مسلك سائق السعادة

 3260 الجزء االول, الجواهر الحسان في تفسير القرآن

التفسير الجزء االول, تيسير   2871 

 8036 الجزء األول, حضارة العرب القديمة : الحضارة اليمنية نموذجا

 7532 الجزء االول, من النص إلى الواقع : تكوين النص 

الجزء االول, من النص إلى الواقع محاولة العادة بناء علم أصول  
 الفقه : تكوين النص

7536 

 2873 الجزء الثالث, تيسير التفسير 

 3262 الجزء الثاني, الجواهر الحسان في تفسير القرآن

الجزء الثاني, العالم العربي الحديث و المعاصر : الفترة الواقعة بين 
 الحربين العالميتين

13055 

 2872 الجزء الثاني, تيسير التفسير 

 11302 الجزء الثاني, علم النفس اإلجتماعي 

بنية النصالجزء الثاني, من النص إلى الواقع :   7531 

الجزء الثاني, من النص إلى الواقع محاولة العادة بناء علم أصول  
 الفقه : بنية النص

7537 

 2875 الجزء الخامس, تيسير التفسير 

 3263 الجزء الرابع, الجواهر الحسان في تفسير القرآن

 4238 الجزء الرابع, الدولة العثمانية : دولة إسالمية مفترى عليها

 2874 الجزء الرابع, تيسير التفسير 

 2877 الجزء السابع, تيسير التفسير 

 2876 الجزء السادس, تيسير التفسير 



, أعالم الفكر الجزائري : من خالل أثارهم المخطوطة و 1الجزء
 المطبوعة

5776 

, ابن باديس : حياته و آثاره: تفسير وشرح  1المجلد 2الجزء
 األحاديث: الجزء الثاني

4379 

, ابن باديس : حياته و آثاره: معامالت اجتماعية  1المجلد 2الجزء
 تربوية أخالقية دينية سياسية: الجزء الثالث

9379 

, أعالم الفكر الجزائري : من خالل أثارهم المخطوطة و 2الجزء
 المطبوعة

5775 

 12617 الجزائر 

الفرنسية الجزائر .. و الصديق اللدود : آراء في العالقات الجزائرية  6170 

 6860 " الجزائر : " الثغر األبيض

 6473 الجزائر : أرض عقيدة وثقافة

 2992 الجزائر : األمة و المجتمع

 2993 الجزائر : األمة و المجتمع

 9136 الجزائر : قراءة في جذور التاريخ و شواهد الحضارة

 3280 الجزائر : محنة الدولة ومحنة اإلسالم السياسي

 : Algérie = الجزائر : وجوه الستعمار يرفض االعتراف باسمه

visages d'une colonisation qui ne dit pas son non 
3323 

هـ /  296 160الجزائر االجتماعية في عهد الدولة الرستمية ( 
م777-909  ) 

6397 

 5431 الجزائر الثائرة

1954-1830الجزائر السياسية   9130 

الفرنسية : كما يراها أحد األهاليالجزائر   5995 

 5996 الجزائر الفرنسية كما يراها أحد األهالي

 12988 الجزائر المفكرة و التاريخية : أبعاد ومعالم

 12989 الجزائر المفكرة والتاريخية : أبعاد ومعالم

 6980 الجزائر النوميدية

 4315 الجزائر بلد التحدي والصمود 

بلدالتحدي و الصمود الجزائر   4309 

1962الجزائر بوابة التاريخ : الجزائرخاصة ما قبل التاريخ الى   10397 

1962الجزائر بوابة التاريخ : الجزائرخاصة ما قبل التاريخ الى   10398 

 12063 الجزائر بين ركود و نهوض 

الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقين : دراسة تحليلية في تاريخ  
 الحركة الوطنية و الثورة المسلحة

4268 

الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقين : دراسة تحليلية في تاريخ  
 الحركة الوطنية والثورة المسلحة 

4267 

: يوم سقط القناع عن الجبهة اإلسالمية  1992الجزائر جانفي 
 لإلنقاذ

11558 

 9518 الجزائر خالل الحكم التركي

1830-1962ومقاومات : الجزائر صمود   = L'ALGERIE 

PERENNITE ET RESISTANCES 
11715 

الجزائر في أدبيات الرحلة و األسر خالل العهد العثماني : ( 
 ( مذكرات تيدنا أنموذجا

2793 



الجزائر في أدبيات الرحلة واألسر خالل العهد العثماني : مذكرات 
 تيدنا أنموذجا

10409 

تاريخ المفاوضات السرية الجزائر في إقيان :   11560 

 8643 الجزائر في التاريخ

 10975 الجزائر في العصور القديمة 

 13120 الجزائر في ظل المسيرة النضالية : المنظمة الخاصة 

1671-1659الجزائر في عهد اآلغوات ( ) 11703 

 6157 ( 1951 - 1948 ) " الجزائر في عهد الحاكم العام " نايجالن

ي عهد الدايات : الجزء األول: دراسة للحياة االجتماعية الجزائر ف
 إبان الحقبة العثمانية

5599 

الجزائر في عهد الدايات : الجزء الثالث: دراسة للحياة االجتماعية 
 إبان الحقبة العثمانية

5601 

الجزائر في عهد الدايات : الجزء الثاني: دراسة للحياة االجتماعية 
العثمانيةإبان الحقبة   

5600 

الجزائر في عهد الشاذلي بن جديد : التحوالت الداخلية و الخارجية 
 و أثرها في العالقات الدولية 

3081 

 8149 الجزائر في عيون الرحالة االنجليز : الجزء األول 

 12333 الجزائر في كتابات األدباء الفرنسيين في القرن التاسع عشر 

 5970 الجزائر في كل أبعادها 

الجزائر في مؤلفات الرحالة األلمان من خالل ترجمات أبو العيد  
م1855-1830دودو ( ) 

10943 

1855-1830الجزائر في مؤلفات الرحالين األلمان   7881 

 10764 الجزائر من المستعمرة إلى المقاطعة

الجزائر منطقات وافاق : مقاربات للواقع الجزائري من خالل  
تاريخيةقضايا و مفاهيم   

8685 

1791-1547الجزائر و الحمالت الصليبية :   4598 

 12204 الجزائر و القضية الفلسطينية : حركة مجتمع السلم نموذجا 

 13018 1830-1500الجزائر و أوربا 

 13017 1830- 1500الجزائر و أوروبا : 

 3582 الجزائر و بالد الشام : صفحات من النضال المشترك ضد االحتالل

 8761 الجزائر ومنظمة التجارة العالمية : معوقات اإلنضام وأفاقه

) يوميات الحرب1962-1954الجزائر(  12674 

 6161 الجزائر.. و الصديق اللدود : اراء في العالقات الجزائرية الفرنسية

 Un passage dans la lumière 12488 = الجزائر، ممر عبر الضوء

: مساهمة في  1962-1830مابين سنتي الجزائريون في المغرب
 تاريخ المغرب الكبير المعاصر 

5473 

 7510 الجزيرة العربية في العصور اإلسالمية

الجسد والمجتمع : دراسة انثروبولوجية لبعض االعتقادات 
 والتصورات حول الجسد 

5997 

 4422 الجغرافيا االجتماعية : المفاهيم و المنطلقات 

التربويةالجغرافيا   13057 

الجغرافيا السياسية : دراسة األقاليم البرية والبحرية والدول وأثر  
 النظام العالمي في متغيراتها 

7370 



الجغرافيا السياسية : مع تطبيقات جيوبولتكية استشراقية عن الوطن 
 العربي

5408 

 8139 الجغرافيا السياسية المعاصرة 

السياحية الجغرافيا والمعالم   5818 

ه 7ه/5الجغرافيا وعالقتها بالتدوين التاريخي في المغرب األوسط ( ) 12969 

 7897 الجغرافية السياسية : جيوبوليتيك 

1962إلى  1830الجالدون من   12596 

 12610 الجلفة 

 8493 الجلفة تاريخ و معاصرة

الجماعات السياسية اإلسالمية و المجتمع المدني : دراسة في  
 استراتيجية بناء النفوذ السياسي و اإلجتماعي و التغلغل الفكري

7280 

 7502 الجماعات الضاغطة 

 12539 الجماعات الضاغطة 

الجماعات في التنظيم : دراسة نفسية اجتماعية للجماعات في  
 المنظمة

3430 

الجماعة والمجتمع والدولة : سلطة األيديولوجيا في المجال السياسي 
الميالعربي اإلس  

4136 

 7660 الجمال : رؤى أخرى للحياة 

- 19الجمعيات األدبية والسياسية في المشرق الغربي مطلع القرن 

م ودورها في بعث الوعي القومي 20  
6677 

 4439 الجمل التي ال محل لها من اإلعراب في القرآن الكريم 

 2904 الجمهورية

العنصرية : سلسة  الجمهورية اإلمبراطورية في سياسة الدولة 
 المترجمات 

10591 

 4428 الجنايات و موجبها في الفقه االسالمي : دراسات فقهية مقارنة 

 6405 الجناية السياسية والسلم االجتماعي

الجند اإلنكشاري من خان إزمير إلى مدينة جزاير الغرب : دراسة 
-ه12م إلى القرن 16ه/10على ضوء الوثائق األرشيفية من القرن 

م 18  

8679 

 6699 الجهاد في اإلسالم : قديما وحديثا 

-358الجواري والغلمان في مصر بين العصرين الفاطمي واأليوبي

م : دراسة سياسية اجتماعية1250-969ه/648  
11358 

1830-1782الجواسيس الفرنسيون في الجزائر   6273 

الجوانب اإلجتماعية في األندلس من خالل فتاوى إبن رشد الجد  
1126-1058ه/450-520( ) 

12179 

 3721 الجوانب اإلجتماعية في التعلم المدرسي : مقدمة نظرية و تطبيقات 

م1962-1954سمية بداني - الجوانب الدينية في  5629 

 5059 الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية

 3117 الجوانب الصوتية و الصرفية و النحوية في قراءة بن محيض

 9825 الجوانب الفقهية للقوامة الزوجية : دراسة مقارنة 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن لولي هللا تعالى و العارف بربه 
 العالمة اإلمام الشيخ سيدي عبد الرحمان الثعالبي : الجزء األول 

4382 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن لولي هللا تعالى و العارف بربه  4383 



اإلمام الشيخ سيدي عبد الرحمان الثعالبي : الجزء الثالث العالمة   

 4080 الجواهر الكالمية في ايضاح العقيدة االسالمية 

 4784 الجواهري : فارس حلبة األدب 

الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير اإلعتماد : 
 األسس والتطبيقات 

3186 

المناهج و طرق التدريسالجودة الشاملة في   3473 

الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية : بين رؤية مابعد الحداثة 
 والرؤية اإلسالمية

2752 

 5025 الجودة الشاملة في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

الجودة الشاملة و أنماط القيادة التربوية : وفقا لنظرية هيرسي و  
لرضا الوظيفي لمعلميهم و أدائهم بالنشارد و عالقتها بمستويي ا  

4350 

 7357 الجودة الشاملة واالعتماد التربوي

 4983 الجودة في التعلم عن بعد

 11679 الجودة في التعليم : دراسات تطبيقية

 4776 الجودة في التعليم العالي : عناوين و مضامين

الجامعيالجودة و اإلعتماد األكاديمي لؤسسات التعليم العام و   11673 

 8152 الجوسسة الفرنسية في دولة األمير عبد القادر : ليون روش أنموذجا

1014-1152ه/405-547الجيش الجزائري فى العهد الحمادي ( ) 12848 

 7648 الجيش الجزائري في العصر الحديث 

 12672 الجيش الجزائري في مواجهة التضليل : محاكمة باريس 

م1171-909ه/567-697الفاطمي(الجيش   4681 

 11091 الجيش المصري في عهد الدولة الطولونية

ه923-784الجيش في العصر المملوكي الثاني   4680 

 6389 الجيل المعجزة : أو المدرسة الجزائرية من اإلستدمار إلى اإلعمار

-1830الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري : رجل دولة و مقاوم 

1848 
6533 

1950- 1826الحاج أحمد باي قسنطينة   10783 

الحاج محمد السعيد تازروت : إطاللة على الشعر الصوفي  
 األمازيغي 

10733 

الحاجات اإلرشادية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى تالميذ سنة أولى 
 من التعليم الثانوي

12720 

اليومية : (قراءة جديدة في هرم الحاجات النفسية في حياة الناس 
 (ماسلو

4873 

2001الحادي عشر من أيلول : سبتمبر    6773 

الحادي عشر, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : سنة 
57الى  52الطبقات  -هجري  570هجري الى سنة  511  

3813 

 2881 الحادي عشر, تيسير التفسير 

ل عمل األخصائيين اإلجتماعيين الحاسب اآللي : الكمبيوتر في مجا
 : المجال الطبي 

11512 

 3602 الحاسوب وطرق التدريس والتقويم

الحافات الجديدة : التطنولوجيا و اثرها على القوة في العالقات 
 الدولية 

5177 

 6665 "الحايك بين الماضي والحاضر "مدينتي الجزائر والمدية



الراشد الحبسة وعلم النفس العصبي عند    2384 

- 10الحج في العهد العثماني بين التأمين والحماية من القرن(

م20-16ه/14 ) 
6602 

 8488 الحج و مناسكه

الحجاج في الخطاب السياسي : الرسائل السياسية الندلسية خالل  
 القرن الهجري الخامس انموذجا : دراسة تحليلية 

10911 

 4616 الحجاج في الخطابة النبوية

 3829 الحجاج والمغالطة : من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار 

الحجاز : " المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية " : 
 أرضه و سكانه : دراسات إيكولوجية

4104 

- 1661-ه1034-1032الحجاز من خالل الرحلة العياشية (

م1663 ) 
8291 

-17ائريون خالل القرن (الحجاز من خالل مؤلفات الرحالة الجز

م18 ) 
4720 

الحجاز و الدولة اإلسالمية : دراسة إشكالية العالقة مع السلطة  
 المركزية في القرن األول الهجري

6739 

 2433 الحجة في القراءات السبع

الحجج المسلمة في حكم من طلق امرأته ثالثا في كلمة : و يليها  
النقدين على مالك الكارطة : و يليها المباحث الرائقة في إجراء حكم 

 ملحق بعنوان مساجلة علمية في حكم زكاة األوراق 

6173 

 5587 الحداثة السائلة 

 4622 الحداثة العباسية في قرطبة : دراسة في نشأة الموشحات األندلسية

 11941 الحداثة في العملية التربوية 

 10030 الحداثة في الفن اإلفريقي اليوم

و السياسة : ما الذي يجري في مصر الحداثة   5148 

 5150 الحداثة و ما بعد الحداثة 

 11428 .الحداد على صورة الطفل المثالي لدى أم الطفل التوحدي

1962-1945الحدث في تاريخ الجزائر المعاصر ( ) 7243 

 7671 الحدس واإلبداع

التربويةالحدس: كيف نفكر ونتصرف و تطبيقاته اإلرشادية و   10932 

 5120 الحدود الشرعية في الدين اإلسالمي : دراسة مقارنة 

 9626 الحديث النبوي : رؤية فنية جمالية

 7437 الحديث النبوي الشريف : وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية

1964 -1954الحرب الباردة و حرب الجزائر :   12527 

 5220 الحرب الحضارية األولى 

 Guerilla sans visage 7266 = الحرب الخفية : الشبكات األولى

 11189 الحرب الصليبية : تواريخ حرب ظالمة

 11190 الحرب الصليبية : تواريخ حرب ظالمة

 10902 الحرب الصليبية األخيرة 

الحرب الطبقية العالمية : كيف اضاعت النخبة االمريكية الثنائية  
مستقبلناوماهي مستلزمات استعادته الحزب   

10870 

 5737 الحرب العالمية األولى : قصة األطماع.. ومأساة الصراع

1998-1914الحرب العالمية األولى : موسوعة تاريخية مصورة   2532 



، 1918-1914الحرب العالمية األولى : موسوعة تاريخية مصورة 
10-1المجموعة األولى   

2533 

األولى : وقائع الحرب التي أودت بحياة الماليينالحرب العالمية   3495 

النتائج -الوقائع-الحرب العالمية الثانية : األسباب  3494 

 3732 الحرب العالمية الثانية : صراع استعماري 

 11380 الحرب العالمية الثانية : عرض مصور

 6680 الحرب العالمية الرابعة؟ 

 7186 الحرب النفسية

النفسية والدعائية : دفاعها وهجومها الحرب   4771 

الحرب ضد اإلرهاب : تداعيات تفجيرات نيويورك وواشنطن،  
 وانعكساتها اإلقليمية والدولية 

5315 

 10683 الحرب و التغيير في السياسة

 10680 الحرب و تكنولوجيا المعلومات 

 9361 الحرف البسيطة بين الحاجة اإلجتماعية ونظرة المجتمع 

 9362 الحرف البسيطة بين الحاجة اإلجتماعية ونظرة المجتمع 

 3717 الحرف اليدوية و الفن الصناعي 

م12-م11ه/6-ه 5الحرف في األندلس القرنيين ( ) 6109 

الحرف والحرفيون في المغرب األوسط من خالل كتب الرحلة  
م 15-10ه/ 04-09( ) 

7166 

ندثار "الحلي الفضية  الحرف والصناعات التقليدية بين التطور واإل
 "باألوراس

5743 

الحرف والصناعة التقليدية لوالية تيارت : زربية جبل عمور  
 ""قصر الشاللة

5855 

 6951 الحرفي في الجزائر : إرث و موروث

 4696 الحركات االجتماعية

2004-1768الحركات اإلجتماعية :   6843 

 4848 الحركات اإلستقاللية في المغرب العربي

 4260 الحركات اإلصالحية : ومراكز الثقافة في الشرق اإلسالمي الحديث

 2700 الحركات االصولية و االرهاب في الشرق االوسط : اشكالية العالقة 

م)  17-10الحركات اإلنفصالية في الدولة العثمانية خالل القرن (
 فخر الدين الثاني : فخر الدين الثاني نموذجا 

11956 

م : علي  18الحركات اإلنفصالية في الدولة العثمانية خالل القرن 
 بك وظاهر العمر أنموذجا

3467 

الحركات اإلنفصالية في بالد الشام وآثارها من خالل القرنيين 
م 10-09ه/03-04( ) 

9935 

الحركات المعارضة للخالفة العباسية : في بالد الحجاز خالل  
م846-497ه/232-132العصر العباسي األول   

8720 

الحركة األدبية في الجزائر العثمانية من خالل كتابات أبو القاسم 
م 19-16-ه  13-10سعد هللا ( ) 

12987 

1945-1939الحركة االستقاللية : خالل الحرب العالمية الثانية( ) 9739 

1939 - 1919الحركة اإلستقاللية في الجزائر بين الحربين :   11104 

االستقاللية في عمالة وهران خالل الحرب العالمية الثانية الحركة 
1939-1945  

5936 



الحركة اإلصالحية اإلسالمية في الجزائر : بحث في التاريخ الديني 
1940إلى  1925و االجتماعي من   

11917 

1958 - 1916الحركة اإلصالحية في االغواط    10204 

كاررجال وأف -الحركة اإلصالحية في الجزائر :  - 7805 

الحركة اإلصالحية في الفكر اإلسالمي المعاصر : الجزء الثالث : 
 الشيخ عبد الحميد بن باديس

9440 

الحركة اإلصالحية في الفكر اإلسالمي المعاصر الكتاب األول : 
 جمال الدين األفغاني، محمد عبده ومدرسته

9441 

و  1920الحركة اإلصالحية في منطقتي الزيبان و ميزاب بين 
1954 

11147 

الحركة اإلقتصادية و العسكرية لموانئ : (بجاية، جزائر بني 
14-11ه (8ه الى 5مزغنة،تنس، وهران، هنين) من القرن  ) 

8647 

 6092 الحركة االنطباعية

1871 -1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر :   7585 

1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر   5838 

الحركة التنصيرية ودورها في تدعيم اإلستعمار الفرنسي في  
م 1916-1901الصحراء الجزائرية : شارل دوفوكو( ) 

10982 

1954-1914الحركة الثورية فس الجزائر   2756 

1945-1920القبائلالحركة الدينية و اإلصالحية في منطقة   12202 

1163-1143الحركة الصليبية : عصر بلدوين الثالث   4118 

 2586 الحركة الصوفية فى اإلسالم

- 1830الحركة العالمية في الجزائر إبان الحقبة االسعمار ية(

) : بين النضاالت االجتماعية والكفاح التحرري 1962  
11841 

العثماني الحركة العلمية في الجزائر خالل العهد   8457 

الحركة العمرانية في قرطبة و ضواحيها : خالل القرن الرابع  
 الهجري

5140 

- 1171ه/ 648-567الحركة الفكرية والعلمية في مصر األيوبية (

م 1250 ) 
6342 

 8560 الحركة الوطنية الجزائرية 

 8569 الحركة الوطنية الجزائرية : الجزء األول

الجزائرية : الجزء الثانيالحركة الوطنية   8559 

 8570 الحركة الوطنية الجزائرية : الجزء الثاني

 8571 الحركة الوطنية الجزائرية : الجزءالثالث

2 - 1المجلد األول  1900- 1830الحركة الوطنية الجزائرية   8581 

: الجزء األول 1900-1860الحركة الوطنية الجزائرية   8572 

4 - 3المجلد الثاني  1945- 1900الوطنية الجزائرية الحركة   8582 

-1946الحركة الوطنية الجزائرية و الجمهورية الفرنسية الرابعة 

1954 
7114 

الحرمان العاطفي بسبب غياب أحد الوالدين ودوره في زيادة بعض 
 المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية

9166 

ره على السلوك العدواني لدى المراهق  الحرمان العاطفي وأث
 السعف

11898 

الحرمان العاطفي وتأثيره على التحصيل الدراسي لدى الطفولة   3468 



سنة06/12المسعفة من( ) 

 10403 الحرمان العاطفي وعالقته بالتحصيل الدراسي 

 10404 الحرمان العاطفي وعالقته بالتحصيل الدراسي 

وعالقته بالتوافق النفسي اإلجتماعي لدى الحرمان العاطفي 
 المراهق المتمدرس بالطور الثانوي

6449 

 12388 الحرمان العاطفي وعالقته بالعدوان عند المراهقين

 6466 .الحرمان العاطفي وعالقته بظهور اإلكتئاب لدى الطفل المسعف

 4444 الحرمان و التخلف في ديار المسلمين

 5561 الحروب الصليبية 

 8164 الحروب الصليبية في األندلس 

الحروب العائلية : الصراعات الكالسيكية في الشركات العائلية 
 والسبيل للتعامل معها 

7104 

الحروب وتوازن القوى : دراسة شلملة لنظرية توازن القوى  
 وعالقتها الجدلية بالحرب والسالم

2676 

حوي و  الحروف غير العاملة في القرآن الكريم : الوصف الن
 الوظائف الداللية 

12189 

 12669 الحريات

 12380 الحريات العامة

 7207 الحرية في القرآن 

 5867 الحرية في المرة القادمة 

الحزب الحر الدستوري التونسي ونجم شمال إفريقيا : مقابة في 
م 1937-1920البرامج والنظال السياسي   

8994 

الفني عبر العصورالحس الجمالي و تاريخ التذوق   11775 

 11457 الحسبة المذهبية في بالد المغرب العربي : نشأته وتطوره 

 11426 الحسبة على الرقيق في المغرب واألندلس

م750-661ه/447-41الحسبة فب العهد األموي ( ) 6510 

 8366 الحسبة و المحتسب في اإلسالم

 10175 الحسن بن الهيثم : الحكيم بطليموس الثاني

 4863 الحصانة الدبلوماسية

 11729 الحصون والتحصينات الدفاعية في شمال في العصر الروماني

 9667 الحضارات 

 6638 الحضارات اإلفريقية 

 10429 الحضارات البشرية و منجزاتها 

 12014 الحضارات بين الصراع و الحوار : نظام المصارحة 

 850 الحضارات في الذاكرة

 851 الحضارات في الذاكرة

 852 الحضارات في الذاكرة

 853 الحضارات في الذاكرة

 854 الحضارات في الذاكرة

 855 الحضارات في الذاكرة

 856 الحضارات في الذاكرة

 857 الحضارات في الذاكرة



 858 الحضارات في الذاكرة

 859 الحضارات في الذاكرة

 860 الحضارات في الذاكرة

 861 الحضارات في الذاكرة

 3290 الحضارة االسالمية : أهدافها مظاهرها انتشارها

 10471 الحضارة اإلسالمية : ثوابتها وفضلها على الحضارة اإلنسانية

 2632 الحضارة اإلسالمية : دراسة في تاريخ العلوم اإلسالمية

 12037 الحضارة اإلسالمية في العصر الحديث

اإلسالمية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الحضارة 
 اإلسالم : المجلد األول 

11589 

 9766 الحضارة اإلسالمية وآثارها على المدينة الغربية

1453-323الحضارة البيزنطية :   4173 

 5372 الحضارة التونسية من خالل الفسيفساء 

 8903 الحضارة التي سبقت حضارة اإلغريق و الرومان

 12305 الحضارة الحديثة و العالقات اإلنسانية في مجتمع الريف 

الحضارة السريانية حضارة العالمية : دور السريان في النهضة  
 العربية األولى

11892 

 9159 الحضارة العربية : السيرة النبوية: الجزء الثالث 

 5342 الحضارة العربية اإلسالمية 

التاريخ العربي: الجزء الخامس  الحضارة العربية اإلسالمية :  2567 

 2569 الحضارة العربية اإلسالمية : الحديث النبوي:الجزء الثاني

 2566 الحضارة العربية اإلسالمية : الفرق و المذاهب: الجزء السادس

 2568 الحضارة العربية اإلسالمية : القرآن الكريم: الجزء األول 

دورها في تكوين الحضارة األوروبيةالحضارة العربية االسالمية :   10224 

 9158 الحضارة العربية اإلسالمية : دول العالم اإلسالمي:الجزء الرابع 

 6066 الحضارة العربية اإلسالمية بين التأثر و التأثير 

الحضارة العربية اإلسالمية في المغرب : ( العصر المريني )  
 قضايا و حلول 

4176 

الغربية في الوعي الحضاري االسالمي المعاصر : مالك الحضارة 
 بن نبي 

5639 

 10624 الحضارة و التصميم 

الحضارة واإلبداع الفني وتأثيرها على البناء اإلجتماعي : مدخل  
 إنساني فلسفي

8780 

 11711 الحضور و المثاقفة : المثقف العربي و تحديات العولمة 

حديثا الحطيئة في معيار النقد : قديما و   3840 

 10924 الحفائر األثرية

 11978 الحفظ الوقائي للمقتنيات األثرية في المتاحف

الحفظ الوقائي وآلياته في الحفاظ على المجموعات المتحفية : 
 متحف دار القايد للفنون الشعبية مستغانم أنموذجا

6163 

 9634 الحق اإلسالمي في اإلختالف الفكري

الممارسة والتنظير : قراءة في قوانين اإلعالم الحق في اإلعالم بين 
 الجزائرية 

2913 



 5125 الحق في التعليم : رؤى و توجهات

 5242 الحقائق و اإلعتباريات في علم األصول

 2901 الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي 

اإلسالميةالحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة   7448 

 9711 الحقول الداللية في القراءات القرآنية الصحيحة 

 7013 الحقيقة : مذكرات عن ثورة التحريرالوطني و ما بعد االستقالل 

 7865 الحقيقة في نظر الغزالي 

 5172 الحقيقة والمجاز في الرحلة الى الحجاز

 8052 "الحكاية الشعبية في منطقة توات"جمع ودراسة

الشرعي بين أصالة الثبات و الصالحية : دراسة أصولية   الحكم
 ترصد دعاوى العصرانيين في ثبات األحكام و تغيرها 

9328 

 12360 الحكم واإلدارة في إسرائيل

 2842 الحكومة المغربية واحتالل الجزائر

 5119 الحل اإلسالمي لمشكلة البطالة : دراسة مقارنة 

اإلسالمالحالل والحرام في    4925 

 = الحلف األطلسي : من الحرب الباردة ...الى حروب الهيمنة ؟

ALLiance atlantique (OTAN De la guerre froide 

aux guerres dhègèmonie 

9741 

 10579 الحلقات والمناظرات العلمية في عصر المأمون 

أندلسية الحلل السندسية في األخبار و اآلثار األندلسية : وهي معلمة 
 تحيط بكل ما جاء عن ذلك الفردوس المفقود:الجزء األول

2811 

الحلل السندسية في األخبار و اآلثار األندلسية : وهي معلمة أندلسية 
 تحيط بكل ما جاء عن ذلك الفردوس المفقود:الجزء الثاني

2812 

 4062 الحلم في المسرح

 8984 الحلم : تجربة نفسية خاصة 

ت الجزائرية عبر التاريخالحلي و المصوغا  6988 

 10728 الحمامات العثمانية بالمدية 

 7081 الحمامات العثمانية بمنطقة البويرة : دراسة معمارية أثرية

 4797 الحماية اإلجتماعية لكبار السن 

 11284 الحمالت اإلعالمية التحسيسية ودورها في تنمية الوعي البيئي

االتصاالت المتنقلةالحمالت اإلعالنية لشركات   5155 

-18ه/13-12الحمالت األوروبية على مدينة الجزائر في القرنيين (

م) وإنعكاساتها السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية19  
5915 

الحملة الصلبية األولى من خالل كتاب أعمال الفرنجة و حجاح بيت 
م 1099 -م 1095ه/ 492-ه  488المقدس (لمؤلف مجهول ) (  ) 

11910 

-ه   600-598الحملة الصليبية الرابعة وإنحرافها نحو القسطنطينية (
م 1202-1204 ) 

12956 

-1792الحملة الفرنسية على الجزائر و المواقف الدولية منها 

م 1830  
12020 

 9939 الحوار : آدابه و أهدافه 

 13069 الحوار الحضاري في عصر العولمة

1998مؤتمر القاهرة مايو الحوار العربي الكردي : وثائق   5189 

 4570 الحوار مع النفس وكيفية الوصول الى الذات 



 7270 الحواضر و األمصار اإلسالمية الجزائرية : الجزء اإلول 

 7268 الحواضر و األمصار اإلسالمية الجزائرية : الجزء الثالث

 7267 الحواضر و األمصار اإلسالمية الجزائرية : الجزء الثاني

 7269 الحواضر و األمصار اإلسالمية الجزائرية : الجزء الخامس

 7271 الحواضر و األمصار اإلسالمية الجزائرية : الجزء الرابع 

 5957 الحواضر والمراكز الثقافية في الجزائر خالل العصر الوسيط

 7454 الحوافز بين واقع المؤسسة وتصورات العمال

ت العمالالحوافز بين واقع المؤسسة وتصورا  7455 

 6811 الحوافز وآداء الموارد البشرية

 8941 الحوافز ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي

 13068 الحوسبة السحابية للمكتبات : حلول و تطبيقات 

- 1258ه/ 676-656الحياة اإلجتماعية في العصر المملوكي (

م 1272 ) 
6410 

- 1215العثماني(الحياة اإلجتماعية في فلسطين أواخر العهد 

1332/1800-1917 ). 
7124 

الحياة اإلجتماعية للفقهاء من خالل كتاب ترتيب المدارك وتقريب  
-476المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض (

م1149-1038ه/544 ) 

6328 

 12443 الحياة االجتماعية من خالل كتاب المعيار للونشريسي 

الثقافية و الدينية بقسنطينة من خالل سجل  الحياة االجتماعية و 
1904-1885مراسالت لجنة الشؤون الدينية(  ) 

12132 

 -300الحياة االقتصادية في األندلس : في عهد الخليفة الناصر ( 

م 961-912ه /  350 ) 
5139 

الحياة اإلقتصادية في المشرق العربي من خالل كتابات الرحالة 
العثمانيالمغاربة في العهد   

10234 

الحياة اإلقتصادية في فلسطين أواخر العهد العثماني : مدينة القدس 
م1900ه/1638أنموذجا ( ) 

8859 

من خالل كتاب وصف  18الحياة اإلقتصادية في مصر خالل القرن 
 مصر لبير سيمون جيرار 

6882 

الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية في الجزائر من خالل الرحالت  
م 18-16ه/ 12-10خالل القرون (المغربية  ) 

5563 

 11969 الحياة الثقافية في الجزائر في الجزائر خالل العهد العثماني

الحياة الثقافية و اإلجتماعية في المغرب في عصر بنى مرين : (  
م 1465 - 1269ه ) (  869 - 668  ) 

9703 

  -يونيو   29الحياة الروحية لألمير عبد القادر : ملتقى الجزائر 

1998يوليو1  = La Vie spirituelle de l emir 
12428 

الحياة العامة اليونانية : السياسة و اإلقتصاد في أثينا في القرن  
 الخامس

8405 

 4761 الحياة العسكرية من المنظور السيكولوجي

الحياة العلمية بالمغرب األوسط من خالل كتاب البستان إلبن مريم  
م17-12ه/11-6المديوني ( ) 

12717 

- 1023ه/484-414الحياة العلمية في إشبيلية في عهد بني عباد (

م 1091 ) 
12468 

م 999-575ه/ 389-261الحياة العلمية في الدولة السامانية ( ) 8057 



الحياة العلمية في حاضرة بونة في العصر الوسيط من خالل كتاب 
قاسم البوني "الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة" ألحمد بن 

م1726م/1653-ه1139ه/1063( ) 

8321 

م من خالل كتاب   18-ه12الحياة الفكرية في بالد الشام في القرن 
أبي الفضل محمد خليل بن علي المرادي : سلك الدرر في أعيان  
 القرن الثاني عشر 

12323 

م1055-945ه/ 447-334الحياة الفكرية في عهد البويهي ( ) 8986 

الفكرية و التعليمية بتلمسان : من خالل علماء بني مرزوق  الحياة 
م16ه/10م الى القرن 13ه/7من ق . 

6042 

الحياة الفكرية والثقافية في طرابلس الغرب خالل العهد العثماني  
م1911م/1551( ) 

6187 

 La Vie quotidienne à = الحياة اليومية في تلمسان

Telemcen 
6978 

ة الجزائرالحياة اليومية في مدين  5045 

 2667 الحيل وأثرها في األحوال الشخصية : دراسة نظرية تطبيقية

الخامس عشر, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : فهرس 
 األعالم المترجم لهم في تاريخ اإلسالم

3816 

 2885 الخامس عشر, تيسير التفسير 

 181األعالم : سنة الخامس, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و 

22لى  19الطبقات  -هجري  220هجري الى سنة   
3806 

الخامس, تاريخ الحضارات العام : القرن الثامن عشر عهد األنوار: 
 Histoire generale des civilisation = الجزء الخامس

11644 

من سنة  -الخامس, تاريخ الطبري : تاريخ األمم والملوك
للهجرة230للهجرة لغاية السنة191  

4405 

الخامس, كتاب الطبقات الكبير : من المهاجرين و االنصار ممن  
 شهد الخندق و ما بعدها 

3941 

 6001 الخبر في إذاعة المدية 

 7615 الخبرة الجمالية عند جون ديوي 

الخبرة الفرنسية في تعليم وتعلم العلوم وتطبيقاتها في الدول العربية 
 واألجنبية

3730 

اليابانية في تعليم وتعلم العلوم : مع تطبيقاتها في المدرسة الخبرة 
 المصرية 

3729 

جنائي و تنامي الجرائم األخالقية المعاصرة-الخبير النفسي  12245 

 4009 الخجل االجتماعي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية 

بالتأتأةالخجل وتأثيره على التحصيل الدراسي لدى الطفل المصاب   11871 

 11086 الخجل وعالقته بإتخاذ القرار الدراسي لدى تالميذ األولى ثانوي 

 5752 الخدمات االجتماعية

الخدمات اإلرشادية وعالقتها بالتسرب المدرسي من وجهة نظر 
 تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط بالمدية

8688 

رسي من وجهة نظر الخدمات اإلرشادية وعالقتها بالتسرب المد
 تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط بالمدية

8689 

الخدمات الجامعية وعالقتها بنتائج التقويم التربوي لدى الطلبة  
 .المقيمين باألحياء الجامعية

11391 

 5080 الخدمات المكتبية و المعلوماتية للمستفدين 



العملية التربويةالخدمة اإلجتماعية المدرسية في إطار   11089 

 4023 الخدمة اإلجتماعية : أسس النظرية والممارسة 

 7562 الخدمة االجتماعية : نظرة تاريخية, مناهج الممارسة, المجاالت

 7560 الخدمة اإلجتماعية : نظرة تاريخية, مناهج الممارسة, المجاالت

 4279 الخدمة االجتماعية اإللكترونية : األسس, التطبيقات 

 10850 الخدمة اإلجتماعية العمالية 

 4280 الخدمة االجتماعية المالية : األسس, التطبيقات 

 11276 الخدمة اإلجتماعية في المجال التعليمي 

 4795 الخدمة اإلجتماعية في المجتمع العربي المعاصر

 10567 الخدمة اإلجتماعية في المؤسسات التعليمية 

المؤسسات الصحية في ضوء سياسات الخدمة االجتماعية في 
 الخصخصة 

10252 

 2526 الخدمة االجتماعية في مجال االرهاب

 2522 الخدمة االجتماعية في مجال اإلرهاب

 8074 الخدمة اإلجتماعية في مجال الجريمة واالنحراف

 2771 الخدمة اإلجتماعية في مجال العالقات العامة

رعاية الشباب : معالجة علمية من  الخدمة اإلجتماعية في مجال 
 منظور الممارسة العامة

10271 

 12448 الخدمة اإلجتماعية و حماية البيئة

 10858 الخدمة االجتماعية و فصام الشخصية

 9231 الخدمة اإلجتماعية و مجاالت الممارسة المهنية

 3310 الخرافة و وأد العقالنية : محطات في السياسة و الثقافة و الحياة

الخزائن التواتية ودورها في الحفاظ على المخطوط : خزائن الشيخ 
 محمد بن عبد الكريم المغيلي

5652 

 8056 "الخزف الفني بوالية المدية"أعمال الفنان علي ولد رامول

 La Calligraphie arabe et les = الخط العربي و الزخرفة

ornements 
9139 

عالم والمعلوماتية الخطاب اإلسالمي : في عصر اإل  3965 

 13126 الخطاب اإلسالمي في الصحافة العربية

 11983 الخطاب اإلصالحي عند الشيخ مبارك الميلي

 10310 الخطاب اإلعالمي وتأثيره في المصالحة الفلسطينية

 4871 الخطاب التربوي اإلسالمي 

 3792 الخطاب الدعائي : مفهومه ووظائفه عبر وسائل اإلعالم

الخطاب الديداكتيكي بالمدرسة األساسية بين التصور و الممارسة : 
 مقاربة تحليلية نقدية 

11471 

 7515 الخطاب الديني ودوره في تعزيز العالقات اإلجتماعية

 6270 الخطاب السياسي : استراتيجيات التواصل و آليات بناء الثقة

 11247 الخطاب العقدي للكينونة اإلنسانية في القرآن الكريم 

 4704 الخطاب القرآني : دراسة في العالقة بين النص و السياق

 10072 الخطاب القرآني : مقاربة توصيفية لجمالية السرد اإلعجازي 

 3588 الخطاب النفسي في القرآن الكريم : دراسة داللية أسلوبية

الخطاب النقدي العربي المعاصر : الخطاب الجابري نموذجا  4203 



) : الجزء األول1900 - 1964(  

الخطاب النقدي العربي المعاصر : الخطاب الجابري نموذجا : 
 الجزء الثاني

4204 

 2608 الخطاب والتأويل

 9118 الخطابى و اإلعجاز القرآني 

 10873 الخطب المنبرية في المناسبات العصرية : الجزء األول 

 4631 الخطر اليهودي : بروتوكوالت حكماء صهيون

 7780 الخطر و الفرصة : رحلة سفير أمريكي في الشرق اإلوسط 

 5202 الخطط : الجزء األول 

 5203 الخطط : الجزء الثاني

الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى التشريحية : قراءة نقدية لنموذج 
 إنساني معاصر 

4787 

, لتحكيم-الخالفات الزوجية : األسباب, العالج  2653 

م705-م684ه/86-ه65الخالفة األموية :   12975 

الخالفة العباسية : وموقفها من الدول المستقلة في المغرب بين 
م 973-740-ه362-123القرنين الثاني والرابع الهجريين ( ) 

3603 

 4205 الخالفة العثمانية 

 11093 الخالفة العثمانية وصدى سقوطها في الجزائر ومصر 

توركالخالفة في خطاب أتا  11890 

 7395 الخلدونية : العلوم االجتماعية و أساس السلطة السياسية

 7689 الخليل بن أحمد الفراهيدي : آراء و إنجازات لغوية

 12562 الخليل بن أحمد الفراهيدي : العالم العبقري

 12124 الخميني و صدام : القرار الصعب و الخيار االصعب 

 3664 الخنساء : شاعرة الرثاء

 4905 الخوارج و المرجئة 

الخوف اإلجتماعي من البطالة وعالقته بدافعية اإلنجاز نحو التكوين 
 الجامعي لدى طلبة الجامعة

7968 

الخوف اإلجتماعي وعالقته بالمعاملة الوالدية عند المراهقين في  
 المرحلة المتوسطة

11030 

السنة أولى إبتدائي الخوف وعالقته بالتكيف المدرسي لدى تالميذ   10258 

 10259 الخوف وعالقته بالتكيف المدرسي لدى تالميذ السنة أولى إبتدائي 

1993 - 1984الخيار العسكري العربي :   4157 

 3696 .الخيانة الزوجية وعالقتها بالظروف العائلية

 2725 الخير العام : إشكاليات الفرد و المجتمع في العصر الحديث

 10574 الدافعية : النظرية والتطبيق 

 5577 الدافعية االنسانية

 10396 الدافعية والذكاء العاطفي

 5063 الدانشمنديون : وجهادهم في بالد األناظول

 4948 الدائرة المغلقة : حوارات على ضفاف األزمة الجزائرية 

الحصانات و الدبلوماسية : نشأتها وتطورها و قواعدها و نظام 
 االمتيازات الدبلوماسية

4175 

الدبلوماسية األندلسية من خالل كتابات محمد عبد هللا عنان : عصر  6640 



م966-928ه/365-313تاخليفة الناصرلدين هللا ( ) 

 5968 الدبلوماسية الجزائرية بين األمس و اليوم و محاضرات أخرى

 4222 الدبلوماسية في عالم متغير 

 10914 الدبلوماسية و التفاوض

 5208 الدبلوماسية واجهة و مواجهة

- 1512الدخول العثماني إلى الجزائر و دور اإلخوة بربروس ( 

1543 ) 
7799 

 8165 الدر البديع المستخرج من مصادر التشريع

الدر الفائق المشتمل على أنواع الخيرات في األذكار و الدعوات :  
عالبي، حياته و أعماله الشيخ عبد الرحمان الث  

3256 

 11836 الدراسات اإلجتماعية 

 = الدراسات االجتماعية : طبيعتها و طرائق تعليمها و تعلمها

Social Studies : Nature And Methods Of Teaching 

Ad Learnig 

3958 

 8668 الدراسات اإلجتماعية : طرق التدريس و اإلستراتجيات 

العثمانية من خالل كتابات ناصر الدين سعيدوني : الدراسات 
ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد 
 العثماني والنظان المالي للجزائرفي الفترة العثمانية 

8013 

 10886 الدراسات العربية في أوربا حتى مطلع القرن العشرين 

رن الثالث الهجري الدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائل الق  10269 

 3509 الدراما التليفزيونية و أثرها في حياة أطفالنا 

 2317 الدراما و الفرجة المسرحية 

 drama and = الدراما و المسرح في التعليم : النظريةو التطبيق

theatre in education theory and implications 
11667 

 4710 الدراما والمسرح في تربية الطفل 

 3172 الدرة المصونة في علماء و صلحاء بونة 

الدرر المكنونة في نوازل مازونة : إلمام أبي زكريا يحي بن موسى 
م) الجزء األول883/1478المازوني التلمساني(ت  

11537 

لدعاية السياسية بين الماضي والحاضر ا  11725 

م 10ه/04الدعاية السياسية في العالم اإلسالمي حتى نهاية ق 
 ((العباسيون و الفاطميون

10343 

 7185 الدعاية السياسية و تطبيقاتها قديما و حديثا 

 4495 الدعاية و أساليب اإلقناع 

التطبيقات -األطرالنظرية-المفاهيمالدعاية و اإلعالن :   7731 

 5396 الدعاية و اإلعالن و العالقات العامة : في المدونات اإللكترونية 

 7894 الدعاية و الدعاية السياسية 

 Propaganda & Media Wars 8747 = الدعاية و حروب اإلعالم

 9199 الدعم اإلجتماعي لدى النساء المصابات بسرطان الثدي

1962-1954الدعم السوري لثورة التحرير الجزائرية   11476 

 10331 الدعم العربي للثورة الجزائرية 

 10332 الدعم العربي للثورة الجزائرية 

 12896 الدعم الليبي للثورة التحريرية 

الدعوات السياسية والمذهبية في بالد المغرب اإلسالمي من خالل  6653 



م13ه/7(كتاب "البيان المغرب" إلبن عذارى  ) 

 3666 الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية : الجزء األول

المواجهة-الدعوة اإلسالمية : التحديات  12336 

 3667 الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية : الجزء الثاني

 5985 الدفاع عن الوطنيين

مدينة الجزائر خالل العهد الدكان والصرة الحرمين الشريفين في 
م18-17ه/  12-11العثماني في القرنيين ( ) 

5988 

 8155 الدكتاتور فنانا 

 9737 الدكتور لمين دباغين : المثقف و الثورة

الدكتور محمد الصالح إبن جلول ودوره في فيدرالية النواب 
م1938-1927المنتخبين المسلمين الجزائريين (  ) 

10739 

حسين هيكل بين الحضارتين اإلسالمية و الغربية الدكتور محمد   8304 

 5729 الدليل الشافي على المنهل الصافي : الجزء األول 

 5728 الدليل الشافي على المنهل الصافي : الجزء الثاني 

 7609 الدليل الشامل للرعاية الصحية و النفسية لمرضى السكر 

طالب الصف الثانيالدليل المساند لدروس اإلمالء لمعلمي و   3742 

الدليل في التشريع المدرسي. : للتعليم التحضيري واالساسي 
 .والثانوي

7861 

 8883 الدمج في مدارس التعليم العام و فصوله 

 Amalgamating for = الدمج لذوي االحتياجات الخاصة

disabled students 
4508 

 4964 الدور اإلعالمي للنقود 

اإلقتصادي لطائفة رياس البحر في الجزائر خالل العهد الدور 
م 1830-1518العثماني ( ) 

9321 

م1918م/1916الدور البريطاني في الثورة العربية ( ) 6667 

الدور التعليمي التثقيفي للمتحف : المتحف الجهوي للمجاهد "ملحقة 
 "تمنراست

6306 

سقوط المرابطين الدور الثقافي ألهل الذمة باألندلس من الفتح إلى 
م 1141-711ه/92-539( ) 

3766 

الدور الثوري والوطني للكشافة اإلسالمية الجزائرية 
م1964-1935بالمدية( ) 

7071 

الدور الديني والسياسي لألسر الناقدة في قسنطينة نهاية العهد  
م1837-1826العثماني وبداية اإلحتالل ( ) 

10724 

: نجم  1939-1914بين الحربين الدور السياسي للهجرة الى فرنسا 
 شمال إفريقيا

3767 

:   1939--1914الدور السياسي للهجرة غلى فرنسا بين الحربين 

 نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب 
8345 

الدور السياسي و الحضاري لمصر الفرعونية : في منطقة الشرق 
 األدنى القديم

3342 

- 936ه/495-324الدور السياسي والحضاري لمدينة آشير (

م1102 ) 
6784 

الدور العسكري لمدينتي أرسوف وعسقالن خال الحروب الصليبية 
م 12-11ه/06-05في القرن ( ) 

8902 

- 5الدور العلمي ألسرة إبن زهرة في األندلس بين القرنيين ( 10400 



م13-11ه/7 ) 

م1962-م 1918الدور النضالي والوطني لسعد دحلب ( ) 6210 

اساءة استعمال الفوة و التعدي على الديموقراطية الدول الفاشلة :    6826 

م1171-909ه/567-296الدول الفاطمية ( ) 7590 

 6822 الدول المارقة : استخدام القوة في الشؤون العالمية 

 6386 الدولة 

 4169 الدولة : دراسة في الجغرافيا السياسية

 7775 الدولة : رؤية سوسيولوجية

محك العولمة الدولة األمة على   10688 

 3624 الدولة األموية

 3625 الدولة األموية

 6317 الدولة األموية

 3493 الدولة األموية : عوامل البناء و أسباب اإلنهيار 

ه 750-132/661-41الدولة األموية : من النهوض إلى السقوط   7601 

 10434 الدولة األموية : نشأتها و أسباب سقوطها 

البيزنطية في فترة حكم األسرتين األيسورية و العمورية الدولة  
: دراسة تحليلية مقارنة 717-967  

3796 

الدولة البيزنطيةفي فترة حكم األسرتين األيسورية و  
: دراسة تحليلية مقارنة 967-717المعمورية  

3795 

 7776 الدولة الجزائرية الحديثة : االقتصاد والمجتمع والسياسة

الجزائرية الحديثة و مؤسساتها الدولة    10629 

: مؤسساتها في عهد األمير عبد القادر 1830الدولة الجزائرية في   5952 

م1433-1336ه/  836-736الدولة الجالئرية   12429 

  1096ه/  -628 -م) 1230الدولة الخوارزمية والغزو المغولي 

490) 
8362 

م909 -754ه / 297-137الجزائر : الدولة الرستمية االباضية في   3608 

 633الدولة الزيانية في عهد يغمراسن : دراسة تاريخية و حضارية 

م 1282 -م  1235ه /  681 -ه   
5897 

- 173الدولة السليمانية و اإلمارات العلوية في المغرب األوسط

م954-789ه/342  
8793 

الثالث من كتاب  الدولة العامرية و سقوط الخالفة األندلسية : الجزء
 دولة اإلسالم في األندلس 

10419 

 6318 الدولة العباسية

 3502 الدولة العباسية : تكامل البناء الحضاري 

 4349 الدولة العثمانية : عوامل النهوض وأسباب السقوط 

 10689 الدولة العثمانية : و العالم المحيط بها 

م16ه/10(الدولة العثمانية الصفوية خالل القرن  ) 6620 

الدولة العثمانية في المجال العربي : دراسة تاريخية في األوضاع 
 اإلدارية 

6690 

 2779 (الدولة العثمانية في سنوات المحنة : (المقدمات، الوقائع، النتائج

 = الدولة العثمانية و المغرب : إشكالية لصراع و التحالف

Ottomane State And Morocco 
7758 



م1918-1914الدولة العثمانية والحرب العالمية األولى ( ) 12030 

- 16ه/11-10الدولة العثمانية ومسلمي األندلس خالل القرنين (

م17 ) 
7421 

ه 661-623ه/41-1الدولة العربية اإلسالمية األولى :   8944 

اسيالدولة العربية اإلسالمية في العصر العب  9863 

 11213 الدولة العربية الكبرى

- 351الدولة الغزنوية في عهد محمود الغزنوي وأهم عالقاتها (

م 1030-962ه/ 421 ) 
6154 

 7796 الدولة الفاطمية : الدور السياسي و الحضاري لألسرة الجمالية 

الدولة الفاطمية : و جهود القاضي النعمان في ارساء دعائم الخالفة  
م  10ه/4المغرب العربي ببالد   

3999 

م 975 -909ه /  365-296الدولة الفاطمية في المغرب :   3604 

 5937 الدولة المارقة : دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة فى العالم

 2862 الدولة المثالية : بين الفكر اإلغريقي والفكر اإلسالمي 

 5558 الدولة المستوردة : غربنة النص السياسي

لة الملوكية : التاريخ السياسي و اإلقتصادي و العسكريالدو  9333 

 9334 الدولة المملوكية

 10211 الدولة الموحدية بالمغرب : في عهد عبد المؤمن بن علي 

 The State in the Third = الدولة في االلفية الثالثة

Millennium 
12778 

1847-1832القادر( الدولة في فكر األمير عبد  ) 10954 

 12761 الدولة و اإلمبراطورية في العصور الوسطى

الدولة و الثورة : رد عاى ماركس،انجلز،لينين و مقاربات مع  
 الرؤية اإلسالمية

9087 

 10634 الدولة و الدين : نقد السياسة 

الدولة و المجتمع : جدليات التوحيد و االنقسام في االجتماع العربي 
 المعاصر

5926 

 5825 الدولة و المجتمع في المغرب اإلسالمي

 5828 الدولة و المجتمع في المغرب اإلسالمي

الدولة والثورة : رد على ماركس, انجلز, لينين ومقاربات مع  
 الرؤية اإلسالمية

9088 

 4065 الدويالت اإلسالمية في المغرب 

 7954 الديانات القديمة فى شبه الجزيرة العربية

 10279 الديسكلكوليا و االتجاه نحو الرياضيات

 6902 الديمقراطية

 10240 الديمقراطية : المفاهيم واإلشكاالت

 12339 الديمقراطية أوال .. الديمقراطية دائما

 2308 الديمقراطية بين الحقيقة و الوهم

 11561 الديمقراطية داخل األحزاب في البلدان العربية 

 4630 الديمقراطية في اإلسالم

 4974 الديمقراطية و التنمية الديمقراطية في الوطن العربي

 4996 الديمقراطية و التنمية الديموقرلطية في الوطن العربي



الديمقراطية و الحرية و حقوق اإلنسان : دراسة في علم االجتماع 
 السياسي

8099 

السياسي اإلسالمي المعاصر : الديمقراطية و الشورى في الفكر  
 دراسة في فكر الشيخ محمد الغزالي

10715 

 5461 الديمقراطية و الوعي السياسي 

 12800 الديمقراطية و حقوق اإلنسان في الوطن العربي 

 4372 الديمقراطية و فلسفة التربية 

 7750 الديمقراطية و نقادها

 10682 الديموقراطية الرقمية 

 11825 الديموقراطية المدرسية 

 3194 الدين القيم و قضايا العصر 

 8092 الدين و المجتمع : دراسة في علم االجتماع الديني 

 3168 الدين والحضارة اإلنسانية

الديناميات النفسية ألطفال الشوارع : الذين تعرضوا لإلساءة 
 الجنسية

10369 

واإلسالم بين المقدس والمدنس الديني والسياسي في اليهودية   12174 

 7582 الذاكرة البشرية : أسرار و خفايا

 La mémoire et le langage 11292 = الذاكرة واللغة

 3514 الذخائر المحمدية 

 5475 الذرائعية و العلوم االجتماعية : الحشد والتجمهر 

يم الذكاء اإلجتماعي وعالقته بالسلوك العدواني لدى تالميذ التعل
 الثانوي

10102 

 8115 الذكاء األسس النفسية و اإلجتماعية

 12823 الذكاء اإلنفعالي وجودة الحياة عند المعاقين حركيا

 8670 الذكاء اإلنفعالي وسيكولوجية الطاقة الالمحدودة 

 7435 .الذكاء اإلنفعالي وعالقته بأساليب مواجهة الضغوط النفسية

وعالقته بالتوافق المهني لدى األطباءالذكاء اإلنفعالي  . 7128 

الذكاء اإلنفعالي وعالقته بمهارات التدريس لدى عينة من أساتذة 
 التعليم اإلبتدائي 

8040 

الذكاء اإلنفعالي وعالقته بمهارات التدريس لدى عينة من أساتذة 
 التعليم اإلبتدائي 

8041 

اإلجتماعيالذكاء العاطفي و ديناميات قوة التعلم   9868 

الذكاء العاطفي و عالقته بإستراتيجيات المواجهة لدى المراهقين  
المتمدرسين دراسة ميدانية على تالميذ السنة الثانية ثانوي بوالية  
 المدية 

4549 

الذكاء العاطفي وأثره على التحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة 
 الثانوية

12494 

اتيجية مواجهة الضغوط لدى التالميذ الذكاء العاطفي وعالقته بإستر
 الراسبين في إمتحان شهادة البكالوريا

4750 

 12749 الذكاء المتعدد في غرفة الصف : النظرية و التطبيق 

 6760 الذكاء الوجدانى للقائد واتخاذ القرار

 12666 الذكاء الوجداني 

 4071 . الذكاء الوجداني : أسسه ، تطبيقاته ، تنميته



 7381 الذكاء الوجداني للقيادة التربوية 

 11662 الذكاء الوجداني للقيادة التربوية 

الذكاء الوجداني وبعض المشكالت اإلنفعالية : القلق، اإلكتئاب،  
 االنتحار، جنوح األحداث

12464 

 6846 الذكاء الوجداني وعالقته بأساليب التفكير لدى طلبة الجامعة

وعالقته بأساليب التفكير لدى طلبة الجامعةالذكاء الوجداني   6847 

الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق المهني لدى أساتذة العلوم  
 اإلجتماعية

9007 

 4770 الذكاء و الجريمة : دراسة في علم النفس الجنائي

الذكاء و الشخصية : دراسات في القلق و الشعور بالوحدة النفسية و 
 األلوان 

9719 

 12345 الذكاء والتفوق : العقد النفسية

 10325 الذكاء وتنميته لدى أطفالنا

 9207 الذكاءات المتعددة : و مهارات التعليم الفعال للناشئين

 6935 الذكاءات المتعددة و الفهم : تنمية وتعميق 

الذكرى الخمسون الستشهاد العقيدين: عميروش و سي الحواس : 
2009مارس  29 -1959مارس  29  

3798 

الرابع عشر, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : سنة 
70الى  66الطبقات   -هجري  700هجري الى  651  

3811 

 2884 الرابع عشر, تيسير التفسير 

 4099 الرابع, أم الحضارات : مالمح عامة ألول حضارة صنعها اإلنسان 

 141و األعالم : سنة الرابع, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير 

18الى  15الطبقات -هجري  180هجري الى سنة   
3805 

الرابع, تاريخ الحضارات العام : القرنان السادس عشر و السابع  
 Histoire GENERALE des = عشر: الجزء الرابع

civilisation 

11609 

للهجرة 91من السنة -الرابع, تاريخ الطبري : تاريخ األمم والملوك
للهجرة 190لغاية السنة  

4404 

الرابع, كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى : الدولة  
 المرينية(القسم الثاني

5280 

الرابع, كتاب البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب : قطعة  
 من تاريخ المرابطين

5108 

الذين لم الرابع, كتاب الطبقات الكبير : من المهاجرين و االنصار 
 يشهدو بدرا و لهم اسالم قديم و شهدو احدا و ما بعدها من المشاهد

3940 

 7913 الرابع, محاضرات و مقاالت الشيخ العالمة أحمد حماني

 6413 الرأس المال اإلجتماعي للمرأة العاملة وثقافة المجتمع 

 2809 الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسها

النظرية االجتماعية الحديثة : ثحليل لكتابات ماركس  الرأسملية و 
 ودوركهايم و ماكس فيبر 

10678 

 4311 الرافضون عبر التاريخ : الجزء األول

 4330 الرافضون عبر التاريخ : الجزء الثاني

الرأي العام : مفهومه وأنواعه, عوامل تشكيليه, وظائفه وقوانينه, 
 وأساليب تغييره  ,طرق قياسه

9590 

لرأي العام في اإلسالم : رؤية عصرية ا  9591 



 4940 الرأي العام و التحول الديمقراطي في عصر المعلومات 

م1815-1770الرايس حميدو : أميرال البحرية الجزائرية   6765 

 12481 الربا و خراب الدنيا

 5046 الربا والمعامالت المصرفية في نظر الشريعة اإلسالمية

العهد األغلبي الربط ودورها في   10770 

الرجولة المتخيلة : الهوية الذكرية و الثقافة في الشرق االوسط 
 الحديث

10626 

 7210 الرحالة الغربيون في المشرق اإلسالمي في العصر الحديث

م  17و  16الرحالة الفرنسيون والدولة العثمانية خالل القرن   10241 

الشرق العربي في العصور  الرحالون المسلمون و األربيون : الى 
 الوسطى

8363 

الرحالت الجغرافية ودورها في التواصل الثقافي بين المغرب 
 اإلسالمي ومشرقه

10143 

 8472 الرحالت العلمية وتواصل األندلس وبالد إيران وما وراء النهر 

- 939الرحالت المغاربية إلى المشرق خالل العهد العثماني (

م1830-1518ه/1251 ) 
12246 

الرحلة األندلسية إلى بالد المشرق اإلسالمي من خالل كتاب نفخ  
 الطيب

13046 

الرحلة الحبيبية الوهرانية : ياقوتة النسب الوهاجة وفي ضمنها 
التعريف بسيدي بن علي مولى مجاجة أبو حامد العربي المشرفي  

م 1896-هـ 1313ت   

8704 

ي فضل علم التاريخ الرحلة الورثيالنية : الموسومة بنزهة األنظار ف
2و األخبار :الجزء  

5437 

الرحلة الورثيالنية : الموسومة بنزهة األنظارفي فضل علم التاريخ 
3و األخبار :الجزء  

5435 

 7334 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : أدوات التقويم

فعال الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : التخطيط لدرس   7337 

الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : التخطيط لورشة  
 تعليمية

7335 

الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : التدريس باستخدام 
 طريقة المشروع 

7344 

 7338 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : التعلم النشط 

للمعلمين في الوطن العربي : التعلم ضمن فرقالرزمة التدريبية   7347 

 7348 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : التعليم التشاركي

الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : الدليل التعريفي 
 بالرزمة

7345 

الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : تطوير المواد 
 التعليمية 

7339 

 7340 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : طرائق التدريس

 7336 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : طرائق تبديد الملل

 7346 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : طريقة المناقشة 

طريقة حل  الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : 
 المشكالت 

7343 

 7342 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : عصف األفكار



 7341 الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي : مهارات المعلم

 5178 الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة 

 4165 الرسالة لإلمام المطلبي 

صوفية عند اإلمام الشاعر المادح سيدي الحاج الرسائل و المواقف ال
 محمد بن يلس 

6260 

 3611 الرسم التجريبي : بين النظرية اإلسالمية والرؤية المعاصرة

 3720 الرسم المعماري 

 5060 الرسم على الزجاج 

 7500 الرسوم التوضيحية اليدوية وتقنياتها

 4184 الرضا الوظيفي : أطر نظرية وتطبيقات عملية

 5557 الرضا الوظيفي وأثره على آداء العاملين بالمؤسسة الصناعية 

 9673 الرضا الوظيفي وإشكالية العالقات اإلنسانية

 6864 الرضا الوظيفي وتأثيره على التغيب على العمل

الرضا الوظيفي وعالقته باإلحتراق النفسي لدى أساتذة التعليم 
 اإلبتدائي 

13081 

وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى مستشاري التوجيه الرضا الوظيفي 
 المدرسي 

6341 

الرضا الوظيفي وعالقته بالوضعية المهنية لدى مستشار التوجيه  
 واإلرشاد المدرسي والمهني

7516 

 5883 الرضا الوظيفي وعالقته بدافعية االنجاز 

 6054 الرضا عن الحياة وعالقته بالتحصيل الدراسي 

الوظيفي وعالقته بأداء العاملين بالمؤسسة الصناعيةالرضى   . 9927 

 10532 الرعاية االجتماعية

 11090 الرعاية االجتماعية لألسرة و الطفولة

 10845 الرعاية اإلجتماعية و خصخصة الخدمات

م750-661ه/269- 188الرق في العصر األموي ( ) 8049 

الجاهلية و صدر اإلسالمالرق و الرقيق في العصور القديمة و   4171 

 4990 الرقابة المالية في اإلسالم 

 10768 .الرقابة على أداء العاملين في المكتبات الجامعية. : بالقاهرة الكبرى

الرقابة في المؤسسات اإلعالمية و أثرها على األداء المهني 
الصحفي : 'دراسة مسحية على عينة من الصحفيين إلذاعة المدية  
 'الجهوية

7436 

قصة إخبارية   25الرقابة والتعتيم في اإلعالم األمريكي : أهم 
 خضعت للرقابة 

10908 

 6076 (الرقص الشعبي الفلكلوري(منطقة تيديكلت 

 8536 الرقصات و األغاني الشعبية بمنطقة توات : مدخل للذهنية الشعبية

الردود -الحوارات -الرمز في القرآن : الدراسة   5373 

رمز والسلطة ال  6387 

 4425 الروابط الثقافية بين الجزائر و الخارج

 8293 الروافض من خالل كتاب مناهج السنة النبوية إلبن تيمية

 2488 الروض األنف : في شرح السيرة النبوية

 9597 الرومنة والتدين في شمال افريقيا



 9596 الرومنةوالتدين في شمال افريقيا

دراسة تحليلية لعملية التغيير الحضاري و للواقع  الرؤية اآلن : 
 السياسي المعاصر 

5082 

الرؤية المجتمعية للمرأة واألسرة : دراسات في األنثروبولوجية  
 االجتماعية

9055 

 5161 الريادة الجمالية في الرسم العراقي الحديث

واسهام علماء -الرياضيات : تاريخ علم   2531 

بوضياف : على موعد من الموتالرئيس محمد   6174 

 9878 الزخرفة اإلسالمية

 6433 الزخرفة المغاربية

 6476 الزخرفة في الجزائر العثمانية : جامع كتشاوة 

الزعامة النسوية في المخيال االجتماعي : دراسة ميدانية لتصور  
 الزعامة لدى عينة من النساء في الجزائر 

8831 

الثورة الجزائرية : الجزء السادسالزعماء العرب و   12225 

 9760 الزمن في القرآن الكريم : دراسة داللية لألفعال الواردة فيه 

 8754 الزندقة في عهد الخليفة المهدي العباسي 

م) من عهد الخالفة الى  13-10ه/7-4الزهد والتصوف ما بين (
 دولة الموحدين 

7514 

 7009 الزهرة و المريخ : عود على بدء 

 5941 الزواج العرفي في ميزان اإلسالم 

 10507 الزواج من حلم وردي إلى حلم صعب المنال

18الزواج و األسرة في قسنطينة في القرن   11038 

الزواج و الطالق في زمن العولمة : أشهر النماذج العلمية في  
 الخليج العربي و السعودية و مصر

2643 

الزوجات في اإلسالم : األحكام الفقهية الزواج والطالق وتعدد 
 وتبريرات الكتاب المسلمين المعاصر

10062 

 9144 الزوايا الصوفية والعزابة و اإلحتالل الفرنسي في الجزائر 

الزوايا الصوفية ودورها في المحافظة على الشخصيةالوطنية. :  
 (محاضرات ومداخالت الملتقى الوطني العاشر(بسكرةعبر التاريخ

12667 

الزوايا و األصالة الجزائرية بين التاريخ و الواقع : دراسة  
 أنثروبولوجية حول صحراء تلمسان و أطرافها 

7984 

الزوايا والطرق الصوفية بإقليم توات : زاوية الشيخ محمد باي 
 بلعالم

4274 

 7190 "الزيارات الدينية بمنطقة الشلف "زاوية سيدي خليفة الشارف

تيسير التفسير السابع عشر,   2887 

 261السابع, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : سنة 

32الى  27الطبقات -هجري  320هجري الى سنة   
3808 

 2886 السادس عشر, تيسير التفسير 

 221السادس, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : سنة 

26الى  23الطبقات -هجري  260هجري الى سنة   
3807 

السادس, تاريخ الحضارات العام : القرن التاسع عشر: الجزء 
 Histoire GENERALE des civilisation = السادس

(1815--1914 ( 

11645 



 4406 -السادس, تاريخ الطبري : تاريخ األمم والملوك

السادس, كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى : الدولة  
 السعدية(القسم الثاني 

5282 

السادس, كتاب الطبقات الكبير : الطبقة الرابعة من الصحابة ممن 
اسلم عند فتح مكة و ما بعد ذلك و الخامسة فيمن قبض رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم و هم احداث االسنان

3942 

 12461 الستر والتقية : في تاريخ اإلسماعيلية

االستراتيجية ز نحو مستفبل اكثر اهمية : الستشراف و االبتكار و 
مجموعة بحوث القيت في االجتماع السنوي لجمعية مستقبل العالم 

2005لسنة   

12870 

1956-1936السجاالت الفكرية في الجزائر ( ) 10474 

-1954السجون و المعتقالت و دورها النضالي في الجزائر (

الرابعةم) : معتقل كان موران بالوالية  1962  
4754 

 4323 السراج المنير

-138السفارات خالل عهد الدولة األموية في األندلس (

م1031-755ه/422 ) 
9248 

 Vyage 6976 = السفر

 4048 السفر الثاني من زهرة البستان في دولة بني زيان

-04السفراء والديبلوماسيين في التاريخ اإلسالمي ما بين القرنيين( 

م 12-10-ه 06 ) 
10311 

 11944 السكان و التنمية : دراسة حالة مصر

 8116 السكان و المجتمع : دراسة في علم االجتماع السكاني 

 10112 السكان والتنمية البشرية

 5041 السكة اإلسالمية

 11922 السكة الفاطمية "مجموعة عبد المجيد مزيان" بالشلف

اإلستراتيجية الكبرى السالم األميركي و الشرق األوسط : المصالح  
ايلول 11ألميركا في المنطقة بعد   

6787 

السلسبيل المعين في الطرائق األربعين و يليه المنهل الروي الرائق 
 في أسانيد العلوم و أصول الطرائق

2975 

 6828 السلطان الخطير : السياسة الخارجية االميركية في الشرق االوسط

الصوفي المفترى عليه اإلمام أحمد ابن  السلطان السجلماسي الفقيه 
م) : 1021/1612-م1560ه/967أبي محلي مهدي وادي الساورة (

 الجزء الثاني
2959 

السلطان السجلماسي الفقيه الصوفي المفترى عليه اإلمام أحمد ابن  
م) : 1612ه/1021-م1560ه/967أبي محلي مهدي وادي الساورة (

 الجزء األول 
2970 

ي عبد العزيز بين اإلصالحات والمعارضة السلطان العثمان  6637 

 10250 السلطان المنصور سيف الدين قالون

 4552 السلطة اإلدارية وإشكالية المسار المهني للعامل

 11911 السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي : دراسة قانونية مقارنة

 5527 السلطة الثقافية و السلطة السياسية

القضائية في الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان السلطة 
ه   10م) خالل القرن  1566 -م  1520ه /   972-ه 926القانوني ( 

م 16 -  

6419 



السلطة الوالدية وعالغقتها بظهور الميول اإلنتحارية لدى 
 .المراهقات

6382 

السلطة في األرياف الشمالية لبايلك الشرق الجزائري : نهاية العهد 
 العثماني و بداية العهد الفرنسي 

7721 

 11336 السلطة والمجتمع والعمل السياسي : من تاريخ الوالية في بالد الشام

السلطة والمعارضة : المجال السياسي العرلب المعاصر(حالة  
 (المغرب

5928 

 4341 السلوانات : سلوان المطلع في عدوان اإلتباع 

 4365 السلوك

نفسية-اجتماعية -اإلجرامي عند المرأة : (دراسة قانونية السلوك  ) 12865 

 5363 السلوك اإلداري و خلفياته اإلجتماعية 

 6393 السلوك اإلشرافي وأثره على اآلداء الوظيفي

 6394 السلوك اإلشرافي وأثره على اآلداء الوظيفي

 5538 السلوك االنتهازي في العمل

األحداث غير الشرعيينالسلوك اإلنحرافي لدى  . 12544 

 13124 السلوك اإلنساني

 12833 السلوك اإلنساني : مقدمة في مشكالت علم األخالق

السلوك اإلنساني بين الجبرية و اإلرادية و منظور علم النفس 
 المعاصر : المشيئة و اإلختيار 

4189 

التطبيق السلوك اإلنساني و البيئة اإلجتماعية بين النظرية و   8777 

 9421 السلوك التنظيمي : مدخل نفسي سلوكي لتطوير القدرات

السلوك التنظيمي : مفاهيم و أسس سلوك الفرد و الجماعة في  
 التنظيم 

5184 

 9142 السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية الخاصة 

 9430 السلوك التنظيمي في بيئة العولمة واالنترنت 

التنظيمي و التحديات المستقبلية في المؤسسات التربويةالسلوك   7428 

 11465 .السلوك التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي لدى المؤسسة العمومية

 10820 السلوك التنظيمي وعالقته على العالقات اإلجتماعية 

 8744 السلوك الطالبي نظريا و تطبيقا 

ة االإلجتماعية و أساليب  السلوك العدواني لدى المراهق بين التنشئ
 " المعاملة الوالديه : " المنظور و المعالجة

8253 

 11150 السلوك العدواني لألزواج اتجاه زوجاتهن

 11151 السلوك العدواني لألزواج اتجاه زوجاتهن

 3018 السلوكات الدالة على نظرية العقل

وعالقتها بأساليب  السمات السلوكية للموهوبين المتفوقين دراسيا 
 التفكير : دراسة ميدانية على عينة من تالميذ الرابعة متوسط 

5933 

 10263 السنة النبوية : رؤية تربوية

السند اإلجتماعي وعالقته بالتوافق النفسي لدى عينة من المراهقين 
 .المصابين بداء السكري

10348 

ة السنما و السياسة : صورة المجاهد في السنما الجزائري  8430 

 5413 السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء الرابع 

 5412 السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء السادس 



 8834 السنهوري : من خالل أوراقه الشخصية

 7751 السودان الذي رأيت : من أم درمان إلى دارفور فالجنوب

المعاصرة : العولمة و السياسة و السلطة السوسيولوجيا السياسية   12553 

 8065 "السياحة المتحفية بالجزائر : متاحف والية الجزائر"جرد وإحصاء 

 8516 السيادة الوطنية في ظل التدفق اإلعالمي الدولي : الجزائر أنموذجا 

 12182 السيادة و ثبات األحكام في النظرية السياسية اإلسالمية

العربية المعاصرةالسياسات   5463 

 11805 السياسة : بين النظرية والتطبيق 

 7152 السياسة االجتماعية : اتجاهات مستقبلية في ظل العولمة

 7153 السياسة االجتماعية و متغيرات المجتمع المعاصر 

السياسة االستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل و مواقف السكان  
م) : الجزء الثاني1914م/ 1871منها (  

11985 

السياسة االستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل و مواقف السكان  
م) : الجزء األول1914م/1871منها (  

11989 

-1851السياسة اإلستعمارية في الجزائر : الجنرال راندون(

م1858 ) 
9510 

 4335 السياسة اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين 

-م1891السياسة اإلسالمية لفرنسا في الجزائر "جول كامبون" 
م" األبعاد والخلفيات 1918-م 1900م "شارل جونار" 1897  

6900 

 4727 السياسة االمريكية بين الدستور و القوى السياسية

 4725 السياسة األمريكية بين الدستور والقوى السياسية

و من يصنعها؟  السياسة األمريكية تجاه العرب : كيف تصنع؟  7010 

 8886 السياسة البريطانية تجاه تركيا و أثرها في كوردستان

 5830 السياسة التعليمية في الدول النامية

- ) : المنطلق 1937-1837السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر (

المأل-السيرورة  
7131 

تحليلية نقديةالسياسة الدولية في ضوء فلسفة الحضارة : دراسة   4100 

 10609 السياسة الدولية و القانون الدولي : مكافحة اإلرهاب الجوى

السياسة الصحية في الجزائر : (اقتراب سوسيولوجي للخدمة 
 (الصحية المقدمة لمريضات القصور الكلوي النهائي

12735 

 4897 السياسة العامة : منظور كلي في البنية و التجليل

 -م 1518العثمانية وتأثيرها على المجتمع الجزائري السياسة 

م1830  
11362 

) :  1962-1954السياسة العربية و المواقف الدولية تجاه الثورة ( 

مرجعية لترشيد حاضر و مستقبل سياسة الجزائر اإلقليمية و 
 الدولية 

7774 

 6063 السياسة الفاطمية في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا 

 3969 السياسة الفرانكوفونية في الوطن العربي

م من خالل مذكرات 1962-م1958السياسة الفرنسية في الجزائر 
 األمل لشارل ديغول

10225 

  - 1956السياسة الفرنسية في الجزائر و انعكاساتها على الثورة 

1958 
9365 

1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية   2792 



 12038 19السياسة القضائية الفرنسية في الجزائر خالل القرن 

 7264 السياسة بين اإلسالميين و الليبراليين

 8906 السياسة و الدبلوماسية : الجزء األول

 8907 السياسة و الدبلوماسية : الجزء الثاني

 10893 السياسة والرأي العام 

ي والنمو السكاني  السياسة والعالقات الدولية : السباق التاريخ
 واالجتمتع االقتصادي

7931 

 11205 السياسة والمجتمع في العالم الثالث : مقدمة

 5143 السياسة وسلطة اللغة 

 50-35السياق اإلرجاعي ما بعد الصدمة لدى المصاب بالسرطان (

 سنة) وعالقته بالفاؤل
7558 

 10779 السياقات الدفاعية لدى مدمني المخدرات

ه767_ 661السيرة الذاتية لشيخ اإلسالم ابن تيمية :  ) 13092 

 3503 السيرة الذاتية لألمير عبد القادر 

 2490 السيرة النبوية

 5290 السيرة النبوية المطهرة : وبناء الدولة اإلسالمية

 3038 السيرة النبوية البن هشام 

الجزأين : األول و  السيرة النبوية البن هشام : القسم األول يشمل 
 الثاني

4051 

السيرة النبوية البن هشام : القسم الثاني يشمل الجزأين : األول و 
 الثاني

4050 

 9776 السيطرة على اإلعالم : االنجازات الهائلة للبيروباجندا

 6583 السيميولوجيا االجتماعية 

 10100 السينما و فنون التليفزيون

الدراما التلفزيونيةالسينوغرافيا في   12045 

 8768 الشامل في المدخل إلى علم النفس

 2736 الشاهد األخير

 11651 الشائعات في عصر المعلومات

 12628 الشائعات والحرب النفسية

ه 1427ربيع الثاني  13-11الشباب الجامعي و آفة المخدرات :   10099 

ميدانية الشباب المعاصر وأزماته : دراسات نفسية   10560 

 5054 الشباب بين األصالة ومسايرة العصر

 12447 الشباب بين التهميش والتشخيص : رؤية إنسانية

 7275 الشباب في المجتمع العربي المأزوم : العراق أنموذجا

 3060 الشباب و اإلنترنيت و المخدرات

 3974 الشباب و القيم في عالم متغير

دراسة في العادات واألنماط، الدوافع الشباب واالنترنت : 
 والتأثيرات 

11000 

 10575 الشباب وتنمية المجتمع من منظور الخدمة االجتماعية 

 3229 الشبكات المحليةواالنترانت 

 3441 الشخصيات اإلسالمية

رابح بيطاط-الشخصيات التاريخية في الوالية الرابعة  - 7734 



اضطراباتها -أنماطها-تكوينها -الشخصية : بناؤها  9229 

اإلجراءات-التقنيات -الشخصية : دراسة حاالت : المناهج  9551 

 8087 الشخصية : دراسة في علم االجتماع النفسي 

 3727 الشخصية اإلنسانية بين الحقيقة وعلم النفس

 8787 الشخصية الجزائرية : األرضية التاريخية و المحددات الحضارية 

تحليل تاريخي اجتماعي سياسيالشخصية القومية :   3008 

 The magnetic = الشخصية المغناطسية : الشبيه يجذب الشبيه

personality 
7198 

 10811 الشذرات من مواقف اإلمام عبد الحميد بن باديس 

الشراكة المجتمعية : الالمركزية من أجل ديمقراطية التعليم في دول 
 community participation = البحر المتوسط

decentralizazation and education to democracy 

10001 

- 929الشرطة في مدينة الجزائر خالل العهد العثماني 

1246 م1830-1519هـ/  
9735 

 10760 الشرق األدنى في العصرين الهللينيستى و الروماني 

) االيوبيون 1الشرق األدنى في العصور الوسطى (  4571 

الجديد : بين فوضى البناءة و توازن الرعب الشرق األوسط   8067 

 5009 الشرق األوسط الكبير : مؤامرة امريكية ضد العرب 

 5354 الشرق و الغرب : منطلقات العالقات و محدداتها 

 5512 الشرق واليونان القديمة

 6351 الشريط اإلخباري لقناة النهار وإهتمامات األساتذة الجامعيين 

الحداثة : مبحث في جدل األصل و العصر الشريعة و   2327 

 8244 الشريعة والسلطة في العالم اإلسالمي

أدبه و نقده-ثقافته -الشريف المرتضى : حياته   . 5170 

أدبه و نقده-ثقافته-الشريف المرتضى : حياته   5171 

 4324 الشعب الليبي الشقيق في جهاد الجزائر

ضوء التحليل األسلوبي قصيدة "صوة الشعر التوري الجزائري في 
 "في نوفمبر

4212 

 6439 الشعر الشعبي الجزائري بمنطقة المدية 

 6125 الشعوبية في عهد األمين والمأمون العباسيين

 9016 الشعور باألمن النفسي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى طلبة البكالوريا

طفل التوحدي الشعور بالذنب واإلستجابة اإلكتئابية لدى أم ال  10989 

الشعور بالوحدة النفسية و عالقتها بالكفاءة الذاتية لدى األيتام 
 المراهقين

2307 

الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بالتوافق النفسي اإلجتماعي لدى 
 المراهق الجانح 

4218 

الشغب في المدارس والتحصيل الدراسي : رؤية اجتماعية في  
االجتماع التربوي (دراسة ميدانيةمجال علم  ) 

12463 

 2471 الشفاء : المنطق

 5653 الشفاء : المنطق

الجدل  -الشفاء : المنطق   2469 

القياس -الشفاء : المنطق   2470 



 10808 الشمسية في القواعد المنطقية

 12932 الشهاب

 Ach-chiheb : vol.9 12923 = الشهاب : المجلد التاسع

 Ach-chiheb : vol.13 12927 = الشهاب : المجلد الثالث عشر

 4242 الشهاب : المجلد الثامن 

 Ach-chiheb : vol.12 12926 = الشهاب : المجلد الثاني عشر

 Ach-chiheb : vol.11 12925 = الشهاب : المجلد الحادي عشر

 Ach-chiheb : vol.5 12920 = الشهاب : المجلد الخامس

 Ach-chiheb : vol.15 12929 = الشهاب : المجلد الخامس عشر

 Achi-chiheb : vol.4 12919 = الشهاب : المجلد الرابع

 Ach-chiheb : vol.14 12928 = الشهاب : المجلد الرابع عشر

 Ach-chiheb : vol.7 12922 = الشهاب : المجلد السابع

المجلد السادسالشهاب :   = Ach-chiheb : vol.6 12921 

 Ach-chiheb : vol 10 12924 = الشهاب : المجلد العاشر

 Ach-chiheb : vol.16 12930الشهاب : المجلدالسادس عشر = َ◌َ 

: المجلد األول 1924هـ  1343الشهاب أنشئت سنة   = ach-

chiheb fondé en 1343 - 1924 
4243 

م : المجلد الثالث 1924هـ  1343الشهاب انشئت سنة   = ach-

chiheb : vol.3 
12918 

م : المجلد الثاني 1924هـ  1343الشهاب أنشئت سنة   = ach-

chiheb fondé en 1343 -1924 
12917 

ضاري , عوامل الشهود الح2الشهود الحضاري لألمة اإلسالمية.   5302 

, مشاريع اإلشهاد الحضاري 3الشهود الحضاري لألمة اإلسالمية.   5303 

1960 1924الشهيد الرائد عمار راجعي المدعو سي عمار   7086 

الشهيد حسين برحايل : نبذة عن حياته و آثار كفاحه و تضحياته : 
الشهيد حسين برحايل  2004شهداء الجزائر .  1944  

5727 

الشوراقراطية : وسط بين غالة الشورى و أدعياء الديمقراطية 
مقاربة بحثية في رؤية الشيخ محفوظ نحناح التكاملية بين مبدأ 
 الشورى و آلية الديمقراطية

9459 

 3041 الشورى و أثرها في الديمقراطية

 12557 الشيخ إبراهيم اطفيش في جهاده اإلسالمي 

حا و زعيماالشيخ إبراهيم بن عمر بيوض مصل  12558 

الشيخ أبو اليقظان إبراهيم ابن الحاج عيسى و قضايا عصره :  
م1973-ه1393م / 1888-ه1306  

6047 

الشيخ اإلمام محمد رشيد رضا و قضايا التحرر في المغرب العربي 
: دراسة تحليلية لموقف عالم الدين منة قضايا سياسية استعمارية  

الدينية اإلصالحية, واالموقف مغاربية من خالل مجلته "المنار" 
 اتجاه قضية التحرر الجزائرية 

11393 

 4325 الشيخ الرزقي الشرفاوي : حياة وآثار، شهادات و مواقف

 8681 الشيخ الرزقي الشرفاوي وقضايا عصره 

 11966 الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية 

الثالث لجمعية العلماء المسلمين الشيخ العربي التبسي : الرئيس   2907 

 9451 الشيخ الفقيه العالمة عبد هللا العاليلي : المجلد األول 



 9449 الشيخ الفقيه العالمة عبد هللا العاليلي : المجلد الثالث

 9448 الشيخ الفقيه العالمة عبد هللا العاليلي : المجلد الثاني

العاليلي : المجلد الرابع الشيخ الفقيه العالمة عبد هللا   9450 

الشيخ بن عبد الكريم المغيلي التلمساني المصلح الثائر و فكره  
 اإلصالحي في توات و السودان الغربي : المجلد األول 

8967 

 7964 الشيخ رابح مدور المشهور بابن مدور

الشيخ عبد الحميد بن باديس : باعث النهضة اإلسالمية العربية في 
معاصرة الجزائر ال  

10346 

الشيخ عبد الحميد بن باديس : رائد اإلصالح اإلسالمي و التربية في 
 الجزائر 

10345 

الشيخ عبد الحميد بن باديس : رائد اإلصالح اإلسالمي و التربية في 
و الوطنية-الجزائر مرجع شامل عن حياة........الثقافة  

7972 

االعتقادية من خالل تفسيره الشيخ عبد الرحمن الثعالبي : و آراؤه 
 الجواهر الحسان في تفسير القرآن

7790 

 7741 الشيخ عبد القادر المجاوي : أعمال ملتقى وطني بتلمسان

-1848الشيخ عبد القادر المجاوي ومنهجه التربوي واإلصالحي (

م 1914 ) 
7530 

 4264 الشيخ فضيل اسكندر العالمة المفكر وإشراقة ال تغيب 

, مجموع  3بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره.  الشيخ محمد
مشتمل على رسائل للديسي : الوردة الجنية في نظم الخصائص  
 الفقهية

3787 

, الموجز المفيد 4الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره. 
في شرح درة عقد الجيد : فوز الغانم في شرح قصيدة اإلمام محمد  
 بن أبي القاسم 

3788 

, هدم المنار 5الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره. 
 وكشف العوار : تحفة األفاضل في ترجمة سيدي نايل 

3789 

, الفرائد 6الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره. 
 الحسان في شرح تحفة اإلخوان : هدم المنار وكشف العوار

3790 

, تنوير األلباب 7الرحمن الديسي حياته وآثاره. الشيخ محمد بن عبد 
 بمعاني الشهاب : النصح المبذول لقراء سلم الوصول 

3791 

الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني المصلح الثائر و فكره 
 اإلصالحي في توات و السودان الغربي : المجلد الثاني 

8968 

حمن الديسي الجزائري الشيخ محمد بن محمد السنوسي ابن عبد الر
 فخر القطر الجزائري ونتدرته : ديوان الحنان المنان

8969 

الشيخ محمد بن مصطفى بن الُخوجة آراؤه و مواقفه اإلصالحية  
م 1915 –م   1865ه) (  1333 -ه  1282  ) 

4265 

 4907 الشيعة الشعوبية و االثنا عشرية 

 4906 الشيعة العربية و الزيدية 

 10605 الصامتون تكلموا : شهادات تاريخية

 3746 الصحافة االستقصائية

 2865 الصحافة اإلعالمية و المجتمع

 5012 ( الصحافة اإللكترونية : ( الرقمية

 2349 الصحافة اإللكترونية و اإلصالح السياسي

 12622 الصحافة و الحريات السياسية : دراسة في التوجهات اإليديولوجية



الصحافة و السياسة : او الثقافة السياسية و الممارسة االعالمية في 
 الجزائر 

11027 

 8702 الصحة العامة : اإلطار االجتماعي والتطبيق 

 8368 الصحة المدرسية و عالقتها بالبيئة

 7413 الصحة المهنية

 8138 الصحة النفسية

 10620 الصحة النفسية : بين النظرية والتطبيق 

 3865 الصحة النفسية : دراسة في سيكولوجية التكيف

 2496 الصحة النفسية : منظور جديد

 4299 .الصحة النفسية ألمهات األطفال المصابين بتناذر داون

 10663 الصحة النفسية للطفل 

 9783 الصحة النفسية و التفوق الدراسي 

 8328 الصحة النفسية و العالج النفسي

النفسية و عالقتها بالتكيف و التوافقالصحة    4659 

 8646 الصحة النفسية وتقدير الذات لدى المسنين

الصحة النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المتوسط 
 .والثانوي

6415 

الصحة النفسية وعالقتها بالتفكير اإليجابي لدى مدرسي التكوين 
 .المهني

12973 

وعالقتها بالسعادة لدى كبار السن الصحة النفسية   10823 

 4753 الصحة في الوالية الرابعة 

الصحة في الوالية الرابعة التاريخية بين اإلمكانيات و التنظيم  
م1954-1962( ) 

6799 

 10867 الصحة من خالل كتاب األدوية المفرة إلبن وافد

األمريكيةالصحوة : النفوذ اليهودي في الواليات المتحدة   7948 

 7736 الصدمات النفسية في الجزائر 

 12028 الصدمة النفسية عند المرأة المصابة برسرطان الثدي 

 11885 الصدمة النفسية عند ضحايا حوادث المرور

الصدمة النفسية وعالقتها باإلضطرابات السيكوماتية لدى المرأة 
 الجنين

2738 

 12857 الصديق أبو بكر

 8541 الصراطات المستقيمة : قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية

م) من خالل  12-11ه/ 6-5الصراع اإلسالمي الصليبي في القرن (
 كتاب الكامل في التاريخ إلبن األثير

9765 

 11372 الصراع اإلقتصادي في العالقات الدولية 

 4270 الصراع األمريكي الروسي على آسيا الوسطى

 10410 الصراع االوربي في الشرق أفريقيا : االنجليزي األلماني أنموذجا 

الصراع البابوي ضد اإلمبراطور فريديرك الثاني خالل القرنين 
م 13-11ه/ 05-07( ) 

12984 

 13043 الصراع التنظيمي وعالقته بالفعالية التظيمية 

 13044 الصراع التنظيمي وعالقته بالفعالية التظيمية 

الصراع الحضاري في العالم اإلسالمي : مدخل تحليلي في فلسفة   10168 



 الحضارة عند مالك بن نبي

الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني : خالل الثورة 
1962-1954التحريرية   

11503 

م1068-908-ه 461-296الصراع الصنهاجي الزناتي ( ) 13048 

على العرب والمسلمين من  الصراع الفارسي البزنطي وإنعكاساته 
 خالل القرنيين السادس والسابع ميالدي

9363 

- 1798الصراع الفرنسي البريطاني في المشرق العربي : (

م(مصر وسوريا1899 ) 
11071 

 6232 الصراع الفكري في البالد المستعمرة 

الصراع الفكري في الجزائر المستقلة من خالل مجلة األصالة  
م 1981 -م 1971  

7738 

 6400 الصراع الموحدي البرتغالي في عهد الفونسو هنركيز 

الصراع الموريسكي المسيحي من خالل كتاب "الموريسكيون 
م  1640-1492األندلسيون والمسيحيون : المجابهة الجدلية   

10963 

ه 1233 -ه  57م/ 1818 –م  1744الصراع الوهابي العثماني   9723 

ة و القيم التنظيمية في اإلدارة التربويةالصراع بين القيم االجتماعي  3605 

الصراع داخل المنظمة : وفعالية التسيير اإلداري : دراسة نظرية و 
 تطبيقية 

10957 

1918-1848الصراع على سيادة أروبا :   6788 

 6077 الصراع في المنظمة و فعالية التسيير اإلداري

المعاصر : دراسة في األقليات الصراعات العرقية و إستقرار العالم 
 و الجماعات و الحركات العرقية 

13010 

 4717 الصروف في تاريخ الصحراء و سوف

 3435 الصعوبات التعليمية : اإلعاقة الخفية:المفهوم:التشخيص:العالج

م16ه/10الصفويون ودورهم في المشرق العربي خالل القرن ( ) 10882 

صابة بسرطان الثديالصالبة النفسية لدى المرأة الم . 4345 

 10796 الصالبة النفسية وتأثيرها على مرضى سرطان المعدة

الصالبة النفسية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى 
 التلميذات المتفوقات في المرحلة الثانوية بالمدية 

6000 

الصالبة النفسية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى 
 .النساء العامالت

12861 

الصالبة النفسية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى 
 .طلبة سنة أولى جامعي

12549 

الصالبة النفسية وعالقتها بالذات لدى عينة من ذوي اإلحتياجات 
 الخاصة 

7789 

الصالبة النفسية وعالقتها بالفاعلية الذاتية لدى مستشاري التوجيه 
 .واإلرشاد المدرسي

11077 

 9702 .الصالبة النفسية وعالقتها بالنضج اإلجتماعي عند المدمنين

الصلة في تاريخ علماء األندلس : المجلد األول: ذيل كتاب تاريخ 
ابن الفرضي ألبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال 

دراسة و تحقيق - م)  1183ه/578( المتوفي سنة   - 

5976 

الصلة في تاريخ علماء األندلس : المجلد الثاني: ذيل كتاب تاريخ 
ابن الفرضي ألبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال 

دراسة و تحقيق - م)  1183ه/578( المتوفي سنة   - 

5977 



الصناعات وأنواعها وعالقتها بالتعليم من خالل كتاب الشك في 
ه  896 إبن األزرق ت طبائع الملك ألبي عبد هللا  

6185 

 4228 الصناعة اإلعالمية : المقومات الفنية و المهنية لرجل اإلعالم 

 6369 الصناعة التقليدية بمدينة تيميمون : صناعة الساللة 

 7226 الصناعة التقليدية ودورها في التنمية المستدامة بوالية المسيلة

الفارس  الصناعة الجلدية بمنطقة السوقر : مستلزمات  10060 

 8734 الصناعة الجلدية بمنطقة تيدكلت : أولف أنموذجا

الصناعة النسيجية بوادي ميزاب : زربية وادي ميزاب بمتحف  
 "ديوان السياحة والتنمية لبني يزقن"غرداية 

7763 

 10758 الصنم : صعود و سقوط اإلمبراطورية األمريكية

االخالق و السلوك الصهيوني اليهودي الصهيوني البشع : قراءة في 
 : فلسطين المحتلة نموذجا

11085 

 5151 الصهيونية : و خيوط العنكبوت 

 8553 الصهيونية و النازية و إشكالية التعايش السلمي مع اآلخر 

 5152 الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ

الصوتيات وعيوب النطق وعالجها : في ضوء الدراسات  
 األرطوفونية 

5980 

 12046 الصورة التلفزيونية : األلفة .. الفرجة .. التكرار 

الصورة الكاريكاتورية ودورها في التعبير عن الواقع اإلجتماعي : 
دراسة سيميولوجية لعينة من الصور الكاريكاتورية الصادرة 

2015بجريدة الشروق اليومي خالل   

10436 

يم : دراسة أدبية الصورة النفسية في القرآن الكر  12839 

 10773 الصورة النمطية للمرأة في اإلعالن التجاري 

 7292 الصورة و اإلقناع : دراسة تحليلية ألثر خطاب الصورة في اإلقناع

 5878 الصيانة الوقائية لمجموعة لوحات الفنان نصر الدين ديني ببوسعادة

 4688 الضبط اإلجتماعي

 4935 الضبط اإلجتماعي

الضحك بين الداللة السيكولوجية و الداللة اإلستيطيقية : دراسة  
 تحليلية في ماهية الضحك الهزلي فنيا 

7631 

 9172 الضحية ودورها في وقوع جريمة السرقة 

 9173 الضحية ودورها في وقوع جريمة السرقة 

الضرائب في المغرب اإلسالمي : منذ عهد الوالة حتى سقوط  
م1269-157هـ/ 688-96الموحدين   

6656 

: مختصر كتاب السياسة ألفالطون 1الضروري في السياسة  2460 

 8632 الضعف في القراءة و أساليب التعلم : النظرية 

الضغط المدرسي وعالقته بإتخاذ القرار لدى تالميذ السنة الثالثة  
 ثانوي 

9011 

الثالثة  الضغط المدرسي وعالقته بإتخاذ القرار لدى تالميذ السنة 
 ثانوي 

9012 

الضغط المهني وعالقته باإلحتراق النفسي لدى أساتذة التعليم 
 الثانوي

12031 

 5550 الضغط النفسي عند المرأة العاملة في قطاع التربية والتعليم

 9522 الضغط النفسي لدى المصابين بالصداع النصفي 



اإلحتياجات الخاصة  الضغط النفسي لدى أمهات األطفال ذوي 
 ((التخلف الذهني

6798 

الضغط النفسي و عالقته بالتوافق الدراسي لدى الطالبات المقيمات 
 في األحياء الجامعية

10603 

الضغط النفسي و عالقته بإنحراف الحدث المراهق ( دراسة ميدانية 
 ( بالمركز اإلختصاصي إلعادة التربية بالمدية

7785 

ه بإستراتيجية المواجهة لدى المراهقين الضغط النفسي وعالقت
 المتمدرسين بالمرحلة الثانوية

7903 

الضغط النفسي وعالقته بالتوافق الدراسي لدى تالميذ التعليم 
 الثانوي

12001 

 6316 الضغط النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى األستاذ الجامعي

تالميذ البكالورياالضغط النفسي وعالقته بالسلوك العدواني لدى  . 7410 

 6506 .الضغط النفسي وعالقته بالصحة النفسية لدى المرأة المتزوجة

 9143 الضغط النفسي وعالقته بقلق المستقبل لدى المتأخرات زواجيا

 8195 الضغط باألصابع : العالج الياباني

الضغظ النفسي وعالقته باإلحتراق النفسي لدى ممرضات الدوام  
 .الليلي

11246 

الضغوط الحياتية المعاصرة والتعامل مع المشكالت الفردية 
 واألسرية من منظور إداري واجتماعي

9889 

الضغوط المهنية لدى معلمي المرحلة اإلبتدائية و عالقتها 
 بالتحصيل الدراسي للمتعلمين 

9135 

 9990 الضغوط المهنية وأثرها على فعالية آداء األستاذ الجامعي

المهنية وعالقتها بالتوافق المهني لدى أعوان الحماية  الضغوط 
 المدنية

8012 

 5340 الضغوط المهنية وعالقتها بالصحة النفسية

الضغوط المهنية وعالقتها بالصحة النفسية لدى الموظفين بمركز  
 التكوين المهني والتمهين بالمدية 

4374 

نية الضغوط النفسية لدى أولياء األطفال ذوي اإلعاقة الذه  10024 

الضغوط النفسية وإستراتيجيات المواجهة لدى أمهات األطفال 
 المصابين بالتخلف الذهني 

5981 

الضغوط النفسية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى تالميذ المرحلة  
 الرابعة متوسط 

7512 

الضغوط النفسية وعالقتها بصعوبة إنجاز المذكرة لدى الطالب 
 المقبل على التخرج 

12957 

الضمان اإلجتماعي : حماية المسنين بين إقتصاد السوق و العدالة  
 اإلجتماعية : األردن نموذجا :دراسة تحليلية

3923 

الضمانات الدستورية لحرية الرأي و الحرية الشخصية وامكانية 
 اخضاعها للتشريعات العقابية

10536 

الشخصية  الطاعة الزوجية : فى الفقه اإلسالمى و قانون األحوال  2614 

 3659 الطاقة وتلوث البيئة

الطاهر وطار : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته.. أشهر 
 ..مواقفه.. أهم حواراته و نصوصه 

7943 

 11451 الطب العقلي في عهد االستعمار الفرنسي بالجزائر : تشريح مسية 

 5841 الطب النفسي



 9204 الطب النفسي

النفسي والقانون : أحكام وتشريعات األمراض النفسيةالطب   4191 

 4192 الطب النفسي ومشكالت الحياة 

- ه668-448الطب واألطباء في عصر المرابطين والموحدين (
م1056-1269 ) 

5902 

الطباعة والترجمة في البالد العربية وتأثيرها على الحياة الفكرية 
-18ه/13-12خالل القرنيين (خالل العهد العثماني : الشام ومصر 

م19 ) 

11173 

 7306 الطبري و منهجه في التأريخ

 11494 الطبقات االجتماعية 

 8100 الطبقات اإلجتماعية و المجتمع : دراسة في علم االجتماع 

الطبقات الصغرى : المسمى لواقح االنوار القدسية في طبقات 
 العلماء و الصوفية 

4213 

سعد الطبقات الكبرى إلبن   2464 

الطبيب الرحالة ابن حمادوش الجزائري ويليه القاضي األديب 
 الشاذلي القسنطيني ويليه شيخ اإلسالم عبد الكريم الفكون 

8606 

الطرب الغرناطي بمدينة تلمسان : الشيخ العربي بن صاري  
 أنموذجا

11306 

 2575 الطرق اإلحصائية في العلوم اإلجتماعية

التجارية البرية ودورها في اإلقتصاد اإلسالمي ما بين  الطرق 
م 15-7ه/ 09-01القرنيين ( ) 

7682 

الطرق الصوفية ودورها الجهادي في مقاومة اإلحتالل الفرنسي : 
م1871-1847الطريقة الرحمانية في بالد القبائل ( ) 

8222 

م 16-15ه/ 10-09الطرق الصوفية وعالقتها بالدولة العثمانية ( ) 8249 

 6119 ... الطريق الشاق الى الحرية

 5057 .الطريق إلى مجتمع المعرفة وأهمية نشرها بالعربية

الطريق الى نوفمبر : كما يرويها المجاهدين المجلد ااألول الجزء  
 األول

9282 

الطريقة الرحمانية : األصول و اآلثار:منذ البدايات الى غاية 
 الحرب العالمية االولى 

3505 

 9502 الطفل التوحدي 

 11170 الطفل العربي في الفكر التربوي اإلسالمي 

 Bullying child 11053 = الطفل المتنّمر

 9195 الطفل الموهوب : في المدرسة العادية

 12467 الطفل الموهوب : موهبته و رعايتها في محيط األسرة 

 3680 الطفل الموهوب و الطفل بطيء التعلم

تنشئته وحاجاته الطفل   11109 

 10892 الطفل و التربية المدرسية في الفضاء األسري و الثقافي

 11032 الطفل و الشباب في إطار التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية

 11033 الطفل و الشباب في إطار التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية

اء اإلجتماعي الطفل و المجتمع : التنشئة اإلجتماعية و أبعاد اإلنتم  11518 

 9959 الطفولة المبكرة

 3880 الطقوس البدائية و المسرح



 12341 الطالق العاطفي بين الزوجين وعالقته ببعض التوافق الزواجي 

1962 -1876الطلبة الجزائريون بالبالد التونسية (   ) 5023 

الجزء األول :  1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 
الروابط الحضارية بين القطرين وأثر الجامع األعظم فى الوعي  
 الجزائري 

8963 

الجزء الثالث :  1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 
 المالحق والفهارس العامة

8965 

الجزء الثاني :  1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 
زائرية الزيتونية البعد العربي االسالمي فى نضال النخبة الج  

8964 

1962- 1880الطلبة الجزائريون في الجامعة الفرنسية :   10657 

الطلبة الجزائريون في مصر و دورهم في الثورة التحريرية 
م 1962م/1954  

10730 

 12933 الطلبة الجزائريون و ثورة التحرير الوطني

 10812 الطيب العقبي : رائد لحركة الديني في الجزائر

 10450 الظاهر بيبرس : مؤسس دولة سالطين المماليك بمصر 

 6227 الظاهرة القرآنية 

ألعاب الفيديو والمراهق الجزائري : دراسة في اإلستخدامات 
2015-2014ةاإلنبعاثات في الفترة مابين   

13032 

 12587 "العادات والتقاليد في منطقة بسكرة "الزواج التقليدي

 451اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم : سنة العاشر, تاريخ 

51الى  46الطبقات  -هجري  510هجري الى سنة   
3812 

 2880 العاشر, تيسير التفسير

- 11العاقات التجارية بين الجزائر ودول المغارب القرنين 

م1871ه/12  
4464 

العالم االسالمي المعاصر بين الشورى و الديموقراطية : رؤية 
 نقدية

3037 

 4942 العالم اإلسالمي بين الماضي والحاضر 

 5521 العالم اإلسالمي فى مهب التحوالت الحضارية 

 3244 العالم اإلسالمي في عصر العولمة

شتنبر الواقع و المآل  11العالم االسالمي و تحديات   3108 

 5409 العالم اإلسالمي والمتغيرات الدولية من وجهة نظر جيوبولتيكية 

 7412 العالم الثالث ومؤتمرات السالم

 10222 العالم الرباني أبو مدين شعيب التلمساني 

 13034 العالم العربي الحديث : منذ الحرب العالمية الثانية

 6293 العالم بين االرهاب و الديموقراطية

 9128 العالم في القرن العشرين

الوسائل العالمية الجديدة : المرجعية، األهداف و   6944 

 9978 العالمية والعولمة : نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية

 10737 العام الخامس للثورة الجزائرية 

ه/  531 -ه 422العامة في األندلس عصري الطوائف والمرابطين 
م 1144 -م 1031 ) 

6352 

 6307 العائلة الجزائرية : التطور و الخصائص الحديثة 

المعرفي وعالقته بالصحة النفسية لدى الطالب الراسب في  العبء  10412 



 إمتحان البكالوريا

العبء المعرفي وعالقته بالضغوط األكاديمية لدى طلبة الجامعة : 
دراسة ميدانية على عينة من طلبة سنة اولى علوم اجتماعية وسنة 
 ثالثة علم النفس وأرطفونيا 

8263 

الذات التالميذ الراسبين في إمتحان  العبء المعرفي وعالقته بتقدير
 .شهادة البكالوريا

7571 

 4834 العبادات من القرآن والسنة : مع مدخل إلى الشريعة اإلسالمية

 9916 العباسيون : وآثارهم المعمارية في العراق ومصر وإفريقيا

 4632 العبقريات اإلسالمية 

 5516 العثمانيون في ثالث قارات

 6426 العثمانيون وأشراف مكة

 Social Justic 10861 = العدالة االجتماعية : إستراتيجيات و آليات

1962-1830العدالة القمعية في الجزائر المستعمرة   6414 

العدالة في الجزائر من األصول إلى اليوم : الجزء الثاني: عدالة  
الجزائرية جبهة التحرير الوطني و أثرها على الدولة   

6096 

 6097 العدالة في الجزائر من األصول إلى اليوم,الجزء األول 

 10351 العدد في القرآن الكريم : دراسة تراكيبية 

 8179 العدو األمريكي : أصول النزعة الفرنسية المعادية ألمريكا 

-العدوان العسكري الفرنسي على الجزائر و سوريا خالل ايار 

م1945-ماي  
8497 

الخلفيات و األبعاد -العدوان الفرنسي على الجزائر :    - 10598 

 4662 العراق : أكذوبة الديمقراطية والحرية األمريكية 

 12898 العراق : الغزو 

العراق أرض الحضارات : ما بين الماضى و الحاضر منذ  
إلى ما بعد الغزو األمريكي -ق م5600  

4248 

م1736-ه1508 العراق بين الصراع العثماني الصفوي  9190 

 11337 العراق تحت االحتالل : تدمير الدولة وتكريس الفوضى

 4885 العرب : األصل و الصورة

 6751 العرب بين النفوذ اإليراني والمخطط األمريكي الصهيوني 

العرب فى العصور القديمة : مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل 
 اإلسالم

13051 

المعاصر العرب في التاريخ   4266 

العرب في العصور القديمة : مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل 
 اإلسالم

13037 

العرب في العصور القديمة : مدخل حضاري في تاريخ العرب قبل 
 اإلسالم

13060 

 7550 العرب في امريكا : صراع الغربة و اإلندماج 

 7361 العرب في دائرة النزاعات الدولية

صقلية : دراسة في التاريخ واألدبالعرب في   9529 

العرب قبل اإلسالم : يبحث في أصل العرب وتاريخهم ودولهم 
 وتمدنهم وآدابهم وعاداتهم من أقدم أزمانهم إلى ظهور اإلسالم

8387 

 9325 العرب من معين إلى األمويين

 13104 العرب و الروم و الالتين في الحرب الصليبية األولى



العالم : مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيالعرب و   12810 

أيول11العرب و العالم بعد   6737 

 8509 العرب و الغصن الذهبي : إعادة بناء األسطورة العربية 

 4559 العرب و الفكر التاريخي

 10594 العرب و أمريكا بين التطوير و التطويع 

لدراسات األساسيةالعرب و مواجهة إسرائيل احتماالت المستقبل : ا  2703 

العرب و مواجهة إسرائيل احتماالت المستقبل : نحو استراتيجية و 
 خطة العمل

2704 

1991 - 1919العرب وأسطورةالشرعية الدولية : بين   13047 

 4561 العرب والفكر التاريخي

 3968 العرب والقوى الدولية 

الجزء األول -الدينية العربي التبسي رجل اإلصالح والمقاومة  - 2908 

الجزء الثاني -العربي التبسي رجل اإلصالح والمقاومة الدينية  - 2909 

العربي الجديد العقيدة و اإلنتاج المعرفي : بحث في العالقة مابين 
العقيدة العربية و تأثيرها في اإلنتاج المعرفي العربي منذ القدم إلى  

قبل الميالد2500  

3671 

م 1895العربي بن عبد القادربن علي المشرفي : حياته وآثاره ت   9001 

 9567 العربية الفصحى و القرآن الكريم أمام العلمانية و اإلستشراق 

العربية و النص القرآني : دراسة للقضايا اللغوية في كتب إعراب  
 القرآن و معانيه في اوائل القرن الثالث الهجري

10268 

المتحفي : أنواعه ووخصائصه (المتحف الوطني للفنون العرض 
 الجميلة بالحامة) الجزائر العاصمة

10731 

العرف و العمل الجزائري و أثرهما في الفتاوى و األحكام : منطقة 
 الزواوة خالل فترة اإلحتالل أنموذجا

11249 

 8960 العرق و التاريخ

 4869 العروبة ..إلى أين : أمة بال قيادة

العروبة و القرن الحادي و العشرون : مستقبل للعروبة في القرن  
 الحادي و العشرون 

7069 

 10636 العروبة و القرن الحادي و العشرين

العروض المتحفية ودورها في تفعيل السياحة متحف ديوان السياحة 
 والتنمية لبني يزقن

5547 

خلة االبتدائية العسر القرائي و الوعي الفونولوجي : لدى تالميذ المر
 : دليل التشخيص الفارق و التدخل

8635 

 2463 العشرة المبشرون بالجنة : من الطبقات الكبرى البن سعد 

العصر األندلسي : العمارة و الفنون األندلسية في غرناطة و طليطة 
 و قرطبة

4746 

 3852 العصر العباسي األول : المؤهالت واإلنجاوات 

األول : دراسة في التاريخ السياسي و اإلداري و  العصر العباسي 
 المالي 

3781 

 9383 العصف الذهني اإللكتروني و الوعي االجتماعي لدى المراهقين

 4568 العصف الذهني و اإلبداع

1500-1476العصور الوسطى األوروبية :   13099 

م1270-1146ه/668-540الموحدي(العقار في األندلس في العهد  ) 9559 



 4638 العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية : الجزء األول 

 4639 العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية : الجزء الثالث 

 4640 العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية : الجزء الثاني

 4641 العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية : الجزء الخامس 

 4642 العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية : الجزء الرابع 

 4643 العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية : الجزء السادس 

 3275 العقل السياسي العربي : محدداته و تجلياته 

 11315 العقل العربي في القرآن 

 8435 العقل العربي ومنهج التفكير االسالمي

 10656 العقل العلمي الجديد 

 5861 العقل و الخطاب : دفاع عن المنطق الفكري

1912-1957العقل و النقل في الفكر اإلصالحي المغربي   3444 

 11256 العقل والوجود

 9083 العقود المحددة المدة وأثرها على السلوك التنظيمي 

 I 7812...العقيد : محمد شعباني : األمل ...و األلم

 4314 العقيد عميروش 

 2729 العقيد عميروش أمام مفترق طرق

العقيد عميروش بين األسطورة و التاريخ : المسيرة الطويلة ألسد 
 الصومام 

2728 

 4917 العقيدة اإلسالمية أساس لتربية عالمية

 4094 العقيدة الصغرى و شرحها

 12744 العالج المعرفي السلوكي : بين النظرية و التطبيق 

ي و العالج السلوكي عن طريق التحكم العالج المعرفي السلوك
 الذاتي لمرضى االكتئاب 

11233 

 10512 العالج النفسي

 3612 العالج النفسي : الصحة النفسية أساس نجاح الفرد والمجتمع 

العالج النفسي المعرفي : مدخل إلى تدبير صعوبات الحياة اليومية 
 والتخفيف من المعاناة النفسية

8274 

النفسي و تعديل السلوك اإلنساني بطريقة اإلضداد : دراسة العالج 
تربوية تحليلية في سيكولوجية ضوء األخالق و نسق القيم  
 اإلسالمية 

11905 

: التدريبات العالجية  6العالج النفسي وتطبيقاته االجتماعية ج
 للمهارات االجتماعية دراسة تدخلية

2595 

: األسس والديناميات   1العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 والتصنيف والمشكالت 

2591 

: بروتوكوالت تحليلية  2العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 وسلوكية معرفية ولعبية 

2592 

: المجتمعات العالجية   3العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 والمحيط العالجي والعالج التدعيمي

2593 

: العالج بضبط النفس   5وتطبيقاته الجماعية جالعالج النفسي 
 والعالج العقالني االنفعالي 

2594 

: العالج المعرفي دراسة   7العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 تدخلية وبروتوكوالت عالجية

2600 



 7405 العالقات االجتماعية للشباب بين دردشة االنترنت و الفيس بوك 

ساتها على السلوك التنظيمي للعاملينالعالقات اإلجتماعية وإنعكا . 8822 

 11496 العالقات اإلقتصادية بين الدولة الرستمية وشعوب الصحراء

: توازن بين  1980-1954الجزائرية :  -العالقات األمريكية 
 المصلحة و المبدأ

10254 

 2759 العالقات اإلنسانية في المؤسسة التعليمية

حياة الصغير و مشكالته اليومية العالقات اإلنسانية في   4796 

 9080 العالقات اإلنسانية وعالقتها باألداء

العالقات التجارية اإلسالمية البيزنطية خالل القرنيين الثاني  
 والثالث هجري، الثامن والتاسع ميالدي

8803 

- 11العالقات التجارية بين الجزائر ودول المغارب القرنين (

م18-17ه/12 ) 
6203 

-827ه/ 296-212قات التجارية بين الدولة األغلبية وصقلية (العال

م 908 ) 
6141 

العالقات التجارية بين جمهورية جنوة و دول المغرب اإلسالمي  
م15-12ه/6-9( ) 

5899 

قانونية -العالقات الثقافية الدولية : دراسة سياسية  4657 

 12814 العالقات الجزائرية األروبية و نهاية األيالة

 6782 العالقات الجزائرية اإلسرائيلية : البحث عن السراب

- 1174العالقات الجزائرية األمريكية خالل الفترة الممتدة من 

م1816-1776ه/1232  
7080 

ه) الموافق 1246- 1233العثمانية في الفترة ( -العالقات الجزائرية 
 /م على ضوء وثائق المكتبة الوطنية الجزائرية1830-1818 :ل

10827 

 8260 1830-1791العالقات الجزائرية الفرنسية 

-1700العالقات الجزائرية الفرنسية (مراسالت ديات الجزائر 

م) من خالل كتابات أوجان بالنتيت 1830  
8015 

-1072العالقات الجزائرية الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر (

م1715-1661ه/1128 ) 
11517 

1830-1790الفرنسية مابين العالقات الجزائرية   10695 

:  1837العالقات الجزائرية الفرنسية من خالل معاهدة التافنة 

 تحليل وثيقة دبلوماسية
8072 

العالقات الجزائرية الفلسطينية في ظل االحتالل الفرنسي : مواقف 
 و أسرار 

2553 

لالعالقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة الجزائرية : الجزء األو  12213 

 12212 العالقات الجزائرية المغاربية إبان الثورة الجزائرية : الجزء الثاني

م16ه/11العالقات الجزائرية المغربية في البيلربايات القرن   13086 

:  -1837الفرنسية من خالل معاهدة التافنة -العالقات الجزائرية

 تحليل وثيقة دبلوماسية
8071 

الخارجية لدولة اإلسالم بالحجاز في عهد النبي صلى هللا العالقات 
 عليه وسلم 

10716 

 4547 العالقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد األمير عبد القادر 

العالقات الدبلوماسية بين األندلس و بيزنطة حتى نهاية القرن الرابع 
 الهجري

3445 

ون الدولي و  العالقات الدلية في االسالم : مدخل لدراسة القان 9329 



 العالقات الدولية مقارنة بالقانون الدولي الحديث

 7068 العالقات الدولية 

 12790 العالقات الدولية 

 7372 العالقات الدولية : النظرية و الواقع : االشخاص و القضايا 

 3733 العالقات الدولية المعاصرة بين النظرية و التطبيق 

االسالمالعالقات الدولية في    4103 

 2583 العالقات الدولية في اإلسالم

 7362 العالقات الدولية في اإلسالم

 4957 العالقات الدولية في التاريخ الحديث و المعاصر

 2695 العالقات الدولية في الفقه اإلسالمي

 12787 العالقات الدولية مفهومها و تطورها

الماسونية و الصهيونيةالعالقات السرية بين اليهودية و بين   4991 

م 16-ه 10العالقات السياسية الجزائرية التونوسية خالل القرن   5963 

 5663 ...العالقات السياسية الدولية : المدخل إلى

 5664 ...العالقات السياسية الدولية : مقدمة إلى

 3615 العالقات السياسية الدولية و استراتيجيات إدارة االزمات 

 1382-1250ه/ 784-648العالقات السياسية المملوكية األرمينية 

 (م
12047 

 10903 العالقات السياسية بين الدولة االموية و دول المغرب

العالقات السياسية بين الطائفتين األندلسية والبربرية : في جنوب  
 األندلس في عصر ملوك الطوائف القرن الخامس هجري

7784 

و الحضارية بين الدولتين البيزنطية و الفاطمية :  العالقات السياسية
م  1056 - 917هجرية الى  448 - 305خالل الفترة (   

3822 

العالقات السياسية والحضارية بين الدولتين البيزنطية والفاطمية : 
م1056-917ه/448-305خالل الفترة(  ) 

3821 

وتأثيرها على التوافق الزواجي  العالقات العاطفية قبل الزواج  12024 

 5159 العالقات العامة

 7154 العالقات العامة

 7619 العالقات العامة

 4653 العالقات العامة الدولية 

 4300 العالقات العامة : المبادئ و التطبيق 

 3945 العالقات العامة : المشاكل و الحلول

اإلتصالالعالقات العامة : بين التخطيط و   3143 

 9171 العالقات العامة : بين النظرية و التطبيق 

 8140 العالقات العامة : دراسات حالة...و موضوعات متخصصة

 3793 العالقات العامة : رؤية معاصرة

 11602 العالقات العامة : رؤية و نظرية

 8162 ( العالقات العامة : في منشآت القطاع الخاص (مفاهيم و واقع

 3059 العالقات العامة : من منظور الخدمة االجتماعية

 2510 العالقات العامة : و اإلتصال اإلنساني

 11275 العالقات العامة : والخدمة االجتماعية 

العالقات العامة أساليب و ممارسات : مع دراسة لنشأتها و تطورها  4357 



 في اليمن و اتجاهات متخذي القرار نحوها

مة التجارية بن مملكة أراغون و دول المغرب العالقات العا
م 14-13ه/ 8-7اإلسالمي ( ) 

11453 

 4303 العالقات العامة المبادئ و التطبيق

 11863 العالقات العامة بين النظرية و التطبيق 

 10508 العالقات العامة داخل المؤسسات اإلعالمية الخاصة 

 6362 العالقات العامة داخل المؤسسة 

 9372 العالقات العامة عبر األنترنت في اإلدارة الجزائرية 

 6081 العالقات العامة عبر األنترنت و دورها في تحسين اآلداء الوظيفي

العالقات العامة في األجهزو األمنية و دعم تنسيقها مع وسائل 
 اإلعالم

11722 

 4656 العالقات العامة في األزمات

التطبيقالعالقات العامة في   3794 

العالقات العامة في الجمعيات الخيرية ودورها في تفعيل العمل  
 التطوعي

5992 

العالقات العامة في الخدمة اإلجتماعية : فن التواصل وصناعة  
 التميز 

10147 

 11322 العالقات العامة في الصحافة و اإلعالم

 9985 العالقات العامة في المجال التطبيقي

ة في المجال التطبيقيالعالقات العام  12098 

العالقات العامة في المؤسسات اإلستشفائية العمومية في ظل جائحة  
 كورونا 

9322 

العالقات العامة في المؤسسات الخدماتية : دراسة حالة المؤسسة  
 اإلستشفائية .محمد بوضياف 

6175 

 11497 العالقات العامة في المؤسسة التعليمية الجزائرية

 13053 العالقات العامة في المؤسسة الخدماتية

 9279 العالقات العامة في المؤسسة الخدماتية الجزائرية

 12444 العالقات العامة من المنظور اإلجتماعي

 10838 العالقات العامة و إدارتها

 2666 العالقات العامة و االتصال اإلنساني

 3465 العالقات العامة و اإلدارة العليا 

 9236 العالقات العامة و اإلعالم : في الخدمة اإلجتماعية

 8095 العالقات العامة و اإلعالم من منظور علم االجتماع 

 8128 العالقات العامة و اإلعالم من منظور علم االجتماع 

العالقات العامة و دورها في تحقيق اإلتصال الفعال داخل المؤسسة 
 الخدماتية

5893 

ودورها في رفع المبيعات العالقات العامة   11424 

العالقات العثمانية األلمانية من خالل كتاب عبد الرؤوف سنو :  
م 20-19ألمانيا و اإلسالم خالل القرنيين   

6126 

العالقات العثمانية الروسية في عهدي بطرس األكبر وكاترين 
م1769م/1682الثانية ( ) 

6267 

السلطان سليم الثالثالعالقات العثمانية الفرنسية في عهد   7311 

 11702  -ه) 10ه/09العالقات العثمانية المملوكة خالل القرنين (



م16م/15( ) 

م 19إلى القرن 16العالقات العثمانية اليمنية من القرن   2754 

العالقات العراقية اإليرانية و أثرها على القضية الكردية :  
1963شباط8-1958تموز14  

10229 

تيزي  - و الحضارية بين زواوة و تلمسان بجايةالعالقات العلمية 
2011-وزو  

12911 

1830-1790العالقات الفرنسية الجزائرية   11094 

 11307 العالقات المشتركة : بين علم االجتماع والمشاكل اإلجتماعية 

- 564(العالقات الموحدية األيوبية في عهد صالح الدين األيوبي 

م 1193-1168ه/589 ) 
8819 

العالقات بين األندلس ودول المغرب المستقلة (الرستميين،  
92-م756ه/316-ه138األدارسة، األغالبة) : عصر اإلمارة   (م9

12250 

-7العالقات بين الدولة المرينية ومملكة مال اإلسالمية القرن 

م15-13ه/9  
6796 

العالقات بين الغرب و اإلسالم : ٌُ◌إشكالية الحرب و الجهاد : من  
 تداعيات المواجهة وسوء الفهم...إلى آفاق التفاهم و الحوار 

2360 

العالقات بين الغرب و اإلسالم : من تداعيات المواجهة و سوء  
 الفهم ... الى آفاق التفاهم و الحوار"إشكالية الحرب و الجهاد 

9717 

العالقات بين إيران والواليات المتحدة األمريكية خالل حكم مصدق 
1953آب19-1951نيسان  30:   

8825 

العالقات بين دولة المماليك األولى و دولة إيلخانية فارس : في عهد 
م1277-1260ه/ 676-658السلطان الظاهر بيبرس   

7209 

 2611 العالقات و المشكالت األسرية 

ل األسرةالعالقة الذكية داخ  10742 

العالقة بين التعلم الذاتي والتفكير اإلبداعي لدى تالميذ السنة الثالثة  
 .ثانوي

9261 

العالقة بين المعروضات األثرية بقاعة المشور"تلمسان" : تراث 
 المنطقة وتاريخها 

11023 

 2326 العالقة مع الغرب : الموضوع, اإلشكالية, المنهج 

السنوسي الجزائري مجتهدا و مجاهدا العالمة محمد بن علي 
1788-1859  

5711 

 12723 العلقات اإلجتماعية من خالل نوازل إبن الحاج التجيبي

العلالقة بين الداعي أبي هللا الشيعي وعبد هللا المهدي من خالل 
 كتاب إفتتاح الدعوة للقاضي النعمان

5889 

-1962الل العلم الوطني : تاريخ ومسار الذكرى الخمسون لإلستق

2012 
6994 

العلم الوطني الجزائري المعاصر : تطوره الشكلي و تحليل  
1945-1518لمضمونه اإليديولوجي و السياسي ( ) 

7165 

 8090 العلم و التعليم و المعلم : من منظور علم االجتماع

العلماء التونسيون في الفترة الحسينية من خالل كتاب ذيل بشائر  
م1740-1574ه/1152-981بفتوحات آل عثمان  أهل اإليمان   

5917 

العلماء الجزائريون في البلدان العربية االسالمية فيما بين القرنين  
هـ 14/3التاسع و العشرين الميالديين( ) 

12805 

 8885 العلماء و السلطة 



العلماء و السلطة : دراسة عن دور العلماء في الحياة السياسية و 
 اإلقتصادية في العصر العباسي األول

8887 

العلماء والسلطة : دراسة عن دور العلماء فى الحياة السياسية و 
 اإلقتصادية فى العصر العباسي األول

4658 

العلماء والسلطة في الدولة العثمانية من خالل كتاب الشقائق  
ل  النعمانية في علماء الدولة العثمانية للمؤلف: طاشكبري زاده خال

م 16ه/10القرن   

12850 

 2618 العلمانية في التعليم : أهدافها و آثارها و مقاومتها 

 4258 العلمانية في الفكر العربي المعاصر : دراسة حالة فلسطين 

 8083 العلمانية و العولمة من منظور علم االجتماع 

 4835 العلمانية و الممانعة االسالمية : محاورات في النهضة و الحداثة 

 2814 العلمنة و الدين : اإلسالم، المسيحية، الغرب

العلوم اإلنسانية أثر ازدهار حركة الترجمة على النهضة العلمية في 
 بغداد في عهد الدولة العباسية

3340 

العلوم السياسة بين األقلمة و العولمة : رؤية سياسية معاصرة للقرن 
 الحادي و العشرون 

10340 

السياسية بين األقلمة و العولمةالعلوم   10339 

العلوم السياسية بين األقلمة و العولمة : رؤية سياسية معاصرة  
 للقرن الحادي و العشرين 

10338 

 12362 العلوم السياسية بين الحداثة و المعاصرة

العلوم العقلية في الدولة العثمانية من عهد السلطان محممد الفاتح  
م1566-1451ان القانوني (إلى عهد السلطان سليم ) 

8970 

الرياضيات والحساب ، الطب  )العلوم العقلية في المغرب األوسط 
م 16-12ه/10-6والصيدلية، الفلك والتنجيم ) بين القرنين   

5920 

العلوم المؤثرة في الجريمة والمجرم : علم االجتماع الجنائي, غلم 
 النفس االلنفس الجنائي, علم النفس القضائي

8706 

 11850 العلوم عند العرب : أصولها و مالمحها الحضارية

ه8-ه7العلوم في الغرب اإلسالمي من خالل مقدمة إبن خلدون ( ) 10021 

 10931 العلوم لجميع األطفال و تطبيقاتها العملية

 11051 (العمارة األثرية و دورها في ترقية السياحة (القصر القديم بالمنيعة

األثرية و دورها في ترقية السياحة : قصر العتيق بقصر  العمارة 
 البخاري أنموذجا

11411 

 9579 العمارة اإلسالمية : فكر وحضارة

 10073 العمارة اإلسالمية المرابطية 

العمارة اإلسالمية في الجزائر : مساجد مزاب و مدارسه و 
 مصلياته الجنائزية

12143 

ميزاب العمارة اإلسالمية في بني    12145 

 11048 العمارة األمازيغة بالجزائر : مملكة كوكو بتيزي وزو 

 11444 العمارة الدينية العثمانية بوالية مستغانم 

 5989 العمارة الدينية بالمدية : دراسة تاريخية وصفية

 6514 العمارة الدينية في المغرب األوسط

 10941 العمارة الرومانية بين الواقع و الخيال

 12149 العمارة الصحراوية التقليدية بمدينة تندوف 



 12150 العمارة الصحراوية التقليدية بمدينة تيندوف 

 6587 العمارة العثمانية بالجزائر مدينة المدية

الدينية : الكتاب األول  -المدنية  -العمارة الفاطمية : الحربية   9962 

القديمة العمارة و الفنون الكبرى : في مصر   9837 

 5244 العمارة و المناخ 

 5243 العمارة و حلقات تطورها عبر التاريخ القديم 

العمارة والفنون الكبرى في مصر القديمة : عصر الدولة الحديثة 
 الجزء الثاني

9833 

م16ه/10العمارة والفنون في إسطنبول   6295 

م 14ه/08العمارة والفنون في آسيا الوسطى القرن ( ) 4677 

 6333 العمال الجزائريون في فرنسا : دراسة تحليلية 

 6334 العمال الجزائريون في فرنسا : دراسة تحليلية 

العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر األشراف السعديين : 
 دراسة آثارية معمارية

2576 

العمران في األندلس من خالل كتب الفقه والنوازل حالل القرنين 
م 11-10ه/ 4-5( ) 

5865 

 5520 العمق االستراتيجي : موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية 

 4793 العمل االجتماعي مع االسرة و الطفولة

العمل اليلي للمرأة وعالقته بالتوافق الزواجي لدى العامالت 
 بالمستشفى 

8014 

 7307 العمل في قطاع النظافة بين ظروف العمل ونظرة المجتمع 

 12841 العمل مع األطفال الصغار

 10921 العمالت اليونانية والهلينستية

 10926 العمالت اليونانية والهلينستية

 9958 العملة الجزائرية في العهد العثماني من خالل متحف اآلثار القديمة

1962-1956العمليات العسكرية في الوالية الرابعة ( ) 7995 

معاير الجودة ومهارات الممارسة المهنية في العملية اإلشرافية بين 
 الخدمة اإلجتماعية 

12330 

 12525 العناصر المعمارية والزخرفية لقصر كاوة بوالية غليزان 

 4443 العناصر و الحروف و األرقام : في القرآن الكريم 

 8937 العنف األبوي وعالقته بالسلوك العدواني لدى المراهق 

اإلجتماعي و السياسي و اإلعالمي من منظور علم النفس العنف 
 اإلجتماعي

9461 

العنف اإلرهابي ضد الطفولة والمراهقة : عالمات الصدمة والحداد 
 في االختبارات اإلسقاطية 

8290 

 11074 العنف األسري

 10859 العنف األسري : التحديات وآليات المعالجة

لعنيف و المرأة المعنفةالعنف األسري : سوسيولوجية الرجل ا  11238 

 9840 العنف األسري في ظل العولمة 

 4489 العنف األسري من منظور إسالمي

 4437 العنف األسري و أثره على الفرد و المجتمع : دراسة فقهية مقارنة

العنف األسري و عالقته بالسلوك العدواني لدى المراهقين  6376 



 المتمدرسين

وأثره على التحصيل الدراسي العنف األسري   11996 

 6087 العنف األسري وأثره على التحصيل الدراسي لتالميذ المتوسط 

 4130 العنف األسري وأسبابه

العنف األسري وعالقته باإلغتراب النفسي لدى المراهقات 
 المتمدرسات بالطور الثانوي 

12190 

 10305 العنف الجامعي : وجهات نظر 

الجامعي و العنف المجتمعي و جذور البالءالعنف   12734 

 11862 العنف الجنسي ضد المراة اوقات النزاعات المسلحة 

 7781 العنف العائلي في القانون الجزائي

 8953 العنف اللفظي تجاه المرأة العاملة في المجتمع الجزائري 

 6417 العنف اللفظي لدى الشباب من منظور سوسيولوجي 

تمعي العنف المج  11588 

 3972 العنف المجتمعي : إطاللة نظرية

عالجه  -أسبابه  -العنف المدرسي : مفهومه   9666 

 8364 العنف المدرسي بين النظرية و التطبيق 

 13107 العنف المدرسي وعالقته بالتوافق النفسي اإلجتماعي

 13108 العنف المدرسي وعالقته بالتوافق النفسي اإلجتماعي

الممارس ضد العاملين في المستشفيات الجزائرية العنف   7232 

 4668 العنف الممارس على األساتذة من طرف التالميذ في الطور الثانوي

 4714 .العنف الممارس في األحياء الحضرية

 10289 العنف ضد األطفال

العنف ضد المرأة : دراسة ميدانية حول العنف الجسدى و العنف 
 الجنسى

9519 

العنف ضد المرأة بين النظرية و التطبيق : دراسة تأصيلية و 
 تحليلية و قانونية و اجتماعية

7838 

 2590 العنف ضد المرأة و كيفية مواجهته في ضوء أحكام الفقه االسالمي

 5591 العنف ضد النساء العامالت

 5592 العنف ضد النساء العامالت

القطاع الصحيالعنف ضد النساء العامالت في  . 12276 

 4715 العنف في األلعاب اإللكترونية وتأثيرها على األطفال

 3861 العنف في جرائم اإلنترنت : أهم القضايا : الحماية و التأمين

 3688 العنف في مواقف الحياة اليومية : نطاقات التفاعل

 12335 العنف لدى الشباب الجامعي

دراسة أفقية  العنف من الطبيعة إلى الثقافة :  2774 

 7053 العنف والجريمة المنظمة : دراسات في المشكالت االجتماعية

 11675 العنف والطفولة : دراسات نفسية

 8708 العنف والفقر في المجتمع الجزائري

 11298 العنف، التعذيب و االستعمار : من أجل الذاكرة الجماعية 

العهد العثمانيالعهد اإلسالمي : من الفتح إلى بداية   6406 

 8683 العهد العثماني 

 11258 العهد المعاصر : بحثاعن حضارة جديدة



 5781 العوامل االجتماعية المؤدية لتعاطي المخدرات لدى الفتاة المراهقة

العوامل الخارجية في االوضاع السياسية لدول العالم الثالث : 
تاريخية مرحلة الحرب الباردة و ما بعدها : دراسة   

2924 

العوامل الخمسة للشخصية وعالقتها بأساليب التعامل مع الضغط  
 النفسي لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي

7231 

 9922 العود لالنحراف وعالقته بالظروف األسرية

 Le Retour 6975 = العودة

 3228 العولمة و التنمية البشرية المستدامةفي الوطن العربي

مفتوح و إرث يثير المخاوفالعولمة : أفق   4089 

 11359 العولمة : الضغوط الخارجية 

 7042 العولمة : الهوية و المسار 

 9393 العولمة : تاثيرات و تحديات 

 3699 العولمة : تداعياتها وآثارها وسبل مواجهتها

 6881 العولمة : فلسفتها، مظاهرها، تأثيراتها

ارة عصر الال دولة العولمة : مقدمة في فكر واقتصاد و اد  3627 

 8948 العولمة : نظرية بال منظر 

 11515 العولمة الثقافية : الحضارات على المحك

 5382 العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد

و كيفية التعامل معها - العولمة السياسية : انعكاساتها  2851 

 12194 العولمة رقاب كثيرة وسيف واحد

إدارة المنظمات العالميةالعولمة في   9530 

 6302 العولمة مظاهرها و تداعياتها : نقد و تقييم 

 12086 العولمة من زاوية سيكولوجية

 8112 العولمة و آثارها : رؤية تحليلية إجتماعية

العولمة و أثرها على األمن القومي الوطني : في دولة اإلمارات 
 العربية المتحدة

5993 

أثرها في التخطيط اإلجتماعيالعولمة و   5213 

 8546 العولمة و أثرها في المجتمع اإلسالمي

 7603 العولمة و التحدي الثقافي 

 4578 العولمة و التدخل اإلنساني لحماية األقليات

 9467 العولمة و التربية

 5174 العولمة و التربية و سباقات اإلتصال و التشكل و التنمية

الوطن و المجتمع العالمي : دراسات في التنمية  -الدولة العولمة و 
 و االجتماع المدني في ظل الهيمنة اإلقتصادية العالمية

8835 

 10848 العولمة و الشباب من منظور اجتماعي

 11563 العولمة و الفقراء

 3868 العولمة و المجتمع 

 12483 العولمة و المفاهيم االساسية

النظام الدولي الجديد العولمة و   5490 

 7711 العولمة و تأثيراتها في المجتمع العربي 

العولمة و تحوالت العالم : إشكالية التنمية في زمن العولمة و  
 صراع الثقافات

11710 



 6906 العولمة و تداعياتها على الوطن العربي

 4121 العولمة و رسالة الجامعة : رؤية مستقبلية

صدام الحضارات : قراءة في فكر محاضير محمد العولمة و   4930 

 4035 العولمة و قضايانا

العولمة و مستقبل األرض : استنزاف الموارد الطبيعية, تسعيرة  
 المياه, الفقر, فقدان التنوع الحيوي, المن الغذائي, القرصنة الحيوية

12899 

 8127 العولمة وآثارها : رؤية تحليلية إضافية 

 4858 العولمة وآثارها في الوطن العربي

 5083 العولمة وأثرها في التربية والمجتمع العربي

 3277 العولمة وأزمة الليبرالية الجديدة : الكتاب الثاني 

 9033 العولمة وإشكالية الحصانة الثقافية واإلقتصادية في العالم العربي 

م : دراسة في 2005-م1954العولمة والثورة التحريرية الجزائرية 
مقومات وخصائص الثورة التحريرية الجزائرية و الدور الذي  
 تلعبه في مواجهة التحديات الراهنة

6294 

 7705 العولمة والسياسة االجتماعية

 12334 العـولمة والسياسة اإلجتماعية 

العولمة والعرب و بداية التاريخ : رؤية سياسية لتنمية قومية  
راءة نقدية في السياسات الدولية استراتيجية ق  

3052 

 4780 العولمة وتداعياتها والبديل اإلسالمي

 9099 العين بالعين : مسرحية في خمس فصول 

 7745 العين و اللوحة : المحترفات العربية

العيون و الجواسيس في الدولة االسالمية : منذ عهد الرسول صلى 
ه  749-633ه/ 133-1العصر االموي هللا عليه و سلم و الى نهاية   

3076 

الغرامة المالية في الحدود و الجنايات على النفس البشرية ومادونها 
 في الفقه اإلسالمي

3353 

 الغرضية فى السلوك اإلنسانى : فى ضوء أهم المدارس السيكلوجية
...... 

12584 

-1505اإلقتصادية (الغزو اإلسباني للسواحل الجزائرية وآثاره 

م 1792 ) 
7801 

 4624 الغزو األمريكي للوطن العربي

الغزوات البحرية من خالل كتاب تاريخ دمشق إلبن عساكر  
م 12ه/06( ) 

12032 

 7930 ألف مرحى لمتسولة : مسرحية 

الفاطميون و الزنكيون و األيوبيونو المماليك : و صراعهم حول 
م1517-973ه/923-326(السلطة في المشرق العربي  ) 

7482 

 12007 الفاعلية الذاتية لدى المراهق المكفوف

 10463 الفاعلية الذاتية وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى طالبات الجامعة 

 10464 الفاعلية الذاتية وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى طالبات الجامعة 

 11949 الفتاة العربية المراهقة : الواقع واالفاق

م740-718ه/123-100الفتح اإلسالمي لبالد الغال ( ) 9327 

 11764 الفتح اإلسالمي لبالد المغرب 

 4857 الفتح االسالمي لبالد المغرب في كتابات المؤرخين الفرنسيين 

-23الفتح اإلسالمي للمغرب من خالل المصادر المشرقية ( 5523 



م713-م643ه/95 ) 

العربي في عصر الدولة األمويةالفتح اإلسالمي و العز   4252 

 9434 الفتح و اإلستقرار العربي اإلسالمي في شمال إفريقيا و األندلس 

 9428 الفتح واالسقرار العربي اإلسالمي في شمال إفريقيا واألندلس

 10729 الفتن الطائفية في بالد الشام من خالل كتاب ميخائيل مشاقة

الفتح العربي االسالمي و التغيرات  الفتنة الكبرى : دراسة في 
 االجتماعية و االقتصادية

2615 

 11774 الفتوة في المفهوم اإلسالمي : دراسة في األخالق اإلسالمية

 4125 الفتوحات اإلسالمية

- 632ه/132-11الفتوحات اإلسالمية في العهد الراشدي واألموي (

م761 ) 
9377 

 7064 الفتوحات العربية الكبرى 

  5-4والوطنية في فكر الشيخ أحمد حماني : ملتقى جيجل  الفتوى

2011جويلية   
4866 

 12478 ( الفدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي : ( العراق نموذجا

 3741 الفرح و السعادة و التطور

 10750 الفرد و ما يحتاج 

 3456 الفرزدق : ينحت من صخر و يهجو أمر من الصبر

اإلدارية المتخصصة في الجزائر بين المثالية و الواقع  الفرق 
)1955-1962 ) 

11528 

 10872 الفرق اإلسالمية و أصولها اإليمانية : الجزء األول

- ه447-232الفرق الباطنية في العصرين العباسي الثاني والثالث (
م847-1056 ) 

8678 

 6810 الفرق الصوفية في اإلسالم 

 3119 الفرق بين الفرق

 12589 الفروق الفردية و صعوبات التعلم

إقتصاديا -إجتماعيا  -إداريا  -الفساد في الدولة الفاطمية : سياسيا   8896 

 3529 الفشل األكاديمي

 Schizophrénie 6124 = الفصام

للميالد 20الفصل العنصري في جنوب افريقيا خالل القرن   7176 

وعالقتها باإلتصال التنظيمي الفعالية التنظيمة   7312 

الفعالية الذاتية وعالقتها بإستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لدى تالميذ 
ثانوي 03السنة   

4649 

الفعالية الذاتية وعالقتها بإستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لدى تالميذ 
ثانوي 03السنة   

4650 

الت لدى الفريق شبه الفعالية الذاتية وعالقتها بأسلوب حل المشك
 .الطبي بمصلحة كورونا

6605 

الفعالية الذاتية وعالقتها بمستوى الطموح لدى عينة من تالميذ السنة 
 .الثالثة ثانوي لوالية اللمدية

12277 

 4759 الفقر و الجنس

 3853 الفقه اإلسالمي و أدلته : الطهارة و الصالة

الدبلوماسيةالفقه السياسي للحصانة   5573 

الفقه المالكي في بالد توات : إجتهادا و تدريسا: بحوث الملتقى   4878 



2010جوان  24-23ه /  1413رجب  11-10الوطني بأدرار   

 11296 الفكاهة اليهودية

 6932 الفكر اإلجتماعي : نشأته و اتجاهاته و قضاياه

زمة المعرفيةالفكر اإلجتماعي الخلدوني : المنهج و المفاهيم و األ  7520 

 9968 الفكر اإلجتماعي و النظريات الكالسيكية في علم االجتماع 

 9034 الفكر األخالقي عند ابن خلدون 

 - 1833الفكر االستعماري السانسيموني في مصر و الجزائر 

م : دراسة في مشاريع و نشاط السانسيمونيين بمصر و   1870
أوربان و أثرها في الجزائرتجربة توماس ( إسماعيل )   

9944 

الفكر اإلستعماري في الجزائر : بداية اإلحتالل وشخصية  
 "القسيس"دوتوكفيل

12052 

 8206 الفكر االسرائيلي و حدود الدولة 

 5253 الفكر االسالمي : قراءات و مراجعات 

 2815 الفكر اإلسالمي : قراءة علمية

جمادى الثانية  10االولى الى جمادى  27الفكر اإلسالمي : من 
1971يوليو الى الفاتح اغسطس 20الموافق ل 1391  

6910 

 3166 الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باإلستعمار الغربي

 3240 الفكر اإلسالمي المعاصر : دراسة و تقويم 

 4199 الفكر اإلسالمي في الرد على النصارى 

 3269 الفكر اإلسالمي و دراسة المؤلفات

فكر اإلسالمي والمجتمع المعاصر : مشكالت الحكم والتوجيهال  3167 

الفكر اإلصالحي في المغرب المعاصر : محمد بن الحسن الحجوي 
 _دراسة و نصوص 

4667 

 8985 الفكر التاريخي في اإلسالم

الفكر التربوي عند ابن خلدون و ابن األزرق : موسوعة التربية و 
 التعليم االسالمية 

9121 

 10ه،  4الفكر الجغرافي اإلسالمي وأثره على النهضة األوربية(ق 

م 15ه،  9م / ق  ) 
7871 

 9585 الفكر السياسي اإلسالمي

الفكر السياسي العربي اإلسالمي : دراسة في الجانب التنظيمي 
 الجزء األول 

5391 

الفكر السياسي العربي اإلسالمي : دراسة في الجانب التنظيمي 
الثانيالجزء   

5390 

الفكر السياسي العربي اإلسالمي : دراسة في الجانب  
 التنظيمي:الجزء الثاني

5392 

الفكر السياسي العربي اإلسالمي : راسة في الجانب 
 األيديولوجي:الجزء األول

5393 

 7670 الفكر السياسي الغربي : األسس و النظريات 

 8749 الفكر السياسي الغربي : النشأة و التطور

 12348 الفكر السياسي النهصوي في الغرب الجزائري 

 3204 الفكر السياسي عند االمام الجويني

 2849 الفكر السياسي في اإلسالم 

الروماني -الهلنستي -الفكر السياسي في العصور القديمة : اإلغريق  9615 



الخلفيةالفكر السياسي لثورة التحرير الجزائرية : مقاربة في دراسة    5612 

 4867 الفكر العربي اإلسالمي : من تاويلية المعنى إلى تأويلية الفهم

 Arab Thought of : الفكر العربي الحديث و المعاصر

modern and cotemporary 
2520 

: محمد عبده وعبد الحميد   -1ج-الفكر العربي الحديث والمعاصر
 (بن باديس (نموذجا

6503 

: محمد عبده وعبد الحميد   -2ج-ث والمعاصرالفكر العربي الحدي
 بن باديس 

6502 

: محمد عبده وعبد الحميد   -3ج-الفكر العربي الحديث والمعاصر
 (بن باديس (نموذجا

6504 

 12146 الفكر العسكري عند الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي 

الفكر العنصري الغربي من المنطلق الديني إلى مفاهيم العرق 
 واألقليات

7215 

 4887 الفكر الفلسفي العربي المعاصر : إشكالية التأويل

 7214 الفكر القومي التربوي عند ساطع الحصري : عرض و نقد 

 7691 الفكر القومي و قضايا التجدد الحضاري : بحوث و مناقشات 

الفكر الليبرالي عند فرنسيس المراش : بنيته وأصوله وموقعه في 
العربي الحديثالفكر   

3542 

 3365 الفكر و الثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا

 6236 الفكرة اإلفريقية األسيوية : في ضوء مؤتمر باندونغ 

الفالتة في افريقيا و مساهمتهم االسالمية و التنموية في السودان :  
 الفالتة

4890 

 10035 الفالقة 

اإلسالمي : العقليون والذوقيون أوالنظر الفلسفة األخالقية في الفكر 
 والعمل

9254 

 5169 الفلسفة األسالمية

 Islamic philosophy 2751 = الفلسفة اإلسالمية

الفلسفة اإلسالمية بين األمس و اليوم : دراسة وصفية تاريخية 
 مقارنة

7630 

 9488 الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا

اإللهية عند الفارابىالفلسفة الطبيعية و   10144 

 10120 الفلسفة العامة : نظرة جديدة

 12125 الفلسفة اليونانية : تاريخها و مشكالتها 

 2345 الفلسفة و الشعر : الوعي بين المفهوم و الصورة

 4712 الفلكلور ما هو؟ : دراسات في التراث الشعبي

 5851 الفن 

 10018 الفن اإلسالمي

اإلسالمي في المصادر العربية : صناعة الزينة والجمالالفن   = 

Islamic art in arabic sources 
7747 

80و  70الفن التشكيلي الجزائري : عشرية   6985 

 7527 الفن التشكيلي و سيكولوجية رسوم األطفال

 7103 الفن العربي اإلسالمي

- 1235ه/962-633(الفن المعماري اإلسالمي في الدولة الزيانية  8733 



م1554 ) 

 4891 الفن المعماري الجزائري 

 4892 الفن المملوكي : عظمة وسحر السالطين

 3110 الفن في عصر النهضة 

 4292 الفن و اإليديولوجيا 

 10129 الفن و السياسة في فلسفة هربرت ماركيوز 

 8202 الفن و الصناعة : أسس التصميم الصناعي 

واإلنسانالفن   2845 

الجزء األول : النادر  -الفن والشرق : الملكية والمعنى في التداول 
 والعريق

7746 

 10128 الفن وعالم الرمز 

الفنادق ودورها في تنشيط الحركة التجارية بين الغرب اإلسالمي 
م15-13ه/9-7والغرب المسيحي خالل القرن ( ) 

11603 

 10135 الفنان و الجمهور

 9084 الفنولوجيا وعالقتها بالنظم في القرآن الكريم 

 9584 الفنون األدبية الشعبية : دراسة في ديناميات التغير 

 6698 الفنون األدبية بين الترجمة و التجريب 

 12772 الفنون األدبية بين الترجمة و التجريب 

 12119 الفنون اإلسالمية : األيرانية والتركية

 -اإلسالمية حتى نهاية العصر الفاطمي : مصادرها الفنية الفنون 

امثلة من فنونها التطبيقية  -أشهر عناصرها الزخالفية   
12120 

 12794 الفنون اإلسالمية في العصر العثماني : دراسة أثرية حضارية 

 10496 الفنون األندلوسية و أثرها في أوروبا القروسطية

اإلسالمية المبكرة في العصريين األموي األموي الفنون الزخرفية  
 و العباسي

4386 

 9655 الفنون الزخرفية اإلسالمية في العصرين األيوبى و المملوكى 

 3719 الفنون الصناعية و الحرف اليدوية

 7661 الفنون في حياتنا : دراسة 

 10677 الفنون مابين الحضارات القديمة والحديثة

طات خزانة المسجد األعظم بوزان :  الفهرس الوصفي لمخطو
 الجزء األول 

4778 

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان :  
 الجزء الثالث 

4779 

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان :  
 الجزء الثاني

4430 

 Advanced and = الفهرسة المتقدمة والمحوسبة

Computerzed Cataloging 
10314 

الفهرسة الموضوعية و قوائم رؤوس الموضوعات : بين التصنيف 
 و التكشيف و المكانز 

11820 

 5329 الفهرسة الوصفية للمطبوعات

 9074 .الفهرسة الوصفية للمكتبات. : المطبوعات والمخطوطات

السمعية والبصرية  الفهرسة الوصفية للمكتبات. : المواد 
 .والمصغرات الفيلميةو سائر المواد غير التقليدية

7680 



 10307 الفهرسة الوصفية و الموضوعية : التقليدية و المحوسبة

 Phobia 6745 = الفوبيا : الخوف المرضي من األشياء و التغلب عليها

 3393 الفولكلور العربي : بحوث و دراسات

بحوث و دراساتالفولكلور العربي :   3394 

 10847 الفئات الخاصة من منظور الخدمة اإلجتماعية

الفيدرالية الدولية للصحافين : و وضعية الصحافة الخاصة و  
1999-1996الصحافييين في الجزائر   

11202 

 3000 الفيلسوف الغزالي : إعادة تقويم لمنحنى تطوره الروحي

- 902ه/363-292الفاطمي (القاضي النعمان المؤرخ والفقيه 

م973 ) 
9672 

روسي-القاموس : قاموس عام عربي   = CnoBapb 12958 

 3350 القاموس العربي االول لمصطلحات علوم التفكير

النشاط  -القانون اإلداري و المؤسسات اإلدارية : التنظيم اإلداري 
 اإلداري : دراسة مقارنة 

9381 

 9295 القانون المدني نصا و تطبيقا 

 4306 القاهرة االستعمار 

 3712 القبائل األمازيغية : أدوارها مواطنها أعيانها 

 10362 القبائل العربية في المغرب : في عصري الموحدين و بني مرين 

-1256ه /665-654القبيلة الذهبية في عهد السلطان بركة خان (

م 1267 ) 
6856 

الدراسي في مادة الرياضياتالقدرات الذهنية وعالقتها بالتحصيل  . 6095 

 11834 القدرات العقلية : خصائصها و قياسها

قدرة التفكير الناقد -القدرات العقلية : قدرة التقويم   2663 

 2637 القدس : دراسة تاريخية حول المسجد األقصى و القدس الشريف

 5394 القدس في الصراع العربي اإلسرائيلي

) : الجزء الثاني1799-1640العثماني (القدس في العهد   9570 

1640-1516القدس في العهد العثماني : الجزء األول (  3305 

 8034 القدس مدينة الحجر 

 7657 القذف : بيان أركانه و عقوبته في الشريعة اإلسالمية

 10910 القراءات القرآنية : تاريخها ، ثبوتها، حجيتها و أحكامها 

: في ضوء علم اللغة الحديث القراءات القرآنية  8924 

 10088 القراءة و تعلمها : بحث في الطبيعة

 5259 القراءة...المكتبة المدرسية

 9060 ( القرار اإلداري المنعدم : ( دراسة مقارنة

 10486 القرارات االدارية في اإلدارة التربوية

نقدية إلشكالية القرآن الكريم و القراءة الحداثية : دراسة تحليلية 
 النص عند محمد أركون

4493 

 12237 القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية

القرآن الكريم وتفاعل المعانى : دراسة داللية لتعلق حرف الجر  
 بالفعل وأثره في المعنى في القرآن الكريم 

7762 

 11854 القرآن في شهر القرآن 

آيات األحكامالقرآن و التشريع : قراءة جديدة في   5904 



القرآن و الضمان اإلجتماعي : شرح وجيز لألسس التي إحتواها 
 ...القرآن

7819 

 9805 القرآن و عالم الحيوان 

 3549 القرصنة اإللكترونية : أسلحة الحرب الحديثة

-16ه/11-10القرصنة ومسار العالقات الجزائرية الخارجية خالل 

م17  
9367 

 9138 القرن التاسع عشر 

 12430 القرن الثامن عشر : عهد األنوار 

 6694 القرن الحادي و العشرون لن يكون يكون أمريكيا 

 12431 القرنان السادس عشر و السابع عشر : الجزء الرابع

 5759 القرون الوسطى : الجزء الثالث 

 4813 القسطاس المستقيم 

 4336 القصاص في الشريعة اإلسالمية : وفقا للقانون السعودي

القصة الحركية واأللعاب الصغيرة في تنمية الذكاء اإلجتماعي لدى 
 األطفال : برنامج مقترح 

2784 

 9938 القصص الهادف 

القصور الحسي الحركي وأثره على إكتساب مهارات العناية لدى 
 الطفل التوحدي 

6290 

القصور الصحراوية إلقليم توات : دراسة تاريخية ومعمارية 
كنة"قصور  " 

6894 

 7076 القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة 

القضاء في جزائر الغرب خالل العهد العثماني (بنوميزاب وبالد  
م 1830-1525القبائل)   

11830 

مكانة المرأة في -إعجاز القرآن-القضاء والقدر : معجزات الرسول
 اإلسالم

4214 

إهتمامات الحركة اإلصالحية القضايا اإلقتصادية واإلجتماعية في 
م من خالل جرائد جمعية 1939-م1931مابين الحربين العالميتين 

 العلماء المسلمين الجزائريين
10037 

القضايا العربية اإلسالمية في أدبيات النخبة الإلصالحية الجزائرية 
م1926-1900مطلع القرن العشرين ( ) 

10815 

 6214 القضايا الكبرى

م1954-1945بية في أدبيات نجم شمال إفريقيا (القضايا المغار ) 11573 

القضايا المغاربية من خالل كتابات أحمد توفيق المدني  
م 1983م/1911  

6470 

م : من 1954-1919القضية الجزائرية أمام البرلمان الفرنسي"
 خالل الجريدة الرسمية الفرنسية

7476 

1990-1946القضية الفلسطينية : في مؤتمرات القمة العربية   4531 

القضية الفلسطينية في إهتمامات الحركة اإلصالحية الجزائرية  
م1900/195( ) 

8641 

 12719 .القضية الفلسطينية في إهتمامات الشيخ البشير اإلبراهيمي

1990 - 1946القضية الفلسطينية في مؤتمرات القمة العربية :   4533 

يعقل...و قلب ينبض القلب بين الدين و الطب : قلب   3869 

 11388 .القلق اإلجتماعي وعالقته باإلدمان على األننترنت لدى المراهقين



القلق اإلجتماعي وعالقته بالعدوانية لدى أطفال السنة الرابعة 
 والخامسة إبتدائي

5754 

تالميذ السنة األولى   القلق اإلجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى
 ثانوي 

12192 

القلق اإلجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى تالميذ السنة األولى  
 ثانوي 

12193 

 9126 القلق في أداء الممثل المسرحي 

 10964 القلق لدى أمهات أطفال ذوي اإلعاقة العقلية

القلق واإلكتئاب لدى المصاب بالسرطان ومدى تقبله المرض 
 والعالج

6447 

 11575 " القليعة : " عنق الجمل

 10998 القمع اإلنفعالي وعالقته باألليكستيميا لدى مرضى السرطان 

 3410 القواعد الدولية لإلعالم 

 5180 القواعد الكلية فى الشريعة اإلسالمية

 4503 القوانين القرآنية للحضارات : دراسة قرآنية ألحداث التاريخ 

المؤسسات العالمية عبر الحدود القوميةالقوة الثالثة :   10828 

 6824 القوة و اإلرهاب : جذورهما في عمق الثقافة األمريكية 

 3826 القول األوسط : في أخبار بعض من جل بالمغرب األوسط 

 4061 القول الفصل في تنظيم النسل

 4259 القومية العربية : األمة و الدولة في الوطن العربي 

القومية العربية و الوحدة في الفكر السياسي العربي; ترجمة سمير 
 كرم

4355 

 11507 القوى البحرية والتجارية : في حوض البحر المتوسط

 8309 القوى السياسية و التنمية : دراسة في علم االجتماع السياسي 

 11591 القوى المؤثرة في النظم التعليمية

 3442 القيادة األخالقية

 4524 القيادة التربوية : اإلشراف التربوي الفعال و اإلدارة الحافزية 

 10293 القيادة التربوية : مدخل استراتيجي

 Educational Leadership 7767 = القيادة التربوية

 3466 القيادة التربوية الحديثة

 8806 القيادة التنظيمية في المؤسسة وعالقتها بإلتزام الوظيفي 

لمدرسية ودورها في إدارة مشروع المؤسسة التربويةالقيادة ا  6261 

 11525 القيادة النسائية : القيادة من األمام

 3476 القيادة و إدارة الجودة في التعليم العالي

 6249 القيادة و إشكالية الرضا الوظيفي للعامل

 4829 القيادة و اإلشراف اإلداري 

 8023 القيادة و صنع التاريخ

 4960 القياس ال

 13127 القياس النفسي

 9852 (القياس النفسي : (قياس القدرات العقلية

القياس النفسي و تصميم أدواته للطالب و الباحثين في علم النفس و 
 التربية

12164 



 2310 القياس و التشخيص : في التربية الخاصة 

برمجيةالقياس و التقويم : منظور تطبيقي مع نطبيقات    SPSS 5305 

 2644 القياس و التقويم التربوي 

 10215 القياس و التقويم التربوي : في العملية التدريسية

 5058 القياس و التقويم الصفي

 3681 القياس و التقويم في التربية و التعليم

 2562 القياس و التقويم في التربية و علم النفس

التربية و علم النفسالقياس و التقويم في   5361 

 5007 القياس و التقويم في التعلم والتعليم

 7383 القياس و التقويم في الفن و التربية الفنية

 11331 القياس و التقييم و أساليب القياس و التشخيص في التربية الخاصة 

 12268 القياس والتقويم في التربية وعلم النفس 

وأثرها على نشأة النزاع العمالي في المؤسسة  القيم اإلجتماعية 
 اإلقتصادية الجزائرية

11994 

 3361 القيم األساسية للفكر اإلسالمي والثقافة العربية

 9444 القيم البيئية في الكاريكاتور اإللكتروني

القيم الخلقية من خالل "قناة الرسالة" : دراسة وصفية تحليلية  
 ""لبرنامج قيمنا

9855 

الدينية للشباب من منظور الخدمة اإلجتماعيةالقيم   10862 

 6253 القيم الدينية وعالقتها بالتوافق الزواجي

 6254 القيم الدينية وعالقتها بالتوافق الزواجي

 8879 القيم الروحية و الرؤية الوطنية في الطريقة الشيخية 

 8266 القيم المتضمنة للعنف في األفالم الكرتونية 

موجهات السلوك اإلجتماعي القيم و   6753 

 12970 القيم والمضامين في الرسوم المتحركة وفق نظرية الغرس الثقافي

القيود القانونية على حرية الصحافة منذ العهد العثماني و حتى العهد 
 الحالي : دراسة مقارنة 

3644 

1868-1867الكارثة الديمغرافية :   9215 

الجزء األول الكامل في التاريخ :   2411 

 2408 الكامل في التاريخ : الجزء التاسع 

 2419 الكامل في التاريخ : الجزء التاسع 

 2402 الكامل في التاريخ : الجزء الثالث 

 2413 الكامل في التاريخ : الجزء الثالث 

 2407 الكامل في التاريخ : الجزء الثامن 

 2414 الكامل في التاريخ : الجزء الثامن 

 2404 الكامل في التاريخ : الجزء الخامس

 2417 الكامل في التاريخ : الجزء الخامس

 2403 الكامل في التاريخ : الجزء الرابع

 2418 الكامل في التاريخ : الجزء الرابع

 2406 الكامل في التاريخ : الجزء السابع 

 2415 الكامل في التاريخ : الجزء السابع 

التاريخ : الجزء السادسالكامل في   2405 



 2416 الكامل في التاريخ : الجزء السادس

 2410 الكامل في التاريخ : فهارس : الجزء العاشر

 2420 الكامل في التاريخ : فهارس : الجزء العاشر

 2412 الكامل في التاريخ : الجزء الثاني  :الكامل في التاريخ

 3801 الكبائر

و االنتاج - االلكتروني : ( التصميم الكتاب   ) 9394 

 2714 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد االول

 2721 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد التاسع

 2716 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد الثالث

المجلد الثامن الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار :   2720 

 2715 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد الثاني

 2713 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد الخامس

 2717 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد الرابع 

 2719 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد السابع

المصنف في األحاديث واآلثار : المجلد السادس الكتاب   2718 

الكتاب المقدس ليس وحيا إالهيا : قراءة نقدية تكشف وتثبت أن 
 التوراة واألناجيل وأسفارها ليست وحيا إالهيا 

10200 

 9070 "الكتابات الفرنسية حول تاريخ الجزائر "شارل روبير أجرون

القرنيين الثاني و الثامن الكتابات الكوفية في الجزائر : بين 
م 14 -8الهجريين (   ) 

12151 

الكتابات والزخارف : على النقود والتحف المعدنية في العصر  
 المملوكي البحري

9710 

 11054 الكتابة اإلبداعية للموهوبين : النموذج و التطبيق 

 1497 -م 1427ه/ 902 -ه 831الكتابة التاريخية عند السخاوي ( 

 (م
10344 

الكتابة الروائية ولغة السينما : التحليل السيميولوجي لفيلم ريح 
 الجنوب

10735 

 3116 الكتابة لإلذاعة و التلفزيون

 4971 الكتابة للتلفزيون و اإلذاعة ووسائل اإلعالم الحديثة

 7659 الكتابة للطفل : بين العلم والفن 

 9512 الكتابة للعالقات العامة

للعالقات العامة : الشكل و األسلوبالكتابة   12756 

م : ( 1962-1956الكتائب العسكرية في الوالية الرابعة التاريخية 
 (الزبيرية والحمدانية أنموذجين

11461 

  13-10الكراغلة في المجتمع الجزائري العثماني مابين القرن (

م19-16ه/ ) 
10323 

جوه التأويل : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في و
 الجزء الثاني

3675 

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل : 
 الجزء الثالث 

3676 

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل : 
 الجزء الرابع 

3677 

1955 -1935الكشافة اإلسالمية الجزائرية :   2639 



اإلسالمية الجزائرية : دراسات وبحوث الندوة الوطنية الكشافة 
 األولى حول تاريخ الكشافة اإلسالمية الجزائرية

8740 

 4011 الكشف عن الموهوبين فب االنشطة المدرسية 

الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة : نقد علم الكالم ضدا على 
رية اإلختيار في الترسيم األيديولوجي للعقيدة و دفاعا عن العلم و ح

 الفكر الفعل و العلم 
3268 

 Les = الكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة وحلم العودة

comprétences émigrantes: entre la réalité de l'exil 

et l'espoir du retour 

5077 

الكفاءة اإلجتماعية وعالقتها بتقدير الذات لدى المراهق المتمدرس 
وي في السنة الثانية ثان  

6050 

 4758 الكفاءة اإلدارية

الكفاءة التنظيمية و السلوك اإلنتاجي : مدخل في علم االجتماع 
 الصناعي 

11414 

الكفاءة الذاتية وعالقتها بمستوى الطموح لدى تالميذ السنة الثانية  
 ثانوي 

6812 

الكفاءة الذاتية وعالقتها بمستوى الطموح لدى تالميذ السنة الثانية  
 ثانوي 

6813 

 4988 الكفاءة السيميائية 

1954-1900الكفاح السياسي بإقليم المسيلة   6709 

 5944 الكفاح القومي والسياسي الجزء األول

 5942 الكفاح القومي والسياسي الجزء الثالث

 5943 الكفاح القومي والسياسي الجزء الثاني 

العالمات و  الكفاية السيميائية في التحرير الصحفي : دراسة في 
 تطبيق المربع السيميائي 

3844 

 // alkifayah fi ilm al-riwayah = الكفاية في علم الرواية

the basics of the prophetic hadith's narration 
3138 

 10523 الكمبيوتر و صعوبات التعلم : النظرية و التطبيق 

تاريخ  الكندي أبو يوسف يعقوب بن اسحق : أعظم الحكماء في 
 البشرية

10171 

 2669 الكوارث الطبيعية : المجلد األول

 2670 الكوارث الطبيعية : المجلد الثاني

- 6الكوارث الطبيعية في المغرب اإلسالمي : المجاعات واألوبئة (

م14-12ه/8 ) 
6391 

الكوارث الطبيعية وتأثيرها على سكان الجزائر خالل العهد 
م 19-18العثماني في القرنيين   

10153 

الكواكب الزاهرة : في اجتماع األولياء يقظة بسيد الدنيا واآلخرة  
 صلى هللا عليه وسلم 

4158 

 6766 الكواكبي

 5456 الكون في القرآن الكريم : إشارات علمية تدعو إلى اإليمان

 11004 الكون في القرآن الكريم : دراسة مقارنة

 4726 الكونغرس و النظام السياسي االمريكي 

الكويت و التنمية اإلجتماعية : قيادة و تخطيط و مشاركة شعبية و  
 توجه إنساني 

11947 



1962-1936الالجئون اإلسبان في الجزائر خالل (  ) 4551 

 10655 الالسلطوية : من النظرية إلى التطبيق 

 3232 الآللي السندسية في الفضائل السنوسية

الكريمالالم المزحلقة في القران   3554 

 9078 الالمركزية في التعليم : رؤية جديدة

 8636 الالمركزية في التعليم : متطلبات اإلعداد المؤسسي

-- 91الألندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود(

1492-710ه/897 ) 
8945 

1895-1871اللجان الربلمانية الفرنسية و قضايا الجزائريين   8880 

 12804 اللسانيات و علم اللغة الحديث : تطبيق على تجويد القرآن الكريم

اللعب الجماعي وأثره في تنمية التفاعل اإلجتماعي عند طفل 
سنوات 05-04الروضة بعمر" " 

12709 

 9563 اللعب بين النظرية والتطبيق 

 4017 اللعب عند األطفال و تطبيقاته التربوية

 12048 اللعب و الطفولة 

 2765 اللغة اإلنفعالية بين المنطوق والمكتوب 

م185-1830اللغة العربية في السياسة الفرنسية بالجزائر   11420 

 12236 اللغة العربية في رحاب القرآن الكريم

 9396 اللغة العربية والتفاهم العالمي : المبادئ و اآلليات 

ت تدريسيةاللغة و التفكير الناقد : أسس نظريةو إستراتجيا  10257 

 3662 اللغة و التواصل في رحاب الجامعة

 10933 اللغة و التواصل لدي الطفل 

سبتمبر  11اللغة و السياسة في عالم ما بعد   7768 

 3314 اللغة واالنتباه والسلوك التكيفي عند متالزمة داون

اللغة والشريعة : أثر النحو والبالغة في األحكام الفقهية بداية 
نموذجا -المجتهد ونهاية المقتصد  

3841 

اللقاء العربي الثاني لتعليم التفكير وتنمية اإلبداع : أوراق علمية 
2008تموز  24-23محكمة   

11950 

 8261 اللمامشة في الثورة : دراسة 

 8262 اللمامشة في الثورة : دراسة 

اللمع على نظم البدع و يليه اقامة البراهين العظام على نفي 
التعصب الديني في اإلسالم و يليه أنفس درة في مسألة الهجرة و  
 يليه تنبيه المغتربين و الرد على اخوان الشياطين و يليه الحقائق

5017 

 4629 هللا : كتاب في نشأة العقيدة اإللهية

 4605 هللا اكبر وانطلقت ثورة الجزائر 

ية للعالم هللا و اإلنسان في القرآن : علم داللة الرؤية القرآن  5533 

 9000 هللا والعالم واإلنسان في الفكر اإلسالمي

 12879 اللوبي اإلسرائيلي و السياسة الخارجية االمريكية 

اللوحات الفسيفسائية المرممة خالل الفترة اإلستعمارية "متحف  
 "شرشال الجديد

6629 

 11140 الليبرالية : إشكالية مفهوم

الجزائرية : دراسة جهود لجنة جمع التبرعات الليبيون و الثورة  5779 



1962-1954لمساعدة الجزائر في إقليم والية طرابلس الغرب   

الماء واألرض في عهد الرسول صلى هللا عيه وسلم من خالل كتب 
 السيرة

6643 

 5026 المأثورات : لإلمام الشهيد حسن البنا

 5027 المأثورات : لإلمام الشهيد حسن البنا

لمادية اإلسالمية وأبعادهاا  7649 

 10342 المادية و المثالية فى فلسفة ابن رشد

 6147 المآذن األثرية بمدينة البليدة

 3539 الماسونية : األخطبوط المجهول

 V-Ray et RPC 3161 = الماكس المعماري

 8275 المألوف من األندلس إلى قسنطينة : النشأة والخصوصيات

الميزانية العامة -اإليرادات العامة  -العامة : النفقات العامة المالية   2527 

 12842 ألمانيا الهتلرية و المشرق العربي

 13008 الماوردي رائد الفكر السياسي اإلسالمي

 10ه /  5 –م )  11المبادالت التجارية في األندلس خالل القرنيين 

– 4  ) 
8427 

الديموقراطية للمدارس المبادئ   5141 

المبعدون الى كاليدونيا الجديدة : مأساة هوية منفية : نتائج و أبعاد  
 ثورة المقراني و الحداد 

4305 

 10483 المتاحف اإلفتراضية في الجزائر : الواقع واآلفاق 

المتجر الربيح والمسعى الرجيح في شرح الجامع الصحيح : لالمام 
محمد بن احمد بن مرزوق الحفيد التلمساني العالمة ابي عبد هللا 

م 1439ه/842المتوفي سنة   الجزء االول :
5039 

 9270 المتحف والجمهور : متحف ماما 

 8331 المتحف ودوره التثقيفي في المجتمع متحف نصر الدين ديني

 10970 المتحف ودوره في تدوين التاريخ : المتحف الوطني للمجاهد 

الوظيفية التنظيمية لتفعيل العالقات العامة في المؤسسات المتطلبات 
 العمومية 

12396 

المتغيرات السياسية اإلقليمية و الدولية : و أثرها فى السيلسة  
 الخارجية الليبية

5471 

 2348 المتغيرات االجتماعية في مؤسسات التعليم قبل الجامعي

ة المتغيرات اإلدارية في منظمات الرعاية اإلجتماعي  8872 

 3950 المتغيرات االقتصادية وأثرها على السلوك الجرمي واالنحراف 

 10637 المتغيرات الدولية

 4479 المتغيرات الدولية و سيناريوهات الثقافة العربية 

المتفوقون عقليا ذوو صعوبات التعلم في مدارسنا : تنميتهم وجدانيا 
 و علميا و معرفيا 

3436 

السيف و القلم المتنبي : شاعر   10110 

 3293 المثال القيمي و التغيير االجتماعي

 12349 المثقفون الجزائريون في عمالة وهران 

م1962-م1954المثقفون الجزائريون والثورة ( ) 8971 

م1954-1900المثقفون الجزائريون والحضارة الفرنسية ( ) 10026 



م1962-1830المستعمرة (المجابهات الثقافية في الجزائر  ) 6484 

م1930-1860المجاعات واألوبئة في الجزائر ( ) 6617 

- 261المجالس العلمية واألدبية في عهد األمراء السامانيين (

م999-875ه/389 ) 
11143 

 4612 ( المجاهدة الجزائرية : ( و اإلرهاب االستعماري

 4613 المجاهدون الجزائريون

الكرامة بوالية ميلة ابان الثورة التحريرية المجاهدون و معارك 
م : الجزء األول1962-م1954الجزائرية   

11981 

المجاهدون و معارك الكرامة بوالية ميلة ابان الثورة التحريرية 
م : الجزء الثاني1962-م1954الجزائرية   

11979 

المجايلة التاريخية فلسفة التكوين : نظرية رؤيوية في المعرفة 
اإلسالمية العربية   

3351 

 8084 المجتمع : دراسة في علم االجتماع

م16ه/10المجتمع اإلسطنبولي في القرن ( ) 8513 

 3242 المجتمع اإلنساني في القرآن الكريم

المجتمع الجزائري في مخبر اإليديولوجية الكولينالية : مقاومة  
التجنيس القبائل لإلدماج و التفكيك و فشل مشاريع التنصير و   

2734 

المجتمع الجزائري في مخبر اإليديولوجية الكولينالية : مقاومة  
 القبائل لإلدماج و التفكيك و فشل مشاريع التنصير و التجنيس 

8892 

المجتمع الجزائري من خالل كتاب المرآة لحمدان بن عثمان خوجة 
م 19بداية القرن -م 18(نهاية القرن ) 

12513 

خالل كتابات جماعة المحافظين نهاية القرن المجتمع الجزائري من 
21ومطلع القرن  20  

11407 

 9160 المجتمع الجزائري و فعالياته في العهد العثماني 

-10المجتمع الدمشقي من خالل المصادر المحلية خالل القرنين (

م 17-16ه/ 11 ) 
12249 

الثقافة: دراسة  المجتمع العربي المعاصر : المقومات و األنماط و 
 تحليلية نقدية

7563 

 5735 المجتمع العربي المعاصر : بحث في تغير األحوال والعالقات 

 12301 المجتمع العربي بين التاريخ و الواقع

المجتمع الفاضل : محاولة عصرية و رؤية جديدة لمجتمع و مدينة 
 فاضلة 

2870 

 5510 المجتمع المدني : التاريخ النقدي للفكرة

مجتمع المدني : النظرية و التطبيق السياسيال  2806 

 5786 المجتمع المدني : دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع المدني العربي

 3284 المجتمع المدني : هوية االختالف 

 11521 المجتمع المدني العربي : قضايا المواطنة و حقوق االنسان

 7672 المجتمع المدني عند توماس هوبز و جون لوك

 9202 المجتمع المدني في العالم اإلسالمي : منظورات معاصرة

 11918 المجتمع المدني و الديمفراطية 

المجتمع المدني و سياسات اإلفقار في العالم العربي; سيد 
 (البحراوي، سعيد المصري....(و آخرون

12094 

 9528 المجتمع المدني والديمقراطية 



والجماعات األوروبية في جزائر القرن العشرين :  المجتمع المسلم 
 المجلد األول: حقائق وإيديولوجيات وأساطير ونمطيات 

13041 

المجتمع المسلم والجماعات األوروبيةفي جزائر القرن العشرين :  
 المجلد الثاني: حقائق وإيديولوجيات وأساطير ونمطيات 

12019 

اوين ألسعد بن المجتمع المصري من خالل كتاب قوانين الدو
م1209-1149ه/606-544مماتي( ) 

8027 

المجتمع و الدولة في اليمن : دراسة لعالقة القبيلة بالتعددية السياسية 
 و الحزبية

4459 

 7707 المجتمع،النظام ،البنية في موضوع علم االجتماع و إشكاليته

المجتمعات الجديدة بين سياسة االنتشار الحضري و التنمية 
 المتوازنة

2776 

المجرم والجريمة و العقاب : ( قصور السياسة العقابية ) : دراسة 
 .... قانونية للتعريف بالجرم و الجريمة و البحث في ماهية العقوبة

3784 

المجلد األول, إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات 
الثاني جمادى  8-7-6العولمة : أعمال ملتقى دولي بتلمسان أيام: 

2011ماي  11-10-9ه الموافق :  1432  

12914 

المجلد االول, تاريخ الصحافة العربية الجزائرية : المقالة الصحفية 
 الجزائرية 

12567 

 5052 المجلد الثالث, فتاوى الشيخ العالمة أحمد حماني

 5053 المجلد الثاني, فتاوى الشيخ العالمة أحمد حماني

يس : حياته و آثاره: تفسير وشرح  , ابن باد2الجزء 1المجلد
 أحاديث: الجزء األول 

4377 

المجموعات المتحفية المعدنية بمتحف األمن الوطني : دراسة لوسط 
 الحفظ

5722 

 7681 .المحاورات في: : مناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات

الشرعية المحراب : رسائل إلى صانعة الحياة السعيدة وبذيله الرقية 
 وفق الكتاب والسنة الصحيحة 

5190 

 2612 المحرقة النازية : بين رايخ برلين ويهود فلسطين 

 3428 المحقور : مسرحية مستوحاة من التراث الشعبي الجزائري 

 7522 المحنة الجزائرية : شهود يتكلمون

المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع : و هو شرح على  
ه 730مة أبي الحسن الرباطي (ابن بري المتوفي سنة منظومة العال  

( 

3251 

 5914 المختصر المفيد في التاريخ 

المختصر في تارخ الجزائر : من عهد الفينيقيين إلى خروج 
 الفرنسيين

10789 

1962- 1954المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية   2741 

الفينيقيين الى خروج  المختصر في تاريخ الجزائر : من عهد 
م 1962-ق.م 814الفرنسيين( ) 

10784 

 10253 المخدرات : تأثيراتها و طرق التخلص اآلمن منها 

 6110 .المخدرات في الوسط الجامعي

 3371 المخدرات و المؤثرات العقلية : أسباب التعاطي و أساليب المواجهة

 11656 المخدرات والعولمة 

القراءة المتعددة للنصالمخرج المسرحي و   8713 



-1956المخططات العسكرية الفرنسية في الوالية الرابعة (

م1962 ) 
8359 

 10765 المخطوط العربي : أدوات التحقيق والدراسة والنشر

 5145 المخطوط العربي : وشيء من قضياه

 6987 المخطوطات اإلسالمية

المغاربي للمخطوطات المخطوطات العلمية : أعمال الملتقى   5079 

 4936 المداخل النظرية لعلم االجتماع 

 4095 المدارس األدبية في صحراء الطوارق

 9133 المدارس السنية في عهد السلطان ملكشاه 

 5504 المدارس الفكرية السريانية : في الشرق األدنى القديم

معماريةالمدارس المغربية في العصر المريني : دراسة آثارية   2681 

 المدافعة االلكترونية : و حماية المستهلك من منظور تنظيم المجتمع
= Online Advocacy In The Field Of Consumer 

Protection In Terms Of Community Organizing 

2772 

المدح والذم في القرآن الكريم : دراسة موضوعية تبحث في بالغية 
 وأساليب المدح العقائدي

3572 

 9546 المدخل إلى أركيولوجيا ما قبل التاريخ

 9701 المدخل إلى اإلبداع

 2370 المدخل إلى األنثروبولوجيا 

 4861 المدخل الى التدريس 

 7183 المدخل إلى التدريس بالكفاءات

 3634 المدخل إلى التربية الخاصة 

المدخل إلى التربية الخاصة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة :  
أساليب التدريس-التشخيص-المفهوم  

4585 

 3857 المدخل الى التربية و التعليم

 13027 المدخل إلى التصوف اإلسالمي : البدايات

 13026 المدخل إلى التصوف الفلسفي : دراسة روحية سيكوميتافيزيقية

المدخل إلى الدراسات اإلسالمية والمنهج األصولي اإلسالمي للرد 
البائية والبهائية والقاديانيةعلى   

8454 

 4789 المدخل إلى العلوم البيئية 

 9069 المدخل الى الفلسفة العامة 

 5860 المدخل إلى المنطق المعاصر

 3799 المدخل إلى تاريخ العلوم عند العرب

 11289 المدخل إلى علم اآلثار

 3397 المدخل الى علم االجتماع 

االجتماع المدخل إلى علم    3388 

 3391 المدخل إلى علم االجتماع 

 3479 المدخل إلى علم االجتماع 

 3683 المدخل إلى علم االجتماع 

 10366 المدخل إلى علم االجتماع 

 11962 المدخل إلى علم االجتماع 

 3404 المدخل إلى علم اإلجتماع 



 11960 المدخل إلى علم اإلجتماع 

اإلجتماع المدخل إلى علم    12316 

 12056 المدخل إلى علم األنثروبولوجيا

 8642 المدخل إلى علم التاريخ 

 9858 المدخل الى علم السياسة 

 12068 المدخل إلى علم العالقات الدولية 

 9996 المدخل إلى علم النفس

 13000 المدخل إلى علم النفس االجتماعي

 13001 المدخل إلى علم النفس االجتماعي

 2564 المدخل إلى علم النفس التربوي

 2563 المدخل الى علم النفس العام 

 4501 المدخل إلى علم النفس العام 

 5869 المدخل إلى علم النفس المعرفي 

 10443 .المدخل إلى علوم المكتبات

 8658 المدخل في تدريس العلوم : تدريس العلوم في العالم المعاصر 

 3352 المدخل في خدمة الفرد 

 8868 المدخل في علم االجتماع المعاصر

 8875 المدخل في علم االجتماع المعاصر

 3589 المدخل لدراسة اآلثار و المدن اإلسالمية

 7432 المدخل لدراسة اإلنسان والمجتمع والثقافة

 4201 المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي

مصادره و نظرياته المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي : تاريخه و 
 العامة

2312 

 4898 المدخل لعلم االجتماع اإلسالمي 

 10627 المدخل للعالقات الدولية 

المددخل للشريعة اإلسالمية والفقه : مصادر اإلثبات واألدلة  
 االجتهادية:الكتاب األول 

10000 

 5586 المدرب المتميز : فن إيصال الرسالة التدريبية 

الروماني بشرشالالمدرج   4272 

 5205 المدرسة اإللكترونية و دور اإلنترنت في التعليم : رؤية تربوية

 12517 المدرسة الذكية

 3164 المدرسة الفاعلة : مفهومها 

-1850المدرسة الفرنسية ودورها في تكوين النخبة الجزائرية (

م1900 ) 
11523 

الملتقى الوطني الخامس المدرسة المالكية الجزائرية : أعمال 
 للمذهب المالكي

5085 

 3633 المدرسة المجتمعية و تعليم المستقبل

 10817 المدرسة في الجزائر : حقائق وإشكاالت 

 7950 المدرسة و المجتمع

 8469 المدرسة و المجتمع

 11399 المدفعية الجزائرية في العهد العثماني 

وأهميتها اإلقتصادية من خالل المدن الساحلية في المغرب األوسط  12829 



م13-ه7رحلة العبدي ( ) 

 9292 المدنية اإلسالمية من وجهة نظر المستشرقين

 5104 المدية : عروس الجبال 

 2298 المدينة اإلسالمية : نشأتها واثرها في التطور الحضاري 

 5999 "المدينة العثمانية بين الشرق والغرب : حلب "أنموذجا

 5175 المدينة العربية بين عولمتين 

-توماس مور -الفارابي-أفالطون-المدينة الفاضلة : عند جواتما بوذا

 فرانيس بيكون
9947 

 2596 المدينة الفاضلة عند ابن رشد 

 4846 المدينة الفاضلة ومختارات من كتاب الملة : مقالة فلسفية

لعهد العثمانيالمدينة و السلطة في اإلسالم : نموذج الجزائر في ا  6005 

- 1954المذكرات والشهادات الحية ودورها في تاريخ الثورة (

م1962 ) 
6289 

- ه 668-540المذهب األشعري في عهد الموحدين باألندلس (
م1141-1269 ) 

8494 

 7447 المرآة

 6537 المرأة الجزائرية وحركة اإلصالح النسوية العربية

العامة و السياسيةالمرأة العربية في الحياة   5230 

المرأة العربية في إهتمامات المصريين والتونسيين خالل القرنيين 
م19-20  

8843 

 9940 المرأة العربية و تفاعلها االجتماعي

 2323 المرأة العربية والحياة العامة

المرأة عبر التاريخ البشري : الحضارات 
القديمة.العبرانيون.الفراعنة.البوذيون.الصينيون.اليونانيون.روما  
 القديمة.المسيحيون.الجاهليون.اإلسالم

6968 

المرأة في المغرب اإلسالمي من خالل كتب النوازل الفقهية (دور  
م16-14ه/ 10- 8ومعيار الونشريسي) من القرن  -المازوني   

12976 

- جريدة الشهاب-التيار اإلصالحيالمرأة في إهتمامات صحافة 

م1939-م1925  
11017 

 4919 المرأة في منظومة األمم المتحدة : رؤية إسالمية

 7156 المرأة و التغيرات البيولوجية و الثقافية في مراحل سن اليأس 

 3981 المرأة و المجتمع المعاصر

المرأة و قضايا معاصرة : المشاركة السياسية, التنمية, األمية,  
لزيادة السكانية, اإلدمان, التلوث, التطرفا  

7354 

 4032 المرأة والصراع النفسي

 3521 المرأة وحقوقها في اإلسالم

 10303 المراجع و الخدمات المرجعية 

 8934 المراسالت التجارية 

 Busness = المراسالت التجارية : بين النظرية و التطبيق

Letters 
7490 

م 15-9ه/ 9-3اإلسالمية في البحر األبيض المتوسط (المراصد   ) 11884 

 6المرافعة الكبرى : المحاكمة الكبرى للمنظمة السرية بوهران في  

1951مارس   
12971 



المراكز العلمية في األندلس وأثرها على الغرب الالتيني من خالل 
م12-11ه/06-05القرنيين ( ) 

6937 

المغرب ا|ألوسط : مواقع أثرية و المراكز العمرانية الكبرى في 
 تحف فنية

6982 

 3438 المراهق

 The adolescent and adolescence 4763 = المراهق و المراهقة

 4188 المراهقة و أسباب اإلنحراف مع أضواء على المدرسة المحمدية

 2918 المراهقة و العناية بالمراهقين

 9820 المراهقة و العناية بالمراهقين

 2630 المرجع في اإلشراف التربوي و العملية اإلشرافية 

 7088 المرجع في التوجيه التربوي من مدخل الجودة و التميز

 6160 المرجع في التوجيه المدرسي والمهني 

المرجع في العلمانية : حقيقة العلمانية والصراع بين اإلسالميين 
 والعلمانيين 

11579 

1954-1830اصر (المرجع في تاريخ الجزائر المع ) 12231 

 5112 المرجع في تاريخ الطائف 

 7045 المرجع في علم النفس

 5848 المرجع في علم النفس الطفولة : حلول المشكالت النفسية

 3590 المرجع في علم النفس الفسيولوجي

 11486 المرجع في علوم التربية

 8975 المرجع في مناهج البحوث : التربوية و النفسية

المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة : ( مؤسسات و  
 Les Références Historiques de Létat = (مواثيق 

Algérien( Institutions et Chartes 

8348 

االستراتيجي األمريكي : ما   -المرجعية الفكرية للخطاب السياسي
2001بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر   

3279 

الحديث في التربية العملية و التدريس المصغر المرشد   4868 

المرشد المعاصر : إلى أحدث طرائق التدريس وفق معايير المناهج 
 الدولية 

11593 

 11658 المرشد في الطب النفسي

 8914 المرونة األسرية و السلوك االجتماعي

المرونة النفسية وعالقتها بمركز الضبط الصحي لدى عينة من 
يحيى فارس بالمديةطالب   

11936 

المرويات التاريخية والمآثر والمناقب لكتاب الوحي في الكتب  
 والسنة

4576 

 10890 المساجد األثرية لمدينة الجزائر 

 6582 المساجد العتيقة في الغرب الجزائري

 12376 المساجد العثمانية بوهران و معسكر

 5444 المساجد في اإلسالم 

والزوايا في مدينة قسنطينة األثريةالمساجد   10602 

 6632 المسار المهني للمعلم وأثره على مكانته االجتماعية

 6595 المساكن التقليدية في قرية جبلية ببجاية

 5255 المسألة الثقافية : من أجل بناء نظرية في الثقاقة 



 4998 المسألة الديمقراطية في الوطن العربي 

المغاربية من خالل كتاب الفضيل الورتالني "الجزائر المسألة 
م1959-م1900الثائرة" ( ) 

11760 

 2998 المسالك والممالك

 8742 المساندة االجتماعية و أحداث الحياة الضاغطة 

 10267 المساندة االجتماعية و تطبيقاتها العملية في حياتنا اليومية

الحياة لدى المصابين  المساندة اإلجتماعية و عالقتها بجودة 
 باألمراض المزمنة 

12950 

 6636 المساندة اإلجتماعية والصالبة النفسية لدى المعاقين حركيا

المساندة اإلفريقية للثورة الجزائرية من خالل جريدة المجاهد  
م1956-1962( ) 

6527 

المساندة تاإلجتماعية واإلتزان اإلنفعالي لدى المسنين المقيمين بدار 
 .العجزة

2835 

 11207 المساواة

-1900المساواة واإلندماج واإلصالح في تراث الحركة الوطنية (

م1954 ) 
11425 

 4112 المستشرقون األلمان : النشوء والتأثير والمصائر 

 9718 المستشرقون الجدد : دراسة في مراكز األبحاث الغربية 

المستشرقين المستشرقون و القرآن : دراسة لترجمات نفر من 
 الفرنسيين للقرآن و آرائهم فيه 

10453 

 8526 المستشرقون و مصطلحات التاريخ اإلسالمي : تحليل و نقد 

 7556 المستشرقون وبنية النص القرآني

 5784 المستقبل اإلعالمي و دوره في التنمية اإلجتماعية

1962-1954المستوطنون األوربيون و الثورة الجزائرية :   7440 

سرح : أصوله وإتجاهاته المعاصرة مع دراسات تحليلية مقارنةالم  4615 

 4538 المسرح التعبيري 

 7363 المسرح التعليمي : المصطلح و التطبيق 

 6750 المسرح الجزائري : نشأته و تطوره

المسرح الجزائري و الثورة الجزائرية : دراسة تطبيقية في صور 
ثولرة اول نوفمبر اسهام المسرح الجزائري في   

6913 

 13012 المسرح في الجزائر : األزمة و الحلول 

 5346 المسرح و القيم التربوية للطفل

 5847 المسرح وتنمية مهارات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

 7965 المسرحي الشهيد أحمد بن معيزة : سيرة نقدية 

الوطنية للشرق  المسكوكات العثمانية المعروضة في المتاحف 
 (الجزائري (سطيف، قسنطينة

11899 

المسكوكات المغربية : من الفتح اإلسالمي الى سقوط دولة بني  
 حماد

6168 

المسكوكات المغربية: الجزء األول : على عهد الموحديين و 
الحفصيين و المرنيين خالل القرون السادس و السابع و الثامن  

و الرابع عشر للميالد: دراسة  للهجرة الثاني عشر و الثالث عشر 
 حضارية 

6167 

المسكوكات المغربية: الجزء الثالث : على عهد الموحديين و  6166 



الحفصيين و المرنيين خالل القرون السادس و السابع و الثامن  
للهجرة الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر للميالد: دراسة  
 حضارية 

ي : على عهد الموحديين و المسكوكات المغربية: الجزء الثان
الحفصيين و المرنيين خالل القرون السادس و السابع و الثامن  
للهجرة الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر للميالد: دراسة  
 حضارية 

6165 

م  1235-909-ه 633-296المسكوكات في المغرب األوسط ( ) 8070 

 6233 المسلم في عالم اإلقتصاد 

أمريكاالمسلمون في   7213 

 4972 المسلمون في أوروبا و امريكا : الجزء االول و الثاني

 5094 المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا 

-AL = المسلمون في غرب إفريقيا : تاريخ و حضارة

MUSLIMUN FI GARB IFRIQIYAH 
5564 

 7246 المسلمون و األخر : حوار و تبادل حضاري 

الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسن المسند الصحيح 
 Al-musnad as -sahih al-hasan fi ma'athir = المريني

mawlana abi al-hasan 

3220 

 5650 المسنون في عالم متغير : مقدمة في علم الشيخوخة 

المسؤلية السياسية بين الدولة والمواطن : دراسة تحليلية في فلسفة  
 السياسة 

8751 

 11771 المسؤولية اإلجتماعية لطفل ما قبل المدرسة 

 9847 المسؤولية االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة : دليل عمل 

 11770 المسؤولية اإلجتماعية لطفل ماقبل المدرسة 

المسؤولية الدولية عن انتهاك حماية الصحفيين ووسائل اإلعالم :  
ون الدولي أثناء النزاعات المسلحة : في ضوء أحكام القان  

4369 

المسؤولية المدنية عن االعتداء على الحق في الصورة بواسطة  
 الهاتف المحمول

5181 

المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر : القطاع القسنطيني 
 القطاع الجزائري : الجزء االول

10810 

المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر : القطاع 
62-54الوهراني:مدرسة التهذيب في ثمانية أعوام   

10813 

1945ماي  8المسيرة الوطنية و أحداث   11106 

 12603 المسيلة

 9557 المسئولية اإلجتماعية : بين الشراكة وآفاق التنمية

 4698 .المسئولية اإلجتماعية وعالقتها بإتخاذ القرار

للمراة في العالم الثالث المشاركة اإلجتماعية و السياسية   10849 

 10846 المشاركة اإلجتماعية و السياسية للمرأة في العالم الثالث 

 7856 المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة

 8408 "المشاكل األسرية في األندلس من خالل "فتاوى إبن رشد الجد

 11976 المشاكل األسرية وعالقتها بظهور العنف عند المراهق 

 10835 المشاكل اإلنفعالية للنمو 

 3285 المشاكل النفسية عند األطفال



 6814 المشاكل والحلول لحوادث المرور في الجزائر

 11316 المشاكل والصراعات في الثورة من خالل مذكرات علي كافي 

 8296 المشاهد واآلثار في بالد الشام 

االحتاللي للجزائر : و ردود الفعل  المشروع الفرنسي الصليبي 
1962-1830الوطنية   

12209 

 11180 المشروع النهضوي بين خير الدين التونسي و أحمد فارس الشدياق

المشروع النهضوي في فكر إبن العنابي الجزائري وخير الدين  
التونسي من خالل كتاب السعي الموحد في نظام الجنود وأقوم 

الممالكالمسالك في معرفة أحوال   

10977 

 3406 المشكالت االجتماعية

 4675 المشكالت االجتماعية

 6960 المشكالت االجتماعية

المشكالت اإلجتماعية : دراسات معاصرة في العنف, الجريمة 
 ... المنظمة

7056 

 8119 المشكالت االجتماعية : دراسة في علم االجتماع التطبيقي 

المعاصرة : مداخل نظرية, تجارب عربية , المشكالت اإلجتماعية 
 أساليب المواجهة

11087 

 6974 المشكالت السكانية 

 3469 المشكالت السلوكية النفسية والتربوية : لتالميذ المرحلة البتدائية

 4768 المشكالت السلوكية في الطفولة و المراهقة 

 10133 المشكالت السلوكية ألطفال الروضة 

السلوكية لألطفال مجهولي النسب : من منظور الخدمة المشكالت 
 االجتماعية

8030 

 12462 المشكالت السلوكية للطفل : رؤية عالجية

  -األكاديمية : مظاهرها  -التعليمية  -المشكالت الصفية : السلوكية

عالجها  -أسبابها   
4679 

 8748 المشكالت القانونية المتفرقة على قضية فلسطين 

 12272 المشكالت النفسية عند األطفال 

 6171 المشكالت النفسية لألطفال ذوي بطء التعلم

المشكالت النفسية للمراهقات الموهوبات وعالقتها بالتوافق  
 الدراسي 

5832 

: ثالثة نصوص أساسية  1954المصادر األولية لثورة أول نوفمبر 
ح.ا.ح.د -ل"ح.ش.ج  " 

11368 

: ثالثة نصوص أساسية  1954أول نوفمبر  المصادر األولية لثورة
 "ل"ح.ش.ج ح.أ.ح.د

9632 

 5271 المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية

 9956 المصادر الكالسيكية لمسرح توفيق الحكيم

 9886 .المصادر المرجعية . : في اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية

ومراكز  المصادر المرجعية المتخصصة. : في المكتبات 
 .المعلومات

12354 

 10997 المصطلحات الخرافية في المعتقدات الشعبية بمدينة المدية

 6372 المصطنع و االصطناع 

 4317 المصلح المجدد اإلمام ابن باديس : لماذا حاولوا اغتياله 



 4312 المصلح المجدد اإلمام بن باديس : لهذا حاولوا اغتياله 

للمعاهدات في صدر اإلسالم المضمون االقتصادي   4388 

 4496 المظاهر اإلجتماعية في العهد العثماني : بغداد أنموذجا

المظاهر اإلجتماعية فيمن خالل كتاب اإلعتبار ألسامة إبن منقذ 
م12ه/06(ق. ) 

10478 

المظاهر الحضارية لمدينة تيهرت من خالل كتاب أخبار األئمة  
م9-ه 3الرستميين إلبن الصغير ( ) 

5671 

المظاهر الحضارية و التراثية لتاريخ الجزائر القديم : االمتزاج 
نوميدي في بالد المغرب القديم : الجزء  - الحضاري الفينيقي الليبو

 الثاني
10545 

المظاهر الحضارية و التراثية لتاريخ الجزائر القديم : المالمح  
غرب الحضارية و التطور الفكري لفترة ما قبل التريخ في بالد الم

 القديم : الجزء األول 
10552 

 1146-1056ه/ 541-448المعارضة في عصر الدولة المرابطية (

 (م
8690 

المعارك الفاصلة في التاريخ : عرض للعبقريات العسكرية و  
 الخطط الحربية 

7576 

المعالجة اإلعالمية : دراسة وصفية لقضية إختطاف الطفلين  
الشروق اليوميهارون وإبراهيم من خالل صحيفة   

6483 

المعالجة اإلعالمية ظاهرة الفساد في الجزائر : دراسة وصفية 
 تحليلية لبرنامج تحقيقات في قناة نوميديا نيوز

5909 

المعالجة اإلعالمية ألحداث تيقنتورين "جديد النهار اليومي" خالل 
2013-01-30إلى  01-17الفترة الممتدة من   

8054 

فشي جائحة كورونا في " قناة المؤسسة  المعالجة اإلعالمية لت
العمومية للتلفزيون الجزائري : دراسة وصفية تحليلية لبرنامج 
 حصة خاصة "فيروس كورونا

7548 

 5794 المعالجة اإلعالمية لظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر

 13063 المعالجة اإلعالمية لعمالة األطفال في الكاريكاتور

اإلعالمية لقضية إختطاف الطفلة شيماء من خالل جريدة المعالجة 
 ""الشروق

5647 

المعالجة اإلعالمية لقضية إختطاف الطفلين "هارون وإبراهيم" من 
 خالل صحيفة الشروق اليومي

6482 

 8527 "المعالجة اإلعالمية لقضية الصحفي السعودي "جمال خاشقجي

اإلسرائيلي على فلسطين عبر الميديا المعالجة اإلعالمية للقصف  
 "اإلجتماعية "فيسبوك

6599 

المعالجة اإلعالمية للقضايا المالية في المؤسسة اإلقتصادية  
 ""مؤسسة سونطراك

7840 

المعالجة اإلعالمية للقضايا ذات الشأن اإلقتصادي في الصحافة  
 المكتوبة 

8377 

2013العزيز بوتفليقة المعالجة اإلعالمية لمرض الرئيس عبد   6443 

 7387 "المعالم األثرية الدينية وأثرها في المجتمع "زاوية البو عبد هللا

 11540 المعالم األثرية العربية لمدينة تلمسان

 7402 المعالم التاريخية و األثرية و السياحية في العالم العربي

خ المعالم الحضارية في الشرق الجزائري : فترة فجر التاري  10553 



 12154 "المعالم الدينية بمدينة تلمسان "الجامع الكبير

 4036 المعالم الرئيسية لتاريخ مصر الفرعونية

المعامالت اإلدارية والقانونية ألهل الذمة في ظل الحكم اإلسالمي 
 في األندلس

12284 

 12264 المعامالت الربوية في ضوء القرآن و السنة 

الرقميةالمعامالت   11612 

 6696 المعاملة األسرية و ظاهرة العودة للجريمة

المعاملة الوالدية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة 
 المتوسطة

6043 

 2355 المعاهدات الدولية فى القانون الدولى : دراسة تطبيقية

 4908 المعتزلة تكوين العقل العربي : أعالم و افكار 

 5882 المعتزلة في العصر األموي من خالل كتاب الملل و النحل

المعتزلة في بالد المغرب اإلسالمي حتى نهاية القرن الرابع عشر 
 ميالدي

13084 

 7739 المعتمد بن عباد : الرجل, الشعر, السياسة 

 5110 المعجب في تلخيص أخبار المغرب

 2427 المعجزة القرآنية

يالمعجزة وعقلية جزائر  12703 

 7189 المعجم اإلعالمي

المعجم اإلعالمي : أول معجم شامل بكل المصطلحات اإلعالمية 
 المتداولة في العالم وتعريفاتها 

4843 

 8380 المعجم السياسي

المعجم الشامل لترجمة مصطلحات علم اإلجتماع و علم النفس 
 اإلجتماعي : عربي/إنجليزي/فرنسي

9648 

للقبائل العربية و األمازيغية : الجزء األولالمعجم الشامل   5356 

 5358 المعجم الشامل للقبائل العربية و األمازيغية : الجزءالثالث

 5357 المعجم الشامل للقبائل العربية و األمازيغية : الجزءالثاني

 9238 المعجم العربي لتحديد المصطلحات النفسية

 7328 المعجم الفلسفي

الفلسفي : باأل لفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية المعجم 
 : المجلد األول 

9304 

المعجم الفلسفي : باأل لفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية 
 : المجلد الثاني

9305 

 13011 المعجم الفلسفي : معجم المصطلحات الفلسفية

 -السياحة و الفندقة : عربيالمعجم المتخصص في مصطلحات 

  -إنكليزي -عربي، فرنسي-فرنسي-فرنسي، إنكليزي -انكليزي

 عربي

3080 

فرنسي-إنجليزي-المعجم المصور. : للفنون الطباعية (عربي ). 9244 

 3673 المعجم الموجز في علم االجتماع 

1962-1954المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية   11926 

 6411 المعجم النقدي لعلم اإلجتماع 

المعرفة البيداغوجية األساسية ألساتذة اللغة العربية وعالقتها 
 بالتوافق الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي 

8010 



المعرفة البيداغوجية األساسية ألساتذة اللغة العربية وعالقتها 
 بالتوافق الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي 

8011 

معركة عند دولة المماليك البحرية ال  8849 م 1381 1250ه/  784 648

المعلم : إعداده و مكانته و أدواره في التربية العامة التربية الخاصة 
اإلرشاد النفسي-  

8661 

-التربية الخاصة -المعلم : إعداده ومكانته وأدواره في التربية العامة 

 اإلرشاد النفسي
8649 

التربية الخاصة : الدليل العملي للنجاحالمعلم الفعال في   13133 

 10155 المعلم بين النظرية و التطبيق 

 9419 المعلم و مهنة التعليم بين األصالة و المعاصرة

 4168 المعلم وإبتكار التالميذ 

 5438 المعلومات و المجتمع 

 8137 المعلوماتية في الوطن العربي الواقع و االفاق

المعلوماتية والمجتمع : مجتمع ما بعد الصناعة والمجتمع 
 المعلومات 

5345 

 7109 المعمرون الفرنسيون و حركة الشباب التونسي 

 3230 المعنى والتأويل في النص القرآني

 5176 .المعوقات اإلجتماعية للمرأة العاملة وتأثيرها على األداء الوظيفي

معسكر القرن حتى انتهاء ثورات  المغرب اإلسالمي : منذ بناء  
 الخوارج 

11456 

 4145 المغرب اإلسالمي في ظل دولتي المرابطين و الموحدين

 4426 المغرب االوسط في ظل صنهاجة

 4427 المغرب األوسط في ظل صنهاجة

المغرب األوسط من خالل كتاب "نفح الطيب من غص األندلس 
الخطيب" إلبن العباس أحمد الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 

 المقري
8694 

م15-12ه/9-6المغرب األوسط من خالل كتب الرحلة( ) 6806 

 6672 المغرب العربي : تاريخه وثقافته 

 4815 المغرب العربي في العصر االسالمي

 4742 المغرب العربي في العصر اإلسالمي

واإلستقالل المغرب الكبير : الفترة المعاصرة وحركات التحرير   13035 

المغرب في ذكر بالد افريقية والمغرب : وهو جزء من كتاب  
 المسالك والممالك

3141 

المغرب في مواجهة اسبانيا : صفحات من الكفاح الوطني ضد 
1927-1903االستعمار   

7757 

 12226 المغرب و الثورة التحريرية الجزائرية : الجزء األول 

 4572 المغول

التاريخ : الجزء األولالمغول في   4359 

 11823 المغول وغزو الدولة اإلسالمية

المفارقة والمعانقة : رؤية نقدية في مسارات العولمة وحوار 
 الحضارات 

12779 

 7701 المفاهيم األساسية في علم اإلجتماع

 2679 المفاهيم الحديثة لالنظمة و الحياة السياسية



ومهاراتها : لطفل الروضة المفاهيم الرياضية   7842 

 8233 المفاوضات الدولية بين العلم و الممارسة

-1775المفتي الجزائري : ابن العنابي رائد التحرير الجزائري 

1850 
8607 

 10280 المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : الجزء الرابع

 10284 المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : الجزء التاسع 

 10283 المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : الجزء الثامن 

 10281 المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : الجزء الخامس 

 10282 المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : الجزء السادس

 10285 المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم : المجلد السابع

الحديثالمفيد في تقعيد علوم   2923 

 Interview In Psychological = المقابلة في اإلرشاد النفسي

Al Counseling 
2497 

 12058 المقاربات النظرية في تحليل السياسة الخارجية 

المقال و المقالي في الصحافة و اإلذاعة و التلفزيون و األنترنت :  
 طبعة منقحة و مزيدة مع أمثلة من المقاالت

8059 

- م1838ات الشعبية لالحتالل الفرنسي بمنطقة الحضنة المقاوم
م1871  

6710 

المقاومات واالنتفاظات الشعبية من خالل المجلة االفريقية : انتفاظة 
 La revue Africane = الزعاطشة نموذجا

12586 

 4546 المقاومة الجزائرية تحت لواء األمير عبد القادر

لالستعمار الفرنسيالمقاومة الجزائرية   4604 

1838-1830المقاومة الجزائرية لإلستعمار الفرنسي :   4600 

 7685 المقاومة الشعبية : للشيخ بوعمامة

1843-1830المقاومة ضد االحتالل الفرنسي في ناحية مليانة   5979 

 7386 المقاييس األسلوبية في الدراسات القرآنية

رب و األندلس المقتبس من تاريخ البربر في المغ  5062 

المقتنيات األثرية اإلسالمية الفاطمية لمتحف سطيف العمومي :  
 دراسة وصفية تحلييلة 

12072 

 3819 المقدمة في علم اإلجتماع الثقافي برؤية عربية إسالمية

 12075 المقرر في منهجية البحث العلمي 

مؤلف نفح  1631-1578 : المقري : أبو العباس أحمد بن محمد
 الطيب

7740 

 12184 المكانة اإلجتماعية و عالقتها بالضغط النفسي عند البطال

 10774 المكانة الدينية والحضارية للقدس في السياسة العثمانية 

خدماتها  -أوعيتها   -المكتبات : ( أنواعها   ) 11817 

التكنولوجية المكتبات األكاديمية في ظل البيئة الرقمية : التحديات 
 لمكتبات المدارس العليا

7991 

 9423 المكتبات اإللكترونية و الرقمية و أثرها الثقافي في المجتمع

المكتبات الجامعية : تنظيمهاوإدارتهاوخدماتها ودورها في تطوير 
 .التعليم الجامعي والبحث العلمي

5637 

 12127 المكتبات الجامعية و دورها في عصر المعلومات

 11811 المكتبات الرقمية : األسس النظرية. والتطبيقات العملية 



النماذج  -الوظائف  -المكتبات الرقمية : الخصائص   10169 

 13131 .المكتبات الشاملة. : في تكنولوجيا التعليم

- مقومات -المكتبات العصرية ومراكز المعلومات. : رساالت 

 .تطبيقات
9263 

مراكز المعلوماتالمكتبات المتخصصة و   = Special 

Libraries & Information Centres 
10308 

 7636 المكتبات في المغرب اإلسالمي 

 9887 المكتبات والمعلومات في عالم جديد

 5636 .المكتبات. : ومراكز المعلومات النوعية

المكتبة العامة والتنمية الثقافية. : االستخدام التكنولوجي وأساليب  
 .التطوير

12103 

 7646 المكتبة العربية : ومصادرها

 المكتبة المدرسية الشاملة أو مراكز مصادر التعلم : " مرشد عملي 
" 

11818 

المكتبة المدرسية في مواجهة ثورة المعلومات. : دراسة نظرية 
 .وتطبيقية

10447 

التطيقاتاإللكترونية -والوظائفالمكتبة المدرسية. : األهداف 
 لألنشطة والخدمات والنظم الفنية في مراحل التعليم العام 

12107 

 12808 .المكتبة المدرسية. : ودورها في بناء وتنمية ثقافة الطالب

المكنون الحضاري الفينيقي القرطاجي في الجزائر : من خالل  
 دالالت و اللقى األثرية و األنصاب الندرية

4070 

 3055 المكون اليهودي في الحضارة الغربية

م) من خالل كتاب سيرة األستاذ 10-ه04المالحة اإلفريقية خالل (
 جوذر

8026 

 12524 المالكمة فن النبالء

 10555 المالمح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا

 9266 المالمح العمرانية لمدينة الجزائر خالل العهد العثماني 

  22-10الملتقى السابع للتعرف على الفكر اإلسالمي : تيزي وزو 

م المجلد الرابع1973يوليو  22-10, 1393جمادى الثانية   
12903 

  10.22الملتقى السابع للتعرف غلى الفكر االسالمي : تيزي وزو 

م المجلد الخامس 1973يوليو  10.22,  1393جمادى الثانية   
12904 

التدريبي الشامل للطفل غير العادي الملف   3660 

 9983 الملف السري الغتيال الشهيد مصطفى بن بولعيد 

: مهمة سويسرية للسلم في الجزائر  -اتفاقيات إيفيان-الملف السري  11498 

 3864 الملف النووي اإليراني و الصراع على الشرق األوسط

 7544 الملك الذهبي : عالم توت عنخ آمون

لعادل نور الدين محمودالملك ا  9574 

 7380 الملكية و نظرية العقد فى الشريعة اإلسالمية

 11357 الملهاة و المأساة

الممارسات الضارة و أثرها على العالقة الزوجية : دراسة فقهية 
 مقارنة

12176 

الممارسات الفرنسية في الجزائر المستعمرة من خالل كتاب  
ألوليفيي لوكور غرانميزون"اإلستعمار اإلبادة"   

11381 



 8197 الممارسة اإليديولوجية

 7169 الممارسة العامة : منظور حديث في الخدمة االجتماعية

نماذج   -الممارسة العامة في الخدمة اإلجتماعية : أسس نظرية 
 تطبيقية 

10270 

الممارسة العامة في الخدمة اإلجتماعية مع الجماعة و المؤسسة و  
 المجتمع 

8778 

 8779 الممارسة العامة في الخدمة اإلجتماعية مع الفرد و األسرة

 9707 الممارسة القيادية و تحفيز العمال

 12331 الممارسة القيادية و عالقتها بآداء الوظيفي

 8126 الممارسة المهنية للخدمة اإلجتماعية في المجال السلوكي 

االجتماعية في المجال الطبي الممارسة المهنية للخدمة   8110 

 12536 الممارسة المهنية للصحفيين في ظل صحافة المواطن 

 4573 المماليك

 10558 المملكة النوميدية و الحضارة البونية

 10562 المملكة النوميدية و الحضارة البونية

 6507 المناخ التنظيمي وأثره على األداء الوظيفي 

التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفيالمناخ   8473 

 6285 المناخ التنظيمي وعالقته بظهور الصراع في المنظمة

المناخ المدرسي وعالقته بالدافعية للتعلم ومستوى الطموح لدى 
 تالميذ السنة الرابعة متوسط 

10382 

 6432 المناخ المدرسي وعالقته بالسلوك التوكيدي 

وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى المراهق المتمدرسالمناخ المدرسي   6451 

المناطق السياحية والمعالم األثرية العثمانية بمدينة البليدة 
 وضواحيها 

12688 

المناطق السياحية والمعالم األثرية العثمانية بمدينة البليدة 
 وضواحيها 

12689 

العباسية الساورية المناقب غير الخافية : في المآثر السجلماسية ثم 
 المنال يخافيه

2960 

المناقب و المآثر األعمشية الجكنية في حاضرتها التندوفية  
 الصحراوية : و يليه مصاحب النعام سيدي هدارة الولي األسطورة

2965 

 9410 المناهج : تخطيطها،تطويرها،تنفيذها

اإلعالم  المناهج التدريبية المتكاملة : منهج العالقات العامة و 
 :العالقات الدولية : الجزء األول 

6872 

المناهج التدريبية المتكاملة : منهج العالقات العامة و اإلعالم  
 العالقات الدولية:الجزء الثاني 

7579 

-23المناهج التربوي و قضايا العصر : مؤتمر كلية التربية السابع 

جامعة اليرموك -كلية التربية  2007تشرين األول  25  
2305 

المناهج التربوية : نظرياتها، مفهومها، أسسها، عناصرها، 
 تخطيطها، تقويمها

7427 

المناهج التربوية الحديثة : مفاهيمها و عناصرها و أسسها و  
 عملياتها 

11940 

تقويمها -بناؤها-المناهج الدراسية : فلسفتها   3334 

 7052 المناهج الكمية و الكيفية في علم االجتماع 



 7384 المناهج المتعددة و الطريق إلى الفهم و االستيعاب 

 9420 المناهج بين التقليد و التجديد : تخطيطا و تقويما و تطويرا 

 4922 المناهج و المدخل الدرامي 

 4217 المنتخب من تفسير القرآن الكريم : الجزء األول 

 4216 المنتخب من تفسير القرآن الكريم : الجزء الثالث 

ديات اإللكترونية : (بين التفاعلية و فن الحوار االفتراضيالمنت ) 8833 

: جريدة سياسية تهذيبية إنتقادية  1925المنتقد   12668 

م : جريدة سياسية تهذيبية انتقالية1925المنتقد   11069 

 6776 المنح الربانية في شرح المنظومة الرحمانية

الجزائر والية عين الدفلى المنشآت المائية الرومانية في   6131 

 7949 المنطق : نظرية البحث 

 8453 المنطق الحديث و فلسفة العلوم و مناهج البحث 

 3359 المنطق الرمزى المعاصر : نظرى و تمارين محلولة

 11758 المنطق الرياضي

 6815 المنطق الصوري

 5323 المنطق الصوري : منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة 

المنطق الصوري و الرياضي : دراسة تحليلية لنظرية القياس و 
 فلسفة اللغة 

8451 

 13078 المنطق الفطري في القرآن الكريم 

 4831 المنطق عند ابن تيمية

 10719 المنطق عند الفارابي

 5859 المنطق و تاريخه : من أرسطو إلى راسل 

 8452 المنطق و مناهج البحث

الدوليةالمنظمات   2521 

 4342 المنظمات الدولية اإلنسانية و اإلعالم الدولي 

 9605 المنظمات الدولية بين النضرية والتطبيق 

إضطرابات وهران   : (O.A.S) المنظمة السرية المسلحة
)1962/1961 ) 

6098 

1962-1961المنظمة العسكرية السرية في الجزائر ( ) 7439 

المسئولية األخالقية وتحسين األداء الوظيفي للعاملين المنظمة بين   11441 

 7411 .المنظمة بين النمط اإلجتماعي المتبع والوالء التنظيمي

 5233 المنظممات الدولية اإلنسانية و اإلعالم الدولي 

 4030 المنظور اإلسالمي لقضايا البيئة : دراسة مقارنة 

 3398 المنظور التنموي 

ية القمعية الفرنسية في الجزائر وإنعكاساتها على المنظومة الردع
 الجزائريين : قانون األهالي والمحاكم الرادعة نموذجا

11686 

المنظومة الصحية بالغرب اإلسالمي : األمراض واألوبئة، الواقع 
 والنتائج

13121 

 4809 المنقذ من الضالل والموصل الى ذي العزة و الجالل 

والموصل إلى ذي العزة والجالل المنقذ من الضالل   4807 

 2543 المنهاج : بناؤه،تنظيمه،نظرياته،و تطبيقاته العملية 

 3678 المنهاج اإلبداعي الشامل في تربية الطفولة المبكرة 



 4859 المنهاج التعليمي و التدريس الفاعل

 4860 المنهاج التعليمي و التوجه اإليدلوجي

 4449 المنهاج التكاملي 

 12243 المنهاج المعاصر : في الفكر و الفعل

المنهج اإلسالمي التكاملي للحد من الجريمة : بحث من منظور  
 اجتماعي

9612 

المنهج التاريخي : من المفهوم اإليديولوجي إلى المفهوم 
 اإلستراتيجي 

12041 

 4537 المنهج التجريبي و اتجاهات البحث في العرض المسرحي 

حديث و التكنولوجيالمنهج التربوي ال  = modern educational 

curriculum 
7260 

 4977 المنهج التربوي ونظام التقييم : دراسة تربوية في المناهج التعليمية

 2746 المنهج المدرسي المعاصر : أسسه.بناءه.تنظيماته.تطويره 

 8551 المنهج المدرسي للموهوبين و المتميزين

التطبيق المنهج بين النظرية و   9480 

 5660 المنهج في علم السياسة 

 8966 المهاجرون الجزائريون إلى البالد التونسية

المهاجرون الجزائريون في المغرب األقصى ودورهم في الحركة 
 الوطنية و الثورة الجزائرية

13080 

 6345 المهاجرون الهالليون بين أحكام المؤرخين وشظايا الذاكرة الشعبية 

المهارات اإلجتماعية وعالقتها بالتوفق الزواجي لدى عينة من  
 األزواج

6193 

 2494 المهارات اإلرشادية

 9412 المهارات الحركية لطفل الروضة 

 10377 المهارات الحياتية

المهارات الحياتية لألطفال التوحديين : برنامج تدريبي مؤهل لألداء 
 الوظيفي

9280 

المهنية لألخصائي اإلجتماعيالمهارات   7419 

 Social worker = المهارات المهنية لألخصائي االجتماعي

professional skills 
7673 

 7255 المهارة في مواجهة التحديات

 9286 المهام اإلدارية لألستاذ الجامعي واثرها على أدائه البيداغوجي 

 12991 المهام الحضارية للمدرسة و الجامعة الجزائرية

 7782 المهمة منجزة : من أجل إستقالل الجزائر 

 8620 المهمة منجزة من أجل إستقالل الجزائر

المواثيق و العهود في ممارسات اليهود : قراءة في الفكر الديني و 
 الفكر السياسي اليهودي المعاصر 

5397 

ه1265-1220المواجهة األوروبية المصرية في عهد محمد علي ( / 7308 

 11136 المواد التعليمية في الطفولة المبكرة

 11864 الموارد البشرية و تنمية المجتمع المحلي 

 11200 المواريث في الشريعة والقانون

المواريث و أحكامها في الشريعة اإلسالمية : من كالم شيخ اإلسالم 
 إبن تيمية و العالمة محمد بن صالح العثيمين

6064 



 1048-972ه  543-362الدولتين الزيرية ( الموازين والمكاييل في

م 1152-1014ه/ 547-405م) والحمادية ( ) 
10938 

 7167 المواسم و حساب الزمن عند العرب قبل اإلسالم

 7007 المواطنة العالمية

 9504 " المواطنة و التربية الوطنية : " اتجاهات عالمية و عربية

تأصيل المفهوم و تفعيل  المواطنة و التغيير : دراسة أولية حول 
 الممارسة

11942 

 12572 المواطنة و الديمقراطية في البلدان العربية

بني   -المينا -أسيوط -المواقع األثرية بأقاليم مصر الوسطى : سوهاج
 سويف 

7296 

 7225 (المواقع األثرية لوالية تيسمسيلت : موقع عين تكرية (كلمناطة

1962-1954الجزائرية المواقف الدولية من القضية    9289 

م  16-13ه/ 10-7الموانئ الزيانية ودورها اإلقتصادي من القرن ( ) 6666 

5المواهب القدوسية : في المناقب السنوسية   5207 

 5267 المؤتمر اإلسالمي الجزائري

المؤتمر الدولي السادس للمركز العربي للتعليم و التنمية : التعليم و 
وع النهضة العربية :آفاق نحو مجتمع  البحث العلمي في مشر

 المعرفة 
12317 

المؤثرات البيزنطية في الحضارة العربية اإلسالمية في العهد 
م 847-750ه/ 232-123العباسي ( ) 

9336 

المؤثرات الحضارية العثمانية في الجزائر (إقتصاديا، إجتماعيان  
م1830م/1518-ثقافيا  ) 

10606 

العمرانية العثمانية في الجزائر خالل العهد العثماني المؤثرات   6649 

المؤثرات المشرقية وتطوير الوعي السياسي في الجزائر 
20م و مطلع القرن 19المستعمرة نهاية القرن   

10481 

 11707 الموجز في العولمة 

الموجز في تاريخ الجزائر : الجزء األول : الجزائر القديمة و  
 الوسيطة

6541 

وجز في تاريخ الجزائر : الجزائر الحديثة الم  6554 

 7810 الموجز في علم اإلجرام 

 5515 الموجه التربوي للمعلمين في األهداف اإلجرائية و فنيات التدريس

 2801 الموجود والمنشود في اقتصاديات التعليم

 7316 المؤرخون العرب في الوطن العربي

المتوسطالموروثات الثقافية في الطور   6467 

 7620 المؤسسات التربوية كمنظمات متعلمة

المؤسسات الدينية الحنفية في مدينة الجزائر خالل العقد العثماني  
ه 1245-923م) (1518-1830( ) 

7867 

المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من اإلستقالل 
 إلى اليوم 

5875 

البلدية :  -الجزائر : الوالية المؤسسات المركزية و المحلية في 
1516-1962  

8652 

الموسوعة التاريخية للشباب : الطرق الصوفية ونشر اإلسالم 
 والثقافة العربية

12802 



الموسوعة التاريخية و األحداث السياسية و الشعوب و القبائل و 
 األمم : آالت الحروب و تطور األسلحة 

4821 

ياسية و الشعوب و القبائل و الموسوعة التاريخية و األحداث الس
 األمم : الثورات و الحروب والغزوات و المعارك 

4822 

الموسوعة التاريخية و األحداث السياسية و الشعوب والقبائل واألمم 
 : الشعوب و القبائل 

4817 

الموسوعة التاريخية و األحداث السياسية و الشعوب والقبائل واألمم 
 : الشعوب والقبائل 

4816 

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية و الشعوب والقبائل و األمم 
 : ثورات التحرر و اإلنقالبات السياسية

4819 

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل و األمم 
 : المجلد األول: الثورات والحروب والغزوات والمعارك 

4823 

اسية والشعوب والقبائل و األمم الموسوعة التاريخية واألحداث السي
 : المجلد الثالث: نوادر ومواقف خالدة في عالم الحروب 

4825 

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل و األمم 
 : المجلد الثامن:الشعوب والقبائل واألمم 

4827 

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل و األمم 
 : المجلد الثاني: آالت الحروب وتطور األسلحة

4824 

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل و األمم 
 : المجلد السابع: الشعوب والقبائل واألمم 

4826 

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل و األمم 
والقبائل واألمم: المجلد السادس :الشعوب   

4818 

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل واألمم : 
 األحداث السياسية والقادة و الزعماء 

4820 

 3184 الموسوعة السياسة والعسكرية : الجزء الخامس

 3183 الموسوعة السياسة والعسكرية : الجزء الرابع 

والعسكرية : الجزء السادس الموسوعة السياسة   3185 

 3149 الموسوعة السياسية اإلذاعية 

 3180 الموسوعة السياسية والعسكرية : الجزء األول 

 3182 الموسوعة السياسية والعسكرية : الجزء الثالث 

 3181 الموسوعة السياسية والعسكرية : الجزء الثاني

3أيوو جيما: جزء  -الموسوعة العربية العالمية : أ أمريكا   12399 

1األسفلت : جزء  -الموسوعة العربية العالمية : أ ء    12397 

2األمريسيوم: جزء  -الموسوعة العربية العالمية : أ اإلسفنج   12398 

ي* المشاركون: جزء  -الموسوعة العربية العالمية : الكشاف ش 
30 

12426 

س: جزء  -الكشاف أالموسوعة العربية العالمية : المرشد العملي* 
29 

12425 

4بعل: جزء -الموسوعة العربية العالمية : ب   12400 

بيير سيمون ال بالس: جزء -الموسوعة العربية العالمية : ب بعلبك 
5 

12401 

6التعرق: جزء -الموسوعة العربية العالمية : ت   12402 

7فيوجو: جزء تييرا دل  -الموسوعة العربية العالمية : ت التعريب    12403 

8ج : جزء  -الموسوعة العربية العالمية : ث   12404 



9الموسوعة العربية العالمية : ح: جزء   12405 

ذ: جزء  -د  -الموسوعة العربية العالمية : خ  10 12406 

11ز: جزء   -الموسوعة العربية العالمية : ر   12407 

12السكن: جزء ابن  - الموسوعة العربية العالمية : س   12408 

سييس إيمانويل جوزيف:  -الموسوعة العربية العالمية : س السكن
13جزء   

12409 

14الموسوعة العربية العالمية : ش : جزء   12410 

15ظ : جزء  -ط  -ض  -الموسوعة العربية العالمية : ص    12411 

16الموسوعة العربية العالمية : ع: جزء   12412 

17ف: جزء  -الموسوعة العربية العالمية : غ   12413 

18الموسوعة العربية العالمية : ق: جزء   12414 

كييل -الكلب   -الموسوعة العربية العالمية : ك  20جزء  :  12416 

19كالين، فرانز: جزء   -الموسوعة العربية العالمية : ك   12415 

21الموسوعة العربية العالمية : ل: جزء   12417 

22المدروان: جزء  -الموسوعة العربية العالمية : م   12418 

24ميونيخ: جزء   -المكتبة  -الموسوعة العربية العالمية : م   12420 

23مكتب العتقاء: جزء  -مدريد   -الموسوعة العربية العالمية : م   12419 

 -الموسوعة العربية العالمية : معجم الموسوعة *عربي/ انجليزي

28انجليزي /عربي: جزء   
12424 

25الموسوعة العربية العالمية : ن: جزء   12421 

26الموسوعة العربية العالمية : ه: جزء   12422 

27ي: جزء  -الموسوعة العربية العالمية : و   12423 

الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي : أبعاد السلوك الفردي و  
 .التنظيمي : الجزء األول

4362 

لموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي : التحليل على المستوى الفردي ا
 .: الجزء الثاني

4361 

الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي : التحليل على مستوى 
 الجماعات : الجزء الثالث

4364 

الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي : التحليل على مستوى 
 . المنظمات : الجزء الرابع

4363 

 2819 الموسوعة الفلسفية المختصرة

 3892 الموسوعة القرآنية الميسرة : القرآن الكريم 

 10800 الموسوعة الميسرة في التاريخ اإلسالمي : الجزء األول

 10801 الموسوعة الميسرة في التاريخ اإلسالمي : الجزء الثاني

  -الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و اإلجتماعي : عربي 

 إنجليزي
3433 

 5237 الموسيقى العربية : مقامات و دراسات

المؤشرات الشخصية لذوي صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى  
 .تالميذ السنة الرابعة إبتدائي

7162 

 10675 الموقف النظري في علم االجتماع المعاصر

ساوند   4) : باستخدام أدوبي بريمير برو 1المونتاج التلفزيوني(
 فروج

3163 

المونتاج الخالق مابين القديم والحديث : دراسة في التطور  4296 



 التاريخي ألبعاد الخلق المونتاج 

المونتاج الخالق مابين القديم والحديث : دراسة في التطور 
 التاريخي ألبعاد الخلق المونتاج 

4297 

 9756 المؤنس في مصادر من تاريخ المغرب و الألندلس

واإلبداع لدى األطفالالموهبة   3315 

 4431 الموهوبون : أساليب رعايتهم و أساليب تدريسهم 

 3245 الموهوبون : آفاق الرعاية و التأهيل بين الواقعين:العربي و العالمي

 4951 الموهوبون : ذوو صعوبات التعلم

 3226 المياه العربية : التحدي واالستجابة

سطالمياه العربية وصراع الشرق األو  7211 

 9197 المياه في الشرق األوسط : نزاعات محتملة وتعاون مأمول

المياه والبيئة في العالم العربي : وقصة المياه في الصراع العربي  
 اإلسرائيلي

8797 

 Metaphysics 3019 = الميتافيزيقا

 9931 الميثولوجيا العالمية 

الجزائري الميراث في الفقه اإلسالمي و قانون األسرة   4697 

 7653 الميراث والوصية فى الشريعة اإلسالمية 

 11572 الميزان في األقيسة و األوزان 

 4429 الميسر في علم التجويد بقراءة حفص عن عاصم بطريق الشاطبية

 6041 الميول المهنية و عالقتها بالذكاءات المتعددة 

 6381 الناجي من المقصلة : تصدير علي هارون

 6088 النافورة األثرية لوالية تيبازة 

النبذة في التاريخ توات و أعالمها : من القرن التاسع الهجري إلى  
 القرن الرابع عشر 

5846 

 6979 النحت الجزائري 

 6777 النحت في الزمن 

 11837 النحو العربي : أعالم و نصوص 

 8230 النخب اإلجتماعية : حالة الجزائر و مصر

م 1954-1914اتجاهاتها" : -تطورها-الجزائرية "جذورهاالنخبة   10803 

 7905 "النخبة الجزائرية المفرنسة "محمد محمد بن رحال

النخبة الجزائرية و قضايا عصرها : من بداية القرن العشرين إلى 
 مابين الحربين العالميتين

10392 

بين التصور   (1989-1962)النخبة الحاكمة في الجزائر 
لوجي و الممارسة السياسية : مساهمة في التاريخ السياسي االيديو

 للجزائر المستقلة : الجزء الثاني: الممارسة السياسية للنخبة الحاكمة
6020 

 8942 النخبة و اإليديولوجيا و الحداثة

م 15-13ه/  9-7النخبة و السلطة في بجاية الحفصية (   ) 5764 

العثمانية من خالل كتابات المؤلف خلد النخبة واإلصالح في الدولة 
 .زيادة

10206 

 9554 النخبة..والغاشي : مشكلة النخبة المستلبة

 6972 النزاعات األسرية من منظور الخدمة االجتماعية

 3045 النزاعات األهلية العربية : العوامل الداخلية و الخارجية 



 10915 النزاعات الدولية : دراسة و تحلييل

العربية و تطور النظام اإلقليمي العربي : مع -النزاعات العربية
1985-1945التركيز على النزاعات حول القضية الفلسطينية   

11869 

 4539 النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد 

 10020 النزعة المثالية في نهج البالغة : موضوعا و أسلوبا

ةالنساء العربيات في العشرينات : حضورا و هوي  5192 

 Women in = النساء في الفخطاب العربي المعاصر

contoporary arab discourse 
4913 

 7293 النسب و أحكامه في الشريعة االسالمية و القانون الكويتي 

النسب و القرابة في المجتمع العربي قبل االسالم : دراسة في  
 الجذور التاريخية لاليالف 

8671 

الجزائر : رهانات التغيير النسق التربوي في   6454 

النسيج العمراني لمدينة مازونة في الفترة العثمانية : دراسة تاريخية 
 أثرية

7479 

 11309 النشأة النفسية للطفل

فرع -النشاط اإلصالحي لجمعية العلماء المسلمين : الجزائر
م1954-ه1375م/1931-ه1349المدية.  

13050 

زائر من خالل كتاب الحرف النشاط اإلقتصادي بمدينة الج
م ل: عائشة غطاس1830-1700والحرفيون   

10027 

النشاط اإلقتصادي في الجزائر من خالل كتاب وصف إفريقيا  
 ""لحسن الوزان

8073 

النشاط اإلقتصادي في تونس خالل العهد الحسيني "حمود باشا" 
م 1814م/1782  

6883 

العثماني النشاط اإلقتصادي في طرابلس خالل العهد   11410 

- 1081النشاط اإلقتصادي في مدينة الجزائر خالل عهد الدايات (

م183-1671ه/1245 ) 
5807 

 9679 النشاط البحري بالغرب االسالمي في عهدي المرابطين و الموحدين

النشاط البدني واالسترخاء : مدخل لمواجهة الضغوط وتحسين 
 نوعية الحياة

7977 

بايلك قسنطينة من خالل نوازل إبن الفكون النشاط التجاري في 
م17-16ه/11-10خالل القرنين ( ) 

6526 

 2742 النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية

النشاط التنصيري للكاردينال الفيجري و أساليب المواجهة 
م 1892 -م 1867الجزائرية له   

11990 

-10القرنين النشاط الثقافي في الجزائر والمغرب األقصى خالل 

م 17-16ه/ 11 ) 
8374 

النشاط الحرفي في المغرب األوسط من الفتح إلى نهاية العهد 
م16-8ه/10-01الزياني من(ق ) 

2387 

النشاط الديبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية :  
1960جانفي -1958سبتمبر   

6509 

الل النشاط الرعوي وتربية الحيوانات في بالد األندلس من خ
م1144-1031ه/539-422عصري الطوائف والمرابطين ( ) 

6388 

البرنامج العالجي-التشخيص-النشاط الزائد : األسباب  9899 

- 750ه/ 232-132النشاط الزراعي في العصر العباسي األول ( 7046 



م 861 ) 

النشاط السياسي و بدايات العمل الثوري بملحقة عين الصفراء  
م1956-م.1942 . 

5732 

النشاط السياسي واإلعالمي للحركة الوطنية مابع الحرب العالمية 
م1954-1919األولى ( ) 

11384 

- 1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس 

1962 
3276 

م 1962م/1956النشاط الفدائي بالوالية التاريخية الرابعة   8489 

بين النظرية و التطبيق  النشاط المدرسي المعاصر :  4514 

 12294 النشاط المدرسي المعاصر : بين النظرية و التطبيق 

 10701 النشاط المدرسي في المرحلة الثانوية

النشاط المسرحي وعالقته بالنمو الحسي الحركي لدى أطفال ماقبل 
سنوات 05-04المدرسة ( ) 

12142 

 5336 النشر اإللكتروني 

اإللكتروني. : الطباعة والصحافة اإللكترونية والوسائط النشر 
 Electronic Publishing = .المتعددة

10826 

 7676 .النشر الحديث ومؤسساته

 9716 النص القرآني بين التفسير والتآويل

 13109 النص القرآني عند الزركشي : بين الفهم والتذوق

 9712 النص القرآني و ضرورة التفسير

النص المسرحي : دراسة تحليلية ألصول الكتابة المسرحية و 
 التعريف بالمأساة اإلغريقية

9890 

 9761 النص المؤسس و مجتمعه : السفر األول

54النصوص األساسية لثورة نوفمبر   5339 

م1960-1946النضال السياسي في موريطانيا من ( ) 4273 

ين والتونسيين خالل النظال السياسي بين حركتي الشبان الجزائري
20الثلث األول من القرن   

7078 

النظام اإلقطاعي في ظل بروز األسر الحاكمة في غرب أوروبا 
ه 7-3م/ 13-9خالل الفترة ( ) 

7049 

النظام اإلقليمي العربي : احتماالت و مخاطر التحول نحو الشرق  
 أوسطية

10842 

لواقع التوجيه المدرسيالنظام التربوي في الجزائر : محكات نقدية   8268 

النظام التعليمي في الغرب اإلسالمي من خالل : إبن سحنون، 
 القابسي، إبن خلدون 

9991 

النظام التعليمي ومشروع عالمية الصراع : أو في شرط إعادة بناء 
 وتحرير الوجود

6321 

 10438 النظام الدولي ..نظريات و إشكاليات

المفاهيم و األسس ....الثوابت و المتغيرات النظام الدولي :   7373 

 11396 (النظام الدولي الجديد (أهدافه الظاهرية والخفية

 5070 النظام الدولي الجديد : الثابت و المتغير 

 5073 النظام الدولي الجديد : الثابت...و المتغير 

التاريخ النظام الدولي الجديد الثابت ...والمتغير : مسألة نهاية 
وصراع الحضارات، الرؤية األمريكية لحروب المستقبل،منظومة 

5076 



 "الدرع الصاروخي" في الخليج 

 5069 النظام الدولي الجديد الثابت.....والمتغير 

النظام السياسي اإلسالمي الحديث و إشكاليات اإلقتباس من األنظمة 
 السياسية الوضعية 

5250 

  -: السلطة  1978إلى  1962الجزائري : من  النظام السياسي 

االيديولوجيا -االقتصاد و السياسة  -المؤسسات   
5874 

 9857 النظام السياسي الجزائري من األحادية الى التعددية السياسية 

 10633 النظام السياسي في اإلسالم 

النظام السياسي والعسكري في عهد السلطان محمود الثاني 
م1839-1808ه/1223-1255( ) 

8675 

 12990 النظام العالمي : ماذا تغير فيه؟ وأين نحن من تحوالته؟ 

 7371 النظام العالمي الجديد و المتغيرات الدولية 

 6375 النظام القانوني لحماية التراث

 4915 النظام القضائي اإلسالمي

النظام المالي في الدولة العثمانية : من خالل كتاب شوكت باموك  
م إلى  15ه/ 9التاريخ المالي في الدولة العثمانية من منتصف القرن 

م 18ه/  12منتصف القرن   

10530 

1830-1800النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية :   8684 

 8531 النظام المصرفي اإلسالمي

 8529 النظام المصرفي في اإلسالم 

 10642 النظرة المعاصرة في علم االجتماع

النظريات االجتماعية المتقدمة : دراسة تحليلية في النظريات 
 االجتماعية المعاصرة

3496 

النظريات اإلجتماعية المتقدمة : دراسة تحليلية في النظريات 
 اإلجتماعية المعاصرة

3488 

النظريات اإلقتصادية عند ابن خلدون و أسسها من الفكر االسالمي 
المجتمعي : دراسة فلسفية و اجتماعيةو الواقع   

11987 

 5870 النظريات العامة في الفقه اإلسالمي

النظريات العلمية والنماذج المهنية بين البناء النظري والممارسة 
 في العمل مع الجماعات

12329 

 4245 النظريات و النظم السياسية في اإلسالم

وادهاالنظرية اإلجتماعية : جذورها التاريخية و ر  3174 

 13006 النظرية اإلجتماعية للسياسة الدولية

 9317 النظرية اإلجتماعية من المرحلة الكالسيكية إلى مابعد الحداثة

النظرية اإلجتماعية و بناء نماذج الممارسة في الخدمة اإلجتماعية : 
 دراسات نظرية وأمبريقية في مناهج البحث االجتماعي

7559 

اإلجتماعية و نقد المجتمع : اآلراء الفلسفية و اإلجتماعية النظرية 
 للمدرسة النقدية

6774 

 4298 النظرية الجمالية السياقية عند ستيفن بيبر 

 7611 النظرية الخلقية : عند أبي العالء المعري بين الفلسفة و الدين 

 3547 النظرية السياسية المعاصرة

دراسة النمادج و النظريات التي النظرية السياسية المعاصرة : 
 قدمت لفهم و تحليل عالم السياسة 

9586 



 12359 النظرية السياسية و العالم الثالث 

النظرية العامة في األحالف والتكتالت العسكرية طبقا لقواعد 
 القانون الدولي العام 

2743 

 2515 النظرية العامة لألحالف العسكرية

نحو علم اجتماع أمني النظرية العامة لألمن :   3053 

 12061 النظرية المعاصرة في تحليل العالقات الدولية 

 9973 النظرية المعاصرة في علم االجتماع 

 11418 النظرية المعاصرة في علم االجتماع 

النظرية المعاصرة في علم اإلجتماع : التوازن التفاضلي صيغة  
 توليفية بين الوظيفة و الصراع

3568 

النظرية المعاصرة في علم اإلجتماع : تمدد آفاق النظرية 
 الكالسيكسة

12878 

 11349 النظرية النسوية : مقتطفات مختارة

 4108 النظرية في علم االجتماع 

النظرية في علم االجتماع : النظرية السوسيولوجية المعاصرة: 
 الجزء الثاني

9647 

النظرية الكالسيكية النظرية في علم االجتماع :   9642 

 10131 النظرية و الممارسة في خدمة الجماعة 

-973النظم اإلدارية في بالد المغرب خالل العصر الفاطمي : 

المغرب -تونس-ليبيا-ه (الجزائر362-296م / 909  
11600 

النظم اإلدارية من خالل كتاب صبح األعشى للقلقشندي في القرن  
م 15ه/09( ) 

6384 

سالميةالنظم اال  3780 

 3947 النظم اآللية السترجاع المعلومات 

 9792 النظم السياسية : أسس التنظيم السياسي

 11522 النظم السياسية : الدولة و الحكومة

النظم السياسية : دراسة لنظرية الدولة و الحكومة و الحقوق و 
 الحريات العامة في الفكر اإلسالمي و الفكر األوروبي 

9793 

 3707 النظم السياسية الديمقراطية : كأساس للحوار بين الحضارات

 12799 النظم السياسية العربية : قضايا اإلستمرار و التغيير 

 4223 النظم السياسية المقارنة 

 10378 النظم السياسية عبر العصور 

 2692 النظم السياسية في ظل العولمة

الدستوريالنظم السياسية و القانون   9894 

 9726 النظم السياسية وسياسات اإلعالم

 9728 النظم السياسية وسياسات اإلعالم

 3152 .النظم المحسبة. : في المكتبات ومراكز المعلومات

 7669 النظم و النظريات السياسية اإلسالمية

النظومة القمعية الزجرية الفرنسية في الجزائر قانون األهالي  
م1881-1944(  

10757 

 10422 النفايات الخطرة و البيئة 

 7581 النفط : وتاثيره في العالقات الدولية



النقد التاريخي عند إبن كثير من خالل كتابه البداية والنهاية فترة 
 الخالفة الراشدة 

11251 

 9290 النقد الحديثي عند الذهبي في كتابه تاريخ اإلسالم

 8508 النقد الفنى : دراسة جمالية 

 8507 النقد الفني : دراسة جمالية وفلسفية

 2925 النقد الفني والتنظير الجمالي

النقود اإلسالمية وأهميتها في دراسة التاريخ واآلثار والحضارة  
 اإلسالمية 

8159 

 5288 النقود الصليبية في الشام ومصر

 10374 النقود في أوروبا العصور الوسطى

لغوية -المغرب القديم : دراسة تاريخية النقوش النوميدية في بالد   10506 

 12701 النماذج السياسية ونظريات االتصاالت والمباريات 

النمط السلوكي السائد (أ،ب) وعالقته بالمرونة النفسية لدى الراشد 
 المصاب بداء السكري 

5608 

النمط القيادي لدى المرأة المسئولة بين الرأسمال الثقافي والقيم 
يةاإلجتماع  

13090 

النمط القيادي لدى المرأة المسئولة بين الرأسمال الثقافي والقيم 
 اإلجتماعية

13091 

النمط القيادي لمدراء المؤسسات التربوية وعالقته بالرضا الوظيفي 
 .لمستشاري التوجيه المدرسي

10883 

النمو الخلقي و االجتماعي الترويح وأهميته في التوافق النفسي 
 واالجتماعي : لمتحدي اإلعاقة الذهنية

11777 

 4798 النمو اللغوي واضطرابات النطق والكالم

 Language and cognitive = النمو اللغوي والمعرفي للطفل

growth of children 
4945 

 5209 النمو النفسي

 5217 النمو النفسي

 6943 النمو والطفولة في رياض األطفال

النار : في مكتب عنبر النور و   5106 

م : دراسة تاريخية 1500-م622ه/906-ه1الهاشميون األوائل  10879 

الهجرة الجزائرية إلى تونس : أسبابها وانعكاساتها ومساهمتها في  
1962-1830النضال ضداالستعمار الفرنسي    

6494 

أثناء االحتالل -الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي :   - 9392 

1918-1847رة الجزائرية نحو بالد الشام الهج  12797 

الهجرة الداخلية الضخ الريفي و التضخم الحضري : أشكالها و  
 دوافعها و آثارها على البلدان النامية: األردن حالة تطبيقية

4344 

 11452 الهجرة الداخلية وعالقتها بتطور السلوك االجرامي 

السلوك اإلجرامي في الوسط الهجرة الداخلية وعالقتها بتطور  
 الحضري 

12983 

 L'émigration = الهجرة السرية واللجوء السياسي

clandestine et le reiuge politique 
8068 

 2335 الهجرة الغير الشرعية و المشكالت اإلجتماعية 

الهجرة النبوية ودورها في بناء المجتمع اإلسالمي : دراسة تحليلية  5123 



ةفي ضوء الكتاب والسن  

الهجرة غير الشرعية : طبقا للواقع و القانون و المواثيق و  
 البروتوكوالت الدولية

13102 

-1919الهجرة ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين 

1939 
8353 

 6586 الهدف اإلجرائي تمييزه و صياغته : دراسة نظرية و ميدانية

م1063-م763ه/455-ه125(الهرطقة في الغرب االسالمي  ) 8695 

الهزيمة الكبرى : مع الملوك و الرؤساء من بيت عبد الناصر إلى  
 غرفة العمليات

4221 

 5761 الهستيريا : دراسة سيكولوجية في علم النفس : الجزء األول 

 5762 الهستيريا : دراسة سيكولوجية في علم النفس : الجزء الثاني

القرآن : و أسرار الروح و خلق اإلنسانالهندسة الوراثية في    9807 

الهويات الوطنية و المجتمع العالمي و اإلعالم : دراسات في  
 إجراءات تشكل الهوية في ظل الهيمنة اإلعالمية العالمية

4414 

الهوية الثقافية االسالمية في ظل المتغيرات المعاصرة : دراسة  
 سوسيوايكولوجية مقارنة

11874 

قافية الجزائرية في الخطاب االكتروني الهوية الث  6201 

 11018 الهوية الثقافية الجزائرية للطالب الجامعي من خالل اللباس 

الهوية الثقافية من خالل التراث الشعبي"األغنية الشعبية السطايفية" 
 السراوي 

11429 

 8130 الهوية العربية اإلسالمية و إشكالية العولمة عند الجابري 

 11005 الهوية الوطنية من خالل كتابات جمعية العلماء المسلمين 

 3959 الهوية ومشكالت التوافق

م12-10ه/6-5الهيئة اإلسبتارية فب بالد الشام خالل القرنين  ) 11050 

 2917 الواضح في أحكام الطالق

 10413 الوافى فى حقوق اإلنسان 

 3541 الوافي في تاريخ العلوم عند العرب

قع اإلجتماعي والثقافي في المغرب األوسط خالل الفترة ما بين الوا
م) من خالل كتاب "المسالك والممالك 16-11ه/ 10-05القرنيين (

 للبكري ووصف إفريقيا للحسن الوزان 
12274 

الواقع الصحي و السكاني في الجزائر : أثناء العهد العثماني و  
1871- 1518أوائل االحتالل الفرنسي   

12387 

م (األسباب والتداعيات1826الواقعة الخيرية  ) 6692 

 3005 الواقعية التجريدية في الفن 

الوثائق السياسية واإلدارية للعهود الفاطمية واألتابكية و األيوبية : 
 دراسة ونصوص 

7430 

الوثائق العثمانية. : دراسة أرشيفية وثائقية لسجالت محكمة الباب  
 .العالي

12528 

الوثائق العثمانية. : دراسة أرشيفية وثائقية لسجالت محكمة الباب  
 .العالي

12529 

 6522 الوجه االخر للفنان آمين يوسف التومي 

 7022 الوجود الحقيقي عند مارتن هايدجر

 3689 الوجودية الدينية : دراسة في فلسفة باول تيليش 



المخيمات الوجيز في الجغرافية السياحية و سياحة   4472 

 2696 الوجيز في الميراث

 8755 الوجيز في تاريخ آسيا الحديث والمعاصر

 10988 الوحات الفسيفيسائية متحف شلف

الوحدة النفسية واإلكتئاب لدى الطالبات المتأخرات في مناقشة 
 أطروحة الدكتوراه 

5790 

 11605 الوحدة و الديمقراطية في الوطن العربي

حركات اليقظة العربية : إبان العدوان الصليبيالوحدة و   13097 

 5219 الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي

 4275 الوزراء تحفة األمراء في تاريخ الوزراء

م1501-1440ه/906-844الوزير علي شيرنوائي ( ) 11997 

 7451 الوساطة في الخالفات العربية المعاصرة

وتطبيقاتالوسائط المتعددة : تصميم   12705 

الوسائط المتعددة في اإلعالم اإللكتروني : دراسة مقارنة (العربية 
وكالة  -تلفزين الشرقية -اذاعة العراق الحر-راديوسوا-نت محيط 

 نينا ) انموذجا 
7274 

 7319 الوسائل التعليمية

 8729 الوسائل التعليمية : تصميمها و إنتاجها 

التكنولوجية المساعدة : في خدمة العاديين و الوسائل التعليمية و 
 ذوي اإلعاقات المختلفة 

4589 

 11197 الوسائل التعليمية و المنهج 

 5455 الوسائل التعليمية و تقنيات التعلم

 9106 الوسط األسري وعود األحداث للجنوح 

 9107 الوسط األسري وعود األحداث للجنوح 

 -النظريات المفسرة له  -أعراضه  -الوسواس القهرى : تعريفه 

طرق عالجه -أسبابه   
12746 

 3413 الوسيط في أحكام القرآن الكريم 

 9603 الوسيط في أصول الفقه االسالمي

 10709 الوسيط في الحضارة اإلسالمية

 6018 الوسيط في الدراسات الجامعية : الجزء األول 

الثالث عشر الوسيط في الدراسات الجامعية : الجزء   6023 

 2434 الوسيط في الدراسات الجامعية : الجزء الثاني

 6024 الوسيط في الدراسات الجامعية : الجزء الثاني عشر 

 6019 الوسيط في الدراسات الجامعية : الجزء الخامس 

 6022 الوسيط في الدراسات الجامعية : الجزء الرابع 

 4673 الوسيط في فقه المواريث

 5465 الوصايا و األوقاف في الفقه اإلسالمي

 8760 الوصف في القرآن الكريم : دراسة بالغية 

الوضع اإلقتصادي في الدولة العثمانية من خالل كتاب "مدخل إلى 
التاريخ اإلقتصادي الحديث للشرق اإلوسط ل"زيف يهودا  
 "هرشالغ

13085 

 10608 الوطن العربي في السياسة األمريكية



ئف والحرف في عهد رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) وصدر الوظا
 اإلسالم

6197 

الوظيفة اإلجتماعية لألحزاب السياسية : إحدى مسارات تفعيل  
 العمل السياسي و تدعيم حقوق اإلنسان

2538 

قوانينها-مؤسساتها- الوظيفة الدبلوماسية : نشأتها  2631 

التربوية داخل المؤسسة المتحفية : الوظيفة السياحية و الوظيفة 
 متحف الباردو أنموذجا 

10078 

 7200 الوعي السياسي في العالم العربي

الوفاء : سلسلة حوارات و لقاءات مع مجموعة من مجاهدات ثورة  
الخالدة 1954نوفمبر   

7025 

الوقف في الجزائر : دراسة لعينة من عقود رصيد المحاكم الشرعية 
ه 1231 - 958م ( 1816 - 1551ماني خالل العهد العث  ) 

6340 

 13082 الوقف في الشريعة و القانون

 9168 الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي

 7288 الواليات المتحدة األمريكية من الخيمة إلى اإلمبراطورية

الوالية السابعة : حزب جبهة التحرير الوطني داخل التراب  
1962-1954الفرنسي   

12770 

 7814 1962-1954الوالية السادسة التاريخية : تنظيم ووقائع 

الولد المختلف : تعريف شامل لذوي الحاجات الخاصة و األساليب 
 التربوية المعتمدة 

8208 

 6158 إلى هؤالء الذين أناروا لي عبقرية لسان العرب

والحفائر األثرية آليات إثراء المتاحف الجزائرية : المكتشفات    3531 

 6682 آليات التجديد في صناعة العالقات العامة الرقمية 

 6130 آليات جذب الجمهور إلى المتحف : متحف المجاهد بتيارت 

آليات حماية التراث المادي بقسم الدرك الوطني الخاص بحماية 
 الممتلكات الثقافية 

5605 

 5135 اليسار المغربي : الثورة و اإلصالح

 11326 اليهود فى المغرب اإلسالمي : من الفتح الى سقوط الموحدين 

 7425 اليهود في التاريخ القديم : مشروع رؤية جديدة 

اليهود في الدولة العثمانية من خالل كتاب ستانفورد ج.شو  
م1453/1923( ) 

7588 

اليهود في المغرب اإلسالمي خالل القرنين السابع و الثامن هجري 
ميالدي 15 -14الموافق ل   

6591 

 8772 اليوم اآلخر

 5458 اليوم اآلخر : القيامة الصغرى 

 5459 اليوم اآلخر : القيامة الصغرى 

 13038 اليونان : مقدمة فى التاريخ الحضاري

أم الحضارات الجزء األول : مالمح عامة ألول حضارة صنعها 
 اإلنسان

4096 

م1118-م812ه/512-ه94 إمارة الثغر األعلى (بسرقسطة)  5780 

م  1157 - 1081ه/  552 - 474إمارة َشْيَزر في عصر بني منقذ    11534 

- 1148-ه567-542إمارة محمد بن سعد مردنيش في األندلس (

م1171 ) 
5460 



 8156 إمام الجزائر : عبد الحميد بن باديس

إمبراطورية اإلسالم في حوض النيل : قصة أول حرب جهادية في 
1899-1869العصر الحديث   

10618 

 11182 إمبريالية القرن الواحد و العشرين

 8904 امتنبي : رسالة في الطريق إلى ثقافتنا

 7794 أمثال و أقوال مأثورة شعبية جزائرية : جمع و ترتيب و تقديم 

 7901 أمراض الذاكرة

 10869 أمراض الطفولة 

وآسيا الوسطى : مثلث الخيراتأمركة العولمة في الشرق األوسط   8535 

 8915 امرؤ القيس : شاعر اللهو و الغزل و الطلل 

 8308 أمريكا بعيون عربية 

أمريكا تحرق نفسها واإلسالم هو المنقذ مع دراسة تحليلية لحريق 
سبتمبر : مذكرات شاهد عيان 11لوس أنجلوس الكبير وأحداث   

5147 

حرب باردة جديدةأمريكا في مواجهة العالم :   5008 

 4947 !أمريكا والسعودية : حملة إعالمية أم مواجهةسياسية؟

 8669 أمريكا والعالم الحرب الباردة ..وما بعدها 

أمستان الصنهاجي : الجزء األول:قصة أمير فى المغرب( سنة 
 (ألف

8851 

أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية و العالمية : الجزء 
ألولاا  

8031 

أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية و العالمية : الجزء 
 الثاني

8032 

 9205 أمن المعلومات 

 10681 أمن المعلومات و األمن القومي 

 6942 أمن دولة اإلمارات العربية المتحدة : مقترحات للعقد العام

الحظيرة الوطنية أمن وحفظ المجموعات المتحفية : متحف ديوان 
 الثقافية لألهقار

8358 

 5249 أميركا ديمقراطية االستبداد : دراسة في علم االجتماع السياسي

 5829 إنتاج النخب في الجزائر

 12748 إنتاج برمجيات الواقع اإلفتراضي التعليمية 

إنتاج مواقع األنترنت التعليمية : رؤية و نماذج تعليمية معاصرة في 
مواقع األنترنت التعلم عبر   

12083 

انتشار اإلسالم في آسيا : منذ الغزو المغولى دراسة في التاريخ  
 العالقات الدولية واإلقليمية 

12366 

 7286 انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية

 5730 انتصار الحضارة : تاريخ الشرق القديم

: ملحمة الشيخ بوعمامة 1882-1881إنتفاضة سنة   9213 

1901أفريل 26تركي : - انتفاظة مرغريت(عين  10909 

إنتهاكات حقوق اإلنسان و سيكولوجية اإلبتزاز السياسي : مقاربات 
 سيكولوجية 

8663 

 5574 أنثروبولوجيا اإلسالم 

 8243 أنثروبولوجيا اإلسالم : مناقشة ونقد ألفكار إرنست غلنر

 11699 أنثروبولوجيا الزواج و األسرة و القرابة 



: صالح باي محمد الكبير 18إنجازات بايات الجزائر خالل القرن   11242 

 4200 إنحراف األحداث 

 10570 إنحراف األحداث : األسباب و الوقاية و العالج

انحراف الصغار : دراسة نفسية اجتماعية لظاهرة التشرد 
 Wrong way = واالجرامبين األحداث في االقليم المصري

5183 

 9771 انحراف الصغار مسؤولية من؟ 

أنظروا إلى أسلحتنا....أنظروا إلى أطبائنا ... : وقائع المنطقة 
 األولى بالوالية الثالثة متبوعة بملحمة سي حميمي 

6061 

 11209 أنظمة األرشفة

 5457 أنظمة تحقيق الشخصية : نشأة وتطور

المعتمدة على حاملي الشهادات العلميةإنعكاسات آليات التشغيل   10233 

م 1991-ه1412إنعكاسات مؤتمر مدريد على القضية الفلسطينية ( ) 12523 

التأثيرات الثقافية -األهداف  -إنفجار الفضائيات العربية : األبعاد   2986 

 12573 انفجار سبتمبر بين العولمة و األمركة

التلفزيونية الجزائرية الخاصة أنماط اإلشهار في القنوات   7130 

 9102 أنماط اإلعالن في الصحافة الجزائرية المكتوبة 

 9447 أنماط التفكير وعالقتها بالتوافق النفسي اإلجتماعي

أنماط التفكير وعالقتها بدافعية التعلم لدى المراهق المتمدرس في 
 السنة األولى ثانوي

7503 

ة التعلم لدى المراهق المتمدرس في أنماط التفكير وعالقتها بدافعي
 السنة األولى ثانوي

7504 

أنماط الشخصية وفق نظرية اإلنيكرام وعالقتها بالعبء المعرفي و 
 تمايز الذات

2744 

أنماط العمارة التقليدية الباقية في صحراء مصر الغربية : دراسة  
 تحليلية مقارنة 

9141 

 5044 أنماط العيش، إعادة قراءة

 12582 إنية وأصالة 

 5240 اهتزازات في أسس العولمة 

 6825 اهدار الحقيقة

أهل الذمة في تونس العثمانية من خالل كتاب يهود البالط وتهود  
 المال : يهود ليقورنو نموذجا 

5766 

 9466 أهم معارك التاريخ اإلسالمي

اإلحتياجات الخاصةأهمية اللعب في حياة األطفال الطبعيين وذوي   3584 

 6668 أهمية المتحف في ترقية السياحة المتحف الوطني لآلثار القديمة

أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعلم عامة : و في تعلم اللغة  
 العربية لألجانب خاصة

12961 

 6521 أهمية وجود الدولة العثمانية في البالد العربية

: درلسة تحليلية وقائمة ببليوجرافية أوائل المطبوعات المصرية. . 11839 

 6611 أوراق تلمسانية 

 3770 أوراق في التاريخ والحضارة : أوراق في التأريخ العربي اإلسالمي

 3775 أوراق في التاريخ والحضارة : الجزء األول

 3776 أوراق في التاريخ والحضارة : الجزء الثالث



والحضارة : الجزء الثانيأوراق في التاريخ   3774 

 3777 أوراق في التاريخ والحضارة : الجزء الرابع

أوراق في التاريخ والحضارة : أوراق في التاريخ اإلقتصادي  
 واإلجتماعي 

3771 

 3769 أوراق في التاريخ والحضارة : أوراق في الفكر والثقافة 

التأريخ أوراق في التاريخ والحضارة : أوراق في علم    3772 

 12818 أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني 

 5960 أوراق من الذاكرة 

أوراق نوفمبرية : كتابات إعالمية و تاريخية و أدبية و روايات  
 مجاهدين و صدى ثقافة الثورة

7791 

 4237 أوربا في مطلع العصور الحديثة : الجزء األول 

 11853 أوربا واإلسالم

 5534 أوروبا التنوير 

 8653 أوروبا الجديدة في شخصية القارة و شخصية األقاليم

أوروبا في مرآة المرحلة : صورة اآلخر في الرحلة المغربية 
 المعاصرة

4666 

1950-1789أوروبا في القرنين التاسع عشر و العشرين :   7008 

1747-1453أوروبا في بعض األزمنة الحديثة و المعاصرة :   12714 

- األيديولوجيا-أوروبا من الثورة الفرنسية إلى العولمة : اإلقتصاد

 األزمات 
11919 

 6448 أوروبا و الهجرة : اإلسالم في أوروبا

1962-1830أهالي ويهود بالجزائر -أوروبيون  11181 

- 1919ه/1357-1337أوضاع الجزائر الثقافية مابين الحربين (

م1932 ) 
9357 

العالم المسيحي قبيل الحملة الصليبية األولىأوضاع   11431 

أوضاع المجتمع اإلسباني من خالل كتاب رحلة الوزير في إفتكاك 
 األسير لمحمد الغساني األندلسي 

10077 

أوضاع المجتمع القسنطيني من خالل كتاب قسنطينة أيام أحمد باي 
هـ لـــــ : فنرلين شلوصر 1253-1218م 1832-1837  

12242 

1882-1859أوضاع تونس خالل فترة محمد الصادق باي"  6886 

 5630 أوقاف المغاربة في فلسطين 

بدايةالنهاية ل " خرافة " الجزائر الفرنسية 1954أول نوفمبر   6660 

 6977 أوليفي دوبري

 6821 أوهام الشرق األوسط

 6819 أوهام المجتمع المدني

الكبير أوهام مشروع الشرق األوسط   5268 

أي مستقبل لعلم االجتماع؟ : في سبيل البحث عن معنى وفهم العالم 
 االجتماعي

8498 

 12862 إيالة الجزائر

 4606 أيام جزائرية خالدة 

 4326 أيام خالدة في حياة الجزائر 

 8893 إيديولوجيا اإلنسان 



 9794 أيديولوجيا العولمة : من عولمة السوق الى تسويق العولمة 

 Ideology of the = أيديولوجيا النظم السياسية واإلسالم

political regimes and islam 
7151 

1962-1954أيديولوجية الثورة الجزائرية ( ) 5949 

إيران بين الخليج العربي وحوض بحر قزوين : اإلنعكاسات  
 اإلستراتيجية واإلقتصادية 

12824 

 12838 إيران من الداخل 

ان إعفاء اللحية هو القص : و يليه رسالتان : ابانة إيضاح النص في 
الرد على من شدد و عسر  -النص في مسألة القص   

4900 

إيلخانات مغول فارس فارس من خالل كتاب جامع التواريخ لرشيد 
م 1335-1256ه/ 735-654الدين فضل هللا الهمذاني ( ) 

8298 

 3464 إيليا أبو ماضي باعث األمل و مفجر ينابيع التفاؤل

 12614 باتنة 

 5554 باتنة : عاصمة األوراس ، ملتقى التاريخ

 10590 بادية الشام 

 7568 باسمك نحيا 

 Panorama du film = بانوراما الفيلم الوثائقي

documentaire 
12909 

 8523 بايلك الغرب من خالل مذكرات الرحلة واألسر : تيدنا أنموذجا

 12600 بجاية

حاضرة البحر ونادرة الدهربجاية : "   " 6857 

 7141 بجاية : مركز إشعاع للمعرفة 

 Bougie port = بجاية ميناء مغاربي : الجزء األول

maghrebin 
10698 

 Bougie port = بجاية ميناء مغاربي : الجزء الثاني

maghrebin 
10699 

 3768 بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب 

أوهام الهوية, 18بحوث إجتماعية   8939 

 5552 بحوث العلوم اإلجتماعية 

بحوث حول الخالفة و الفتنة الكبرى : دراسة نقدية تمحيصية وفق 
 منهج علم الجرح و التعديل إسنادا و متنا 

10196 

 10251 بحوث في التاريخ االجتماعي من العصر المملوكي

االحتالل  بحوث في التاريخ االجتماعي والثقافي للجزائر إبان 
 الفرنسي

11502 

 11501 بحوث في التاريخ السياسي للجزائر المعاصرة

 8593 بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي

 8525 بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي : رؤية معاصرة للتاريخ

بحوث في التاريخ عن الجزائر : من الدوريات األمريكية و 
 البريطانية 

8605 

التربية بحوث في   7445 

بحوث في التغير اإلجتماعي : ظاهرة التصوف اإلسالمي : 
 فينومنولوجيا التصوف اإلسالمي, فهم التجربة الصوفية اإلسالمية

12137 

 5116 بحوث في الدراسات اإلسالمية



 4980 بحوث في الفقه اإلسالمي : اإليمان، النذور، كفارة اليمين

ةبحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمي  5603 

 9845 بحوث في علم االجتماع : المرأة في المجتمع

 10495 بحوث في علم االجتماع المعرفي 

 8465 بحوث مشرقية ومغربية في التاريخ والحضارة اإلسالمية

 12100 بحوث معاصرة في علم النفس 

 12101 بحوث معاصرة في علم النفس 

الجزء األولبحوث و دراسات متخصصة في علم النفس :   12167 

 12166 بحوث و دراسات متخصصة في علم النفس : الجزء الثالث 

 12168 بحوث و دراسات متخصصة في علم النفس : الجزء الثاني

 12165 بحوث و دراسات متخصصة في علم النفس : الجزء الرابع 

 11756 بحوث ودراسات فى تاريخ افريقيا الحديث

علم النفس (الجزء الرابع) : في  بحوث ودراسات متخصصة في  
 المشكالت النفسية والسلوكية لألطفال والراشدين 

12169 

 4926 بداية المجتهد و نهاية المقتصد : الجزء األول

 4927 بداية المجتهد و نهاية المقتصد : الجزء الثاني

 4554 براءة األشعريين من عقائد المخالفين : الجزء األول

عقائد المخالفين : الجزء الثاني براءة األشعريين من  4555 

سبتمبر و دور أجهزة   11براءة العرب و المسلمين من أحداث 
 the CIA = المخابرات

6746 

 3670 برامج االرشاد و العالج الجماعي : بناء البرامج االرشادية

برامج األطفال التليفزيونية و آثارها التربوية : دراسة نظرية  
 وميدانية 

9650 

 11826 برامج األطفال المحوسبة

 Chldren's programs = برامج األطفال المحوسبة

computerized 
11931 

برامج التقليد في الفضائيات العربية وتأثيرها على الهوية الثقافية 
 لدى الشباب الجزائري

8255 

 6286 برامج تربية أطفال ما قبل المدرسة

القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة  برامج تلفزيون الواقع في 
 وأثرها على القيم 

7257 

 3640 برامج طفل ما قبل المدرسة 

 10337 برامج عالجية لخفض مستوى السلوك العدواني لدى المراهقين 

 10942 " برتراند رسل : " االستقراء و مصادرات البحث العلمي

 2322 برجسون

القوى المحلية والطماع الجنبية برقة بين السيطرة العثمانية و 
1835 - 1911  

3724 

اإلحصائي : تحليل البيانات في البحوث النفسية   SPSS برنامج
 والتربوية

5791 

برنامج إرشادي قائم على السيكودراما لخفض العدوان لدى الطفولة 
 المتأخرة

6101 

برنامج إرشادي لتخفيف الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال 
 المعاقين سمعيا 

8148 



  04-02برنامج إرشادي مقترح لتحسين مفاهيم نمو الطفل (

 سنوات) الموجه لمربية الروضة
8988 

برنامج إرشادي مقترح لذوي صعوبات إدراك المفاهيم الرياضية 
 لدى تالميذ األولى متوسط 

10411 

 = برنامج التحليل الحركي كينوفا : بين النظرية و التطبيق

Kinova 
10115 

 9284 برنامج العالج السلوكي 

برنامج تكويني ألمهات حديثي الوالدة حول مفاهيم نمو الطفل  
 ""السنة األولى

6862 

برنامج تكويني ألمهات حديثي الوالدة حول مفاهيم نمو الطفل  
 ""السنة األولى

6863 

 3618 بروتوكوالت حكماء صهيون 

 9527 بروتوكوالت حكماء صهيون 

1950-1850النخبة المثقفة الجزائرية :  بروز   7121 

بريخت و المسرح الجزائري : مثال بريخت وولد عبد الرحمن 
 كاكي 

2947 

 5043 بريق إفريقيا 

 12604 بسكرة 

 5777 بسكرة : أسوار من حضارة

 la magie florissante 5778 = بسكرة : السحر المثمر

 12608 بشار

شعره بشار بن برد : حياته و   12290 

بطالة الشباب العازف عن التكوين وصعوبات اإلدماج اإلجتماعي 
 والمهني 

6641 

 8204 ...بعد طول تأمل

 9164 بعض الرؤى في األنثروبولوجيا التطبيقية

بعض العوامل المفسرة لظاهرة الرسوب المدرسي لدى تخصص  
03-02-01تقني رياضي "تالميذ السنة  " 

8370 

العوامل المفسرة لظاهرة الرسوب المدرسي لدى تخصص  بعض 
03-02-01تقني رياضي "تالميذ السنة  " 

8371 

 2455 بغية الرواد : في ذكر الملوك من بني عبد الواد : الجزء األول 

 2456 بغية الرواد : في ذكر الملوك من بني عبد الواد : الجزء الثاني

الواد بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد   6027 

 7020 بال حشومة : الجنسانية النسائية في المغرب

م10-ه04بالد البلغار من خالل رحلة إبن فضالن القرن ( ) 12201 

 4883 بالد الهند في العصر االسالمي : منذ فجر االسالم و حتى التقسيم 

 11229 بالغة الفلسفة : مقاربات مفهومية لإلنسان و العالم 

المرامر من أدلة األحكام بلوغ   4592 

عبان : مواجهة من أجل الحقيقة : الحاج مصالي. لمين   -بن بلة 
الدباغين . بن يوسف بن حدة. سعد دحلب . محمد عصامي . عاجل 
 عجول 

9553 

-1900بن فليس التهامي المدعو سي بلقاسم : السيرة الذاتية للشهيد 

1957 
6159 



تحليلها في تصنيف ديوي العشري : دليل عملي  بناء األرقام و 
 إرشادي 

12820 

 10148 بناء األسرة و المشكالت األسرية المعاصرة

 4286 بناء االمة و مواجهة التحديات : تعدد الميادين و اليقظة

 7327 بناء الشبكات الذهنية

بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل امصطفى فاسي : 
السردياتمقاربة في   

7438 

بناء الشخضيات = في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة  
 أنموذجا

7553 

 9156 بناء المفارقة في المسرحية الشعرية

 10549 بناء النظرية في علم االجتماع التربوي

بناء برنامج إرشادي مقترح لذوي اإلحتياجات الخاصة للتخفيف من 
متالزمة داونضغط النفس : فئة   

6199 

بناء برنامج إرشادي مقترح لذوي اإلحتياجات الخاصة للتخفيف من 
 ضغط النفس : فئة متالزمة داون

6200 

 5723 بناء علم االجتماع 

 9234 بناء قدرات األخصائي األجتماعي المدرسي 

 9932 بناء مكنز عربي في مجال علم اللغة : المنهج والتطبيق 

للتربية الخلقية في ضوء الرؤية القرآنية بناء منهج   10836 

 6896 بناء نظرية علم االجتماع 

بناء و تنمية المجموعات : في المكتبات و مراكز العلومات في  
 مطلع القرن الحادى و العشرين 

9841 

 9355 بناة المجد : ابو اليقظان

 9352 بناة المجد : أحمد مصالي الحاج 

األمير عبد القادربناة المجد :   9337 

 9343 بناة المجد : البشير اإلبراهيمي 

 9347 بناة المجد : الطيب العقبي 

 9342 بناة المجد : العربي التبسي

 9345 بناة المجد : الفضيل الورتالني

 9353 بناة المجد : توفيق المدني 

 9348 بناة المجد : رضا حوحو

باديس بناة المجد : عبد الحميد بن   9338 

 9356 بناة المجد : عبد السعيد الزهراوي

 9340 بناة المجد : عمر راسم

 9349 بناة المجد : مالك بن نبي 

 9346 بناة المجد : مبارك بن محمد الميلي

 9341 بناة المجد : محمد األمين العمودي

 9344 بناة المجد : محمد العيد آل خليفة

شنب بناة المجد : محمد بن أبي   9339 

 9351 بناة المجد : محمد ديب 

 9354 بناة المجد : مفدي زكريا 

 9350 بناة المجد : مولود فرعون



 9864 بنك األسئلة في التصميم الجرافيكي

 10052 بنك الثقافة : الموسوعة األشمل في المعلومات 

 5619 بنك المعرفة المصور : اإلختراعات

الطبيعةبنك المعرفة المصور :   5622 

 5621 بنك المعرفة المصور : العالم الحي

 5617 بنك المعرفة المصور : الكون 

 5614 بنك المعرفة المصور : المسطحات المائية

 5616 بنك المعرفة المصور : شعوب و قبائل العالم 

 5618 بنك المعرفة المصور : عالم اإلتصاالت

العلومبنك المعرفة المصور : عالم    5620 

 5615 بنك المعرفة المصور : عالم النبات

- 1126ه/  633-520بنو غانية في جزر البحر األبيض المتوسط (

م1235 ) 
6879 

 6592 بنو يعلى : تاريخ وأمجاد

 3011 بنوك لبن الرضاع : بين الحل والحرمة دراسة فقهية مقارنة

عناصر من  بني سنوس في النصف األول من القرن العشرين :  
 الثقافة الشعبية

7935 

بني سنوس و مساجدها في بداية القرن العشرين : دراسة تاريخية 
 أثرية

4876 

 7583 بني ميسرة : األطلس البليدي ومتيجة تاريخ وثقافة

 12816 بنية الجيش الجزائري خالل العهد العثماني 

 6496 بنية المنهج و فلسفيه عند اإلمام إبن حزم 

النص القرآني : دراسات موازنة بين البنى العقائدية واللغوية بنية 
 والفنية

5103 

 8936 بوتفليقة ، الرئيس و حصيلته : التحدي

 11542 بؤس الفلسفة : رد على فلسفة البؤس لبرودون

بوش الصغير في ضوء التحليل النفسي : من إدمان الخمور الى  
 إدمان الحروب 

9745 

وة إلى الحرب ،رسالة للسالم،قراءة في البيانبيان أول نوفمبر : دع  11733 

م : بطاقة الهوية للثورة الجزائرية 1954بيان أول نوفمبر   11271 

 10635 بيان من أجل الديمقراطية

 11720 بيبلوغرافيا المكتبات 

بيت المقدس من خالل حكم بلدوين األول وصالح الدين األيوبي 
م 1187-1100ه/ 192-581( ) 

10658 

بيت المقدس من خالل حكم بلدوين األول وصالح الدين األيوبي 
م 1187-1100ه/ 192-581( ) 

10659 

 2391 بيت دمية

 5014 بيداغوجيا التعاقد

 3538 بيروت و لبنان في عهد آل عثمان

 10746 بيزنطة : قراءة في التاريخ اإلقتصادى واإلجتماعي

المرابحة و تطبيقاته في المصارف اإلسالميةبيع   12265 

 12338 بين الثقافة و السياسة 



 12453 بين الدين والفلسفة : في رأي ابن رشد وفالسفة العصر الوسيط

 6224 بين الرشاد والتيه 

بين الصحافة و السياسة : قصة( و وثائق) معركة غريبة في 
 الحرب الخفية 

12851 

العقد عند حلول أزمة سياسية : مثال الشرق األوسط تأثر مبادىء 
1945منذ   

12275 

 10868 تأثير إدمان التليفزيون في األطفال

تأثير إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي "الفايسبوك" على 
 اإلتصال األسري

5804 

تأثير إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على الطلبة  
 "الجزائريين"الجامعيين

10499 

تأثير إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على الهوية الوطنية  
 للمجتمع الجزائري

6151 

تأثير إضطراب التوبل اإلداري على مستوى تقدير الذات والتوافق 
سنة 09/12النفسي لدى الطفل (الطفولة المتأخرة  ) 

6337 

تأثير اإلتجاهات األسرية على التوجيه المدرسي لدى تالميذ جذع 
 مشترك من التعليم الثانوي 

2900 

 9124 تأثير اإلتصال الداخلي في المستشفيات على اآلداء الوظيفي

 10509 تأثير اإلتصال الرسمي على تحسين آداء المؤسسة العمومية

تأثير اإلتصال عبر مواقع التواصل اإلجتماعي على العالقات 
 اإلجتماعية األسرية

5900 

القرارات اإلدارية داخل المؤسسة تأثير اإلتصال على صناعة   9013 

 7773 تأثير اإلخراج الصحفي على مقروئية الجرائد

تأثير اإلشهار اإللكتروني على السلوك اإلستهالكي للمرأة الماكثة 
 بالبيت 

10778 

 5856 تأثير اإلشهار التلفزيوني على السلوك اإلستهالكي للطفل

المجتمع تأثير اإلعالم اإللكتروني على قيم   8491 

 11439 تأثير اإلعالم الجديد على العمل الصحفي

تأثير البرامج الرياضية المتخصصة في تشكيل الوعي الرياضي  
برنامج بالمكشوف"  -لدى الجمهور الجزائري : "قناة الهداف

 أنموذجا
6771 

تأثير التلفزيون على المراهق في غرفة الصف لتالميذ السنة 
 الرابعة متوسط 

10939 

تأثير الحاجات اإلرشادية في التخفيف من السلوك العدواني لدى  
 المراهق الجانح 

9382 

 5627 تأثير الحضارة اإلسالمية في الجزيرة صقلية خالل فترة النورمان

تأثير الخطاب اإلشهاري التلفزيوني على األنماط اإلستهالكية في 
 المجتمع الجزائري

7715 

اإلنفعالي عن الرضا عن الحياة لدى الشباب البطالتأثير الذكاء  . 11144 

تأثير الرسائل اإلعالمية للقنوات المتخصصة الدينية اإلسالمية على 
 "جمهور المتلقين قناة "صفا

7587 

تأثير الشائعات المنتشرة بمواقع التواصل اإلجتماعي على الوعي  
 الصحي للطلبة أثناء كرونا 

6997 

حديثة على المعالم والمواقع األثرية لوالية المديةتأثير العمارة ال  6429 



تأثير العنف اإلفتراضي على السلوك العنيف لدى المراهقين 
 (األلعاب اإللكترونية)

11463 

 3499 تأثير الغزو الثقافي عل سلوك الشباب العربي 

 6365 تأثير الفايس بوك على القيم السياسية لدى الشباب الجزائري

تأثير القلق على الجانب النفسي في المشاركة الجماعية أثناء  
 .ممارسة نشاط التربية البدنية

11248 

2تأثير القناة المتخصصة أم بي سي    (MBC2)   على قيم واتجاهات
الطلبة : دراسة مسحية على عينة من طلبة السنة الرابعة علوم  
 االعالم واالتصال بالمدية

6772 

القنوات الدينية العربية على سلوكيات الشباب الجزائري تأثير 
 لوالية المدية

7577 

تأثير المخططات المبكرة غير المكيفة في ظهور أعراض مرضية  
 حدية

6374 

على سلوك الطفل الجزائري  - كونان- تأثير المسلسل الكارتوني  6133 

الزوار :  تأثير المواقع السياحية المحيطة بالمتحف في جذب 
"المتحف العمومي الوطني للفنون الجميلة أنموذجا" دراسة  
 اجتماعية

12008 

تأثير الهاتف النقال على اإلتصال األسري دراسة مسحية على عينة 
والية المدية-من أسر يحي تاكبو   - 

6516 

تأثير الوسائل التعليمية التكنولوجية على عملية التعليم في الطور 
 الثانوي بالجزائر

9147 

 5932 تأثير برامج العنف على سلوك المراهق

 5579 تأثير تكنولوجيا اإلتصال الحديثة على اإلتصال األسري 

تأثير تكنولوجيا المعلومات على المتاحف المتحف العمومي الوطني 
 لآلثار بسطيف 

9921 

تأثير تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على اإلستراتيجية التسويقية 
المؤسسة الخدمية : دراسة حالة لمديرية العملياتية لإلتصاالتفي   

DOTبةالية المدية 
5580 

تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي على اإلتصال الشخصي لدى  
 الطالب الجامعي

8677 

 10999 تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي على التحصيل الدراسي 

قات اإلجتماعية تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي على شبكة العال
 لدى الطالب الجامعي

8035 

 7806 تأثير صحافة المواطن على المشهد السمعي البصري في الجزائر 

 8703 تأثير عالقات العمل على اإللتزام التنظيمي للعمال 

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي "الفايس بوك" على التحصيل  
 الدراسي 

7175 

اإلجتماعي "الفايسبوك، تويتر" في تنمية  تأثير مواقع التواصل 
 الوعي السياسي للطلبة الجامعيين 

10079 

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي "فايسبوك" في تعزيز التوعية  
 الصحية في ظل جائحة كورونا

8323 

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على إستخدام اللغة العربية عند  
 الطالب الجامعي

6647 

ع التواصل االجتماعي على األداء المهني إلعالميي  تأثير مواق
 إذاعة المدية الجهوية

6186 



 6060 تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على التحصيل الدراسي 

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على التحصيل الدراسي للتالميذ 
 المقبلين على إجتياز شهادة البكالوريا : موقع الفايس بوك أنموذجا 

12181 

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على التحصيل الدراسي للطلبة  
 الجامعيين 

6009 

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على التلفزيون في الجزائر :  
 دراسة مسحية على عينة لطلبة جامعة المدية

11045 

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على الحياة اإلجتماعية للشباب 
 ""الفيسبوك

11873 

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على العالقات اإلجتماعية "الفيس 
 "بوك

7872 

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على العالقات اإلجتماعية  
 للمراهقين

9212 

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على العالقة بين أفراد المجتمع 
 "الفيسبوك" انموذجا 

6866 

لعمارة المحلية على عمارة المتحف (متحف تيميمونتأثير نمط ا ) 7259 

تأثير وسائل اإلتصال الجديدة على مستخدميها دراسة لعينة من 
 مستخدمي الفايبر والواتس آب في الجزائر العاصمة 

9777 

تأثيرات الحضارة العربية اإلسالمية في إيران في العهد المغولي 
- 1369ه/912-771م) والتيموري (1336-1256ه/654-736(

م1506 ) 

7265 

تأثيرات الحضارة الفارسية والسلجوقية والبيزنطية على الدولة  
م16-13العثمانية من القرن   

6427 

 8406 تاج التراجم

 7254 تأديب الطفل من المنظور اإلسالمي والتربوي 

 13036 تاريخ إفريقية : الحديث و المعاصر

 12327 تاريخ البشرية : التطور العلمي و الثقافي

 4473 تاريخ آ وروبا الحديث والمعاصر

 10831 تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق : المجلد األول 

 10830 تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق : المجلد الثالث

 10832 تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق : المجلد الثاني

تاريخ ابن خلدون, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر، في أيام  
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر : 
 المجلد الثاني 

2440 

, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر, في 1تاريخ ابن خلدون. ج. 
أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر : 

د السادسالمجل  

2443 

, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر, في 1تاريخ ابن خلدون. ج.
أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر : 
 المجلد الثالث 

2441 

, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر, في 1تاريخ ابن خلدون. ج.
السلطان األكبر : أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

 المجلد الخامس 
2442 

, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر, في 1تاريخ ابن خلدون. ج.
أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر : 

2444 



 المجلد السابع 

, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر, في 1تاريخ ابن خلدون. ج.
صرهم من ذوي السلطان األكبر : أيام العرب والبربر ومن عا

 المجلد الرابع
2445 

, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر, في 1تاريخ ابن خلدون. ج.
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر 
 : المجلد األول 

2446 

 5864 تاريخ أرض اإلسالم : األسس الجغرافية لتاريخ اإلسالم

الحديث و المعاصر : الجزء الثاني تاريخ اسيا  5196 

 11835 تاريخ آسيا الوسطى

 7505 تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر

تاريخ افريقيا الشمالية : تونس، الجزائر، المغرب األقصى من البدء 
 إلى الفتح اإلسالمي 

7108 

 3211 تاريخ األزمان

 3846 تاريخ األزياء وتطورها 

األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده : في المنشآتتاريخ   8131 

 11493 تاريخ االستشراق وسياساته : الصراع على تفسير الشرق االوسط

 8357 تاريخ اإلستعمار و التحرر في إفريقيا و أسيا 

 2818 تاريخ األسطورة 

تاريخ اإلسالم السياسي و الديني و الثقافي و اإلجتماعي : الدولة  
 العربية

7281 

تاريخ اإلسالم السياسي و الديني و الثقافي و اإلجتماعي : العصر  
 العباسي الثاني

7284 

تاريخ اإلسالم السياسي و الديني و الثقافي و اإلجتماعي : في 
 العصر العباسي الثاني 

7283 

تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واإلجتماعي : العصر  
الشرق ومصر والمغرب واألندلس العباسي األول في   

7287 

 7218 تاريخ اإلسالم العام

 7322 تاريخ اإلسالم في المغرب العربي

 7326 تاريخ اإلسالم في المغرب العربي

تاريخ اإلغريق : منذ فجر بزوغه و حتى نهاية عصر االسكندر 
 المقدوني

4387 

ألصحابها من فالسفة تاريخ األفكار : دراسة تحليلية ألقوال هي 
 وعلماء ورجاالت فكر 

9068 

 8173 تاريخ األفكار السياسية المقارن

 5792 تاريخ األمبراطريات السامية في بابل وآشو 

 2609 تاريخ اإلمبراطورية العثمانية : من التأسيس إلى السقوط 

تاريخ األمة العربية : عصر اإلنحدار يشمل على تاريخ العراق و 
مصر و الجزيرة العربية و المغرب العربي منذ سقوط  الشام و 
- الى فجر عصر النهضة في القرن الثالث عشر  656بغداد سنة 

 الكتاب االول و الثاني 

9414 

 5173 تاريخ األمير فخر الدين المعني الثاني 

 2610 تاريخ األندلس : من الفتح اإلسالمي حتى سقوط الخالفة في قرطبة

مصر و بالد الشام و إقليم الجزيرة تاريخ األيوبيين في  9402 



 7299 تاريخ األيوبيين و المماليك 

 12325 تاريخ البشرية : التطور العلمي و الثقافي

 12326 تاريخ البشرية : التطور العلمي و الثقافي

 3159 تاريخ البيهقي 

تاريخ التربية والمدارس الفلسفية : رؤية عصرية لتربية الطفل  
 العربى

11816 

 2316 تاريخ التشريع اإلسالمي 

 10667 تاريخ التفكير اإلجتماعي

 3401 تاريخ التفكير االجتماعي : الرواد 

 6756 تاريخ التفكيراإلجتماعي

 8388 تاريخ التمدن اإلسالمي : الجزء األول

 8393 تاريخ التمدن اإلسالمي : الجزء األول والثاني 

اإلسالمي : الجزء الثالثتاريخ التمدن   8390 

 8389 تاريخ التمدن اإلسالمي : الجزء الثاني

 8391 تاريخ التمدن اإلسالمي : الجزء الخامس

 8392 تاريخ التمدن اإلسالمي : الجزء الرابع

 814تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية االستقالل 

العهد الفينيقي إلى نهاية الحكم م : الجزء األول: من  1962-ق.م 
م 1830 -ق.م  814العثماني التركي   

10786 

 814تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية االستقالل 

م : الجزء الثالث: الثقافة الجزائرية خالل الفترة  1962-ق.م 
1962-1830االستعمارية   

10788 

 814الفينيقي إلى غاية االستقالل تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد 

م : الجزء الثاني: الثقافة الجزائرية خالل الفترة  1962-ق.م 
1962-1830االستعمارية   

10787 

 5877 تاريخ الثورة الجزائرية

 6848 تاريخ الثورة الصناعية في أوربا 

 8845 تاريخ الثورة الفرنسية : دوافعها الفكرية و الطبقية و اإلقتصادية

- 1830ريخ الجزائر : سؤال وجواب في المقاومة واإلحتالل (تا

الثورة  -)1954-1912الحركة الوطنية (-)1912
1962-1954التحريرية( ) 

11421 

 8818 تاريخ الجزائر : من فترة ما قبل التاريخ الى االستقالل

تاريخ الجزائر : من ما قبل التاريخ إلى غاية االستقالل المراحل  
 الكبرى

10785 

1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء األول   8561 

 8568 تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء التاسع

1962-1954تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء التاسع   8609 

1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء الثالث   8563 

1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء الثامن  8567 

1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء الثاني   8562 

1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء الخامس   8565 

1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء الرابع   8564 

1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء السابع  8599 



1954-1830السادس تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء   8566 

 2530 تاريخ الجزائر الثقافي : الجزء العاشر الفهارس العامة

2-1تاريخ الجزائر الثقافي : المجلد األول  8588 

6-5تاريخ الجزائر الثقافي : المجلد الثالث   8590 

4-3تاريخ الجزائر الثقافي : المجلد الثاني   8589 

المجلد الخامس فهارس تاريخ الجزائر الثقافي :   8592 

8-7تاريخ الجزائر الثقافي : المجلد الرابع   8591 

1962-1954تاريخ الجزائر الثقافي : مرحلة الثورة :   2529 

 8557 تاريخ الجزائر الثقافي : من القرن العاشر الى الرابع عشر الهجري

الدولة الزيانية تاريخ الجزائر الثقافي من العهد الفينيقي إلى نهاية 
 ((الجزء األول

10782 

تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر الى الرابع عشر الهجري : 
ميالدي  16-20  

8598 

1962-1954تاريخ الجزائر الثقافي. : الجزء التاسع   8618 

 7037 تاريخ الجزائر الحديث : دراسة سوسيولوجية 

 9631 تاريخ الجزائر العام (الجزء الثالث

 3418 تاريخ الجزائر العام : الجزء األول

 3426 تاريخ الجزائر العام : الجزء األول

 3422 تاريخ الجزائر العام : الجزء الثالث

 3417 تاريخ الجزائر العام : الجزء الثاني

 3419 تاريخ الجزائر العام : الجزء الثاني

 3423 تاريخ الجزائر العام : الجزء الخامس 

الجزائر العام : الجزء الرابعتاريخ   3416 

 3420 تاريخ الجزائر العام : الجزء الرابع

الجزء السادس-تاريخ الجزائر العام : الفهرس  - 3421 

 11329 تاريخ الجزائر المعاصر : وقائع و رؤى

: الجزء األول  1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر   7974 

: الجزء الثاني  1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر   7973 

 3888 تاريخ الجزائر المعاصر الجزء األول

 2739 تاريخ الجزائر المعاصرة 

إلى اندالع حرب 1871تاريخ الجزائر المعاصرة : من انتفاضة 
1954التحرير   

2735 

 11877 تاريخ الجزائر الوسيط : الجزء األول

الثالثتاريخ الجزائر الوسيط : الجزء   11879 

 11878 تاريخ الجزائر الوسيط : الجزء الثاني 

 11881 تاريخ الجزائر الوسيط : الجزء الخامس

 11880 تاريخ الجزائر الوسيط : الجزء الرابع

 6196 تاريخ الجزائر فى القديم والحديث : الجزء األول 

 5266 تاريخ الجزائر في القديم و الحديث

القديم والحديث : الجزء األول تاريخ الجزائر في   5264 

 6195 تاريخ الجزائر في القديم والحديث : الجزء الثالث 

 5265 تاريخ الجزائر في القديم والحديث : الجزء الثاني 



 6194 تاريخ الجزائر في القديم والحديث : الجزء الثاني 

تاريخ الجزائر في القرون الوسطى : من كتاب "العبر" لعبد  
ن خلدون الرحمن ب  

8660 

 4086 تاريخ الجزائر في خمسة قرون : الجزء االول 

 4088 تاريخ الجزائر في خمسة قرون : الجزء الثالث 

 4087 تاريخ الجزائر في خمسة قرون : الجزء الثاني

1954تاريخ الجزائر من العهد القديم إلى   6263 

 9629 (تاريخ الجزائر( جزء الرابع

العربيةتاريخ الجزيرة   11769 

 8168 تاريخ الجزيرة العربية : من القرن الثالث عشر ختى العهد العثماني

تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار : 
 الجزء السادس 

7824 

تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار : 
 الجزء األول و الثاني

7821 

الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار : تاريخ 
 الجزء الثامن 

7826 

تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار : 
 الجزء الخامس 

7823 

تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار : 
 الجزء السابع 

7825 

مختلف األطوار و األدوار و األقطار : تاريخ الجنس العربي في 
 الجنس الثالث و الرابع 

7822 

 9950 تاريخ الحديث ومناهج المحدثين 

 10972 تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية : الجزء الثاني 

 10976 تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية الجزءاألول 

 6031 تاريخ الحركة الوطنية من اإلحتالل إلى االستقالل

: الجزء الثاني -تاريخ الحروب الصليبية   8829 

 3967 تاريخ الحروب الصليبية : األسباب، الحمالت، األثار 

1095-1291تاريخ الحروب الصليبية   10385 

 = تاريخ الحضارات العام : العهد المعاصر : الجزء السابع

Histoire GENERALE des civilisation 
11646 

اإلسالميةتاريخ الحضارة   8439 

العلوم و الفنون -تاريخ الحضارة اإلسالمية : النظم اإلسالمية   3564 

 4914 تاريخ الحضارة اإلسالمية في األندلس

 11530 تاريخ الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى 

 7602 تاريخ الحضارة االنسانية

 7324 تاريخ الحضارة األوروبية

 7850 تاريخ الحضارة األوروبية

 3223 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية

 5295 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية

  - 1095تاريخ الحملة الصليبية األولى و مملكة بيت المقدس : 

م 1120  
2796 

 4183 تاريخ الخالفة األموية



 11533 تاريخ الخالفة الفاطمية

 4154 تاريخ الخلفاء

 4155 تاريخ الخلفاء

 3563 تاريخ الخلفاء الراشدين 

 4066 تاريخ الخلفاء الراشدين 

تاريخ الخلفاء و السالطين و الملوك و األمراء و األشراف في 
 اإلسالم : من القرن األول حتى القرن الرابع عشر الهجري 

6639 

 3304 تاريخ الخليج العربي 

 3307 تاريخ الخليج العربي 

 5156 تاريخ الدول اإلسالمية في آسيا

 8776 تاريخ الدول اإلسالمية ومعجم األسر الحاكمة : الجزء الثاني

 7317 تاريخ الدولة األموية 

 3158 تاريخ الدولة األموية : األمويون في عهد الخالفة الراشدة 

 3155 تاريخ الدولة األموية : األمويون و الحكم اإلسالمي

اإلسالمية في العصر االمويتاريخ الدولة األموية : الفتوحات   3157 

 12712 تاريخ الدولة األموية في األندلس : التاريخ السياسي 

 7318 تاريخ الدولة البيزنطية

1453-324تاريخ الدولة البيزنطية  9941 

 7325 تاريخ الدولة العباسية

 9405 تاريخ الدولة العباسية

 7323 تاريخ الدولة العثمانية 

الدولة العثمانية تاريخ   12620 

 2979 تاريخ الدولة العثمانية : من النشوء إلى اإلنحدار 

تاريخ الدولة العربية : تاريخ العرب منذ ظهور اإلسالم حتى سقوط 
 الدولة األموية

8459 

تاريخ الدولة العربية : تاريخ العرب منذ عصر الجاهلية حتى سقوط 
 الدولة األموية

8458 

الدولة العربية اإلسالميةتاريخ   7329 

 3156 تاريخ الدولة الفاطمية

تاريخ الدولة الفاطمية : في المغرب و مصر و سورية و بالد  
 العرب

7285 

تاريخ الرياضة عند العرب و المسلمين : ( مع عرض مفصل 
 لتاريخ الرياضة في الحضارات القديمة ) : الجزء الثاني

6688 

وصل و بالد الشام تاريخ الزنكيين في الم  9403 

 3951 تاريخ الزواواة

 9326 تاريخ السودان الحديث

 3358 تاريخ الشرق األدنى القديم

 6849 تاريخ الشرق األدنى القديم

 4959 تاريخ الشرق األقصى الحديث و المعاصر

 12791 تاريخ الشرق األقصى الحديث و المعاصر

القديم في موازين العرب و اليهود و تاريخ الشرق األوسط الجديد و 
 القوى العظمى في العالم : دراسة تارخية تحليلية نقدية 

9896 



 12297 تاريخ الشرق العربي المعاصر 

تاريخ الشرق القديم : نشوء المجتمعات الطبقية القديمة و المواطن 
 األولى للحضارات العبودية

2903 

المجلد األول تاريخ الشعراء الحضرميين :   4053 

 4055 تاريخ الشعراء الحضرميين : المجلد الثالث 

 4054 تاريخ الشعراء الحضرميين : المجلد الثاني 

 4057 تاريخ الشعراء الحضرميين : المجلد الخامس 

 4056 تاريخ الشعراء الحضرميين : المجلد الرابع

 7403 تاريخ الشعوب اإلسالمية الحديث و المعاصر

 10357 تاريخ الشعوب اإلسالمية في العصر الحديث 

تاريخ الصحافة العربية الجزائرية : الصحف العربية الجزائرية من 
1954الى  1847  

12568 

 12185 تاريخ الصحافة العربية في الجزائر

 5318 تاريخ الصالت بين الهند و البالد العربية

 & The History of China = تاريخ الصين والشرق القديم

Ancient East 
8745 

 5028 تاريخ الطب واألطباء المسلمين

 9200 تاريخ الطباعة : في الشرق العربي

 4407 تاريخ الطبري : تاريخ األمم و الملوك

 4408 تاريخ الطبري : تاريخ األمم و الملوك

 4409 تاريخ الطبري : تاريخ األمم و الملوك

الرسل والملوكتاريخ الطبري : تاريخ   4395 

 4397 تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك

 4392 تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك:الجزء الثالث

 4393 تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك:الجزء الرابع 

 4396 تاريخ الطبري : تاريخ الرسل والملوك:الجزء السابع

والملوك:الجزء السادس تاريخ الطبري : تاريخ الرسل   4394 

 4391 تاريخ الطبري الجزء الثاني : تاريخ الرسل والملوك 

 848 تاريخ العالم : بانوراما القرن الواحد و العشرين

 4128 تاريخ العالم اإلسالمي و حوار الحضارات مع الغرب

 7452 تاريخ العالم الحديث و المعاصر 

والمعاصر : من الفتح العثماني للعالم  تاريخ العالم العربي الحديث 
 إلى الوقت الحاضر 

9663 

1909-1900تاريخ العالم في القرن العشرين :   863 

1919-1910تاريخ العالم في القرن العشرين :   864 

1929-1920تاريخ العالم في القرن العشرين :   865 

1939-1930تاريخ العالم في القرن العشرين :   842 

1949-1940تاريخ العالم في القرن العشرين :   843 

1959-1950تاريخ العالم في القرن العشرين :   844 

1969-1960تاريخ العالم في القرن العشرين :   845 

1979-1970تاريخ العالم في القرن العشرين :   846 

1989-1980تاريخ العالم في القرن العشرين :   847 



1999-1990العشرين :  تاريخ العالم في القرن  849 

 862 تاريخ العالم في القرن العشرين : عظماء القرن

تاريخ العدواني : كتاب في اخبار هجرة واستقرار بعض القبائل  
 .........العربية مع ذكر االحوال

4534 

 12351 تاريخ العراق القديم 

- اإلجتماعي-السياسيتاريخ العراق في ظل الحكم األموي : 

 اإلقتصادي 
3600 

 7182 تاريخ العرب

 4738 تاريخ العرب الحديث

 10981 تاريخ العرب الحديث

تاريخ العرب الحديث : منذ بداية القرن السادس عشر حتى الحرب 
 العالمية األولى

3225 

: من الفتح العثماني الى نهاية  1918-1516تاريخ العرب الحديث 
العالمية االولى الحرب   

12771 

 13025 تاريخ العرب الحديث والمعاصر

 12698 تاريخ العرب السياسي في األندلس

 12153 تاريخ العرب السياسي قبل اإلسالم : نقذ النظرية السامية

تاريخ العرب العام : حضارتهم،مدارسهم الفلسفية و العلمية و 
 األدبية

8882 

 12350 تاريخ العرب القديم

 8826 تاريخ العرب المعاصر

 12729 تاريخ العرب المعاصر : مصر و العراق

 4124 تاريخ العرب في أخطر المعارك الحربية في العالم 

 4142 تاريخ العرب في بالد االندلس

 8447 تاريخ العرب في عصر الجاهلية 

 12096 تاريخ العرب قبل اإلسالم : الجزء األول

قبل اإلسالم : الجزء الثانيتاريخ العرب   12095 

 7589 تاريخ العرب قبل اإلسالم : الجزيرة العربية

تاريخ العرب و المسلمين : ( مع عرض مفصل لتاريخ الرياضة في 
 الحضارات القديمة ) : الجزء األول

6689 

 3992 تاريخ العرب و حضارتهم في األندلس

الجزء األول :من أواخر العصر تاريخ العصر الوسيط في أوروبا : 
 الروماني إلى القرن الثاني عشر 

7144 

 13103 تاريخ العصور الوسطى األوروبية و حضارتها

1914- 1815تاريخ العالقات الدولية :   12743 

تاريخ العالقات اإلنسانية في النظام الدولي : نماذج من تاريخ  
 الجزائر 

5951 

الحضارة الحديثةتاريخ العالقات الدولية و   10266 

 9483 تاريخ العالقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى 

 9486 تاريخ العالقات بين الشرق والغرب : في العصور الوسطى 

تاريخ العالمة إبن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  
 األكبر: الجزء الحادي عشر 

2451 



تاريخ العالمة إبن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  
 األكبر: الجزء الرابع

2450 

تاريخ العالمة إبن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
ربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  أيام العرب والعجم والب

 األكبر: الجزء السابع
2449 

تاريخ العالمة إبن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربرومن عاصرهم من ذوي السلطان  
 األكبر: الجزء الخامس

2454 

 8416 تاريخ العلم : الجزء األول 

الثالثتاريخ العلم : الجزء   8418 

 8417 تاريخ العلم : الجزء الثاني

 8420 تاريخ العلم : الجزء الخامس

 8419 تاريخ العلم : الجزء الرابع 

 8421 تاريخ العلم : الجزء السادس 

تاريخ العلم : العلم و الحضارة الهلنستية في القرون الثالثة األخيرة 
 قبل الميالد

8415 

 5322 تاريخ العلم عند العرب 

 6770 تاريخ العلوم العام 

 6767 تاريخ العلوم العام : العلم الحديث 

 6768 تاريخ العلوم العام : العلم القديم و الوسيط

 6769 تاريخ العلوم العام : العلم المعاصر

 5453 تاريخ العمارة بين القديم و الحديث

 History of architecture 5030 = تاريخ العمارة عبر العصور

 5317 تاريخ العمارةو عشائرها 

 9401 تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقية و مصر و بالد الشام 

 3884 تاريخ الفتح العربي في ليبيا

 7349 تاريخ الفقه اإلسالمي

 5649 تاريخ الفقه اإلسالمي و نظرية الملكية و العقود 

االجتماعي تاريخ الفكر   5503 

 9569 تاريخ الفكر االجتماعي 

 2767 تاريخ الفكر اإلجتماعي 

 11789 تاريخ الفكر اإلجتماعي : الرواد و اإلتجاهات المعاصرة 

 9093 تاريخ الفكر اإلقتصادي

 7139 تاريخ الفكر السياسي

 Histoire de la pensee politique 9155 = تاريخ الفكر السياسي

الفكر الفلسفي عند العربتاريخ   4842 

الفلسفة   -علم الكالم  -تاريخ الفكر الفلسفي في االسالم : المقدمات 
 االسالمية 

2581 

 4904 تاريخ الفلسفة اإلسالمية في المشرق

 4903 تاريخ الفلسفة اإلسالمية في المغرب و األندلس 

 11255 تاريخ الفلسفة األوروبية في العصر الوسيط



 9303 تاريخ الفلسفة العربية

 7921 تاريخ الفلسفة في اإلسالم 

 9898 تاريخ الفن

 2557 تاريخ الفن : النشوء والتطور

 2572 تاريخ الفن عبر العصور 

 8005 تاريخ القدس عبر العصور 

 12997 تاريخ القراءات في المشرق والمغرب 

 5497 تاريخ القرن الثامن عشر في أوروبا 

القرن العشرين تاريخ   8189 

تاريخ القضاء في الجزائر من العهد البربري إلى حرب التحرير  
 الوطني

11980 

تاريخ القضاء في الجزائر من الغهد البربري إلى حربر التحرير  
 الوطني

11982 

 2383 .تاريخ الكتابة والمكتبات وأوعية المعلومات

 5331 تاريخ الكتب والمكتبات في مصر القديمة

ريخ الكتب والمكتبات. : عبر الحضارات االنسانيةتا . 7273 

 5757 تاريخ الكثلكة

 7908 تاريخ المدن 

المدية  -تاريخ المدن الثالث : الجزائر  مليانة بمناسبة عيدها  -
 األلفي

3424 

مليانة: بمناسبة عيدها  -المدية  -تاريخ المدن الثالث : الجزائر 
 األلفي

3425 

المذاهب االسالمية في السياسة و العقائد و تاريخ المذاهب تاريخ 
 الفقهية

2584 

 7998 تاريخ المسجد األقصى و تاريخ فساد اليهود و زوال كيانهم 

 8193 تاريخ المسرح اإلسباني في القرن العشرين : المجلد الثاني 

: المجلد   1900تاريخ المسرح اإلسباني منذ بداياته و حتى عام 
 األول

8192 

 3347 تاريخ المسلمين فى أفريقيا و مشكالتهم 

 4290 تاريخ المسلمين فى أفريقيا و مشكالتهم 

م1492-710ه/897-91تاريخ المسلمين في األندلس :   9406 

تاريخ المسلمين و آثارهم في األندلس : ( من الفتح العربي حتى 
 ( سقوط الخالفة بقرطبة

8461 

ي األندلس : من الفتح العربي حتى تاريخ المسلمين و اثارهم ف
 سقوط الخالفة بقرطبة

8468 

 8943 تاريخ المشرق العربي اإلسالمي 

1922-1516تاريخ المشرق العربي(  10372 

 3845 تاريخ المعتزلة : فكرهم وعقائدهم

 9145 تاريخ المغرب اإلسالمي : مختصرات لطالب الجامعات

 2788 تاريخ المغرب العربي 

 6601 تاريخ المغرب العربي من خالل كتابات شارل أندري جوليان 

 8460 تاريخ المغرب فى العصر اإلسالمى



 8163 تاريخ المغرب و األندلس : من الفتح حتى سقوط غرناطة 

 12332 تاريخ المقاومة الجزائرية : في القرن التاسع عشر 

 12079 تاريخ المماليك 

م1517-1250ه/923-648وبالد الشام : تاريخ المماليك في مصر   9400 

تاريخ النظم االسالمية : دراسة لتطور المؤسسات المركزية في 
 الدولة في القرون االسالمية االولى

10876 

تاريخ النظم في الحضارات القديمة : وأثرها على التشريعات  
 والمواثيق الدولية

9829 

 5289 تاريخ النظم و الحضارة اإلسالمية

اريخ النقود العربية و اإلسالمية : مع دراسة مفصلة على النقود ت
 اللبنانية في عهدي االنتداب و االستقالل

12155 

 4849 تاريخ الوطن العربي

 4851 تاريخ الوطن العربي

 5611 تاريخ الوعي : مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء الوعي بالواقع 

المنطقة الثانية : من بداية التأسيس إلى تاريخ الوالية السادسة :  
1958 - 1954نهاية بلونيس   

10940 

 4002 تاريخ اليونان

 13052 تاريخ اليونان و الرومان : موضوعات مختارة 

 3015 تاريخ أوربا الحديث

 12793 تاريخ اوروبا الحديث 

 5380 تاريخ أوروبا الحديث 

 12786 تاريخ أوروبا الحديث 

أوروبا الحديث و المعاصرتاريخ   2638 

 8659 تاريخ اوروبا المعاصر

1950-1789تاريخ أوروبا في العصر الحديث :   10804 

 10375 تاريخ اوروبا في العصور الوسطى

 9482 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى

 l'europe et le mythe = تاريخ أوروبا و بناء أسطورة الغرب

de l'occident 
10996 

 5321 تاريخ بخاري

 3120 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد األول 

 3128 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد التاسع 

 3122 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد الثالث 

الثالث عشر تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد   3132 

 3127 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد الثامن 

 3121 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد الثاني 

 3131 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد الثاني عشر 

 3130 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد الحادي عشر 

لمجلد الخامس تاريخ بغداد أو مدينة السالم : ا  3124 

 3123 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد الرابع

 3133 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد الرابع عشر 

 3126 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد السابع 



 3125 تاريخ بغداد أو مدينة السالم : المجلد السادس 

المجلد العاشر تاريخ بغداد أو مدينة السالم :   3129 

تاريخ بني زيان : ملوك تلمسان : مقتطف من نظم الدر و العقبان 
 : Histoire Des Bani-Zayyan = في بيان شرف بني زيان

Rois de Tlemcen 

3235 

تاريخ بني زيان ملوك تلمسان : مقتطف من نظر الدر والعقيان في 
 بيان شرف بني زيان 

3234 

دراسة اجتماعية وإقتصادية وسياسيةتاريخ بني مزاب :   8672 

 5344 تاريخ بيت المقدس في العصر المملوكي 

م1453-330تاريخ بيزنطة : السياسي والحضاري (  ) 2783 

 8344 تاريخ تركيا الحديث 

 9506 تاريخ تونس و ليبيا المعاصر

 13004 تاريخ جنوب الجزيرة العربية الحديث 

 histoire de l'enfer 12540 = تاريخ جهنم

 10896 تاريخ جيجلي

 8144 تاريخ حوض البحر المتوسط و تياراته السياسية

  -المغرب -الجزائر -تونس -تاريخ دول المغرب العربي : (ليبيا

 (موريتانيا
4141 

 4144 تاريخ دول جنوب شرق اسيا 

 3233 تاريخ دولة األدارسة : من كتاب نظم الدر و العقبان

بني زيان : مقتطف من كتاب ترجمان العبر وديوان تاريخ دولة 
 المبتدأ والخبر

6778 

 4140 تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين

 7181 تاريخ سورية و لبنان و فلسطين : الجزء األول 

 9227 تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة : محاضرات 

والمعاصرتاريخ شمال وغرب إفريقيا : الحديث   9664 

 4981 تاريخ صدر اإلسالم

 13029 تاريخ صدر اإلسالم : من البعثة النبوية و حتى نهاية الدولة األموية

 7145 تاريخ عصر النهضة األوروبية

 5246 1945تاريخ عصرنا مـنذ 

 10440 تاريخ علم االجتماع : مرحلة الرواد, الجزء األول 

 Histoiree de la psychologie 8186 = تاريخ علم النفس

 2982 تاريخ علماء األندلس

م 1088-775ه/  484-138)تاريخ علماء الفلك في بالد األندلس   6136 

تاريخ غزوة السلطان سليم مع قانصوه الغوري : و يليه الدر  
 المصان في سيرة المظفر سليم خان

2991 

: الكندي، الفارابي،  تاريخ فالسفة اإلسالم في المشرق و المغرب
 .... ابن سينا، الغزالي، ابن باجة

11762 

ابن -الفارابي-تاريخ فالسفة اإلسالم في المشرق والمغرب : الكندي
ابن خلدون-ابن رشد-ابن طفيل-ابن باجة-الغزالي-سينا - 

7077 

1915-1516تاريخ لبنان الحديث :   10358 

لألوائل و األواخرتاريخ مجموع النوادر : مما جرى   3617 



 5710 تاريخ مدينة الجزائر في العهد العثماني 

 8436 تاريخ مدينة المرية اإلسالمية : قاعدة أسطول األندلس 

 9757 تاريخ مدينة حمو موسى : في الماضي و الحاضر 

 8437 تاريخ مدينة صيدا في العصر اإلسالمي

 7895 تاريخ مسلمي إسبانيا 

اإلجتماعي : منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديثتاريخ مصر   12730 

 8441 تاريخ مصر اإلسالمية حتى نهاية العصر الفاطمي 

تاريخ مصر اإلسالمية وجوانب من حضارتها : منذ الفتح اإلسالمي 
1171-640ه/ 567- 20حتى نهاية العصر الفاطمي(  ) 

4949 

 7484 تاريخ مصر اإلسالمية وحضارتها

اإلسالمية وحضارتها : في العصرين األيوبي تاريخ مصر 
 والمملوكي 

8160 

 4127 تاريخ مصر الحديث

 12789 تاريخ مصر الحديث

1922-1517تاريخ مصر الحديث و المعاصر(   10355 

1922-1517 -تاريخ مصر الحديث والمعاصر :   10359 

 10877 تاريخ مصر القديمة مواقعها األثرية

العصر البيزنطيتاريخ مصر في   12718 

 8456 تاريخ مصر في العصرين األيوبي والمملوكي

 9965 تاريخ مصر من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث 

 13031 تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم إسماعيل 

-  1554ه : 633-962تاريخ مملكة تلمسان في عهد بني زيان 

م1236  
9910 

علماء واقطاب وشخصياتتاريخ ندرومة :   6779 

 6780 تاريخ ندرومة ونواحيها 

 11527 تاريخ نظريات اإلتصال

 13098 تاريخ و آثار مصر في عصر الرومان

 9892 تاريخ و تطور العمارة المسرحية

 7353 تاريخ وحضارة المغرب واألندلس

 10814 تاريخ وسائل االعالم واالتصال

الشريف تاريخ وعمارة الحرم   6742 

 9526 تاريخ وفلسفة الفن 

 9391 تاريخ ومؤرخون : أبحاث فى التاريخ

تاريخية التفسير القرآني : قضايا األسرة و اختالف التفاسير النكاح 
 و الطالق و الرضاعة و المواريث

3828 

 6218 تأمالت 

 6221 تأمالت 

كتاب " : الجزء األول -تأمالت : "رجل   6596 

 12834 تأمالت ديكارتية : المدخل إلى الظاهريات 

 5144 تأمالت سياسية : خواطر هادئة في زمن ملتهب 

 12480 تأمالت في تاريخ الرومان : أسباب النهوض و االنحطاط 

تأمالت في ظالل الموقف التربوي المصري : فصول في النقد   10090 



 التربوي

 3243 تأمالت في قضايا معاصرة 

: أفكار جامحة و منطلقات فكرية 1تأمالت وأفكار المجلد   8604 

: أفكار جامحة ومنطلقات فكرية والجدل   1تأمالت وأفكار المجلد 
 الثقافي وقضايا شائكة

8579 

: هموم حضارية وخارج السرب   2تأمالت وأفكار المجلد 
 وحوارات

8580 

 11366 "تأهيل القصور الصحراوية "تمنطيط

تأويل اإلستغالل في نظرية علم اإلجتماع : العناصر التكميلية  
 لنظرية سوسيولوجية في اإلستغالل

3569 

 2867 تأويل الجملة القرآنية الواحدة

 6785 تأويل الزي في العرض المسرحي

 10445 تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية

 11796 تأويل الفراغ في الفنون اإلسالمية

كيكات : فصول في الفكر العربي المعاصرتأويالت وتف   3970 

 13066 تبر الخواطر في فكر األمير عبد القادر 

 5971 تتمة المختصر فى أخبار البشر : تاريخ ابن الوردي 

 5972 تتمة المختصرفي أخبار البشر : تاريخ ابن الوردي 

تتمة كتاب وليم الصوري لمؤلف مجهول و المنسوب خطأ إلى 
1261 -1229روثالن :   

6791 

 7407 .تثقيف الطفل بين المكتبة والمتحف

 8532 تجارب جديدة في الفن المسرحي 

تجارة األخشاب في بالد المغرب من خالل كتب الرحمة بين 
م 12-10ه/06-04القرنيين ( ) 

11552 

تجارة الذهب : بين المغرب اإلسالمي والسودان الغربي من القرن 
م 11م إلى  9  

6211 

- ه448تجارة الرقيق خالل عصري المرابطين والموحدين (
م1269-1056ه/668 ) 

10183 

 12022 تجارة الكانم في العصور الوسطى

تجدد القيادة و التنمية في الوطن العربي : أعمال المؤتمر الثالث 
2001أبريل  23-20للباحثين الشبان(   

8257 

 5254 تجديد التفكير الديني في مسألة المرأة

قضية الحرية عند   -جديد الخطاب الديني : المرأة والسياسة العليا ت
األصول اإلنسانية عند  -االستشراق والنهضة الحديثة  -الصعيدى 

صعوبات في طريق الدعوة -اإلمام محمد عبده   

4916 

 7187 تجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصر 

 4973 تجديد الفكر اإلسالمي 

الفكر الديني في اإلسالمتجديد   2905 

 8129 تجربة التجديد و اإلصالح في فكر ابن باديس و محمد عبده 

تجربة التعددية الحزبية و التحول الديموقراطي : دراسة تطبيقية في 
 الجزائر 

9861 

 6292 تجربة مواجهة اإلرهاب 

 2356 تجريب التعبير الفني لرياض األطفال



1962-1830هم تجريد الفالحين من أراضي  9217 

 9812 "تجليات التناص عند واسيني األعرج "رواية ذاكرة الماء

تجليات الداللة االيحائية في الخطاب القرآني : في ضوء اللسانيات 
 المعاصرةسورة التوبة انموذجا 

10913 

 11172 تجليات العنف الرمزي لصورة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي

الكراهية عبر مواقع التواصل االجتماعي : دراسة  تجليات خطاب 
 اثنوميتودولوجية لنشطاء الفايسبوك في الجزائر 

7863 

 12776 تجوال في شمال افريقيا

 2514 تحالفات العولمة العسكرية و القانون الدولي 

 12017 تحديات التنمية العربية

الوقر تحديات المتاحف في ظل التطور التكنولوجي : متحف 
 اإلفتراضي 

9309 

 9081 .تحديد الحاجات التكوينية لدى المتعلمين وعالقتها باآلداء الوظيفي

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة  
 األبرار : الجزء األول 

3192 

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخيار ببراءة  
 األبرار : الجزء األول 

5953 

 6957 تحرير الداللة : دروس منهجية في االجتماع و اإلقتصاد

 4434 تحرير المرأة المسلمة

 10732 تحرير تاريخنا من المدرسة الكولونيالية : بالد الزواوة نموذجا 

تحسين المستوى التعليمي ألفراد الشرطة وإنعكاساتها على آدائهم 
 الوظيفي

6618 

الجزائرية في منطقة الونزة : لخضر بن سودة :  تحضير الثورة 
 هرس جبال الونزة : مصدر تصريحات أولية

6074 

 3036 تحفة األريب بما في القرآن من الغريب 

 6188 تحفة البصائر : في ذخائر مدينة الجزائر : الجزء األول 

 6190 تحفة البصائر : في ذخائر مدينة الجزائر : الجزء الثالث

ر : في ذخائر مدينة الجزائر : الجزء الثانيتحفة البصائ  6189 

 4540 تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل

 3326 تحفة الزائر في تاريخ الجزائر واألمير عبد القادر

تحفة الزائر في ماثر األمير عبد القادر و أخبار الجزائر : الجزء  
 األول

3328 

القادر و أخبار الجزائر : الجزء  تحفة الزائر في ماثر األمير عبد 
 الثاني

3333 

 7333 تحفيز التعلم 

 4877 تحقيق التراث 

: تاريخ العدواني 1تحقيق التراث المجلد   8596 

: رحلة ابن حمادوش الجزائري  2تحقيق التراث المجلد   8595 

: حكاية العشاق في الحب واالشتياق  3تحقيق التراث المجلد   8594 

النصوص : بين أخطاء المؤلفين وإصالح الرواة والنساخ تحقيق 
 والمحققين 

12144 

 CD 6792 +تحقيق حول االمهات العازبات

 CD 7227 +تحقيق حول االمهات العازبات



تحقيق يحي بوعزيز : في أخبار وهران و الجزائر و اسبانيا و 
 فرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر

5136 

تاريخ الثورة : و فصول عن الحركة الوطنية المسلحة تحقيقات في   12555 

 2474 تحقيقات وأنظار : في القرآن والسنة

تحليل أكوستيكي : لوجوه االختالف الصوتي بين ورش وقالون في 
 قراءة نافع

2504 

 8194 تحليل التفاعل الصفي داخل قسم السنة الرابعة إبتدائي 

االستبداد والهيمنة وغياب الرؤية تحليل الخطاب السياسي العربي : 
 الشاملة 

3040 

تحليل الخطاب في المجتمع المدني و قانون ميرفي : تفسير  
 Murrphy's law = الفوضى

7100 

تحليل السياسات التربوية وتخطيط التعليم : المفاهيم والمداخل و 
 التطبيقات 

6752 

 12798 تحليل السياسات العامة في الوطن العربي

تحليل السياسة الخارجية في العالم الثالث : دراسة حالة المملكة  
 العربية السعودية

12059 

 5740 تحليل الشخصية 

 3726 تحليل العملية التعليمية : مدخل إلى علم التدريس

 2942 تحليل الوعاء اإلعالمي و محتواه و إجراءاته المنهجية

لى الدولة األموية تحليل تاريخي لخروج عبد الرحمن بن األشعث ع
 وثورته عليها 

9390 

 5381 تحليل محتوى مناهج اللغة العربية : رؤية نظرية تطبيقية

 8078 تخطيط الحمالت اإلعالنية

تقنيات - معايير-تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية : أسس  3747 

 3710 تخطيط المدافن الرومانية : دراسة أثرية مقارنة

المدن : العمارة و الزخرفةتخطيط   10992 

 5407 تخطيط المدن والقرى

 8725 تخطيط المناهج المعاصرة 

 10741 تخطيط المناهج و صياغتها 

 9587 تخطيط المناهج وفق منهج التفريد والتعلم الذاتي 

 4655 تخطيط و تنظيم برامج و حمالت العالقات العامة

العالم بعيون أمريكيةتداعيات حرب الخليج الثالثة :    5238 

 9094 تداعيات حربي أفغانستان و العراق على منطقة الخليج العربي 

 2737 تداوليات الخطاب السياسي

 11668 تدريب األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 9497 تدريب األطفال ذوي اإلضطرابات السلوكية

الكورت في  تدريب المشرفين و المعلمين على تضمين مهارات 
المنهج المدرسي; مراجعة ذوقان عبد هللا عبيدات، عبد الناصر  
 فخرو : حقيبة تدريبية للمستويات الستة 

6269 

 6669 تدريب الموارد البشرية كآلية لتحقيق االداء الوظيفي داخل المؤسسة

 Strength training 6748 = تدريبات بناء العضالت وزيادة القوة

دنية و الرياضية في ضوء األهداف اإلجرائية و تدريس التربية الب
 المقاربة بالكفاءات 

10096 



رؤية عصرية-تدريس الدراسات االجتماعية : النظرية و التطبيق   10106 

تدريس الدراسات اإلجتماعية : نحو مفهوم جديد لتدريس المواد و 
 األنشطة

5234 

السادس تدريس الرياضيات الفعال : من رياض األطفال حتى 
 اإلبتدائي 

5670 

 6876 تدريس العلوم بالكميوتر 

 6794 تدريس النصوص األدبية في المدرسة اإلبتدائية

 6313 تدريس النصوص األدبية في ظل المقاربة بالكفاءات 

 8549 تدريس مهارات التفكير : مع مئات األمثلة التطبيقية

 5384 تدريس مهارة االستماع : من منظور واقعي

تدمير النظام العالمي : اإلمبريالية األمريكية في الشرق األوسط قبل 
سبتمبر 11و بعد   

6685 

 12699 تدني مستوى التحصيل و اإلنجاز المدرسي : أسبابه و عالجه 

-تدويل القضية الجزائرية وإنعكاساتها على المفاوضات الجزائرية

1962-1955الفرنسية " " 
11254 

المتكلم في أدب العالم و المتعلمتذكرة السامع و   4164 

 -1األرقام  12-1تذكرة طاهر الجزائري : المجلد األول: االجزاء 

456 
4079 

األرقام  13-25تذكرة طاهر الجزائري : المجلد الثاني: االجزاء 
787 - 457  

4078 

 12693 تذوق الفنون الدرامية

 6663 تراث : أغاني شعبية

اإلصالحية الجزائرية : الجزء األول تراث الحركة   10476 

 10475 تراث الحركة اإلصالحية الجزائرية : الجزء الثالث 

 10477 تراث الحركة اإلصالحية الجزائرية : الجزء الثاني 

 9436 تراث وشخصيات من األندلس 

 6116 تراجم المبدعينمن علماء المسلمين

 9435 تراجم مشرقية ومغربية

وقضايا معاصرةتراجم   = Etudes et biographies 

contemporaines 
3975 

تراجيديا إعدام رئيس عربي : نصوص روايته وتجربة األسر 
 والموت رسائل صدام للشعب العراقي بخط يده

4661 

 3475 تربية اإلبداع 

 6898 تربية األفراد غير العاديين : في المدرسة و المجتمع

العاديين في المدرسة و المجتمعتربية األفراد غير   11333 

1تربية األوالد في اإلسالم : القسم الثالث رقم   10236 

1تربية األوالد في اإلسالم : القسم الثالث رقم   10238 

2تربية األوالد في اإلسالم : القسم الثالث رقم   10235 

2تربية األوالد في اإلسالم : القسم الثالث رقم   10237 

 2802 تربية الحب عند األطفال

 8373 تربية الطفل : بين النظري والتطبيقي 

 6797 تربية الطفل : من قبل الوالدة إلى المراهقة 



 2660 تربية الطفل في اإلسالم

 2750 تربية الطفل في اإلسالم

 7613 تربية القهر..تربية الحرية : أصوات في الفكر التربوي المعاصر 

المراهق العربيتربية   4769 

 4582 تربية الموهوبين و المتفوقين 

 11070 تربية الموهوبين و تنميتهم 

 4072 تربية الموهوبين والمتفوقين 

 8462 ترتيب األخبار في نشرة الثامنة بالتلفزيون الجزائري 

 TV 2293ترتيب األخبار في نشرة السابعة بقناة دزاير

وجهان لجاك بيركترجمات القرآن إلى اين؟ :   9692 

 11535 ترجمة اإلمام عبد هللا السنوسي التلمساني : تحقيق بعض رسائله

 7910 ترجمة الشيخ المهدي البوعبدلي : و يليه قسم التراجم 

زخرفية -فنية-ترميم اآلثار الخشبية : عناصر معمارية  9808 

 9786 ترميم و صيانة الفسيفساء األثرية

اآلثار الرخاميةترميم وصيانة   9811 

 9810 ترميم وعالج الفخار و الزجاج و القاشاني األثرى

 7677 .تزويد المكتبات بالمطبوعات. : أسسه النظرية وتطبيقاته العملية

 7148 تزييف الوعي : أسلحة التضليل الشامل

 11718 تسويق الخطاب اإلعالمي لألحزاب السياسية

وواقع الممارسة العلمية داخل التنظيمتسيير اآلداء الوظيفي للعامل   5906 

تسيير المجموعات المتحفية في متحف : اآلثار القديمة والفنون 
 "اإلسالمية"النحاس

9979 

تسيير الموارد البشرية وعالقتها بآداء العاملين لدى المؤسسة  
 اإلقتصادية الجزائرية

6818 

والتطبيقات العملية مع  تسيير المؤسسات : بين المفاهيم النظرية 
 نماذج امتحانات مقترحة وحلولها 

10058 

تشخيص اضطرابات الشخصية : مرجع في علم النفس العيادي و 
 اإلرشاد النفسي

7223 

 8799 تشخيص صعوبات التعلم : اإلجراءات و األدوات

 10794 تشريح التدميرية البشرية : الجزء األول

ء الثانيتشريح التدميرية البشرية : الجز  10795 

 11262 تشريح العراق : عقوبات التدمير الشامل التي سبقت الغزو

 10763 تشريح حرب 

 5819 تشريع العمل في الجزائر : المدخل العام النصوص القانونية

تشريعات االستعمار الفرنسي في الجزائر و انعكاساتها على 
م1914-1881الجزائرين بين ( ) 

5940 

األطفال في الجزائر : بين الضرورة االقتصادية والحماية تشغيل 
دراسة ميدانية في وسط حضري-االجتماعية =   

11475 

 10061 تشغيل األطفال و االنحراف

 9875 تشكيل السلوك االجتماعي 

تصريف القول في القصص القرآني : دراسة بالغية تحليلية لقصة 
 موسى عليه السالم 

5142 



األثاث : مفاهيم ... تقنيات تصميم   3147 

 7059 تصميم البحث اإلجتماعي : األسس و اإلستراتيجيات 

 3976 تصميم البحوث اإلجتماعية : نسق منهجي جديد 

 3978 تصميم البحوث االجتماعية ومناهجها وطرائقها وكتابتها 

 9307 تصميم البرامج التعليمية الطفال ما قبل المدرسة 

التعليمية و إنتاجها و تطبيقاتها التربوية تصميم البرمجيات  = 

Istructionaal software:Design,production et 

educational applications 

12188 

 11055 تصميم التدريس 

 4529 تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق 

 3576 تصميم التعليم : نظرية و ممارسة

 11829 تصميم المنهج المدرسي

 9980 تصميم الوظائف ودوره في إبراز نمط القيادة اإلدارية

 3575 تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية التعلمية

 8737 .تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية للمكتبات. : وتكنولوجيا التعلم

تصنيف التحف األثرية داخل الحظائر الثقافية : متحف ديوان 
 حظيرة األهقار 

11340 

 10864 تصنيف ديوي العشري. : الجداول

 10865 تصنيف ديوي العشري. : الكشاف النسبي

 Shaping = تصور لمستقبل البشرية : إنشاء مجلس مستقبل العالم

our future 
5529 

تصورات اإلداريين التربويين حول إمكانية تطبيق مبادئ االقتصاد 
 المعرفي في النظام التربوي بسلطنة عمان

5035 

 11870 تصوير سينوغرافي لمتحف اآلثار بمدينة تيبازة 

 3054 تضخيم الدولة 

 10928 تضمين برنامج الكورت لتعليم التفكير في المناهج المدرسية

 12392 تطابق فن الزخرفة بين تلمسان و األندلس

 6832 تطبيق المقاربة بالكفاءات في تعليمية نصوص اللغة العربية 

العالقات العامة في ظل الحكومة اإللكترونية في الجزائرتطبيقات   8811 

 9445 تطبيقات عملية في التربية العملية

تطبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي : باستخدام نظرية الحل  
 االبتكاري للمشكالت 

9224 

 12747 تطبيقات عملية في تنمية التفكير بإستخدام عادات العقل

 9511 تطبيقات في اإلشراف التربوي

تطور إدارة الموارد البشرية : المفهوم:االستراتيجية:الموقع 
 Development of human resource = التنظيمي

management 

7098 

 3744 تطور أساليب الدعاية و اإلعالم الصهيوني 

 4352 تطور األحداث الدولية في القرن العشرين

التحريرية الجزائرية : اإلستراتيجيةالفرنسية للقضاء تطور الثورة 
1959-1958عليها ( ) 

6626 

 10994 تطور الحركة الوطنية في سورية

 12372 تطور السياسات العلمية و االستراتيجية القومية 



 8766 تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر و العشرين 

المغرب اإلسالمي تطور العمران اإلسالمي في   6513 

 6327 تطور الفكر التنظيمي : الرواد والنظريات 

 7376 تطور الفكر السياسي

 2848 تطور الفكر السياسي الغربي

 9881 تطور اللغة عند األطفال

 11056 تطور اللغة والتفكير لدى الطفل 

 10045 تطور المآذن في الجزائر

 10047 تطور المآذن في الجزائر

تطور المسكن الواحاتي : منزل السي الحواس نموذجا : دراسة  
 تاريخية أثرية

9602 

 6508 (1960-1954)تطور النشاط الديبلوماسي للثورة الجزائرية 

تطور النظام النقدي للدولة اإلسالمية خالل القرن األول هجري،  
 السابع ميالدي

8009 

 4262 تطور النظريات و األفكار التربوية

 12365 تطور النظريات و المذاهب السياسية

 9708 تطور النظرية التربوية 

 8097 تطور النظم اإلجتماعية و أثرها في الفرد و المجتمع

تطور النقود اإلسالمية (العملة والمسكوكات من خالل كتاب  
 (مصنفات المقريزي

7083 

 8008 تطور النقود االسالمية حتى نهاية عهد الخالفة العباسية

 11747 تطور أوضاع المرأة المصرية 

تطور تاريخ العرب السياسي و الحضاري : من العصر الجاهلي  
 إلى العصر األموي

4172 

تطور صناعة السفن اإلسالمية في حوض البحر األبيض المتوسط 
م11-7ه/5-1من القرن ( ) 

10055 

 750ه/  232 -ه 132تطور علم الفلك في العصر العباسي األول 

م 847 -م  
2294 

تطور مدينة سمرقند من الفتح اإلسالمي إلى غاية القرن الثامن  
م 14-06ه/ 08-01هجري ( ) 

6622 

 11867 تطورات السياسة االمريكية : تجاه إفريقيا وانعكاساتها الدولية

تطورات في علم االجتماع اإلقتصادي المراجعة اإلجتماعية : أداة 
عي لمنظمات األعمال فعالة لتقييم األداء اإلجتما  

11860 

تطوير إدارة التعليم الجامعي : في ضوء بعض اإلتجاهات  
 المعاصرة

2847 

 10040 تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء معايير الجودة الشاملة 

 3672 تطوير اإلدارة المدرسية و القيادة اإلدارية 

 5835 تطوير التعليم : في ضوء تجارب بعض الدول

التعليم الجامعي : لتنمية المجتمعات في ضوء إدارة الجودة  تطوير 
 الشاملة 

2548 

 8143 تطوير التعليم العام وتمويله : دراسات مقارنة 

تصميم و  -تطوير المنهج-تطوير المناهج : رؤية معاصرة:المنهج
معايير جودة المنهج-نماذج برمجية المنهج  

7305 



 4196 تطوير المناهج التعليمية 

تطوير عمارة المساجد : دراسة لدور التكيف في تطوير مساجد 
 القرن االول الهجري 

7955 

تطوير مكتبات الطفل في ضوء عصر المعلوماتية . : دراسة  
 .تطبيقية

3237 

تعامل المسلمين الفاتحين مع التراث البيزنطي ببالد المغرب خالل 
 (القرن األول هجري (السابع ميالدي

7870 

التطبيق -الفنيات  -لوك : ( المفاهيم تعديل الس  ) 11858 

 3641 تعديل السلوك اإلنساني 

 2674 تعديل السلوك اإلنساني و أساليب حل المشكالت السلوكية

تعديل السلوك العدواني لألطفال العاديين و ذوي اإلحتياجات  
 الخاصة : دليل لآلباء واألمهات 

11938 

والمراهقين : المفاهيم والتطبيقاتتعديل سلوك األطفال   = 

Behavior modification of children and adolescents 

concept and applications 

3917 

 6970 تعطير األثير في قراءة ابن كثير 

تعلق المراهق بمواقع التواصل اإلجتماعي وعالقته باإلتزان  
 .اإلنفعالي

6628 

الفنون التشكلية، الموسيقى  تعلم األطفال : الدراما، المسرح،  8791 

 11954 تعلم العربية : : المستوى الثالث

 11952 تعلم العربية : المستوى األول

 11953 تعلم العربية : المستوى الثاني 

 11750 تعلم القراءة السريعة

تعلم القيم و تعليمها : تصور نظري و تطبيقي لطرائق و  
 استرتيجيات تدريس القيم 

3336 

تعلم المهارات اإلجتماعية وعالقتها بالتكيف األكاديمي لدى طلبة  
 السنة األولى جامعي

10946 

 2662 تعليم األطفال القراءة و الكتابة 

 7777 تعليم األطفال في عصر االقتصاد المعرفي

 7015 تعليم التفكير : مفاهيم و تطبيقات 

المراهقة:منهج تطبيقي  تعليم التفكير اإلبداعي : من الطفولة إلى  
 شامل لتنمية التفكير في مراحل التعليم العام

12102 

 4027 تعليم التفكير في المنهج المدرسي

 11063 تعليم التفكير لجميع األطفال

 9694 تعليم التفكير و مهاراته

  -األسباب  -التصنيف -تعليم الطفل بطيء التعلم : التعريف 

العالج  -التشخيص   
7633 

م العلوم للجميع تعلي  7638 

 2376 تعليم الكبار في الوطن العربي

 8510 تعليم مهارات التفكير 

تعليم مهارات التفكير الفعال عن طريق برنامج إرشادي "القبعات 
 "الست" إليدوارد دي بونو

12715 

تعليم مهارات التفكير الفعال عن طريق برنامج إرشادي "القبعات  12716 



بونوالست" إليدوارد دي  " 

تعليمية التعبير الكتابي والشفهي في المنظومة التربوية الجديدة في 
 الجزائر 

6833 

 10542 تغلب على الخجل 

 12198 تغير البنيات الزراعية في المجتمع التواتي : الجزء الثالث 

تفريد التعليم في إعداد و تأهيل المعلم : نموذج في القياس و التقويم 
 التربوي

4864 

 11568 تفريد التعليم و التعلم الذاتي

 4504 تفريد التعليم والتعليم المستمر 

 11781 تفريد التعليم والتعليم المستمر 

 2473 تفسير التحرير و التنوير : الجزء األول

 12004 "تفسير السلوك اإلنساني في روايات "نجيب محفوظ

آيات القرآنتفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل   4399 

 5194 تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي

 8132 تفسير الفاتحة و ست سور من خواتيم القرآن 

 3048 تفسير كتاب هللا العزيز : المجلد األول

 3050 تفسير كتاب هللا العزيز : المجلد الثالث

 3049 تفسير كتاب هللا العزيز : المجلد الثاني

 3051  العزيز : المجلد الرابعتفسير كتاب هللا

 4256 تفعيل وحدة إدارة األزمات بالمؤسسات التعليمية

 child's thinking& intelligence 12583 = تفكير و ذكاء الطفل

تقارير بحث التراث و التغير االجتماعي : الفكاهة وآليات النقد 
 االجتماعي: الكتاب السابع عشر

9610 

األطفال المعاقين ذهنيا تقدير الذات عند   9198 

 10014 تقدير الذات عند المرأة المصابة بالعقم

 8993 .تقدير الذات لدى التالميذ المعيدين للسنة الرابعة متوسط

 11448 تقدير الذات لدى المرأة تعاني من تأخر اإلنجاب 

 10980 .تقدير الذات لدى المراهق المدمن على المخدرات

واإلكتئاب لدى المطلقات تقدير الذات   6646 

 11440 .تقدير الذات والتوافق النفسي اإلجتماعي لدى المرأة العانس

تقدير الذات وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى الطفل األصم  
 المتمدرس في المرحلة اإلبتدائية

12000 

تقدير الذات وعالقته بالتفوق الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة من  
الثانويالتعليم   

13061 

تقدير الذات وعالقته بالحاجات اإلرشادية لدى المراهق المتمدرس 
 بالثانوي 

10482 

تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى متربصي التكوين 
 المهني

7496 

تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى متربصي التكوين 
 المهني

7497 

بالصحة النفسية لدى كبار السن المتقاعدينتقدير الذات وعالقته   6139 

تقرير عن التنمية في الشرق األوسط و شمال أفريقيا : النوع  
اإلجتماعي و التنمية في الشرق األوسط و أفريقيا : المرأة في  

3153 



 المجال العام 

 6835 تقرير لوجانو : مؤامرة الغرب الكبرى 

العثماني من خالل كتاب  تقليات العملة في الجزائر خالل العهد 
-927منور مروش : "دراسات عن الجزائر في العهد العثماني" 

م 1830-1520ه/ 1246  

7253 

 Brainstorming = تقنيات العصف الذهني و المناهج المدرسية

technologies and school curriculums 
9151 

اإلعالمية تقنيات تحليل البيانات في العلوم اإلجتماعية و   7857 

تقنية القراءة السريعة ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية 
 واستيعاب مفرداتها 

7666 

 6899 تقنية المسرح

 9630 تقنية المعلومات 

 5405 .تقنية المعلومات ومكتبة المستقبل

 6838 تقنية النانو في حفظ المواد األثرية

اإلجتماعية : األسس النظرية و المنهجيةتقويم البرامج و السياسات   4354 

 4001 تقويم تعلم التربية اإلسالمية

 6535 تقييم اإلعالم المدرسي التوجيهي من وجهة نظر التالميذ 

تقييم الخدمات اإلرشادية لمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي  
والمهني من وجهة نظر األساتذة : دراسة ميدانية ببعض ثانويات  

ية المد  

10405 

 11553 تقييم الطالب ذوي الحاجات الخاصة 

 9319 تقييم المعلمين والمدراء لدمج المعاقين في المدارس اإلبتدائية

تقييم كتاب التاريخ للسنة الخامسة من التعليم االساسي في ضوء 
 LEBUIS شبكة

11469 

 12069 تكامل المغرب العربى األبعاد و المقاربات 

 12093 تكنولوجيا اإلتصال الحديثة ودورها في العالقات العامة 

 10132 تكنولوجيا اإلتصال في التعليم الفعال

 7853 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة : بعض تطبيقاتها التقنية 

 7464 تكنولوجيا التربية 

 11547 تكنولوجيا التربية وضمان جودة التعليم

التعبيرفي التشكيل ما بعد الحداثة تكنولوجيا   3431 

 10312 تكنولوجيا التعليم : النظرية و الممارسة

 11933 تكنولوجيا التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 3581 تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير : بين القول و الممارسة

 10272 تكنولوجيا التعليم و الوسائل التعليمية

 10623 تكنولوجيا التعليم والنظريات التربوية 

 5236 تكنولوجيا الحكومة اإللكترونية 

 9865 تكنولوجيا الخامات في التصميم الداخلي 

 7423 تكنولوجيا الرسم المعماري واإلخراج

 2899 تكنولوجيا الطباعة في التصميم 

 3985 تكنولوجيا المعلومات 

المكتباتتكنولوجيا المعلومات في   = Technologies de 10586 



L'information dans les Bibliothèques 

 Information technology = تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها

and its application 
11138 

 7158 تكنولوجيا الوسائط التعليمية و تدريس الدراسات اإلجتماعية

المفهوم و التطبيقات تكنولوجيا تعليم الفئات الخاصة :    10878 

 10245 .تكنولوجيا في علم المكتبات

العالمية-تكنولوجيا مصادر التعلم : المحلية  7261 

 3987 تكنولوجياالمعلومات 

 10223 تكنولوجيات اإلتصال وأثره على اإلتصال داخل المؤسسة

 9986 تكنولوجية اإلعالن على اإلنترنت

مذكرات شوقي ضيفتكوين العقل العربي :   3372 

تكوين العقل العلمي : مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة  
 الموضوعية 

5570 

تكوين العقل العلمي : مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة  
 الموضوعية 

5571 

 adapt = تكييف المناهج للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

curricula for students with special need 
5815 

 7526 تلقي اإلشهار التلفزيوني 

 6840 تلمسان

 12616 تلمسان

 12697 تلمسان : الذاكرة 

 6452 تلمسان : تاريخ و ثقافة

 5898 تلمسان : من الفتح االسالمي إلى قيام الدولة الزيانية 

حضاري تلمسان : منارة اشعاع فكري و   10050 

 7250 تلمسان : مهد حضارة و واحة ثقافة 

تلمسان اإلسالمية بين التراث العمراني والمعماري والميراث الفني 
الجزء األول 2011 5-4-3: أعمال ملتقى دولي بتلمسان أيام   

6841 

تلمسان الزيانية : إرهاصات ظهور الدولة الجزائرية في العصر  
 الحديث

9216 

بعيون عربية : الرحالة و الجغرافيون و المؤرخون و تلمسان 
 الكتاب و الشعراء العرب 

12113 

 4424 تلمسان عبر العصور : دورها في سياسة و حضارة الجزائر 

: أنس   4تلمسان في اعمال الدكتور عبد الحميد حاجيات 
 الوحيدونزهة المريد للشيخ أبو مدين شعيب اإلشبيلي 

7137 

العهد الزياني الجزء األولتلمسان في   10905 

 10906 تلمسان في العهد الزياني الجزء الثاني

 9219 تلمسان والنخب التلمسانية ذات االمتداد الوطني

 12682 تلوث األرض و الماء و الهواء 

 10524 تلوث البيئة : أهم قضايا العصر, المشكلة والحل 

علمية حلول مشكلة التلوثتلوث البيئة مشكلة العصر : دراسة   9500 

 5827 تماسين : جوهرة الصحراء

 2889 تمايز الذات وعالقته بالتفكير اإلبتكاري



تمايز الذات وعالقته بكل من الصالبة النفسية والرضا الوظيفي 
 .لدى معلمي المرحلة اإلبتدائية

12473 

 تمايز الذات وعالقته بكل من فاعلية الذات والقدرو على إتخاذ

 القرار الدراسي لدى تالميذ السنة األولى ثانوي 
6615 

 6869 تمتع بالتفكير اإليجابي و تخلص من التفكير السلبي

 9384 تمثالت األساتذة للعمل النقابي 

 5998 تمثالت الثقافة اإلسالمية في اإلشهار التلفزيوني العربي 

 10585 تمثالت الشباب للفعل المقاوالتي

العمال للعمل النقابيتمثالت  . 12967 

 10472 تمثالت جريجي الجامعة لسياسة التشغيل

 12606 تمنراست 

 2328 تمهيد حول ماقبل التاريخ في الجزائر

 Introduction to Sociology 7298 = تمهيد في علم االجتماع

 9662 تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية

كتاب المن باإلمامة إلبن  تمويل الحمالت العسكرية من خالل 
 صاحب الصالة 

8517 

 11608 تناسق و انسجام في الطرز الجزائري

 12122 تنامي ظاهرة العنف في المجتمع و عالجها

 2966 تندوف و تجكانت تاريخا و مناقب و بطوالت : الجزء األول

 2967 تندوف و تجكانت تاريخا و مناقب و بطوالت : الجزء الثاني

الطفل و حاجاته بين النظريو و التطبيق تنشئة   2762 

 8786 تنشئة الطفل و حاجاته بين الواقع و المأمول

 2761 تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق 

 519ه/  14 331تنشئة والة العهد في الخالفتين األموية والعباّسية 

م 664  
8477 

الجزائرية : العوامل تنظيم المجال المعماري والعمراني في المدينة 
 والفاعلون 

8199 

 11273 تنظيم المجتمع : المبادىء و العمليات 

 5212 تنظيم المجتمع : مداخل نظرية و رؤية واقعية

 5214 تنظيم المجتمع : مداخل نظرية و رؤية واقعية

 5211 تنظيم المجتمع : نظرة تكاملية معاصرة

اإلجتماعية : استراتيجيات, مهارات,  تنظيم المجتمع في الخدمة 
 أدوار 

10798 

 11274 تنظيم المجتمع من المساعدة الى الدفاع

 11272 تنظيم المجتمع من المساعدة إلى الدفاع

 9768 تنظيم المجتمع و قضايا التعولم : مداخل مهنية و نظريات عامة

 11290 تنظيم المجتمع وأجهزته 

 8061 تنظيم النسل 

بيئة تعلم الطفلتنظيم    10855 

 4654 تنظيم و إدارة العالقات العامة

 7172 تنمية اإلبداع داخل الفصل الدراسي في القرن الحادي و العشرين

 9020 تنمية اإلبداع لألطفال ذوي صعوبات التعلم



تنمية اإلستعداد اللغوي عند األطفال في األسرة و الروضة و 
 المدرسة 

2659 

التفكير اإلبتكاري لطفل الروضة تنمية   3339 

تنمية التفكير اإلبداعي للطالب في ضوء استراتيجيات التعلم البنائي 
: هل يحقق الطالب مستوى تعلم أفضل مع الجماعة مما لو عمل 
 بمفرده 

9243 

تنمية التفكير اإلبداعي للطالب في ضوء إستراتيجيات التعلم البنائي 
علم أفضل مع الجماعة مما لو عمل : هل يحقق الطالب مستوى ت 

 بمفرده 
6851 

تنمية الذكاءات المتعددة : توثيق اإلندماج برامج مجاالت قضايا و  
 حلول

7365 

 10126 تنمية السلوك االجتماعي بمؤسسات األطفال األيتام 

 11310 تنمية الطفل اجتماعيا وثقافيا وتربويا 

 9767 تنمية المجتمع المحلي

المجتمع و تنظيمهتنمية   9157 

 11786 تنمية المجتمعات المحلية من منظور الخدمة اإلجتماعية

 4711 تنمية المفاهيم االجتماعية و األخالقية و الدينية في الطفولة المبكرة

 7610 تنمية المفاهيم الدينية و االجتماعية في الطفولة المبكرة

م األنشطة الفنيةتنمية المفاهيم العلمية و الرياضية باستخدا  4623 

 9246 تنمية المفاهيم العلمية و الرياضية في الطفولة المبكرة 

 9778 تنمية المنظمات االجتماعية : مدخل مهني لطريقة تنظيم المجتمع 

 11194 تنمية المهارات االجتماعية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

للعاملين الجدد تنمية المهارات اإلدارية و السلوكية   4367 

 5276 تنمية المهارات اللغوية ألطفال ماقبل المدرسة 

 6262 تنمية الموارد البشرية 

 9706 تنمية المورد البشري في التنظيم 

 4446 تنمية قدرات التفكير اإلبداعي

 10301 تنمية مصادر المعلومات 

 10302 تنمية مصادر المعلومات التقليدية و االلكترونية

 10328 تنمية مهارات إعداد المكاتبات والمذكرات والتقارير 

 8136 تنمية مهارات اإلتصال و القيادة اإلدارية

 11664 تنمية مهارات التفكير : نماذج نظرية و تطبيقات عملية 

 11674 تنمية مهارات التفكير اإلبداعي الناقد

نحو العلومتنمية مهارات التفكير اإلبداعي و اتجاهات الطلبة   9311 

 9152 تنمية مهارات التفكير في تعلم العلوم

 2920 تنمية مهارات التفوق و القدرات

 10769 تنمية مهارات اللغة و اإلستعداد القرائي عند طفل الروضة 

 Difficulties of = تنمية مهارات ذوي صعوبات التعلم

learning 
12774 

-العالج  -: الخلفية النظرية تنمية و تعديل سلوك األطفال و الشباب

 التشخيص
7621 

 10315 .تنمية وتقييم المجموعات في المكتبات ومؤسسات المعلومات



تنوير البصائر في سيرة الشيخ طاهر . التبيان لبعض المباحث  
 المتعلقة بالقرآن على طريق اإلتقان

4081 

أسبابهتهافت ابن رشد في كتابه تهافت التهافت : مظاهره آثاره   10203 

 2457 تهافت التهافت 

 2458 تهافت التهافت : القسم األول

 7866 تهافت التهافت : القسم األول

 2459 تهافت التهافت : القسم الثاني 

 4438 تهافت الفالسفة

 4808 تهافت الفالسفة

 4810 تهافت الفالسفة

  505-450تهذيب إحياء علوم الدين : اإلمام أبي حامد الغزالي 

 الجزء األول 
12767 

:   505-450تهذيب إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد الغزالي 

 الجزء الثاني
12768 

 3824 تهذيب األخالق وتطهير األعراق 

 3601 تهذيب األسرار

 6183 تهذيب البداية و النهاية : الجزء األول

 6181 تهذيب البداية و النهاية : الجزء الثالث

 6184 تهذيب البداية و النهاية : الجزء الثاني 

 6182 تهذيب البداية و النهاية : الجزء الرابع

توازن القوى في العالقات الدولية : االستعارات واألساطير 
 والنماذج

11509 

تواصل المصلحين الجزائريين مع مجلة الزيتونة التونسية خالل 
 النصف األول من القرن العشرين 

6117 

توجهات العمال نحو التسيير العقالني بالمؤسسة اإلقتصادية 
 الجزائرية 

7029 

 6877 توجيه المراهق

 3655 توحد المضمون و تعدد األنساق في القرآن الكريم : دراسة بالغية 

 4970 توزيع رياض األطفال : من الناحية اإلقتصادية و اإلجتماعية

 3883 توضيح علم المراث 

لمادي والالمادي في المسرح الجزائري : مسرحية توظيف التراث ا
 القراب والصالحين أنموذجا

5821 

توظيف التراث في المسرح الجزائري : مسرحية حليمة لجمعية بن 
 شنب 

12968 

توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة زوار المتحف من ذوي  
 اإلحتياجات الخاصة

11513 

ثورة التحرير الجزائرية توظيف العالقات العامة أثناء    10256 

توظيف العالقات العامة من طرف وزارة التسليح واإلتصاالت 
 العامة في الثورة الجزائرية

10255 

 6204 توظيف المباني األثرية كمتاحف 

 12807 توظيف المعلومات في التنمية

توظيف مباني المعارض واألروقة كمتاحف : متحف الفن الحديث 
 والمعاصر بوهران

6250 



توظيف مبدأ التقية في حركة أبي يزيد مخلد بن أبي كيداد الخارجي 
م947-942ه/336-331: الممارسة والتداعيات ( ) 

7478 

 11264 توفيق الحكيم : المفكر الفنان 

 8928 توكيد الذات للصم وضعاف السمع

م1702-م1631(تونس خالل فترة األسرة المرادية  ) 9181 

 12223 تونس و الثورة التحريرية الجزائرية : الجزء الثاني 

 6421 تيارت : من آل رستم إلى األمير عبد القادر 

 12607 تيبازة 

 8422 ثقافة األنترنت : دراسة في التواصل االجتماعي

 10488 ثقافة الخرافات على مستوى األفراد ومنظمات األعمال 

نيسان  26-24الخوف : مؤتمر فيالدلفيا الدولي الحادي عشر ثقافة 
2006(أبريل)   

2506 

نيسان  26-24ثقافة الخوف : مؤتمر فيالدلفيا الدولي الحادي عشر 
2006(أبريل)   

2507 

ثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان في الفكر النفسي اإلجتماعي 
 والسياسي

11153 

: دراسة حالة  ثقافة العنف بالمناطق العشوائية  8977 

 2508 ثقافة المقاومة : اإلطار النظري و الفكري بين اإلرهاب و المقاومة

ثالث رسائل في إعجاز القرآن : في الدراسات القرآنية والنقد  
 األدبي

3313 

 11555 ثالث سنوات في شمال غربي افريقيا : الجزء الثاني

والديمقراطيةثالثية السالم والتنمية   10525 

70ثماني   6981 

في الجزائر  1945ثمانية ماي   6786 

 4684 ثنائيات علم االجتماع 

شخصية وطنية 17ثوار عظماء : شهادات   9523 

شخصية وطنية 17ثوار...عظماء : شهادات   9538 

 6550 ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين : الجزء الثالث

الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين : ثورات القرن ثورات 
 الثاسع عشر : المجلد األول 

6579 

ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين : ثورات القرن 
 العشرين : المجلد الثالث

6581 

ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين : ثورة الباشاغا 
م و يليه مواقف العائالت 1871شيخ الحداد عام محمد المقراني و ال

م : 1871األرستقراطية من الباشاغا محمد المقراني و ثورته عام 
 المجلد الثاني 

6580 

ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين : من وثائق  
1962-1954جبهة التحرير الوطني الجزائرية   

6553 

التاسع عشر والعشرين : ثورات القرن ثورات الجزائر في القرنين 
 العشرين

6576 

ثورات الصوفية باألندلس خالل عصري المرابطين والموحدين 
م1238-1086ه/479-635( ) 

10036 

 6568 ثورات القرن التاسع عشر 



ثورات المشرق في الخمسينات من القرن العشرين من خالل كتاب 
سودان.العراق"  من نافذةالسفارة لنجدة فتحي صفوة : "مصر.ال

 أنموذجا
6914 

2004ثورة أسعار النفط   5241 

1879ثورة األوراس   8354 

ثورة التحرير و التحوالت على الساحات الجهوية و الدولية : كيف 
 نقرأ الوجه الجديد للكولونيالية

12993 

م822-818ه/206-202ثورة الربض في األندلس و تداعياتها ( ) 9507 

ابن خلدون إلى ابن باديسثورة العلم : من   2832 

 11356 ثورة المختار الثقفي وتداعياتها السياسية والدينية 

 9608 ثورة المعلومات 

 13067 ثورة النسا : أهازيج عن الثورة الجزائرية

1864ثورة أوالد سيدي الشيخ : سي سليمان بن حمزة   5604 

جانبها السياسي الجزء الثاني :   - 1908 - 1881ثورة بوعمامة 
1883 - 1908  

8352 

: الجزء األول 1908-1881ثورة بوعمامة   8355 

إلى سنة  1914تاريخ مصر القومي من سنة  1919ثورة سنة 
: الجزء االول و الثاني 1921  

3832 

م917ه305م/880-ه267ثورة عمر بن حفصون باألندلس (  ) 12897 

م1885 -1881ثورة محمد احمد المهدي في السودان ( ) 8317 

م1885-1881ثورة محمد أحمد المهدي في السودان ( ) 8318 

, تاريخ الرياضة عند العرب و المسلمين : مع عرض مفصل 1ج. 
 لتاريخ الحضارات القديمة

6686 

, تجارة الجزائر (نوميديا و موريطانيا القيصرية) خالل فترتي 1ج. 
الروماني : من القرن الثالث قبل  المماليك النوميدية و االحتالل 

 الميالد إلى الثالث ميالدي
8899 

, محاوالت في التحليل اإلجتماعي : التشغيل ،الصناعة و 1ج. 
 التنمية 

12551 

, محاوالت في التحليل اإلجتماعي : التنمية و الثقافة:الجزء  1ج. 
 االول

12552 

موريطانيا القيصرية) خال فترتي , تجارة الجزائر (نوميديا و  2ج. 
المماليك النوميدية و االحتالل الروماني : من القرن الثالث قبل  
 الميالد إلى الثالث ميالدي

8900 

, المملكة العربة السعودية في مائة عام : بحوث و دراسات4ج.   7742 

, دراسات و أبحاث في تاريخ المغرب و المشرق : التاريخ 5ج. 
 اإلسالمي

11166 

, أعالم الفكر اللغوي : التقليد الغربي من سقراط إلى سوسير1ج.  7116 

, دراسات وأبحاث في تاريخ المغرب و المشرق : التاريخ 1ج.
 اإلسالمي

11162 

, علم االجتماع : النظرية والمنهج والموضوع 1ج.  10673 

, أعالم الفكر اللغوي : التقليد الغربي في القرن العشرين2ج.  6901 

, دراسات وأبحاث في تاريخ المغرب و المشرق : التاريخ 2ج.
 اإلسالمي

11163 

, موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب : الجزء 2ج. 6548 



 الثاني

, دراسات وأبحاث في تاريخ المغرب والمشرق : التاريخ 3ج.
 اإلسالمي

11164 

, علم النفس التربوي : الجزء الثالث3ج.  2926 

, دراسات و أبحاث في تاريخ المغرب و المشرق : التريخ 6ج.
 اإلسالمي

11167 

, تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم : السيرة النبوية 1ج:
 الشريفة : الجزء األول 

3800 

, تاريخ الرياضة عند العرب و المسلمين : مع عرض مفصل 1ج
 لتاريخ الرياضة في الحضارات القديمة

6687 

 10172 جابر بن حيان : الموسوعي العربي و الكيموي التجريبي 

 3877 جادة الرؤيا : مقاالت نقدية حول الشرقوالغرب 

 9359 جار هللا محمود بن عمر الزمخشري : حياته و شعره 

 4401 جامع البيان عن تأويل آي القرآن : الجزء الخامس عشر 

 5400 جامع التواريخ

القرويين بفاس وأثره على النهضة واإلصالح في المغرب جامع 
م  18-16األقصى   

11484 

 8847 جان بول سارتر

1962-1954جان بول سارتر والثورة الجزائرية   10387 

- 448جباية األموال في عهدي المرابطين والموحدين (

م1056/1269ه/668 ) 
7117 

ر النقود وإغاثة جباية األموال من خالل كتابي شذور العقود في ذك
 األمة بكشف الغمة للمقريزي 

6359 

 8378 جبهة التحرير الوطني : جذور األزمة

 8395 جبهة التحرير الوطني : جذور األزمة

جبهة التحرير الوطني : جيش التحرير الوطني : الجزء األول:  
1965- 1962  = FLN - ALN 

9249 

 12947 ( جحيم معتقل موران : ( كان موران

 12948 ( جحيم معتقل موران : ( كان موران

جدار الضم و العزل العنصري و الدولة الفلسطينية العتيدة : دراسة 
 جغرافية في االثار السياسية واالقتصادية و االجتماعية

2375 

 10444 .جداول ترميز أسماء المؤلفين في المكتبات

 7963 جدل األصول والواقع 

والثقافة واالجتماع : المجتمع السعودي نموذجا جدل الدين   3669 

 3525 جذوة االقتباس في نسب بني العباس

 9580 جذور الحضارة االسالمية 

 9575 جذور الحضارة اإلنسانية

 6014 جذور أول نوفمبر

1954جذور أول نوفمبر   6015 

: من مرسى الكبير الى  1945--1940جذور حرب الجزائر 
الشمال القسنطيني مجازر   

11159 

في الجزائر1954جذور نوفمبر   12796 

أكتوبر  17جرام موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في  5772 



1961 

- 1830ه/1320-1188جرائم اإلبادة الفرنسية في الجزائر (

م1960 ) 
11408 

 3287 جرائم األطفال و المراهقين : أسبابها و دوافعها وعالجها 

بيئة و سبل المواجهةجرائم ال  2472 

جرائم التحرش الجنسي : دراسة مقارنة مع قوانين الواليات المتحدة 
 األمريكية

9665 

 10759 جرائم الدولة : الكوميديا القضائية

 4767 جرائم الصغار 

جرائم العنف األسري بين الريف و الحضر : دراسة ميدانية على  
السجون المركزية و مرتكبي جرائم العنف األسري في بعض 

 العمومية بمحافظة قنا
10454 

1962-1956جرائم فرنسا االستعمارية في الوالية الرابعة :   8245 

جرائم فرنسا في الجزائر : من الجنرال بوجو الى الجنرال  
 أوساريس

5771 

 9515 جرائم فرنسا في الجزائر وجهاد المرأة الريفية

للفترات الفينيقية والرومانية واإلسالمية جرد التحف الفخارية  
 "المحفوظة بمتحف برج الترك"مستغانم

4901 

 5535 جرد اللقى األثرية لمتحف الديوان الوطني لحظيرة الهقار بتمنغست

 7433 جرد المعالم األثرية العثمانية بمدينة المدية 

 10318 جرد أهم المعالم األثرية لمدينة مليانة

وإحصاء المخطوطات بأوالد سعيد "خزانة آل جوزيجرد  " 8496 

 13022 جرد ودراسة المقتنيات األثرية : المتحف العمومي الوطني بالمنيعة

جريدة اإلقدام ودورها في بلورة الفكر السياسي واإلجتماعي  
م1923-1919للجزائريين   

12197 

 3457 جرير : رقة الصياغة و عذوبة اللفظ و جزالة الشعر 

 5747 جريمة القتل عند المرأة : دراسة في علم اإلجتماع الجريمة 

جريمة ضد اإلنسانية : أسئلة عن الفصل العنصري في جنوب 
 افريقيا

3022 

جزء قد سمع من مصحف الشروق المفسر الميسر : مختصر تفسير 
 اإلمام الطبري إمام المفسرين

7018 

1954 -1830جزائر الجزائريين : تاريخ الجزائر :   11708 

 4636 جزيرة العرب في العصر الحديث

 9598 جغرافيا العالم 

 5406 جغرافيا المدن و التحضر : أسس و مفاهيم 

بيئي -جغرافية األقاليم الجافة : منظور جغرافي  8732 

 6938 جغرافية العالم العربي

 2642 جغرافية العمران : دراسة تحليلية للقرية و المدينة

 4455 جغرافية الوطن العربي

جغرافية الوطن العربي : تحليل األبعاد الجغرافية لمشكالت الوطن 
 ....... العربي: األمن المائي و األمن الغذائي

9815 

 7290 جغرافية الوطن العربي طبيعيا و بشريا و إقليميا 

 6298 جغرافية و تاريخ األندلس



بإنحراف الفتاة في اإلقامة الجامعيةجماعة الرفاق وعالقتها  . 10230 

 9803 جمال القرآن وهيمنته على التاريخ والعلوم 

 8722 جماليات اإلخراج بين المسرح والسينما 

جماليات األزياء المسرحية : دراسات نقدية جمالية في أزياء  
 العرض المسرحي 

4705 

 6057 جماليات المكان في حاضرة تلمسان

 6481 جماليات الموسيقى العربية

 7074 جماليات فن الموسيقى عبر العقول

 10286 جمالية التصميم الزخرفي األندلسي لقصور الحمراء في غرناطة 

جمعية العلماء المسلمبن الجزائرية وعالقتها بالحركات الجزائرية 
1945-1931األخرى : دراسة تاريخية وإيديواوجية مقارنة   

6501 

)  1956-1931العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية(جمعية 

 ورؤساؤها الثالثة
10347 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عالقتها بالحركات الجزائرية 
 األخرى : دراسة تاريخية وإيديواوجية مقارنة 

6499 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نشاة وتطور االصالح بمدينة  
م1940 -1931(الجزائر  ) 

8292 

- 1954جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و الثورة التحريرية 

1962 
6059 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دوزها في الحركة الوطنية 
ه  1358 - 1349م /  1939-1931الجزائرية   

12121 

"الشروقجمهور البرامج اإلجتماعية للقناة التلفزيونية الخاصة  " 6305 

1962-1954جمهورية ألمانيا الفيديرالية والثورة الجزائرية   11218 

جنايات أرسطو في حق العقل و العلم مظاهرها،آثارها،أسبابها : 
 قراءة نقدية لفكر أرسطو تكشف جرائم في حق العقل و العلم 

10197 

مظاهرها،آثارها،أسبابها جناية المعتزلة على العقل و الشرع :   10202 

 3893 جنكيزخان يعود إلى بغداد : العراق بين بوش وصدام 

 11545 جنوب إفريقيا : حدود التغيير 

جنوح األحداث في ضوء الشريعة وعلم النفس : األسباب  
الجزاء والعالج-والعوامل  

4550 

جنوح األحداث والتغير اإلجتماعي في الجزائر المعاصرة : دراسة 
 في علم االجرام المقارن 

11564 

 6237 جهاد الجزائر : حقائق التاريخ ومغالطات اإلديو جغرافيا 

 4595 جهاد الشعب الجزائري : الجزء االول : الجزائر و االستعمار 

 4597 جهاد الشعب الجزائري : الجزء الثالث : قادة الجزائر التاريخيون

الثاني : المقاومة و التحريرجهاد الشعب الجزائري : الجزء   4596 

جهاد جالل الدين منكبرتي من خالل كتاب النسوى : سيرة جالل  
 الدين منكبرتي 

11175 

 12126 جهود الشيخ مبارك الميلي في اإلصالح العقدي

جهود القدماء و المحدثين في وضع األصول العلمية ألسس تحقيق 
 التراث العربي

4700 

دمة السنة المشرفة جهود المعاصرين في خ  2624 

جوانب من الحياة االجتماعية في الجزائر خالل العهد العثماني :   10819 



من خالل الرحالت المغاربية "الجزائر والمغرب االقصى 
 "انموذجا

جوانب من الحياة الثقافية للقدس من خالل الرحلة المغربية خالل  
م 18-17ه/12-11القرنيين   

6380 

الحياة الدينية والثقافية لألندلس من خالل النوازل الفقهية جوانب من 
م 11ه/05خالل القرن   

12025 

م 15-هجري9جوانب من الحياة في المغرب األوسط : في القرن   6598 

 2834 جودة الحياة وعالقتها بإتخاذ القرار لدى عينة من الموظفين 

لتوجيه و  جودة الحياة وعالقتها بالفعالية الذاتية عند مستشار ا
 اإلرشاد المدرسي والمهني

8524 

جودة الحياة وعالقتها بحل المشكلة اإلجتماعية لدى المصابين بداء  
 .السكري

5808 

 3736 جودة و إعتماد مؤسسات التعليم : الواقع و متطلبات المستقبل

 Promenade à Alger : a Stroll = جولة عبر الجزائر

though Algiers 
1625 

 4894 جوهرة القدس

 12602 جيجل

 4602 جيش التحرير الوطني الجزائري

 3594 جيل قسما

جيهان السادات شاهدة على عصر السادات : كتاب الجزيرة شاهد 
 على العصر 

12313 

 8959 حاجات المراهقين الثقافية و االعالمية

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد : الجزء 
 األول

4535 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد : الجزء 
 الثاني

4536 

حاضرة القنادسة و زاويتها الزيانية الشاذلية بهذه الصحراء  
 الجزائرية : تاريخا و مناقب : الجزء األول

2962 

سة و زاويتها الزيانية الشاذلية بهذه الصحراء  حاضرة القناد
 الجزائرية : تاريخا و مناقب : الجزء الثاني

2953 

حاضرة تاغيت و بالدها بني قومي و زاويتها الفوقانية و التحتانية : 
 تاريخا و مناقب 

7142 

 12373 حاضرة قسنطينة : كرتا النوميدية و الرومانية

شعره  -حافظ ابراهيم : حياته  8919 

: رياح التغيير  2011-2010حال األمة العربية   11865 

 4411 حاالت الطوارئ و أثرها على حيوية السكان

حالة حفظ التماثيل الرخامية الرومانية في المتحف الوطني لآلثار 
 القديمة والفنون اإلسالمية بالجزائر

6790 

يحالة ما بعد الحداثة : بحث في أصول التغيير الثقاف  12764 

 4542 حب التميز عند الطلبة : مقاربة أنثروبولوجية لطلبة الطب بتلمسان 

حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي : التطور التاريخي 
البصمة الوراثية -لوسائل اإلثبات الجنائي    ...... 

4460 

 6075 حديث المقاتل : مذكراته أيام الثورة و ما قبلها 

النهايات : فتوحات العولمة ومآزق الهوية حديث   7240 



حراس األكفادو للمجاهد عامر علي ماقورة : الثورة التحريرية 
1962- 1957الكبرى في الوالية الثالثة   

9501 

 2805 حراس السلطة : أسطورة وسائل اإلعالم الليبرالية 

 4156 حرب اكتوبر : مذكرات الفريق الشاذلي 

-1957في مراكز القيادة للوالية الثالثة  حرب التحرير الوطنية

1962 
9242 

1792-1492حرب الثالثمائة سنة بين الجزائر و إسبانيا :   5093 

1962-1957حرب الجزائر : يوميات فتى مجاهد من   11594 

 4084 حرب الجزائر حسب فاعليها الفرنسيين 

 11988 حرب الجزائر في فرنسا 

شهادات : الجزء األول حرب الجزائر ملف و   5857 

1962-1954حرب العار : التعذيب في حرب الجزائر   8432 

- 1853ه/1269-ه1272حرب القرم الخلفيات والتداعيات (

م1856 ) 
7465 

 11746 حرب الكلمات في الغزو األمريكي للعراق 

حرب المخابرات : الصراع الخفي بين الموساد والمخابرات 
 العربية

12803 

المعلومات : بين إرث الماضي وديناميكية المستقبل حرب   6946 

 6947 حرب المعلومات بين اإلرث الماضي وديناميكية المستقبل 

حرب كسر اإلرادة : بين المقاومة والمشروع الصهيوأمريكي  
2006فلسطين ولبنان   

7236 

 A guerre de jugurtha 8478 = حرب يوغرطة

 6956 حربنا 

التمرد في بالد الشام وتأثيرها على الدولة العثمانية خالل  حركات 
م 19القرن   

8848 

- ه 132حركات المعارضة في العصر العباسي األول (
م847-م749ه/232 ) 

5881 

-132حركات المعارضة في اليمن في العصر العباسي األول (

م 847-749ه/ 232 ) 
7803 

-ه10القرن (حركة اإلصالح الديني وأثرها على أوروبا خالل 
م16 ) 

5987 

1954-1939حركة االنتصار : للحريات الديموقراطية( ) 9738 

م1517-1250ه/923-648حركة التأليف في العصر المملوكي ( ) 7546 

 9432 حركة المقاومة العربية اإلسالمية في األندلس بعد سقوط غرناطة 

-1958الرابعة حركتي كوبيس و بمونيس وتداعياتهما على الوالية 

م 1954  
8693 

وثائق -حقائق-حروب إسرائيل في العراق : معطيات   3914 

 5562 حروب التدخل األميركية في العالم

 7667 حروب مواقع التواصل اإلجتماعي

 9413 حرية العقيدة في الشريعة اإلسالمية

 9989 حرية الفكر و ترشيد الواقع اإلسالمي

 6239 حزب البعث الفرنسي 

1939- 1937حزب الشعب الجزائري :   11709 



: وثائق وشهادات لدراسة  1939-1937حزب الشعب الجزائري 
 التيار الوطني الجزائري 

11761 

: وثائق و شهادات لدراسة  1937-1939حزب الشعب الجزائري 
 (تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية (عربي فرنسي

11107 

1939-1937في الحركة الوطنية  حزب الشعب الجزائري و دوره  4481 

 FLN 10694 = حزب جبهة التحرير الوطني : ثوابت ومرجعيات

حزب جبهة التحرير الوطني : عنوان ثورة ودليل دولة نوفمبر  
1954-2004  

10693 

 10173 حسان بن ثابت األنصاري : شاعرة النبوة و اإلسالم 

األقزام حسن نصر هللا بطل قومي في زمن   10354 

 8908 حصاد القرن العشرين : الساسة والدبلوماسية: الجزء الثاني 

 7535 حصار الزمن الحاضر : مفكرون

 11479 حضارة العرب

 5756 حضارة العرب في األندلس 

 10380 حضارة أوروبا في العصور الوسطى

 11400 حضارة أوروبا في العصور الوسطى

العربي في عصر الدولة الفاطميةحضارة دول المغرب   4744 

 6398 حضارة عصر النهضة : المجلد االول

 6399 حضارة عصر النهضة : المجلد الثاني

 8898 حضارة مصر الفرعونية 

حضارة مصر القديمة منذ أقدم العصور حتى نهاية عصور  
 األسرات الوطنية : الجزء األول

9913 

العصور حتى نهاية عصور  حضارة مصر القديمة منذ أقدم 
 األسرات الوطنية : الجزء الثاني

9912 

 9487 حضارة و نظم أوروبا في العصور الوسطى

 6288 حضارة واحدة أم حضارات

 11149 حفظ وتسيير المجموعات المتحفية : متحف الفنون الجميلة بالجزائر

 3632 حقائب تدريبية 

ول حقائق األخبار عن دول البحار : الجزء األ  8538 

 8537 حقائق األخبار عن دول البحار : الجزء الثاني و الثالث

 4635 حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه

حقائق تاريخية عن حكم وسياسة محمد*صلى هللا عليه وسلم* :  
م632-609تبطل وترد على الحمالت المسيئة إليه( ) 

9790 

نضالية و حقائق عن الحرب التحريرية : رصدتها شخصيات 
 تاريخية 

7393 

 11394 حقوق اإلنسان : الشخصية و السياسية

 13015 حقوق اإلنسان : من منظور عصري

 7460 حقوق اإلنسان السياسية في اإلسالم و النظم العالمية

 9945 حقوق اإلنسان العامة في اإلسالم

 4220 حقوق االنسان في اإلسالم

 12872 حقوق اإلنسان في اإلسالم

 11650 .حقوق اإلنسان في الحياة التربوية : الواقع و التطلعات



 4722 حقوق اإلنسان في القرآن الكريم ودورها في التنشئة اإلجتماعية

 7089 حقوق اإلنسان في الوطن العربي

 13100 حقوق اإلنسان في ظل العولمة

 9494 حقوق اإلنسان كمدخل للسلم العالمي

اإلنسان و حرياته األساسيةحقوق   9395 

 12459 حقوق اإلنسان و حوار الحضارات : مناهج الدراسات االجتماعية

 7277 حقوق اإلنسان و نظم الحكم و السالم عند توماس بين

حقوق السجناء و المعتقلين : في القوانين الدولية و القانون اإلنساني 
 ........ : الدساتير و حقوق اإلنسان

13117 

 7761 حقوق الطفل التربوية في الشريعة اإلسالمية

 3616 حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق 

 5831 حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية

 7766 حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية

 3520 حقوق النساء في اإلسالم : نداء للجنس اللطيف

الخدمة االجتماعية حقوق ورعاية المعاقين من منظور   10857 

 8767 حقول علم النفس 

 6783 حقيقة إخوان الصفاء و خالن الوفاء

 10334 حقيقة غزو الجزائر 

 10824 حكايات من التراث األمازيغي 

 4786 حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية

 7031 حكم وأمثال شعبية جزائرية

العالقات األمريكية األوربية بين التحالف و حلف شمال األطلنطي : 
 المصلحة 

11935 

 3881 حلقات التجريب في المسرح

 9096 حلم ليلة صيفية : مسرحية في خمس فصول 

 3178 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر : الجزء األول 

 3177 حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر : الجزء الثالث 

البشر في تاريخ القرن الثالث عشر : الجزء الثاني حلية   3179 

حماية التراث الثقافي في منطقة تمنراست : األلعاب الشعبية 
 التقليدية

3024 

 8836 حماية المراهقين من مخاطر االنترنت 

 2689 حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي

لمتحف كتامة  حماية المقتنيات داخل المتحف : دراسة ميدانية 
 بجيجل

5823 

 4989 حماية و صيانة التراث األثري

 6430 حماية وتثمين المواقع األثرية لوالية أم البواقي 

 7368 حمالت التوعية اإلعالمية بقضايا المجتمع للشباب 

1961حملة أكتوبر العقابية : اغتيال جماعي، باريس في   11492 

 12777 حملة الحقائب

م) من خالل  1801-1798ونابرت إلى الشرق (حملة نابوليون ب
 كتاب نقوال الترك 

10399 

1959-1957حواجز الموت   6315 



حوادث العمل وأثرها على فعالية آداء العمال بالمؤسسة الصناعية  
 الجزائرية 

12027 

 6441 حوادث العمل وإشكالية مردودية العامل

 6442 حوادث العمل وإشكالية مردودية العامل

 12033 حوادث العمل واألمراض المهنية وتأثيرها على الرضا الوظيفي

 12034 حوادث العمل واألمراض المهنية وتأثيرها على الرضا الوظيفي

 2296 حوار الثقافات : ضرورة مستقبلية أم رفاهية 

 3543 حوار الحضارات

 12446 حوار الحضارات

اإلسالميحوار الحضارات بين اليابان و العالم   = the dialogue 

of civilizations between japan and the muslim 

world 

8771 

 9742 حوار حول الثورة : الجزء االول 

 7541 حوار حول الثورة : الجزء األول 

 7542 حوار حول الثورة : الجزء الثالث 

 9743 حوار حول الثورة : الجزء الثالث 

الثاني حوار حول الثورة : الجزء   7543 

 12740 حوار حول الثورة : الجزء الثاني 

 7036 حوار مع الذات ومع الغير الجزء األول : بعد الشك يأتي اليقين 

 7034 حوار مع الذات ومع الغير الجزء الثالث : مد، جزر وتطلعات 

حوار مع الذات ومع الغير الجزء الثاني : تحديات الفضاء الفسيح 
 واألزمنة المفتوحة 

7035 

 6744 حوارات حول فهم النص و قضايا الفكر الديني المعاصر 

 13125 حوارات مع قادة الفكر اإلسالمي

 11139 حوسبة (أتمتة) المكتبات 

 11076 حوسبة التدريس

 10991 حول تدوين القرآن الكريم و السنة الشريفة و نظام الحكم 

،تمارين ومسائل للحل حول نظرية القياس والمكاملة : تذكير نظري 
 وأخرى مع حلولها المفصلة 

13095 

 Annal of the historian 2723 = حولية المؤرخ : مجلة دورية

 : Annal of the historian = حولية المؤرخ : مجلة دورية

periodical review published by Algerian : histoiian 

union 

2724 

 6820 حياة األمير عبد القادر 

 4966 حياة الصحابة : الجزء الثاني

خطوات سهلة : الوصفة العلمية لتحسين  7حياة زوجية رائعة في 
 الوظيفة الجنسية وبلوغ الصحة المثالية

8947 

 5098 حياة كفاح : الجزء الثاني

 5090 حياة كفاح : مع ركب الثورة التحريرية

 5097 حياة كفاح الجزء األول

هللا عليه وسلمحياة محمد صلى   12856 

 8043 حياة وأعمال المفكر االجتماعي 



 9100 خاب سعي العشاق : مسرحية في خمس فصول

خبرات اإلساءة في الطفولة وعالقتها باإلكتئاب لدى تالميذ المرحلة 
 الثانوية

2934 

 9846 .خدمات المعلومات. : في المكتبات ومراكز المعلومات

الممارسة في العالم العربي  خدمة الجماعة : التعليم و  8466 

 9621 خدمة الفرد : النظريات, التطبيقات

 4085 خدمة الفرد االكلينيكية : نظريات واتجاهات معاصرة 

 6140 خراب المدن في المغرب اإلسالمي : الخلفيلت والتداعيات 

م755-749ه/138-132خرسان في العصر العباسي األول ( ) 5896 

للعمل وعالقته بالبيئة األسرية في المجتمع خروج الطفل 
 .الجزائري

5890 

خريجو معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة و دورهم في الثورة 
 التحريرية

12216 

 8384 خريجي الجامعة بين البطالة والبحث عن التوظيف

 8385 خريجي الجامعة بين البطالة والبحث عن التوظيف

العمل واإلختيار المهنيخريجي الجامعة بين سوق   7932 

 7933 خريجي الجامعة بين سوق العمل واإلختيار المهني

 11538 خصائص التالميذ ذوي الحاجات الخاصة وإستراتيجيات تدريسهم 

-اللغوية-اإلجتماعية-الشخصية-خصائص المتخلفين عقليا : الجسمية

 المهنية 
4186 

وارق" في خصوصيات الحلي الفضية عند إيضن "بمنطقة الط
 الجزائر 

12813 

 - 1957خطا موريس و شال و تأثيراتهما على الثورة الجزائرية 

1962 
11128 

 6870 خطاب العلم و التقدم : حوار نقدي مع الدكتور إبراهيم بدران

 5540 خطاب حول اإلستدمار 

 12766 خطابات علم االجتماع في النظرية االجتماعية

العولمةخطابنا اإلسالمي في عصر   4924 

خطة التوجيه المدرسي المعتمدة في الجزائر : دورها في تحقيق  
الذات و التوافق الدراسي و الكفاية التحصيلية :دراسة نفسية تلربوية 
 بمرحلة التعليم الثانوي

9458 

 5204 خطط المقريزي : الجزء الثالث

 13074 خالصة الميتافزياء

 13075 خالصة الميتافزياء

 13076 خالصة الميتافزياء

 13077 خالصة الميتافزياء

قراءة في النصوص   -خالفة عبد ّ� بن الزبير رضي ّ� عنه 
 المصدرية 

7509 

 4814 خلق المسلم 

 10111 خليل مطران : شاعر األقطار العربية

خماسي تحليل القيم : قراءة جديدة في تحليل العالئق االجتماعية و  
 االنسانية 

10166 

1962خيبة اإلنطالق فتنة صيف الجزائر  12769 



ل محمد نامق كمال-د ا رسة كتاب: "فاتحة الفتوحات العثمانية"  - 12522 

دار األمير عبد القادر من الترميم إلى متحف عمومي للفنون و  
في مدينة المدية -التقاليد الّشعبية   

10599 

ودورها في المقاومة الثقافية لإلستعمار  دار الحديث بتلمسان 
م 1954-1937الفرنسي من( ) 

9471 

دار الخالفة و دار المملكة : دراسة في العالقة بين الخالفة العباسية 
م و اثرها على الفكر  1055-946ه/ 447-334و الدولة البويهية 

 السياسي السني
9415 

ى متربص التكوين دافعية اإلختيار المهني وعالقته بتقدير الذات لد
 المهني

7748 

دافعية اإلنجاز وعالقتها بفاعلية الذات لدى تالميذ السنة الثالثة  
 ثانوي 

12753 

 6577 دائرة الجعافرة : تاريخ وحضارة وجهاد

 3095 دائرة المعارف : المجلد األول : من الهمزة الى آيين نامه

أرسطو دائرة المعارف : المجلد التاسع:من أرتنا إلى   3103 

 3097 دائرة المعارف : المجلد الثالث: من ابن الخطيب الى ابن الماجشون

 3102 دائرة المعارف : المجلد الثامن: من أخيلية الى أرتمين

 3096 دائرة المعارف : المجلد الثاني: من األب الى ابن الخطاب

 3099 دائرة المعارف : المجلد الخامس: من أبو عيينة الى اتايل

 3098 دائرة المعارف : المجلد الرابع: من ابن ماجه الى أبو العيناء 

 3101 دائرة المعارف : المجلد السابع: من أثيوفس الى أخيليا

 3100 دائرة المعارف : المجلد السادس: من أتاترك إلى اثيوبية 

 10898 .دائرة المعارف الدولية لعلم المعلومات والمكتبات

المعارف الدولية لعلم المعلومات والمكتباتدائرة  . 10899 

 12891 دائرة معارف القرن العشرين : المجلد األول

 12883 دائرة معارف القرن العشرين : المجلد التاسع

 12889 دائرة معارف القرن العشرين : المجلد الثالث

 12884 دائرة معارف القرن العشرين : المجلد الثامن

معارف القرن العشرين : المجلد الثانيدائرة   12890 

 12887 دائرة معارف القرن العشرين : المجلد الخامس

 12888 دائرة معارف القرن العشرين : المجلد الرابع 

 12885 دائرة معارف القرن العشرين : المجلد السابع

 12886 دائرة معارف القرن العشرين : المجلد السادس 

القرن العشرين : المجلد العاشردائرة معارف   12882 

 11073 دحض الثقافة السائدة عن العرب و اليهود في الكلمة و المعنى

 2400 دخول األتراك العثمانيين إلى الجزائر

 4929 دراسات أسلوبية فى النص القرآنى

دراسات اشتراكية : مجلة شهرية من العدد السابع الى العدد الثاني 
 عشر

9589 

 3532 دراسات أصولية في السنة النبوية

 3533 دراسات أصولية في القرآن الكريم

 4718 دراسات إعالمية معاصرة



 2861 دراسات المستفيدين وخدماتهم في المكتبات ومراكز المعلومات 

 9429 دراسات أندلسية 

 10217 دراسات تاريخية وفكرية

 11669 دراسات تربوية في القرن الحادي و العشرين

دراسات تطبيقية فى الحديث النبوي : الصلوات الخاصة، الزكاة، 
 الصيام، الحج، المعامالت المالية

9955 

 12273 .دراسات حديثة في األدب الجاهلي. : ببليوغرافيا

دراسات حول التاريخ السياسي و الحضاري لتلمسان و المغرب 
 االسالمي

7135 

مته ، نزوله ، أحرفه دراسات حول القرآن : حقيقته، ترج  5640 

 11505 دراسات حول ايديولوجية و تاريخ الثورة الجزائرية 

 4500 دراسات سوسيوانثروبولوجية 

 3068 دراسات سوسيولوجية 

 7987 دراسات سينمائية ومقاالت نقدية

 10118 دراسات عربية حول عبد الرحمن بدوي

المعدنيةدراسات علمية فى عالج و صيانة األثار   9787 

دراسات فى التاريخ العالقات بين الشرق والغرب : العصور  
 الوسطى

10457 

 11846 دراسات فى تاريخ العصور الوسطي وحضارتها

 3620 دراسات في االجتماع العائلي

 4082 دراسات في االدارة المدرسية 

 10480 دراسات في األرطفونيا : دراسات ميدانية 

اإلعجاز البيانيدراسات في   2636 

 5121 دراسات في اإلعجاز القرآنى 

 11683 دراسات في التاريخ اإلسالمي 

دراسات في التاريخ االسالمي : أبحاث في النظم و السياسة خالل  
 القرون االسالمية االولى

10875 

 12792 دراسات في التاريخ األمريكي

 9431 دراسات في التاريخ األندلس 

التاريخ العربي اإلسالمي الوسيط دراسات في   7843 

 11724 دراسات في التاريخ واالثار القديمة : بالجزائر وبالد المغرب 

 13033 دراسات في التراث الالمادي في منطقة المدية

 6808 دراسات في التربية اإلسالمية

 9002 دراسات في التصوف االسالمي 

اإلبداع و اإلبتكار دراسات في التفوق و الموهبة و   11752 

 4293 دراسات في الثقافة الشعبية

 4788 دراسات في الثقافة الشعبية

 7506 دراسات في الحركة الوطنية والثورة الجزائرية

 4739 دراسات في الخليج العربي 

 4740 دراسات في الخليج العربي : الجزء االول

الثانيدراسات في الخليج العربي : الجزء   4743 

 4731 دراسات في الخليج و الجزيرة العربية : الجزء السادس 



 3142 دراسات في الداللة القرآنية

  -الهلع  -دراسات في السلوك و الشخصية : اإلكتئاب النفسي 

الغضب -اإلنتحار  -إضطرابات األكل   
10705 

-األعلىدراسات في الشخصية والصحة النفسية : القدوة و المثل 

أطفال الشوارع : الجزء األول-مشكالت النوم-سيكولوجية المسنين  
10559 

 3885 دراسات في الصحة النفسية

 3779 دراسات في الصحة النفسية و اإلرشاد النفسي

 13039 دراسات في العصر الهلنستي : أبعاد العصر الهلنستي

 3778 دراسات في العصور العباسية المتأخرة

 7289 دراسات في العالقات الدولية الحديثة

 4737 دراسات في العالقات العربية اإليرانية

 4038 دراسات في العلوم اإلنسانية وقضايا البيئة

 8623 دراسات في العلوم السياسية

 5645 دراسات في الفكر التربوي النقدى

 8800 دراسات في الفلسفة اإلسالمية

الفلسفة اإلسالميةدراسات في   10936 

 5657 دراسات في الفلسفة الوجودية 

 4381 دراسات في الفلسفة و في الفكر اإلسالمي : الجزء األول

 4380 دراسات في الفلسفة و في الفكر اإلسالمي : الجزء الثاني

 12760 دراسات في الفن اإلسالمي

ات وأوزانمصطلح -تاريخه  -دراسات في الفنون الشعبية : الغناء   5386 

 6905 دراسات في القصة و المسرح 

 4741 دراسات في المشرق العربي المعاصر 

 8999 دراسات في المعلومات

 2888 دراسات في المكتبات والمعلومات

 8114 دراسات في المنطق عند العرب

 6836 دراسات في النظم االسالمية : ومظاهرها القانونية 

المسرحي واألدب المقارندراسات في النقد   4617 

 2619 .دراسات في الوثائق ومراكز المعلومات الوثائقية

 8438 دراسات في تاريخ األيوبيين و المماليك 

 10669 دراسات في تاريخ التفكير و اتجاهات النظرية في علم االجتماع

 11739 دراسات في تاريخ الجزائر : الماضي والحاضر 

تاريخ الجزائر : خالل القرنين الثامن عشر والتاسع  دراسات في 
 ETUDE D'HISTOIRE DE L'ALGERIE = عشر

18éme et 19éme siècles 

9129 

 5328 دراسات في تاريخ الحروب الصليبية في األندلس

 4263 دراسات في تاريخ الحضارات القديمة : اليونان

 12009 دراسات في تاريخ الشرق األقصى

 12788 دراسات في تاريخ العرب الحديث

 10373 دراسات في تاريخ العرب الحديث و المعاصر

دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني : رؤية جديدة في  
 ضوء الوثائق و المصادر العثمانية

6691 



 Etudes d histoire des = دراسات في تاريخ العلوم العربية 

sciences arabes 
2398 

سات في تاريخ الغربي اإلسالميدرا  5910 

 4227 دراسات في تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية وآثار رجالها

 3997 دراسات في تاريخ بالد الشام 

 7146 دراسات في تاريخ مصر البطلمى والروماني

 8470 دراسات في تاريخ مصر في العصرين األيوبي والمملوكي 

المشرق اإلسالمي دراسات في تاريخ و حضارة   7957 

دراسات في تاريخ وحضارة الشرق األدنى القديم : في حضارة  
 مصر القديمة

8762 

 9427 دراسات في تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي 

 3995 دراسات في تاريخ وحضارة المغرب واالندلس 

 4756 دراسات في تطور الفكر اإلنساني وتاريخ علم النفس الحديث

جغرافية المدن دراسات في   2837 

 7956 دراسات في حضارة األندلس و تاريخها 

 7301 دراسات في حضارة الشعوب السامية القديمة

 10381 دراسات في حضارة و نظم أوروبا في العصور الوسطى 

 7252 دراسات في علم إجتماع األدب

 2701 دراسات في علم اجتماع التنمية 

المعرفة و العلمدراسات في علم إجتماع   6758 

 3402 دراسات في علم االجتماع 

 11145 دراسات في علم االجتماع 

1دراسات في علم االجتماع :   9638 

2دراسات في علم االجتماع :   9639 

3دراسات في علم االجتماع :   9640 

 11299 دراسات في علم االجتماع : الهجرة النفطية و القيم اإلجتماعية 

 11300 دراسات في علم االجتماع : الهجرة النفطية و القيم اإلجتماعية 

 10672 دراسات في علم االجتماع : نظريات و تطبيقات 

 10670 دراسات في علم االجتماع التطبيقي

 11415 دراسات في علم االجتماع الجنائي

 11806 دراسات في علم االجتماع الطبي

االجتماع القرويدراسات في علم   10668 

 10613 دراسات في علم اإلجتماع المعاصر

 8191 دراسات في علم األحجار الكريمة

 4590 دراسات في علم السياسة 

 5114 دراسات في علم الكالم و الفلسفة اإلسالمية 

 10515 دراسات في علم النفس اإلجتماعي

 Studies in social = دراسات في علم النفس االجتماعي

psychologie 
10510 

دراسات في علم النفس االجتماعي الفضائي : األليات 
 النفسيةاالجتماعية للمسكن

8801 

 5799 دراسات في علم النفس االيجابي



دراسات في علم النفس و الصحة النفسية : إضطراب إنفعال 
 الغضب

8650 

 3414 دراسات في علوم القرآن 

علوم المكتبات والتوثيق والمعلوماتدراسات في  . = Studies in 

library Documentation and Information Sciences 
10316 

 2511 دراسات في فقه األسرة 

 11754 دراسات في فلسفة التربية المعاصرة

 4291 دراسات في مجال علم النفس الحركي

 9499 دراسات في مجاالت الخدمة االجتماعية

 7877 دراسات في منهج البحث التاريخي و األدبي

 7469 دراسات في منهجية البحث التاريخي

 3823 دراسات في نحو القرآن الكريم

 5403 دراسات في نظم وشبكات المعلومات 

 10352 دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته 

 10644 دراسات معاصرة في علم اإلجتماع

جماليات لغة الخطاب البصريدراسات نقدية في   12482 

 7808 دراسات و أبحاث الملتقى الوطني للمخبر حول مؤشرات التربية 

 12173 دراسات و أبحاث في العقل الجزائري

م 1830دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر ( 
م1962 -  ) 

11726 

1962-1954التحريرية(دراسات وأبحاث حول الثورة  ) 12287 

 10193 دراسات وأبحاث في الفكر اإلسالمي القديم : الجزء الثالث 

 10192 دراسات وأبحاث في الفكر اإلسالمي القديم : الجزء الثاني 

-1830دراسات وأبحاث في المقاومة والحركة الوطنية الجزائرية(

1954) 
12288 

هد العثماني دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر : الع  8682 

دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر : الجزء  
 األول

11968 

دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر وبلدان المغرب في العصور  
 القديمة

7138 

 11165 دراسات وأبحاث في تاريخ المغرب و المشرق : التاريخ اإلسالمي

مهداة إلى األستاذ الدكتور موسى دراسات وبحوث مغربية : أعمال 
 لقبال

11601 

دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي : الفترة 
م 1830-1519العثمانية   

9161 

 11549 دراسة أثرية تاريخية "لقصر الشيخ سيدي عيسى" منطقو أولف 

 12546 "دراسة أثرية فنية للحلي الفضية للمرأة القبائلية "منطقة بني يني

مسجد سيدي -دراسة أثرية لمساجد والية أدرار : مسجد القصبة
المسجد العتيق-علي الرقادي  

11390 

 11984 دراسة إحصائية للحرف والصناعات التقليدية بوالية تمنراست 

دراسة األسس الفنية والعلمية لتوظيف اللون في تصميم اإلعالن  
 الثابت والمتحرك 

8842 

الهندسي المعماري لجامع كتشاوة بمدينة الجزائر دراسة التغير  6435 



 أثناء وبعد اإلستعمار 

 5343 دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج و العمليات 

 12534 دراسة المظاهر اإلحتفالية الدينية واإلجتماعية 

دراسة تأثير الرطوبة على المجموعات المتحفية : المسكوكات  
لوطني لآلثار القديمةالفضية والبرونزية للمتحف ا  

9373 

دراسة تأثير عوامل التلف على المواقع األثرية الساحلية (مدينة 
 شويا) بجيجل

6112 

دراسة تاريخية أثرية للعمارة التقليدية بمنطقة تاسيلي نازجر"قصر 
 "جانت

5522 

 12135 دراسة تجربة معرض الطريق الفني : معرض تيبازة 

النص المسرحيدراسة تحليلية األصول :   9891 

دراسة تحليلية لعينات من معروضات متحف شلف ومتحف اآلثار 
 القديمة بالعاصمة (المسكوكات) طرق الصنع والزخرفة 

8203 

 8305 دراسة تحليلية لالستجابة لالكتئابية عند المصابات بالسرطان 

دراسة تحليلية نقدية لكتاب "المجتمع اإلسالمي  
م 18لتون جب"و"هارولد بوون"القرن والغرب"للمستشريقين "هم  

10209 

دراسة تحليلية نقدية لكتاب شاهد على إغتيال الثورة للخضر  
 بورقعة

8866 

 8858 "دراسة تحليلية وتقييمية لعملية ترميم ضريح سيدي الحرفي "دلس 

 10639 دراسة تحليلية وصفية للزاوية البكرية بتمنطيط 

صعوبات التعلم النمائية في دراسة تشخيصية لألطفال ذوي  
سنوات 05-03الروضة من " " 

6035 

 9268 دراسة تقنيةتحليلية للنقوش الصخرية لموقع عين الناقة بالجلفة 

دراسة فنية تحليلية لمخطوط فارسي مزوق ومصور : مخطوط  
ه) بالمكتبة الوطنية الجزائرية  13عين الحياة (القرن   

7474 

: القصر القديم بالمنيعة   دراسة فنية للقصور الصحراوية  6444 

 9750 دراسة في االكتئاب و العدوان

 5724 دراسة في التاريخ العربي : الحديث والمعاصر

 8483 دراسة في الجماعات العالجية 

 7852 دراسة في العمران : السكن و اإلسكان

 11684 دراسة في طرق عالج وترميم المخطوطات الورقية

الحديثدراسة في علوم   9649 

دراسة في عهد األمان : القانون األساسي السياسي والعسكري 
وثائق تنشر ألول مرة -للجزائر   

7783 

 10986 دراسة كتاب أعمدة الحكمة السبعة للورنس العرب

دراسة كتاب التحفة السنية في تاريخ القسطنطينية لسليمان بن خليل 
 بن بطرس بن جاويش 

10822 

الثورة العرابية للورد كرومر دراسة كتاب   12545 

دراسة كتاب الجزائر من خالل رحالت المغاربة في العهد العثماني 
م19-16-ه 13-10لموالي بلحميس( ) 

11489 

دراسة كتاب الفقيه والسلطان : جدلية الدين والسياسة في تجربتين 
 "تاريخيتين العثمانية والصفوية "القاجارية

12346 

المدن العربية والكبرى في العصر العثماني ألندريه  دراسة كتاب  5745 



 ريمون 

 8064 دراسة كتاب لوقعة سلطان عبد العزيز ألحمد صائب بك 

 10979 دراسة لحالة حفظ المقبرة الفينيقية "الرابطة" بوالية جيجل

دراسة لقاعات العرض المتحفي : متحف الفنون والتقاليد الشعبية  
 بالمدية

9680 

 7851 دراسة لواقع األحياء القصديرية 

 7764 دراسة معمارية أثرية للقصر العتيق 

 6661 دراسة معمارية لمئذنة الجامع األحمر لمدينة المدية

دراسة مقارنة بين الحركتين الوهابية والسنوسية أواخر 
م19-18القرنيين( ) 

7674 

لي وعبد دراسة مقارنة بين الكتابات التاريخية للشيخ مبارك المي
 الرحمان الجياللي 

10324 

دراسة مقارنة فى مشكالت المراهقين فى المدن و الريف : (  
 ( السلطة و الطموح

12172 

 6344 دراسة ميدانية لواقع مخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة

دراسة وصفية لنماذج من المقتنيات األثرية الرومانية : متحف  
الوطنيشرشال العمومي   

6322 

دراسة وصفية وتحليلية لمتحف المجاهد "سي امحمد بوقرة" بوالية 
 المدية 

10885 

دراسةعن إفريقيا جنوب الصحراء : في مآثر ومؤلفات العرب  
 والمسلمين

8240 

 2554 دراستي التحطيب في الصعيد وتعليمه

 13101 دراما الطفل : أطفالنا والدراما المسرحية

التربية و علم النفسدروس   22 

 5454 دروس المنطق الصوري 

دروس في منهجية البحث في العلوم االجتماعية والبيداغوجيا : 
 نظرية التربية نماذج ميدانية في تطبيق المنهجية 

3195 

 11212 دروس من غزوة أحـد 

 5351 دستور الكون

 12843 دعم التعلم في سنوات الطفولة المبكرة الطريق لألمام 

 10897 دفاتر من الجزائر : الجزء االول 

 Social work = دفاع الخدمة االجتماعية : إطار جديد نحو العمل

advocacy: A new fram work for actio 
9127 

 5149 دفاع عن اإلنسان : دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة 

الجزائر دفاعا عن جميلة بوحيرد : بطلة العرب في   10756 

 9729 دكتور يوسف عز الدين عيسى : عبقرية الفكر الروائي

دالالت و متغيرات في المسرح : "سيرة حياة أ.د عقيل مهدي  
 "يوسف

4577 

 4729 داللة البنية الصرفية: في السور القرآنية القصار 

 12087 داللة الشكل : دراسة في اإلستطيقا الشكلية و قراءة في كتاب الفن

داللة ألفاظ القرآن الكريم في توضيح معانيه : سورة األنعام : المجلد  
 الثاني

4101 

داللة اللغة الفيلمية في اإلشهار التلفزيوني الجزائري :  9065 



 دراسةستيمولوجية لعينة من ومضات نجمة

 11236 داللة الموروث الثقافي الجزائري عبر مواقع التواصل اإلجتماعي 

عمال الحقيبة اإلحصائيةدليل است  SPSS 7235 

 8369 دليل اإلرشاد النفسي التربوي 

دليل األسرة والمعلمة في تنمية المهارات االجتماعية لألطفال ذوي 
 اإلعاقة البصرية 

10430 

 7549 دليل التوثيق في العلوم اإلجتماعية

 3960 دليل الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران

السوسيولسانيات دليل   11350 

 3764 دليل الطلبة و العاملين في التربية الخاصة 

 6795 دليل المبتدئين بالعالج النفسي 

 = دليل المترجم العسكري : القاموس العسكري العصري

Military Dictionary : English - Arabic ; Arabic - 

English 

7882 

المدرسيةدليل المدراء في اإلدارة   7580 

 4583 دليل المرشد التربوي في المدرسة

 10145 دليل المعلم في أخالق المهنة : مفاهيم نظرية و حاالت عملية

دليل المقاييس و االختبارات النفسية و التربوية : الجزء األول :  
 مقاييس الصحة النفسية . مقاييس المشكالت و االضطرابات 

2499 

تبارات النفسية و التربوية : الجزء الثالث:  دليل المقاييس و االخ
مقاييس للمرشدين، المقاييس السلوكية، المقاييس التحصيلية،  
 المقاييس العقلية، المقاييس األسرية

2501 

دليل المقاييس و االختبارات النفسية و التربوية : الجزء الثاني: 
مقاييس مقاييس المهارات، المقاييس المهنية، المقاييس الشخصية، ال

 االجتماعية
2500 

 2492 دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية

 5168 دليل تصميم الحقائب التدريبية 

دليل مهارات التواصل االجتماعي الناجح مع اآلخرين : حدد  
 مساحة ارتياحك واجعل االخرين يشعرون بالراحة معك 

12235 

 2465 .دليل مؤرخ المغرب األقصى

 8046 دليلك إلى الحقيقة

 8861 دم الحرية : مذاكرات مجاهد جيش التحرير الوطني

دوافع الفتوحات اإلسالمية في العصرين الراشدي و األموي : 
 دراسة تحليلية 

3294 

 11360 دوائر الهيرمينوطيقا : عن بول ريكور 

دور إبن العلقمي في سقوط الخالفة العباسية من خالل كتاب إبن 
 "طباطبا "الفخري في اآلداب السلطانية

8640 

دور إدارة العالقات العامة في تحقيق الوظائف اإلتصالية في 
 المؤسسة

11259 

دور إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين في المتحف : 
 دراسة ميدانية بالمتحف الجهوي للمجاهد بالمدية

6355 

يمةدور إذاعة المدية في مكافحة الجر  5918 

 7884 دور إستراتيجيات اإلتصال في طرح منتج جديد 



- 05دور أسرة بدر الجمالي في العهد الفاطمي خالل القرنيين (

م12-11ه/06 ) 
7194 

 11235 دور اإلتزان اإلنفعالي في تحقيق التفاؤل والتسامح لدى الشباب 

دور اإلتزان اإلنفعالي في تحقيق الصالبة النفسية والرضا عن  
 .الحياة لدى الطلبة الجامعيين

7900 

 7920 دور اإلتصال التسويقي في آداء المؤسسة اإلقتصادية

 11462 دور اإلتصال التنظيمي في تحسين األداء الوظيفي للعمال التنفيذيين

دور اإلتصال الخارجي في المؤسسات اإلستشفائية في تحسين  
 اآلداء الوظيفي للموظفين اإلداريين

6567 

اإلتصال الخارجي في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة  دور 
 اإلقتصادية

6051 

 12163 دور اإلتصال الخارجي في تحقيق تطور المؤسسة 

 6651 دور اإلتصال الخارجي في تكييف المؤسسة مع البيئة اإلجتماعية 

 6802 دور اإلتصال الداخلي بالمؤسسة في إدارة األزمات

بالمؤسسة العمومية  19إدارة أزمة كوفيد دور اإلتصال الداخلي في  
 الجزائرية : الجماية المدنية أنموذجا

7837 

 8809 دور اإلتصال الداخلي في تجسيد المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة

 6383 دور اإلتصال الداخلي في تحسين اآلداء الوظيفي

دور اإلتصال الداخلي في تحسين األداء الوظيفي بالمؤسسة 
الجزائريةالعمومية   

12954 

 6311 دور اإلتصال الداخلي في تحسين اآلداء الوظيفي داخل المؤسسة 

 12985 دور اإلتصال الداخلي في تحسين وتسهيل ظروف العمل بالمؤسسة

 13083 دور اإلتصال الداخلي في تحقيق أهداف المؤسسة اإلعالمية

المؤسسة  دور اإلتصال الداخلي في تفعيل العالقات العامة في 
 العمومية السياحية 

10604 

 11467 دور اإلتصال الداخلي في تفعيل العمل المشترك

 8342 دور اإلتصال الداخلي في تفعيل العمل المشترك داخل المؤسسة 

دور اإلتصال الداخلي في تفعيل العمل المشترك داخل المؤسسة  
 التربوية

11072 

المؤسسة العمومية اإلقتصاديةدور اإلتصال الداخلي في تنظيم   11227 

دور اإلتصال الشخصي في صنع القرار اإلداري في المؤسسة 
 الخدماتية

7846 

دور اإلتصال المسؤول في تجسيد المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة 
 الخدماتية تجاه مواردها البشرية

9952 

 5895 دور اإلتصال في تفعيل العالقات العامة داخل المؤسسة 

ر اإلتصال في تفعيل العالقات العامة داخل المؤسسة دو  6492 

 7885 دور اإلتصال في تفعيل العالقات العامة داخل المؤسسة 

دور األخصائي اإلجتماعي في التعامل مع المشكالت اإلجتماعية  
 لألحداث

10219 

 6671 دور اإلذاعة المحلية في تعزيز التفاعلية داخل المجتمع المحلي

اإلذاعة المحلية في خدمة التنمية الفالحيةدور   8047 

 4749 دور اإلذاعة المحلية في نشر التوعية الصحية 

دور اإلذاعة في نشر الوعي الصحي لدى المواطن خالل أزمة   10600 



19كوفيد  . 

 2869 دور االرشاد النفسي في عالج ووقاية المدمنبن على المخدرات 

- 628ر األبيض المتوسط (دور األسر الحفصية في حوض البح

م1536-1229ه/943 ) 
6624 

م1051-947ه/443-336دور األسرة الكلبية في صقلية ( ) 9934 

دور األسرة المغربية في التجارة الخارجية في العصر الوسيط 
م 16-13ه/10-7( ) 

7434 

دور األسرة و المجتمع في حماية البناء من الوقوع في فخ اإلدمان  
الخمور و المخدرات : ( األردن نموذجاعلى التبغ و   ) 

5477 

دور األسرة و المدرسة في تربية الطفل على التعامل مع التلفزيون 
 : دراسة مسحية تحليلية لعينة من أولياء التالميذ و المعلمين

7501 

دور اإلشهار اإللكتروني في زيادة مبيعات المؤسسة السياحية عبر 
 مواقع التواصل اإلجتماعي 

6440 

دور اإلشهار التلفزيوني في تحسين صورة مؤسسة إتصاالت 
 الجزائر 

11447 

 8515 دور اإلشهار التلفزيوني في تنشئة السلوك اإلستهالكي لدى الطفل 

دور االشهار في زيادة المبيعات لمؤسسة : اتصاالت الجزائر 
 للهاتف النقال

8897 

المرور " مديرية األمن دور اإلعالم األمني في التقليل من حوادث 
 " بوالية المدية

9465 

 6600 .دور اإلعالم األمني في الحد من مخاطر الجرائم اإللكترونية

دراسة إستطالعية في  "دور اإلعالم الجديد في تشكيل الوعي البيئي  
موقع الفايسبوك -إستخدامات مواقع التواصل اإلجتماعي   - 

12474 

بالشرطة في بناء العالقات العامة بأمن والية دور اإلعالم الجواري 
 المدية األمن المروري 

6049 

دور اإلعالم الجواري في تفعيل اإلتصال السياسي لدى شباب والية 
 المدية 

10717 

 6436 "دور اإلعالم الجواري في نشر الثقافة المحلية "إلذاعة المدية

لوالية باتنة دور اإلعالم المحلي في التسويق السياحي   5609 

دور اإلعالم المحلي في التعريف بالمناطق السياحية في والية 
 المدية 

12076 

 13064 دور اإلعالم المحلي في توطين التنمية الفالحية بوالية المدية

 9923 دور اإلعالم المحلي في نشر الوعي البيئي

 12074 دور اإلعالم المسموع في توعية المرأة الماكثة في البيت

دور اإلعالم في ترقية الثقافة في الجزائر : "اإلذاعة الثقافية"  
 أنموذجا

10617 

 8864 دور اإلعالم في تفعيل آداء المؤسسة األمنية

 6420 دور اإلعالم في تنمية السياحة الجزائرية

 10807 .دور األفكار االعقالنية في الشعور بالوحة النفسية لدى المسنين

األنترنت في التحصيل الدراسي لتالميذ النهائي دور   8756 

 8167 دور األنترنت في تجسيد العالقات العامة للجامعة

دور البرامج اإلذاعية التي تقدمها إذاعة الجلفة في تنمية العالقات 
 األسرية

4721 

دور البرامج التلفزيونية في تعزيز القيم الخيرية في المجتمع   9177 



 الجزائري 

م1204-1096دور البلغار في الحروب الصليبية ( ) 5810 

 6335 دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة

 7489 دور التجارة والتجار في نشر اإلسالم في جنوب شرق آسيا 

 8330 دور التحفيز في رفع إنتاجية العمال

دور التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في تحقيق 
لمنظمةأهداف ا   

8172 

 9368 دور التخطيط اإلستراتيجي للعالقات العامة في إدارة األزمات

دور التخطيط العالجي للعالقات العامة في تصدي أزمة كورونا 
 بمؤسسة عمومية

12191 

دور التربية التحضيرية في نمو التفاعل اإلجتماعي لدى تالميذ 
تالميذ التحضيري مرحلة التعليم التحضيري ( دراة ميدانية على 

 (ببلدية المدية
7030 

 3208 دور التربية السياسية في التربية الوطنية

دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية : دراسة وصفية تحليلية  
 لعنية من نزالء فندق سوفتيل الجزائر

7722 

 12538 دور التسامح والتفاؤل في تحقيق الصحة النفسية لدى طلبة الجامعة 

التسويق اإللكتروني في تحسين اآلداء التسويقي للوكاالت  دور 
 السياحية

6360 

دور التعلم الذاتي التنظيم : واثره على النجاح الدراسي في ضوء 
 المقارنة بالكفاءات 

2748 

 10951 دور التفاؤل والتسامح في التنبؤ بجودة الحياة لدى الطالب 

تنمية بعض المهارات المعرفية دور التكفل النفسي البيداغوجي في 
سنة 15-05واإلجتماعية لدى األطفال المصابين بعرض داون ( ) 

7066 

دور التكفل النفسي في تنمية أبعاد الذكاء اإلنفعالي لدى أطفال ذوي 
 اإلعاقة الحركية الدماغية 

12280 

 7094 دور التكنولوجيا الجديدة لإلتثال في تطوير صورة المؤسسة 

التكنولوجيا الحديثة في اإلنتاج اإلذاعي بإذاعة المدية الجهويةدور   9981 

 7723 دور التكنولوجيا الحديثة في تكريس الحق في اإلعالم 

 7458 دور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز اإلتصال المؤسساتي

 8700 دور التكنولوجيا في تحسين العملية التربوية

العامليندور التكوين في تحسين آداء   6145 

 11971 دور التكوين في تحسين األداء الوظيفي داخل المنظمة

 5742 دور التكوين في تنمية الكفاءات

 11436 دور التكوين في رفع أداء الصحفي السمعي البصري 

 10051 دور التلفزيون في ترسيخ ثقافة المواطنة لدى الطلبة الجامعيين

سياسي لدى الشباب الجامعيدور التلفزيون في تكوين الوعي ال  4249 

دور التلفزيون في زيادة الوعي المروري : برنامج في التأني 
 السالمة على التلفزيون الجزائري

10005 

 6697 دور التمدرس : في نمو نظرية الذهن عند الطفل 

 10589 دور التنشئة التنظيمية في رسم قيم العمل داخل المؤسسة 

الدينية والعسكرية في حروب الصليبيين ضد مصر دور التنظيمات 
م12ه/6  

8696 



دور التوجيه المدرسي عن طريق الحمالت اإلعالمية في إتخاذ 
 (القرار لدى المتعلمين (سنة أولى ثانوي

9386 

 9021 دور الثقافة التنظيمية في اآلداء الوظيفي للعاملين 

العاملين في مؤسسات التعليم دور الثقافة التنظيمية في تحسين آداء 
 العالي 

7398 

م15-13ه/09-07دور الجالية األندلسية بالمغرب األوسط ( ) 11014 

دور الجامعات و مراكز البحث في دعم ثقافة المجتمع المدني : 
 حلقات نقاشية 

2324 

دور الجرائد الجزائرية اليومية الخاصة قي تنمية الوعي السياسي 
الجامعيلدى الطالب   

10158 

دور الحرف و الصناعات التقليدية في تثمين التراث : مدينة غرداية 
 انمودجا

7737 

دور الحرف والصناعات التقليدية في تنشيط الحركة 
 "السياحية"منطقة الحمدانية بالمدية

7786 

دور الحركات الباطنية (النصيرية، الدروز، المستعلية) في عرقلة 
م12-11ه/06-05الصلبيين القرن (الجهاد اإلسالمي ضد  ) 

6990 

 7126 .دور الحرمان العاطفي في ظهور أزمة الهوية لدى مثلي الجنس

)  1دور الحضارة اإلسالمية في حفظ تراث الحضارة اليونانية (

 أبقراط : إعادة اكتشاف لمؤلفات مفقودة : الجزء األول
7247 

) :  2الحضارة اليونانية (دور الحضارة اإلسالمية في حفظ تراث 

 جالينوس إعادة اكتشاف لمؤلفات مفقودة: الجزء األول
10247 

م1843-م1830دور الحضر في مقاومة اإلحتالل الفرنسي   8333 

دور الحمالت اإلعالمية اإلذاعية التحسيسية في توعية المواطن من 
 حوادث المرور

9054 

ئيدور الحمالت اإلعالمية في تشكيل الوعي البي  11401 

 7886 دور الحمالت اإلعالمية في نشر التوعية الصحية 

دور الحمالت التحسيسية في تشكيل الرأي العام عبر مواقع  
 التواصل اإلجتماعي 

6258 

 8656 .دور الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي

 12065 دور الخطاب اإلعالمي في تعزيز العنف داخل المجتمع 

اإلنفعالي في تحقيق التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة دور الذكاء 
 الرابعة متوسط 

2388 

دور الرحالت التونسية والجزائرية في إستكشاف الفكر األوروبي و 
 نقله إلى المغرب العربي خالل القرن التاسع عشر 

10433 

دور الرعاية األسرية في التخفيف من حدة األزمات النفسية  
 واإلجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصة 

7168 

دور الرعاية كنشاط من أنشطة العالقات العامة في تحسين صورة 
 الذهنية للمؤسسة 

6008 

دور الرقابة اإلدارية في تحقيق الفعالية التنظيمية في المؤسسة 
 .الجزائرية

11383 

 11449 دور الرقابة اإلدارية في تطوير المرفق العام

الروضة في نمو مهارة القراءة لدى تالميذ السنة األولى دور 
 إبتدائي

6255 

دور الزوايا في الحفاظ على المخطوطات بوالية أدرار : خزانة   7039 



 الشيخ الحسن بأنزجمير

دور الزوايا في ترسيخ الموروث الثقافي الديني (الزاوي الطاهرية 
 (بالجلفة

6654 

الحفاظ على الثراث الثقافي في  دور الزوايا والطرق الصوفية في 
 الجزائر 

13049 

 12724 دور الشبكات الرقمية في تفعيل العالقات العامة

 4730 دور الشبكات الرقمية في عملية إتخاذ القرار 

دور الصحافة اإللكترونية في نشر الوعي الصحي في ظل جائحة  
المديةكورونا : دراسة وصفية مسحية لجمهور طلبة في جامعة   

10505 

دور الصالبة النفسية في تحقيق التوافق الزواجي لدى المرأة  
 مستأصلة الثدي نتيجة اإلصابة بالسرطان

5894 

دور الصالبة النفسية في تحقيق الصحة النفسية لدى المصابات 
 .بمرض سرطان الثدي

7552 

 12395 دور الصناعة التقليدية في العمارة اإلسالمية 

لتقليدية والحرف في تفعيل النشاط السياحي (والية  دور الصناعة ا
 (جيجل

12183 

م 1924-م1897دور الصهيونية في سقوط الدولة العثمانية   7719 

:  54دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة نوفمبر 

التاريخ السياسي و النضالي للعمال الجزائريين في المهجر من نجم 
اإلستقاللافريقيا الى   

5770 

دور العامل السياسي في انتشار المذهب األشعري في المشرق 
 االسالمي و مغربه

12180 

1954دور العقيد عميروش في الثورة الجزائرية (   ) 9762 

دور العالقات اإلنسانية في تحقيق الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة 
 التربوية

8051 

اإلنسانية للفئات المهنية في تحديد نوعية التقييم  دور العالقات 
 المهني داخل التنظيم

8528 

دور العالقات العامة داخل المؤسسات األمنية للوقاية من والحد من 
 حوادث المرور

6111 

دور العالقات العامة عبر األنترنت في ترقية قطاع السياحة في  
 الجزائر 

6100 

مواقع التواصل اإلجتماعي في إدارة  دور العالقات العامة عبر 
 المؤسسات الخدماتية لجمهور ها الخارجي 

7047 

دور العالقات العامة في إتخاذ القرارات اإلدارية : دراسة حالة  
 ""محافظة الغابات بالمدية

6695 

 12687 دور العالقات العامة في التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسة

ية اإلقتصاديةدور العالقات العامة في التنم  6437 

 9678 دور العالقات العامة في التنمية اإلقتصادية

دور العالقات العامة في المنشآت المالية : دراسة حالة بنك الفالحة 
 "بتابالط "المدية ( BADR) والتنمية الريفية

10651 

 11392 دور العالقات العامة في تحسين األداء الوظيفي في المؤسسة

العالقات العامة في تحسين اآلداء الوظيفي في ظل التكنولوجيا دور 
 الحديثة 

10616 

 10912 دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية 



دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمتحف الجهوي  
 بالمدية لدى الجمهور

9203 

سسة دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤ  7887 

 12044 دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة 

دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة  
 اإلقتصادية

10578 

 6268 دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة الخدماتية

المواطن والمسؤولدور العالقات العامة في تحسين العالقة بين   12849 

 7258 دور العالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة

دور العالقات العامة في تحفيز آداء عمال المؤسسة اإلقتصادية  
 "لمؤسسة تحويل المعادن "بخميس مليانة

13122 

دور العالقات العامة في تحقيق التنمية المستدامة بالمؤسسة 
 اإلقتصادية

7573 

العالقات العامة في ترقية البحث العلمي في جامعة المدية دور   8863 

 6010 دور العالقات العامة في تسيير المؤسسة الخدماتية أثناء األزمات 

 2389 دور العالقات العامة في تطوير آداء المؤسسة الخدماتية 

دور العالقات العامة في تطوير الصناعات التقليدية والحرف  
ة عليهابالجزائر والمحاف  

9189 

 6350 دور العالقات العامة في تعزيز الفهم المشترك لدى عمال المؤسسة 

دور العالقات العامة في تنظيم اإلتصال الداخلي في المؤسسة  
 الخدماتية

11437 

دور العالقات العامة في خدمة الجمهور الداخلي في الجامعات 
 الجزائرية 

11130 

صناعة القرار داخل المؤسسة دور العالقات العامة في   8398 

دور العالقات العامة في ضبط اإلتصال الداخلي داخل المؤسسة  
 العمومية 

8995 

 12979 دور العالقات العلمية في تطوير البحث العلمي

 9154 دور العلماء العرب في نهضة الحضارة الغربية

دور العلوم العربية في دفع الكشوفات الجغرافية خالل عصر  
م15-14ه/9-8لنهضة (قا ) 

12785 

19دور الفايس بوك في تعزيز العمل التطوعي في ظل أزمة كوفيد   8757 

 12876 دور الفايسبوك في إنتشار ظاهرة اإلغتراب الرقمي 

 12679 دور الفايسبوك في تحسين صورة المنتج السياحي الجزائري 

ظاهرة دور الفايسبوك في تشكيل الرأي العام الجامعي حول 
إختطاف األطفال : دراسة إستطالعية لعينة من طلبة جامعة يحي 
 فارس بالمدية

7888 

دور الفايسبوك في تشكيل الرأي العام الجزائري حول قضايا 
 اإلجرام 

9485 

دور الفايسبوك في تشكيل الرأي العام حول القضايا اإلجتماعية 
 ""العنف ضد المرأة

10056 

الرأي العام حول مشروع تعديل الدستور دور الفايسبوك في تشكيل 
2020 

6046 

 9984 دور الفايسبوك في تعزيز العمل التطوعي في ضل أزمة كورونا

 10467 دور الفايسبوك في تغذية العنف الرمزي لدى الشباب الجزائري



دور الفايسبوك في صناعة الرأي العام للطلبة الجامعيين حول 
 الهجرة الغير شرعية 

12178 

 12901 دور الفايسبوك في نشر الوعي الصحي في ظل جائحة كورونا

 10054 دور الفايسوك في ترشيد الرأي العام حول حوادث المرور

دور القائم باالتصال ف تحديد أجندة األخبار : دراسة مسحية على  
 موظفي قسم األخبار بإذاعة المدية

6532 

امة بالمؤسسات  دور القائم باإلتصال في إدارة العالقات الع
 الخدماتية

8865 

دور القائم باإلتصال في تفعيل اإلستراتيجية اإلتصالية في 
 المؤسسات األمنية الجزائرية

7467 

دور القائم باإلتصال في تفعيل الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة  
 الجزائرية 

3866 

الفيس  دور القائم باإلتصال في تكريس الثقافة التنظيمية عبر موقع 
 بوك 

12978 

دور القائم باإلتصال في فاعلية العالقات العامة داخل المؤسسة  
 اإلستشفائية

6489 

دور القبائل األزد في حرمة الفتح اإلسالمي القرن األول هجري  
ميالدي 623  

12828 

دور القراءة في تنمية القدرة على التعبير الكتابي والشفهي لدى 
الخامسة إبتدائيتالميذ السنة   

8856 

 11596 دور القرارات اإلدارية في صناعة العالقات الداخلية في المؤسسة 

دور القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة في معالجة مشاكل  
 المجتمع المحلي

11171 

دور القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة في تنمية الوعي السياسي 
 لدى أساتذة الجامعة 

7082 

دور القيادة اإلدارية في إدارة نسق المعلومات وفقا لألهداف 
 التنظيمية

8053 

 6670 دور القيادة اإلدارية في تطوير آداء العامل

دور الكنيسة وتأثيرها على المجتمع األوروبي في العصور 
 الوسطى من خالل كتاب مدينة هللا للقسيس أوغسطين

7513 

ى الهوية الوطنية : متحف نصر دور اللوحات الفنية في الحفاظ عل 
 الدين ديني

6002 

 8301 دور المتحف في الحفاظ على التراث الشعبي بمنطقة األهقار 

دور المثقفين الجزائريين في الحركة الوطنية التونسية ما بين 
1900-1930  

6524 

 8495 دور المجتمع المحلي في المحافظة على البيئة من التلوث

المدنى في مواجهة الفقر في المناطق العشوائيةدور المجتمع   2558 

 9364 دور المجموعات المتحفية في عملية تثقيف الجمهور 

دور المدارس الحرة لجمعية العلماء المسلمين الجزائرين في التعليم 
م1956م/1931العربي الحر  . 

8246 

 Le Role De Femme = دور المرأة في الثورة التحريرية

Algérienne Dans La Révolution 1954 - 1962 
9540 

- 358دور المرأة في الحياة اإلجتماعية في عهد الدولة الفاطمية (

م567/969-1171 ) 
8270 



 8543 دور المرأة في تنمية المجتمع 

  11- 10دور المرأة في سياسة الدولة العثمانية ما بين القرنيين (

م 17-16ه/ ) 
6055 

 547-362ومكانتها في الدولة الزيرية والحمادية (دور المرأة 

م 1152-972ه/ ) 
10039 

 12302 دور المسرح أثناء وبعد الثورة التحريرية

 6493 دور المسرح الطفل في الحفاظ على التراب الثقافي 

م1962-1954دور المسرح والفنون في الثورة التحريرية ( ) 10165 

خير من القرن العشريندور المسلم ورسالته : في الثلث األ  6228 

 7904 دور المسئولية اإلجتماعية في تحسين آداء المؤسسة 

دور المفاوضات في ادارة االزمات الدولية : دراسة نظرية مع 
 التطبيق مع ازمة الملف النووي االيراني 

11821 

دور المكتبات الجامعية في ترقية البحث العلمي : مكتبة جامعة 
نموذجاالمدية   

7752 

دور المكلف بالعالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة 
 اإلقتصادية

9180 

دور المنطقة السادسة من الوالية األولى في الثورة التحريرية : (مع 
دراسة تحليلية للقيادات العسكرية العليا لجيش التحرير الوطني في 
 (الحدود الشرقية والعالقات الجزائرية التونسية

8259 

دور المواقع اإللكترونية في تحقيق الثقافة اإلتصالية بالمؤسسات 
 الحكومية الجزائرية

11891 

 6011 دور المؤسسات اإلعالمية في ترقية العالقات العامة في الجزائر 

 6954 دور المؤسسات التربوية في الحد من تعاطي المخدرات

التراثية "دار الثقافة حسن دور المؤسسات الثقافية في ترقية السياحة 
 "الحسني

11913 

 12285 دور المؤسسة الدينية في عهد السلطان سليمان القانوني

دور المؤسسة العسكرية في الدولة العثمانية بين القوة واالنحطاط ق 
م 19-م 14ه/  13 -ه8  

7511 

 8486 دور الموقع اإللكتروني الجامعي في تكوين الذهنية لدى الطلبة 

 10955 دور الموقع اإللكتروني في إعالم الطالب الجامعي

 11228 دور الموقع اإللكتروني للجامعة في تواصل الطالب مع اإلدارة 

دور النخبة الجزائرية في الحركة الوطنية : التونسية بين الحربين 
1934-1919العالميتين (تأسيس األحزاب الوطنية في تونس) . 

12286 

الخالفة العباسية دور النساء في   4979 

دور الوسائط المتعددة في تفعيل التعليم الجامعي في ظل جائحة 
 كورونا 

5718 

دور اليهود السياسي واإلقتصادي في بالد المغارب خالل القرنيين 
م 18-19  

8003 

م 12-9ه/ 6-3دور اليهود السياسي والعلمي في الدولة الفاطمية ( ) 4775 

م16-ه10الديمشقي خالل القرن ( دور اليهود في المجتمع ) 8814 

دور أنشطة مراكز إستقبال ورعاية الطفولة في التربية على  
 المواطنة حسب آداء مربي المراكز

10904 

دور بريطانيا في الصراع العثماني العربي (الخلفيات والمقاصد 
م20-18ق ) 

12475 



  - 1945الجزائرية دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة 

: الجزء األول  1962  
12228 

  - 1945دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائرية 

: الجزء الثاني  1962  
12229 

دور تقنية الرسم في التخفيض من صعوبات القراءة لدى تالميذ  
 السنة الثالثة إبتدائي 

12018 

ارة العالقات دور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في تحسين آداء إد
 العامة في المؤسسة العمومية 

11239 

دور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في تحسين اآلداء الوظيفي 
 للمؤسسة العمومية الجزائرية

7310 

دور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في تحسين جودة آداء مؤسسات  
 التعليم العالي 

10395 

المؤسسة اإلقتصادية  دور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في ترقية 
 الجزائرية 

7912 

 12819 دور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في ترقية مستوى إدارتها العامة

 7315 دور تكنولوجيا اإلتصال في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية 

دور تكنولوجيا اإلتصال في تحسين العالقات العامة داخل المؤسسة 
 العمومية 

8648 

الم واإلتصال الحديثة في تطوير اآلداء دور تكنولوجيا اإلع
 اإلعالمي

6065 

دور تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في حماية التراث الثقافي : ثراث 
بالجزائر 2.0  

12875 

دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تحسين اإلتصال الداخلي 
 بالمديرية الخدماتية

7816 

واإلتصال في تفعيل العالقات العامة في دور تكنولوجيا المعلومات  
 الجماعات اإلقليمية

9132 

دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في فعالية اآلداء الوظيفي في 
 المؤسسة

10048 

- 19دور جامع الزيتونة في تكوين النخبة اإلصالحية الجزائرية (

م 20 ) 
8247 

 12247 دور جماعة الرفاق في إدمان الحدث على المخدرات

 12248 دور جماعة الرفاق في إدمان الحدث على المخدرات

 7889 دور جمعية التالميذ في التحصيل الدراسي 

دور جودة الحياة في تكوين المعتقدات الصحية لدى مرضى  
 .السكري

5850 

 8294 "دور خيمة أوالد سيدي نايل كموروث ثقافي "منطقة الجلفة

مشكالت التعلم عند الطفل األصم دور زرع القوقعة في تخفيف   8060 

 6129 .دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب اإلسالمي

 10601 دور شبكات التواصل اإلجتماعي في بناء مجتمع إفتراضي

 5532 دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تحفيز العمل التطوعي

بالجامعة الجزائريةدور شبكة اإلنترينت في تحصيل البحث العلمي   6162 

دور شيوخ الزوايا الصوفية في الحفاظ على اإلرث الفكري : الشيخ 
 المختار بن خليفة

11755 

دور صناع المحتوى في تشكيل الرأي العام الجزائري : دراسة   12279 



 على االنستغرام fnd مسحية لعينة من متابعي صفحة هشام

بدمشق دور علماء الحديث في الحياة العامة   12322 

 12915 دور علماء الساورة في خدمة الثقافة الجزائرية 

في ضبط الممارسات اإلعالمية للصحفي  2012دور قانون اإلعالم 
 في القنوات التلفزيونية الخاصة 

12485 

 11364 دور قانون العمل في ضبط العالقات العامة داخل المؤسسة

كتابات بن خلون من الفتح  دور قبيلة زناتة في المغرب من خالل 
 إلى خروج الفاطميين

11022 

 8332 في التكفل بالمشاكل اإلجتماعية  TV دور قناة الشروق

-1956دور لجنة التنسيق والتنفيذ في الثورة التحريرية الجزائرية (

م1958 ) 
11586 

1958 -1954دور مدينة الجزائر في الثورة التحريرية   11889 

إلسكندرية في الحروب الصليبية خالل دور مدينتي دمياط وا
م 12-11ه/06-05القرنيين ( ) 

6358 

 9240 دور مراكز إعادة التربية في الحد من عود األحداث إلى اإلنحراف

دور مركز الضبط في التنمية الدفاعية ورفع مستوى الطموح لدى 
 تالميذ الثانوي 

10987 

اإلنتحار لدى الشبابدور معنى الحياة في ظهور أفكار  . 6842 

 4308 دور منظمة األمم المتحدة : في ظل النظام العالمي الجديد 

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في الترويج للسياحة الداخلية في  
 الجزائر 

9014 

دور مواقع التواصل االجتماعي في التعريف بالمقومات السياحية  
 في الجزائر 

12161 

جتماعي في تحفيز العمل التطوعي لدى دور مواقع التواصل اإل
 الشباب الجزائري 

9015 

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تدعيم التوعية المرورية  
 للمواطنين

11174 

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تشكيل الرأي العام حول  
 القضايا السياسية في الجزائر : الفايسبوك أنموذجا 

13062 

التواصل اإلجتماعي في تعزيز برامج المسؤولية  دور مواقع 
 اإلجتماعية

9443 

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تفعيل اإلتصال الخارجي  
 للمؤسسة

5585 

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تفعيل العالقات العامة  
 بمؤسسات التعليم العالي

12591 

ام السياسي  دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تكوين الرأي الع
 لدى الطلبة الجامعيين

11354 

 9063 دور مواقع التواصل اإلجتماعي في دعم التحصيل العلمي 

 7475 دور مواقع التواصل اإلجتماعي في نشر األخبار الكاذبة

 11655 دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية األمنية

-16القرنيين دور مؤسسة نقيب األشراف في الدولة العثمانية خالل 

م18  
5931 

 3349 دور نظام الوقف اإلسالمي : في التنمية اإلقتصادية المعاصرة

 8662 دور نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء الوظيفي 



 7485 دور وسائط اإلتصال الجديدة في تفعيل نشاط العالقات العامة

الخدماتيةدور وسائل اإلتصال الحديثة في تطوير المؤسسات   6468 

دور وسائل اإلتصال المدرسي في تحقيق األهداف التربوية  
 التعليمية : دراسة مسحية على عينة من أساتذة ثانوية فخار بالمدية 

7890 

 2545 دور وسائل اإلعالم في ارتكاب السلوك اإلجرامي

دور وسائل اإلعالم في معالجة ظاهرة العنف في المالعب 
 الجزائرية 

8190 

 3409 دور وسائل اإلعالم في نشر الشائعات 

دوراالتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين خال ثورة 
1962-1955التحرير  

10163 

 5788 دورة التدريب في تحيسن أداء العمال

 10028 دورة مؤرخي البالط في المغرب اإلسالمي خالل العهد الموحدي

 12826 أعماله - دوستويفسكي : حياته

 9539 دوغول والجزائر 

م 923-788ه/311-172دولة األدارسة في المغرب األقصى :   3609 

م908-799ه/296-184دولة األغالبة في إفريقية (تونس) :   3607 

دولة السالجقةوبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني و  
 الغزو الصليبي : موسوعة الحروب الصليبية

4348 

حماد : صفحة رائعة من التاريخ الجزائري دولة بني   10468 

 4544 دولة بني حماد : ملوك القلعة و بجاية

دولة كانم اإلسالمية : دراسة في الجوانب السياسية و اإلقتصادية 
م 14-11ه/ 8-5من القرن   

2937 

 8938 دون حقد وال تعصب : صفحات من تاريخ الجزائر المحاربة 

القراءة المنهجية : مقاربات و تقنيات ديداكتيك   12240 

 12239 ديداكتيك الكفايات 

 2525 ديكتاتورية العولمة : قراءة تحليلية في فكر المثقف

 2844 ديمقراطية القرن الواحد و العشرين

 11915 ديمقراطية عصر العولمة 

 2315 ديناميات اإلنحراف و الجريمة : بين التحليل و المواجهة

 12521 دينامية الجماعات

 5013 دينامية الجماعات : تعاريف و مفاهيم

ديوان الشعر الشعبي عن الثورة التحريريةفي الوالية التاريخية 
 األولى بالعربيةو األمازيغية 

7793 

 7792 ديوان شعراء شعبيين شهداء و مجاهدين عن الثورة التحريرية

 7922 ذاكرة اإلسالم و الغرب

 12049 ذاكرة التاريخ و أدب الفنون و موسيقات الشعوب 

 Mémoire de la presse = ذاكرة الصحافة الجزائرية

algerienne (1962-2004 ) 
7802 

 8276 ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية

 6191 ذخائر حاضرة تلمسان الجزء األول

 6192 ذخائر حاضرة تلمسان الجزء الثاني

تريز -عصف الذهنيال-ذذذ : اإلستقصاء  10577 



 13023 ذكريات لم تكتمل 

 8150 ذكريات من الثورة الجزائرية

 6212 (ذكريات من النضال والمقاومة : للمجاهد أحمد مهاية (أحمد لعمى

 2984 ذكريات و مواقف

ذكرياتي بالمدرسة الحربية إلطارات جيش التحرير الوطني بالكاف 
1958-1957(تونس) لسنتي   

5964 

 11105 ذكرياتي مع مشاهير الكفاح 

 6371 ذهنية اإلرهاب : لماذا يقاتلون بموتهم 

 6202 رأي للتفكير

رأي محمد بيرم الخامس في اإلحتالل الفرنسي للجزائر : من خالل 
 ( كتابه ( صفوة االعتبار بمستودع األمصار و األقطار

6044 

الذاتيةرايش و التحليل النفسي : أضواء على سيرته   7097 

 5560 رأيهم في اإلسالم : حوار صريح مع أربعة و عشرين أديبا عربيا 

 4271 رجال اإلصالح

رجال الخفاء : مذكرات ضابط فى وزارةالتسليح واإلتصاالت 
 العامة

11474 

رجال في الذاكرة : وقفات تاريخية في أعماق الذاكرة  
 ...........التواتية

7027 

تاريخ متبوع ب : نساء لهن تاريخرجال لهم   12836 

 5672 رجال من ذاكرة الجزائر : الجزء األول

 5674 رجال من ذاكرة الجزائر : الجزء الثالث

 5679 رجال من ذاكرة الجزائر : الجزء الثامن

 5673 رجال من ذاكرة الجزائر : الجزء الثاني

 5676 رجال من ذاكرة الجزائر : الجزء الخامس

 5675 رجال من ذاكرة الجزائر : الجزء الرابع 

 5678 رجال من ذاكرة الجزائر : الجزء السابع

 5677 رجال من ذاكرة الجزائر : الجزء السادس 

رحالة الغرب اإلسالمي و صورة المشرق العربي : من القرن  
م14-12السادس إلى القرن الثامن الهجري   

3308 

من خالل كتب الرحلة إبن جبير رحالت الحج من األندلس إلى مكة 
م581ه/578( ) 

6297 

رحلة ابن حمادوش الجزائري : المسماة لسان المقال في النبأ عن  
 النسب والحسب والحال 

6003 

وهران-رحلة أبو الحسن على القلصادي (تلمسان ) 8697 

 6657 رحلة أبي حامد الغرناطي : دراسة في فضاء الرحلة 

دراسة تحليلية إلنتاج نصف قرن من اإلبداع في فن رحلة اإلبداع : 
 التصوير

3105 

رحلة الدراما عبر العصور من القرن الخامس ق.م. حتى القرن  
 العشرين

2336 

 5470 رحلة القطب

 5468 رحلة المصعبي

 10653 رحلة المصير : مدكرات مجاهد

 5469 رحلة الوارجالني



والتة : (جزءا خاصا من الرحلة  رحلة الوالتي من تندوف إلى 
 (الحجازية

6198 

 8518 رحلة فى عالم األساطير السومرية

رحلة في أعماق الثورة مع العقيد إعزورن محمد "بريروش" : 
 مواقف ، شهادات ، ذكريات ، خواطر

4313 

 Teaching = رخصة التدريس : رؤية لتطوير معايير التدريس

licence 
10944 

الفعل األولية داخال و خارجا على غرة نوفمبر أو بعض مآثر ردود 
 فاتح نوفمبر 

12578 

 9409 رسالة اإلسالم : الرسول العربي 

 la risala = رسالة اإلمام العالم العالمة الحبر البحر الفهامة

d'Ibn Abi Zayd Al-Quayrawani 
4962 

 9914 رسالة التوحيد 

 8075 رسالة الحقوق 

الشرك و مظاهرهرسالة   5260 

 3025 رسالة إلى الرئيس ويلسون و نصوص أخرى 

 3028 رسالة الى الفرنسيين : ذكرى العاقل و تنبيه الغافل

 3026 رسالة إلى الفرنسييين

 رسالة إلى روني : البحث عن الحقيقة الضائعة في خضم االستعمار

= Lettre à René 
6472 

المجلد األولرسائل ابن حزم األندلسي :   9542 

 3837 رسائل األحزان في فلسفة الجمال والحب

رسائل القاضي الفاضل : مجير الدين عبد الرحيم البيساني المتوفى 
ه596  

10528 

رسائل جاك دي فيتري نقالعن لغتها الالتينية : دراسة وثائقية في 
م1240-1200تاريخ العالقات بين الشرق والغرب   

4119 

قه واللغة رسائل في الف  3296 

1961-1957رسائل من السجن ( ) 2928 

 4049 .رسائل نادرة صناعة لتسفير الكتب وحل الذهب

 10766 رسم الخرائط ودوره في الحضارة اإلسالمية 

رشيد بوجدرة : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته.. أشهر 
 ..مواقفه.. أهم حواراته و نصوصه 

7942 

الطفولة المبكرة : في ضوء المنهج التربوي اإلسالمي رعاية   4202 

 11773 رعاية الموهوبين : إرشادات لآلباء و المعلمين 

 3614 رعاية وتعلميم األطفال الموهوبين : رسالة إلى اآلباء والمدرسين

 4665 رهانات االنترنيت 

شخصية وطنية 28رواد ... الوطنية : شهادات   9536 

2009-1954الثورة والتغيير بوالية ميلة رواد   6500 

 9578 رواد علم االجتماع 

1962-1958روايات معارك : حرب التحرير الوطنية   12673 

 9186 روائع األوبرا العالمية

 9185 روائع المسرح العالمي

 4160 روائع متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة



الجزائر (نموذج والية روبورتاج مصور حول: عمالة األطفال في 
 الجلفة) : زهور خارج الحديقة 

8176 

 11481 روح اإلجتماع 

1952-1942روح اإلستقالل : مذكرات مكافح  5530 

 10265 روح اإلسالم

: أحمد بن بلة رئيس الجمهورية الجزائرية   3رؤساء الجزائر 
1962-1965  

12905 

-1965الجمهورية : هواري بومدين رئيس  4رؤساء الجزائر 

1979 
12906 

1992: محمد بوضياف رئيس الجمهورية  7رؤساء الجزائر   12907 

روضة اآلس العاطرة األنفاس : في ذكر من لقيته من أعالم  
 الحضرتين مراكش و فاس

5197 

روضة اآلس العاطرة األنفاس في ذكر من لقيته من أعالم  
 الحضارتين مراكش و فاس

5198 

وريتها : الجزء الثانيروما و إمبراط  5537 

م 285ق.م. و  146روما و زراعة المقاطعات اإلفريقية بين   5787 

 10329 رؤوس الموضوعات بين النظرية و التطبيق 

 9418 رؤى تربوية لقضايا عصرية

 10094 رؤى في المسرح العالمي و العربي

 9291 رؤى معاصرة في تدريس الدراسات اإلجتماعية 

جديدة في اإلرشاد األسري رؤية   2373 

 3876 رؤية جديدة في التعلم : التدريس من منظور التفكير فوق المعرفي 

ه 11م/17ق-ه10م/16رياس البحر ودورهم في الدولة العثمانية (ق ) 9454 

 3643 رياض األطفال : واقع و منهاج 

 3751 رياض الصالحين 

المرسلين رياض الصالحين : من كالم سيد    5364 

 3249 رياض الصالحين وتحفة المتقين : الجزء االول 

 3250 رياض الصالحين وتحفة المتقين : الجزء الثاني 

  - 1962-1862زاوية الهامل : مسيرة قرن من العطاء و الجهاد 

ثقافية تاريخية-دراسة سوسيو  
3504 

منطقة بوسعادة زاوية الهامل ودورها في إحياء التراث الثقافي في   5763 

م) بوادي 1604ه/1013زاوية سيدي أحمد بن موسى الساوري (ت 
 الساورة و بالد كرزاز : تاريخا و مناقب 

2954 

زاوية سيدي عبد هللا بن الشيخ بوادي الساورة و فروعها بالصحراء 
 المغربية الشرقية : تاريخا و مناقب و بطوالت 

2955 

الرحمانية ببويرة األحداب "الجلفةزاوية عين أقالل  " 5078 

 12391 زخارف : المنارات األندلسية : في إسبانيا و شمال إفريقيا

 5486 زعماء اإلصالح في العصر الحديث 

زعماء التحرير في اإلسالم : جمال الدين األفغاني،محمد عبده، 
 محمد بن عبد الوهاب

2534 

1913-1890زنجبار :   13016 

البستان في دولة بني زيانزهر   7134 

 8921 زهير بن أبي سلمى : الشاعر الحكيم 



 7006 زوايا ثائرة من اللوحة إلى البندقية

زيادة الحروف بين التأييد و المنع وأسرارها البالغية في القرآن  
 الكريم

10581 

 4569 زيادة ثقتك بنفسك و ترسيخ قناعتك

تنمية الوعي األثري للمجتمعزيارة المواقع األثرية ودورها في   10195 

 8741 زيغود يوسف 

 6995 زيغود يوسف : قيم ومواقف

 8386 سادة العالم الجدد و من يقاومونهم

: االسباب و النتائج 2001أيلول/سبتمبر 11ساعتان هزتا العالم :   12775 

 4229 سايكولوجيا اإلبداع الفني في العرض المسرحي المعاصر 

 = سايكولوجية خطاب الفضائيات : جاذبية الصورة و الثقافة الوافدة

Saykulujiat hitab al fadaiyyat 
7302 

 7626 سبل تدعيم الثقة بين األجهزة األمنية واإلعالمية العربية 

 12158 ستة طرق لتنمية تفكير طفلك 

والمواطنسجل اإلقتراحات ودوره في اإلتصال بين اإلدارة المحلية   9187 

سجل األيام :المجلد األول : أحداث العالم منذ أقدم العصور حتي  
 يومنا هذا 

9183 

سجل األيام: المجلد الثاني : أحداث العالم منذ أقدم العصور حتي  
 يومنا هذا 

9184 

م) 1830-1765ه/1245- 1178سجل الغنائم البحرية الجزائرية ( 
يقية: ألبير دوفو من خالل المجلة اإلفر  

6608 

م 1792-1771ه * 1207-1185سجل صالح باي لألوقاف   11040 

سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمركزها 
ه 1354م /  1935العام ( نادي الترقي) بالجزائر عام   

11738 

سرد واقعي لمعارك كومندو سي الزبير و كتيبة الحمدانية : جيش 
الوطني : الوالية الرابعة التحرير   

11730 

 12598 سطيف 

 4832 سقوط دولة الموحدين

م1610-1492سقوط غرناطة و مأساة األندلسيين   13045 

م1610-1492سقوط غرناطة ومأساة األندلسيين   13042 

م) وداعيلتها على الجماعات  909-ه 296سقوط مدينة تيهرت (
 اإلباضية

9182 

وتداعياتها على الدولة العثمانية خالل القرن  سكة حديد الحجاز 
م19م13  

11972 

 3217 سكردان السلطان 

 8705 سكيكدة تاريخ و بصمات 

 3963 سالجقة الروم في اسيا الصغرى 

 10423 سالمه حجازي : والتأثير التاريخي للمسرح الغنائي واألوبرالي

الوطن العربي), المسألة الثقافية في 25سلسلة الثقافة القومية (  3271 

سلسلة الكتب األساسية فى العلوم اإلنسانية و االجتماعية, دراسات 
 فى التاريخ الوسيط للجزائر والغرب اإلسالمي 

10336 

سلسلة الكتب االساسية فى العلوم االنسانية و االجتماعية, دراسات 
1916-1288فى تاريخ الدولة العثمانية و المشرق العربي :   

10592 



سلسلة الكتب االساسية فى العلوم االنسانية و االجتماعية, معالم  
- زراعة وصناعة-علوم-نظم-الحضارة العربية اإلسالمية : مدخل

تاثيرات-عمارة وفنون-اجتماعيات  

8480 

سلسلة كيف نربي أطفالنا, اإلكتئاب لدى األطفال : و كيف نتعامل  
 معه

10547 

اء في العصر العباسي سلم الخاسر : شاعر الخلفاء و األمر  12141 

 12755 سلوكيات األطفال بين االعتدال و اإلفراط

 8118 سلوكيات إنسانية و إجتماعية 

 12455 سليمان البستاني في حياته و فكره و أدبه

 11318 سما اإلعالم : بين المرئي و المسموع و المقروء 

 Features of autism 12082 = سمات التوحد

سمات الشخصية حسب نموذج العوامل الخمسة الكبرى وعالقتها 
 بالكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة 

11325 

 10391 سمات الشخصية لدى الجانحين

 8805 .سمات الشخصية وعالقتها بالغضب لدى المصابين بضغط الدم

التلفزيون التفاعلي على قناة القرآن سمات جمهور برنامج "مفاتيح" 
 الكريم

8812 

هـ : الحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد 275 - 207سنن إبن ماجة 
 القزويني : الجزء الثاني

9565 

  -207سنن الحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني إبن ماجة 

هـ : الجزء األول 275  
9564 

العدالة بين الضمير والرصاص سنوات العنف المجنونة : شهيد   6703 

 9838 سنوات صدام

 7595 سهيل الخالدي 

 3074 سوء استخدام القوة : من منظور اسالمي

 5950 سوء التوافق الدراسي لدى المراهقين : تشخيصه و عالجه 

سوء التوافق الزواجي وعالقته بظهور بعض المشكالت السلوكية 
سنة 12- 09اإلبتدائي (لدى يالميذ الطور  ) 

10596 

 9654 سؤال األخالق : مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية

 5528 سؤال الثقافة : الثقافة العربية في عالم متحول

 8166 سوائح و إرتسامات عابر سبيل

 12227 سوريا و الثورة التحريرية الجزائرية : الجزء الرابع

 3537 سورية و العهد العثماني 

 12493 سورين كير كجورد أبو الوجودية 

 2841 سوسيولوجيا االنحراف : بحث ميداني في مدينة بغداد

 12138 سوسيولوجيا التراث 

 11281 سوسيولوجيا التنمية 

سوسيولوجيا الثقافة : المفاهيم و اإلشكاليات...من الحداثة إلى  
 العولمة

10330 

 6705 سوسيولوجيا الدولة

 11283 سوسيولوجيا الدولة

 6308 سوسيولوجيا السياسة 

 10945 سوسيولوجيا العائلة و التغيير اإلجتماعي



 11516 سوسيولوجيا المثقفين 

 7320 سوسيولوجيا المجتمع 

 10614 سوسيولوجيا المدرسة

 11108 سوسيولوجيا المشكالت اإلجتماعية و أزمة علم االجتماع المعاصر

 12619 سوسيولوجيا المعرفة

سوسيولوجيا المناهج التربوية واستراتيجيات االصالح : المجلد 
 األول

3379 

سوسيولوجيا المناهج التربوية واستراتيجيات االصالح : المجلد 
 الثاني

3380 

 12565 سوسيولوجيا المنظمات : دراسات نظرية وتطبيقية 

النظرية والمفاهيم والمنهجسوسيولوجيا بيير بورديو : تحليل في   6354 

 7493 سوق عكاظ و مواسم الحج

سياسات التحالف الدولي : دراسة في أصول نظرية التحالف الدولي 
 ....و دور األحالف في توازن

12310 

سياسات دول االتحاد األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب 
 الباردة

3432 

انخراط مهاجري بلدان المغرب العربيسياسات و تجارب إعادة   10273 

 6996 سياسة األخبار و أخبار السياسة

 5939 سياسة اإلصالح االجتنماعي و تحسين مستوى معيشة الفقراء 

1830-1954سياسة التسلط اإلستعماري والحركة الوطنية : ( ) 6578 

 12003 سياسة التشغيل وتنمية الموارد البشرية

تشريعية لتسيير وحفظ التراث األثري سياسة الجزائر ال  11191 

1900-1870سياسة الجمهورية الفرنسية الثالثة في الجزائر( ) 8265 

1900 -1870سياسة الجمهورية الفرنسية الثالثة في شمال افريقيا   8267 

سياسة الحاكم العام شارل جونار في الجزائر وإنعكاساتها على 
م1919-م1900القرن العشرين من (المجتمع الجزائري في مطلع  ) 

11574 

سياسة الرومنة في بالد المغرب من سقوط الدولة القرطاجية إلى  
م 40ق.م الى  146سقوط موريطانيا :   

4241 

سياسة الفاطمين الخارجي عهد المعز لدين هللا الفاطمي من خالل 
- 952ه/361-341كتابي المجالس والمسايرات واتعاظ الحنفا (

م973 ) 

11495 

 12385 سياسة الموحدين اتجاه الممالك النصرانية شمال األندلس

سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية : منذ اإلستقالل إلى 
 منتصف القرن العشرين

4024 

م908-827ه/296-212سياسة دولة األغالبة في جزيرة الصقلية ( ) 12742 

- م1956الثورة الجزائرية (سياسة روبير الكوست للقضاء على 
م1958 ) 

9543 

-م1771سياسة صالح باي وأثرها على بايلك الشرق الجزائري 
م1792  

5726 

وانعكاساتها على  1930-1830سياسة فرنسا البربرية في الجزائر 
 المغرب العربي

6534 

 7417 سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر

1956-1948الفلسطينية سياسة مصر تجاه القضية   7450 



سياسة نابوليون الثالث في الجزائر ومشروع المملكة العربية  
م 1852-1870( ) 

8264 

 8750 سياسية اإلسالم بين األنا و اآلخر 

سيدي أبو مدين شعيب : بن الحسين األنصاري األندلسي المتوفى 
م  1197 -هـ  594سة   

8878 

لطير النعامسيدي هدارة الولي المصاحب   2961 

 4197 سير اعالم المدية 

 7519 سير أعالم تلمسان

 5982 سيرة األمير عبد القادر وجهاده

 10557 سيرتا النوميدية : النشأة و التطور

سيسيولوجيا العلم و التكنولوجيا : دراسة التأثيرات المجتمعية على 
 العلم و التكنولوجيا 

11857 

العاملةسيكلوجية المرأة   9736 

 8248 سيكولوجيا اإلبداع 

 8666 سيكولوجيا التغيير في حياةاألفراد و المجتمعات 

األهمية و   -النشأة و التكوين  -سيكولوجيا الرأي العام : المفهوم 
طرق و أساليب القياس  -التأثير   

9897 

 10625 سيكولوجيا الزواج واألسرة في المجتمع الجزائري

 8634 سيكولوجيا السياسة : قراءات في أحداث ساخنةوشخصيات بارزة

 5930 سيكولوجيا القراءة : مساهمة في تنمية موهبة القراءة

سيكولوجيا الكبر والشيخوخة : مراحل ما بعد النمو في حياة  
 اإلنسان

3887 

 4995 سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته

اإلقناعي : كيف تؤثر في عقول اآلخرين و سيكولوجية االتصال 
 قلوبهم ؟

6681 

 7463 سيكولوجية اإلتصال و ضغوط العمل

 7459 سيكولوجية اإلتصال وضغوط العمل

 4765 سيكولوجية اإلجرام

 11780 سيكولوجية اإلدارة التعليمية و المدرسية وآفاق التطوير العام 

اإلحتياجات الخاصة : مقدمة في التربية سيكولوجية األطفال ذوي 
 الخاصة 

4953 

 3872 سيكولوجية األطفال غير العاديين : مقدمة في التربية الخاصة 

 9524 سيكولوجية األطفال غير العاديين و تربيتهم 

 11344 سيكولوجية األطفال غير العاديين و تعليمهم 

 10621 سيكولوجية اإلعاقات : النظريات والبرامج العالجية 

 9085 سيكولوجية اإلعالم : دراسات متطورة في علم النفس اإلعالمي 

سيكولوجية األلوان : دالالت التفضيل لدى العاديين والمرضى  
 النفسيين والفئات الخاصة

9721 

 13094 سيكولوجية التأخر الدراسي : نظرة تحليلية عالجية

 5314 سيكولوجية التخاطب لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 12817 سيكولوجية التخلف العقلي

 3927 سيكولوجية التدريس الصفي



 3550 سيكولوجية التدريس وو ظائفه 

 10220 سيكولوجية التطور اإلنساني : من الطفولة الى الرشد 

 8544 سيكولوجية التعلم 

 4773 سيكولوجية التعلم والتعليم 

التطبيقيةسيكولوجية التعلم والتعليم : األسس النظرية و   12267 

 7696 سيكولوجية التفكير : برامج تدريبة و استراتيجيات 

 2550 سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية 

 8665 سيكولوجية التنشئة األسرية للفتيات

حركاتها- سيكولوجية الجماعات : تشكيلها  = Psychology of 

groups 
9880 

 11480 سيكولوجية الجماهير 

الجنس و النوعسيكولوجية   = the psychloge of sex and 

gender 
5720 

 10516 سيكولوجية الجنوح 

 13070 سيكولوجية الدافع الى االنجاز : تقنين أربعة إستبيانات لقياسه

 4954 سيكولوجية السلطة : بحث في الخصائص النفسية المشتركة للسلطة

 4463 سيكولوجية الطفل الرافض للمدرسة

سيكولوجية الطفل المعوق وتربيته : دراسات نفسية تربوية لالطفال 
 غير العاديين

2781 

 10840 سيكولوجية الطفولة و المراهقة

 13003 سيكولوجية الطفولة و المراهقة : مشكالتها و أسبابها و طرق حلها 

 2921 سيكولوجية الطفولة واألمومة : مشكالت وحلول 

والمراهقة : مشكالتها وأسبابها وطرق حلها سيكولوجية الطفولة   9196 

 7634 سيكولوجية العالج باللعب 

 10361 سيكولوجية العالقات العامة 

 7358 سيكولوجية العنف العائلي و المدرسي

 4482 سيكولوجية العنف ضد األطفال 

 4269 سيكولوجية الفروق الفردية في الذكاء

المكر و الخداع سيكولوجية الكذب .. و الكشف عن   4287 

 4513 سيكولوجية الكذب : ظاهرة الكذب وكشفه 

 4418 سيكولوجية الكفاءة وتطويرها 

 The : سيكولوجية الكوارث و األزمات و أساليب العالج

Psychology of disasters and catastrophes 
4757 

 8242 سيكولوجية المدرس : دراسة وصفية تحليلية

المراهقةسيكولوجية   9066 

 7477 سيكولوجية المرضى و ذوى العاهات

 Psychology of family = سيكولوجية المشكالت االسرية

problems 
2491 

 4762 سيكولوجية النساء 

 11253 سيكولوجية طفل ما قبل المدرسة : نمو، مشاكل، مناهج و واقع

 7471 سيكولوجية عسر القراءة : الديسلكسيا 

 9472 سيكولوجية مالبس األطفال



سيميولوجيا المسرح بين النص و العرض : دراسة تطبيقية على 
 Theater semiotics in the text = مسرحي شكسبير و الحكيم

and the performance an applied stydy on the 

theater of Shakespeare and El-hakeem 

8719 

 10493 سينوغرافيا المسرح عبر العصور

شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة : دراسات في األدب الجزائري 
 الحديث

8556 

 6395 شاهد على اغتيال الثورة : مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة 

 6396 شاهد على اغتيال الثورة : مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة 

 12741 شاهد على ميالد صوت الجزائر : ذكريات و حقائق 

شباب األمير عبد القادر : أصله ،طفولته 
 .،تربيته،تكوينه،زواجه،معاركه العسكرية األولى ،توليه اإلمارة

11833 

 7115 شباب في زمن الخطأ

 You = شبابك مدى الحياة : الدليل األساسي إلى العناية بجسمك

staying young 
12342 

 9715 شبكات التواصل اإلجتماعي 

اإلسالم شبهات حول   11066 

) : الجزء  1962 - 1830شخصيات بارزة في كفاح الجزائر ( 
 األول : رواد المقاومة الوطنية في القرن التاسع عشر 

6402 

) : الجزء  1962 - 1830شخصيات بارزة في كفاح الجزائر ( 
1954الثالث: أبرز قادة ثورة نوفمبر   

6404 

) : الجزء  1962 - 1830شخصيات بارزة في كفاح الجزائر ( 
1954 - 1900الثاني : رواد الكفاح السياسي و اإلصالحي (   ) 

6403 

 6853 شخصيات تلمسانية أندلسية ومظاهر من الثقافة اإلسالمية

 11328 شخصيات جزائرية : مواقف وآثار ونصوص

 4316 شخصيات فكرية وأدبية : هذه مواقفنا من ثورة التحرير الجزائرية

الثورة من الوالية الرابعةشخصيات في   5986 

 2740 شخصيات ومواقف تاريخية

 11397 شخصية أبي عبد هللا الشيعي من خالل مصنفات القاضي النعمان

شخصية األمير عبد القادر : من منظور اآلخر ترجمة أشهر 
 مؤلفات األمير من قبل الباحث الفرنسي جوستاف دوجا 

8991 

: الجزء  1830تها العالمية قبل سنة شخصية الجزائر الدولية و هيب
 الثاني

12579 

: الجزء   1830شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 
 األول

12581 

 4338 شخصية المرأة بين رؤية اإلسالم وواقع المسلمين

 7446 شخصية مصر الوسيط : دراسة في عبقرية المكان

 5719 شخصيتك المبدعة في اتخاذ القرار

 10087 شذرات فلسفية لفالسفة من الغرب اإلسالمي 

 3219 شرح السنوسية الكرى

 5954 شرح رسالة الحقوق 

 4092 شرح صحيح البخاري : الجزء األول

 4091 شرح صحيح البخاري : الجزء الثالث



 4090 شرح صحيح البخاري : الجزء الثاني 

شرح المرشد المعين شرح متن بن عاشر المسمى المنهج المبين في 
 على الضروري من علوم الدين 

11168 

 3056 شرفات للرؤية : العولمة و الهوية و التفاعل الثقافي 

 5553 شرق و غرب : السلطة و الحرية و المستقبل 

 4067 شركة المضاربة في الفقه االسالمي : دراسة تحليلية مقارنة 

 6222 شروط النهضة

العصر الحديثشعراء فلسطين في   8982 

 10967 شعوب و تقاليد : الجزء االول

 10968 شعوب و تقاليد : الجزء الثاني

 8617 شعوب...و قوميات 

شعيرة الحج في الدولة العثمانية من خالل كتاب الحجاج والسالطين 
 لثريا فاروقي

6390 

شفاء الصدر بأري المسائل العشر من درر الفقه المالكي و يليه 
الوسنان في العمل بالحديث و القرآن إيقاظ   

2973 

 3367 شفاء الصدور في شرح مسألتي المشكور 

 3335 شفاء الصدور في فتح مسالتي المشكور 

 3462 شفافية خليل حاوي و مرصهاتها الوطنية و اإلنسانية

 Shakespeare 7016 = شكسبير

"الجزائر شكيب أرسالن وإهتماماته بالحركة الوطنية المغربية 
 "نموذجا

7996 

 12476 شكيب أرسالن وموقفه من الدولة العثمانية 

 3144 شهادات على االستعمار و المقاومة في تونس و الجزائر و المغرب

 7177 شهادة أهل الخبرة و أحكامها : دراسة فقهية مقارنة

 5327 شهداء اإلسالم في عهد النبوة

علي بن أبي طالب رضي هللا  شهيد كربالء : اإلمام الحسين بن 
 عنهما 

10469 

 6346 شواهد اإلحسان على مآثر المحروسة تلمسان

شيخ أهل السنة و الجماعة اإلمام ابو الحسن األشعري : فحص  
 نقدي لعلم الكالم اإلسالمي

4912 

شيخ أهل السنة و الجماعة اإلمام أبو منصور الماتريدي : وحدة  
 اصول علم الكالم 

4909 

لجبل اإلسماعيلية شيوخ ا  12460 

 7179 صانعو التاريخ العربي

 12585 صحة البيئة و الطفل 

 2957 صحراء بالد بشار بنادق و مواقف و أشعار في مواجهة االستعمار

 2958 صحراء وادي الساورة : تاريخا و مناقب و بطوالت : الجزء األول

الجزء الثانيصحراء وادي الساورة : تاريخا و مناقب و بطوالت :   2950 

 5559 صحفي في صميم حرب الجزائر : شهادة

 9696 صدام الثقافات وتفاعل الحضارات : دراسة سيكوسوسيولوجية 

 9919 صدام حسين : رحلة النهاية ...أم الخلود من االعتقال إلى اإلعدام 

 8365 صدى الحداثة ما بعد الحداثة في زمنها القادم



وعالقته بالضغط النفسي لدى الزوجة العاملة صراع األدوار   11044 

 4180 صراع الثقافة العربية اإلسالمية مع العولمة

صراع الحضارات أم حوارها : إشكالية البديل؟ : أشغال الندوة 
المنظمة من طرف مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 

2008 ديسمبر 13و  12االسالمية و العلوم االنسانية يومي   = 

conflit ou dialogue des civilisations : une 

alternative mal posee? 

7927 

 4016 صراع العولمة بين العولمة و الديمقراطية

صراع بين السنة و البدعة أو القصة الكاملة للسطو باإلمام الرئيس 
 عبد الحميد بن باديس : الجزء األول

7442 

الليالي : مذكرات مجاهد من غرب الجزائر صراع مع األقدار و   6518 

صراع مع األقدار والليالي : مذكرات ثمنية لمجاهد من غرب 
 الجزائر 

6519 

صرائح النصائح و تمييز الصالح من الطالح و يليه سلوة الحزين  
 في موت البنين و يليه أنموذج القتال في نقل العوال 

2712 

 6991 صعوبات التعلم 

لم صعوبات التع  7569 

 11844 صعوبات التعلم : التشخيص و العالج 

 4584 صعوبات التعلم : المفهوم 

 3111 صعوبات التعلم : النظرية و التطبيق 

 7304 صعوبات التعلم : بين النظرية و التطبيق:برنامج متكامل 

 10702 صعوبات التعلم : لدى األطفال و الراشدين 

التعلم العالجي-طبيعتها-مفهومهاصعوبات التعلم :   = learning 

disabilities 
7755 

صعوبات التعلم : و أثر التدخل المبكر و الدمج التربوي لدوي 
 اإلحتياجات الخاصة

4528 

 learning disabilities 12266 = صعوبات التعلم

 & Academic = صعوبات التعلم األكاديمية والنمائية

developemental learning disabilites 
1342 

صعوبات التعلم األكاديمية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ 
 السنة الثالثة إبتدائي بوالية المدية 

11297 

 4106 صعوبات التعلم النمائية

 10622 صعوبات التعلم النمائية لطفل الروضة 

التعليم والتفكيرصعوبات التعلم بين   10643 

 11330 صعوبات التعلم و الخطة العالجية المقترحة 

 7149 صعوبات التعلم والتعليم العالجي 

صعوبات الكتابة وعالقتها بدافعية التعلم لدى تالميذ السنة الثالثة  
 إبتدائي

11007 

الثالثة  صعوبات الكتابة وعالقتها بدافعية التعلم لدى تالميذ السنة 
 إبتدائي

11008 

 9283 صعوبات تعلم القراءة : رؤية تشخيصية عالجية

صعوبات تعلم اللغة العربية المكتوبة في الطور الثالث من التعليم  
 األساسي : دراسة ميدانية 

6834 

صعود البروتستانتية اإليفانجليكية في أمريكا و تأثيره على العالم   9477 



 اإلسالمي

لفاعلين : دليل التأهيل و التدريب و التطوير صفات المعلمين ا  7635 

 7627 صفات المعلمين الفاعلين : دليل للتأهيل و التدريب و التطوير 

 3278 ( صفة الجمال في وعي اإلنسان : ( سوسيولوجية االستطيقية

 8619 صفحات مجهولة من الغناء األندلسي بتلمسان و مدن أخرى

الثاني صفحات مشرقة : الجزء   11192 

  -1951صفحات مشرقة من تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ( 

) : الجزء األول: جريدة " المنار " نموذجا 1953  
11193 

 2648 صفحات من التاريخ السياسي لألخوان المسلمين في األردن 

1972إلى  1962صفحات من الجزائر : دراسات ومقاالت من   7594 

الحضارة االسالميةصفحات من   8979 

صفحات من الكفاح : خاص بالشيخ بيوض و االستعمار الفرنسي  
 في الجزائر 

2524 

صفحات من تاريخ الجزائر تبرز أصالة المجتمع الجزائري و دوره 
 الهام عبر التاريخ 

10498 

1949-1948صفحات من جهاد الجزائرين بفلسطين   5929 

مصر من أمير وسلطان : دراسة و صفوة الزمان فيمن تولى على 
 تحقيق 

10368 

 10460 صالح الدين األيوبي بين التاريخ واألسطورة 

 12659 صناعة الحلي الفضية التقليدية لمنطقة أوالد نايل 

 9856 صناعة الخبر اإلذاعي 

 5514 صناعة الزرابي في الجزائر 

 hospitality industry 3931 = صناعة الضيافة : علم وفن

صناعة الغذاء في الغرب اإلسالمي من خالل كتاب نزهة المشتاق  
- ه562م/1109-ه493في إختراق اآلفاق للشريف اإلدريسي (

م1166 ) 

5651 

 11831 صناعة الكتاب في المغرب اإلسالمي

األمريكية  -صناعة الكراهية في العالقات العربية  11002 

المناهج وتطويرها في ضوء النماذجصناعة   10748 

 8024 صنع التاريخ : نظرية في التاريخ وتطور الحضارات

 5494 صنع السياسات العامة

 5496 صنع السياسات العامة

صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث(أعالم.. و قضايا...و 
 (مواقف

6178 

 10356 صور من تاريخ العالقات الدولية في العصر الحديث

 7915 صور من حياة الّرسول صلى هللا عليه و سلم 

 L'oeuvre = صور من ذاكرة تلمسان : الوسيطة :جمال و عراقة

médiévale au fil des images de la belle 
12203 

 5820 صور و شواهد عن واحة سيدي خالد 

 6816 صورة األب في اإلشهار التلفزيوني

القرون الوسطيصورة اإلسالم في أوربا في   8846 

صورة األندلس من خالل كتاب الزهرات المنثورة في نكت األخبار 
م1141-ه535المأثورة إلبن السماك العاملي ( ) 

6114 



 9178 .صورة الذات وبعض سمات الشخصية لدى األطفال يتامى األم

صورة الذات وعالقتها باإلكتئاب لدى األشخاص المعاقين حركيا 
حوادث المرورجراء  . 

6331 

صورة الطفل في اإلشهار التلفزيوني دراسة تحليلية سيميولوجية  
 لومضتي " سيم " و " بليدينا" اإلشهارتين 

5597 

 10041 صورة العرب و المسلمين في العالم 

صورة الالجئ السوري في مواقع التواصل اإلجتماعي "الفايس  
 "بوك

10421 

هد العثماني من خالل كتاب تاريخ صورة المجتمع الجزائري في الع 
م1830-1500الجزائر الثقافي ألبي القاسم سعد هللا ( ) 

10006 

من خالل كتابات إبن أبي   19صورة المجتمع الغربي في القرن 
 الصنياف وخير الدين التونسي

9474 

صورة المرأة الجزائرية في السينما الثورية : دراسة تحليلية  
فاطمة نسومر-الجزائرسميولوجية لفيمي "معركة  " 

2749 

 12386 صورة المرأة المتحجبة في المجالت اإللكترونية

 3452 صورة المرأة في مسرح توفيق الحكيم 

 3176 صورة المستعمر 

 12520 صورة المستهلك الجزائري في اإلشهار التلفزيوني 

إلبي بكر - سراج الملوك-صورة المشرق اإلسالمي من خالل كتاب
م1126-1059ه/520-451الطرطوشي ( ) 

12384 

 11688 صورة المعلم في كتب التراث

 2693 صورة اليهود في القرآن و السنة و األناجيل 

 8550 صياغة األهداف التربوية و التعليمية في جميع المواد الدراسية 

 13119 .صيانة المخطوطات. : علما وعمال

السياحة المستدامةصيانة و حماية الفسيفساء دراسة في   : 

Maintenance and Protection of the Mosaic Study in 

Sustainable Tourism 

5817 

صيانة وترميم األحواض الرومانية لموقع الجزر الثالث  
 ب"شرشال" األحواض الشرقية 

12023 

 9802 صيدلية النحل القرآنية 

 3636 ضاد العربية : في ضوء القراءات القرآنية

 8058 ضباط فرنسا في المغرب العربي

 5567 ضبط األعالم

سبتمبر  11ضحايا الحداثة : أمريكا و العرب بعد   10834 

 5480 ضحى اإلسالم : الجزء األول 

 5481 ضحى اإلسالم : الجزء الثالث

 5487 ضحى اإلسالم : الجزء الثالث

 5484 ضحى اإلسالم : الجزء الثاني

يبحث عن نشأة العلوم في العصر العباسي األولضحى اإلسالم :   5488 

 5272 ضد العولمة 

ضغط ما بعد الصدمة و أساليب المواجهة لدى أمهات األطفال 
 المصابين بمتالزمة داون

2386 

 6091 ضغوط العمل وإنعكاساتها على األداء الوظيفي



 6148 ضغوط العمل وإنعكاساتها على األداء الوظيفي

العمل وإنعكاساتها على األداء الوظيفيضغوط   11160 

ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي : دراسة فقهية مقارنة بأحكام  
 المسؤولية التقصيرية في القانون 

8530 

ضوابط نقل وزراعة االعضاء البشرية في الشريعة والتشريعات  
 العربية

9331 

 7129 طارق رمضان : احترام الحضارات

سماء المجدطائر في   3506 

 7366 طائفة اإلسماعلية : تاريخها ،نظمها ،عقائدها

 3802 طبقات القراء : الجزء األول

 3803 طبقات القراء : الجزء الثاني

 5946 طبقات علماء إفريقية

طرائق اإلحصاء اإلجتماعي : التطبيقات العملية في العلوم 
 االجتماعية

10573 

العامة : معالجة تطبيقية معاصرة طرائق التدريس   9312 

 5416 طرائق تدريس األدب و البالغة و التعبير بين التنظير و التطبيق 

 9674 طرائق معاصرة لتدريس أدب األطفال

 11842 طرائق و أساليب التدريس المعاصرة

شعره -طرفة بن العبد : حياته   8917 

االحتياجات الخاصة طرق اعداد المناهج الدراسية لذوي   3613 

 4289 طرق التدريس العامة

 6153 طرق التدريس في القرن الواحد و العشرين

 13123 طرق التضليل السياسي 

 4389 طرق التعامل مع المعوقين 

 Teaching methods in : طرق التعليم في الطفولة المبكرة

early childhood 
9966 

 7811 طرق العرض في متحف سطيف 

 4515 طرق تدريس التربية الفنية و مناهجها

 11065 طرق تدريس الدراسات االجتماعية

 4277 طرق تدريس الرياضيات : نظريات و تطبيقات 

 5813 طرق تدريس الطلبة المضطربين سلوكيا و انفعاليا 

 8726 طرق تدريس العلوم : معالجة تطبيقية معاصرة 

 4282 طرق تدريس العلوم للمرحلة األساسية

 2859 طرق تدريس اللغة العربية

 11902 طرق تدريس اللغة العربية

 8929 طرق تدريس تكنولوجيا التعليم 

 12088 طرق تعليم القراءة و الكتابة للمبتدئين و مهارات التعلم 

 3723 طرق تنمية المكتبات 

 8698 "طرق حماية المواقع األثرية من عوامل التلف "آشير

الطفل طرق دراسة   4588 

 10533 طرق هيدغر

 10098 طرق و أساليب تدريس العلوم 



 11759 طرق و أساليب تربية الطفل

طرق و معايير البحث الجنائي الدولي : األدلة الجنائية في مسرح 
االستعراف -خطوات فحص مسرح الجريمة  -الجريمة   ......... 

13118 

السوسيوأنثروبولوجيطرق و مناهج البحث   11691 

 11700 طرق ومناهج البحث السوسيوأنثروبولوجي

 8146 طريق الوصول إلى حب الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 7702 طريق إلى فلسطين

 7303 طريقة الخدمة االجتماعية في الدفاع االجتماعي 

 6673 طريقة الروائز في التربية 

النظريات, التطبيقات طريقة العمل مع األفراد :   4332 

 4331 طريقة العمل مع االفراد : مداخل نظرية وعمليات تطبيقية 

 10123 طريقة العمل مع الجماعات : أساسيات و مفاهيم للممارسة 

طريقة العمل مع الجماعات : الممارسة, االتجاهات النظرية, 
 عمليات االشراف والتقديم

10116 

الجماعات بين النظرية و التطبيق طريقة العمل مع   7079 

طريقة تنظيم المجتمع : المنهجية و الممارسة العملية مع رؤية 
 تطبيقية في إطار البحث العلمي

10146 

 11736 طفل عالم الصمت : في ضوء دراسة سيكومترية كلينكية

 2810 طفلك... ذلك المجهول

النبوية العطرة طالئع النور : لوحات من المسيرة   11925 

1962-1956طلبة الوالية الرابعة ودورهم في الثورة التحريرية ( ) 6477 

طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر واسبانيا وفرنسا  
 إلى أواخر القرن التاسع عشر : الجزء الثاني

5137 

طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى 
 أواخر القرن التاسع عشر : الجزء األول

6569 

طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى 
 أواخر القرن التاسع عشر : الجزء الثاني

6571 

 6827 طموحات امبريالية

 5387 طه حسين ...في القرن العشرين 

 4931 طه حسين : مفكرا سياسيا 

ناقداطه حسين أديبا و   8916 

ظاهرة اإلكتضاظ وعالقتها بالمشاركة الصفية لدى تالميذ الرابعة 
 .متوسط

10966 

 3860 ظاهرة االنتحار : التشخيص و العالج 

 8752 ظاهرة البطالة بين النظرة للعمل و فرص التشغيل

طرق عالجها -نتائجها   -ظاهرة التحرش الجنسي : ( أسبابها   ) 2860 

داري في الجزائرظاهرة التسيب اإل  8816 

 5508 ظاهرة العمل بين القيم اإلجتماعية والقيم التنظيمية 

 12012 ظاهرة العنف في الجزائر والعالج المتكامل 

 5845 ظاهرة العولمة و موقف اإلسالم منها 

 11524 ظاهرة الفساد السياسي في الجزائر : األسباب و اآلثار و اإلصالح 

التسويق عبر مواقع التواصل اإلجتماعي ظاهرة المؤثرين في   10007 



 6080 ظاهرة الوشم وعالقتها باإلكتئاب وأنماط األليات الدفاعية

 5482 ظهر اإلسالم : الجزء األول والثاني

 5483 ظهر اإلسالم : الجزء الرابع 

 5491 ظهر اإلسالم : الجزءالثالث والرابع

 04العلوم واألداب والفنون في ق ظهر اإلسالم : يبحث في تاريخ 

 الهجري
5485 

 5626 ظهور اإلسالم وسيادة مبادئه 

م 750-661ه/ 132-41ظهور التصوف في العصر األموي ( ) 6357 

 9957 ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم : التركيب والرسم وااليقاع 

ظواهر و مشكالت األسرة و الطفولة المعاصرة من منظور الخدمة 
تماعيةاالج  

11812 

 8782 عادات اإلستذكار و مهاراته الدراسية السليمة

 4135 عادات التميز لدى األفراد ذوي المهارات اإلدارية العليا

 5576 عادات وتقاليد الزواج الصحراوي في الجزائر : فن وأصالة 

 9475 عادات وتقاليد منطقة األوراس : العرس الشاوي 

الصليبية بحوث ودراساتعالم الحروب   10456 

عالم العصور الوسطى في النظم و الحضارة : سلسلة تاريخ  
1العصور الوسطى  

11347 

 2359 عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين 

: اإلشكاالت الفكرية و اإلستراتيجية 2001سبتمبر  11عالم ما بعد   2297 

 4327 عالمية اإلسالم وأخالقيات رسوله 

2001-2000من األزمات : عام   12852 

 12162 عبان رمضان : المحاكمة المزيفة

 9747 عبان رمضان : مرافعة من أجل الحقيقة

م) :   1940-1889ه ) ( 1358-  1307عبد الحميد بن باديس ( 
 مفكر اإلصالح و زعيم القومية الجزائرية

7934 

 4603 عبد الحميد بن باديس و بناء قاعدة الثورة الجزائرية

 12215 عبد الحميد مهري حكيم الثورة الجزائرية

عبد الرحمن بن رستم : مؤسس أول دولة إسالمية مستقلة بالجزائر 
م788-777ه/160-171(  ) 

2353 

عبد العزيز بوتفليقة بين الموهبة و القيادة : رجل األقدار و زعيم 
 المصالحة الوطنية

11152 

ودية في المغرب العربي عبد الكريم الخطابي و جهوده الوحد
م 1947-1963  

12952 

عبد المؤمن بن علي الكومي الندرومي الجزائري : مؤسس الدولة 
 الموحدية

12533 

 13007 عبر الزهور و األشواك : مسار امرأة

 4633 عبقرية اإلمام

 4637 عبقرية عمر

 4634 عبقرية محمد صلى هللا عليه وسلم

األخبار عجائب األسفار ولطائف   5286 

 2680 عجائب األسفار ولطائف األخبار : الجزء الثاني 



 4830 عدت من الشرق 

 10013 عربموسوعة التاريخ اإلسالمي : الدولة العثمانية 

عرفانية الخطاب من خالل رسائل علماء المغرب األقصى و 
 األوسط 

6123 

 7818 عروبة مصر في القديم و الحديث أو قبل اإلسالم وبعده 

 8066 عز الدين المناصرة : شاعر المكان الفلسطيني األول

 3834 عصر إسماعيل : ختام الكالم عن عصر إسماعيل 

عصر إسماعيل : يشتمل على عهد عباس و سعيد و أوائل عهد 
 إسماعيل

3830 

 12315 عصر اإلنتفاضةالشيخ أحمد ياسين.. على 

 4985 عصر الخلفاء الراشدين 

الخلفاء الراشدين : التاريخ الديني، السياسي والحضاري عصر   5624 

م1835-م1711عصر القرمنليين في ليبيا العثمانية ( ) 6616 

 3833 عصر محمد علي 

 2300 عظماء السياسة في التاريخ الحديث

 10969 عظماء مشاهير و عباقرة معاقون : الجزء األول 

يرة النبوية الخالدة عظمة الشخصية المحمدية : دراسات في الس  7644 

عقائد السلف لألئمة أحمد بن حنبل و البخاري و ابن قتيبة و عثمان 
 الدارمي 

10152 

 10181 عقبة بن نافع : فاتح شمالي إفريقيا

عقد الجمان النفيس في ذكر األعيان من أشراف غريس : ويليه 
 إيضاح الغميس و أنوار البرجيس بشرح عقد الجمان النفيس

3197 

 13096 عقود المعاوضات المالية في ضوء أحكام الشريعة االسالمية

 4811 عقيدة المسلم

 8673 ..عالقات اسبانياالقطالنية بتلمسان

- 1500عالقات الجزائر الخارجية مع دول و ممالك أوروبا...

1830 
6538 

 8699 عالقات الجوار بين اليهود والمسلمين في بالد الغرب اإلسالمي 

 7106 عالقات دولية 

 11184 عالقة أساليب التعلم ودافعية اإلنجاز بالتحصيل الدراسي 

عالقة إستخدام األنترنت بظاهرة اإلغتراب لدى الطلبة الجامعيين " 
 " دراسة ميدانية على طلبة جامعة المدية

12383 

عالقة إستراتيجية التعلم المنظم ذاتيا والدافعية لإلنجاز بالتحصيل 
ي الدراس  

11216 

عالقة األسرة والمراكز البيداغوجية في عملية اإلندماج اإلجتماعي 
 للطفل المتخلف عقليا 

6143 

عالقة األنماط السلوكية (أ،ب،ج) بالمرونة النفسية لدى المرأة  
 المتزوجة العاملة والماكثة في البيت

6284 

التكوين عالقة التوافق المهني باآلداء الوظيفي لدى مدرسي مراكز 
 .المهني

10214 

عالقة التوافق النفسي اإلجتماعي و مستوى الطموح بالتفوق  
 الدراسي لدى الطالب الجامعي

10427 

 8804  07-05عالقة الحشاشين اإلسماعليين بالصليبين ما بين القرن (



م 13-11ه/ ) 

عالقة الدافعية الدراسية بالتكيف والتحصيل الدراسي لدى تالميذ 
انوية بعد الجذع المشتركالمرحلة الث . 

9813 

عالقة الدولة العثمانية بالزعامات المحلية في بالد المغرب العربي 
 .((تونس، ليبيا، المغرب األقصى

7457 

 5606 عالقة الذكاء اإلنفعالي بالصالبة النفسية لدى طلبة سنة أولى ماستر

التعليم الثانويعالقة الرضا الوظيفي بدافعية اإلنجاز لدى أساتذة   12733 

عالقة الرضا الوظيفي بمستوى األداء المهني لدى عينة من 
 .مستشاري التوجيه المدرسي

12780 

عالقة الرضا عن التوجيه المدرسي باإلحباط لدى تالميذ السنة 
 األولى ثانوي 

7529 

عالقة السلطة العثمانية بالزعامات المحلية في الجزائر خالل القرن 
م16  

7779 

 8311 عالقة الصورة الجسدية بالسمات الشخصية لدى الطفل المعنف

عالقة القدرة على التفكير اإلبتكاري بالتحصيل الدراسي : دراسة  
 سيكولوجية 

8600 

عالقة المتاحف الجزائرية بالسياحة : متحف الفنون الجميلة  
 بالجزائر

9277 

لصعوبات الكتابة لدى عالقة تصور المعلمين بالتشخيص النفسي 
 تالميذ السنة الرابعة ابتدائي

9470 

عالقة تقدير الذات بالتوافق الزواجي عند الراشدين المولودين  
 خارج المؤسسة الزواجية 

8424 

م11-07عالقة دولة الحرز بالبزنطيين والعرب القرن   7800 

 10231 عالقة قيم العمل باإلدماج المهني

وافق الزواجيعالقة مدة الخطوبة بالت  8225 

عالقة مهارات ما وراء المعرفة بأنماط التعلم لدى تالميذ السنة 
 الثالثة ثانوي

10239 

 3977 علم االجتماع الخلدوني : قواعد المنهج 

 6754 علم ااالجتماع العائلي : دراسة التغيرات في األسرة العربية 

االرهاب علم اجتماع : العنف واإلرهاب: دراسة تحليلية في  
 والعنف السياسي واالجتماعي 

3491 

 8870 علم إجتماع اإلتصال و اإلعالم 

 10761 علم اجتماع األدب

 3069 علم اجتماع األدب : النظرية و المنهج و الموضوع 

 10365 علم اجتماع األسرة

 2941 علم اجتماع األسرة : بين التنظير والواقع المتغير

 4244 علم اجتماع االعالم

 6962 علم إجتماع اإلعالم

 3743 علم اجتماع اإلعالم : رؤية سوسيولوجية مستقبلية 

 4693 علم اجتماع االنحراف

 3248 علم اجتماع التربية

علم اجتماع التربية الحديث : النشأة التطورية و الدراسات الميدانية 
 الحديثة 

9641 



النظرية و التطبيق علم اجتماع التربية المعاصر : بين   7032 

 8093 علم اجتماع التنظيم 

 11280 علم إجتماع التنظيم 

 3405 علم اجتماع التنمية 

 4115 علم اجتماع التنمية 

 7390 علم اجتماع التنمية 

 7391 علم إجتماع التنمية 

 4073 علم اجتماع التنمية : دراسة في اجتماعيات العالم الثالث

الثنائيعلم اجتماع   11343 

 3487 علم اجتماع الجريمة

 4076 علم اجتماع الجريمة و اإلنحراف

 9816 علم اجتماع الزواج واألسرة

 4138 علم اجتماع السكان 

 7051 علم اجتماع السكان 

 7409 علم اجتماع السكان 

 9581 علم اجتماع السكان 

 2769 علم إجتماع السلوك اإلنحرافي 

السياسة : مبادىء علم السياسة علم اجتماع   7898 

 7815 علم اجتماع العائلة 

 3483 علم إجتماع العائلة 

 11861 علم إجتماع العائلة 

 4695 علم اجتماع العنف

 3477 علم اجتماع العنف و اإلرهاب 

 3484 علم اجتماع الفراغ

 6759 علم اجتماع القيم

 4694 علم اجتماع المثقفين 

المجتمعات الجديدة علم اجتماع   6929 

علم اجتماع المرأة : دراسة تحليلية عن دور المرأة في المجتمع 
 المعاصر

3492 

 3982 علم إجتماع المرأة : رؤية معاصرة ألهم قضاياها

 4691 علم اجتماع المعرفة 

 4111 علم إجتماع المعرفة 

األيديولوجيةعلم اجتماع المعرفة : دراسة في مقولة الوعي و   10227 

 12621 علم اجتماع المعرفة : دراسة في مقولة الوعي و األيديولوجية

علم اجتماع المعرفة و صراع التأويالت من العقالنية إلى جدل  
 الذات 

9316 

 10799 علم اإلتيكيت االجتماعي والدبلوماسي

 9137 علم اآلثار : تاريخه. مناهجه. مفرداته 

وصيانة األدوات والمواقع األثرية وترميمها علم اآلثار :   7945 

 4579 علم اآلثار في العراق : نشأته و تطوره

 3973 علم االجتماع



 4211 علم االجتماع

 8957 علم االجتماع

 10582 علم االجتماع

 10660 علم االجتماع

 10674 علم االجتماع

 11416 علم االجتماع

 11417 علم االجتماع

االجتماع اإلقتصاديعلم   4114 

 9907 علم االجتماع : الحضري و الصناعي 

 2325 علم االجتماع : السوسيولوجيا 

 7710 علم االجتماع : الموضوع و المنهج مع تركيز على المجتمع العربي

 9637 علم االجتماع : النشأة و التطور 

االجتماعيةعلم االجتماع : النشأة و التطور, المشكالت   9835 

 8228 علم االجتماع : النظريات الكالسيكية و النقدية

 10666 علم االجتماع : النظم والتغير والمشاكل: الجزء الثاني

 8273 علم االجتماع : رؤية نقدية 

 10611 علم االجتماع : مفهومات, موضوعات, دراسات

 5634 علم االجتماع : مقدمة في سوسيولوجيا المجتمع 

 2621 علم اإلجتماع اإلداري : الجودة و التميز في إدارة المؤسسات

 12664 علم االجتماع األسري

 6953 علم االجتماع األسري تحليل التوافق الزواجي و العنف األسري 

 2789 علم االجتماع االسالمي : بين الحاجة و اإلمكان

 3387 علم االجتماع اإلعالمي

اإلجتماع اإلعالميعلم   11321 

 Media sociology 7624 = علم االجتماع اإلعالمي

 3400 علم االجتماع االقتصادي

 8237 علم االجتماع االقتصادي

 3481 علم االجتماع اإلقتصادي

 4107 علم االجتماع اإلقتصادي

 9644 علم االجتماع اإلقتصادي : النشأة و التطور

االقتصادي : النشأة والتطورعلم االجتماع   9646 

 3838 علم االجتماع اإلقتصادي : دراسات نظرية وتطبيقية 

  -األدوات  -المستويات -علم اإلجتماع اإلكلينيكي : المجاالت

 Clinical sociology = المداخل
4077 

 3381 علم اإلجتماع التربوى 

 3482 علم االجتماع التربوي 

التربوي علم االجتماع   9018 

 9619 علم االجتماع التربوي 

 9872 علم االجتماع التربوي 

 12559 علم االجتماع التربوي 

 12560 علم االجتماع التربوي 



 6593 علم االجتماع التربوي : مدخل و دراسة قضايا المفاهيم

 11795 علم االجتماع التربوي المعاصر

 3399 علم االجتماع التطبيقي 

االجتماع التطبيقي علم   4689 

 6755 علم االجتماع الثقافي

 4075 علم االجتماع الجنائي

 8096 علم االجتماع الجنائي

 9556 علم االجتماع الجنائي

 8954 علم اإلجتماع الجنائي

 2768 علم االجتماع الحضري 

 3408 علم االجتماع الحضري 

 3955 علم االجتماع الحضري 

االجتماع الحضري علم   12858 

 10671 علم اإلجتماع الحضري : مدخل نظري

 3674 علم االجتماع الحضري بين الرؤية النظرية و التحليل الواقعي 

 3486 علم االجتماع الديني

 9566 علم االجتماع الديني

 3527 علم االجتماع الرياضي 

 2766 علم االجتماع الريفي

 7171 علم االجتماع الريفي

 3065 علم االجتماع السكاني

 2299 علم االجتماع السياسي

 3485 علم االجتماع السياسي

 5753 علم االجتماع السياسي

 6309 علم االجتماع السياسي

 10458 علم االجتماع السياسي

 2589 علم االجتماع السياسي : األسس والقضايا من منظور نقدي

النشأة التطورية و اإلتجاهات الحديثة و  علم االجتماع السياسي : 
 المعاصرة

9643 

 2709 علم االجتماع السياسي : فضايا العنف و الحرب و السالم

 2990 علم االجتماع السياسي : قضايا األقليات بين العزل و اإلدماج 

 8631 علم االجتماع السياسي بين السياسة و علم االجتماع

 3066 علم االجتماع الصناعي 

 3739 علم االجتماع الصناعي 

 3979 علم االجتماع الصناعي 

 4137 علم االجتماع الصناعي 

 4469 علم االجتماع الصناعي 

 8125 علم االجتماع الصناعي 

 9645 علم االجتماع الصناعي : النشأة و التطورات الحديثة

 3403 علم االجتماع الصناعي و التنظيم

 3390 علم االجتماع الطبي



 3783 علم االجتماع الطبي

 5440 علم االجتماع الطبي

 10291 علم االجتماع الطبي

 3497 علم االجتماع الطبي : دراسة تحليلية في طب المجتمع 

 6931 علم االجتماع العام

 2946 علم اإلجتماع العام : أسسه، ميادينه، و موضوعاته

 8229 علم االجتماع العائلي

اإلجتماع العائليعلم   = Sociology of family 6809 

 9521 علم االجتماع العائلي المعاصر

 3004 علم االجتماع العسكري

 3490 علم االجتماع القانوني 

 3407 علم االجتماع القانوني و الضبط االجتماعي 

 3104 علم االجتماع القانوني و دراسة حقوق اإلنسان 

 SOCIOLINGUISTICS 5749 = علم اإلجتماع اللغوي

 12963 علم االجتماع المدرسي : بنيوية الظاهرة ووظيفتها اإلجتماعية

 6930 علم االجتماع المعاصر

 7855 علم االجتماع المعاصر : إشكالية ثنائياته النظرية و المنهجية

 6314 علم اإلجتماع المعاصر : بين اإلتجاهات والنظريات 

النفسيعلم االجتماع   8120 

 8098 علم االجتماع النفسي : المجتمع, الثقافة, الشخصية 

 8105 علم االجتماع بين ابن خلدون وأوجست كونت 

 4899 علم االجتماع في عالم متغير 

 2602 علم االجتماع و االجتماعيون : تجارب و خبرات 

 10593 علم االجتماع و الثنائيات النظرية : التقليدية, المحدثة 

 4074 علم االجتماع و المشكالت االجتماعية 

 7062 علم االجتماع و المشكالت االجتماعية 

 7061 علم االجتماع و المشكالت اإلجتماعية 

 8226 علم االجتماع و دراسة المجتمع : المداخل النظرية

 10612 علم االجتماع و دراسة المشكالت االجتماعية

البيئة : مداخل نظرية و دراسات واقعيةعلم االجتماع و قضايا   4371 

 3395 علم االجتماع و قضايا التنمية في العالم الثالث 

 11519 علم االجتماع وبناء النظرية االجتماعية

 4421 علم االجتماع ودور الشباب في الريادة المجتمعية

 9595 علم اإلجماع الريفي : قراءات, دراسات

األسس الفكرية و النفسية و اإلجتماعية و التربوية علم اإلرهاب : 
 لدراسة اإلرهاب

3200 

 8217 علم األصوات وعلم الموسيقى : دراسة صوتية مقارنة

 2303 علم اإلضطرابات السلوكية

 4039 علم البيئة

علم التاريخ : تطور مناهج الفكر وكتابة البحث العلمي من أقدم 
 العصور إلى القرن العشرين

4170 



علم التاريخ : جدواه و وظائفه التربوية في عالمنا المتغير بين 
 التنظير و التطبيق 

5654 

علم التاريخ : نشأته وتطوره ووضعه بين العلوم األخرى و مناهج 
 البحث فيه

3346 

 3451 علم التاريخ عند العرب : فكرته وفلسفته

الرابع الهجري علم التاريخ في األندلس : حتى نهاية القرن   6281 

 8314 علم التاريخ و إتجاهات تفسيره : إقتراب جديد

 9804 علم التجويد : رياض السالكين في أحكام تالوة الكتاب المبين

 2628 علم التربية التطبيقي : المناهج و تكنولوجيا تدريسها و تقويمها 

 2629 علم التربية العام : ميادينه و فروعه 

ن الفلسفة و اإلبداععلم الجمال : بي  3843 

 9547 علم الجمال و تاريخ فلسفة الفن و الحضارة 

 7244 علم الحوار العربي اإلسالمي : آدابه و أصوله 

 10393 علم السكان : قضايا راهنة : القوى العاملة في الجزائر 

 11237 علم السكان الديموغرافيا االجتماعية

 5767 علم السياسة

السياسة بين األصالة و المعاصرةعلم   12363 

 3706 علم السياسة واألساليب العلمية والعملية : اإلصالح السياسي

 4043 .علم الفهرسة والتوثيق

 11199 علم القراءات : مفهومه، نشاته، مصدره، أقسامه و مدارسه 

 5298 علم الكالم : عرض و نقد 

 5903 علم اللغة النفسي 

المتاحفعلم   10925 

 4683 علم المشكالت اإلجتماعية

 Information Science 4295 = علم المعلومات

 Traité de logique 10652 = علم المنطق

 10563 علم النفس

 12691 علم النفـس التربوي

 4152 علم النفس : أسس السلوك اإلنساني بين النظرية والتطبيق 

تطبيقاته التربويةعلم النفس : أصوله و   10839 

 10517 علم النفس : بين النظرية والتطبيق

 12594 علم النفس : في التراث اإلسالمي

 12595 علم النفس : في التراث اإلسالمي

 3929 علم النفس : مدخل ذو معنى 

 3957 علم النفس اإلبداعي

 10275 علم النفس اإلبداعي : السمات النفسية للعالم واألديب

 4511 علم النفس االجتماعي 

 8324 علم النفس االجتماعي 

 6277 علم النفس اإلجتماعي 

 8727 علم النفس اإلجتماعي 

 12892 علم النفس اإلجتماعي 



 Social psychology 8020 : علم النفس اإلجتماعي

 7830 علم النفس اإلجتماعي : أسسه و تطبيقاته

أصوله و مبادئهعلم النفس اإلجتماعي :   7916 

 4435 علم النفس اإلجتماعي : الفرد في الجماعة 

 9969 علم النفس االجتماعي : مع ملحق خاص بمصطلحات علم االجتماع

 : علم النفس االجتماعي : نظرية المواجهة النفسية االجتماعية

 مصدر المجابهة
12131 

 Social psychologie 3596 = علم النفس اإلجتماعي

 Social psychologie 5167 = علم النفس اإلجتماعي

 8973 علم النفس اإلجتماعي التطبيقي 

 9086 علم النفس اإلجتماعي بين النظرية و التطبيق 

 2777 علم النفس اإلجتماعي بين النظرية والتطبيق 

 12073 علم النفس اإلجتماعي في السياسة و اإلعالم 

 2346 علم النفس اإلجتماعي و المشكالت المعاصرة : الجزء األول

 9101 علم النفس اإلداري

 10095 علم النفس اإلرشادي : الدليل في االرشاد الجمعي

 Consuling psychologie 2503 = علم النفس اإلرشادي

 4772 علم النفس األسري

 5478 علم النفس األسري

 11571 علم النفس األسري

تطبيقات  -نظريات  -علم النفس اإلعالمي : مفاهيم  3990 

 6918 علم النفس اإلكلينيكي 

 8177 علم النفس اإلكلينيكي 

 10706 علم النفس اإلكلينيكي 

 12281 علم النفس اإلكلينيكي 

 12283 علم النفس اإلكلينيكي : التشخيص و التنبؤ في الطريقة اإلكلينيكية

اإلكلينيكي : التصنيف، الفحص، التشخيص علم النفس   7699 

 Clinical Psychology 4502 = علم النفس اإلكلينيكي

في التدخل   Clinical Psychology علم النفس اإلكلينيكي
 العالجي

3591 

 11737 علم النفس اإلكلينيكي لذوي االحتياجات الخاصة 

 7647 علم النفس اإللكتروني وضريبة التكنولوجيا 

 5038 علم النفس األمني 

 9818 علم النفس اإليجابي 

علم النفس البيئي : االزدحام السكني والسكاني وتأثيرهما على 
 الصحة العضوية والنفسية 

10277 

 10059 علم النفس البيئي : البعد النفسي للعالقة بين البيئة و السلوك

 3989 علم النفس البيئي : مفاهيم و حقائق و نظريات و تطبيقات 

 11604 علم النفس التجريبى : بين النظرية والتطبيق 

 8017 علم النفس التجريبي 

علم النفس التجريبي المعملي : أطره النظرية وتجاربة المعملية: في 
 الذكاء و القدرات العقلية: الجزء األول النظرية

7917 



 2671 علم النفس التربوي

 5505 علم النفس التربوي

النفس التربويعلم   8025 

 9491 علم النفس التربوي

 7120 علم النفس التربوي : الكتاب األول: النمو و قياس القدرات

 3198 علم النفس التربوي : المبادئ و التطبيقات 

 Educational = علم النفس التربوي : النظرية و التطبيق

psychology 
10221 

التطبيق األساسي علم النفس التربوي : النظرية و   11058 

 4660 علم النفس التربوي : تطوير المتعلمين 

 5366 علم النفس التربوي : قراءات ودراسات

 10425 علم النفس التربوي : للصف الخاص في دور المعلمين و المعلمات

 10571 علم النفس التربوي : و تطبيقاته الصفية

 EDUCATIONAL = علم النفس التربوي

PSYCHOLOGY 
2552 

 9795 علم النفس التربوي بين النظرية و التطبيق 

 4505 علم النفس التربوي و تطبيقاته

 11332 علم النفس التربوي و تطبيقاته في مجال التربية الخاصة 

 2551 علم النفس التطوري : الطفولة و المراهقة 

 11827 علم النفس التعليمي 

النفس الثقافي ماضيه و مستقبلهعلم   11345 

 8701 علم النفس الرياضي في التدريب و المنافسة الرياضية 

 9123 علم النفس الرياضي والقياس النفسي

 3998 علم النفس السياحي : مفاهيم وتطبيقات 

 4591 علم النفس السياسي : قراءة تحليلية نقدية

 6789 علم النفس الصحي 

الصحي : تناول حديث لالمراض العضوية المزمنة = علم النفس 
 العجز الكلوي المزمن وعالجه الهيمودياليز نموذجا

8319 

 3915 علم النفس الصحي : مجاالته، نظرياته والمفاهيم المنبثقةعنه

 8188 علم النفس الصناعي و التنظيمي

 8976 علم النفس الصناعي والمهني

 3289 علم النفس العام

النفس العامعلم   4254 

 9953 علم النفس العام

 2686 علم النفس العام : الجزء األول 

 10704 علم النفس العام : رؤية معاصرة

 Military Psychology 8022 = علم النفس العسكري

 8367 علم النفس العيادي

 8153 علم النفس الفردي: أصوله و تطبيقه

 10170 علم النفس الفسيولوجي

النفس الفسيولوجيعلم   10461 

 10514 علم النفس القانوني 



 11849 علم النفس القياسي : المبادئ األساسية

 9225 علم النفس اللغوي و المعرفي

 10003 علم النفس المدرسي

 9826 علم النفس المدرسي المعاصر 

الجزء األول : األنظمة -علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي 
 النفسية ومظاهرها في االختبارات اإلسقاطية 

6034 

الجزء الثالث : نماذج من -علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي
 التوظيفات الحدية و العائلية

6033 

الجزء الثاني : نماذج من -علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي
 التوظيفات العصابية و الذهانية 

6032 

المرضي و العالج النفسيعلم النفس   7369 

 5216 علم النفس المعاصر

 3227 علم النفس المعرفي

 3925 علم النفس المعرفي

 4510 علم النفس المعرفي : النظرية و التطبيق 

 3722 علم النفس المعرفي : قراءات و تطبيقات معاصرة 

الوظائف علم النفس المعرفي : وصف و دراسة الهندسة المعرفية و 
 العقلية

8407 

 5495 علم النفس المعرفي و تطبيقاته 

 8664 علم النفس المقارن

 3570 علم النفس بين يديك : علم النفس التربوي

 10740 علم النفس و التنمية المعرفية المجتمعية

علم النفس و علوم التربية : طريقة التدريس التنشيطية و قدرة 
وين المهني إنجاز المتعلم بمؤسسات التك  

2726 

 4760 علم النفس واإلنتاج 

 12241 علم النفس والتعليم 

 10518 علم النفس ومشكالت الفرد

 7173 علم طفلك كيف يفكر 

 9498 علم طفلك كيف يفكر 

 4102 علم نفس األطفال : ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 8769 علم نفس التعلم

تطبيقات عملية علم نفس الجماعة : نمادج نظرية و   4509 

علم نفس الذات : تقنين استبيانات على المجتمع الجزائري = مفهوم 
 الذات .تقدير الذات .فاعلية الذات.توكيد الذات

5798 

 6925 علم نفس الذكاء : العصف الذهني 

 5215 علم نفس الشخصية 

 3014 علم نفس الشواذ 

لسلبية للمرضى علم نفس الصحة : الخصائص النفسية اإليجابية و ا
 و األسوياء 

10276 

 2604 علم نفس الطفل : الجزء األول: قلق األطفال

علم نفس الطفل : الجزء الثالث: االكتئاب لدى األطفال: أطر نظرية 
 ........ و معايير عربية لمقاييس لفظية و اسقاطية

2606 



األطفال علم نفس الطفل : الجزء الثاني: الخوف و الرهاب لدى   2605 

, سيكولوجية رسوم األطفال والمراهقين العاديين 1علم نفس الفن. 
 والفئات الخاصة 

9722 

 9313 علم نفس اللعب

 11681 علم نفس المتميزين 

 3886 علم نفس النمو

 8326 علم نفس النمو : الطفولة و المراهقة

الشيخوخة:دراسة تحليلية للسلوك علم نفس النمو : من الطفولة إلى  
 و المعاش اإلنساني 

4423 

 8539 علماء الجزائر ودورهم السياسي خالل العهد العثماني 

 3348 علماء الحضارة البشرية : ثورات و إنجازات علمية

 11859 علماء العرب و المسلمين

 7242 علوم الحضارة اإلسالمية ودورها في الحضارة اإلنسانية 

ياسة : دراسة في األصول و النظرياتعلوم الس  12358 

 8554 على خطى المسلمين : حراك في التناقض

على نهج محمد صلى هللا عليه وسلم : إعادة التفكير في اإلسالم في 
 العالم المعاصر 

2821 

 9425 على هامش السيرة : الجزء األول

 9417 على هامش السيرة : الجزء الثالث

السيرة : الجزء الثانيعلى هامش   9426 

 4672 علي بن محمد صاحب الزنج ودولته المهزوزة

 Ali ali-khodja 1738 = علي علي خوجة

عمارة األضرحة و تأثيرها في الهوية الوطنية : ضريح سيدي 
 الصحراوي 

6078 

 6965 عمارة القصور في مدينة غرداية 

متحف بوسعادة  -عمارة المتحف   5472 

عمارة المساجد في منطقة تيديكلت الشرقية "مسجد محمد الشيخ  
 "سنوسي

3698 

 6030 عمالة األطفال وعالقتها باإلنحراف

 8922 عمالة األطفال وعالقتها بظروف األسرة

عمان ودورها في تواصل علماء األندلس إلى فارس وشرق إفريقيا 
م12-م09ه/06-03(ق ) 

6332 

 p'tit omar 10408 = عمر الصغير

 8918 عمر بن أبي ربيعة : شاعر الغزل

 9773 عمر بن الخطاب و المعادلة اإلنسانية

عمر بن قدور الجزائري : دورة في الحركة الوطنية الجزائرية (  
) : الجزء األول : دراسة في فكره اإلصالحي و  1886 -م 1932

 السياسي
11024 

ي الحركة الوطنية الجزائرية (  عمر بن قدور الجزائري : دورة ف
) : الجزء الثاني : مقاالته الصحفية في   1886 -م 1932

 ......الجرائد
11025 

 12561 عمر راسم : المصلح الثائر

 12566 عمر راسم : المصلح الثائر



-1884عمر راسم وقضايا عصره من خالل كتاباته الصحفية 

م1959  
11079 

المادية وإثبات المكانة اإلجتماعية عمل المرأة بين الحاجة    10142 

 10125 عمليات الديناميكية و التحليل في الجماعات

 11508 عملية التغيير عند ساتير : مهارات عملية للمعالجين / المرشدين 

 11920 عملية التنظيم اإلداري : لشؤون المجاهدين في الجزائر

 2831 عن التفجيرات اإلنتحارية

, 1965الثورة في الثورة وبالثورة : حوار مع بومدين سنوات عن 

1966 ,1974  
3687 

 12615 عنابة

 6858 " عنابة : " بالد العناب

 8411 عناصر القوة في اإلسالم 

الى استقالل 1947عناصر للذاكرة : من المنظمة الخاصة
وسرد واقعي لمعارك كومندو سي الزبير  1962جويلية05الجزائر

حمدانيةوكتيبة ال  

12982 

 2922 عناية اإلسالم بالطفولة حتى قبل اإلنجاب 

 12677 عندما تلتقي الريشة... بالقصيد

 12680 عنف األبناء ضد األباء : عنف الفروع ضد األصول

 12690 عنف التالميذ في الطور الثانوي من وجهة نظر التالميذ 

 10244 عنف الفروع ضد األصول في األسرة الجزائرية

 10679 عنف المعلومات في مصر والعالم

 5969 عهد ال عهد مثله : أو الرسالة التائهة

عوامل إختيار المتربصين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين  
 وعالقتها بتقدير الذات لديهم

6607 

 12871 عوامل التربية

 2627 عوامل التربية الجسمية و النفسية و اإلجتماعية 

المستقبل : التنافس النووي و نظرية الردع و استقرار عودة 
 األزمات بعد الحرب الباردة 

12765 

 6706 عولمات كثيرة : التنوع الثقافي في العالم المعاصر 

 12811 عولمة التعليم الجامعي

 10687 عولمة الثقافة وأسئلة الديمقراطية 

 10446 عولمة الحركة اإلسالمية الراديكالية

 3082 عولمة السيادة : حال األمة العربية

عولمة الفساد وفساد العولمة : اداري : تجاري : سياسي : اجتماعي 
 : منهج نظري و عملي 

9709 

عولمة اللغة والتاريخ وفق المنظور القرآني ومسطرته : لغة آدم  
 ولغة القرآن وأثرها في لغات العالم 

5084 

ملوك تلمسانعين الحوت : مهد بني سليمان أول   6206 

 12531 عين تموشنت عبر العصور : بحث حول تاريخ المنطقة 

 5166 عيوب النطق وأمراض الكالم

 2935 عيون البصائر

 11245 غابر األندلس و حاضرها



 9549 غدا سيطلع النهار : كتاب ينشر ألول مرة 

 3508 غرامي صحيح في مصطلح الحديث 

 12612 غرداية 

كنفاني : جماليات السرد في الخطاب الروائي غسان   8271 

غسيل األموال : دراسة في ضوء الشريعة اإلسالمية و بعض  
 Mony Laundering = التشريعات الدولية و اإلقليمية و الوطنية

: Astudy According To Islamic Law 

4010 

فكرية، غسيل الدماغ : تشويه وعي األفراد والمجتمعات، سموم 
 Brainwashing = ودعايات كاذبة، وتزوير للواقع والتاريخ

7205 

غموض الدور المهني و عالقته باإلحتراق النفسي لدى مستشاري 
 التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني 

6069 

 7836 .غياب التواصل المدرسي وأثره على السلوك اإلنحرافي للتميذ

 9651 غير حياتك 

اإلتصاالت التربوية في المؤسسات التعليمية فاعلية   3472 

فاعلية القائم باإلتصال في تكريس الثقافة اإلتصالية في المؤسسات 
 اإلستشارية

9814 

فاعلية برنامج إرشادي بالعب لتحسين مفهوم الذات لدى أطفال  
 األقسام التحضيرية 

6330 

األلعاب الرياضية فاعلية برنامج إرشادي سلوكي معرفي بإستعمال 
الصغيرة لتنمية الذكاء الوجداني لتالميذ بطء التعلم في مرحلة 
 الطفولة المتوسطة 

5712 

فاعلية برنامج إرشادي سلوكي معرفي بإستعمال األلعاب الرياضية 
الصغيرة لتنمية الذكاء الوجداني لتالميذ بطء التعلم في مرحلة 
 الطفولة المتوسطة 

5713 

شادي لخفض قلق اإلمتحان لدى تالميذ الثالثة فاعلية برنامج إر
 ثانوي 

6144 

فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في تصحيح األفكار الخاطئة 
 لدى المراهقين المدمنين على التدخين

11958 

فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في تصحيح األفكار الخاطئة 
 لدى المراهقين المدمنين على التدخين

11959 

علية برنامج إرشادي يعتمد على إستراتيجية التعلم في التخفيف فا
 قلق اإلمتحان لدى تالميذ البكالوريا

11442 

فاعلية برنامج تعليمي باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في 
 تنمية التفكير لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط 

7591 

للتخفيف من الضغوط  فاعلية برنامج عالجي معرفي سلوكي 
 النفسية المهنية لدى ضباط الحماية المدنية 

11146 

بدني على خفض مستوى إنحرافات السلوك  -فاعلية برنامج نفسي 
 لدى أطفال المؤسسات اإليوائية

8000 

فاعلية تطوير وحدة تعليمية من مقرر علوم الطبيعة والحياة في  
 .ضوء الذكاءات المتعددة على التحصيل الدراسي

7557 

م : األسباب والنتائج 1792فتح مدينة وهران   7809 

 2475 فتوح أفريقية و األندلس 

 10713 فتوح البلدان : الجزء األول

 3145 فتوح البلدان : الجزء الثالث 



 3109 فتوح الشام

 5415 فتوح الشام : الجزء األول و الثاني

م 15ه/9الشرقية خالل القرن فتوحات الدولة العثمانية في أروبا   8676 

فجر اإلسالم : يبحث عن الحياة العقلية في صدر اإلسالم إلى آخر  
 الدولة األموية

5479 

 3318 فخر الدين الرازي والتصوف 

فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني من خالل كتابات (الوالية  
) م1962-1954السابعة) حزب جبهة التحرير الوطني في فرنسا (

 ل:علي هارون 

8479 

 6105 فرانز فانون : رجل القطيعة

 5262 فرانز فانون والثورة الجزائرية 

 9746 فرحات عباس : رجل الجمهورية

 6764 فرحات عباس : رجل دولة 

م1962-1919فرحات عباس بين االدماج والوطنية   6528 

 6115 فرحات عباس ذلك الرجل المظلوم

الجزائر من المستعمرة إلى اإلقليم : الشاب فرحات عباس: 
) : متبوع بتقرير إلى الماريشال بيتان ( أبريل  1930الجزائري ( 

1941 ) 

10762 

 9533 فرسان ...الحرية : شهادات تاريخية

 Successful = فرق العمل الناجحة : البناء و النمو و اإلدارة

teamwork 
2536 

سنة من عملية االستعمار في   132فرنسا صاحبة اللطافة : أو 
 الجزائر 

10771 

: دراسة في السياسات و  1958-1954فرنسا و الثورة الجزائرية 
 الممارسات

10597 

 10802 فرنسا واإلسالم

م1860-1831فرنسا والفتنة الطائفية في بالد الشام ( ) 8475 

 4893 فسيفساء قبة الصخرة

تحليليةفسيفساء متحف هيبون : دراسة وصفية   6490 

 2357 فسيولوجيا وبيولوجيا األداء العقلي المعرفي

فصل الصحراء في السياسة االستعمارية الفرنسية : دراسات و 
 بحوث الملتقى الوطني األول حول فصل الصحراء عن الجزائر 

5130 

فصل الصحراء في السياسة اإلستعمارية الفرنسية : دراسات و 
حول فصل الصحراء عن الجزائر  بحوث الملتقى الوطني األول  

10805 

 5965 فصو ص الحكم : بحث

 6107 فصوص الحكم : الجزء االول 

 6108 فصوص الحكم : الجزء الثاني 

 9008 فصول في علم المتاحف

 9620 فصول في علم النفس

 12670 فصول من تاريخ الحضارة اإلسالمية

 3148 فضاء المسجد الداخلي وأثاثه 

اكتشافات العرب و المسلمين : العرب يكتشفون منابع النيل فضل   4058 

فعاليات العالقات العامة من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي في  7547 



 .مؤسسات التعليم العالي

فعالية إستخدام تطبيق إلكتروني تدريسي لتنمية بعض المهارات  
 .الرياضية لدى تالميذ عسر الحساب

6830 

إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في المؤسسة اإلقتصادية فعالية 
 الجزائرية 

6861 

فعالية اإلتصال الداخلي في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في  
 .المؤسسة الجامعية

9516 

 10243 فعالية اآلداء اإلذاعي في إيصال الرسالة للمستمع 

ين في تحس  (Teach-فعالية البرنامج العالجي التربوي (تيش 
 اإلدراك لدى األطفال التوحديين

6855 

في تحسين   TEACH فعالية البرنامج العالجي التربوي تيتش
 المهارات الحسية الحركية لدى األطفال التوحديين 

8655 

فعالية التدريب على أسلوب حل المشكالت للوصول باألزواج  
 المطلقين عاطفيا إلى التوافق الزواجي

7869 

التسيير وإستراتيجية إدارة األزمات فعالية   2902 

 7095 فعالية القراءة وإشكالية تحديد المعني في النص القرآني 

 5849 فعالية أنماط اإلتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي بالجامعات

فعالية برنامج إثرائي لألنشطة التربوية في تنمية مهارات التفكير  
موهبينالمنظومي ألطفال الروضة ال  : The effectiveness of 

an enrichment program of educational activities on 

development of systemic thinking skills for 

systemic thinking skills for kindergaten fo 

3151 

فعالية برنامج إرشادي عقالني إنفعالي سلوكي التعديل األفكار 
حماية المدنية المتعرضين لصدمة نفسيةاالعقالنية لدى أعوان ال . 

6246 

فعالية برنامج إرشادي في تحسين مفاهيم الطفولة المبكرة لدى 
 مربيات الروضة

10725 

فعالية برنامج إرشادي مبني على اللعب للتخفيف من السلوك 
 العدواني لدى األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم

9469 

تدريبي لتنمية مهارات العناية باذات لدى الطفل  فعالية برنامج 
 التوحدي

12002 

فعالية برنامج عالجي في تنمية المهارات اإلجتماعية لدى عينة من 
 األطفال التوحديين

12320 

فعالية برنامج معرفي توعوي لتنمية الثقافة الجنسية وفق أسس 
 علمية لدى الطالبات المقبالت على الزواج 

12618 

تقنية إزالة الحساسية وإعادة المعالجة عن طريق حركات فعالية 
 العينيينفي تخفيض السلوك العدواني لدى المحبوسين

8853 

 7233 فعالية تقنية اإلسترخاء في تخفيف القلق لدى مرضى السكري 

فعالية تقنية اإلسترخاء للتخفيف من قلق اإلمتحان لدى تالميذ سنة 
 أولى ثانوي

10650 

تقنية السيكودراما في تعزيز الثقة بالنفس لدى الطفل المتأتئ فعالية 
سنوات 06/10"من  " 

10965 

فعالية مواقع التواصل اإلجتماعي في تشكيل الرأي العام الخاص  
 بالحراك الشعبي الجزائري 

8410 

 10262 فقه التربية : مدخل إلى العلوم التربوية

 9520 فقه التغيير في فكر مالك بن نبي 



اء تلمسان والسلطة الزيانيةفقه  7639 

 9174 فك شيفرة لغة اإليماءات واإلشارات

فكر ابن خلدون العصبية والدولة : معالم نظرية خلدونية في التاريخ 
 اإلسالمي

3273 

فكر ابن خلدون، العصبية و الدولة : معالم نظرية خلدونية في 
 التاريخ اإلسالمي

3272 

العولمة : وقفات مع المفهومات و التطبيقات فكر اإلنتماء في زمن   5353 

 9656 فكرة األسطورة وكتابة التاريخ 

 5111 فكرة العدالة ما بين أهم فالسفة القانون

 6230 فكرة كمنويلث إسالمي 

 10871 فالسفة اإلسالم و الصوفية و موقف أهل السنة منهم

آرائهم-فالسفة الشيعة : حياتهم   12710 

ابن الرشد فلسفة   2426 

فلسفة ابن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة وة الشريعة و 
الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة -االتصال   

2461 

 11852 فلسفة ابن طفيل : ورسالته حي بن يقظان

 6675 فلسفة إدموند هسرل : نظرية عالم الحياة

 2374 فلسفة األخالق

نيتشه : و أثرها في الفكر العربي الحديث و فلسفة األخالق عند 
 " المعاصر " سالمة موسى أنموذجا

3344 

 10327 فلسفة اإلرهاب في الفكر الصهيوني

 7592 فلسفة اإلستشراق وأثرها في الصراع الحضاري 

 3274 فلسفة التاريخ و الحضارة في الفكر العربي : دراسة عقالنية نقدية

تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي  فلسفة التأويل : دراسة في  2598 

 4523 فلسفة التربية لذوي االحتياجات الخاصة من المعوقين

 5115 فلسفة التصوف : محمد بن عبد الجبار النفري

 3337 فلسفة التنوير : بين المشروع اإلسالمي و المشروع التغريبي 

 7441 فلسفة الثورة الجزائرية

الجزائرية : أسس ومبادئفلسفة الثورة   6266 

 5801 فلسفة الحضارة في فكر : مالك بن نبي

 11727 فلسفة الحضارة و حوار الحضارات

 5568 فلسفة العلوم بنظرة إسالمية

 Aesthetics 2773 = فلسفة الفن و الجمال

 6803 فلسفة الموت عند الصوفية 

 2347 فلسفة جورج سنتيانا في الوجود والمعرفة

 2677 فلسفة علم الجمال عبر العصور 

فن أصول الحكم عند إبن ظفر العربي الصقلي السابق علي  
 ميكافللي اإليطالي

6907 

 11186 فن األداء : مقدمة نقدية

 8482 فن اإلعالن 

 9699 فن اإلعالن 

 11034 فن اإلعالن 



ناجحةفن اإلعالن : كيف تنتج و تدير إعالنا فعاال و حملة إعالنية   10686 

 5837 فن البحث العلمي 

 6278 فن التدريس : في الصفوف اإلبتدائية الثالثة األولى

 9220 فن التصوير الصحفي 

 5269 فن التصوير الفوتوغرافي والرقمي

 6817 فن الحرب : النص االصلي لسون تزي و شروحه المعاصرة

 11797 فن الحرف اليدوية الميسرة

تستعيد أمريكا مكانتها في العالم فن الحكم : كيف   8181 

 10833 فن الحكم : كيف تستعيد أمريكا مكانتها في العالم 

 2944 فن الحلي بين النظرية و التطبيق 

 6434 فن الزخرفة 

 8320 فن الزرابي في نسيج الزمن 

 11334 فن السيرة في العربية : عصر المأمون نموذجا 

القرآن : حوار فكري و حضاري جديد في فن السيناريو في قصص 
 النص

3063 

 13110 فن العالقات العامة 

 13112 فن العالقات العامة 

 3067 فن العمارة اإلسالمية : المساجد األيوبية في دمشق

 11154 فن القيادة المرتكزة على المنظور النفسي اإلجتماعي و الثقافي

 5698 فن المسرح 

 3953 فن المقال الصحفي 

 5042 فن المنمنمات والزخرفة

 11632 فن الهندسة المعمارية

فن تحرير األخبار في اإلذاعات الدولية بين التوظيف و 
 الموصوعية 

7604 

 2785 فن تدريس اللغة العربية للمبتدئين 

 The art of the social = فن ممارسة الخدمة االجتماعية

work practice 
2535 

تلمسان الزيانية : دراسة أثريةفنادق مدينة   5935 

 3453 فنون اإلتصال واإلعالم المتخصص

فنون العالقات العامة الحديثة و قواعد اإلتيكيت و البروتوكول : 
 دراسة نظرية و تطبيقات عملية

9095 

م1805ه/1220-م 1517ه/ 923فنون القاهرة في العهد العثماني   7668 

 2668 فنون صغرى فرعونية

 4276 فنون فجر الحضارة في بالد الرافدين

 9908 فنون وآثار العصر المتأخر

 12394 فنيات تصميم الزخرفة الخطية في الطراز المغربي األندلسي

 12393 فنيات تصميم الزخرفة الهندسية في الطراز المغربي األندلسي

 6874 فنية شعر المدح النبوي في األندلس

المخطوطات العربية : بمكتبةديرسانت كاترين دراسة  فهارس 
 تحليلية

5333 

 3690 .فهرسة الوثائق األرشيفية



 6747 فهم الطفولة المبكرة : قضايا ومسائل جدلية 

 4975 فوات الوفيات : الجزء الثاني 

فوائد فى مشكل القرآن : لسلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن 
 عبدالسالم 

5320 

فوبيا فقدان الشريك الزواجي وعالقته بالنسق األسري المدرك لدى 
 عينة من المتزوجين

11020 

فى علم الكالم : دراسة فلسفية الراء الفرق اإلسالمية في أصول  
المعتزلة  1الدين   

9251 

فى علم الكالم : دراسة فلسفية الراء الفرق اإلسالمية في أصول  
االشاعرة  2الدين   

9252 

الكالم : دراسة فلسفية الراء الفرق اإلسالمية في أصول  فى علم  
الزيدية 3الدين   

9253 

فى قلب المعركة : سرد واقعي لمعارك كومندوسي الزبير وكتيبة 
 الحمدانية جيش التحرير الوطني, الوالية الرابعة 

12981 

 8533 في اجتماعيات التربية

 8534 في اجتماعيات التربية

اجتماعيات التربية المعاصرةفي   4182 

 3693 في أدب صدر اإلسالم و العصر األموي 

 9653 في أصول الحوار وتجديد علم الكالم

 11208 في أصول بالد البربر : ماسينيسا او بدايات التاريخ

 3859 في اقتصاديات التعليم

 5927 في اإلصالح السياسي والديمقراطية

الفلسفية و اإلجتماعية للتربيةفي األصول   9175 

 4987 في االصولية الصهيونية 

 3854 في البدء يكون الصدق : في حكمة الصادقين و الصادقات 

 4487 في التاريخ األيوبى و المملوكى 

 4167 في التصوف اإلسالمي

في الثقافة و الخطاب عن حرب الثقافات : حوار الهويات الوطنية  
العولمة في زمن   

3765 

 5721 في الجزائر يتكلم السالح : نضال شعب من أجل التحرير

 3516 في الحضارة العربية حتى العصرين المملوكي و العثماني

في الحياة اإلسالمية : الجزء الخامس: التواصل بين األصالة  
 والمعاصرة

4801 

في الحياة اإلسالمية : الجزء الرابع: نظام األحوال الشخصية  
 والجزاءات

4802 

في الديموجرافيا اإلجتماعية : المشكلة السكانية وتحديات البقاء :  
 بركان بشري

7533 

 12704 في الظريات والنظم السياسية

 8184 في العقد اإلجتماعي

 6804 في الفكر الصوفي : قضايا و مناقشات

 2505 في الفكر و الحضارة اإلنسانية : نصوص مختارة 

الفكر والحضارة اإلنسانية : نصوص مختارة في   2665 

 11901 في الفلسفة اإلسالمية : منهجه وتطبيقه 



 11261 في الفن المسرحي 

 8108 في القوة والسلطة والنفوذ : دراسة في علم االجتماع السياسي

 8625 في المجتمع و السياسة

المسرحي...قضايا في المسرح : في العرض المسرحي... في النص 
 نقدية

12156 

 7278 في المكتبة التاريخية و مناهج البحث

 2626 في النظريات اإلجتماعية المعاصرة

 12702 في النظريات و النظم السياسية

 12371 في النظرية السياسية و فلسفة السياسة

 9844 في النظرية المعاصرة لعلم االجتماع 

الكريمفي النفس و القرآن   4441 

 5905 في الهوية الوطنية

 4958 في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر

 7279 في تاريخ الدولة العربية 

 12364 في تاريخ الفكر السياسي المقارن 

 4486 في تاريخ المغرب واألندلس 

في تاريخ مصر الفرعونية : الصحراء الغربية في عصر الدولة  
 الحديثة 

2542 

تاريخ مصر القديمةفي   8602 

 8603 في تاريخ مصر القديمة : الجزء األول

في حوار الحضارات : الصقالبة في جيش الدولة االموية في 
ه 138/422األندلس   م 755/1031-

7918 

 2309 في دائرة الضوء : شخصيات و تراجم أدبية 

 7690 في دائرة الضوء : شخصيات وتراجم أدبية 

: مع مقدمة من المؤلف خاصة للطبعة العربية في سبيل الحضارات  10534 

 10540 في سبيل موسوعة فلسفية : ابن سينا, الغزالي, الفرابي 

في سبيل موسوعة فلسفية : أبو العالء المعري, ابن رشد, ابن 
 خلدون 

8996 

سقراط -ابن طفيل-في سبيل موسوعة فلسفية : براترندرسل   10538 

فلسفية : فيثاغورس/افالطون /ابقراط في سبيل موسوعة   10539 

برجسون -سارتر-في سبيل موسوعة فلسفية : هيجل  10541 

 7555 في سوسيولوجيا الثقافة والمثقفين

في سوسيولوجيا الخطاب : من سوسيولوجيا التمثالت إلى  
 سوسيولوجيا الفعل 

7554 

 5476 في سوسيولوجيا المجتمع : دراسات في علم االجتماع

 3956 في سوسيولوجيا بناء السلطة : الطبقة..القوة..الصفوة

 11178 في سوسيولوجية التنمية

في سيكولوجية الغضب : دراسة لدى شرائح عمرية مختلفة في  
 المجتمعين المصري والقطري

11287 

 9228 في سيكولوجية الفن التشكيلي

 7697 في علم االجتماع الطبي : ثقافة الصحة و المرض 

 3009 في علم األجناس البشرية



 10459 في علم االنسان : دراسات و بحوث في ثقافة الشعوب و المجتمعات

 12369 في علم السياسة : قراءة في المنهج

في علم الكالم : دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية في أصول  
 الدين المعتزلة و االشاعرة 

9255 

شيئ من التاريخ و النضال و  في فصول العناب : الجزء األول: 
الكتاب األول: عنابة في سياق التاريخ وعمق الجغرافيا-المعاناة   

7093 

الكتاب -في فصول العناب : شيئ من التاريخ و النضال و المعاناة 
- 1919الثالث : مبعث الحركة الوطنية بالجزائر و امتدادها بعنابة 

1954 

7091 

الكتاب -و النضال و المعاناة  في فصول العناب : شيئ من التاريخ
الثاني : السياسة الشعوبية االستعمارية في تاريخ المغرب العربي 

م 20و  19الحديث خالل القرنين   

7092 

الكتاب -في فصول العناب : شيئ من التاريخ و النضال و المعاناة 
1962-1954الرابع : عنابة في قلب معركة التحرير  

7090 

التاريخفي فلسفة   9250 

الغربية -اإلسالمية  -في فلسفة الحضارة : اليونانية   9256 

 7216 في فلسفة القانون و السياسة 

 9223 في قضايا التربية 

 Voyage au coeur de = في قلب منظمة الجيش السري

l'OAS 
7743 

 5439 في مصادر التراث العربي

 12855 في منزل الوحي 

 6215 في مهب المعركة 

 10568 في مواجهة الدفاع اإلجتماعي ضدالجريمة و اإلنحراف

 10894 في مواجهة داعي المصلحة العليا للدولة : مؤرخ في حرب الجزائر

في نظام األهالي : ترشيح مسخ قانوني القانون االستعماري في 
 الجزائر وفي اإلمبراطورية الفرنسية

6683 

 7999 في نظام األهالي

المعاقين والمتخلفين في الغرب اإلسالمي في العصر الوسيطفئة   12066 

) الجزء الثالث1قادة جيش التحرير الوطني : الوالية (  12259 

) الجزء الثاني 1قادة جيش التحرير الوطني : الوالية (  12257 

1: الجزء  1قادة جيش التحرير الوطني : الوالية   12253 

2: الجزء  1الوالية قادة جيش التحرير الوطني :   12254 

الجزء األول 1قادة جيش التحرير الوطني : الوالية   12258 

3: الجزء  1قادة جيش التحرير الوطني : الوالية  12255 

 3954 قارات العالم القديم : دراسة في الجغرافيا االقليمية

قاعدة المعلومات التاريخية و األثرية لدول المغرب العربي في  
الدولة الفاطميةعصر   

4745 

قامات منسية : محاولة التعريف بإطارات الثورة المنسيين : الكتاب 
 الرابع : موسوعة تاريخ الثورة الجزائرية

12206 

 :Dictionary of parapsychology = قاموس الباراسيكلوجي

english- arabic 
3544 

لغة قاموس التراكيب المتقطعة : المستدرك على مشروع مجمع ال 3555 



 العربية األردني للرموز العلمية والعربية

فرنسي -قاموس الطالب : عربي  12877 

عربي-قاموس المصطلحات التاريخية : انكليزي   = dictionary 

of historical terms 
8315 

إنجليزي -قاموس المصطلحات التربوية : (عربي  ) 10299 

إنكليزي -قاموس الهدف : عربي  = The target dictionary: 

Arabic- English: All the basic words in current use 
10448 

 The green = قاموس دار العلم : غرينوود للمصطلحات التربوية

wood- dar el ilm : dictionary of education 
11352 

 A = قاموس دار العلم الهندسي الشامل : إنكليزي/ عربي

Comprehensive engineering dictionary: 

Engineering & technical terms: English/Arabic 

7453 

 10962 قاموس علم االجتماع 

عربي : شرح لكل -قاموس علم اإلجتماع الحديث فرنسي
 Dictionnaire de sociologie = المصطلحات اإلجتماعية

moderne Français/Arabe 

10664 

 - السياسية و العالقات الدولية : إنجليزيقاموس مصطلحات العلوم 

 عربي
12057 

 = قاموس مصطلحات في التربية الخاصة : اإلعاقة العقلية

dictionary of special edication meneal retardation 
3871 

إنجليزي -قاموس نوبل : عربي   = NOBEL 

DICTIONARY Arabic -English 
8894 

عربي-نجليزي، إنجليزي قاموس نوبل المزدوج : عربي إ  = 

NOBEL DICTIONARY Arabic - English, English- 

Arabic 

8895 

معاهدات   -نصوص قانونية  -قانون اآلثار : اجتهادات قضائية 
 دولية

5583 

ودوره في ضبط مسؤولية القائم باإلتصال في  2012قانون اإلعالم 
 المؤسسة اإلعالمية

5441 

وإنعكاساته على الجزائر  19882مارس  23قانون الحالة المدينة   11446 

وتطبيقه على القنوات  2014قانون السمعي البصري المؤرخ في 
 الجزائرية الخاصة 

9758 

 6274 قانون الضمان األجتماعي في ضوء الشريعة اإلسالمية 

 5509 قانون العالقات الدولية 

المؤسسةقانون العمل ودوره في ضبط العالقات العامة داخل   11998 

قبائل الطوارق ومقاومة االستعمار الفرنسي في اقليم النيجر 
م1920 - 1890( ) 

5589 

م 1974من معاوية إلى أجاويد ( - 648قبرص :   3933 

 11067 قبسات من الرسول

م) : 15م/12ه/9-ه 6قبيلة زواوة بالمغرب األوسط مابين القرنين (
والحضاري دراسة في دورها السياسي   

7662 

- 08ه/ 04-02قبيلة مغراوة ودورها في المغرب اإلسالمي القرن (

م 10 ) 
7596 

 4812 قذائف الحق 



 5335 .قراءات الشباب

موقف  -مالمحها-قراءات النحاة األوائل في الميزان : مصادرها
 العلماء منها 

12177 

 9576 قراءات معاصرة في نظرية علم االجتماع 

فكر طه حسين قراءة جديدة في   2657 

 5015 قراءة في العقل اإلسرائيلي 

 11026 قراءة في كتابة إستنبول وحضارة الخالفة اإلسالمية لبرنارد لويس 

 6650 "قراءة نقدية تحليلية لمذكرات حسين آيت أحمد "روح اإلستقالل

 10984 قرآن كريم : جزء عم 

تاريخية ،عمرانية ،  قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس : دراسة 
 أثرية في العصر اإلسالمي 

8449 

قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس : دراسة تاريخية ،عمرانية  
 ،أثرية في العصر اإلسالمي

8448 

 12262 قرية آث القايد في والية تيزي وزو : دراسة وصفية أثرية 

 12609 قسنطينة 

 6859 " قسنطينة : " حصن إفريقيا

 546 قسنطينة : مدينة النسور

 11039 قسنطينة في عهد صالح باي البايات

 11041 قسنطينة في عهد صالح باي، البايات

 11037 قسنطينة مدينة و موروثات 

 8555 قصبة الجزائر .. : الذاكرة ، الحاضر و الخواطر 

 6127 قصبة مدينة الجزائر : دراسة أثرية

النهضة قصة الفن التشكيلي : عصر   12091 

 11482 قصة المدفع العمالق : انطالقة حرب الخليج 

 12757 قصة خيانة 

 12300 قصة سقوط بغداد

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : االسعودية 
 اإلمارات العربية المتحدة 

10548 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : الجزائر 
 تونس 

10492 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : القبائل  
 العربية موريتانيا الصومال جيبوتي

10491 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : الكويت  
 البحرين

9988 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : اليمن عمان 
 األردن 

2344 

تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : سوريا قصة و   11914 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : شعراء  
 (العرب و أدباؤهم(العصر العباسي و عصر النهضة

11042 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : شعراء  
العصر العباسيالعرب و أدباؤهم(من العصر الجاهلي حتى  ) 

11043 

 10490 قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : فلسطين

)  1قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : لبنان( 9300 



 من عصور ما قبل التاريخ حتى عهد المتصرفية 

)  2قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : لبنان(

العالمية األولى الى بداية الجمهورية الثانية من الحرب  
9299 

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : ليبيا  
 السودان المغرب

9987 

 5378 قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم : مصر

 5157 قصتي مع ثورة المليون شهيد 

تاريخية تحليليةقصر الحمراء في األندلس : " دراسة   " 4474 

 11395 قصر مناد الزيري : دراسة تاريخية أثرية

 5304 قصص األنبياء 

 5299 قصص األنبياء : لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب 

 5248 قصص القرآن 

 8522 قصور مدينة الجزائر في العهد العثماني : قصر الداي 

 3429 قضايا اجتماعية معاصرة

اجتماعية معاصرةقضايا   4692 

 4453 قضايا إجتماعية معاصرة

 2866 قضايا افريقية

 4333 قضايا األسرة و السكان من منظور الخدمة اإلجتماعية 

قضايا اإلقتصاد والمجتمع في أدبيات النخب الجزائرية مطلع القرن 
 العشرين

6678 

:  قضايا التاريخ المغاربي من خالل المجلة التاريخية المغربية

 منشورات عبد الجليل التميمي 
10101 

قضايا التاريخ الوطني الجزائري من خالل الشيخ المهدي  
 البوعبدلي 

12251 

 10167 قضايا التاريخ الوطني من خالل كتابات محمد علي دبوز

 7832 قضايا التنمية في الدول النامية : مقدمة في سوسيولوجيا التنمية 

اإلعتقال : في الفقه اإلسالميقضايا الحبس و   3867 

 6933 قضايا العالم العربي

 10985 قضايا الفكر السياسي : العدالة 

قضايا المجتمع الفرنسي خالل فترة حكم لويس الرابع عشر 
م1638-1715( ) 

10736 

 8630 قضايا المجتمع و السياسة

العربية قضايا النهضة ةاإلصالح في الجزائر من خالل الصحافة 
م 1914-م1903الجزائرية ( ) 

5888 

م) من خالل كتاب  1905-19قضايا الوطن العربي (مطلع القرن 
 "يقظة األمة العربية "لنجيب عازوري

12064 

 11803 قضايا بيئية و أسرية 

-م 1971من خالل مجلة الثقافة 1957-1830قضايا تاريخ الجزائر 
م1999  

12039 

تاريخ المغرب اإلسالميقضايا تاريخية في   8481 

 10184 قضايا تاريخية و فكرية من تاريخنا اإلسالمي 

 10185 قضايا تاريخية وفكرية من تاريخنا اإلسالمي 

 5251 قضايا تربوية معاصرة 



 7330 قضايا دولية : األزمة العالمية

 7378 قضايا دولية : التوسع االطلسي

موضوعات في النظام العالمي  قضايا دولية معاصرة : دراسة 
 الجديد 

7331 

 10580 قضايا سوسيولوجيا معاصرة

1945قضايا عصرنا منذ   5247 

 7057 قضايا علم االجتماع المعاصر

 8624 قضايا علم السياسة 

 9903 قضايا علم السياسة العام 

 11047 قضايا فكرية

 2640 قضايا في الثقافة والتاريخ

الوطنية : من خالل" نشرية القضايا اإلسالمية" قضايا في الحركة 
1956-1955-1954سنوات   

10053 

 2940 قضايا معاصرة

 12314 قضايا معاصرة

قضايا معاصرة : سياسية : استراتيجية : اقتصادية : اجتماعية :  
 ثقفية تربوية 

8007 

ثقافية -اجتماعية-اقتصادية-استراتيجية-سياسيةقضايا معاصرة : 
 تربوية 

8006 

 5805 قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية

 11964 قضايا معاصرة في التعليم العالي 

 6998 قضايا معاصرة في العولمة : التربية / السياسة / األقتصاد 

قضايا من تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور 
 الوسطى

10767 

 Issues and views in the : قضايا و آراء في التربية الخاصة 

special education 
3020 

قضايا و اشكاالت في تاريخ عمان : منذ صدور االسالم و حتى 
751/م134سقوط االمامة االباضية االولى   

8746 

 11986 قضايا و دراسات تاريخية

نمية قضايا و دراسات في علم إجتماع الت  12085 

 3320 قضايا و شخصيات صوفية

 7399 قضايا و مشكالت العالم العربي

 3317 قضايا وشخصيات صوفية

قضايا وطنية من خالل كتاب"موضوعات وقضايا من تاريخ 
م1961-1866الجزائر والعرب "ليحيى بوعزيز ( ) 

7125 

- 1959"قضايا ومسائل في المجلس الوطني للثورة الجزائرية 

م 1962 " 
2755 

 6179 ..قضايا..ومواقف

 9681 قضية الساقية الحمراء ووادي الذهب

قضية حمداني عدة : أحرق حيا من طرف المنظمة العسكرية 
 السرية 

5886 

قطب األئمة أطفيش : العلم و العمل الصالح لصالح الجماعة و 
 الوطن 

5056 



االسالميةقطوف اجتماعية من وحي الشريعة   9839 

 4041 قطوف دانية : من األدب و اإلمالء و التعبير

قطوف من تاريخ تندوف : مقاربة في مسيرة الكفاح الوطني بمنطقة 
 تندوف خالل فترة االحتالل الفرنسي للجزائر 

6045 

قالع و حصون و أسوار و بوابات المدن األثرية اإلسالمية في 
 الهند

10248 

معرفة أنساب قبائل العربقالئد الذهب : في   3760 

 7834 قلعة بني حماد : قبس من التاريخ

 6272 قلعة بني عباس ابان القرن السادس عشر للميالد

قلق اإلمتحان وعالقته بظهور العنف المدرسي لدى تالميذ الرابعة  
 متوسط 

8692 

المقبلين قلق اإلمتحان وعالقته بفاعلية الذات لدى الطلبة الراسبين 
 على شهادة الثانوي

10320 

قلق اإلمتحان وعالقته بفاعلية الذات لدى الطلبة الراسبين المقبلين 
 على شهادة الثانوي

10321 

  05-03قلق اإلنفصال وعالقته باإلفراط الحركي لدى أطفال من "

 "سنوات
11438 

  05قلق اإلنفصال وعالقته بالنمو الغوي لدى األطفال أقل من 

 سنوات 
12986 

قلق المستقبل عند المدمنين على الفايس بوك وعالقته بإضطرابات 
 النوم

8341 

 6445 .قلق المستقبل وعالقته بالصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة

قلق المستقبل وعالقته بوجهة الضغط لدى الطالبات الجامعيات 
 المتزوجات 

13013 

: دراسة ميدانية قلق الموت لدى النساء المصابات بسرطان الثدي 
 لستة حاالت بمستشفى محمد بوضياف بالمدية

6256 

 5871 .قلق الموت واإلكتئاب لدى النساء المصابات بسرطان الثدي

قلق الموت وعالقته بالصالبة النفسية لدى المصابات بسرطان  
 الثدي 

12340 

قلق الموت وعالقته بمعنى الحياة لدى المرضى المصابين بالقصور 
 الكلوي

10164 

 8220 قنوات المياه الرومانية بالمدية : دراسة تاريخية أثرية

 7178 قواعد التبعية : ضوابطها وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي

هـ : بين   840-775قواعد المنهج عند ابن الوزير اليماني ( 
 النظرية و التطبيق 

3007 

 7892 قواعد المنهج في علم االجتماع

هج في علم اإلجتماعقواعد المن  7893 

 8844 قواعد جديدة للعبة : إسرائيل و حزب هللا بعد اإلنسحاب من لبنان

 9824 قواعد كتابة البحث في علم االثار

 -الجزائر  -قوانين إدارية فرنسية في األقاليم المغاربية : تونس  

 المغرب
11951 

القرنين نامة في الدولة العثمانية خالل -قوانين  9-10 م16-15ه/  11402 

 12269 قوانين و أخالقيات األعمال و اإلدارة

 The power of focusing & 2664 = قوة التركيز و تحسين الذاكرة



improving memory 

قوة التفكير : وتأثيره على أحاسيسك وسلوكك ونتائجك وواقع 
كحياتك وكيف تحول التفكير السلبي إلى إيجابي وتحقق أهداف  

4879 

 10437 قورارة و توات وما عليه احتوت من الفقارة الى الساقيات

 11148 قورارة و توات وما عليه احتوت من الفقارة إلى الساقيات

 = قيادة أفريكوم األمريكية : حرب الباردة أم السباق للتسلح

Lecommandement americain pour l 

AFrique(AFrcom Guerre froide ou course à 

lArmement 

9740 

م1857-1720ه/1247-1132قيادة سيباو ( ) 10956 

 3039 قياس الشخصية 

 9622 قياس الشخصية 

 Measurement Of Personality 8021 = قياس الشخصية

الحياةقياس الصحة : عرض لمقاييس جودة   6658 

قياس جودة الخدمات بالمتاحف : المتحف العمومي الوطني للفنون  
 والتقاليد الشعبية لوالية المدية

6128 

 7759 قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي

 4347 قيام الدولة األيوبية 

 8540 قيام الدولة العربية اإلسالمية في حياة محمد صلى هللا عليه وسلم

ولة المماليك األولى فى مصر والشام قيام د  4485 

 4833 قيام دولة الموحدين

م 1219-1077هجري/ 617- 470قيام دولة شاهات خوارزم "  " 11468 

قيم األسرة الجزائرية وعالقتها بقيم المنظومة التربوية لدى عينة 
 "من طلبة الجامعة والثانوية "المدية

4751 

خالل األمثال الشعبيةقيم العمل في الجزائر من   8338 

 8339 قيم العمل في الجزائر من خالل األمثال الشعبية

 12832 قيمة التاريخ : دراسة فلسفية 

, معامالت 2من المجلد1كتاب آثار ابن باديس حياته وآثاره. الجزء 
 إجتماعية تربوية أخالقية دينية سياسية

4384 

 4353 كتاب أخبار المهدي بن تومرت 

 9895 كتاب آداب المعلمين : لمحمد بن سحنون

 3701 كتاب اإلدغام الكبير 

 6172 كتاب اإلرش إلى سبيل الرشاد

 5277 كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى : الجزء األول 

 5283 كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى : الدولة العلوية

قصى : الدولتان للرابطية كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األ
 والموحدية

5278 

 5281 كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى : السعدية 

 3754 كتاب البداية و النهاية 

 3756 كتاب البداية و النهاية : الجزء الثالث عشر

 3755 كتاب البداية و النهاية : الجزء الحادي عشر 

األولكتاب البداية و النهاية : جزء   3758 



 3757 كتاب البداية و النهاية : جزء التاسع

 3759 كتاب البداية و النهاية : جزء الثالث

 3761 كتاب البداية و النهاية : جزء الخامس 

 3749 كتاب البداية و النهاية : جزء السابع

 5978 كتاب التبيان : عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيرى في غرناطة 

التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة : الجزء الثالثكتاب   3523 

 3524 كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة : الجزء الرابع 

 5092 كتاب الجزائر

 4845 كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين 

 8992 كتاب الرحلة إلى المغرب والمشرق ألبي العباس المقري 

الملقب بمبادىء الموجوداتكتاب السياسة المدنية :   = The 

Political regime 
4844 

 4226 كتاب السير 

 2429 كتاب الصلة : القسم األول

 2428 كتاب الصلة : القسم الثاني

 3934 كتاب الطبقات الكبير : الفهارس 

 3936 كتاب الطبقات الكبير : في النساء 

التابعينكتاب الطبقات الكبير : في أهل المدينة من   3935 

 3937 كتاب الطبقات الكبير : في مغازى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  
والبربر..., تاريخ العالمة إبن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ  
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  

لطان األكبر: الجزء الثامنالس  

2452 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  
والبربر..., تاريخ العالمة إبن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ  
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  
 السلطان األكبر: الجزء السادس 

2453 

المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم   كتاب العبر وديوان
والبربر..., تاريخ العالمة إبن خلدون : كتاب العبر وديوان المبتدأ  
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي  
 السلطان األكبر:الجزء العاشر

2448 

 2974 كتاب المسائل العشر المسمى بغية المقاصد في خالصة المراصد 

 4012 كتاب المصاحف

 6106 كتاب المعرفة

 2422 كتاب الوفيات 

كتاب الوفيات : ألبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب 
 الشهير بابن قنفذ القسنطيني 

9476 

 4828 كتاب الوقف واالبتداء

 6880 كتاب جميلة بوحيدر 

 3084 كتاب دائرة المعارف : مجلد اول: من األلف الى االمالك

 3092 كتاب دائرة المعارف : مجلد تاسع: من روسو الى سليك

 3086 كتاب دائرة المعارف : مجلد ثالث: من ارجوب الى اغمنت

 3091 كتاب دائرة المعارف : مجلد ثامن: دمسيس الى روستجق



 3085 كتاب دائرة المعارف : مجلد ثاني: من ابوامية الى ارجوان 

لد خامس: من با ايوب الى بيوس كتاب دائرة المعارف : مج  3088 

 3087 كتاب دائرة المعارف : مجلد رابع: من اغميد الى أبونا

 3090 كتاب دائرة المعارف : مجلد سابع: حرب بن امية الى دمشق

 3089 كتاب دائرة المعارف : مجلد سادس: نابط شرا الى حرب

صالح الدينيةكتاب دائرة المعارف : مجلد عاشر: من سليكون الى   3093 

11كتاب دائرة المعارف : مجلد:   3094 

كتاب زاد المسافر و غرة محيا األدب السافر : يشتمل على أشعار 
األندلسيين من عصر الدولة الموحدية، و يليه ملحق يتضمن ترجمة 
 المؤلف و ما تيسر من نثره و شعره

9293 

كرياء كتاب سير األئمة وأخبارهم المعروف بتاريخ أبي ز  2711 

 5011 كتاب شمس القلوب 

 2430 كتاب فتوح البلدان : القسم الثاني

 5016 كتاب مراتب النحويين

كتابات شواهد وقبور سالطين وأمراء بني زيان الملتقطة من  
 روضاتهم الملكية بمدينة تلمسان

5755 

 12129 كتابات في التاريخ الفكر و الحضارات

الفكر و الحضاراتكتابات في التاريخ   12130 

 6986 كتامة والحضارة الفاطمية

 9609 كتيب منارة لتطبيقات برنامج الكورت

2000إلى  1830كرونولوجيا الجزائر : من   5852 

كشف الذات وعالقته بالجاذبية الشخصية : دراسة معاصرة في علم 
 النفس اإلجتماعي 

9233 

 6543 كفاح الجزائر من خالل الوثائق

األداء-التدريب -كفايات التدريس المفهوم  4862 

كل شيء عن رعاية الطفل والتعليم المبكر : مصدر شامل 
 All about child care and = للمتخصصين في رعاية األطفال

early education 

10103 

 9098 كليوباترا : مسرحية في خمس فصول 

 3440 كنز الولد

دراسة معمارية فنيةكنيسة سانتكروز بوالية وهران :   9262 

الناحية األولى-كومندو علي خوجة : الوالية الرابعة  5531 

 4699 كيف تبني ثقافتك 

 4702 كيف تبني ثقافتك 

 10360 كيف تتوافق مع المجتمع : أسس العالقات اإلجتماعية 

 11188 كيف تكسب األصدقاء و تؤثر في الناس

القيادةكيف تكسب الثروة و النجاح و   11187 

 11566 كيف تكون حازما في عملك

 12998 كيف تكون رائدا ناجحا

 8781 كيف نربي أنفسنا و األبناء من أجل تنمية اإلبداع 

 11361 كيف نعلم أطفالنا

 4310 كيف ننسى و هذه جرائمهم 



لعبة حركية 100كيف ننمي التوافق النفسي واالجتماعي باللعب : 
ية نفسيا واجتماعياعقلية وتربوية توافق  

7221 

 10519 كيف يتعلم المخ ذو إضطرابات النوم

 13093 كيف يصنع القرار في االنظمة العربية 

 4255 كيف ينتخب الرئيس األمريكي؟ : قيود وتعقيدات وأشياء أخرى 

 4766 كيفية التمتع بالصحة النفسية

 4932 ال تحزن

لإليمان وإنقاذا من الشك و اإللحادال ترتدي...وال تلحدي : انتصارا    10186 

 2489 البن هشام السيرة النبوية : الجزء األول والثاني والثالث والرابع

 5506 الحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي 

 11907 اللة فاطمة نسومر : بين المقاومة و التصوف

 6226 لبيك حج الفقراء

الدامية إلختراق أنظمة الحكم العربيةلعبة األمم : القصة   11335 

 4961 لغات القبائل في كتب إعراب القرآن و معانيه 

 5163 لغات القرآن المروية عن إبن عباس

 7835 لغات و تفكيكات في الثقافة العربية

لغة اإلعالم العربي المعاصر : الصحافة المطبوعة, اإللكترونية,  
التلفزيون, الموبايل, شبكات التواصل اإلجتماعيالراديو و   

11767 

 11367 لغة الجسد : كيف تكتشف اآلخرين من خالل إيماءاتهم

 Body Language In = لغة الجسد في المجال اإلعالمي

Media 
9089 

 4376 لغة الحوار السياسي و دورها في حل األزمة السياسية 

ساب و التواصل : مقاربة  لغة الطفل ما قبل المدرسة بين االكت
 لسانية

2547 

 9946 لغة العيون

 12809 لغة القرآن و الحديث

 10901 لقاء ابن خلدون لتيمور لنك

 8862 لقاء مع شهود القرن الراحل 

لقطة العجالن : في شرف الشيخ عبد القادر بن زيان وأنه من بني  
ه1238زيان ملوك تلمسان للشيخ أبي راس الناصر (ت ) 

6122 

1995يونيو-�1965 وللوطن : المجموعة األولى يوليو  10414 

 10415 � وللوطن : المجموعة الثالثة 

 12972 ?لماذا أخفقت النهضة العربية

لماذا انتقل األخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب : دراسة مقارنة 
 لدول عربية مع دول أخرى 

11562 

لماذا تقدم غيرهملماذا تأخر المسلمون و   ? 2813 

 13024 لمحات من تاريخ الحضارة اآلشورية

 7101 لمحات من ثورة الجزائر

 12492 لمحات من جهاد الشعب الجزائري

 6969 لهجات العرب في القرآن الكريم : دراسة استقرائية تحليلية

لوامع األسنة : في الصالة على عين الرحمة والمنة بأسماء هللا  
 الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة

6205 



 12999 لورنس العرب توماس إدوارد لورنس : السيرة الذاتية 

 6915 لورنس في بالد العرب : مشاهدات تاريخية و سياسية 

: الجزء الثالث  1962-1954ليبيا و الثورة التحريرية الجزائرية   12224 

1962-1830ليل االستعمار : الفكر السياسي الجزائري   9531 

 2549 ليل االستعمار : حرب الجزائر و ثورتها : الجزء األول 

 9548 ليل اإلستعمار : سلسلة المترجمات

 8940 ما الثورة الدينية : الحضارت التقليدية فى مواجهة الحداثة 

 8207 ما الحروب الصليبية ؟ 

 3201 ما الفلسفة؟ 

التفاعل الحضاري و موقعنا معهما بعد العولمة : قراءة في مستقبل   5273 

 5332 ما بعد العولمة : قراءة في مستقبل التفاعل الحضاري وموقعنا منه

 5524 ما هي العولمة : هذا العالم الجديد 

 4022 ما وقع في القرآن الكريم من الضاء

 6418 ماثر تلمسان : ماضيا و حاضرا

 12660 مآثر تلمسان : ماضيا وحاضرا

 2295 مآثر علماء العرب و المسلمين في تاريخ العلوم و المناهج

ماذا بعد العراق؟ : قراءة في مستقبل األمة اإلسالمية من واقع  
 أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

3187 

 4856 ماذا حدث في بغداد..؟ : قصة الخيانة والسقوط 

ي اإلسرائيل -مأزق التسوية السياسية للصراع العربي  4516 

 9370 مأزق العولمة

1998-1908مأساة الحالج : بين الماسينيون والباحثين البغداديين( ) 3267 

 12738 مالك بن نبي : حياة و آثار, شهادات و مواقف 

مالك بن نبي واستشراق المستقبل : من شروط النهضة الى الميالد 
  14-13-12بتلمسان الجديد : الجزء الثاني: بحوث الملتقى الدولي 

2011ديسمبر   

11556 

مالك بن نبي واستشراق المستقبل : من شروط النهضة الى الميالد 
 14-13-12الجديد :الجزء األول :بحوث الملتقى الدولي بتلمسان 

2011ديسمبر   

11557 

 4285 مباحث في علوم القرآن 

 10854 مبادىء األنظمة اإلقتصادية

البشري مبادىء التسيير   6612 

 4047 مبادىء الصحة النفسية 

 12548 مبادىء الصحة النفسية و اإلرشاد

 7394 مبادىء العالقات الدولية

 5661 مبادىء العلوم السياسية

مبادىء علم السياسة : دراسة في العالقة بين علم السياسة و  
 السياسة اإلجتماعية

8626 

 10082 مبادىء علم النفس اإلجتماعي

 12295 مبادىء في العالقات الدولية : من النظريات إلى العولمة 

 9468 مبادئ اإلعالن

مبادئ البرمجة ألخصائي المكتبات والمعلومات : أسس نظرية  8911 



 وتطبيقات عملية 

 7112 مبادئ التربية

 9879 مبادئ التصنيف

 9883 مبادئ التوجيه و اإلرشاد التفسي

اإلرشاد النفسيمبادئ التوجيه و   9869 

 12270 مبادئ التوجيه و اإلرشاد النفسي

 4488 مبادئ السلوك اإلجتماعي : للمجتمع المسلم و المجتمع المعاصر

 10016 مبادئ الصحة النفسية والمدرسية

 5270 مبادئ الطباعة والتصميم الجرافيكي

 2684 مبادئ العالج النفسي 

 6871 مبادئ العالقات الدولية 

مبادئ العمارة اإلسالمية وتحوالتها المعاصرة : قراءة تحليلية في 
 الشكل

4921 

 4230 مبادئ الغزالي التربوية

مبادئ القياس النفسي : مع تطبيقات وتدريبات عملية على  
 SPSSبرنامج

7040 

 2702 مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي

 4452 مبادئ القياس و التقويم في التربية

 7874 مبادئ المنطق الصوري القديم و الحديث

 11506 مبادئ المنطق المعاصر 

 9785 مبادئ ترميم و حماية األثار 

 5655 مبادئ علم االجتماع 

 9730 مبادئ علم االجتماع 

 12663 مبادئ علم االجتماع 

 3489 مبادئ علم االجتماع الحديث 

 3498 مبادئ علم االجتماع الحديث 

 9669 مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب

 10274 مبادئ علم الديمغرافية : دراسة السكان

 10692 مبادئ علم السياسة : مدخل .. موجز لدراسة العلوم السياسية

 3702 مبادئ علم النفس اإلرتقائي و نظرياته

 3924 مبادئ علم النفس التربوي

 PRINCIPLES OF = مبادئ علم النفس التربوي

EDUCATAIONAL PSYCHOLOGY 
11064 

 Principles of psychobiology 3449 = مبادئ علم النفس الحيوي

 5565 مبادئ في علم النفس اإلجتماعي 

مبدأ الشورى في اإلسالم : مع المقارنة بمبادئ الديمقراطيات  
 الغربية و النظام الماركسي

5218 

 12840 مبدأ العلة 

الجدل و التطبيقمبدأ المواطنة بين   12593 

متاحف التراث الشعبي و الجذب السياحي : دراسة في  
 أنثروبولوجيا المتاحف لمتحف التراث السيناوي

9926 

 5546 مترجمات الجزائر وأروبا، حياة األمير عبد القادر



 9800 مترجمو و شراح أرسطو عبر العصور

المؤسسات الشبابية متطلبات تفعيل العالقات العامة في   9010 

2مثقفون في ركاب الثورة : في كواليس التاريخ( ) 9535 

 5955 مثلى الطريقة في ذي الوثيقة 

 6026 مثلى الطريقة في ظل الوثيقة

, الجزء األول من كتاب العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام 2مج. 
كبرالعرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األ  

2437 

 8610 مجادلة اآلخر 

 4794 مجاالت العمل االجتماعي و تطبيقاته

 مجالس العلماء واألدباء و الخلفاء : مرآة للحضارة العربيةاإلسالمية

= Caliph,literature scholar,and ulema sessions 
3306 

حول  1972-1971مجالس دمشق : محاضرات ألقيت في عامي 
ورسالته في الثلث األخير من القرن العشرين دور المسلم   

6234 

 8512 مجتمع المعلومات في توجهات األبحاث الجامعية في الجزائر 

مجتمع مدينة الجزائر في نهاية العهد العثماني من خالل الكتابات  
 األمريكية

7951 

م 18-17ه/12-11مجتمع مدينة الموصل خالل القرنيين   10383 

الرواة عن مالك مجرد أسماء   2710 

: دراسة في وقائع  2003مجلس األمن والحرب على العراق 
 النزاع ومدى مشروعية الحرب

3356 

سنة خدمة 26مجمع صيدال لألدوية " " 11606 

 4562 مجمل تاريخ المغرب 

 5967 مجموع فتاوى : شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية

حقائق  -الجامع الكبير  -المنامات مجموع مشتمل : كتاب الرؤى و  
إرشاد السالك -غنيمة الوافد و بغية الطالب الماجد -التوحيد   

3257 

مجموع مشتمل على ترجمة الشيخ اإلمام محمد بن عبد الرحمن  
 الديسي من كتب مختارة : مجموع فتاوى ورسائل 

3786 

 5956 مجموع مشتمل على قوانين مفيدة وتنظيمات سديدة 

شرح ابن رشد ألرجوزة ابن سينا في -1مجموع يشتمل على : : 
المنهج التجريبي عند ابن رشد من خالل مؤلفه في الطب -2الطب. 

كتاب ثمرة الحكمة البن هيثم-3. خالصة في علم االصول   4- .
المختصر في علم أصول الحديث-5لالمام ابن باديس.  

11607 

جوززة ابن سيناء في شرح ابن رشد ألر-1مجموع يشتمل على : : 
المنهج التجريبي عند ابن رشد من خالل مؤلفه في  -2الطب .
خالصة في علم  -4كتاب ثمرة الحكمة البن الهيثم .-3الطب.

المختصر في علم أصول الحديث-5االصول لالمام ابن باديس.  

9380 

مجوهرات العائلة : وثائق العار األمريكي تكشف عنها ال سي. آي. 
 إيه

11215 

اربة الالسامية : خطاب مفتوح إلى الرئيس األمريكي جورج  مح
 بوش 

7902 

 3626 محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية : الدولة األموية

 9688 محاضرات تاريخ العصر الهيلينستي

 8446 محاضرات في تاريخ الحضارة اإلسالمية 

 5349 محاضرات في أساليب القياس و التشخيص في التربية الخاصة 



 10086 محاضرات في أساليب القياس و التشخيص في التربية الخاصة 

 8815 محاضرات في أصول الفقه 

 12134 محاضرات في األمراض النفسية الجسدية 

 2651 محاضرات في العالقات العامة 

 10837 محاضرات في الفكر والحضارة 

 7367 محاضرات في تاريخ التشريع االسالمي

تاريخ الجزائر : االستعمارالفرنسي وردودأفعال محاضرات في 
) = الجزء االول1914-1818المقاومة الوطنية(  

2753 

 8573 محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث : بداية االحتالل

محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية اإلحتالل : خالصة  
1962-1830تاريخ الجزائر المقاومة و التحرير . 

8616 

1925-1830ات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر (محاضر ) 10780 

1962-1912محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر ( ) 10781 

: الجزء الثاني 1954-1900محاضرات في تاريخ الجزائر مابين   11967 

محاضرات في تعديل السلوك : دليل عملي و علمي لالباء و 
األشخاص المعاقينالمربين و العاملين مع   

5350 

 12311 محاضرات في علم االجتماع الحضري 

 11745 محاضرات في علم النفس العام 

 6137 محاضرات في علم النفس اللغوي 

 6146 محاضرات في علم النفس اللغوي 

 9067 محاضرات في علم النفس والفلسفة و التاريخ 

 9550 محاضرات في علوم القرآن 

قضايا تاريخية معاصرةمحاضرات في   4956 

 2650 محاضرات في هندسة اإلعالن 

 11504 محاضرات و ابحاث في تاريخ الجزائر

 5507 محاضرات و دراسات تاريخية و أدبية حول الجزائر 

 7396 محاضرات و نصوص في ما قبل التاريخ

 6949 محاكمة اإلستعمار 

 6702 محاكمة شبكة جونسون 

المجتمع محاور لتنمية   10212 

 8837 محاوالت اإلنتحار لدى بعض المراهقات

 8838 محاوالت اإلنتحار لدى بعض المراهقات

محرك سواكن الغرام إلى بيت هللا الحرام : و زيارة قبر النبي عليه 
 الصالة و السالم 

3565 

1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر   12256 

1954نوفمبرمحطات حاسمة في ثورة أول   12252 

1830-1962محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة :   7684 

 12497 محطات من تاريخ ندرومة : الجزء األول

 12498 محطات من تاريخ ندرومة : الجزء الثاني

 2625 محمد إبن إسحاق : إمام أهل المغازي و السير

 M'hamed issiakhem 12910 = محمد إسياخم

إقبال وشذرات من فلسفته اإلحيائيةمحمد   8381 



 2933 محمد البشير اإلبراهيمي في قلب المعركة

 12454 محمد الفيتوري شاعر الحسن و الوطنية و الحب

الجزائرية 1871محمد المقراني و ثورة   4607 

الجزائرية 1871محمد المقراني وثورة   4599 

الثقافية و البعد الفكري : أعمال  محمد بن أبي الشنب : المرجعية 
2009ديسمبر  17-15الملتقى الدولي بجامعة الجزائر   

11742 

 11743 محمد بن أبي شنب : دراسات و شهادات

 11957 محمد بن أبي شنب المرجعية الثقافية و البعد الفكري

محمد بن أبي شنب المرجعية الثقافية والبعد الفكري : أعمال الملتقى 
2009ديسمبر  17-15الدولي بجامعة الجزائر   

6781 

 4014 محمد رسول هللا والذين معه : اليتيم

 4013 محمد رسول هللا والذين معه : بنو إسماعيل

محمد صلى هللا عليه و سلم : المحبون للنبي صلى هللا عليه و سلم 
 المقبلون على دينه و المنصفون قلوب مع محمد 

2654 

عليه وسلم : محاولة لفهم السيرة النبويةمحمد صلى هللا   11855 

محمد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات الحسية و الخوارق الكونية 
 : براهين على نبوته

2656 

محمد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات العلمية في القرآن و  
 الحديث

2655 

م 1848-1805محمد علي باشا ومحاولة تاسيس دولة حديثة   11269 

) : شيخ النقاد في األدب الحديث1965- 1907محمد مندور (  11838 

أمريكي في صفوف -محمود األرجنتيني : مذكرات مجاهد التينو
 الثورة الجزائرية 

12337 

 12547 محنة العلماء في عصري المرابطين والموحدين

صفوف أمريكي في  -محومد األرجنتيني : مذكرات مجاهد التينو
 الثورة الجزائرية 

11802 

مخالفات اإلمام إبن حزم الظاهري : لألئمة في فقه االحوال  
 الشخصية و المعامالت

6275 

مخالفة الفالسفة المسلمين لطبيعيات القرآن الكريم مظاهرها آثارها 
و أسبابها : قراءة نقدية تكشف مخالفات هؤالء الفالسفة لطبيعيات 

عنها من آثار وخيمة على العلم القرآن و ما تالتب   

10198 

 8182 مخاوف األطفال 

 3825 مختار الصحاح

 8135 مختارات سياسية من مجلة امنار

مختصر تاريخ العرب والتمدن اإلسالمي : بحث في نهضة 
المسلمين و تدهور سلطانهم و تطور المناحي االقتصادية 

العصور حتى   واالجتماعية و الفكرية في االمة العربية من اقدم
 اغارة التتر على بغداد 

10264 

 6893 مختصر دراسة للتاريخ : الجزء األول

 6890 مختصر دراسة للتاريخ : الجزء الثالث

 6892 مختصر دراسة للتاريخ : الجزء الثاني

 6891 مختصر دراسة للتاريخ : الجزء الرابع

 5911 مختصر من سيرة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم 



 8079 مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني في المؤسسات التربوية 

 4210 مداخل اإلنتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربية 

 10569 مداخل الخدمة االجتماعية المدرسية و أهدافها التنموية

 10089 مداخل تعليم التفكير و إثراؤه في المنهج المدرسي

الدبلوماتيك العربيمداخالت في علم  . 3692 

 3107 مدارات الرؤية : وقفات في الفن المسرحي

مدارس التعليم التنصيرية في الجزائر ودورها اإلستعماري خالل  
م1940-1870الجمهورية الفرنسية الثالثة ( ) 

11995 

 8174 مدارس بال فشل

 5760 مدارس تعليم التفكير

-732ن خلدون (مدارس تلمسان من خالل كتاب العبر إلب

م1406-1322ه/808 ) 
11895 

 11081 مدحت باشا 

 3070 مدخل الفقه اإلسالمى و أصوله 

 8113 مدخل الممارسة المهنية لطريقة خدمة الفرد 

 The systems = مدخل النظم لتصميم المقرر و المناهج

Approach To Course and curriculum Design 
5669 

 6633 مدخل إلى إدارة المنظمات الثقافية

مدخل إلى االتصال االجتماعي للمؤسسة : (االتصال حول 
 ( المسؤولية االجتماعية

8361 

 7234 مدخل إلى اإلحصاء الوصفي 

 9911 مدخل إلى اإلدارة التربوية

اإلدارة التربوية : النظريات و المهارات مدخل إلى   10712 

 8738 مدخل إلى اإلذاعات المحلية في العالم وقضايا المجتمع

 9150 مدخل إلى األرطفونيا : علم إضطرابات اللغة والتواصل 

 11643 مدخل إلى األنثروبولوجيا : النظرية والمجاالت 

- التربويةواإلجتماعية : أساسياتهمدخل إلى البحث في العلوم 

أساليبه اإلحصائية-تصاميمه-مناهجه  
4209 

مدخل إلى التحليل السوسيولوجي : منشورات مخبر المسألة 
2التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة (منشور رقم  ) 

9687 

 4445 مدخل إلى التربية

 10032 مدخل إلى التربية

 12564 مدخل إلى التربية

 12821 مدخل إلى التربية

 6021 مدخل إلى التسويق السياسي 

 10160 مدخل إلى التقييم التربوي 

 7694 مدخل الى الحضارة اإلسالمية

 7829 مدخل إلى الخدمة االجتماعية 

 4044 مدخل إلى الدسلكسا : برنامج تدريبي لعالج صعوبات القراءة 

 9819 مدخل إلى الصحة النفسية

 3309 مدخل إلى العالقات العامة واإلنسانية

 5662 مدخل إلى العلوم السياسية 



مدخل الى العمارة الجزائرية : قصور مدينة الجزائر في أواخر  
 العهد العثماني 

10149 

 8210 مدخل إلى تاريخ العالقات الدولية 

1871مدخل إلى تاريخ جيجل : من ما قبل التاريخ إلى   9235 

تاريخ حضارات بالد المغرب القديم : دراسة حضارية  مدخل إلى 
 منذ فترة قبل التاريخ حتى الفتح اإلسالمي 

5795 

 4063 مدخل إلى تاريخ و حضارة البترا 

 5598 مدخل إلى تربية الطفل 

 4028 مدخل إلى تربية المتميزين و الموهوبين 

 6684 مدخل الى دراسة الشريعة اإلسالمية

دراسة المجتمع العربيمدخل الى   11088 

 11133 مدخل إلى رعاية الطفل و األسرة 

 5633 مدخل الى رياض األطفال 

 3583 مدخل إلى رياض األطفال 

 7656 مدخل إلى رياض األطفال 

 5500 مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة

 12136 مدخل إلى سوسيولوجية العنف

 8860 مدخل إلى سيكولوجية اإلعاقة 

مدخل إلى سيكولوجية الجنوح : محددات, تناوالت نظرية, 
 استراتيجيات و قاية و عالج

12518 

 12830 مدخل إلى سيكولوجية الشخصية 

 9119 مدخل إلى علم اجتماع اإلسالم من األرواحية إلى الشمولية 

 7876 مدخل إلى علم اجتماع العلوم

 8300 مدخل الى علم اآلثار اإلسالمية

الى علم االجتماعمدخل   7937 

 12795 مدخل الى علم االجتماع التربوي 

 11338 مدخل إلى علم االجتماع السياسي

 4356 مدخل إلى علم اإلدارة 

 3630 مدخل الى علم السياسة 

 5668 مدخل الى علم العالقات الدولية 

 7658 مدخل إلى علم العالقات الدولية 

 4122 مدخل إلى علم الكالم 

 12152 مدخل إلى علم المتاحف 

 4207 مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات

 5411 مدخل الى علم النفس 

 11061 مدخل إلى علم النفس 

 Introduction to psychology 2561 = مدخل إلى علم النفس

 11900 مدخل الى علم النفس التربوي

 10564 مدخل إلى علم النفس الجنائي 

النفس الفيزيولوجيمدخل إلى علم   12456 

 10074 مدخل إلى علم النفس المعاصر 

 12711 مدخل الى علم نفس العمل و التنظيم



 8372 مدخل إلى علم نفس النمو

 8303 مدخل إلى علوم المسرح 

 10790 مدخل الى فلسفة المنطق

 10083 مدخل إلى قضايا التعليم في العلوم اإلجتماعية : الجزء األول 

 10081 مدخل إلى قضايا التعليم في العلوم اإلجتماعية : الجزء الثالث 

 10080 مدخل إلى قضايا التعليم في العلوم اإلجتماعية : الجزء الثاني

 7695 مدخل إلي التاريخ اإلسالمي

 8955 مدخل علم اإلجتماع التجريبي والظاهرية التجريبية المعاصرة

الطفولة : النظرية و التطبيقمدخل في رعاية األسرة و   8161 

 9017 مدخل في علم االجتماع للجامعيين

 8548 مدخل إلدارة األزمات

 5665 مدخل لدراسة أجهزة تنظيم المجتمع في الخدمة اإلجتماعية 

 2580 مدخل لدراسة الفلسفة اإلسالمية

 10226 مدخل لدراسة الفولكلور : دراسات في التراث الشعبي الفلسطيني

 4294 مدخل لعلم الجمال 

 7364 مدخل لفن قصص األطفال

 5891 مدخل لالتصال و العالقات العامة

 12118 مدخل لالثار اإلسالمية في مصر و العالم اإلسالمي

 10085 مدخل للسيبرنطيقا اإلجتماعية : محاولة التحكم بالسلوك اإلجتماعي

 8707 مدخل لمناهج البحوث اإلجتماعية 

منوغرافي في المجتمع التواتي : الجزء األول مدخل   12200 

 2672 مدخلى في دراسة الفنون الشعبية المصرية و العربية 

 6927 مدرس القرن الحادي والعشرين الفعال : المهارات والتنمية المهنية

مدرسة الرواة الكذبين في رواية التاريخ االسالمي وتدوينه : خالل 
الهجرية األولى (رجالها ،أعمالها ،أثارهاالقرون الثالثة   ) 

7566 

 7087 مدرسة المستقبل : مجموعة رؤى و أفكار و دراسات معاصرة

 11430 مدرسة تحقيق التراث الوسيط عند المؤرخين الجزائريين 

 11945 مدريسة : الماضي والحاضر, بحث في األنتروبلوجيا التاريخية 

رمدن الجزائر في القرن التاسع عش  6959 

 6408 مدن مندثرة : تاهرت، سدراتة، أشير و قلعة بني حماد 

مدى فعالية برنامج إرشادي لحفض السلوك العدواني عند الطفل  
 األصم

11011 

 4719 مدى فعالية برنامج إرشادي لخفض قلق اإلمتحان

مدى فعالية برنامج إرشادي للتخفيف من الخجل لدى تالميذ السنة  
التعليم المتوسط األولى من   

10012 

مدى فعالية برنامج إرشادي للتخفيف من السلوك العدواني لدى  
 الجانحين

7524 

مدى فعالية برنامج عالجي معرفي سلوكي في الرفع من مستوى 
 جودة الحياة لدى ضحايا اإلرهاب

11413 

مدى مساهمة المربيات في تحقيق التفاعل اإلجتماعي لدى أطفال  
 الروضة 

11243 

مدى مساهمة المربيات في تحقيق التفاعل اإلجتماعي لدى أطفال   11244 



 الروضة 

 6523 مدينة اآلشير ومعالمها المعمارية والفنية

 -م 1945مدينة الجزائر : األوضاع االجتماعية و األنثروبولوجية : 

م 1954  
5961 

م 1516 -1253مدينة القدس في العصر الوسيط :   5462 

خالل عهد األغالبة مدينة القيروان  11973 

مدينة المنصورة المرينية بتلمسان : دراسة في الفكر العمراني  
 اإلسالمي وتطبيقاته العملية عمرانا وعمارة وفنا 

11434 

 8881 مدينة بجاية الناصرية : دراسة في الحياة االجتماعية والفكرية

العهد اإلسالميمدينة دلس (تدلس) : دراسة تاريخية و أثرية خالل   6238 

مدينة سطيف خالل الحكم اإلسالمي بين القرنين الثاني والثامن  
 هجريين/ الثامن والثاني عشر ميالديين

5040 

 11732 مذاكرات من سنوات الجحيم 

 8404 مذاهب علم النفس

 9387 مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة

1ياة كفاح (مذكرات أحمد توفيق : الجزء األول : ح ) 5088 

3مذكرات أحمد توفيق : الجزء الثالث : حياة كفاح ( ) 5089 

2مذكرات أحمد توفيق : الجزء الثاني : حياة كفاح ( ) 5086 

 5087 مذكرات أحمد توفيق : الجزء الرابع : رد أديب على حملة اكاذيب

 5091 مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار : نقيب أشراف الجزائر

مذكرات الرائد الطاهر سعيداني : القاعدة الشرقية قلب الثورة 
 النابض

8674 

 8644 مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج

مذكرات الرائد مصطفى مراردة "ابن النوي" : شهادات ومواقف  
 من مسيرة الثورة فى الوالية االولى

10829 

السياسي إلى القائد  مذكرات الرئيس علي كافي : من المناضل 
1962-1946العسكري  

11909 

 5991 مذكرات الشاذلي بن جديد : الجزء األول

مذكرات الضابط سالم جيليانو : أحد أبطال معركة سوق أهراس 
غرب سوق - الكبرى قائد المنطقة الرابعة من القاعدة الشرقية 

1962-1930بالنيابة-أهراس   

10371 

إقامته في زمالة األمير عبد القادر مذكرات الكلونيل اسكوت : عن   2836 

 12671 مذكرات اللواء خالد نزار 

 9308 مذكرات المجاهد : سلسلة المذكرات

 5452 مذكرات النقيب محمد صايكي : شهادة ثائر من قلب الجزائر

 11992 مذكرات امرأة عاشت الثورة 

 11993 مذكرات إمرأة عاشت الثورة 

اإلحتاللمذكرات جزائرية عشية   5836 

 12116 مذكرات حياة وذكريات أحداث : الجزء الثاني

 7797 مذكرات خير الدين بربروس 

مذكرات سي امعمر جقاقن : ضابط جيش التحرير الوطني  
 الجزائري 

12298 

 6225 مذكرات شاهد للقرن 



 6992 مذكرات شهيد لم يمت 

 7982 مذكرات مجاهد : ابراهيم راس العين

مذكرات مجاهد : إبراهيم رأس العين : من مقعد الدراسة بتونس  
 إلى ملحمة الثورة الجزائرية بالجزائر : األولوية إلى تحرير الوطن

7983 

 10075 مذكرات مجاهد من أكفادو : شواهد حية عن ثمن الحرية 

مذكرات مجاهدة من جيش التحرير الوطني : منطقة الجزائر 
 المستقلة

9460 

مقاوم : من مقاوم في حرب المدن إلى سجين سياسي مذكرات   5887 

 4944 مذكرات من جنوب العراق : من الطفولة إلى المنفى

 3510 مذكرات من مسيرة النضال والجهاد

 10141 مذكرات من وراء القبور : الجزء األول : وقائع مأساة مبيتة 

االنبعاث : أحكي لي عن مذكرات من وراء القبور : الجزء الثالث : 
1954نوفمبر  1  

10138 

 10139 مذكرات من وراء القبور : الجزء الثاني : تأمالت في المجتمع 

1958-1955مذكرات مناضل : مشاهد و وقائع   2983 

 4545 مذكرات وليام شالر : قنصل أمريكا في الجزائر 

 5966 مذكراتي

 7026 مذكرة الميراث : على مذهب اإلمام مالك

 12117 مذكرة حياة و ذكريات أحداث : الجزء األول

 9424 مرآة اإلسالم

مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
 : الجزء الثالث 

5448 

مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
 : الجزء الرابع

5449 

اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان مرآة الجنان وعبرة 
 : الجزء األول 

5450 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان 
 : الجزء الثاني 

5447 

 2980 مراجعة اإلستشراق : ثنائية الذات/اآلخر نموذج يوغسالفيا 

 5892 مراحل الفكر األخالقي 

القادر مع الجنرال دي ميشيل و وثائق خاصة مراسالت األمير عبد 
 بتاريخ الجزائر في عهد األمير

8356 

مراسالت االمير عبد القادر معالجنرال دي ميشيل : ووثائق خاصة 
 بتاريخ الجزائر في عهد االمير

8349 

- 1915-ه1333-1334مكماهون ( –مراسالت الشريف حسين 

م1916 ) 
11157 

ضوء السنة النبويةمراعاة الرأي العام : في    2361 

 12466 .مرافق المعلومات. : ماهيتها،إدارتها،خدماتها

مراقبة الريح : حل النزاعات خالل انتقال جنوب إفريقيا إلى  
 الديمقراطية

11543 

 11339 مراكز التجمع في حرب الجزائر

مربع اإلرهاب : األجهزة األمنية في العراق خالل الفترة من 
1968-2002  

4690 



مرجع الضمير في القرآن الكريم : مواضعه و أحكامه و أثره في 
 المعنى واألسلوب 

9259 

 3839 مرجع الطالب في المواريث على المذهب المالكي 

 7249 مرجع ل.م.د : تجويد التعليم في نظام ل.م.د 

 3362 مرشد األسرة و المعلمة في التربية الصحية 

العالج-المشكلة-األسبابمرض الصرع:   4194 

مركز الضبط وعالقته بالصالبة النفسية والذكاء اإلنفعالي لدى 
 .الطالب الجامعي

11577 

 5501 مزرعة أمزيان : تحقيق حول مركز للتعذيب إبان حرب الجزائر

 9146 مساجد أثرية في منطقتي الزاب ووادي ريغ

أخبار المدينة لمحمد بن مساجد المدينة المنورة من خالل كتاب 
م 815ه/  199الحسن بن زبالة)ت  ( 

7539 

 4417 مساجد حولت الى كنائس : دراسة تاريخية معمارية في األندلس

 7899 مساجد مدينة الجزائر في العهد العثماني

 6006 مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني

م  1830-1516العهد العثماني  مساجد وقصور مدينة الجزائر في  11158 

 8613 مسار قلم يوميات : الجزء الثالث

الى أكتوبر   1975مسار قلم يوميات : الجزء الرابع : من فاتح 
1980 

8614 

1999-1993مسار قلم يوميات : الجزء السادس :   8615 

1957-1956مسار قلم يوميات الجزء األول :    8611 

الجزء الثاني  1957 - 1956الجزء األول مسار قلم يوميات 
1958 - 1960  

8586 

1957-1956مسار قلم يوميات الجزء الثاني :    8612 

 12040 مسار مناضل

 12140 مسارات التحول الديمقراطي في المنطقة العربية

 10150 مساكن قصر القنادسة األثرية : في المنظور األثري 

االوسط مسالة الحدود في الشرق   8923 

م1954-1830مسألة المواطنة في تاريخ الجزائر المستعمرة ( ) 9064 

 5525 مسالك الثقافة اإلغريقية إلى العرب

 6271 مسالك المعنى : دراسة في بعض أنساق الثقافة العربية

: مقدمة عمار بلخوجة 1952-1930مسالك النضال   6474 

مستوى اآلداء الوظيفي لدى مساهمة اإلتصال الشخصي في رفع 
 العمال اإلداريين

11460 

مساهمة اإلتصاالت التسويقية اإللكترونية في إنعاش القطاع  
 السياسي

10978 

 7754 مساهمة اإلعالم المحلي المسموع في ترقية مفهوم المواطنة

 11435 مساهمة الجزائر في الحضارة العربية اإلسالمية 

الشعبية في المسرح الجزائري مساهمة الفنون   6353 

مساهمة في دراسة اإلحتراق النفسي لدى مستشار التوجيه واإلرشاد 
 المدرسي 

5575 

 9306 مستقبل التربية في العالم العربي 



 8215 مستقبل التعليم الجامعي العربي : رؤى تنموية

 8216 مستقبل التعليم الجامعي العربي : رؤى تنموية

الحضارة اإلنسانيةمستقبل   9264 

 11177 مستقبل الديمقراطية في الجزائر 

مستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي و استراتيجيات إقامة الدولة  
 الفلسطينية

3621 

 7692 مستقبل العالقة بين المثقف و السلطة

 4385 مستقبل المياه في العالم العربي 

العالم مستكشفو اآلثار : استكشافات و حضارات غيرت   12005 

مستوى الرضا الوظيفي لدى مستشاري التوجيه المدرسي والمهني 
 لوالية المدية

12495 

مستوى الرضا الوظيفي لدى مستشاري التوجيه المدرسي والمهني 
 لوالية المدية

12496 

مستوى الطموح وعالقته بكل من تقدير الذات والتوافق الدراسي  
ثانويلدى تالميذ السنة الثالثة   

7397 

 8234 مستوى المشكالت التربوية لدى المقبلين على شهادة البكالوريا

 11260 مستوى النرجسية وعالقته بتقدير الذات لدى المراهق الجانح 

 7472 مستوى تقدير الذات لدى المراهق المصاب بداء السكري 

 7473 مستوى تقدير الذات لدى المراهق المصاب بداء السكري 

مستويات الصحة النفسية وعالقتها بالتشبع بالقيم التربوية لدى  
 الطلبة 

7683 

مستويات تقدير الذات لدى المعاقين حركيا المصابين باأللغام : 
 وبناء برنامج مقترح لتحسين تقدير الذات لديهم 

4251 

 3782 مسجد قرطبة و قصر الحمراء 

 9298 مسرح األطفال 

 2787 مسرح الطفل

فل : البناء و الرؤيةمسرح الط  10287 

 5839 مسرح الطفل : التجربة و اآلفاق

مسرح الطفل : النظريةن مصادر الثقافة، فنون النص، فنون 
 العرض

8714 

 7297 مسرح الطفل العربي : نصوص مسرحية

 10004 مسرح برشت 

 9851 مسرح و دراما الطفل

الكرز في مختبر مسرحيات تشيخوف : من بالتونوف الى بستان 
 تشيخوف اإلبداعي

5399 

 6983 مسك الغنائم 

مسكوكات نوميديا الشرقية وأهمية حفظها وصيانتها : األلف الثالثة 
 قبل الميالد

5833 

 10029 مسلي اإلفريقي

 11531 مسؤولية الدول عن اإلساءة لألديان و الرموز الدينية

-1931-1907مواقف مسيرة الحركة اإلصالحية بتلمسان : آثار و 

و ملحق 1956  
11929 

مسيرة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية خالل ربع قرن  10326 



)1984-2009  

 10049 مسيرة كفاح في جيش التحرير الوطني : الوالية الثالثة

 12869 مسيرة مجاهد : من الوالية الثالثة المنطقة االولى

واألمهات في تربية األبناء مسئوليات اآلباء   11131 

م1947-1865مشاريع التجنيس وموقف الجزائريين منها( ) 8219 

 7449 مشاكل اإلدارة المدرسية و الطرق الحديثة لمعالجتها 

 9697 مشاكل الطفل الطبية و الصحية و التربوية

 13002 مشاكل الناس

 3288 مشاكل النمو عند الطفل المراهق و طرق تغذيته

 11719 مشاكل بيئية و أسرية

مشاهد من الحياة اليومية الرومانية في الجزائر من خالل الوحات 
 الفسيفسائية المحفوظة بالمتحف الوطني لآلثار القديمة

6679 

 8717 مشاهير السياسة : زعماء و ملوك و رؤساء 

 12195 مشروع الحياة عند المراهقين الجانحين

الكبير : الحقائق واألهداف و التداعياتمشروع الشرق األوسط   = 

Grand moyen -orient 
5064 

مشروع النهضة في المشرق العربي من خالل كتابات ألبرت  
م 20ومطلع القرن  18حوراني نهاية القرن   

11080 

مشروع الوحدة التحرري لحركة الجامعة اإلسالمية في بلدان  
م1919-1876المغرب العربي بين   

7868 

مشروع تقسيم الجزائر شمال جنوب (فصل الصحراء) الخلفيات 
م1962-1956والمآالت " " 

5748 

 8382 مشروعية الميتافيزيقا : من الناحية المنطقية

الصحية -التعليمية  -مشكالت األطفال : ( السلوكية   ) 9705 

 9544 مشكالت االطفال السلوكية : األسباب و العالج 

ية : واألساليب اإلرشادية لمعالجتها مشكالت األطفال النفس  11676 

 How = مشكالت األطفال و المراهقين : و أساليب المساعدة فيها

to Help Children With Common Problems 
1647 

مشكالت األم النفسية وعالقتها بصعوبات تعلم طفلها المتخلف  
 .عقليا

6169 

دراسة فى سوسيولوجيا مشكالت البحث العلمى فى العالم العربى : 
 التنظيم 

7833 

التلوث  -التغذية -المدرسة -مشكالت البيئة التعليمية للطفل : األسرة  3551 

 2989 مشكالت الشباب الجامعي و تحديات التنمية : بحث نظري و ميداني

 Problems of babyhood and = مشكالت الطفولة و المراهقة

adolescence 
2302 

الريفي في العالم العربيمشكالت المجتمع   2790 

 8094 مشكالت المدينة : دراسة في علم االجتماع الحضري

 11939 مشكالت بناء الدولة الحديثة في لبنان و الوطن العربي

 4034 مشكالت بيئية : طبيعتها, أسبابها, آثارها, كيفية مواجهاتها 

 11906 مشكالت تربوية في البالد اإلسالمية

تربوية معاصرة مشكالت    5164 

 Problems of kindergarten 3597 = مشكالت طفل الروضة



children 

 8251 مشكالت و قضايا سوسيولوجية معاصرة

مشكلة اإلتحاد والتعالي في عقيدة الشيخ محي الدين بن عربي :  
 دراسة في وحدة الوجود 

11169 

 6235 مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي

البطالة : األسباب و اآلثارو الحلول مشكلة   8062 

 -مشكلة التأخر الدراسي في المدرسة و الجامعة : األسباب 

الوقاية و العالج -التشخيص   
8785 

مشكلة التاريخ في الحركة التاريخية و تفسير التطور الحضاري 
 عند مالك بن نبي 

9031 

 4187 مشكلة التدخين و الحل 

ة لدى فالسفة اليونان : من أمبادوقليس مشكلة التوفيق و االصال
 حتى أفلوطين

9685 

 6217 مشكلة الثقافة 

مشكلة الجزيرة والتحوالت الحاصلة في الوطن العربي : مقاربة 
 نقدية

8212 

 8784 مشكلة الخوف عند األطفال 

مشكلة الطالق في المجتمع الجزائري : دراسة ميدانية حول عينة  
الوسط الحضري الجزائري من المطلقات في   

11203 

 8783 مشكلة العناد عند األطفال

 3863 مشكلة الفقر في العالم اإلسالمي : األسباب و الحلول

مشكلة المخدرات في الوطن العربي : دراسة لدرجة انتشار 
 المعلومات و الخبرات بالمخدرات لدى الشباب العربي

4139 

االسباب وسبل العالج = دراسة فقهية مشكلة انحراف األوالد : 
 قانونية 

4543 

 5048 مصادر التراث العربي 

مصادر التشريع اإلسالمي : و طرق إستثمارها عند اإلمام الفقيه  
هجري 456المجتهد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري الموفى سنة   

4031 

 12368 مصادر التهديد الداخلية و الخارجية لألمن القومي العربي

مصادر الضغط المهني لدي مستشاري التوجيه المدرسي و  
 انعكاساته على األداء الوظيفي و مستوي تقديرالذات لديهم

8933 

مصادر الضغط النفسي و عالقته بإستراتيجيات المواجهة لدى 
 تالميذ المقبلين على إمتحان شهادة البكالوريا 

11046 

 11137 مصادر المعلومات اإلعالمية 

 9885 مصادر المعلومات المرجعيةفي اإلنسانيات 

مصادر المعلومات عن اإلستشراق و المستشرقين : استقراء  
 للمواقف 

5352 

 6627 مصادر الوكنية الجزائرية 

 11219 مصادر دراسة التاريخ اإلسالمي : دليل ببليوغرافي 

 9433 مصادر في تاريخ المغرب و األندلس : دراسة و تحليل

عشاق : المجلد األول مصارع ال  12053 

 12597 مصالي الحاج : الزعيم المفترى عليه 

 5185 مصباح األرواح في أصول الفالح



 5186 مصباح األرواح في أصول الفالح

 5187 مصباح األرواح في أصول الفالح

مصدر الضبط والصحة النفسية : وفق االتجاه المعرفي السلوكي = 
 دراسة ميدانية

5797 

مصر اإلسالمية منذ الفتح اإلسالمي وحتي نهاية الدولة  
م 1171-641ه(567-21الفاطمية  

8946 

مصر في العهد العثماني من خالل رحلة أوليا جلبي خالل القرنين 
م17-16ه/11-12  

4557 

 12222 مصر و الثورة التحريرية الجزائرية : الجزء الرابع

 8770 مصر و العراق : دراسة حضارية

 9481 مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك 

 12081 مصر والمسألة المصرية : التدخل األجنبي

 9977 مصطفى بن بولعيد : مواقف و أحداث

 10960 مصطلحات أساسية في علم اجتماع اإلعالم واالتصال

 5037 مصلحة حفظ النفس في الشريعة اإلسالمية 

الشهداء وخيانة الخفراء؟مصير وحدة الجزائر بين أمانة   6243 

 8905 مطلع الفجر : الجزء األول 

مظاهر الحياة العامة ببغداد من خالل كتاب النتظم في تاريخ الملوك 
- 750ه/232-132واألمم إلبن الجوزي (العصر العباسي األول 

م846 ) 

12026 

 5055 مظاهر وحدة المجتمع الجزائري من خالل فنون القول الشعبية 

رسالة -2-تفسير سورة الفاتحة -1ن يوسف السنوسي اإلمام :  مع اب
 في الطب النووي

4976 

مع األمير عبد القادر : رحلة وفد فرنسي لمقابلة األمير في البويرة  
1837-1838  

6704 

 9831 معارك ثورة التحرير المظفرة : الجزء االول

 9830 معارك ثورة التحرير المظفرة : الجزء الثاني

 11112 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء األول 

 11120 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء التاسع

 11114 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء الثالث

 11124 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء الثالث عشر 

زء الثامنمعارك خالدة من الثورة الجزائرية : الج  11119 

 11113 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء الثاني

 11123 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء الثاني عشر 

 11122 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء الحادي عشر 

 11116 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء الخامس

خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء الخامس عشر معارك   11126 

 11115 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء الرابع 

 11125 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء الرابع عشر 

 11118 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء السابع

الجزائرية : الجزء السادس معارك خالدة من الثورة   11117 

 11127 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء السادس عشر 



 11121 معارك خالدة من الثورة الجزائرية : الجزء العاشر

 12499 معارك ندرومة : الجزء الثالث

 12500 معارك ندرومة : الجزء الرابع

التطريمعالم اثرية لمدينة المدية : دار باي   11049 

 8444 معالم التاريخ اإلسالمي

 10386 معالم التاريخ اإلسالمي الوسيط 

 2311 معالم التاريخ األوروبي الوسيط 

 9489 معالم التربية : دراسات في التربية العامة والتربية العربية 

 10554 معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر

: صور  1954-1900المسيلة بين معالم الحركة الوطنية بمنطقة 
 من النضال السياسي في وجه اإلحتالل الفرنسي

6712 

 4225 معالم الحضارة اإلسالمية

 7408 معالم الحضارة في عصر صدر اإلسالم

 4923 معالم القربة في أحكام الحسبة 

معالم تاريخ الشرق األدنى القديم : من أقدم العصور الى مجئ  
 األسكندر 

10092 

 10376 معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى

معالم تاريخ مصر الفرعونية : منذ عصر األسرة الواحد والعشرين 
 حتى نهاية عصر األسرة الثالثين 

7567 

 Repères pédagogiques 12902 = معالم تربوية

 10093 معالم حضارات الشرق األدنى القديم

 10511 معالم علم النفس

التربيةمعالم في   5338 

 2675 معالم في الثقافة اإلسالمية

 11757 معاناة المرأة 

 9690 معاني القرآن ألبي زكريا يحي بن زياد الفراء 

1830 - 1619معاهدات الجزائر مع فرنسا   11096 

من المنظور اإلقتصادي واإلجتماعي :  1920معاهدة سيفر 
 الخلفيات والتداعيات

9120 

م1841م/1840وإنعكاساتها على الدولة العثمانية (معاهدتي لندن  ) 8657 

معايير التخطيط : فلسفتها:و أنواعها و منهجية إعدادها و  
 تطبيقاتهافي مجال التخطيط العمراني

10648 

 3762 معتقل أبو غريب العار األمريكي والذل العربي

1962 - 1954معتقل الجرف بالمسيلة أثناء الثورة التحريرية (   ) 8645 

معجزات القرآن من مقارنات األديان : بحث علمي يكشف عن 
 معجزات قرآنية مبهرة ومذهلة تتعلق بمقارنات األديان 

10199 

 12750 معجم أعالم الجزائر : من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضر 

معجم أعالم الجزائر : من صدر اإلسالم حتى العصر 
 الحاضر:الجزء األول 

12751 

أعالم الجزائر : من صدر اإلسالم حتى العصر معجم 
 الحاضر:الجزءالثاني 

12752 

 9318 معجم أعالم بسكرة 



 3875 معجم األدباء : الجزء الثالث والرابع

 3559 معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب : الجزء الثالث

انيمعجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب : الجزء الث  3557 

 3560 معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب : الجزء الخامس

 3558 معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب : الجزء الرابع 

 3556 معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب : الجزء السادس

األديب : فهارسمعجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة   3561 

: الجزء األول 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة   3297 

: الجزء الثالث  2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة   3299 

: الجزء الثاني 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة   3298 

: الجزء الخامس 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة   3301 

: الجزء الرابع  2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة   3300 

: الجزء السابع  2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة   3303 

: الجزء السادس 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة   3302 

ألول معجم األصول في التراث العربي : الجزء ا  9573 

 9572 معجم األصول في التراث العربي : الجزء الثاني 

 3139 معجم البلدان : المجلد األول 

 3137 معجم البلدان : المجلد الثالث 

 Mu'djam Al- Buldan 3135 = معجم البلدان : المجلد الخامس

 3136 معجم البلدان : المجلد الرابع

 3134 معجم البلدان : المجلد السادس

 6674 معجم الثنزلوجيا و النثروبولوجيا 

 10431 معجم الطب النفسي والعقلي

إنجليزي -معجم الطالب : عربي   = Students' Dictionary 

Arabic -Englich 
6740 

إسباني -معجم الطالب : عربي  = Dictionario de 

estudiantes arabe- espanol 
9455 

فرنسي -إنكليزي -معجم الطالب الثالثي : عربي  = Student's 

dictionary trilingual 
9330 

عربي-إنجليزي، إنجليزي  -معجم الطالب المزدوج : عربي   = 

Students' Dictionary Arabic - Englich,Englich - 

Arabic 

6741 

عربي -إيطالي، إيطالي -طالب المزدوج : عربيمعجم ال  = 

Dizionario dello studente Arabo- Italiano, Italiano-

Arabo 

4375 

 7891 معجم العلوم االنسانية

 9508 معجم العلوم السياسية والعالقات الدولية 

فرنسي عربي مع سرد  -معجم العمارة والفن : عربي فرنسي 
 Dictionnaire d'architecture et des = فرنسي انجليزي

arts : Arabe - Français et français - Arabe avec un 

index ...... 

3162 

 3637 معجم القراءات : المجلد التاسع 

 11559 معجم المترادفات واألضداد 



عربي-معجم المصطلحات األثرية : فرنسي  4246 

واالجتماع ونظرية  معجم المصطلحات الحديثة : في علم النفس
فرنسي  -المعرفة عربي   

7206 

 9727 معجم المصطلحات السياسية و اإلستراتجية 

عربي -معجم المصطلحات المكتبية : إنجليزي   = ictionary Of 

Library Terms : English / Arabe 
3154 

 11478 معجم المعتقدات الشعبية الفلسطينية

لقسنطينةمعجم الموسيقى الحضرية   11927 

 7906 معجم المؤلفات السياسية 

 7107 معجم الهادي في المترادفات والمتجانسات 

 10630 معجم شعراء تهذيب اللغة

فرنسي الجزء األول-معجم عبد النور المفصل : عربي   9859 

فرنسي الجزء الثاني-معجم عبد النور المفصل : عربي   9860 

 2658 معجم علم االجتماع 

 4685 معجم علم االجتماع المعاصر 

 7688 معجم علم االجتماع المعاصر 

إنكليزي -فرنسي-معجم علم السياسة و المؤسسات السياسية : عربي  12784 

 5924 معجم علماء الدين و اإلصالح في الوطن العربي : العراق

معجم علماء الدين و اإلصالح في الوطن العربي : سوريا فلسطين 
األردنو   

5921 

معجم علماء الدين و اإلصالح في الوطن العربي : سوريا فلسطين 
 و األردن

5923 

معجم علماء الدين و اإلصالح في الوطن العربي : ليبيا تونس و  
 المغرب

5922 

 5925 معجم علماء الدين و اإلصالح في الوطن العربي : مصر 

 11232 معجم قبائل العرب : القديم والحديث 

م قبائل العرب : القديمة والحديثةمعج  11231 

 11230 معجم قبائل العرب القديمة والحديثة : الجزء الثاني 

معجم قبائل و دواوير الجزائر : مرفق بخارطة قبائل و دواوير  
 & Répertoire Alphabétique des Tribus = الجزائر

Douars de L'Algérie 

10907 

 3034 معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع : الجزء األول 

 3030 معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع : الجزء األول والثاني

 3031 معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع : الجزء الثالث

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع : الجزء الثالث 
 والرابع

3033 

 3032 معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع : الجزء الثاني

 3035 معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع : الجزء الرابع 

 11657 معجم مشاهير المغاربة

النفسيمعجم مصطلحات التحليل   5588 

 9611 معجم مصطلحات التربية و علم النفس 

 7011 معجم مصطلحات التربية والتعليم 



 2705 معجم مصطلحات علم اإلجتماع 

 Lexique des = معجم مصطلحات علم النفس : عربي/فرنسي

termes psychologiques /Français-Arabe 
5414 

 10700 معذبو األرض 

المعاني واإلعانة للمقصر العاني معرفة المباني لصحة   3368 

 The = معركة اإلدمان : التشخيص و خطوات العملية العالجية

battling of addiction 
2516 

 6409 "معركة العقاب "دراسة في أسباب الهزيمة والتداعيات

 12312 معركة الفلوجة : هزيمة امريكا في العراق 

م 705-683-ه  86-62مي (معركة تهودة وأثرها على الفتح اإلسال ) 13073 

 6039 معسكر عبر التاريخ 

 2645 معلمة الروضة 

 2646 معلمة الروضة 

 Kindergarten Teacher 10863 = معلمة الروضة

 9791 معلمة الفقه المالكي

 11250 معنى الحياة وعالقتها بالصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة 

 4340 معنى الفن

الشباب بالقطاع الخاص بالجزائرمعوقات تشغيل   8050 

1959-1954النمامشة -مغربلو الرمال األوراس  11896 

 11370 مفاتيح علم االجتماع 

 5160 مفاخر البربر

مفارقة القوة االمريكية : لماذا ال تستطيع القوة العظمى الوحيدة في 
 العالم أن تمضي وحدها 

12577 

ودورها في حياة المراهقمفاهيم أساسية في الشخصية   8306 

 6093 مفاهيم أساسية في علم االجتماع والعمل اإلجتماعي

 7614 مفاهيم أساسية في علم السياسة 

 6875 مفاهيم األنشطة العلمية لطفل ما قبل المدرسة 

 8503 مفاهيم الذكاء : سيكولوجية التفكير واإلبتكار 

إشكالية األمة والدولة مفاهيم الفكر السياسي في اإلسالم :   4888 

 7486 مفاهيم حديثة في وظائف اإلدارة التربوية و التعليمية

 7990 مفاهيم و مبادئ تربوية

 8817 مفاهيم و مصطلحات في العلوم التربوية 

اإلسرائيلي -مفاوضات السالم وديناميكية الصراع العربي   6909 

 4120 مفكرون غربيون، لماذا أسلموا؟؟ 

 11016 مفهرسة سيرة بني هالل الكبرى : التغريبة : الجزء الثاني

 11015 مفهرسة سيرة بني هالل الكبرى : الجزء األول 

 11792 مفهوم اإلرهاب في الشريعة اإلسالمية

 9439 مفهوم اإلصالح بين جمال الدين األفغاني و محمد عبده 

صولالمفاهيم و األ-مفهوم التاريخ : األلفاظ والمذاهب   4563 

مفهوم الحريات : دراسة مقارنة في النظم السياسية واالقتصادية و  
 االجتماعية و الدينية المعاصرة

2688 

 4451 مفهوم الذات : بين النظرية و التطبيق 



 11894 مفهوم الذات والوحدة النفسية لدى األحداث الجانحين

الجامعيين بجامعة مفهوم الذات وعالقته بمركز الضبط لدى الطلبة 
 المدية 

7517 

مفهوم الذات وعالقتها بالمهارات اإلجتماعية لدى عينة من تالميذ  
 السنة الرابعة متوسط 

10917 

مفهوم الزمن وعالقته بتقدير الذات عند الراشدين المصابين 
 .بالقصور الكلوي

9179 

مفهوم السلم في الفكر االسالمي : دراسة تحليلية مقارنة بين 
 الشريعة و القانون

3057 

 4564 مفهوم العقل 

مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية المعاصرة و حالة المواطنة 
 في الجزائر 

11576 

 2599 مفهوم النص : دراسة في علوم القرآن 

 10388 مفهوما الوضع واإلستعمال في اللسانيات العربية

دراسات تربوية نفسية أدبيةمقاربات بين اللغة و علم النفس :   11220 

 9302 مقاربات دبلوماسية لنزاعات إقليمية ودولية

 12490 1962-1830مقاربات في تاريخ الجزائر 

 5959 مقاربات في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية 

مقاربة ثقافية للمجتمع الجزائري : دراسة لبعض المالمح السوسيو 
إقتصاديةنفسية و   

7765 

 9827 مقاربة منظومية للبرامج التكوينية

 3656 مقارنة األديان

3مقارنة األديان : اإل سالم: ج.  = comparative religions : 

islam 
9116 

 11550 "مقارنة في تقدير الذات بين ضحايا المرور "سائقين، راجلين

 9635 مقال في اإلنسان : دراسة قرآنية 

اإلسالميين واختالف المصلين : الجزء األولمقاالت   2995 

 2997 مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين : الجزء األول

 2996 مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين : الجزء الثاني

 3079 مقاالت في الخدمة االجتماعية

مقاالت و آراء علماء جمعية العلماء المسلمين : اإلمام أبي يعلى  
 الزواوي : الجزء الرابع 

9006 

مقاالت و آراء علماء جمعية العلماء المسلمين : اإلمام مبارك بن 
 محمد الميلي : الجزء األول

9003 

مقاالت و آراء علماء جمعية العلماء المسلمين : الشيخ الطيب 
 العقبي : الجزء الثاني

9004 

المسلمين : الشيخ العربي مقاالت و آراء علماء جمعية العلماء 
 التبسي

9005 

 Discours de la methode 7944 = مقالة الطريقة

 2794 مقالة في الفعل العربي 

 5519 مقامات النور : مالمح جزائربة في التشكيل العالمي

 5518 مقامات النور : مالمح جزائرية في التشكيل العالمي

العصور : إقليم برج مقاومة اإلحتالل بالهضاب العليا عبر  12959 



 بوعريريج نموذجا : دراسة تاريخية

مقاومة التيار اإلصالحي في الجزائر لسياسة الفرنسة و دوره في  
1954-1900الحفاظ على اللغة العربية (   ) 

6347 

-2مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية : خالل العصر اإلسالمي ق 

الهجري 13  
10188 

ة جيجل الالستعمار الفرنسي خالل القرن التاسع مقاومة سكان منطق
 عشر

7720 

 4946 مقاييس أساليب العقاب 

 7975 مقترح إعادة تهيئة متحف األصنام بالشلف

 6845 مقتطفات من الذاكرة

 11541 مقتنيات متحف تلمسان

 9541 مقدمات في التعريف بنماذج من التراث

 11369 مقدمات في علم االجتماع 

 3928 مقدمة في علم النفس التربوي

 2447 مقدمة ابن خلدون 

 6029 مقدمة ابن خلدون 

 12299 مقدمة ابن خلدون : دراسة أصولية تاريخية

مقدمة ابن خلدون : لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام  
 العرب و العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

2439 

, الجزء األول من كتاب العبر و ديوان 1خلدون. ج.مقدمة ابن 
المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من  
 ذوي السلطان األكبر : المجلد األول

2438 

, الجزء األول من كتاب العبر و ديوان 1مقدمة ابن خلدون. ج.
هم من  المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم و البربر ومن عاصر

 ذوي السلطان األكبر : المجلد الثاني
2435 

, الجزء األول من كتاب العبر و ديوان 3مقدمة ابن خلدون. ج.
المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من  
 ذوي السلطان األكبر : المجلد الثالث

2436 

و أصولها مقدمة الفرق اإلسالمية : :الخلفية الفكرية و الثقافية 
 الفلسفية و الدينية

4911 

مقدمة الفرق اإلسالمية الخلفية الفكرية و الثقافية و أصولها الفلسفية 
 و الدينية

4910 

 5658 مقدمة إلى العلوم السياسية 

 6895 .مقدمة الى نظم المكتبة المبنية على الحاسوب

وإلهيات  مقدمة تهافت الفالسفة المسماة مقاصد الفالسفةا : منطق 
 وطبيعيات 

4805 

 11277 مقدمة في أصول التربية 

 10210 مقدمة في اإلحصاء االجتماعي

 9995 مقدمة في اإلحصاء التربوي

 3870 مقدمة في االعاقة العقلية

 An Introduction to = مقدمة في اإلعاقة العقلية

Intellectuel Disability 
3652 

 4466 مقدمة في اإلعالن 

 9698 مقدمة في اإلعالن 



 12115 مقدمة في االنثروبولوجيا الفلسفية : الذات بين العقالنية والالعقالنية

 11787 مقدمة في البحث اإلجتماعي

 6897 مقدمة في التربية الخاصة 

االجتماعية مقدمة في الخدمة   8433 

 11585 مقدمة في الخدمة اإلجتماعية 

 9920 مقدمة في العالقات العامة

 5638 .مقدمة في العلوم البحتة والتطبيقية

 12353 مقدمة في المنطق الرمزى

 7925 مقدمة في تاريخ العلوم في الحضارة اإلسالمية 

 5316 مقدمة في تحليل وتصميم نظم المعلومات 

تدريس التفكير مقدمة في   10565 

 4351 مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة 

 9125 مقدمة في تقنيات التعليم 

مقدمة في دراسة المجتمع المحلي الريفي : تحليل سوسيولوجي  
 للتنشئة االجتماعية للتلميذ المراهق بالوسط الريفي 

12543 

 9797 مقدمة في سيكولوجية االتصال و اإلعالم

ة في صعوبات القراءة مقدم  10449 

 9963 مقدمة في علم االجتماع

 9964 مقدمة في علم االجتماع

 9873 مقدمة في علم االجتماع التربوي

 3188 مقدمة في علم االجتماع الريفي

 8227 مقدمة في علم االجتماع السياسي

 9871 مقدمة في علم المعلومات 

والمعلومات : الدولي والمقارن مقدمة في علم المكتبات    2747 

 8467 مقدمة في علم النفس

 6613 مقدمة في علم النفس التنظيمي 

 4219 مقدمة في علم النفس العصبي

 9817 مقدمة في علم النفس المعرفي

 8715 مقدمة في نظرية المسرح الشعري

 9296 مقدمة في نظرية المسرح الفكري مع التطبيق 

نظرية المسرح الفكري مع التطبيق مقدمة في   9297 

 10084 مقدمة لعلم النفس األدبي

مقدمة موطأ االمام مالك رضي هللا عنه : و يليه الدرر الستية في  
اخبار الساللة االدريسية : ويليه المسلسالت العشر في االحاديث 
 النبوية على صاحبها افضل الصالة و اتم التسليم

4093 

 11348 مقدمة نقدية في علم االجتماع 

الطالب الجامعيمقروئية الجرائد اليومية الورقية واإللكترونية عند   7222 

مقياس إضطرابات اللغة اللفظية : لدى األطفال ذوي صعوبات 
 Verbal Language = التعلم

10300 

اجتماعي : مقياس لتقييم طبيعة حل أزمات النمو -مقياس النمو النفس
 وفق نظرية أريكسون 

4781 

 5410 ....مقياس هيرمان ألنماط التفكير : أين أنت اآلن؟



 6955 مكافحة اإلتجار باألشخاص و االعضاء البشرية 

 11948 مكافحة اإلتجار باألشخاص و األعضاء البشرية 

 2910 مكافحة اإلرهاب

 5934 مكافحة الجريمة في وسائل اإلعالم السمعية البصرية 

 10473 مكانة اإلعالميين في ضوء اإلعالم الجديد 

جزائرية : موبليس  مكانة اإلعالن في المؤسسة اإلقتصادية ال
 أنموذجا

5715 

 11353 مكانة الثقافة في القنوات اإلذاعية المحلية 

مكانة العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمية الجزائرية :  
 المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

7164 

 12278 "مكانة العالقات العامة في مؤسسة بريد الجزائر "والية المدية

المرأة في األسرة و دورها التربوي في منظور اإلسالم مكانة   12233 

 10880 مكانة المرأة في المشاركة المجتمعية : إنسانية المرأة

مكتبات األطفال المدرسية والعامة ورياض األطفال. : أساليب 
 .االستخدام والتطوير

12106 

 7926 مكتبات األطفال في عصر المعلومات 

 5330 مكتبات السجون

 7159 .مكتبات المدارس الثانوية. : دراسة نظرية وتطبيقية

مكتبات المراكز الثقافية. : دراسة ميدانبة لواقعها وتحليل التجاهات 
 .المستفيدين منها

4148 

 9748 مالمح الفكر اإلسالمي : محمد أحمد عبد القادر 

 9749 مالمح الفكر اإلسالمي بين اإلعتدال والغلو 

موسوعة السياسةملحق   7698 

 11455 (ملحمة ابي عبد هللا األيكجاني : (مذهبية وتوحيد

1962جويلية  5ملحمة الجزائر المصورة : من ماسينيسا إلى   11704 

 4483 ملكية األسرة : دراسة مقارنة

 12893 ملوك الفراعنة 

 11587 ممارسة اإلتصال وعالقته بالصراع التنظيمي 

األسرة الجزائرية ألساليب التربية اإلعالمية على الطفل  ممارسة 
 المتعرض للتلفزيون

6831 

ممارسة التربية البدنية والرياضية ودورها في الحد من العنف  
 .المدرسي لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط

6450 

 8109 ممارسة الخدمة اإلجتماعية في مجال رعاية الشباب و قضاياهم

الخدمة اإلجتماعية مع الفئات الخاصة ذوي اإلحتياجات ممارسة 
 الخاصة و الموهوبين

8111 

م  2012-1990ممارسة الصحفي للمهنة في ظل قانوني   6363 

- ألقابهم-مسكوكاتهم-نقوشهم-مماليك مصر و الشام : نقودهم

م1518-1250ه 922-648سالطينهم   
12344 

ين و المسلمين في  مملكة الخزر اليهودية و عالقتها بالبيزنطي
 العصور الوسطى 

5179 

 4748 مملكة الفالقة 

مملكة الفالقة : شهادة المجاهد عمر الشيخ العيدوني على وقائع 
ثورة التحرير المباركة في الوالية الثانية, المنطقة الثانية الناحية 

4747 



مما صنعوسمع وشاهد 221األولى القسم الرابع, أوالد عيدون رمز   

1591-1493مملكة سنغاي في عهد األسيقيين :   8239 

مميزات المخطوط الصحراوي من خالل خزانة ابن حمودة بالمكتبة 
 الوطنية الجزائرية 

10390 

 12501 من أبطال ندرومة و نواحيها : الجزء األول

 12509 من أبطال ندرومة و نواحيها : الجزء التاسع

ء الثالثمن أبطال ندرومة و نواحيها : الجز  12503 

 12508 من أبطال ندرومة و نواحيها : الجزء الثامن

 12502 من أبطال ندرومة و نواحيها : الجزء الثاني

 12512 من أبطال ندرومة و نواحيها : الجزء الثاني عشر

 12511 من أبطال ندرومة و نواحيها : الجزء الحادى عشر 

الخامسمن أبطال ندرومة و نواحيها : الجزء   12505 

 12504 من أبطال ندرومة و نواحيها : الجزء الرابع

 12507 من أبطال ندرومة و نواحيها : الجزء السابع

 12506 من أبطال ندرومة و نواحيها : الجزء السادس 

 12510 من أبطال ندرومة و نواحيها : الجزء العاشر

مناقشات الندوة  من اجل إصالح جامعة الدولة العربية : بحوث و  
 الفكرية

11847 

 6216 من أجل التغيير

 6220 من أجل التغيير

 6505 من أجل أن تحيا الجزائر

 3996 من أسرار البيان القرآني

من أعالم التراث الكنتي المخطوط : الشيخ محمد بن بادي الكنتي : 
 حياته و آثاره 

2915 

الحركة الوطنيةمن أعالم الجزائر : أحمد مصالي الحاج زعيم   11221 

من أعالم الجزائر : الشيخ أبو اليقظان الصحفي الالمع في الحركة 
 اإلصالحية

11226 

 11225 من أعالم الجزائر : الشيخ العربي التبسي شهيد الوطن و اإلسالم

من أعالم الجزائر : الشيخ محمد خير الدين من عضو في جمعية 
للثورة العلماء الى عضو في المجلس الوطني   

11222 

من أعالم الجزائر : حمدان بن عثمان خوجة من ألمع وجوه  
 المقاومة السياسية

11224 

 11223 من أعالم الجزائر : فرحات عباس أول رئيس حكومة جزائرية

 6058 من أعالم الجنوب الجزائري 

 10452 من أعالم الطب في العصور الوسطى

الشيخ محمد الشاللي هرباجي من أعالم سطيف : الشاعر الشعبي   7966 

- 27من أعالم منطقة بسكرة : في القرون الثالثة الهجرية األولى 

م 914 648ه/  300 ......... 
4645 

من اإلستبداد الشرقي إلى النظام العالمي الجديد : التاريخ  
 اإلجتماعي للجزائر تحت المجهر

6619 

 3160 من الحداثة الى ما بعد الحداثة في الفن 

 4307 من الخالدين : اللذين حملوا لواء الجهاد وحققوا معجزة النصر 



 5446 من الدراسات اللغوية القرآنية 

 10993 من العلوم عند المسلمين 

 11544 من المعرفة التاريخية 

1962-1830من المقاومة الي الحرب من أجل اإلستقالل   12980 

 6984 من إيكوسيم إلى الجزائر

بطوالت المرأة الجزائري في الثورة و جرائم االستعمار من 
 الفرنسي

11141 

 10797 من بالغة سورة المؤمنون 

 2791 من تاريخ الجزائر الحديث 

 7028 من تاريخ توات : أبحاث في التراث:الجزء الثاني

 12186 من تاريخ غليزان الثوري و السياسي و الثقافي

السادسة التاريخيةمن تراث الوالية   7813 

 2559 من تراث معان الشعبي القديم والحديث

من حزب الشعب الجزائري الى جبهة التحرير الوطني : مذكرات 
 مناضل

10349 

 7012 من حقائق جهادنا 

من حياة الشيخ قدور بن عاشور الندرومي : الصوفية والفنية(أعمال 
1994ماي  10-8الثانيالملتقى الوطني  ) 

12514 

 8209 من داخل معسكرات الجهادفي ليبيا

من دواعي و نتائج مقاومة و ثورات سكان والية عين الدفلى :  
م انموذجا1948انتفاضة أوالد الشيخ و هراوات   

6071 

من دولة عمر إلى دولة عبد الملك : دراسة في تكوين اإلتجاهات  
يالسياسية في القرن األول الهجر   

6738 

 4565 من ديوان السياسة 

من ذكرياتي عن اإلمامين الرئيسين : عبد الحميد بن باديس ومحمد 
 البشير اإلبراهيمي 

6120 

من ذكرياتي عن اإلمامين الرئيسين عبد الحميد بن باديس و محمد  
 البشير اإلبراهيمي 

6121 

 10451 من رحالة الشرق و الغرب في العصور الوسطى

رسائل العالمة الشيخ عمر أبي حفص الزموري رحمه هللا :  من 
 كراس الفقه

13028 

 6480 من شهداء الثورة

 5231 من شهداء ثورة التحرير 

 12324 من شهداء ثورة التحرير 

 6922 من فقه الدولة في اإلسالم : الجزء األول

 6921 من فقه الدولة في اإلسالم : الجزء الثالث

الدولة في اإلسالم : الجزء الثانيمن فقه   6923 

 9754 من قضايا األخالق في الفكر اإلسالمي

 12625 من معارك الثورة التحريرية الجزائرية

1961-1955من معارك المجد في أرض الجزائر   9555 

 5232 من معارك ثورة التحرير

 4884 من نهج الثورة إلى فكر اإلصالح



المخطوطات العربية : المجلد األول من نوادر   3753 

 3752 من نوادر المخطوطات العربية كتاب التاريخ : المجلد الثاني 

 4703 من نور النبوة : مائتان وخمسون حديثا شريفا وشرحها 

 9032 من واقع الثقافة الجزائرية 

 3511 من وحي البصائر

الجزائر من وحي التراث المعماري والحرفي في   10023 

المظفرة  1954من وقائع ثورة نوفمبر   6070 

 5191 منابر النور 

منابع الثقافة السياسية و الخطاب الوطني عند كل من مصالي الحاج 
 و فرحات عباس

7521 

 2964 مناقب و مآثر آل بلعمش الجكنيين بالحاضرة الصحراوية تندوف

النفسمناهج البحث العلمي في التربية وعلم   8773 

مناهج البحث العلمي في العلوم التربوية و النفسية : أساسياتها و  
 تقنياتها 

9704 

 2760 مناهج البحث في العلوم اإلقتصادية و اإلجتماعية 

 12458 مناهج البحث في المواطنة و قيم المجتمع 

 10363 مناهج البحث في علم االجتماع

التحليل السياسي و مناهج البحث مناهج البحث في علم السياسة :   4938 

 4939 مناهج البحث في علم السياسة : بناء المقاييس 

مناهج البحث في علم النفس : أساليب تصميم البحوث وطرق جمع 
 المعلومات 

10513 

 5582 مناهج التربية

 11903 مناهج التربية : أسسها وتطبيقاتها 

عالقتها بالتفسير الشفاهيمناهج التفسير الموضوعي و   8048 

 12675 مناهج الدراسات االجتماعية و أصول تدريسها

مناهج الفكر و البحث التاريخي و العلوم المساعدة و تحقيق 
المخطوطات : مع دراسة لألرشيف العثماني و اللبناني و العربي و 
 الدولي 

7400 

مرحلة التعليم األساسيمناهج اللغة العربية : وطرائق تدريسها في   3646 

 12951 مناهج تفسير النصوص بين علماء الشريعة وفقهاء القانون 

 6940 مناهج رياض األطفال 

 6378 مناهج علم االجتماع 

 8289 مناهج فى التفسير

 11319 مناهج كتابة األخبار وتحريريها 

 3651 مناهج و أساليب التدريس : في التربية الخاصة 

أساليب التربية و التعليم مناهج و   7929 

تقويمها  -تنفيذها   -مناهج و برامج الموهوبين : تخطيطها   3369 

 5489 مناهضة العولمة : حركة المنظمات الشعبية في العالم 

مع الحراك المدني الالعنفي 1963-1959مناهضو حرب الجزائر   10722 

 7716 منزلة الحروف في فلسفة ابن العربي الصوفية 

منصة التعلم عن بعد ليسانس علوم إجتماعية, مقياس مدارس  
 ومناهج : سنة أولى علوم إجتماعية

11142 



 4806 منطق تهافت الفالسفة المسمى معيار العلم

1930-1830عام من المقاومة ( 100منطقة الزاب :  ) 7248 

 5706 منظور الزمن و عالقته باالكتئاب لدى ضحايا حوادث المرور 

نظور الزمن والصالبة النفسية لدى المرأة المتأخرة في اإلنجابم . 10775 

منظومة التعليم وأساليب تدريس : الرياضيات،اللغة  
اإلنجليزية،الكيمياء،األنشطة التعليمية،تكنولوجيا  
 التعليم،تدريب،ابداع،نظام الجودة

7429 

الشاملة منظومة تكوين المعلم : في ضوء معايير الجودة   2380 

منمنمات محمد راسم الجزائري : روح الشرق في الفن التشكيلي 
 العلمي : دراسة فنية

4993 

 2782 منمنمات ومخطوطة مقامات الحريري العظمى في بطرسبورغ 

 3324 منهاج المسلم : كتاب عقائد وأخالق وعبادات ومعامالت 

معامالت منهاج المسلم : كتاب عقائد وأداب وأخالق وعبادات و  3325 

 11201 منهج ابن العربي : في تفسير أحكام القرآن الكريم

م) في 1230-1153ه/625-548منهج إبن حماد الصنهاجي (
 الكتابة التاريخية : مصنفة أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم

9323 

 5118 منهج اإلمام الترمذي في نقد الحديث النبوي 

دراساتمنهج البحث المقارن : بحوث و    5843 

الدراسات  -منهج البحث المقارن في التربية : خرائط المقارنة
المعايير -المجالية  

5844 

 5566 منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي 

 11291 منهج الحوار في الرؤية اإلسالمية

 3411 منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه

  -درء شبهات   -التقليد : تصحيح مفاهيم منهج السلف بين العقل و 

 رد مفتريات 
3338 

منهج الشيخ المولود الحافظي األزهري الفلكي في التربية و التعليم 
 : من خالل مراسالته لتلميذه الشيخ علي بو بكر الزموري

6304 

 8178 منهج المدرسة اإلبتدائية : من مطبوعات اليونيسكو 

ل تحديات القرن الواحد والعشرين منهج المدرسة الثانوية : في ظ  10752 

 10755 منهج المرحلة اإلبتدائية

- 510منهج النقد التاريخي لعبد الرحمان إبن الجوزي (

م1201-1116ه/507 ) 
4646 

 10201 منهج أهل الحديث في الرد على المتكلمين : أسسه و تطبيقاته 

 11744 منهجيات البحث اإلجتماعي و اإلعالمي

منهجية إقامة متحف للطفل في الجزائر : متحف الطفولة بالجزائر 
 العاصمة 

8198 

منهجية االستفادة من األحاديث النبوية بالطرق الست : السند ، 
 المصطلح ،المالبسات،المنطوق ،المفهوم،اإلحاءات 

9371 

 4257 منهجية البحث وعلم المكتبات وتحقيق المخطوطات 

األسس و المفاهيم و األساليب العلمية منهجية البحث التاريخي :  3292 

 5493 منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية : تدريبات عملية 

 7019 منهجية حفظ وصيانة اللوحات الجدارية منطقة تاسيلي كاجر 

 2540 مهارات إدارة اجتماعات العمل بنجاح



التعليم العام. :  مهارات استخدام المكتبة المدرسية في مراحل  
الثانوي-اإلعدادي(المتوسط)-االبتدائي-رياض األطفال . 

12104 

 10261 مهارات اإلتصال : اإلنساني و األكاديمي 

 3610 مهارات االتصال في الخدمة االجتماعية

مهارات اإلتصال والتفاعل في عمليتي التعليم والتعلم : قراءات 
 أساسية في تربية الطفل 

11288 

 4413 مهارات اإلستعداد للقراءة في الطفولة المبكرة

 4412 مهارات االستماع والتحدث في الطفولة المبكرة 

 Active listening 9561 = مهارات اإلستماع النشط

 Speaking skills 9562 = مهارات التحدث : العملية واألداء

 3578 مهارات التدريس الصفي

 10806 مهارات التدريس الصفي

مهارات التعامل مع الناس : الذات, الرؤساء, المرؤوسين, الزمالء, 
 العمالء 

12859 

 3231 مهارات التعليم : دراسة في الفكر و األداء التدريسي

 11305 مهارات التفاوض ودبلوماسية اإلقناع 

 Interpersonal = مهارات التواصل بين األفراد في العمل

skills at work 
12844 

 3949 مهارات الحاسوب الشخصي : للعاملين في مؤسسات المعلومات 

مهارات السياقة (المعرفية، اإلنفعالية الحسية الحركية) والفروق 
 الجنسية بين الجنسين لقيادة المركبات لدى المتربصين الشباب

6082 

 4791 مهارات العمل االجتماعي 

 3471 مهارات القيادة التربوية : في اتخاذ القرارات االدارية 

 9784 مهارات الممارسة العامة للخدمة اإلجتماعية

 9230 مهارات الموهوبين و وسائل تنمية قدراتهم اإلبداعية 

 4999 مهارات في الفنون التشكيلية 

 9874 مهارات في اللغة و التفكير

ها بالكفاءة اللغوية مهارات ما وراء المعرفة و عالقت  5648 

 7650 مهام الويب وبنية الدعم التعليمي

 6084 مهنة الطبيب بين ضغط العمل وتقدير المجتمع 

 6085 مهنة الطبيب بين ضغط العمل وتقدير المجتمع 

 11278 مهندسو الثورة 

 11279 مهندسو الثورة : شهادة 

م 1945م/1830مواجهة الجزائريين لسياسة التنصير   12015 

موازنة بين مذهبي الباقالني و الجرجاني في كتابيهما إعجاز القرآن 
 و دالئل اإلعجاز

7005 

 7494 مواسم العرب : المواسم الثقافية و التجاريةو الدينية و الطبيعية 

 7495 مواسم العرب : المواسم الثقافية و التجاريةو الدينية و الطبيعية 

الكبرى : خصائص المواسم العامة و عوامل نشوئها  مواسم العرب 
 و ازدهارها 

7492 

 10922 مواقع أثرية من العصرين اليوناني والروماني

 4162 مواقع التواصل االجتماعي و السلوك اإلنساني 



مواقع التواصل اإلجتماعي وعالقتها باإلغتراب اإلجتماعي لدى 
 الطالب الجامعي

10432 

تماعي وعالقتها بإنحراف المراهقينمواقع التواصل اإلج  10703 

 10556 مواقع و حضارات ماقبل التاريخ في بالد المغرب القديم

 10551 مواقع و مدن أثرية

-1345مواقف الحركة اإلصالحية الجزائرية من الثقافة الفرنسية 

م 1940-1925ه /1359  
5853 

م1940-1925(مواقف الحركة اإلصالحية من الثقافة الفرنسية  ) 5854 

1962-1954مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية   9288 

مواقف الفقهاء والعلماء من حركة اإلصالح في الدولة العثمانية  
م 19ه/13خالل القرن   

6446 

:  1962 -1954مواقف المغرب األقصى تجاه الثورة الجزائرية 

 الجزء االول 
12894 

:  1962 -1954األقصى تجاه الثورة الجزائرية مواقف المغرب 

 الجزء الثاني
12895 

مواقف بن يوسف بن خدة النضالية و السياسية : قراءة في التاريخ  
 الجزائر الحديث

7140 

 5261 مواقف جزائرية

 5263 مواقف جزائرية

 12530 مواقف قادة الثورة من مؤتمر الصومام

 8414 مواقف مناهضة لإلستعمار 

اقف و تحديات في العالم العربيمو  9834 

 7960 مواقف و دراسات في التاريخ و التراث

موانئ المغرب اإلسالمي من خالل كتب الرحلة الجغرافية في  
 العصر الوسيط

5569 

 6888 مؤتمر الصومام و أثره في تنظيم الثورة

-1956مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 

1962 
2822 

م : التداعيات والخلفيات 1957أوت  20مؤتمر القاهرة   12051 

 4477 مؤتمر طنجة المغاربي : دراسة تحليلية تقييمية 

 2817 موجز تاريخ األسطورة 

 7180 موجز تاريخ الشرق األدنى

 9265 موجز تطور الحضارات اإلنسانية

 4334 موجز في تاريخ الفن

أميريكية-الفهرسة االنجلوموجز قواعد  . 7105 

م ألبن الحمصي  16-10مؤرخو الشام والسياسة العثمانية في القرن 
 وإبن طولون

4777 

 2757 مؤسسات المجتمع المدني و التحول الديمقراطي

 8731 موسوعة أسماء ال تنسى 

 3595 موسوعة أشهر جواسيس العالم

المجلد األولموسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف :   8277 

 8285 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد التاسع

 8279 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الثالث



 8284 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الثامن 

 8278 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الثاني

أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الحادي عشر موسوعة   8287 

 8281 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الخامس

 8280 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد الرابع 

 8283 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد السابع

المجلد السادس  موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف :  8282 

 8286 موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف : المجلد العاشر 

 5428 موسوعة أعالم الشعر العربي

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : األحرف باء 
4تاء ثاء:ج   

6457 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف االلف 
1:ج  

6465 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف االلف 
2:ج  

6455 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف الباء 
3:ج  

6456 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف 
5الجيم:ج  

6924 

مسلمين : حرف الحاء موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و ال
7:ج  

6458 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف 
6الحاء:ج   

11751 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف 
8الخاء:ج  

6459 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف الدال  
9و الذال :ج  

6460 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف الراء 
10:ج  

6461 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف الزاي 
11:ج  

6462 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف السين 
12:ج  

6463 

لمين : حرف موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المس
13السين:ج   

6464 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف 
14الشين:ج   

5222 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف 
15الشين:ج   

5223 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف الصاد 
السابع عشر و الضاد: المجلد   

5225 

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين : حرف 
16الصاد: المجلد   

5224 

موسوعة اآلثار و الحضارة االسالمية العصر االموي اآلثار   11211 



االسالمية : خالل العصر األموي قي شرق و غرب العالم  
 اإلسالمي

 7700 موسوعة االحجار الكريمة

األمثال القرآنية : من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة  موسوعة 
1ابراهيم : ج.  

9774 

طريقة تدريس  -نصوص -موسوعة اإلمالء العربي : قواعد  5814 

 12432 موسوعة التاريخ اإلسالمي : الدولة العثمانية

 12433 موسوعة التاريخ اإلسالمي : العصر األموي

األمويموسوعة التاريخ اإلسالمي : العصر   12434 

 12435 موسوعة التاريخ اإلسالمي : العصر األموي

 10038 موسوعة التاريخ اإلسالمي : العصر العباسي

موسوعة التاريخ اإلسالمي : العصر العباسي في العراق و المشرق 
ه 132-656  

12436 

 12437 موسوعة التاريخ اإلسالمي : الفهارس

المسلمون في إفريقيا جنوبي  موسوعة التاريخ اإلسالمي : 
 .الصحراء

12438 

ه897-93موسوعة التاريخ اإلسالمي : المسلمون في األندلس  . 12439 

ه 923-122موسوعة التاريخ اإلسالمي : المغرب اإلسالمي   12440 

 4986 .موسوعة التاريخ اإلسالمي : عصر النبوة و ما قبله

الجزيرة العربية  موسوعة التاريخ اإلسالمي : مصر و الشام و 
ه 254-923  

12441 

: جزيرة العرب قبل   -الكتاب األول-موسوعة التاريخ اإلسالمي 
عصر الجاهلية-اإلسالم - 

9866 

موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة االسالمية : اإلسالم والدول 
 اإلسالمية جنوب صحراء افريقيا

9115 

اإلسالمية : الجزء األولموسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة   9111 

 9112 موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية : الخالفة العباسية

: عصر النبوة وتأسيس   -المجلد الثاني-موسوعة التاريخ اإلسالمي
م631-ه10الدولة اإلسالمي( ) 

9867 

ت -موسوعة التدريس : الجزء األول (أ ) 2362 

ع -الجزء الثالث (ح موسوعة التدريس :  ) 2364 

ح  -موسوعة التدريس : الجزء الثاني (ت  ) 2363 

ي -موسوعة التدريس : الجزء الخامس ( م  ) 2366 

م -موسوعة التدريس : الجزء الرابع (ع  ) 2365 

 7374 موسوعة التلوث البيئي 

موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية والحضارية : المجلد الخامس: 
اإلسالميةالحضارة   

11622 

 2622 موسوعة الجنوب األرض واإلنسان : المجلد األول: مدينة معان

 7967 موسوعة الجنوب األرض واإلنسان : المجلد الثالث: لواء الشوبك

 4440 موسوعة الجنوب األرض واإلنسان : المجلد الثاني: لواء البتراء 

الخامس: محافظة  موسوعة الجنوب األرض واإلنسان : المجلد  
 الطفيلة 

4955 

 5229 موسوعة الجنوب األرض واإلنسان : المجلد الرابع: محافظة العقبة



موسوعة الجنوب األرض واإلنسان : المجلد السادس: محافظة  
 الكرك

5360 

, معارك الحرب العالمية األولى 2موسوعة الحرب العالمية االولى. 
 : مذابح الرجال.. وحرائق األموال

5736 

, شخصيات الحرب العالمية 3موسوعة الحرب العالمية األولى. 
 األولى : زعماء وقادة.. وجواسيس وخونة

5738 

موسوعة الحرب العالمية الثانية, الطابور الخامس : جواسيس 
 الحرب العالمية الثانية االخطر..واألمهر...واألشهر

4855 

وزعماء الحرب العالمية موسوعة الحرب العالمية الثانية, قيادات 
 الثانية

4854 

, أسرار الحرب العالمية الثانية : 1موسوعة الحرب العالمية الثانية. 
وقائع و أطماع و نتائج شكلت العالم احداث قديمة من منظور  
 عصري 

4852 

, معارك الحرب العالمية الثانية : 2موسوعة الحرب العالمية الثانية. 
حاضر رؤية جديدة لمعارك فاصلة تكتيكات الماضي، ودروس ال  

4853 

 11893 موسوعة الحروب واألزمات اإلقليمية في القرن العشرين : أوربا

موسوعة الحضارات : تاريخ ، لغات،أعالم ،قيم حضارية،مدن  
 ،عادات و تقاليد

10520 

الجزء الثاني-موسوعة الحضارات وتاريخ األمم القديمة والحديثة  - 8910 

الجزء  -الحضارات" وتاريخ األمم القديمة والحديثة" موسوعة 
 -األول

8909 

 = موسوعة الخدمة االجتماعية المعاصرة : معجم المصطلحات

Encyclopedia of modern social work : Dictionary 

of terms 

4343 

العثمانيون-موسوعة الخلفاء : الفاطميون  3370 

إلى ث موسوعة السياسة : الجزء األول . من أ  = 

Encyclopedia of politics . volum.1 
5000 

 = موسوعة السياسة : الجزء الثالث . من ز إلى ع

Encyclopedia of politics . volum.3 
5002 

 = موسوعة السياسة : الجزء الثاني . من ج إلى ر

Encyclopedia of politics . volum.2 
5001 

الخامس . من ك إلى مموسوعة السياسة : الجزء    = 

Encyclopedia of politics . volum.5 
5004 

 = موسوعة السياسة : الجزء الرابع . من ع إلى ق

Encyclopedia of politics . volum.4 
5003 

 = موسوعة السياسة : الجزء السابع . من ه إلى ي

Encyclopedia of politics . volum.7 
5006 

الجزء السادس . من م إلى نموسوعة السياسة :   = 

Encyclopedia of politics . volum.6 
5005 

 9658 موسوعة الطرائف والنوادر : الجزء األول: من درر الخواطر 

 9660 موسوعة الطرائف والنوادر : الجزء الثالث: من درر الخواطر 

 9659 موسوعة الطرائف والنوادر : الجزء الثاني: من درر الخواطر 

 9661 موسوعة الطرائف والنوادر : الجزء الرابع: من درر الخواطر 

 3447 موسوعة العمارة اإلسالمية في مصر : المجلد األول



 2371 موسوعة الغد : الجزء األول: علم الحيوان 

 2372 موسوعة الغد : الجزء الثاني: الجغرافيا

 2864 موسوعة الفنون اإلسالمية في األندلس

سة الوصفية للمكتبات ومراكز المعلوماتموسوعة الفهر . 7678 

 7679 .موسوعة الفهرسة الوصفية للمكتبات ومراكز المعلومات

 9782 موسوعة المآذن العثمانية

 2556 موسوعة المدن اإلسالمية

 2333 موسوعة المعارف التربوية : الجروف من ص الى ل 

 2331 موسوعة المعارف التربوية : الحرف ت

 2330 موسوعة المعارف التربوية : الحرفان أ،ب 

 2332 موسوعة المعارف التربوية : الحروف من ث الى ش

 2334 موسوعة المعارف التربوية : الحروف من م الى ي 

 6731 موسوعة المعارف الشاملة : االدب

 6727 موسوعة المعارف الشاملة : االرض والكون

االسرة السعيدةموسوعة المعارف الشاملة :    6725 

 6730 موسوعة المعارف الشاملة : الديانات والفلسفة

 6722 موسوعة المعارف الشاملة : الطاقة والتكنولوجيا الحديثة

ا  -االقمار الصناعية -موسوعة المعارف الشاملة : الفضاء
 التصاالت 

6732 

 6724 موسوعة المعارف الشاملة : الكمبيوتر واالنترنت 

 6728 موسوعة المعارف الشاملة : النبات والحيوان

 6723 موسوعة المعارف الشاملة : تاريخ حديث وفنون عسكرية

 6726 موسوعة المعارف الشاملة : حضارات الشعوب القديمة

 6729 موسوعة المعارف الشاملة : حضارات الشعوب الوسطى

 6733 موسوعة المعارف الشاملة : عالم الفنون

1موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12629 

10موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12638 

11موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12639 

12موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12640 

13موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12641 

14موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12642 

15المعارف الكبرى: المجلد موسوعة   12643 

16موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12644 

17موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12645 

18موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12646 

19موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12647 

2موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12630 

20الكبرى: المجلد موسوعة المعارف   12648 

21موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12649 

22موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12650 

23موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12651 



24موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12652 

25موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12653 

26المجلد موسوعة المعارف الكبرى:   12654 

27موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12655 

28موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12656 

29موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12657 

3موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12631 

30موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12658 

4موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12632 

5موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12633 

6موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12634 

7موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12635 

8موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12636 

9موسوعة المعارف الكبرى: المجلد   12637 

مرين . موسوعة المغرب العربي : المجلد الثالث: بني حفص و بني 
 بني وطاس و السعديين و ظهور األشراف العلويين

4840 

موسوعة المغرب العربي : المجلد الثاني. المغرب العربي بين  
الفاطميين و المرابطين و الموحدين . المغرب العربي بين بني  
 زيري و بني هالل و بني حمادة . دراسة في التاريخ اإلسالمي

4839 

يموسوعة أمراء الشعر العرب  5429 

 9206 موسوعة أمراء الشعر العربي

 5430 موسوعة أميرات الشعر العربي

اليونان  -: مصر 10موسوعة أوكسفورد العربية : مجلد   11642 

الياندا  -: األعداد العشرية 2موسوعة أوكسفورد العربية : مجلد   11634 

التخاريم -: ياندورا 3موسوعة أوكسفورد العربية : مجلد   11635 

حدائق  -: تخطيط المدن 4موسوعة أوكسفورد العربية : مجلد 
 الحيوانات

11636 

 -: الحدائق الوطنية العامة 5موسوعة أوكسفورد العربية : مجلد 

 الرموز
11637 

الصنوبريات -: الرنة 6موسوعة أوكسفورد العربية : مجلد   11638 

الغواصات  -الصواريخ : 7موسوعة أوكسفورد العربية : مجلد   11639 

الكهرباء -: الغوامص 8موسوعة أوكسفورد العربية : مجلد   11640 

المصارف  -: الكهنة 9موسوعة أوكسفورد العربية : مجلد   11641 

األعداد -: اآلبار والينابيع 1موسوعة أوكسفورد العربية : مجلد  11633 

ات في تاريخ موسوعة تاريخ الثورة الجزائرية : أبحاث و دراس
 الثورة التحريرية الجزائرية: الكتاب التاسع

12220 

موسوعة تاريخ الثورة الجزائرية : أصدقاء الثورة الجزائرية  
 العرب : الكتاب الثامن

12219 

موسوعة تاريخ الثورة الجزائرية : التاريخ السياسي للثورة  
: الكتاب الثاني 1962-1954الجزائرية   

12218 

تاريخ الثورة الجزائرية : التاريخ العسكري للثورة موسوعة 
 الجزائرية و أهم المعارك الكبرى : الكتاب الثالث

12210 

موسوعة تاريخ الثورة الجزائرية : الثورة الجزائرية و إفريقيا  12230 



 صفحة ديبلوماسية ناصعة : الكتاب السابع

زائرية :  موسوعة تاريخ الثورة الجزائرية : في جذور الثورة الج
:  1954مقاومة المستعمر المستمرة من االحتالل الى الفاتح نوفمبر 

 الكتاب األول
12214 

موسوعة تاريخ الثورة الجزائرية : مواثيق و وثائق الثورة  
 الجزائرية: دراسة و تحليل : الكتاب العاشر

12221 

 11376 موسوعة تاريخ العالم : الجزء الثالث

الجزء الخامس موسوعة تاريخ العالم :  11378 

 11377 موسوعة تاريخ العالم : الجزء الرابع

 11379 موسوعة تاريخ العالم : الجزء السادس

 3964 موسوعة تاريخ المملكة العربية السعودية : الحديث و المعاصر

 12442 موسوعة تراجم علماء الجزائر : علماء تلمسان وتوات 

عمر...: أما معاوية... : أما المغيرة.. : موسوعة دهاة العرب : أما 
 ..أما زياد

3282 

موسوعة دهاة العرب : عمر فللمعضالت : معاوية فلألنا و الحلم : 
 المغيرة فللمبادهة : زياد بن أبيه فللصغير و الكبير

3283 

 5417 موسوعة شاعرات العرب : من الجاهلية حتى نهاية القرن العشرين

العرب : من الجاهلية حتى نهاية القرن العشرينموسوعة شاعرات   5418 

 5419 موسوعة شعراء األندلس

 -ه 350م إلى 750 -ه132موسوعة شعراء العصر العباسي : من 
م 965  

3874 

 3478 موسوعة علم االجتماع

 7607 موسوعة علم السياسة : مصطلحات مختارة 

 6720 موسوعة علم النفس للتربية و التعليم : السلوك

 6713 موسوعة علم النفس للتربية و التعليم : المدرسة و التثقيف

 6714 موسوعة علم النفس للتربية و التعليم : تفسير األحالم 

-موسوعة علم النفس للتربية و التعليم : علم النفس الشامل القضائي 

 .. اإلداري
6721 

عند العلماء  موسوعة علم النفس للتربية و التعليم : علم النفس  866 

 6718 موسوعة علم النفس للتربية و التعليم : ماهية علم النفس

 6719 موسوعة علم النفس للتربية والتعليم : األمراض العقلية

 6715 موسوعة علم النفس للتربية والتعليم : اإلنفعال الغريزي 

 6717 موسوعة علم النفس للتربية والتعليم : التعلم و التذكر

 6716 أهداف علم النفس  :موسوعة علم النفس للتربية والتعليم 

 10304 موسوعة فن التعامل مع المراهقين و المراهقات

 5420 موسوعة قبائل العرب : الجزء األول

 5422 موسوعة قبائل العرب : الجزء الثالث

 5421 موسوعة قبائل العرب : الجزء الثاني

الجزء الخامسموسوعة قبائل العرب :   5424 

 5423 موسوعة قبائل العرب : الجزء الرابع

 5425 موسوعة قبائل العرب : الجزء السادس

 8798 موسوعة كيف !! اإلستفهامية 



 12722 موسوعة مصطلحات جامع العلوم : الملقب بدستور العلماء 

 7844 موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

ي البلدان العربية : وقائع ورشة عمل مؤشرات قياس الديمقراطية ف  12469 

 11682 موضوعات في علم نفس التعلم و التعليم

 6546 موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب : الجزء االول 

 6551 موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب : الجزء األول 

الجزء الثالث موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب :   6549 

 6575 موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب : الجزء الثالث 

 6536 موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب : الجزء الثاني 

 3750 موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين : االول والثاني 

للعالمة محمد موقظ الهمم في شرح الحكم : شرح الحكم العطائية 
م 1749هـ/1163حياة السندي المدني المتوفي سنة   

12470 

 5549 موقع الثقافة

 12479 موقع اليوتيوب و عالقته بالتحصيل الدراسي للطابة الجامعيين

موقع تلمسان في تاريخ المدارس الفكرية في العالمين العربي  
 واإلسالمي 

10484 

-1954الجزائرية في الصحافة األردنية : موقف األردن من الثورة 

1962 
10350 

 4706 موقف اإلسالم من اإلرهاب 

موقف الدولة العثمانية من اإلحتالل الفرنسي للجزائر من خالل  
كتاب السياسة العثمانية تجاه اإلحتالل الفرنسي للجزائر  

م1827/1847( ) 

9954 

1962-1954الجزائرية موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة   12328 

موقف الشريعة اإلسالمية من اإلستعانة بغير المسلمين في الجهاد و 
 تولي الوظائف العامة بالدولة 

5337 

موقف الف اطميين من الخالفة العباسية خالل الحروب الصليبية 
م1171-1095ه/ 488-567  

6525 

سط خالل موقف الفقهاء والعلماء من أهل الذمة في المغرب األو
م  16-15ه/ 10-09القرنيين   

6655 

 12676 موقف الفئات المهنية من خوصصة المؤسسة المهنية

موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين حتى أواخر 
 القرن الخامس الهجري

6743 

 5656 مؤلفات الغزالي

 3396 ميادين علم االجتماع 

البحث العلميميادين علم االجتماع و مناهج   8086 

 13113 ميادين علم النفس: النظرية و التطبيقية : المجلد األول 

 4026 ميادين ممارسة الخدمة االجتماعية

 6950 ميثاق العولمة : سلوك اإلنسان في عالم عامر بالدول 

 4967 ميثولوجيا : الخرافة و االسطورة في علم االجتماع 

الشيطان على األرض ميكيافيلي و كتابه األمير : ظل   12570 

 5884 ميالد الجمهورية الجزائرية واإلعتراف بها

814-395ميالد العصور الوسطى :   12450 

 6219 ميالد مجتمع 



ه/  668 -م  69ميناء بجاية في عهدي الحماديين و الموحدين 
1065 -458  

6056 

 5445 مئوية االحتالل الفرنسي للجزائر و أثرها على الحركة الوطنية

1954-1927نادي الترقي و دوره في الحركة الوطنية الجزائرية   3567 

 12556 ناصر الدين دينيه : حياته و أفكاره

نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر : تسليم غرناطة و نزوح  
 األندلسيين الى المغرب

3083 

 2956 نبذة مختصرة من تاريخ تبلبالة

ترميمه  -زخرفته  -دهانه نجارة األثاث المنزلي :   2708 

: وثائق وشهادات لدراسة   1937-1926نجم الشمال االفريقي 
- L'Etoile Nord = تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية

Africaine 1926-1937 

11716 

: وثائق و شهادات لدراسة التيار   1937-1926نجم شمال إفريقيا 
 l'ètoile nord africaine 1926-1937 = الوطني الجزائري

10973 

 10489 نجيب محفوظ : سيرة ذاتية و ادبية

 5319 نجيب محفوظ في ضوء نزعاته األدبية

 7538 نجيب محفوظ وفن صناعة العبقرية

 9484 نحن و الصهيونية 

 9724 نحن و الغرب في القرن الحادي و العشرين

 12571 نحن والعالم ونحن وأنفسنا 

الصهيوني -عمل للصراع العربي نحو استراتيجية و خطة   7422 

 11510 نحو إصالح منظمة األمم المتحدة لحفظ السلم و األمن الدوليين 

 7143 نحو الوحدة العربية

 5758 نحو تربية سليمة

 6926 نحو تعليم أفضل : انجاز أكاديمي وتعلم اجتماعي وذكاء وجداني 

 10154 نحو تقويم أفضل 

التربوي في العالم اإلسالمينحو توحيد الفكر   3343 

 10535 نحو حرب دينية ؟ : جدل العصر 

 10426 نحو علم اجتماع نقدي : دراسات نقدية و تطبيقية

نحو فلسفة إيمانية للتربية البيئية : في ضوء الرؤية القرآنية و السنة 
 الشريفة

11565 

 9617 نحو مجتمع إلكتروني

معاصرة في األلفية الثالثةنحو مفاهيم تربوية   10576 

 5782 نحو نظام اخالقي علمي

 6529 نحو نمذجة منظومية للبرامج التكوينية 

 9534 نداء ... الحق : شهادات تاريخية

ندرومة مدينة عبد المومن : مجتمع، أنثروبولوجيا وذاكرة الجزء 
 األول

12516 

أنثروبولوجيا وذاكرة الجزء ندرومة مدينة عبد المومن : مجتمع، 
 الثاني

12515 

 10691 نزار قباني : الوجه اآلخر 

 5071 نزاعات الحدود العربية



 7735 نزاعات العمل في المؤسسة الصناعية 

 3191 نزهة الفتيان : في تراجم بعض الشجعان

 2969 نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق : المجلد األول 

اختراق اآلفاق : المجلد الثانينزهة المشتاق في   2968 

 9636 نساء النبي عليه الصالة والسالم 

1962-1954نساء جزائريات : مقاومات لالستعمار  7928 

 5783 نشأة التصوف اإلسالمي 

نشأة التصوف الفلسفي في المغرب اإلسالمي الوسيط : اتجهاته, 
 مدارسه, أعالمه:دراسة 

7713 

العصور الوسطى : سلسلة تاريخ العصور  نشأة الجامعات في 
3الوسطى  

13115 

 7401 نشأة الفقه اإلسالمي و تطوره 

 2340 نشأة الفكر اإلجتماعي

 7961 نشأة تدوين التاريخ العربي في األندلس

 3773 نشأة علم التاريخ عند العرب 

1958-1954نشأة و تطور جيش التحرير الوطني   6299 

م) من  12-  11ه)/(6-5رية مابين القرنين (نشاط اإلسماعيلية النزا
 .خالل كتاب تاريخ فاتح العالم جهانكشاي لمؤلفه عطا ملك الجويني

8033 

1962-1954نشاط الثورة الجزائرية في المغرب األقصى   12211 

- 1954نشاط الحركة الطالبية الجزائرية أثناء الثورة التحريرية (

1962) 
5824 

العامرية في حوض البحر األبيض المتوسط  نشاط الدولة 
م1009ه/980-م933ه/366( ) 

12686 

1954نشاط الطلبة الجزائريين إبان ثورة نوفمبر   12801 

-1936نشاط النوادي اإلصالحية لجمعية العلماء المسلمين بفرنسا (

م1954 ). 
13128 

1956-1936نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا   6401 

-362نشاط جند المغاربة في العهد الفاطمي الطور المشرقي(

م1171-972ه/567 ) 
11578 

 10424 نصوص أثرية مختارة 

1914-1830نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر   11095 

 9452 نصوص عن الجزائر في فلسفة االحتالل واالستيطان

 5975 نصوص مختارة 

الفلسفة اإلسالميةنصوص مختارة من   10935 

نصوص مسرحية لألطفال : األعمال الفائزة في مسابقة المجلس 
 الوطنية

12706 

 4177 نصوص و و ثائق تاريخية

1830 -1500نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث :   7073 

1900-1830نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر المعاصر :   8347 

 8346 1900- 1830تاريخ الجزائر المعاصرة : نصوص و وثائق في 

1830-1500نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث   11103 

 11791 نطق التحفيز المختلفة و عالقتها بالتحصيل المدرسي 



 7350 نظام اإلرث و الوصايا و األوقاف في الفقه اإلسالمي 

 9446 نظام األمن الجماعي في النظرية والتطبيق 

نظام التأمين اإلسالمي : محاولة إلبراز نظام اإلسالم المتكامل في 
 ...تأمين األنفس و األموال

7023 

نظام التيمار وااللتزام في الدولة العثمانية : أيالتي العراق ومصر 
 نموذجا 

7570 

 9937 نظام الحكم في اإلسالم

شفى نظام الحوافز وعالقته بالرضا الوظيفي : دراسة ميدانية بمست
 "بني سليمان "المدية

12077 

 10888 نظام الخطاب

 8855 نظام الدفاع الصاروخي القومي األمريكي

 12010 نظام الزكاة بين النص و التطبيق 

 9918 نظام الضرائب في الفقه االقتصادي اإلسالمي

م (بالدالشام 16ه/10نظام الطوائف في الدولة العثمانية خالل القرن 
 (ومصر

7498 

 4790 نظام القضاء في اإلسالم 

نظام طوائف الحرف في الدولة العثمانية (اإلنتاج، التسويق، 
 (الخدمات

6854 

دكتوراه -ماستر -نظام ل م د : ليسانس  5628 

 Regards reconstruits 11765 = نظر بناءة

 3150 نظرات في التربية والسلوك

 9117 نظرات في العالقات الدولية 

تاريخ الغرب اإلسالمينظرات في   5908 

 9109 نظرة المستشرقين للفتح اإلسالمي

 8884 نظرة عامة في السيكولوجيا العلمية

 10416 نظرة في مرآة عاكسة على عتبة األلفية الثالثة 

 3731 نظرة نقدية في الدراسات األصولية المعاصرة

 11324 نظريات اإلتصال و اإلعالم الحديث 

اإلرشاد و العالج النفسينظريات   5551 

 9876 نظريات اإلرشاد و العالج النفسي

 9509 نظريات التحليل االستراتيجي واألمني للعالقات الدولية

نظريات الترجمة و تطبيقاتها في تدريس الترجمة من العربية الى  
 اإلنجليزية و بالعكس 

8925 

 2528 نظريات التطور اإلنساني و تطبيقاتها التربوية

 3926 نظريات التعلم 

 11782 نظريات التعلم 

نظريات التعلم : و تطبيقاتها في علوم اللغة:اكتساب المهارات 
 اللغوية األساسية

10500 

 LEARNING THE THEORIES 3553 = نظريات التعلم

 9882 نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية

الحضاراتنظريات السيطرة األستراتيجية وصراع   3450 

 10697 نظريات الشخصية



 11886 نظريات الشخصية

1نظريات العمارة : الكتاب   12357 

 2699 نظريات النمو و تطبيقاتها التربوية

 12060 نظريات تحليل التكامل الدولي 

 12071 نظريات صناعة القرار في تحليل العالقات الدولية 

والتقييم والتطبيقاتنظريات علم الجريمة : المدخل   = 

Criminological theories: introduction, evaluation, 

& application 

2076 

 11342 نظريات فنية في الفن والفنون الموسيقية والدرامية : نظرة جديدة 

 2690 نظريات في علم الجمال 

الجشطالتية  -السلوكية  -نظريات في علم النفس : الفرويدية   5842 

 10364 نظريات معاصرة في علوم االجتماع 

 4161 نظريات و طرق التربية البدنية 

 Famely counseling = نظريات و فنيات االرشلد االسري

theories and techniques 
10182 

 10124 نظريات و نماذج تطبيقية في طريقة العمل مع الجماعات

نبي نظرية االستعمار و الثورة في فكر مالك بن   6736 

 3327 نظرية األصل والظاهرة في الفقه اإلسالمي

م9-م7ه/ 3-ه 1نظرية اإلمامة عند الخوارج ( ) 12043 

 3663 نظرية التسيير العلمية الجديدة : من منظور علم الفراسة والتنجيم

 Dissance, Learned = نظرية التنافر والعجز والتغيير المعرفي

helplessness & cognitive changes theory 
11059 

 8601 نظرية الدولة في الفكر الخلدوني

نظرية الذكاءات المتعددة وصعوبات التعلم : برنامج تعليمي لتعليم  
 مهارات القراءة والكتابة 

4716 

 11848 نظرية السياق القرآني : دراسة تأصيلية داللية نقدية

نظرية العقد السياسي : دراسة مقارنة بين األنظمة السياسية  
 المعاصرة و الفقه اإلسالمي

4247 

 9239 نظرية العقل لدى األطفال : التنظير الحديث في النمو المعرفي

 7377 نظرية العالقات الدولية 

 5863 نظرية العلم : اإلبستيمولوجيا 

 8622 نظرية القوة في اإلتصال اإلنساني

 8628 نظرية القوة في علم االجتماع السياسي

 4950 نظرية القيمة عند كليرنس لويس 

 4701 نظرية الكسب عند األشاعرة

 9877 نظرية اللون : مبادئ في التصميم

 8101 نظرية المعرفة و المجتمع : دراسة في علم اجتماع المعرفة 

 7480 نظرية المنظمة 

 Curriculum theory 6471 = نظرية المنهج

نظرية الواحد في المئة : بحث في العمق في تعقب الواليات المتحدة 
ألعدائها عبر تطبيق نظرية الواحد في المئة التي ابتدعها نائب  
 The one = الرئيس ديك تشيني في الحرب على اإلرهاب

percent doctrine 

8547 



 8956 نظرية علم االجتماع 

االجتماع : الرواد نظرية علم   7054 

 2588 نظرية علم االجتماع : رؤية نقدية راديكالية

 6903 نظرية علم االجتماع : طبيعتها و تطورها 

 9577 نظرية علم االجتماع المعاصر

 5765 نظم التربية في الواليات المتحدة 

 10744 نظم التربية و التعليم في العالم

الببليوجرافيةنظم المعلومات   9568 

 5376 نظم المعلومات التعليمية : الواقع والمأمول

 Systèmes = نظم المعلومات التوثيقية بالجزائر

D'information Documentaire en Algérie 
10587 

 4886 نظم المعلومات المحوسبة ودعم اتخاذ القرار 

 2382 .نظم المعلومات والمجتمع

المعرفة عند المسلمين. : دراسة تحليليةنظم تصنيف  . 8471 

 3212 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب : الجزء األول و الثاني

 3216 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب : الجزء التاسع

 3213 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب : الجزء الثالث و الرابع

الرطيب : الجزء الخامس و السادسنفح الطيب من غصن األندلس   3214 

 3215 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب : الجزء السابع والثامن

 6240 نفسية الشعب الجزائري

 5195 نقد األديان عند ابن حزم األندلسي

 5146 نقد العقل التأويلي : او الفلسفة اإلله األخير

 11317 نقد العقل المحض

المعاصر نقد المجتمع   8196 

 6469 نقد المعرفة في علم االجتماع 

نقد تجربة الشك واليقين عند أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من 
الضالل : قراءة نقدية تكشف أخطاء وانحرافات أبي حامد الغزالي 
 في بحثه عن اليقين 

10194 

نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد : على ضوء الشرع والعقل  
دراسة نقدية لكشف حقيقة فكر ابن رشد  -والعلم   

10189 

نقد نظرية التحليل النفسي : ترجمة وتعليق على كتاب سيجموند 
 القلق مأساة في ثالث مشاهد 

5731 

نقص اإلنتباه وعالقته بصعوبة القراءة لدى تالميذ السنة الرابعة  
 إبتدائي

7651 

الميذ السنة الرابعة  نقص اإلنتباه وعالقته بصعوبة القراءة لدى ت
 إبتدائي

7652 

نقطة الالعودة : الصراع الضاري من أجل السالم في الشرق 
 األوسط 

11365 

نماذج اإلستجابة للمفردة اإلختبارية : احادية البعد و متعددة األبعاد 
 و تطبيقاتها في القياس النفسي و التربوي

11843 

 8852 نماذج من التراث العلمي العربي

األسلحة المستعملة في الفترة العثمانية في الجزائرنمط   12726 

 7127 نمط التفكير وعالقته بتقدير الذات



نمط السلوك "أ" وعالقته بنوعية الحياة لدى المصابين بالضغط  
 الدموي

11234 

 5885 نمطية الصورة التشبيهية في الخطاب القرآني

تدريب مهنينمو التفكير المهني للطفل : برنامج   11062 

 3879 نمو الطفل و رعايته

نمو المفاهيم العلمية لألطفال : برنامج مقترح و تجارب لطفل ماقبل 
 المدرسة 

9209 

 Personality child development 11060 = نمو شخصية الطفل

 Swartz model of teaching = نموذج شوارتز وتعليم التفكير

thinking 
11057 

 9888 نهاية إسرائيل و الواليات المتحدة االمريكية

 The and of history and the last man 10887 = نهاية التاريخ

نهاية التاريخ أم نهاية العولمة : نحو إطار إسالمي عالمي للنشاط 
 اإلقتصادي 

9671 

 3862 نهج البالغة : الجزء األول

 4614 ( نهج الثورة الجزائرية : ( الصراع السياسي

نهضة األمة بين عوامل اإلنحدار و سبل اإلرتقاء : نظرة تاريخية 
 تحليلية و مقارنة معاصرة

8327 

 7778 نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة : الجزء الثاني

شامة  نور الدين زنكي في دمشق من خالل كتاب الروضتين ألبي 
 المقدسي

12055 

نوعية التوجيه المدرسي وعالقته بالتوافق الدراسي لدى تالميذ 
ثانوي 03السنة   

8820 

 11084 .نوعية الحياة وعالقتها بالمعتقدات الصحية لدى مرضى السكري

 4003 نوفمبر..الصوت والصدى

هتاف الصامتين في زمن العولمة : دراسة تتبعية لظاهرة الكتابة 
السيارات في المجتمع المصريعلى   

9775 

 L'émigration Algérienne = هجرة الجزائريين نحو أوربا

En Europe 
9218 

 7272 هدى اإلسالم في القرآن الكريم والدين والتهذيب

 4322 هذا هو اإلسالم

 2597 هكذا تكلم ابن عربي

 12754 هكذا تكلم زرادشت : كتاب للجميع و لغير أحد

همية للمؤسسات البحثية : تقويم تأثير معاهد السياسة هل هناك أ
 العامة

2399 

هموم حضارية و يليه منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم 
 والوالية : منشور الهداية

11822 

 9208 هموم وطن

 2652 هندسة اإلعالن 

 2649 هندسة اإلعالن اإلعالن اإلليكتروني

 6966 هندسة الذات 

العقل الباطن : خفايا و اسرار هندسة   7687 

 9904 هندسة المقاطع الصوتية : موسيقى الشعر العربي



 7199 هندسة الوسائل التعليمية

 9194 هواري بومدين : رحلة أمل و اغتيال حلم

 9193 هواري بومدين : رحلة أمل واغتيال حلم 

 7606 هؤالء األباطرة وألقابهم العربية : و دراسات أخرى 

 7992 هيبة الدولة : التحدي و التصدي 

 12866 هيكل رائد الرواية : السيرة و التراث

 10974 و تحررت الجزائر

و يبقى التاريخ مفتوحا : أبرز عشرين شخصية سياسية في القرن 
 العشرين

3546 

 6094 واحة الوعظ و االعتبار من كالم العزيز الغفار : الجزء األول 

 12678 واحة بوسعادة

 12599 وادي سوف

 2560 واسطة السلوك في سياسة الملوك

واسيني األعرج : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته..  
 أشهر مواقفه.. أهم حواراته و نصوصه 

7940 

األمير   -وأشرقت الشمس : دراما من تاريخ الجزائر : يوغرطة 
موسطاش الطاهر  -الال نسومر  -عبد القادر   

10995 

 5442 واقع إستخدام شبكة األنترنت بالمؤسسة مديرية التربية بوالية المدية

واقع اإلتصال التنظيمي في النوادي الرياضية لكرة القدم "نادي  
 "أولمبي المدية المحترف لكرة القدم

7420 

 4618 واقع اإلتصال الخارجي على آداء المؤسسة اإلقتصادية العمومية

تصال الخارجي في المؤسسات الخدماتيةواقع اإل  12526 

واقع اإلتصال الداخلي بالمؤسسات اإلستشفائية العمومية وعالقته 
 في تفعيل اآلداء الوظيفي 

12293 

 10777 واقع اإلتصال الداخلي بمؤسسة الضرائب لوالية المدية

واقع اإلتصال الداخلي في المؤسسة اإلعالمية : دراسة حالة إذاعة 
م  2017-2016المدية الجهوية في الفترة الممتدة ما بين   

10216 

 8310 واقع اإلتصال بين الطلبة وتأثيره على التحصيل العلمي 

 8774 واقع اإلتصال في المؤسسات العمومية 

 6487 واقع اإلدماج المهني لحالمي الشهادات العلمية

الثانوي بالجزائرواقع اإلعالم التربوي بمؤسسات التعليم   7946 

واقع اإلعالم المدرسي الموجه للتالميذ من منظور مستشاري 
 التوجيه المدرسي واألساتذة في مؤسسات التعليم الثانوي 

6134 

واقع االعالم في جامعة المدية : من خالل الملصقات الحائطية  
 والندوات العلمية والنشر االلكتروني

12873 

في التنمية السياحية : قسنطينة أنموذجاواقع التراث و دوره   11423 

واقع التربية البيئية في برامجنا التعليمية : دراسة تحليل محتوى في 
 كتب الطور األول من التعليم األساسي الجزائري 

11389 

واقع التربية الوتحفية في الجزائر : من خالل أنشطة متحف شرشال 
 نموذجا 

12035 

ني في المؤسسات التجارية في ضل أزمة  واقع التسويق اإللكترو 
19كوفيد   

9071 

واقع التكفل البيداغوجي بأطفال التوحد في المراكز النفسية  11912 



 (C.T.P) البيداغوجية

واقع التوجيه المدرسي من وجهة نظر تالميذ السنة األولى ثانوي  
 بثانويات المدية 

12261 

المؤسسات التربوية  واقع التوجيه المدرسي وعالقته بالعنف في 
 واإلتجاهات النفسية لتالميذ المرحلة الثانوية

12147 

1954-1840واقع الثقافة و الحركة الوطنية بمنطقة المسيلة (   ) 6711 

 9560 واقع الحرف و الصناعة التقليدية في والية المدية

 7686 واقع الخدمات اإلجتماعية العمالية وتأثيرها على الرضا الوظيفي

ع الخدمات المتحفية بعين صالحواق  8428 

 12953 واقع الدراسات التاريخية في الجزائر : المقاومة و الثورة نموذجا 
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 /التصوف اإلسالمى//فلسفة الموت/
680

3 

 /التصوف//التصوف اإلسالمى/
258

6 

 //التطوير التربوي//التخطيط التربوي/
441

6 

 /التعلم الخاص//طرق التعليم/
763

3 

 /التعلم//طرق التعلم//الفصول الدراسية//اإلدارة التربوية/
100

15 

 /التعلم//طرق التعلم//علم النفس التربوي/
268

3 

 /التعلم//نظريات//المكافأة الرمزية//التعلم اإلجتماعي//التعلم القصدي/
392

6 

/ اليب التدريس//التعلمالتعليم الخاص//المعوقين//طرق التعلم//أس / 
130

58 

 /التعليم المستمر//التعليم//تفريد/
117

81 

 //التعليم//التحديث//الواقع التعليمي//السياسة التعليمية//اإلنفتاح/
564

2 

 /التعليم//التعليم الخاص//المعوقون//التربية/
866

7 

/ اإللكترونية//اإلنترنت//التعليم اإللكترونيالتعليم//المدرسة   / 
949

6 

 /التغير اإلجتماعي//التحديث//علم اإلجتماع//العالقات اإلجتماعية /
368

4 

 /التفكك األسري //المخدرات//اإلدمان//السوسيولوجيا/
109

30 

969 /التفكير//التربية//علم النفس التربوي//سيكولوجية التعلم/



4 

/ ألسئلة التعليمية//األهداف التربويةالتقييم المدرسي//ا / 
782

0 

 /التكيف المدرسي//الطفل//المراهق//التنظيم العقلي/
898

3 

 //التكيف والصحة النفسية//حسن و سوء التكيف// وسائل التكيف و مهاراته/
697

1 

 /التنشئة اإلجتماعية//المقومات//التنشئة األسرية//أنواع/
468

6 

/ اإلجتماعية//تكوين الطباع//علم اإلجتماعالتنشئة  / 
302

9 

 /التنشئة اإلجتماعية//علم النفس//علم النفس اإلجتماعي/
536

5 

 //التنمية اإلجتماعية//الخدمة اإلجتماعية/
976

9 

 /التوجيه االرشادي//التربية//التعلم//علم النفس التربوي//االرشاد االجتماعي/
100

95 

/ التربوي//االرشاد النفسي//الطالبالتوجيه  / 
836

9 

 /التوحد//صعوبات التعلم//طرق التعلم/
445

8 

 /الثروة// النجاح//القيادة/
111

87 

 //الثقافة //الثقافة العربية المعاصرة/
938

7 

 //الثقافة العامة/
111

88 

 /الثقافة العربية//اإلختالف//الثقافة اإلسالمية/
109

83 

 //الثقافة/

250

6, 

250

7, 

554

9 

 /الثقافة// النساء العربيات//الخطاب الديني//مكانة المرأة/
519

2 

 /الثقافة//الثقافة التقليدية//الثقافة الصناعية/
580

0 

 /الثقافة//حوار الثقافات/
229

6 

 /الثقافة//موسوعة /
100

52 

 //الثقافةالعربية//التواصل الحضاري/
106

61 



/ العربية//العلوم السياسية//قضية لوكربي//الرأي العربيالجامعة  / 
933

2 

 / الجريمة //العقاب// الفقه اإلسالمي/
416

6 

 /الجريمة//علم اإلجتماع/
809

6 

 //الجغرافيا التربوية//التعلم/
130

57 

 /الجماهير//اإلتصال//سيكولوجية الجماهير/
114

80 

/ السلوكية//اإلدارة المدرسية//السلوك اإلداري//اإلشراف التربوي//اإلدارة  الجوانب 
 /التعليمية//اإلنضباط/العنف

505

9 

 //الحضارات//العولمة/
493

0 

 /الحقوق المتعلقة//الشريعة اإلسالمية/
744

8 

 /الحكم الشرعي//الثبات//الصالحية/
932

8 

/ اإلعالنيةالحملة اإلعالنية// الوسائل  / 
807

8 

 /الخدمة اإلجتماعية//الجماعة//التحليل//الديناميكية//عمليات/
101

25 

 //الخدمة اإلجتماعية//الشباب//الرعاية/
102

71 

 /الخدمة اإلجتماعية//العملية التربوية/
110

89 

/ اإلجتماعية//المؤسسة//المجتمع//الممارسة العامة//الجماعةالخدمة  / 
877

8 

 /الخدمة اإلجتماعية//تنظيم المجتمع//المشاكل اإلجتماعية//المجتمع الجماهيري//العرب/
479

5 

 /الخطة العالجية//صعوبات التعلم//التعلم/
113

30 

/ المناهج//األنظمة التربوية//أساليب التدريس//المناهجالخطط التربوية// التدريب//تخطيط  / 
826

9 

 / الخطيئة//التكفير// البنيوية//التشريحية/
478

7 

 /الخوف//مشكلة الخوف//األطفال /
878

4 

 //الدراسات األصولية/
373

1 

 //الدراما//الفنون الجميلة/
233

6 

 /الرأي//اإلسالم/
556

0 

/ العرفي//اإلسالم الزواج//الزواج  / 594



1 

 /السكان//التنمية//النسق السكاني//التفاعل اإلجتماعي/
119

44 

 /السلوك اإلجتماعي//علم النفس اإلجتماعي/
285

4 

 /السلوك اإلنساني/
131

24 

 /السلوك//الشخصية//علم النفس//دراسات/
107

05 

 / السلوك//المجتمعات الغربية//العالقات اليومية/
344

6 

 /الشباب الجامعي//تحديات التنمية//مشاكل //الجامعة//المجال العلمي/
298

9 

 /الشخصية//الشخصية اإلنسانية//الحقيقة//علم النفس//الصحة النفسية/
372

7 

 /الشريعة اإلسالمية //الطالق //أحكام األسرة/
916

9 

 //الشريعة اإلسالمية //القذف//أركان القذف//العقوبات/
765

7 

/ اإلسالمية//اإلسالم الشريعة / 
304

3 

 /الشريعة اإلسالمية//المرأة//حقوق/
583

1 

 /الصحة النفسية//علم النفس/
404

7 

 /الضبط اإلجتماعي//علم اإلجتماع/
468

8 

 /الضحك//الداللة السيكولوجية//الداللة اإلستيطيقية//الضحك الهزلي/
763

1 

 /الضغوط المهنية//الصحة النفسية/
534

0 

 /الطفل//التفكير//علم النفس//علم النفس التربوي/
717

3 

 /الطفل//المشاكل الطبية//المشاكل التربوية/
969

7 

 //الطفل//دراما//الدراما المسرحية /
131

01 

 /الطالق //األحكام الشرعية /الزواج/
291

7 

 /العالم اإلسالمي// الفقر//التخلف اإلقتصادي/
386

3 

/ المعرفي لالكتئاب//مبادىء العالج السلوكيالعالج التاريخي  / 
112

33 

 /العالقات العامة//اإلعالم//علم اإلجتماع//الرأي العام/
809

5 



 // العلم//نظرية العلم//اإلبستيمولوجيا/
586

3 

 /العلمنة//الدين//اإلسالم//المسيحية//الغرب/
281

4 

 //العلوم اإلجتماعية//التدريس//أساليب/
486

8 

 /العلوم اإلجتماعية//علم النفس التربوي//التوجيه//اإلرشاد النفسي/
986

9 

 /العلوم السياسية//األقلمة//العولمة//رؤية سياسية/
103

38 

 /العمران//السكن//السكان//اإلسكان//النمو الديموغرافي /
785

2 

 /العناد//مشكلة العناد//األطفال/
878

3 

 / العنف//إشكالية//المجتمع الجزائري//المقاربة السوسيولوجية/
882

7 

 /العنف//سيكولوجية//العنف العائلي//العنف المدرسي/
735

8 

 /العولمة//اآلثار//العولمة اإلعالمية/
811

2 

 /العولمة//الهوية//المسار//اإلبداع /
704

2 

/ اإلقتصادية//العالقات اإلقتصادية الدوليةالعولمة//الوجهات  / 
115

63 

 /العولمة//تداعياتها//آثارها/
369

9 

 /العينات وطرق اختيارها//خطوات البحث العلمي//المنهج الوصفي/
877

3 

 الغرامة المالية //النفس البشرية//الجنايات//الفقه اإلسالمي/
335

3 

 /الفقه اإلسالمى//الشريعة اإلسالمية//اإلسالم/
307

0 

 /الفقه اإلسالمى//الشريعة اإلسالمية//قانون/
261

4 

 /الفقه اإلسالمي//أصول//الشريعة //اإلجتهاد/
899

7 

 //الفقه اإلسالمي//األصل//الظاهرة/
332

7 

 /الفقه اإلسالمي//الشعر/
104

85 

 /الفقه اإلسالمي//الملكية//العقود//تاريخ/
564

9 

/ الفلسفي//الفكر اإلجتماعي//الموسوعة الميسرة//المصطلحات//المفرداتالفكر  / 
343

3 

989 /الفن //الثقافة//تاريخ الفن/



8 

 /الفولكلور//الفولكلور العربي/
339

4 

القائد عبد العزيز بوتفليقة//نبذة تاريخية//أعماله//الشعب الجزائري//الشخصية القيادية//الخلفية النظرية /
 /للقيادة

111

52 

 //القرارات اإلدارية// اإلدارة التربوية/
104

86 

 //القرآن //الضمان اإلجتماعي/
781

9 

 /القرآن الكريم// السنة الشريفة //الحكم/
109

91 

 /القرآن الكريم//العقل//النص القرآني//العقل العربي/
113

15 

 /القرآن الكريم//اللغات//القبائل//لغات القبائل/
496

1 

 /القرآن الكريم//المصطلحات الدالة//األعداد المركبة//العدد/
103

51 

 //القرآن//الرؤية القرآنية/
553

3 

 /القرآن//اللغةالعربية//األدب العربي//اآليات القرآنية/
128

39 

 /القرآن//علم النفس//فضائل القرآن/
358

8 

 /القرآن//قصص القرآن/
306

3 

/ الحسبة//الفقه اإلسالميالقربة//أحكام   / 
492

3 

 / القصص الدينية// القرآن // اإلعجاز البياني/
823

1 

 /القياس//التقويم//التربية//علم النفس/
256

2 

 /الكتاب//السنة//األمثال//األحاديث النبوية/
353

6 

 /الكواكبي//الشعراوي//األفغاني//رجال اإلصالح/
427

1 

 //اللغة//التواصل//الطفل/
109

33 

 /المجتمع//السياسة//قضايا المجتمع/
863

0 

 /المجتمع//تنظيم المجتمع//التعولم//قضايا التعولم/
976

8 

 /المدارس//المجتمع//المستقبل/
363

3 

 /المرأة//األمم المتحدة//الشريعة اإلسالمية/
491

9 



/ التربوي//المدرسة//دليل المرشد  / 
458

3 

 //المستهلك //الفقه اإلسالمي//الحماية/
268

9 

 //المسرح //المسرح اإلسباني/

819

2, 

819

3 

 //المسرح//األساطير/
100

94 

 //المسرح//الفن المسرحي/
853

2 

 //المسرح//الفنون/
100

04 

المعاهدات//الحرب//العدو//السالم//الجهاد//العالقات الدولية//الفقه اإلسالمي//الدولة اإلسالمية //التشريع  /
 /اإلسالمي

269

5 

 /المعلم//إبتكار التالميذ//علم النفس/
416

8 

 //المفاهيم//األساليب//التاريخ اإلسالمي/
124

51 

/ رةالممارسة العامة//الخدمة اإلجتماعية//الفرد//األس / 
877

9 

 /الممارسة العامة//الخدمة اإلجتماعية//علم اإلجتماع/
102

70 

 /المناهج//التخطيط// التربية/
872

5 

 /المناهج//المقررات الدراسية //أساليب التدريس// التربية//التدريس/
948

0 

 //المناهج//طرق التدريس/
544

3 

/ الحياة//العمل//القدرات الخاصة//األسلوب//المهارات  / 
253

7 

 /الموهوبون//أساليب التدريس//طرق التعلم//التعلم//التدريس/
443

1 

 //الميراث/
269

6 

 /الميراث//أركان اإلرث//الورثة ومقادير إرثهم/
702

6 

/ بوصية//التخارج//اإلسالم//الملكية الشخصيةالميراث//اإلرث  / 
393

2 

 /الميراث//التركة//أصحاب الفروض//الوصية /
765

3 

 //الميراث//الفقه اإلسالمي/
469

7 

971 //النص الديني//التأويل/



4 

 //النظام اإلسالمي//النظام القضائي/
491

5 

 /النظرية اإلجتماعية//جذورها التاريخية//الرواد /
317

4 

/ رية//التطبيق//المعلمالنظ / 
101

55 

 /النظم اإلجتماعية//علم اإلجتماع//الفرد// المجتمع/
809

7 

 /النمو//الطفولة//رياض األطفال//العالقات اإلجتماعية/
694

3 

 /الوسائل التعليمية//عملية التعلم//التعليم// التكنولوجيا/
499

2 

 /اليهود//األناجيل//القرآن //السنة /
269

3 

 /برامج االرشاد الجمعي//تصميم برامج االرشاد/
367

0 

 /تربية الشباب//اإلسالم//التكافل اإلجتماعي/
764

0 

 /تطويرالذات/
787

5 

 //تعريف علم النفس//أهداف علم النفس//فروع علم النفس/
846

7 

 /ثقافة// ثقافة المقاومة/
250

8 

/ اإلنسان//القرآن//التنشئة اإلجتماعية//اإلسالم//المجتمع المدنيحقوق  / 
472

2 

 // حقوق النساء // اإلسالم/
352

0 

 //دراسات إسالمية/
740

1 

 /سلوك الطالب/التربية/التعلم/
874

4 

 سيكولوجية الشيخوخة//سيكولوجية النمو//علم النفي النمو/
388

7 

/ سيكولوجية المراهقة سيكولوجية الطفولة//  / 
919

6 

 /سيكولوجية الطفولة//األطفال//رعاية الطفولة//علم نفس الطفل//الصحة النفسية/
581

6 

 /سيكولوجية//التعلم//سيكولوجية التعلم/
854

4 

 //طبيعة اساليب التفكير//مبادئ و نمو اساليب التفكير/
850

3 

 /عادات//اإلستذكار//المهارات الدراسية//سيكولوجية/
878

2 



 /علم إجتماع//اإلعالم//المشكالت اإلجتماعية/
696

2 

 /علم إجتماع//التنمية/
739

1 

 /العائلة //األسرة //علم إجتماع//العائلة//األنثروبولوجيا اإلجتماعية//الثقافة/
348

3 

/ المدرسي//الظاهرة المدرسية//الوظيفة اإلجتماعيةعلم اإلجتماع //اإلجتماع  / 
129

63 

 /علم اإلجتماع النفسي التربوي//علم اإلجتماع التربوي//التوجيه التربوي//التعليم//سلوك الطالب/
467

9 

 /علم اإلجتماع// اإلتجاه الوظيفي//النقد الراديكالي/
258

8 

/ ةعلم اإلجتماع// اإلتصال//اإلعالم//العالقات العام / 
887

0 

 /علم اإلجتماع//الثقافة//الشخصية//علم /
809

8 

 /علم اإلجتماع//السلوك//السلوك اإلنحرافي//الجريمة//اإلنحراف/
276

9 

 /علم اإلجتماع//القضايا//األسس//المنظور النقدي//علم اإلجتماع السياسي/
258

9 

 //علم اإلجتماع//المدخل/
103

66 

/ اإلجتماع//المشكالت اإلجتماعيةعلم  // 
706

1 

 /علم اإلجتماع//المعرفة/
411

1 

 /علم اإلجتماع//الموضوع//المنهج//المجتمع العربي//النظم اإلجتماعية//التحديث//التصميمات التجريبية/
771

0 

 /علم اإلجتماع//النظريات الكالسيكية//النظريات النقدية/
822

8 

/ اإلجتماع//النظريات//قراءاتعلم  / 
957

6 

 /علم اإلجتماع//علم اإلجتماع اإلعالمي// الوظائف//التأثيرات//وسائل اإلعالم//الجوانب اإلجتماعية/
251

2 

 /علم اإلجتماع//علم اإلجتماع اإلقتصادي//الحياة اإلقتصادية /
348

1 

 /علم اإلجتماع//علم اإلجتماع اإلقتصادي/النشأة //التطور/
964

4 

 /علم اإلجتماع//علم اإلجتماع التربوي/
125

59 

 //علم اإلجتماع//علم اإلجتماع التربوي//التربية//النفسي/
348

2 

 /علم اإلجتماع//علم اإلجتماع الحضري/
395

5 

123 /علم اإلجتماع//علم اإلجتماع الحضري//محاضرات/
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/ الحضري//مشكالتعلم اإلجتماع//علم اإلجتماع  // 
809

4 

 //علم اإلجتماع//علم اإلجتماع الخلدوني/
397

7 

 /علم اإلجتماع//علم اإلجتماع الريفي/
276

6 

 /علم اإلجتماع//علم اإلجتماع السياسي/

348

5, 

822

7 

 //علم اإلجتماع//علم اإلجتماع الصناعي//التطورات الحديثة//النشأة/
964

5 

/ اإلجتماع//علم اإلجتماع الطبي/المؤسسات الصحية//العالقات اإلجتماعيةعلم  / 
378

3 

 //علم اإلجتماع//قضايا البيئة//دراسات واقعية/
437

1 

 /علم اإلجتماع//قضايا//الدولة األردنية//النظام السياسي/
445

3 

 /علم اإلجتماع//مبادئ //المناهج/
973

0 

/ إلجتماع السياسي//علم الالجتماععلم اإلجتماع//نظرية القوة//علم ا / 
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européenne // 
814 

L'istoire d'algerie -- L'Algerie préhistorique 419 

Itinéraire: mémoires 389 

Jacques Brel : étude 
185

9 

Jaque Burel -- Les dessins de Jaque Burel -- Jaque Burel et la vie paysanne en 

Bretagne 

212

3 

Jean Giono 
207

2 

Jean Paul Sartre : la révolution algerienne, position . 107 

Jeux de scène 
115

8 

Journal : 1971- 2001 // chant d'angoisse // colére // 133 

Journalisme / francophone / radio-canada / médias communautaires 229 

Le journalisme / la vérité / l'indépendence 
134

8 

Le journalisme / L'écriture / information / journal 67 



Le journalisme au travail / la politique / économie et consommation 
206

4 

Des journalismes / écriture journalistique 
176

4 

un journaliste//les journaux//l'infirmation//l'interview//le reportage// 809 

Les journalistes // la presse compléte // education // l'information // 
205

9 

Les journalistes // l'information // dossier de presse //la communication // 591 

journalistes : déontologie : France 643 

Le jugement , l`idée 
136

5 

Jughurta à novembre : Poèmes 350 

Jules César et l'afrique 
110

5 

Les kabyles//les chaouia//les mosabites//les arabophones 438 

Kabylie: Environnement géographique 
207

1 

Kabylie: La tradition 
207

1 

Kaléidoscope: Histoire d'algérie 
152

9 

kant/ 
225

5 

Katiba El Hamdania / Commando Si Zoubir / Batailles 

180

7, 

180

8 

Khider, Ameur // Mémoires 
133

6 

Lُ Artiste Issiakhem 
124

5 

L4école de Mara Selvini-Palazzoli : La psychoterapie : réinventer . 
207

7 

De la colombe au massacre // 19 mars 1962 689 

De la créativité au machiavélisme 
175

1 

De la violence / faiblesse de la spontanéité / la culture nationale / des luttes de 

libération / guerre coloniale / criminelle du nord - africain 
922 

un lac de larmes // poivre et goret // histoire de la fausse tortue 594 

Lambese / Prison . 335 

langage // communication // discours // information // document 
179

5 

Langues vivantes : étude et enseignement : aides multimédias : congrès / 

enseignants : formation : congrès 
794 



Larbi ben m'hidi //biographie // 
153

4 

Laungue / apprentissage / interdisciplinarite 739 

Leadership / philosophie / visage humain / extréme-orient / occident 559 

lecture (enseignement primaire) 
156

7 

Lecture / exercice / stratégies corrections 54 

la lecture // l'enfant // pédagogie 370 

lecture//apprentissage//pédagogie//enfant//ecole 
128

1 

La lecture//lire// lecture de l'enseignant//lecture de l'élève// 
197

7 

Lectures critiques / enseignement des langues 188 

Leibniz 534 

lestechniques sonores // les moyens visuels fixes // les média audio-visuele 
188

3 

Lettre ouverte // lettre de démission // fédération européenne // la population // 
112

9 

Lettre sur les aveugles Diderot 
156

0 

Lettres philosophiques ou lettres anglaises 
223

6 

Levinas phénoménologue // la féminité // la fécondité // 
205

6 

Lexique / la presse 82 

La liberté d'information // journaliste // les responsabilités journalistiques // 
111

3 

Linternet // l' informatique // la génération internet // 494 

Lire Hegel 531 

Litérature // philosophy // 
137

9 

La littéracie / enseignement / apprentissage / orthographe 216 

littérature : historiographie : étude et enseignement (secondaire) 
176

3 

littérature française : avant 1500 : dictionnaires 765 

Le littoral algérien 
132

6 

Le Livre des Jeux de role 
114

0 

Livre, lecture, Algerie , Grand Magreb : histoire // Islam : reflexion 405 

Localisation // L'information // les Journaux // 
190

1 

Logique 265 

Logique informelle : cours 810 



Logique symbolique // Mathématique 265 

la logique//husserl//russell//syntaxe//sémantique/ 
203

3 

Lois juridique // Synthèse de la nature 
168

0 

Lordre politique // participation politique // l'action publique // 
223

5 

Les Louanges du Gourara 463 

Louis Havas // Les journalisme français // les agences d'information // 
100

4 

La lutte de libération / Actions humanitaires . 291 

Machiavel 
106

2 

Magazine municipal // modélisation de la presse // les tactiques d'exposition // 380 

Maghreb central // Abou Hammou Moussa 2 // Histoire 
115

9 

Maghreb central // Siècle d'or 474 

Le magnétophone // Photo-montage // la communication // le journal // 423 

Magnreb central // Tlemcen // Beni Abd El Wad // Histoire * 
123

5 

Magnreb central // Tmcen // Beni Abd El Wad // Histoire 244 

Maison carré Alger / Bataille . 
169

7 

Maisons kabyles -- photographie des maisons kabyles 49 

La maitrise des armements//le désarmement//course aux armements//maitrise 

des armements 

113

1 

maitriser l'écrit // la cohésion textuelle // argumenter 
220

6 

Mallek Bennabi : : mémoires : témoignages. 318 

Malthus au delà 498 

le manifest du peuple//la politique algérienne//ferhat abbas/ 
167

2 

Manuscrits algeriens -- Manuscrits et documents d'archives -- La conservation 

preventive des manuscrites en algerie 
464 

La marche : Le journal : Les événements : Histoire du 14 novembre 1956 334 

marché du travail // l'emploi au maghreb // professionnelle au maghreb 
174

0 

Martin // war in America // growing up in the south // Alabama // 
140

6 

Marx 
192

0 

La masse en fusion // la reconstruction // l'antipolitique // 
173

3 

Mathématiques//apprentissage//pédagogie 222



3 

Le matin des magisiens 
182

9 

Mecta / Bataille juin 1935 
134

7 

Medea: Histoire 
180

9 

Medea:Personnalités célèbres 
180

9 

Le Médecin légiste -- Autopsies- Posision de lislam - Posission du 

gouvernement - Posission des familles -- La Médecin légale -- Médecine légale - 

L'histoir 

159

1 

Médecine dans les maquis: Médecine au cours de la révolution algérienne 
217

8 

Les media // l'écriture // l'opinion // les statuts de télévision 545 

Média : Afrique 
219

2 

médias 

83, 

158

7 

Médias / communication / société / métiers / formation 
158

7 

Les médias / journaliste / psychosociale / communication / discours politiques 
155

1 

médias : France : histoire 
138

3 

médias : influence 
195

0 

médias et appartenances // le dialogisme 
188

2 

Meilleur combat / libération nationale 
181

4 

Mémoire / méthodes / techniques 992 

Le mémoire professionnel / outil de formation / objet de modélisation 
106

6 

Mémoire//réalisation//présentation//méthodologie de recherche 
154

3 

Mémoires / Combattant / L'esprit d'indépendance 75 

Mémoires : Houari Boumedienne. 
213

6 

Le Message De Yougourtha 
201

4 

Messali Hadj 
209

5 

Messali Hadj : 1898-1998 : Parcours : Témoignages 161



4 

Messali, Hadj // Mouvement national 1988 - 2001// Articles // Positionss 
176

0 

la métaphysique des moeurs 734 

La méthode / la nouveauté / transmettre / construire / raisonner 
185

2 

la méthode // évaluation et controle 
113

5 

Méthode d'écriture//organiser//corriger// 
225

2 

méthode en géopolitique // concepts fondamentaux 
139

5 

méthode et conseils // exercices et sujets // témoignages de candidats et de 

professionnels 

148

6 

La méthode parlercrire // communication // 
225

1 

Méthodes/ apprentissage / les 7 profits 
163

8 

Méthodologie / la consigne / les information 
227

1 

Méthodologie /l'epreuve / Explication / intertextualité 
120

8 

méthodologie de le recherche en psychologie 
140

0 

méthodologie et conseils // la préparation physique // fiches pratiques 639 

Méthodologie générale // Dessertation de la culture générale // analyses de sujets 552 

Méthodologie//enquete sur les activités physiques et sportives// enquete sur le 

corps * 
35 

militantismes // à distance de la guerre // mémoires mémoires 174 

Mimouni, Rachid 585 

le ministère de l'afrique du nord 1915, les assemblées algériennes 1919, le 

premier élu socialiste en algérie 1919, la femine de 1920 en algérie 1920-1921, 

lénine et la tactique coloniale 1920 

129

4 

le ministre de la guerre//mustapha ben ismail/ 
227

8 

Les ministres // états-unis // le legislatif // le judicaire //les normes liminaire // 

les institutions communautaires // 

193

0 

Les modéle théoriques / les modéles pratiques / les systémes personnels / 

discipline 
568 

Modeles d'épigraphes : la majesté divine // la bismala // des vests coraniques // 
171

6 

Mohamed Hassaine // des figures // des voix // l'indémodable genre // 
117

6 

Mohamed louail, dessins de mohamed louail 
165

3 



mohamed méchati : le comité des 22 : biographie 
158

3 

le moi//le soi/ 
166

5 

Mokeddem, Malika 585 

Mokrani: Biographie 
101

6 

Molière 
218

5 

Molière ( 1622 - 1673 ) / Précieux 227 

Le Monde arabe - sciences sociales -- Le Monde arabe -Phénomènes urbains 
174

8 

le monde//l'europe//l'amérique//la mondialisation économique/ 
108

8 

La mondialisation // acteurs // dynamiques // les enjeux d'un monde durable // 200 

La mondialisation // état- nation // les régions-empires // la diplomatie // des 

gouvernements // 

111

5 

La mondialisation // l'économie // l'homme // 483 

La Mondialisation, Les impactes de la mondialisation sur la culture islamique -- 

La culture islamique - Mondialisation 

117

9 

mondialisation//approche historique//approche géopolotique* 
138

1 

monologues 

132

3, 

200

4 

Les mosquées d'Algérie//formes et dimensions//mihrabs des mosquées 

d'Algérie//décor// 
443 

Motivation / apprentissage / compétance / autodétermination 
148

4 

La motivation // les valeurs // communication // 763 

Mounier : biographie 
170

7 

le mouvement de la volonté // l'àme dans cette vie 
223

4 

mouvement des objets//mouvement de soi//produire le mouvement//activites 

musculaires 
390 

Mouvement national : moments . 
134

0 

Mouvement nationaliste Algerienne // Emir Khaled // Documents // 

Témoignages. 

130

4 

Les moyen de succés / les clésde la réussite 336 

Musée de Tlemcen//monuments en pierre//moniments en platre//moniments en 

bois//moniments en métal 

155

0 

le musee//artiste//yuri albert/ 668 



le musee//la faience//la peinture/la ceramique/ 173 

Musset, Alfred de / On badine pas avec l' amour 
174

1 

Les mystéres de la gauche //la révolution française // le libéralisme // 
163

7 

Naisance et enfance du théatre algerien // Adolscence du théatre algerien // Le 

théatre moderne dans les pays d' islam 
191 

naissance dela tragédie // dieu et le tragique // tragique contemporain 917 

La nation // la guerre // la civilisation // 
192

8 

Nation // patrie // état // la guerre // la paix // épilogue // 
113

8 

La nation Algerienne / formation / Emir abdelkader 451 

Nationalisme Algerien : sources, populisme révolutionnaires : pionniers . 427 

Les nations // le nationalisme // démocratie // union européenne // 736 

la nature de la souffrance // les types de souffrance // les réponses à la souffrance 
206

5 

La nature des choses // les affaires humaines // le bon usage de la raison 
169

1 

Nietzsche 667 

Nietzsche et la métaphore cognitive 
114

7 

Nietzsche/ 
226

1 

nominalisme éducatif//la dénotation//termes cognitifs//la croyance/ 
205

3 

Nomination des langues / l'Algérie contemporaine / langue en Algérie 608 

Les noms propres algeriens 

619, 

620, 

621, 

622 

Les normaliens / l'excellence scolaire / les familles 951 

La normativité scientifique//cumulativité// 
121

0 

Notion d' individu et conditinnemet social du corps 
228

8 

La notion d'émergence // les trajectoires de l'émergence // l'émergence de 

nouvelles alliances // 
737 

La notion d'information // les techniques de communication // l'infleunce des 

médias // 

190

0 

Notre pays . 
158

9 

Nouvelles notions et industrialisation, la montée des antagonissmes 
132

5 



Novembre/ Les écrits/ Livres 
212

0 

La nuit le jour: Textes littéraires 624 

L'OAS // Algerie // Sahara 65 

Oasis de laghouat 
210

6 

Oasis d'in-çalah 
210

6 

objectifs d'intégration (éducation) 

196

7, 

196

8 

Octobre 88/ Les émeutes / tortures / les conséquences politiques 567 

Oeuvre poétique : Liberté : L'honneur : Le savoir : l'amitié 
115

2 

Oeuvres et lettres 751 

oiseaux//cygnes//canard//jaseurs//moineaux// 
122

1 

Ontologie // métaphysique 
194

8 

L'ooccident miédivale : Moyen age : Politique, religion, culture 
174

2 

L'oral / etudier oral / la communication / apprentissage 
116

0 

Oran ( Algerie ) // Histoire 558 

Oraux : art de parler en publique 732 

Organisation // rationaisation // La notion de groupe // 
138

6 

Organisation de l'entreprise : manuel d'enseignement superieur 
106

8 

Organiser la classe / les objectifs / les moyens / les contraintes 220 

Organismes algériens 622 

L'Orient arabe -- La Guerre du Golf -- La guerre D'Irak -- L'orient arabe à 

l'heure américaine 

139

8 

Des origines au XX siecle // la désobéissance : al'heur de la mondialisation - un 

mode d'action citoyen radical // 

179

4 

Les origines de la culture 
105

6 

Ornementation : issue du carré // issue du pentagone // 
171

7 

Ornementations des Minarets en afrique du nord 
171

8 

Ornementations des Minarets en espagne 
171

8 



Pacifique : Nouvelle-Calédonie : Algeriens déportés. 
137

6 

la paix n' est pas une utopie 
167

4 

Parcours d 'un militant / Témoignages. 
158

4 

Pascal ou l`art de la digression 
150

9 

Patrimoines//algerie pluriculturelle//politique et religion//musique et société 
155

8 

Pays et régions : encyclopédie 
187

6 

le paysage audiovisuel // le càblage des Etats-Unis // les services optionnel 
155

5 

Pédagogie , modèles , méthodes . 
168

6 

Pédagogie / dictionnaire / des concepts clés /,apprentissage 
192

3 

Pédagogie / les conditions / l'action éducative 
163

2 

La pédagogie / typologie des écrits / le projet 
224

8 

Pédagogie //Burreaucratie//Autogestion 
148

9 

Pédagogie : théorie 
165

1 

pédagogie des adultes//formation//communication pédagogique 
172

7 

Pédagogie//compétences//echec scolaire 981 

Pedagogie//recherche et innovations//recherche en france 
190

4 

Pédagogies différenciées / le rapport au savoir 
185

1 

les pédagogies institutionnelles, pédagogie et psychothérapie, la non-directivité 

de carl rogers 
500 

Pédagogique / l'investigation / la recherche d'universalité / la médiation 81 

pédagogiques comparée / philosophie / évolution / enseignement 722 

Péguy, Charles ( 1873 - 1914 ) / Biographie 
128

0 

La pensée / L'authenticité / Révolution / Guerre d'indépendance / 

Developpement politique 

152

4 

La Pensée arabe 121 

la pensée critique // les principes d'enseignement // les modes d'évaluation 382 

La pensée de Karl Marx 
141

5 



La pensée écologique//la biosphère//l'agriculture 
114

3 

Pensée Grecque Culture Arabe 
114

5 

la pensée moderne de Hegel a Bergson 629 

Pensées 
112

3 

Les Pensées de blaise Pascal 816 

la pentapole//cites pyramides//la maison mozabite//tradictions et modernite/ 
207

0 

perception sociale 
161

8 

Père de l'indépendance : abne Ramdane . 
153

2 

Performance theory // les enjeux d'un concept //sémiologie // 
118

8 

la personnalité//resea nomologique//la stabilité 

temporelle//interprétation//restitution// 

197

1 

Petit bréviaire Rousseauiste 515 

Le petit cénacle//le doyenné//l'écriture du caire 649 

Peuple Algerien / le manifeste / Manifeste / Amis . 238 

Les peuples du désert 182 

Peur : aspect politique 
196

0 

la peur de l'inceste//le totem//animisme // 
100

7 

Phénoménologie // matérialité // le rationalisme // 190 

Phénoménologie de l'esprit 
216

7 

Philébe (31b-44a) 
135

1 

La philolosophie // l'essentialisme phénomélogique // La philosophie de Louis 

lavelle // 

182

8 

philosophie 596 

Philosophie de l'éducation 
168

5 

philosophie // éducation // nouvelle 375 

La philosophie // relire Bergson // la société du risque // 
195

7 

Philosophie : Dictionnaire 
223

7 

La Philosophie antique 817 

philosophie de l'éducation // les grands principes pédagogiques // l'organisation 

de l'enseignement 

163

1 



Philosophie de Maupassant 
202

7 

philosophie d'histoire//kant// 
139

4 

Philosophie et Littérature 
200

9 

philosophie général//l'nformatique 
221

1 

philosophie générale// la connaissance// 834 

philosophie générale//le bien// 644 

Philosophie générale//l'internet// 
157

0 

philosophie générale//philosophie positive//philosophie positiviste// 
180

0 

Philosophie politique 
168

1 

philosophie//épistémologie historique// 691 

philosophie//identité flottante// 314 

La philosophique concernant 
214

2 

Les phonémes / graphies / écriture / exercices 
208

1 

Photographie, photographie d ُart 781 

Physiologie de la conscience 583 

Physiologie des moeurs 582 

Piaget, Jean ( 1896 - 1980 ) 791 

Pilote / processus de changement / recommandations formulées 
216

6 

PL/SQL / synthése / les exceptions / les curseurs 932 

le plan triennal // autogestion et bureaucratisation // un bilan décevant 
155

9 

Platon 
172

3 

Platon/ 434 

La Pléiade // Les Ecoles Artistiques. 926 

PNL / stratégies d'apprentissage / mémorisation / compréhension 
216

1 

Poésie//Pédagogie de la structure//pédagogie de l'écart//connotation 287 

la police//l'armée//la torture//la guerre d'algérie/ 
222

6 

Politique d'association // état impérial- républicain // 2 

La politique économique // La guerre économique // Algérie // 
170

2 

politique et éducation 52 



Politique linguistique// enseignement// 
186

7 

Politique mondiale 1945 987 

popular religion//popular culture// 
151

0 

Population//misère// 
140

9 

le positionnement // la conception // la réalisation 
163

9 

Les postures / l'enseignant-évaluateur / les imaginaires quotidiens 
128

5 

Précis de sociologie 
195

8 

Précis d'un cours de psychologie 
103

0 

des prémices du drame // début de l'insurrection //d la fin de la bataille d'Alges 692 

Présentation du premier ministtere // Profil d'une action // Rapport avec les 

autres institutions 

153

0 

president boumedienne : les citations 
152

7 

La presse / les caractéristiques / économiques / les structures / publicité 972 

La presse // D'étranges journaux // feuilles clandetines // la nation // 263 

La presse // la presse française //la presse européenne // 84 

La presse // Linternationale communiste // 21 

La presse // radio // télévision // 535 

La presse //la radio- télévision // communication // 697 

la presse américaine//le pouvoir des medias//la citoyenneté// 
206

3 

La presse écrite / la problimatique / la structure / les genres 536 

La presse jeune / diversité / tendence / des métiers 575 

La pression / la dimension / l'affectivité / écriture de l'enfant 
186

0 

Le printemps berbère / Témoignages des insurgés / Témoignages des officiels du 

pouvoir 
76 

La prise de notes / accessoire / forme classique / situations particuliéres 
120

4 

Prison : Lettres . 
213

5 

Problématique // Champ disciplinaire // champ lexical // un mémoire // rapport 

de stage // 

100

2 

probléme 815 

le probléme de la décidabilité // la logique modale des propositions chez Aristote 
149

5 

Problème de mal 976 



Le probléme du temps chez ferdinand de saussure 636 

Proclamation du premier novembre 1954 : Un appel aux armes : Un message de 

paix 
785 

professeurs (enseignement supérieur) : conditions sociales : enquêtes 680 

professeurs (enseignement supérieur) : formation : France : enquêtes 680 

Profession//modèles//théories//sociologie 448 

Projet de la planification / formation de l'élève / projet pédagogique 395 

Projet de recherche // la bibliographie // le probléme // poser l'hypothése // 
150

3 

des prolongations d alliances // europe stratgique // l avenir des alliances 651 

Promenade à Alger -- La bonlieue d'Alger -- Histoire de la ville -- Les hauteurs 

d'alger -- Le front de mer -- La casbah 

162

5 

Propager / idée contagieuses / information / culture 
122

6 

Proust// l'univers musical //voilon intérieur 
184

3 

le proverbe algerien//dicton//adage/ 
115

7 

Proverbes berbéres 
116

1 

Psychanalyse de l'enfant 
113

2 

Psychanalyse// 704 

La psycholinguistique cognitive : lecture , difficultés langagières , difficultés de 

comprehension 

142

0 

La psycholinguistique cognitive : traitement de texte : recherche 
142

0 

Psychologie / éducation / évolution / infuences des théories 720 

Psychologie // Personnalité // Evaluation // Méthodes 340 

Psychologie : guides, manuels 
156

4 

Psychologie : Personalité, les approches conatives , les approches cognitives, les 

approchesq évaluatives . 
302 

Psychologie classique//psychologie générale//l'émiettement// 
189

3 

Psychologie cognitive 

303, 

142

3 

Psychologie cognitive : Manuel d'enseignement supérieur 
157

3 

psychologie de l'éducation 984 

La Psychologie de l'enfant 
186

5 

Psychologie de l'orientation 122



3 

Psychologie des masse// 
100

6 

Psychologie différentielle / Théorie psychanalytique / Psychologie générale 

expérémentale . 
301 

La psychologie du développement 
139

9 

Psychologie du developpement // Le developpement psychomoteur // Le 

developpement cognitif // Le developpent sociale 
645 

Psychologie du risque 513 

Psychologie et Psychopathologie 
203

0 

psychologie expérimentale //méthode scientifique//l'éthique dans la recherche/ 
117

0 

Psychologie génétique//psychologie fonctionnelle//psychologie différentielle 723 

La Psychologie industrielle 
126

2 

Psychologie intreculturelle 
218

7 

La psychologie moderne 950 

Psychologie orientation professionnelle : france 
156

4 

psychologie scolaire 756 

Psychologie sociale 
169

5 

psychologie//clinique sociale//désir d'enfant 
160

9 

la psychologie//la fatigue//la depression//la timidite//la speleologie du mental//la 

névrose//la medecine psychosomatique//l'education//la sexualite//la volonte//l'art 

de vivre// 

703 

la psychologie//l'enseignement//les débouchés// 
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شرح ابن مرزوق : دراسة : حياة // صحيح البخاري :   503
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 إبن هانئ األندلسي//الدولة الفاطمية
571

4 

 إبن وافد//الصحة في اإلسالم 
108

67 

 //ابن يوسف السنوسي//الذاكرة الشعبية
729

5 

 //ابن يوسف السنوسي//تراجم
497

6 

ابنجهوس: رائد دراسات الذاكرة البشرية، مقاربات الذاكرة: التيار اإلرتباطي، قانون جوست، ظواهر 
والتداخل،التحليالت النظرية للذاكرة، مكونات نظام الذاكرة، الذاكرة القصيرة المدىالنقل  : mct الذاكرة ،

 ، التمثل اإلدراكي، معالجة المعلومات اللغويةmlt :الطويلة المدى

112

92 

 //أبو الحسن الششتري الصوفي//تراجم
666

2 

 أبو الحسن علي القلصادي 
869

7 

المعري// ابن رشد// ابن خلدون أبو العالء   
899

6 

 أبو القاسم الشابي : حياته و شعره
441

9 

 أبو اليقظان : سيرته
604

7 

 ابو اليقظان: تراجم
935

5 

 أبو بكر الصديق // محمد (ص) وأبو بكر //بيعة أبي بكر // حرب الردة 
128

57 

 أبو ريش،عالية قاسم 
374

2 

التلمساني//تراجمأبو مدين شعيب  // 
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22 

 ابوعالء المعري،الذات،الفلسفة و الدين 
761

1 

 //أبي العباس الونشريسي//الفتوى//القضاء//الوفق//القرآن//السنة//اإلجماع//القياس
759

7 

 //ابي العالء المعري//آثاره
336

6 

 أبي العالء المعري//حياته و آثاره

336

3, 

336

4 

المصحف  -أبي بن كعب  
828

8 

 /أبي شنب//تراجم
119

57 

115 //أبي عبد هللا السنوسي//تراجم



35 

 أبي عبد هللا الشيعي
113

97 

 إتجاهات األساتذة//اإلمتحانات الرقمية
830

2 

 /إتجاهات حديثة/التربية
978

9 

 //إتخاذ القرار
283

4 

 /إتخاذ القرار// الشبكات الرقمية
473

0 

القرار//الكفاءة الذاتيةإتخاذ  // 

894

9, 

895

0 

 /اتخاذ القرارات//البلدان العربية//القرار السياسي
130

93 

 اتصال المؤسسة؛ العالقات العامة؛ الصحافة 
785

9 

 /إتفاقيات إيفيان/تاريخ الجزائر
601

3 

م الوالئي//التعاونيات اتفاقية ايفيان//تشكيل حكومة جزائرية//التعليم و التنمية//قدماء المجاهدين//التقسي
 /الفالحية//اتحاد العمل الجزائريين//الهجرة الى فرنسا//المحروقات و الصناعة

408

8 

 أثار اإلسالمية؛ العالم اإلسالمي
121

18 

آثار الطالق على المجتمع الجزائري, دراسات سابقة حول الطالق في المجتمعات الغربية, دراسات سابقة 
المجتمعات العربية؛ التطور التاريخي للطالق؛ عوامل الطالق, آثار الطالقحول الطالق في   

112

03 

آثار قرطبة:مدينة الزهراء،العمارة الخالفية،الغناء و الموسيقى في االندلس،،صناعة  
 التحف،الحلى،المنسوجات،الحركة األدبية

844

9 

الشام//طرابلس//بيروت//بعلبك//تدمرآثار//بالد  // 
829

6 

 //آثار//تلمسان
126

60 

 أثار؛ األردن؛ تاريخ 
445

4 

أثر المعاملة الوالدية على اضطراب اللغة والتوحد لدى الطفل، دراسة حالة التوحد عند الطفل في سن 
رحلة الكمون،  ماقبل التمدرس، إنعكاس الزرع القوقعي على الغشاء النفسي لدى الطفل األصم في م

 اضطرابات اللغة الشفوية عند الطفل المصاب بالتوحد

116

59 

 اثنوجرافيا المجتمعات البدوية العربية: في الستينات, في الكويت, الصحراء الغربية المصرية 
116

94 

 إجازات أحمد المقري لعلماء المشرق والمغرب 
899

2 

الظروف//إنعكاسات اإلجتماعاجتماع العقداء العشر//األسباب و  // 
895

1 

550 اجزاب سياسية//بلدان عربية
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 //إحتالل الجزائر//سوريا و الثورة//اندالع الثورة الجزائرية//الموقف السوري//الصحافة السورية
114

76 

 إحتالل الجزائر، التعليم الرسمي خالل العهد الفرنسي،ثورة األوراس
128

06 

1839احتالل جيجل  ومة الحمالت العسكرية // األوضاع االقتصادية و االجتماعيةمقا //   
772

0 

 أحداث // سنوات // أعالم 
240

8 

 أحداث القرن العشرين 
890

5 

 أحداث؛ تاريخ ثورة؛ التحرر
129

66 

 أحكام
380

1 

 أحكام الطالق
617

3 

 أحكام العبادات
325

5 

 //أحكام القرآن//سورة الحجر
492

8 

الحاج: تراجم أحمد مصالي   

935

2, 

112

21 

 أحمد ياسين؛ عصر؛ اإلنتفاضة 
123

15 

 أخبار ارض مصر،النيل،القبط
520

2 

 اختبار الذكاء//مالحظة الطفل//التحصيل بالقدرات
797

8 

 //اختراعات //االالت
561

9 

 //اختالل العالم//االنتصار//الشرعية
121

57 

 اختيار األفراد للعمل 
105

27 

البدائل السلوكية في المواقف االجتماعية، نظرية الفعل االجتماعي، نظرية الطوعية، األنساق اختيار 
االجتماعية للجبرية واإلرادية، األسس النفسية للجبرية واإلرادية، الدافعية والجانب اإلرادي في السلوك 
 اإلنساني، البناء واالختيارات لبدائل السلوك، القهرية المرضية في ا

418

9 

ختيار الكتب/اختيار الطبعات والمترجمات/أدوات اختيار الكتب/االيداع القانوني للمطبوعات/التبادل ا
 .والهدايا كمصدرين للتزويد/قسم التزويد

767

7 

اخدمة االجتماعية, الرعاية االجتماعية//ممارسة مهنة//طرق مهنة//الممارسة العامة//اإلخصائي  
أدوات//الوسائل//نماذج /اإلجتماعي//تنمية الموارد البشرية/  

253

5 

101 أخطاء في منهج النقد التاريخي الخلدوني
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 // أخالق الشغل // الشرائح اإلجتماعية // الطوائف البروتستانتية // الرأسمالية
111

76 

 // إخوان الصفاء // فلسفة
110

92 

 آداء العمال// حوادث العمل
120

27 

األطفال/األطفال/رعاية الطفولةآداب  / 
328

6 

 آداب الحوار 
993

9 

 آداب الدنيا 
503

3 

 آداب الدين 
503

3 

 آداب الذكر//فضل الذكر//الدعاء//االستغفار 
325

6 

 آداب الرواية 
313

8 

ـ إدارة األزمات ــ األزمة الدولية ــ دراسة منهجية ــ أزمات التنمية السياسية ــ إدارة الكوارث التخطيط ـ
 دور المعلومات إدارة األزمة

123

61 

 إدارة األزمات التعليمية//التعليم اإللكتروني//الجامعة 
804

2 

 إدارة األعمال 

398

6, 

531

6 

 // إدارة األعمال // إدارة األزمات
757

8 

 // إدارة األعمال // إدارة األفراد //التشريعات العمالية // األردن
836

0 

األخالقيات // القانون التجاريإدارة األعمال //    // 
122

69 

 /إدارة األفراد//إدارة الموارد البشرية
952

5 

 ادارة االفراد،االدارة 
970

6 

 إدارة التعلم/التعلم الصفي/التعلم 
462

1 

إدارة الجودة//اإلدارة المدرسية//الصفية//التخطيط 
 التربوي//اإلستراتيجي//القيادة//اإلشراف//اإلتصال//اإلنضباط الفعال

394

8 

 //إدارة العالقات العامة//المؤسسة الجامعية
110

19 

 /إدارة الفصل/تنمية المعلم/التعليم/التدريس
969

5 



 إدارة المعرفة وتكنولوجيات المعلومات 
445

7 

 إدارة المكاتب
398

6 

المكاتب/مهارات السكرتارية/وسائل االداء لألعمال المكتبية/التنظيم الفني للمحفوظاتإدارة  . 
436

8 

 // إدارة المكتبات // مراكز المعلومات // المكتبات المتخصصة
285

5 

 إدارة المكتبات، اإلدارة اإللكترونية، األساليب اإلدارية الحديثة 
105

88 

ة المشاريع الثقافية ،تمويل المشاريع الثقافية،االتصال والعالقات ادارة المنظمات المبادئ واالسس ،ادار
 .العامة

663

3 

 إدارة الموارد البشرية//آداء العاملين

880

7, 

880

8 

 إدارة الموارد البشرية//القيادة//إتخاذ القرار 
105

02 

 إدارة الموارد البشرية، التغيير التنظيمي، المؤسسة العمومية 
833

6 

المواصالت العربية اإلسالميةإدارة   
116

11 

 //إدارة المياه//اإلسالم//اإلسالم والبيئة/اإلسالم والمياه

279

7, 

279

8 

 إدارة النفس 
413

5 

 */إدارة النفس//التفكير السليم//الحالة النفسية
686

9 

 إدارة فريق العمل 
254

0 

 ادارة؛ العالقات العامة
131

11 

 /ادب الطفل//قصص األطفال
992

4 

 أدباء الجزائر//أعالم الجزائر 
893

0 

 أدباء من مختلف العصور // بعض األعمال الشعرية 
484

1 

 //أدباء//تراجم//تلمسان
371

5 

 أدباء//سير
107

14 

 //أدرار//المساجد
113

90 



يعقوب  -شعيب  -اسحاق  -ابراهيم  -صالح  -هود   -نوح  -قابيل وهابيل  -آدم عليه السالم   
529

9 

 إدمان األنترنت//اإلضطرابات النفسية
840

9 

 /إدمان المخدرات//اإلنترنيت//الشباب
306

0 

 /إدمان المخدرات//علم النفس//العالج النفسي
337

1 

 أدوات التجنيد// الثورة التحريرية
665

9 

صيلية  أدوات القياس التربوي، االختبارات التحصيلية التقليدية، األهداف التربوية، االختبارات التح
الموضوعية، أدوات القياس النفسي، أدوات القياس النفسي في المجال العقلي، أدوات القياس النفسي في  
 المجال الوجداني، مؤشرات االختبار الجيد

879

2 

 /اذاعة الجزائر//الهوائيات//صوت الجزائر
580

3 

 إذاعة الجلفة، البرامج اإلذاعية، تنمية العالقات األسرية 
472

1 

 إذاعة المدية، الجريمة 
591

8 

أراء المؤرخين الفرنسيين في كتابة تاريخ الجزائر من خالل كتابات دون كلودفاتان ،الحزب الحر  
 . الدستوري التونسي

122

88 

 /اراض//نزاعات
641

2 

 أرسطو والليكيوم،ستراتون،المقفع،الفارابي،ابن الخمار
980

0 

الرواقيون// العصر الوسيط// العصور الحديثة// المنطق الرمزيأرسطو// الميغاريون//  * 
585

9 

 /إرشاد الموهوبين/ذوي االعاقات العقلية/ذوي االعاقات السمعية/ذوي االعاقات الحركية
970

0 

 إرشادات الحزم في العمل
115

66 

 ارشادات القيادة النسوية 
115

25 

 أرض الميعاد
123

52 

االسالم،االخالق،االخالص،الحقد،القوة،الرحمة،الوقتأركان   
481

4 

 ارهاصات//اآلليات//تفسير//المذاهب
831

4 

 اريخ الزنكيين؛ الموصل ؛ بالد الشام
940

3 

 أزلية الكون،األجرام السماوية،خلود النفس،ظواهر أرضية 
101

98 

الفرنسي//مقاالت//رسائل مختلفة //افاقها من وحجة نظر الو م أ//الموقف 1988أزمة الجزائر  
120

63 



أزمة لبنان -األزمة الليبية -أزمة الخليج الثانية  
983

4 

 أزمة الهوية//مثلي الجنس//الحرمان العاطفي
712

6 

ليبيا  -أزمة لوكربي  
507

2 

 أساسيات حول المشكلة//أساليب حل المشكالت
734

3 

والتكنولوجيا/التخصصات العلمية والتكنولوجيةأساسيات في تعريف وتصنيفات وتاريخ ومصادر العلوم  . 
563

8 

أساسيات ونماذجمنالمكتبات الدولية والمقارنة,دراسات في المؤسسات والجمعيات المهنية والوطنية 
 .والدولية, حركةالمكتبات ومراكز المعلومات

274

7 

 أساليب التدريب
516

8 

التربوية//التربية التعليم//المناهج أساليب التدريس //االهداف   
260

1 

 أساليب التدريس// اإلجتماعيات//طرق التعلم
575

1 

 أساليب التدريس//طرق التعلم

628

0, 

715

8 

 أساليب التدريس//طرق التعلم//األطفال
967

4 

 أساليب التدريس//طرق التعلم//التدريس//االجتماعيات 
257

4 

التعلم//التعلم//التربية//األطفال//رعاية الطفولةاساليب التدريس//طرق   
111

36 

 أساليب التدريس//طرق التعلم//التعليم االلكتروني//التربية//التعلم
444

7 

 أساليب التدريس//طرق التعلم//الكتابة//اللغة العربية 
772

4 

 أساليب التدريس//طرق التعلم//المقررات الدراسية 
347

3 

تعلم//المناهج//االجتماعيات أساليب التدريس//طرق ال  
488

9 

 أساليب التدريس//طرق التعلم//مهارات التعلم//رعاية الطفولة 
784

2 

 أساليب التدريس//مهارات التدريس//اللغة العربية//االطفال 
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6 

 أساليب التدريس//مهارات التدريس//طرق التعلم//التعلم 
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 أساليب التعلم//الدافعية 
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84 

772 //أساليب التفكير لسيرنبرج
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6 

 أساليب التفكير//أساليب التعلم 
907

9 

 أساليب التفكير//الموهبة 
593

3 

 أساليب المعاملة الوالدية 
758

6 

 //أساليب المعاملة الوالدية 
632

9 

 أساليب المعاملة الوالدية//السلوك العدواني//جنوح األحداث
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28 

الوالدية//الصحة النفسية//المراهق أساليب المعاملة   
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18 

 أساليب المعاملة الوالدية//مفهوم الذات//التوافق الدراسي 
910
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 أساليب الوقاية من الجريمة 
116

52 

 أساليب تدريس//طرق التعليم//الرياضيات//العلوم النظرية 
528

7 

اإلسالم أسباب تأخر المسلمين // الموازنة بين المسلمين // النصارى //أعداء  // 
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3 

// مالبسات حادثة المروحة // مواقف الطبقة السياسية الفرنسية 1830أسباب عدوان   
101

41 

 أسباب هجرة الجزائريين إلى تونس//انعكاساتها//مساهمة الحزائريين في النضال 
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4 

اسيا//افريقيا//الغزو//المنطقة العربية//المعركة الكبرى//نهاية اسباب//البداية//الحرب فى   
349
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 اسباب//نظرة عامة//ميزان القوى//العمليات حسب التسلسل الزمني//نهاية 
349

5 

استراتجيات التدريس//استراتيجيات تطوير مهارات//استراتجية التعلم عن بعد//تنمية كفاءة  
الفعالالتواصل//التفكير المتشعب//التدريس   
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 //إستراتيجيات اإلتصال//المنتج الجديد
788

4 

 استراتيجيات التعلم// الكفاءات المهنية//التكوين المهني 
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 استراتيجيات التعليم//أساليب التعلم//القراء 
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 استراتيجية التعلم التعاوني//التفكير اإلبداعي//العلوم الفيزيائية و التكنولوجية
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71 



 إستراتيجية التعلم النشط//قيم المواطنة
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 إستراتيجية التعليم التعاوني//التفكير الناقد
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1 

ةإستراتيجية العالقات العام  
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 إستراتيجية العالقات العامة//األداء الوظيفي 
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82 

 إستراتيجية العالقت العامة
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 //إستراتيجية اللعب//برنامج إرشادي
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 /استرجاع المعلومات//قواعد البيانات
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7 

األنشطة//الملخصاتإستطالع المعلمين//صحائف المسابقات//وثائق   
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9 
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 استقالل//الجزائر 
862
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 أسرارعلمية،القرآن الكريم،الحديث النبوي 
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 إسرائيل
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 إسرائيل // السالح النووي // الواليات المتحدة األمريكية// التوازن العالمي // العالم العربي 
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 اسرائيل // الوبي // الواليات المتحدة // سياسة خارجية 
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237
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 إسرائيل//األحزاب السياسية//األحوال اإلجتماعية
968
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 إسرائيل//إيران//المشروع النووي
116

60 

 اسرائيل//حدود 
820

6 

 اسرائيل،الصراع العربي االسرائيلي
415

7 

القدس -الهستدروت-إدارة و تنظيم -النظام السياسي-إسرائيل  
123

60 

 //أسرة بني زهر
103

19 



الخاصة//تالميذ ذوي العجز الخفيف//التأخر العقلي//اإلضطرابات السلوكية//المشاركة أسس التربية 
 األسرية

115

38 

 أسس التعلم//طرق الدراسة//شروط التعلم//تحسين التعلم//نظريات التعلم
304

2 

 اسس تحديد النخبوية التلمسانية//تلمسان
921

9 

التزويد/تقنية استبعاد المواد في المكتبات الجامعيةأسس تنمية المقتنيات/قسم  . 
123

55 

 اسالم ابي بكر //عامر بنو طفيل
248

8 

 أسلوب اإلنعكاسية//تبديد الملل//مسابقات و العاب تعليمية 
733

6 

 أسلوب الشرط//القرآن الكريم//إعجاز//القسم 
914

8 

 /أسماء القبائل
352

6 

 .أسماء الكتب
821

3 

مدينة الجزائر//الفترة العثمانية أسواق   
603

8 

 اسواق موسمية،مواسم الحج،مواسم االعياد،قوافل تجارة،ديانات العرب في الجاهلية،قواعد امنية، 
749

1 

 آسيا الوسطى//العمارة//الفنون 
467

7 

صفية،الوضوء،الوحي،العقاب،الثواب،النظرية الداروينية،طير أسئلة دينية:ماهية هللا،السبي،قتل زوج 
 األبابيل 

101

86 

 إشبيلية//الحياة العلمية
124

68 

 أشعار األندلسيين//ترجمة المؤلف
929

3 

 //أشعة الشروق//الفكر اإلسالمي//ثقافة
351

2 

 اشكال الذكاء//التخلف المدرسي//المنهاج التربوي 
114

90 

الفهارس/الوصف العام/الكتب/المخطوطات/الدوريات/ترتيب البطاقات في الفهارسأشكال  . 
907

4 

 إشكاالت تعترض الباحث في التوراة//إسرائيل التاريخ//الديانة اليهودية
117

31 

 إشكالية الذات،خطاب األنثروبولوجيا،فلسفة الذات بين العقالنية والالعقالنية
121

15 

 إشكالية النص 
449

3 

حضارة // سياسيا/آشير/  
678

4 

993 أصحاب الجنة 



8 

 اصحاب الرسول الكريم،التابعين
394

4 

 أصحاب الرسول المهاجرين،أصحاب الرسول االنصار 
393

9 

 اصطالحات ابن رشدالطبية،نقد ابن سينا؛ظاهرة النوم،أدوية؛أحكام شرعية، 
116

07 

 إصالح البيت العربي
287

0 

األساسيإصالح نظام التعليم   
108

17 

 أصول الحديث،الخبر المظنون،الرواة
938

0 

 اصول الحركة//الزخم الكبير//النهضة//نهاية األسطورة//أعداء و أصدقاء//آفاق//الحرب العالمية الثانية 
858

2 

 أصول الدين 

518

5, 

518

6, 

518

7 

 أصول الصراع الفرنسي الجزائري// األصول المباشرة لغرة نوفمبر
724

5 

 //أصول العباس الونشريسي//الخالف//النازلة
759

8 

 //أصول العرب//الوحي//علوم القران//التشريع االسالمي
958

0 

 أصول الفقه 
753

6 

 أصول الفقه//األرموي
297

6 

 //أصول الفقه//التدوين//حجية السنة//حجية القياس//األصولية//اإلجماع//اإلجتهاد
796

3 

الفقه//التشريع اإلسالمي//األحكامأصول   
258

5 

 أصول الفقه،البنية،الشرح،الخالف،
753

2 

 أصول فكرة التاريخ//التاريخ عند بن نبي//اإليديولوجية//التاريخ و الحضارة 
903

1 

 .أصول كتبة البحث//المكتبة والمصادر ودورها في كتابة البحث//تحقيق المخطوطات
425

7 

التنين//كور//ننورتا//الطوفان//اصول//الثقافة //الفنون  
851

8 

 اضطراب الضغط ما بعد الصدمة//اإلضطرابات السكوسوماتية//داء السكري 
129

74 



اضطرابات األكل // النظرة الوراثية // النظرة السلوكية // النظرية النفسية // العالج السلوكي // الشرة 
 " العصبي " البوليما

121

23 

اإلنتباه اضطرابات   
886

0 

اضطرابات التشنجات العضلية الالإرادية الحركية والصوتية المزمنة، اضطراب ريت، عجز اإلنتباه 
اللرمات، اضطالاب التشويش والتحكم باإلندفاع والمسلك، اضطراب التحدي المعارض، وزيادة النشاط، 

ضطراب السرقة، الي المتقطع، اضطراب السلوك، هوس اشعال الحرائق، ااالضطراب اإلنفع  

353

0 

 اضطرابات التواصل 
886

0 

 //اضطرابات الشخصية//الشخصية 
370

3 

 إضطرابات الصوت 
534

8 

 إضطرابات اللغة 
534

8 

 إضطرابات اللغة والكالم
915

0 

 اضطرابات النطق
105

61 

اللغات//التواصل//الصوت//نمو اللغة//اضطرابات النطق// اضطرابات الصوت  // 
457

4 

 //اضطرابات النطق//علم األصوات
516

6 

 إضطرابات//العالج السلوكي// التفاعل اإلجتماعي
928

4 

 إطارات الثورة : تعريف 
122

06 

 أطفال اإلنترنت 
108

60 

 أطفال الشوارع 
108

60 

االجتماعي//التدخل المهنيأطفال الشوارع//التوافق   
102

78 

 أطفال الشوارع//الدوافع//حجمهم//سماتهم//تصنيفاتهم//مكافحة الظاهرة
812

1 

 اطفال الشوارع//الشارع//المنظور االجتماعي
124

45 

 /أطفال الشوارع//عمالة الطفل//الطفولة
949

3 

 أطلس العالم // خرائط
337

3 

 //أطلس//القرآن//علوم القرآن//أماكن//أقوام//أعالم
256

5 

 إعادة التأمين 
122

63 



 /اعتراف//آثار//بذور//دور المغاربة//االندلسيون//المذهب المالكي//سيفاقس
116

01 

 إعتقادات فرنسية // إستراتيجية الجوسسة // الجزائر
627

3 

الجرجانيإعجاز القرآن// مذهب الباقالني// مذهب   
700

5 

 //إعجاز القرآن//الحذف 
766

4 

 إعداد المعلم//النمو الشخصي//المهني//أدوات القياس
125

92 

 إعداد المعلم//جودة التعليم//التقييم التدريسي
109

44 

 //إعدادالمعلم//أدوار المعلم//التربية العملية
117

90 

 //إعدام رئيس عربي//الثأر األمريكي
466

1 

 إعراب 

388

9, 

530

8 

 //إعراب القرآن//إعجاز القرآن//اللغة العربية
443

9 

 //إعراب القرآن//القرآن// األفعال
415

0 

 /(اعراب القرآن//القرآن//األفعال(نحو
414

9 

 أعظم الشخصيات؛ التاريخ
350

1 

 أعالم : سير 
296

0 

 أعالم األناسي
120

92 

 أعالم الجزائر بمكة: تراجم
319

6 

الجزائر//تراجمأعالم  / 
125

57 

 //أعالم الجزائر//تراجم

127

51, 

127

52 

 أعالم العلماء و األدباء//العرب و المسلمين//حرف الجيم 
692

4 

 أعالم العلماء و األدباء//حرف الحاء
117

51 

 أعالم العلماء//اإلشبيلي أيوب
645

5 



 /أعالم المدية//تراجم
419

7 

 أعالم بسكرة: تراجم
931

8 

 أعالم مدينة الجزائر: تراجم 

618

8, 

618

9, 

619

0 

 //أعالم//الجزائر//متيجة
113

27 

 //أعالم//العرب//المستشرقين
389

5 

 //أعالم//العرب//المستعربين//المستشرقين

390

4, 

390

5, 

390

6, 

390

7, 

390

8, 

390

9, 

391

0, 

391

1, 

391

2, 

391

3 

 //أعالم//المغرب العربي

431

8, 

431

9, 

432

0 

تراجم//شخصياتأعالم// / 
841

2 

 اعلم السلوك//االسس البيولوجية للسلوك//االسس النفسية للتعلم
110

61 

 أعمدة الحكمة السبعة 
109

86 

 اعمدة المجتمع//المسرح
239

2 



 أعوان الحماية المدنية، الضغوط المهنية، التوافق المهني 
801

2 

 //أعيان مشارقة//أعيان مغاربة
860

8 

 أغسطس//قسطنطين//باسيليوس//غالي//كركال//العربية وأسماء األعداداألوروبية//السوفييت//الكومون
760

6 

 افريقيا:االسالم،ممالك،مجتمع 
663

8 

 أفريقيا،االستعمار،االستقالل 
552

6 

 أفغانستان، كشمير، القرن االفريقي،البلقان،النظام العالمي الجديد 
495

6 

اإلصالحات ،تقويم طريقة المقاربة بالكفاءات من خالل الكتاب المدرسيأفكار في   . 
922

3 

 افكار ماركس//انجلز//خبرة السنوات//محاولة الكومونيين//األسس اإلقتصادية
908

8 

 أفالم الكارتون//الرموز الماسونية
625

9 

 أفالم الكرتون اإلسالمية//األبعاد الداللية//القيم اإلسالمية
870

9 

يقيا // تطورات // هموم //تحديلتافؤ  
286

6 

 أقباط مصر،الكنيسة القبطية
115

11 

 إقتصاد الشمال اإلفريقي، مجتمع الشمال األفريقي
101

61 

 اقتصاد المعرفة 
445

7 

القرن الواحد و العشرين -اقتصادات الخليج  
793

6 

 اقتصاديات التعليم//اإلنفاق التعليمي//تمويل التعليم 
451

9 

أقضية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،الدعاء،فضائل  
 القرآن،االيمان،الرؤيا،األمراء،الوصايا،الفرائض،الفضائل،السير 

271

8 

 أقفاص القردة؛ سيدي فرج 
379

7 

 /إقليم برقة//السيادة العثمانية//التدخل األجنبي
372

4 

فرنسا//المظاهرات//العدالة و الحرب//الجزائريون في 1961أكتوبر   
114

92 

 آل بلعمش: تندوف 
296

4 

 االبتكار //التعلم//المنظمات 
323

6 

310 اإلبداع



5, 

960

9, 

101

27 

 اإلبداع الفني : الجمال 
845

0 

 اإلبداع لدى األطفال
824

8 

 /اإلبداع و الموهبة
975

9 

البحوث//التجريب//التدريس//التعلم//التقبل//التقويماإلبداع//أساليب التعلم//أنواع   
881

7 

 //اإلبداع//األطفال الموهوبون//علم النفس التربوي
717

2 

 االبداعية//طرق التعلم//اساليب التدريس 
347

5 

 االبداعية،االبتكار،التفكير المبدع،علم النفس الفردي،قدرات عقلية،األصالة 
499

5 

اإلتجاه الفيبري   -نسانيةالعلوم اإل -اإلبستمولوجيا  
104

26 

 األبناء//اإلنتاج اإلسقاطي//األمهات

927

2, 

927

3 

 األتابكة،السالجقة،المغول،إيران،الهند،أفغانستان،بالد ماوراء النهر
877

6 

مكافحة الجريمة  -اإلتجار باألشخاض  

695

5, 

119

48 

الطبيعة،الجيولوجيا،األخالق:الفلسفة األرسطيةاالتجاه التجريبي،بحوث   
979

9 

العالقات الدولية//النظرية الكونية//الحرب الباردة//العولمة  //اإلتجاه الوظيفي//المقاربة الوظيفية
 اإلقتصادية

120

61 

 //اإلتجاهات األسرية//التوجيه المدرسي
290

0 

االجتماعية ؛ القيادة : نظريات القيادة, عوامل القيادة, دراسات االتجاهات الحديثة في معالجة المشكالت 
 امبيريقية في القيادة, تجارب امبيريقية في القيادة

100

82 

 االتجاهات الزمنية//السكان//البيئة//التنمية//المناطق الحضارية//الهجرة
373

7 

المصرية//القائمة الببليوجرافية ألوائل المطبوعات  اإلتجاهات العددية والنوعية ألوائل المطبوعات 
 .المصرية

118

39 

 //اإلتجاهات الوالدية//التكيف المدرسي
757

4, 

757



5 

 االتحاد االوروبي // الفضية الفلسطيبية //االمن و التعاون االوروبي //فلسطين 
437

3 

 //االتحاد األوالبي//المنطقة العربية//الحرب الباردة
343

2 

د السوفيلتي// اتهياراالتحا  
106

37 

 االتحاد المغاربي:اصالحات تونسية،الصحافة،الحركة الوطنية المغاربية،الثورة الجزائرية 
502

4 

 //اإلتحاد//التعالي//وحدة الوجود
111

69 

 األتراك//اإليالة//الحروب//الجزائر//أوربا//األمير عبد القادر 
554

6 

اإلنفعالي//األنماط السلوكيةاإلتزان   
597

4 

 اإلتزان اإلنفعالي//التفاؤل//التسامح
112

35 

 اإلتزان اإلنفعالي//المراهق
662

8 

 اإلتصال ,اإلتصال الجماهيري, اإلعالم الجماهيري, النظم اإلعالمية, وسائل اإلعالم
119

16 

 // االتصال // التفاعل اإلجتماعي // الدعوة اإلسالمية
104

07 

الخدمة اإلجتماعية -العالقات العامة -اإلعالم -اإلتصال اإلجتماعي  
123

43 

األنثروبولوجية -اإلتصال اإلجتماعي  
116

91 

االتصال االجتماعي نشأته وأسسه، االتصال االجتماعي وعالقته بأنواع االتصال األخرى ،مميزات 
 .االتصال االجتماعي العمومي

634

9 

اإلجتماعي//العنف في المالعباإلتصال   
613

2 

االتصال االجتماعي: أسسه العلمية, نماذجه, نظرياته, مهاراته العلمية, أنواعه, وسائله, عالقته بالخدمة 
 االجتماعية

101

22 

 اإلتصال اإلدري 
116

70 

 //اإلتصال األسري// السلوك العدواني
107

26 

السياسي،الصحافة،الرأي العام،الجمهوراالتصال االعالمي،االعالم   
991

7 

 اإلتصال اإلقناعي//أليات التشغيل
660

4 

 اإلتصال البيئي//التربية البيئية
885

7 

 اإلتصال التحسيسي//المؤسسات الصحية الجوارية 
597

3 



 اإلتصال التربوي//التحصيل الدراسي
558

1 

 االتصال التربوي/العولمة /التربية/التعليم/الجامعة 
517

4 

 //اإلتصال التسويقي اإللكتروني
109

78 

 اإلتصال التسويقي//المؤسسة اإلقتصادية
997

2 

 //اإلتصال التسويقي//المؤسسة اإلقتصادية
792

0 

 اإلتصال التسويقي//ترقية السياحة
603

6 

التغير اإلجتماعي  -اإلتصال  
104

41 

 اإلتصال التنظيمي 
584

9 

التنظيمي//التغيير التنظيمياإلتصال  // 

625

1, 

625

2 

 اإلتصال التنظيمي//الفعالية التنظيمية
731

2 

 اإلتصال التنظيمي//القيادة
778

8 

 /اإلتصال التنظيمي//النوادي الرياضية
742

0 

 اإلتصال التنظيمي//دافعية اإلنجاز
580

6 

 اإلتصال التنظيمي، األداء 
852

1 

ظيفياإلتصال التنظيمي، اآلداء الو  
882

1 

 /االتصال الجماهيري // وسائل االتصال//الرسالة//السلوك اإلنساني//التربية األسرية
416

2 

 االتصال الجماهيري //االتصال 
329

1 

العالقات العامة -الدعاية -الرأي العام -وسائل اإلعالم -اإلتصال الجماهيري  
250

9 

المحية//التنمية البيئيةاإلتصال الجواري//اإلذاعة   
664

4 

 //اإلتصال الخارجي

605

1, 

665

1, 

992

5 



 اإلتصال الخارجي//التواصل اإلجتماعي
558

5 

 //اإلتصال الخارجي//المؤسسات الخدماتية
125

26 

 //اإلتصال الخارجي//المؤسسة اإلقتصادية العمومية
461

8 

 //اإلتصال الخارجي//المؤسسة الخدماتية
683

9 

 اإلتصال الخارجي//دوره 
121

63 

 اإلتصال الخارجي، المؤسسة اإلستشفائية
656

7 

 اإلتصال الداخلي 

688

4, 

783

7, 

834

0, 

834

2, 

880

9, 

114

67, 

129

85, 

130

83 

 //اإلتصال الداخلي

110

72, 

114

12, 

122

05, 

130

72 

 اإلتصال الداخلي//األداء الوظيفي

638

3, 

797

1, 

121

48, 

122

93, 

129

54 

 //اإلتصال الداخلي//اآلداء الوظيفي
464

7, 



912

4 

 اإلتصال الداخلي//الجودة الشاملة 
951

6 

 اإلتصال الداخلي//العالقات العامة
899

5 

 اإلتصال الداخلي//المركز المتخصص إلعادة التربية 
109

48 

 //اإلتصال الداخلي//المؤسسات السياحية الجزائرية
797

0 

العموميةاإلتصال الداخلي//الموسسات  / 
637

3 

 اإلتصال الداخلي//المؤسسة الخدماتية 
610

3 

 //اإلتصال الداخلي//دوره
112

27 

 /اإلتصال الداخلي//مؤسسة الضرائب
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التربوية//التعليم//التدريس//طرق التدريساالدارة   
264

4 

 اإلدارة التربوية//التنظيم//التخطيط//القيادة التربوية
100

33 

 اإلدارة التربوية//المدارس//التعليم
748

6 

 //اإلدارة التربوية//المدرسة//التعلم//علم النفس التربوي
738

2 

التربوية//المركزية//الالمركزية//االتصال//الدافعية//القيادة التربويةاإلدارة  // 
991

1 

 اإلدارة التربوية//سلطنة عمان//التربية//االقتصاد المعرفي
503

5 

 /اإلدارة التربوية/اإلبداعية/ المناهج/المقررات الدراسية
428

1 

الحقيبة التدريبية -اإلدارة التعليمية   363



2 

نظريات وظائف التخطيط  -يمية اإلدارة التعل  البالد العربية -
536

2 

 اإلدارة التعليمية//االعتماد و ضمان الجودة//التعلم التنظيمي//االدارة االلكترونية
110

03 

 اإلدارة التعليمية//الؤسسات //التربوية الموارد //البشرية الموارد المالية// قضايا تربوية
121

10 

التعليمية؛ التربيةاإلدارة   
399

3 

 //اإلدارة الجزائرية//األمير عبد القادر
109

90 

 اإلدارة الفاطمية:في بالد المغرب،مجابهة االمويين في االندلس
116

00 

علم اجتماع اإلدارة -المجتمع -اإلدارة  
808

9 

 اإلدارة المدرسية 
973

3 

مدير المدرسة -اإلتصاالت المدرسية  -ية اإلدارة التعليم -اإلدارة التربوية  -اإلدارة المدرسية   
792

3 

 //اإلدارة المدرسية//اختيار المدير//الطالب//البناء المدرسي
365

0 

 اإلدارة المدرسية//اإلدارة التربوية//التعليم//التربية
516

5 

 //االدارة المدرسية//التخطيط المدرسي//الجودة الشاملة
428

8 

المدرسية//التنظيم اإلدارياإلدارة   
114

58 

 اإلدارة المدرسية//المدارس 
101

14 

 اإلدارة المدرسية//المؤسسات التربوية//االدارة التربوية//المدارس
452

6 

 االدارة المدرسية//مدير المدرسة//ادارة الوقت//الحاسب االلي 
452

1 

التدريب//تقييم التدريب االدارة بالمعرفة//التدريب//مراحل   
254

1 

االدارة في الخدمة اإلجتماعية, االدارة في في منظمات الرعاية االجتماعية, االدارة في التنمية االجتماعية, 
األهلية, االدارة في الهيئات االجتماعية الحكومية, العالقة بين الهيئات  االدارة في الهيئات االجتماعية

 األهلية و الهيئات الحكومية

979

8 

 اإلدارة والبيروقراطية
536

3 

اإلدارة, إدارة المؤسسات, إدارة المؤسسات اإلعالمية, قيادة المؤسسات اإلعالمية, أساليب قيادة  
 المؤسسات اإلعالمية, أنماط قيادة المؤسسات اإلعالمية 

874

3 

االدارة//القيادةاالدارة//التعليمية//المركزية و الالمركزية//انماط   
496

5 

663 اإلدارة//الثقافة التنظيمية//تـأثيرها



1 

 االدارة//القيادة االدارية//اإلشراف التربوي
455

8 

 االدارة//المؤسسات االجتماعية//الرعاية االجتماعية 
756

4 

 االدارة//تنمية المنظمات//التدريب//المجتمع 
977

8 

االلكترونية،شبكة االنترنيت،برنامج الجزائر االلكترونية اإلدارة،الحكومة   
282

3 

 //األدارسة//تلمسان//فاس//قرطبة
561

3 

أعالم -األدب العربي  

738

8, 

738

9 

 تراجم مصرية  -االدب العربي الحديث
117

68 

سرد، الرواية العربية-األدب العربي  
743

8 

 األدب المغربي 
612

3 

التغير اإلجتماعي -اإلجتماعيةالنظم  -األدب  
808

5 

تراجم  -األدباء   
679

3 

امرؤ القيس -تراجم -األدباء العرب   
891

5 

ابن النفيس -تراجم -األدباء العرب  
101

76 

أبو القاسم الشابي -تراجم-األدباء العرب  
345

9 

بشار بن برد-تراجم -األدباء العرب  
122

90 

ابن الرومي-تراجم-العرباألدباء   
101

08 

ابن خلدون-تراجم-األدباء العرب  
101

77 

ابن رشد-تراجم-األدباء العرب  
101

79 

ابن سينا-تراجم-األدباء العرب  
101

74 

أبو الريحان البيروني-تراجم-األدباء العرب  
101

78 

أبو العتاهية-تراجم-األدباء العرب  
122

89 



أبو الفرج األصفهاني -تراجم-العرباألدباء   
107

91 

أبو فراس الحمداني-تراجم-األدباء العرب  
345

8 

أبوتمام الطائي-تراجم-األدباء العرب  
122

91 

أحمد رامي -تراجم-األدباء العرب  
346

0 

أحمد شوقي-تراجم-األدباء العرب  
101

07 

الدولة األموية-األخطل -تراجم-األدباء العرب  
346

3 

األخطل الصغير-تراجم-األدباء العرب  
346

1 

األعشي -تراجم-األدباء العرب  
892

0 

الجاحظ-تراجم-األدباء العرب  
101

09 

الحسن بن الهيثم -تراجم-األدباء العرب  
101

75 

الخنساء -تراجم-األدباء العرب  
366

4 

الفرزدق-تراجم-األدباء العرب  
345

6 

الكندي -تراجم-العرباألدباء   
101

71 

المتنبي -تراجم-األدباء العرب  
101

10 

جابر بن حيان-تراجم-األدباء العرب  
101

72 

جرير -تراجم-األدباء العرب  
345

7 

حافظ إبراهيم-تراجم-األدباء العرب  
891

9 

حسان بن ثابت -تراجم-األدباء العرب  
101

73 

محمد عبده-تراجم-األدباء العرب  
101

80 

طه حسين -األدباء العرب  
538

7 

 األدباء//العصر الجاهلي 

329

7, 

329

8, 

329

9, 



330

0, 

330

1, 

330

2, 

330

3 

 اإلدراك الحسي، الذكاء، اإلضطرابات الحادة في الشخصية 
105

17 

 اإلدغام// القرآن الكريم
370

1 

 اإلدماج المهني 
102

31 

 //اإلدماج المهني
648

7 

 اإلدماج//الوطنية//فرحات عباس
652

8 

 اإلدماج، السلوك اإلنحرافي
651

2 

 اإلدمان//إرشاد وعالج//اإلساءة للطفل//الضغط النفسي//العنف المدرسي//اإلنتحار//الشيخوخة 
358

6 

 اإلدمان//اإلنترنيت//وسائل اإلتصال 
448

4 

 /اإلدمان//التدخين//تعاطي الخمر//المخدرات
547

7 

الوقاية منه, العالج له, خطره على األمن القومياإلدمان: مفاهيمه, نظرياته, آثارة,   
105

72 

 //األديان//اإلسالم
911

6 

 /األديان/حرية التعبير
112

04 

 األديرة//العصور الوسطى 
750

7 

 //اإلذاعات المحلية
821

1 

 اإلذاعة الجزائرية//الخدمة العمومية
893

5 

 اإلذاعة المحلية 
667

1 

 //اإلذاعة المحلية
804

7 

 اإلذاعة المحلية//إذاعة المدية//الوعي الصحي 
106

00 

 اإلذاعة المحلية//التوعية 
474

9 



اإلذاعة:الكتابة لإلذاعة،الكاتب اإلذاعي،البرامج اإلذاعية؛التلفزيون:الكتابة للتلفزيون،اللغة  
 التلفزيونية،البرامج التلفزيونية 

311

6 

 اإلرث الثقافي//اللباس التقليدي 
128

12 

 اإلرث//األوقاف// الفقه اإلسالمي 
735

0 

 اإلرجاعية النفسية
688

9 

 األرجوحة//مسرحية
502

9 

الضمان االجتماعي -الخدمة اإلجتماعية  -األردن   
392

3 

 // الثورة الجزائرية // الصحافة //األردن
103

50 

 // اإلرشاد // النمو اإلنساني // مراحل النمو
249

8 

اإلجتماعي, المرشد اإلجتماعي, التشريعات اإلجتماعية, اإلرشاد اإلجتماعي التربوي, المرشد اإلرشاد 
 اإلجتماعي التربوي, اإلرشاد اإلجتماعي المهني 

844

5 

 االرشاد األسري//عالج األزواج//العالج األسري//اإلتجاه النفسي اإلجتماعي
307

8 

طفال // القياس و التقويم // علم النفس التربوياإلرشاد التربوي // االختبارات المدرسية // األ  // 
249

9 

 // اإلرشاد التربوي // الضغوط النفسية المدرسية // األطفال // القياس و التقويم // االختبارات المدرسية
250

0 

 // اإلرشاد التربوي // علم النفس التربوي // االختبارات المدرسية // األطفال // القياس و التقويم
250

1 

 االرشاد التربوي//االرشاد النفسي//االرشاد 
249

4 

 اإلرشاد التربوي//التربية//التعلم//طرق التعلم
898

1 

 االرشاد التربوي//التفوق الدراسي//التخطيط االستراتيجي 
554

4 

 /اإلرشاد التربوي/اإلرشاد النفسي
801

8 

 االرشاد العقلي//التعلم االجتماعي//نظرية التعزيز
555

1 

إلرشاد النفسي // التحليل النفسي // العالج السلوكي //علم النفسا  // 
733

2 

 // اإلرشاد النفسي // علم النفس // المقابلة اإلرشادية
249

7 

 //اإلرشاد النفسي// العالج النفسي//العالجات الجماعية
259

1 

العدواني//اإلدمان//الجنوحاإلرشاد النفسي//التكيف النفسي//القلق//السلوك  / 
516

2 

581 */اإلرشاد النفسي//سيكولوجية الطفولة//رعاية الطفولة 



2 

 االرشاد النفسي/االرشاد التربوي/العالج النفسي
122

70 

اإلرشاد النفسي: األصول التاريخية، التفاعل الموجه، الفنيات العالجية في اإلرشاد النفسي، تقويم اإلرشاد 
قضايا افرشاد النفسي المرتبطة بمراحل النمو، قضايا في اإلرشاد النفسي الثقافي النفسي،   

865

1 

 //اإلرشاد//العالج النفسي//األسرة
112

86 

 //اإلرشاد//العالج النفسي//النظريات
358

7 

 /اإلرشاد//مشاكل نفسية//مشاكل إجتماعية
782

8 

المدرسية/القراءة و التعلم/الطفل االرشاد/االختبارات   
249

2 

 // االرشيف // الوثائق اإللكترونية // المكتبة الوطنية // األرشفة اإللكترونية
508

1 

 /األرشيف//حفظ األرشيف//مواقع أرشيفات
112

09 

األرطفونيا, علم النفس اللغوي, االضطرابات اللغوية, اضطرابات اللغة الشفوية, اضطرابات اللغة  
كتوبة الم  

104

80 

 // التاريخ // األركيولوجيا // األنثروبولوجيا // الثقافة
954

6 

 اإلرهاب
682

4 

 // اإلرهاب // القانون الدولي // التشريعات الدولية // السياسة الدولية
106

09 

 // اإلرهاب // المواد المتفجرة
107

51 

اإلرهابمكافحة  -إرهاب الدول  -العنف  -اإلرهاب : التطرف   
251

7 

 االرهاب : تاريخ//سمات//اسباب //انواع
252

6 

التدريب األمني  -اإلرهاب  
629

2 

العولمة  -اإلرهاب الدولي  
289

8 

مكافحة اإلرهاب -اإلرهاب الدولي  
291

0 

 اإلرهاب الدولي// الشريعة االسالمية
117

92 

 //اإلرهاب الدولي//الدفاع الشرعي//مجلس األمن
422

4 

 //اإلرهاب الدولي//العنف//التطرف//القتل//احتجاز الرهائن//اختطاف الطائرات//التفجير
771

2 

 /االرهاب الدولي//عدالة//دراسة 
910

3 



 /اإلرهاب

257

0, 

637

1 

 اإلرهاب//إستراتجية المواجهة//الوقاية//المؤسسات
104

79 

اإلرهابية//طبولوجيا//الخصائص االجتماعيةاإلرهاب//الجماعات   
923

7 

 /اإلرهاب//الخدمة االجتماعية
252

2 

 /اإلرهاب//الراي العام//اإلعالم الديني
871

1 

 /اإلرهاب//السياسي//الفكرالديني//الفكراإلرهابي
871

0 

 اإلرهاب//العالقات الدولية 
229

7 

ة اإلرهاب//العالقات العربية//الغرب//العلوم السياسي  
298

1 

 اإلرهاب//حقوق اإلنسان//الديموقراطية//اإلصالح السياسي 
629

3 

 االرهاب//علم االجتماع//المشاكل االجتماعية//العنف السياسي
349

1 

 /اإلرهاب/اإلرهاب الدولي
336

0 

 /اإلرهاب/الحرب/األسلحة الكيميائية
120

62 

 /اإلرهاب/الصهيونية
103

27 

العالمي/التلوثاإلرهاب/النظام  / 
938

9 

 /اإلرهاب/دراسة اإلرهاب
320

0 

االرهاصات األولى للسياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر ،المجتمع الجزائري بين التشريح ومساعي 
 .التفويض ،فضاءات قولبة المجتمع وصياغة الهوية الجديدة

713

1 

 // األزمات // اإلعالم // إدارة اإلعالم // أمريكا
762

5 

إدارة-األزمات السياسية  
467

8 

 األزمة
128

52 

1949األزمة البربرية   
108

09 

العقد -القانون الدولي العام -األزمة السياسية  
122

75 

733 /االزمة المالية//االزمة االقتصادية 



0 

 //األزمة النووية//أمريكا//إيران
690

4 

 االزمة//التغيير//األعيان//االصالحات//النقود//الخرائط//الرسوم 
554

3 

 تاريخ // العصر المملوكى //األزهر 
368

2 

 اإلساءة الزواجية//المرأة العاملة 

100

63, 

100

64 

 األساس البيولوجي//الكفاءة الوجدانية//الذكاء الوجداني//الطفل//المدرسة// العمل//الصحة النفسية
407

1 

 األساس بياجيه 
923

9 

 األساطير والفن
131

30 

 //األساليب اإلقناعية//اإلعالم اإلسالمي
921

4 

 األسبقية 
730

0 

 األستاذ جوذر//البحرية الفاطمية//الغرب اإلسالمي
802

6 

 اإلستبدادالشرقي،النظام الدولي الجديد
661

9 

االجتماعية//الثورة على االستبعاد االجتماعياالستبعاد االجتماعي//السياسات  / 
253

9 

 // االستديو االفتراضي // االنتاج التلفزيوني // التصوير
564

6 

 اإلستراتيجية اإلتصالية//إدارة الموارد البشرية 
100

11 

 اإلستراتيجية اإلتصالية//المؤسسات الخيرية
118

04 

التسويقية//الحملة اإلعالميةاإلستراتيجية  // 
127

81 

 . االستراتيجية العسكرية الفرنسية ،االصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،الثقافيةالفرنسية
662

6 

 االستراتيجية الفرنسية؛ الجزائر
923

2 

 //االستراتيجية النووية//الحرب الباردة
687

3 

األلماني//الفتنة الكبرىاإلستشراق  / 
955

2 

 االستشراق الفرنسي،التبشير،الغزو الثقافي،االمازيغ 
594

5 



المستشرقين  -اإلستشراق  
535

2 

 اإلستشراق//التنصير//النخبة االندماجية//مذاهب وتيارات 
856

6 

 اإلستشراق//المستشرقون البريطانيون 
120

11 

 االستشراق//يوغسالفيا//بلغراد//الثقافة االسالمية//البوسنة
298

0 

 اإلستشراق، األدب الفرنسي
123

33 

 االستشراق، التاريخ العربي، التاريخ االسالمي
373

8 

 االستشراق، المستشرق،الحضارة الغربية
128

31 

 اإلستشراق؛ مناهج 
400

0 

 /األستطيقا الشكلية
120

87 

األوروبي، الثورة اإلستعمار   
111

29 

 اإلستعمار األوروبي، الحروب والنازعات األهلية،المشكالت بين دول غرب إفريقيا
966

4 

 االستعمار الجديد،االمبريالية،
677

5 

 اإلستعمار الفرنسي//الجزائر//التشريعات 
594

0 

 اإلستعمار الفرنسي//الحركة التنصيرية
109

82 

الفرنسي//مقاومة الجزائر//مقاومة تونس//الحبيب بورقيبة//اتحاد المغرب العربي//مفدي االستعمار 
 /زكريا

314

4 

االستعمار الفرنسي،التعذيب،فصل الصحراء عن الجزائر،جمعية االرشاد بالبليدة،تهريب االسلحة من واد 
 سوف

113

29 

 /االستعمار//االمبراطورية//الحركات التحررية//فلسطين
277

5 

 االستعمار//سياسة الفرنسة//اللغة العربية//السياسة الفرنسية
634

8 

 //اإلستعمار//فرحات عباس//الثورة الجزائرية
953

1 

 //االستعمار//محاكمة
694

9 

 االستعمار،التحرر،االستشراق،اآلرية و السامية،الصهيونيةاالضطهاد،ظاهرة الجيتو 
119

30 

سوسيولوجيةاالستغالل //نظرية   
356

9 

839 //االستقراء//المنهج العلمي
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 اإلستقرار السياسي//العالم المعاصر//المصلحة القومية//الديمقراطية
301

0 

 اإلستماع النشط 
956

1 

 اإلستمرار//مطلع العصر//قوى الغرب//األوروبين//الحضارات خارج أوروبا//عتبة القرن العشرين
116

45 

االستنساخ, أحكام االستنساخ, حكم الدين في االستنساخ االستنساخ, ماهية   
105

50 

 االستنساخ:الجسدي ،الجنيني،العضوي ؛التلقيح الصناعي؛الحكم الفقهي؛التنسيل؛الخلق
107

07 

 /االستيطان االوربي//التهجير//التجنيس//مقاومة االسالم
709

2 

رة نوفمبر//ملكية االرضاالستيطان الفرنسي//الكولون والعمالء//االحزاب والصحف//ثو / 
999

4 

 /االستيطان الفرنسي//الهجرة للمستوطنات//زراعة الكروم//التشريعات العقارية//ملكية االرض
999

3 

 االستيطان// الفرنسي// الجزائر 
999

2 

 اإلستيطان//التوزيع الجغرافي للمستوطنين
624

7 

 األسر الحفصية، دورها 
662

4 

الفرعونية،تاريخ آشور،ملوكاألسر   
756

7 

 //األسر الناقدة في قسنطينة//الدور الديني//العهد العثماني
107

24 

 // األسرة // العنف األسري // الطفل // إرشاد األزواج // حماية المرأة //األردن
110

74 

 األسرة //تطور//مشكالت االسرة المصرية//مشكالت الطفولة 
362

0 

األبناء  -األسرة  
984

2 

 االسرة الثامنة عشر//االسرة التاسعة عشر//االسرة العشرون//السودان//الحضارة المصرية 
983

2 

االسرة الثامنة عشرة//االسرة التاسعة عشرة//االسرة عشرون//السودان والحكم المصري//مظاهر 
 الحضارة//صور 

960

1 

ئص الحديثةعلم اجتماع األسرة: التطور, الخصا -األسرة الجزائرية   
630

7 

 األسرة الجزائرية وانحراف األحداث
636

4 

 األسرة الجزائرية//العنف
102

44 

العزوبة -القرابة -الطالق -الزواج -األسرة  
103

65 



 األسرة العربية
494

1 

 األسرة الكلبية
993

4 

المجتمع  -األسرة  
968

2 

عالقات، الزواج -األسرة  
530

1 

اإلجتماعيةاألسرة والمسئولية   
955

7 

 األسرة, االستشارت األسرية, المشاكل السرية, العنف األسري 
249

3 

 األسرة// التنشئة اإلجتماعية//الشغب//الحزن و اإلكتئاب 
999

7 

 األسرة// تكيف اجتماعي//االنحراف
120

67 

 األسرة//األمن األسري//فقهة النوازل 
658

5 

 األسرة//اإلنحراف
992

2 

 األسرة//التربية//جنوح األحداث
112

85 

 األسرة//التفكك األسري//المخدرات
632

0 

 االسرة//الزواج//المشكالت//الطالق//العنف//التواصل 
358

5 

 األسرة//الطفل//وسائل اإلعالم 
683

1 

 األسرة//العالقات االجتماعية//اتجاه التحديث//األسرة الغربية
294

1 

 االسرة//العالقات القرابية//المشكالت االسرية
109

45 

 األسرة//النسق الريفي//الحضري//السكان//المجتمع//التنمية
433

3 

 األسرة//الوالدة//البناء الديني//الجسمي//اإلجتماعي//بر الوالدين//األصول التربوية
275

0 

 األسرة//حقوق المرأة//المرأة و المشاركة السياسية
952

1 

رة//رعاية الطفولة//األطفال األس  
118

40 

 االسرة//رعاية الطفولة//عمالة االطفال
110

90 

 //االسرة//صحة االسرةالبيئة//التلوث//التنشئة االجتماعية
118

03 

547 //األسرة//علم النفس//الصحة النفسية//التربية السيكولوجية
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 //األسرة//علم النفس//العالج األسري
477

2 

 األسرة//مشكالت االسرية//تشريعات األسرة 
101

48 

 /األسرة/رعاية الطفولة/األطفال
527

4 

 األسرة، التوافق االجتماعي، التوافق النفسي
103

60 

 األسرة، عمالة األطفال 
892

2 

 األسس البيولوجية للسلوك
962

0 

 //االسطورة//التدوين التاريخي
965

6 

 األسطورة؛ تاريخ 
281

8 

 اإلسكان بمدينة قسنطينة: النمو الديمغرافي, الهجرة, السكن, العالقات األسرية, المشاكل االجتماعية 
785

1 

 االسكان//تخطيط االسكان//المباني
385

1 

 األسالك الشائكة المكهربة//األلغام//الثورة//المذابح 
512

6 

 اإلسالم

352

1, 

454

1, 

467

0, 

501

7, 

504

6, 

511

6, 

562

6, 

595

3, 

617

2, 

695

8, 

736

7, 

744

2, 



764

1, 

843

5, 

937

8, 

963

3, 

128

72 

اإلسالم واألخالق -قواعد اإلسالم  -أصول اإلسالم  -اإليمان  -اإلسالم   
432

2 

اإلشتراكية اإلسالمية -الديمقراطية  -الحريات  -اإلسالم   
383

5 

 *السنة // التصوف // المعتزلة // اإلسالم
532

5 

لمعاصر // رسالة اإلسالم // السيرة النبوية // أركان اإلسالم // اإلسالم والمجتمعاإلسالم // اإلنسان ا  
752

8 

 *اإلسالم // التشيع //الغلو // اإلسماعيلية
532

6 

 اإلسالم // الحالل والحرام 
492

5 

 اإلسالم // حياة المسلمين // اإلصالح
109

37 

 اإلسالم // نساء
393

6 

الحسبة// المحتسب // األسواق اإلسالمية//اإلسالم   
836

6 

االرهاب  -اإلسالم  
470

6 

 اإلسالم الثقافي
728

7 

علم اإلجتماع السياسي -الفلسفة العربية -اإلستشراق -الحداثة -اإلسالم  
327

0 

 اإلسالم الديني
728

7 

الحضارة -الغرب -السياسة -اإلسالم  
490

2 

 اإلسالم السياسي
728

7 

الفن -اإلسالم  
484

7 

 االسالم فى وسط افريقيا//انتشاره//االسالم فى جنوب شرق اسيا//الدولة العثمانية//الدولة التيمورية 
116

13 

القرن الحادي و العشرون  -مجزرة البوسنة -اإلسالم  
854

5 



 االسالم و السياسة // الفكر السياسة
327

5 

الخارجية،الحرب،الجهاد،المجتمع اإلسالمي اإلسالم و العالقات   
971

7 

التضامن و التعايش  -البعد اإلستراتيجي  -البعد السياسي  - البعد الديني  -اإلسالم و الغرب   
108

89 

 //اإلسالم والبيئة//حماية البيئة
403

0 

الحداثة -العصر  -*الحرية-اإلسالم  
674

4 

 *علم األصول // التصوف اإلسالمي // علم الكالم //اإلسالم
532

4 

 اإلسالم// الخطاب التربوي //القصة التربوية // ابن طفيل 
487

1 

 *اإلسالم// تحديات // الحياة العصرية
928

7 

 اإلسالم// رسالة // الرسول العربي // تاريخ الجزيرة // الثورة اإلسالمية
940

9 

اإلنتشار الدينياإلسالم// روح// حياة الرسول (ص) // الهجرة //   
102

65 

اإلسالم// شبهات // الرق // الرأسمالية // المرأة // الحضارة // الشيوعية // الرجعية // الصدقات // 
 الطائفية

110

66 

اإلسالم// شهداء // عهد النبوة //حبر اليهود // القريش // فتنة األشراف // أبو حذيفة // عكرمة بن أبي 
 جهل

532

7 

ةاإلسالم// مرآ  
942

4 

 إجتماعي // انساني // العرب قبل اإلسالم // اإلسالم// نظام : سياسي
383

6 

 //اإلسالم//األخالق//العقالنية//وظيفة الدولة
281

6 

 //اإلسالم//الحداثة
419

8 

 اإلسالم//الدول اإلسالمية//العروبة//شرق إفريقيا//الثقافة اإلسالمية
124

38 

 اإلسالم//الصراط المستقيم
123

81 

 //اإلسالم//الغرب//حوار الحضارات
284

3 

 اإلسالم//الفلسفة//الحوار//المناظرة//المدارس الكالمية//المعتزلة//األشاعرة
724

4 

 //اإلسالم//القرآن//السنة//كتاب الموطأ//شفاعة محمد صلى هللا عليه وسلم
247

4 

 االسالم//القضايا//المفاهيم//المصطلح 
119

23 

128 االسالم//المجتمع//اندماج//النظام الفكري// التقاليد 
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 //اإلسالم//المسيحية
268

2 

 //اإلسالم//المغرب//األندلس//إيبيريا
943

8 

 اإلسالم//بناء المجتمع 
764

3 

 اإلسالم//حقائق//العقائد//المعامالت
463

5 

 اإلسالم//حياة المسلم // الشعائر // األخالق
316

9 

 //اإلسالم//سوسيولوجيا
824

3 

2001سبتمبر  11اإلسالم/الغرب/  
467

4 

الخلق - العقيدة  -اإلسالم، عناصر القوة  الجهاد  -العلم  -   
841

1 

االمريكي،ما بعد االتشراقاالسالم،الغرب،القرن   
114

93 

 االسالم،النصرانية،التشير،الرقيق،افريقيا،التعصب االوربي،مسلمو الفيليبين،طرابلس،ليبيريا، 
850

6 

 اإلسالم؛ طليطلة؛ األمويين 
127

13 

 اإلستعمار// الجزائر  //األسلحة المحرمة //دوليا
103

33 

 األسلوب المعرفي//الصحة النفسية

863

8, 

863

9 

 //األسماء الحسنى
756

8 

 اإلسماعليين، الصليبين
880

4 

 األسواق//المغرب اإلسالمي 
118

75 

 األسئلة الصفية//التفكير الناقد
805

5 

 االشاعة//الحرب العالمية//الغزو الثقافي//ثورة المعلومات//صدام حسين
832

5 

 اإلشاعة//الفايسبوك//الجامعة الجزائرية
997

5 

 //األشاعرة//ابن تيمية//فتاوى
455

5 

 /اإلشراف التربوي/ اإلرشاد/التوجيه/التربية
839

6 



 اإلشراف التربوي//االدارة التربوية//التربية
251

8 

 اإلشراف التربوي//اإلدارة التربوية//القياس//التقويم
369

5 

 اإلشراف التربوي//األلعاب الرياضية//طرق التعلم 
360

6 

التربوي//التربية//التعلماالشراف   

346

6, 

951

1 

 اإلشراف التربوي//التربية//التعلم//اإلدارة//التعليمية//البحث العلمي//اساليب
487

0 

 //األشراف التربوي//التربية//التعليم//اإلدارة المدرسية
269

8 

 // اإلشراف على الموظفين // الرقابة اإلدارية // إدارة األفراد
482

9 

اللوحات // األكيال // األوزان اإلسالميةاألشكال //   // 
385

5 

االشكاالت النظرية في الواقع, النظرية و الواقع الحضري: النظرية االكولوجية, نظرية الثقافة الحضرية؛  
 القيم بين النظرية و الواقع؛ سياسة التشغيل, الوضع الطبقي للرأسمالية

759

9 

 اإلشهار
889

7 

اإللكتروني//السلوك اإلستهالكي اإلشهار   
107

78 

 اإلشهار اإللكتروني//المبيعات 
644

0 

 اإلشهار اإللكتروني//المرأة
806

3 

 اإلشهار التلفزيوني العربي// الثقافة العربية 
599

8 

 . اإلشهار التلفزيوني وخصائص الرسالة االشهارية ،الصياغة الفنية واالبداعية لالشهار التلفزيوني
649

5 

 //اإلشهار التلفزيوني
744

3 

 //اإلشهار التلفزيوني//المستهلك الجزائري
125

20 

 اإلشهار التلفزيوني//دوره 
114

47 

 اإلشهار التلفزيوني//سلوك المستهلك
629

6 

 اإلشهار التلفزيوني//صورة األب في اإلعالم//سيميولوجيا الصورة اإلشهارية 
681

6 

اإلستهالكي اإلشهار التلفزيوني، السلوك   
851

5 

585 اإلشهار التلفزيوني، السلوك اإلستهالكي للطفل 
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 اإلشهار//التسويق 
571

5 

 ..اإلشهار//الكتيبات اإلعالنية//البطاقات التجارية//مقاهي األنترنت
561

8 

 اآلشير//المعالم المعمارية
652

3 

لألصالة اإلسالمية, نظرة مولود قاسم للمعاصرة األصالة اإلسالمية, اإلسالم المعاصر, نظرة مولود قاسم 
 اإلسالمية 

125

80 

 //األصالة//التأثير//صدق الشريعة//بعثات علمية
943

7 

االصالح االجتماعي, الخدمة االجتماعية, خدمة األفراد في المجتمع, نظريات علمية في العمل مع األفراد,  
 المداخل النظرية في العمل مع األفراد 

433

1 

ح االجتماعي, سياسات اإلصالح االجتماعي, اإلصالح االجتماعي للمجتمع المصرياإلصال  
593

9 

 االصالح التربوي،النظام االسالمي التربوي،ديمقراطية التعليم،العدل،الرق االجتماعي،الشورى 
119

06 

 اإلصالح التنظيمي//األداء 
893

1 

اإللكترونية // الحركات السياسية // االطر اإلخبارية //  اإلصالح السياسي // ثورات الشعوب // الصحافة  
 // مصر

234

9 

الثقافة  -اإلصالح السياسي  
117

12 

 /االصالح عند ابن باديس//االصالح عند محمد عبده
812

9 

 اإلصالح في الجزائر 
333

2 

 //اإلصالح//اإلرهاب//الشراكة 
724

1 

 اإلصالح//في الجزائر//نقاش النظام
562

8 

 اإلصالح،الحركة االصالحية 
943

9 

 اإلصالحات اإلقتصادية والتنظيمية//السلوك التنظيمي 
719

6 

التقويم التربوي-اإلدارة التربوية -اإلصالحات التربوية // 
113

31 

 اإلصالحات العثمانية//السلطان محمود الثاني//محمد علي باشا
721

2 

اسي و المصلح // ابن باديس و فرنسااالصالحي ابن باديس // الداعية السياسي // السي  
100

70 

 //األصول االجتماعية//الدكتاتورية//الديمقراطية
123

79 

 األصول الفلسفية في تكوينية الفكر الجدلي 
560

2 



 /االصولية االسالمية// الحاكمية المسيحية//النهضة المتعثرة //الحداثة المجهضة
483

5 

 االصولية الصهيونية : مذهب
498

7 

 اإلضراب//اإلتصال//المؤسسات العموميية
898

7 

 //األضرحة الجنائزية النوميدية
741

8 

 األضرحة//الهوية الوطنية
607

8 

االضطرابات الجنسية // السادية // المازوخية // االستعراء // العالج السلوكي // العالج النفسي // نظرة  
 // المجتمع

570

8 

النفسية//اإلضطرابات السلوكيةاإلضطرابات  // 
230

3 

 االضطهاد//اليهود//التوسع//اسراب الجراد//موسى ابن ميمون//البيرة 
104

56 
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275

3 

الجغرافي والسياسي لبايلك قسنطينة،السر المحلية الحاكمة ،الوضع األداري واالقتصادي سياسة االطار 
 .بايات قسنطينة ،الصراع على السلطةبين شيوخ االسر

121

33 

اإلطار العام للدراسة//اليهودية عبر مسيرة التاريخ//مقومات األيديولوجيا//البيئة العربية//قيام الدولة 
داليهودية//األبعا  

538

9 

 .اإلطار العام والبحث في علم المكتبات والمعلومات/مناهج البحث الرئيسيةأدوات ووسائل جمع البيانات
988

4 

 اإلطار المفهوماتي و الكرونولوجي//اإلتجاهات التفسيرية//النظريات التكوينية 
985

4 

اإلجتماعيةاألطفال // مشكالت األطفال // اضطراب العادات // المشكالت   // 
164

7 

 األطفال التوحديين//برنامج عالجي تربوي 
685

5 

 األطفال المتخلفون//صعوبات التعلم//رعاية األطفال 
471

3 

 األطفال المتسولين
108

60 

 األطفال المجهولي النسب, المشكالت السلوكية لألطفال, المشكالت السلوكية لألطفال المجهولي النسب 
803

0 

ن بمتالزمة داون، األمهات األطفال المصابي  
786

0 

 األطفال المعوقون//المعوقون//الخدمات االجتماعية 
990

2 

 االطفال الموهوبون//تعليم 
361

4 

 األطفال الموهوبين//رعاية الطفولة//األطفال//االبداعية 
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67 
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114

04 
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337

7 

 اإلعاقات//رعاية المعوقين//التعليم الخاص 
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118
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 اإلعاقة الذهنية، األولياء، الضغوط النفسية
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24 
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 االعاقة العقلية//اساليب تعليم
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994
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 االعاقة العقلية//التقييم النفسي و التربوي
990
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663
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 اإلعالم التربوي//المؤسسات التعليمية
794
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اإلعالم الثقافي -اإلعالم التعليمي  
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 اإلعالم الثقافي//القنوات العربية المتخصصة 
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 /اإلعالم الجديد //القيم الدينية//الشاب الجزائري
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 اإلعالم الجديد//الوعي البيئي
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 اإلعالم الجديد، اإلعالميين
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 اإلعالم الجديد، العمل الصحفي 
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 /اإلعالم الجواري//التنشئة األسرية
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 اإلعالم الجواري//الشرطة 
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9 

الجواري//دوره//اإلتصال السياسياإلعالم  // 
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 /اإلعالم الحربي//الحرب النفسية//األمن القومي//الدعاية
111
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 االعالم الخاص, القيم واالتجاهات
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 اإلعالم الديني 
100
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 اإلعالم الرياضي السمعي البصري، الرأي العام 
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2 

الدعاية اإلعالمية // اإلصالح السياسياإلعالم السياسي // الخطاب السياسي //   // 
737

9 

الصحافة الحرة -اإلعالم  
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 اإلعالم الصحي//المعالجة اإلعالمية//جانحة كورونا 
754

8 

 اإلعالم العربي
851
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اإلعالم العربي, الفضائيات العربية, إنفجار الفضائيات العربية, نشأة الفضائيات العربية, مصادر تمويل 
العربية, واقع البث الفضائي العربي الفضائيات  
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 اإلعالم المحلي المسموع 
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 //اإلعالم المحلي المسموع
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 اإلعالم المحلي//التسويق السياحي
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 اإلعالم المحلي//دوره
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 //اإلعالم المحلي//دوره//السياحة
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 اإلعالم المحلي، التنمية الفالحية
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 اإلعالم المحلي، التوعية الصحية 
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 اإلعالم المدرسي 
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 //اإلعالم المدرسي التوجيهي
653
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 اإلعالم المرئي//الطفل
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 اإلعالم المسموع//التوعية اإلعالمية
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 اإلعالم اإلسالمي الدولي 
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398

4 

اإلعالم, اإلعالم اإلكتروني, اإلعالم الرقمي, اإلعالم البدبل, اإلعالم على النت, اإلعالم على اإلنترنت,  
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ر اإللكتروني اإلعالمي, اإلعالم عبر األنترنات, اإلستعمار اإلعالم, اإلعالم اإللكتروني, اإلستعما
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991

5 

 اإلعالم, اإلعالم األمريكي, اإلعالم اإلرهابي, اإلعالم اإلرهابي األمريكي, اإلعالم السياسي
524
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اإلعالم, اإلعالم الفضائي, اإلعالم الفضائي الدولي, اإلعالم الفضائي العربي, وسائل لإلتصال 
 الجماهيري, األخبار التلفزيونية, صناعة األخبار 
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91 

اإلعالم, اإلعالم عند العرب, اإلعالم قبل اإلسالم, اإلعالم العربي قبل اإلسالم, تاريخ اإلعالم العربي قبل 
 تاريخ اإلعالم في شبه الجزيرة العربية ,اإلسالم
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 االعالم, الجامعة 
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73 

لإلذاعة, الكتابة لإلنترنت اإلعالم, الكتابة, الكتابة لوسائل اإلعالم, الكتابة للتلفزيون, الكتابة   
497
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اإلعالم, المعلومات اإلعالمية, مصادر المعلومات, مصادر المعلومات اإلعالمية, مصادر المعلومات 
 التقليدية, مصادر المعلومات اإللكترونية 
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عالم العربياإلعالم, لغة اإلعالم, اللغة اإلعالمية, اللغة اإلذاعية, صناعة الكلمة, اللغة العربية في اإل  
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67 

اإلعالم, وسائل اإلتصال, الخطاب, الخطاب اإلعالمي, الخطاب الدعائي, الخطاب السياسي, الخطاب 
 الدعائي األمريكي
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اإلعالم, وسائل اإلعالم الجماهيري, وسائل االعالم الحديثة, وسائل اإلعالم اإللكترونية, وسائل اإلعالم  
االعالمية, التربية االعالمية لألطفال, المساوئ االعالمية لألطفالالرقمية, التربية   

117
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اإلعالم, وسائل اإلعالم, اإلذاعة, اإلذاعة الدولية, صناعة األخبار, صناعة األخبار في اإلذاعات الدولية, 
 تحرير األخبار, تحرير األخبار في اإلذاعات الدولية, سياسات التحرير اإلخباري
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م,وسائل اإلتصال الجماهيري, اإلذاعة, صناعة األخبار, صناعة األخبار اإلذاعيةاإلعال صناعة الخبر,  ,
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985
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م اإلعالم,وسائل اإلتصال الجماهيري, اإلعالم اإلسالمي, رجل اإلعالم اإلسالمي, مقومات رجل اإلعال
 اإلسالمي, مهام رجل اإلعالم اإلسالمي
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 //اإلعالم
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4 

 /اإلعالم//اإلرهاب//المسرح
871
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 /االعالم//األماكن//اإلمارات//األمم//الشعوب//الديانات//القبائل
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37 

 /اإلعالم//الصحافة//االنترنيت
447

0 

 /االعالم//المعلومات التربوية//االتصال الجماهيري
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 اإلعالم//الوعي البيئي
124

74 

 //اإلعالم//الوعي البيئي
123

82 

 /االعالم//وسائل االتصال//االنترنيت//النشر االلكتروني//مواقع اعالم عربية
727

4 

 اإلعالم، األساليب البالغية والحجاجية
113

55 

 األعالم، ضبط
556
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 االعالن 
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2 

الحمالت اإلعالنية // الوسائل اإلعالنيةسلوك المستهلك //  //اإلعالن   // 
946
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 // اإلعالن
413

3 

 // اإلعالن // االتصال الجماهيري // االتصال // الوسائل اإلعالنية
478

2 

 // اإلعالن // الحمالت اإلعالنية // اإلعالم
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المجتمع العراقياإلعالن // المجالت النسائية // المرأة // القرار الشرائي //   // 
982
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 اإلعالن اإللكتروني
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8 

 االعالن االليكتروني؛ الترويج؛ المستهلك؛ االتصال
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9 

 اإلعالن التجاري//الصورة النمطية للمرأة
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73 

 اإلعالن التجاري؛ األعمال التجارية
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76 

 االعالن الدولي؛ االثار االقتصادية
120

97 

السينما // قنوات الفيديو كليباإلعالن الضمني // أفالم   // 
959
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 االعالن بالتلفزيون// تصميم اإلعالن الثابت والمتحرك 
884

2 

االعالن عن الثورة ،دور المراة الجزائرية أثناء الثورة ،المظاهرات ،المحور السياسي والتنظيمي  
 .والعسكري للثورة
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6 

 اإلعالن//المستهلك
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9 

التسويقي؛ التخطيط االعالن؛ االتصال   
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1 

478 االعالن؛ االتصال الجماهيري
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 االعالن؛ االتصال؛ الجمهور
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86 

 االعالن؛ االتصال؛ المزيج التسويقي؛ العالقات العامة؛ الرأي العام
421

5 

 االعالن؛ االتصاالت التسويقية؛ الوسائل االعالنية
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 االعالن؛ االستراتيجية االبداعية
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9 

 االعالن؛ الترويج؛ االتصال؛ الوسائل المطبوعة؛ الهندسة االعالنية
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 االعالن؛ وسائل االتصال 
969

8 

 االعالنات؛ االنترنت 
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 اإلعمار, المصلحة العامة : اإلجتماع, الثقافة, السكان
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9 

 // األعمال الخشبية // الطباعة اليدوية // الزخرفة // صناعة الخزف //أعمال النسيج اليدوي
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9 

 //األعمال الكاملة//القومية العربية//العالم الثالث
300
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 اإلغتراب الرقمي//الفايسبوك 
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8 
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 اإلغتراب النفسي//تحقيق الذات//التوافق المهني//المرأة الشرطية 
575

0 

 اإلغتراب, اإلغتراب في المجتمع العربي
573

4 
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 /األفارقة//ماسينيسا//الفالحة البربرية//نوميديا//العملة//التعبد
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 //اإللكشيميا//المهارات اإلجتماعية
109

27 
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604
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409
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 اإلمامة
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االسالمية // الفران مباحث عامةاالمة   // 
428

6 
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643 األمراض واألوبئة//العهد العثماني
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554

5 
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 األمير عبد القادر : سيرته
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 //األمير عبد القادر//الشاعر//تحليل الخطاب
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 األمير عبد القادر//المفكر//اللغة و المعرفة//الفتح//العرفان 
878

9 

 //األمير عبد القادر//حياته//تربيته//معاركه//حكمه
118

33 

 /األمير عبد القادر//شخصيات//تراجم
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 /االستعماري//الحركات الوطنية السياسية//ثورة التحرير الجزائرية
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 //األمير عبد القادر//مواقف
975
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 //األمير عبد القادر//وفد فرنسي//البويرة
670
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 األمير عبد القادر: تراجم 
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تاألمير عبد القادر: تراجم//ادارة األزما / 
933
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 األمير عبد القادر؛ أخبار الجزائر 
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 األمير عبد القادر؛ دي ميشيل
835
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الجزائر-العالقات الديبلوماسية-األمير عبد القادر  
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حكام إسبانيا -األمير عبد القادر  
653
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األمير//الزمالة//الهجرة//الدبلوماسية األميرعبد القادر//شخصية   
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القديم// حضارة//األردن األنباط// تاريخ //التاريخ   
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898
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 االنتاج التلفزيوني،البرامج التلفزيونية،الحواسيب،برامج الحاسوب
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الفيلم // شرائط الفيديو // اإلعالناإلنتاج السينمائي // اإلعالن التلفزيوني // التصوير //   // 
783
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 //اإلنتاج الفكري//الجزائر
659
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 االنتباه//االدراك//البنية المعرفية//اداء الذاكرة
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518 اإلنتحار, السلوك اإلنتحاري, اإلنتحار لدى األطفال, اإلنتحار في األدب العربي
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 اإلنتحار//السلطة الوالدية 
638
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 /االنتحار//علم النفس
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 /اإلنتحار/الشخصية
979
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 //اإلنتخابات//أمريكا//الرئاسة//بوش//أوباما
425
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 اإلنترنت في التعليم/التعلم/المدرسة/طرق التعلم 
520
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 األنترنت وإدمان األنترنيت//األسرة والتوافق األسري//المراهقة 
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 األنترنت//التوافق الزواجي 
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 األنترنت/التعليم 
120
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 االنترنت/طالب الجامعة/التعليم العالي
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 األنترنت، التحصيل الدراسي 
875
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 /االنترنيت/التعليم/تصميم المناهج/مهارات التفكير/المعلمين و الطالب
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116
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 األنتروبولوجيا//مناهج و تقنيات//النظريات األنتروبولوجيا 
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 اإلنترينت//البحث العلمي
616
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 //اإلنتفاضات//المقاومات الشعبية
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 اآلنتماء و العولمة, المجتمع و العولمة
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 االنتماء//االيقاع//االهزوجة 
130
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 األنثربولوجيا/الدين/اسياسة/االدب
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 // األنثروبولوجيا // المستقبل الثقافي // الجسد اإلنساني
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0 

المجتمعات البدائية - -االنثروبولوجيا اإلجتماعية  
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294

3 

 األنثروبولوجيا السياسية 
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 األنثروبولوجيا, األنثروبولوجيا الدينية
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 األنثروبولوجيا//الفيزيقية//علم االثار//اللغوية//الثقافية//االجتماعية
237
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599

7 
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 اإلنحراف//اإلبتزاز اإللكتروني 
887

7 

 االنحراف//االبعاد المجتمعية//فرضيات//نتائج البحث//توصيات 
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693

6 
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105

25 

 //الحرية//فلسطين
586

7 

 الحزب الحر الدستوري التونسي، نجم شمال إفريقيا 
899

4 

وم//التقليد الميكانيكيالحساب الهوائي//تصنيف العل / 
239

8 

 الحشاء الحيري 
645

8 

 /الحصانة الدبلوماسية //جذور//مفهوم
486

3 

 الحصانة الدبلوماسية : فقها و قانونا 
557

3 

 الحصانة الدبلوماسية//انواع
486

3 

 الحضارات 
966

7 

 الحضارات اإلنسانية, تطور الحضارت اإلنسانية 
926

5 

الشرقية//دولة المدينة//ارسطو//الرومان//المسلمين والفكر//عصر النهضة//العصر الحديث الحضارات   
713

9 

 الحضارات القديمة:البتراء،االردن
406

3 

 الحضارات, الحضارة الفاطمية, كتامة الحضارة الفاطمية, معرض كتامة الحضارة الفاطمية
698

6 

 861 //الحضارات//الذاكرة//العالم العربي//سياسة

 850 //الحضارات//العالم العربي//تاريخ//سياسة//أدباء العرب//العصر العباسي //الذاكرة

 858 // الحضارات//العالم العربي//تاريخ//سياسة//اإلمارات العربية//السعودية

 860 //الحضارات//العالم العربي//تاريخ//سياسة//فلسطين

 الحضارة // تاريخ 
124

46 

مستقبل الحضارة // فلسفة الحضارةالحضارة //   // 
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27 

 الحضارة االسالمية
769

4 

اإلمبراطورية العثمانية  -الحروب الصليبية  -سوريا  -مصر  -التاريخ اإلسالمي  -الحضارة اإلسالمية   
911

4 

الصحابة -التشريع االسالمي -الحضارة االسالمية  957
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يالحضارة اإلسالمية//األندلس//الفتح العرب // 
491

4 

 //الحضارة اإلسالمية//الحديث النبوي
256

9 

 //الحضارة اإلسالمية//الغرب
976

6 

 //الحضارة اإلسالمية//المسلمين
104

71 

 //الحضارة اإلسالمية//النظم اإلسالمية
107

09 

 /الحضارة اإلسالمية/اإلسالم/العرب
322

3 

االسالمية:الخالفة،القضاء،الحياة االجتماعية،الثقافة،االدب،العلومالحضارة   
115

30 

الحضارة االسالمية:الدول العربية،الجيش،القتال،الغنائم،الصناعة،التجارة،النظام  
 المالي،العلوم،أعياد،غناء،فروسية 

534

2 

القضائية،النظم المالية،النظم االجتماعية،النظم الحضارة االسالمية:النظم السياسية،النظم االدارية،النظم 
 العسكرية
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9 

 الحضارة االسالمية؛ التاريخ االسالمي
329
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 الحضارة االسالمية؛ الحضارة اليونانية 
724

7 

 الحضارة اإلسالمية؛ الحضارة اليونانية 
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47 

اإلعصار الذهني -اإلقتصاد -الحضارة  
926

4 

المجتمع الحديث  -الحضارات   -الحضارة اإلنسانية   
316
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 //الحضارة البشرية//علماء//ثورات//إنجازات علمية
334
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 الحضارة التونسية 
537

2 

ما بعد الحداثة  -الرأسمالية -الحضارة الحديثة  
127

64 

 الحضارة السريانية؛ حضارة العالمية
118

92 

اإلقطاعية//األيام العصيبة الحضارة الشرقية//عصور أوروبا   
116

47 

 //الحضارة العثمانية في الجزائر//المؤثرات
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06 

 الحضارة العربية
351
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 الحضارة العربية اإلسالمية//إيران
726

5 

الحضارة العربية االسالمية:النظام السياسي،النظام االمني،النظام 
 االقتصادي،الترجمة،العلوم،التعليم،العمارة،الفنون،الغناء

848

0 

 الحضارة العربية//التاريخ العربي
256

7 

 الحضارة العربية//الحضارة العربية اإلسالمية 
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6 

 //الحضارة العربية//السيرة النبوية
915

9 

 //الحضارة العربية//الفرق والمذاهب
256

6 

العربية//القرآن الكريمالحضارة  // 
256

8 

 الحضارة العربية//المؤتمر االسالمي
915

8 

 الحضارة العربية،اإلسالم،التاريخ االسالمي
529

5 

 الحضارة العربية؛ العراق
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24 

1919الحضارة الفرعونية،الحكم البطلمي،الفتح العربي االسالمي لمصر،مصر في عهد العثمانيين،ثورة    
127

30 

 الحضارة الفرنسية، المثقفون الجزائريون
100

26 

األخالق و المعتقدات-الحضارة القرطاجية   . 
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0 

الحضارة الكارولنجية//النظم االدارية//االقطاع//الكنيسة//الحركة  
 الدستورية//الفنون//النهضة//العمارة//التربية//االلحاد والمحاكم
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80 

اليونانية//الديمقراطية االثينيةالحضارة  / 
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3 

 الحضارة//اإلبداع//الفن 
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 الحضارة//االسالمية//اوروبية//العربية 
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24 

 // الحضارة//اإلنسان//الحضارة المصرية// الفراعنة//تاريخ العالم
409

6 

 /الحضارة//الثقافة//الديمقراطية//المذاهب//المعاهدات
621

4 

 /الحضارة//الحقيقة
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2 

 الحضارة//الموسوعات//الحضارات االسالمية//الحضارات القديمة
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9 

الحضارة: نظريات تاريخية فلسفية, الحضارة العربية اإلسالمية؛ األديان : األديان و األسطورة,  
 الهندوسية, البوذية
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5 

948 الحضارة؛ نظم أوروبا
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 الحضرة, حزب الفالح, قصيدة الياقوت 
798
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 الحطم العثماني//التصميمات العامة//المحاريب//القباب//المآذن//األثاث//الزخرفة 
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76 

 الحفائر األثرية//المتاحف الجزائرية
353

1 

 الحفائر؛ األثار
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24 

 الحقوق اإلنسانية// اإلسالم 
994

5 

 //الحقول الداللية//قراءة القرآن
971

1 

 //الحكاية الشعبية
805

2 

يوني  11الثنائي،عهد توفيق،مذبحة  الحكم   
120

81 

 الحكم العثماني//بايلك الشرق//سياسة صالح باي//مسار السلطة//الذاكرة والتاريخ
110

39 

 الحكم العربي//الرئيس عبد الناصر//األمم المتحدة
113

35 

 /الحكم المعاصر//تحليل //نظريات
104

58 

االسالم،االشتراكية،الديمقراطية،أماكن مقدسة،مبكى اليهودالحكم في   
128

54 

الحكم في االسالم،الخالف على الحكم،خالفة ابي بكر،حرب المسلمين و الفرس،خالفة عمر،حرب 
 المسلمين و الروم،غزو المسلمين للترك،خالفة علي،خالفة الحسن،خالفة عمر بن عبد العزيز

433
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صلى هللا عليه وسلم//الشورى//الحكم والسياسة//الحريات والمعارضةالحكم والسياسة//الرسول  // 
979

0 

 //الحكم//أمريكا//البوسنة//الشرق األوسط
818

1 

 // الحكومة اإللكترونية // الفساد اإلداري // القرار اإلداري
493

4 

 الحكومة اإللكترونية في الجزائر//تطبيقات العالعقات العامة
881

1 

 /الحكومة اإللكترونية//االتصاالت//التعليم اإللكتروني//التوقيع اإللكتروني//الشبكات//أمن المعلومات 
523

6 

 الحكومة المغربية واالحتالل الفرنسي
284

2 

االسالمية،العدالة،الوزارة،حقوق الحكومة،التشريع االسالمي،بدء الدعوة،الجن،العمل البلوماسي،الدولة 
 االفراد 

993

7 

 الحلف االطلسي//دوام 
737

8 

 //الحلل األندلسية//آثار أندلسية
281

1 



 //الحلل السندسية//آثار أندلسية
281

2 

 /الحلم//الخصائص السيكولوجية للحلم//عمل الحلم 
898

4 

التاريخ, المصوغات الجزائرية عبر الحلي الجزائري, المصوغات الجزائرية, العلي الجزائري عبر 
 التاريخ

698

8 

 الحلي الفضية//الحرف//الصناعات التقليدية
574

3 

 الحلي الفضية//دراسة أثرية
125

46 

 //الحلي//التصميم
294

4 

 الحلي//الحلي الفضية 
128

13 

 الحمامات العثمانية
708

1 

إلنسانالحماية الجسدية // وقف التجاوزات // االنتهاكات // حقوق ا  // 
320

7 

 الحمالت اإلعالمية
112

84 

 //الحمالت اإلعالمية//التوعية الصحية
788

6 

 الحمالت اإلعالمية//التوعية المرورية
905

4 

 الحمالت اإلعالمية//الوعي البيئي
114

01 

 الحمالت اإلنتخابية//التسويق السياسي//التسويق السياسي اإللكتروني
117

48 

األولى الحملة الصلبية   
119

10 

 الحملة الصليبية الثالثة // معركة حطين // فتح بيت المقدس 
434

6 

 الحملة الصليبية،المملكة الالتينية في بيت المقدس 
556

1 

الحملة الفرنسية ضد الجزائر//أعالم الجزائر//المقاومة الشعبية//حكومة األمير عبد القادر//حصار وهران  
 والجزائر 

342

0 

الفرنسية على الجزائر ,الجزائر أواسط القرن الثالث عشر الهجري ,من مشاهير الجزائر ,نظام الحملة 
 .الحكم

962

9 

 /الحملة الفرنسية//المقاومة الشعبية//مشاهير الجزائر//الدولة الجزائرية
341

6 

 الحملة الفرنسية//مرابطون و ثوار//اللجنة اإلفريقية//الحياة الثقافية//اإلقتصادية 
858

3 

 الحملة الفرنسيةعلى مصر،الحملة الفرنسيةعلى سوريا،معاهدة العريش،الديوان في عهد نابليون 
383

3 

101 الحنابلة في المشرق االسالمي:احمد بن حنبل 
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 الحوار العربي الكردي 
518

9 

 //الحوار//العقل//السفسطة//المناظرة//المناطحة
382

9 

الحضارات//مجمع إسالمي//حوار األديانالحوار//صدام   // 
112

91 

 الحواسيب//تكنولوجيا المعلومات//االنترنيت 
394

9 

الحواضر, الحواضر اإلسالمية, الحواضر اإلسالمية الجزائرية, األمصار, األمصار الجزائرية, األمصار 
 اإلسالمية الجزائرية

727

0 

 الحوافز//الرضا الوظيفي
894

1 

 //الحوافز//الرضا الوظيفي
120

77 

 //الحوافز//العمال

745

4, 

745

5 

 الحياة اإلجتماعية // المدن العثمانية // التركة العثمانية
473

3 

الحياة االجتماعية في االندلس:الحركة الدينية،الحكة النحوية و اللغوية،الحركة الفلسفية،الحركة الفنية،فرق  
 دينية،

549

1 

ة في العصر العاسي،العهد األموي،العصبية القبلية،الشعوبية،نفوذ االسالم،امتزاج  الحياة االجتماعي
 الثقافات،الجاحظ،ابن قتيبة

548

0 

 الحياة االجتماعية في عهد المتوكل:في مصر،الشام،العراق،خاراسان،أفغانستان،الفرس،بالد المغرب،
548

2 

 الحياة االجتماعية//الونشريسي
124

43 

االجتماعية؛ الدينية؛ قسنطينةالحياة   
121

32 

 //الحياة اإلساالمية//العقائد//الرساالت
615

5 

 //الحياة اإلسالمية//المعامالت اإلقتصادية واالجتماعية
615

6 

الحياة االقتصادية : تاريخ الحياة االقتصادية, الخصائص العامة للحياة االقتصادية؛ الثقافة في المجتمع 
قافة, خصائص الثقافة, التكامل الثقافي؛ مشاكل المجتمع القرويالقروي : تعريف الث  

106

68 

 الحياة اإلقتصادية//فلطيسن//العهد العثماني 
885

9 

 الحياة الجهادية//المعارك الكبرى//المهام القتالية//مساهمة الشعب التونسي
864

4 

 الحياة العامة ببغداد،
120

26 

الفكرية//الفلسفة العلمية//الحضارة اليونانية//العلوم العربيةالحياة  / 
532

2 



 //الحيل//أحوال شخصية//اإلسالم
266

7 

 الخبر اإلذاعي 
600

1 

 الخجل//إتخاذ القرار//المراهقة 
110

86 

 الخجل//االدمان//االكتئاب//الوسواس//الخوف//الفصام//الزهو//األلم//القلق//النوم//المرض
130

02 

 //الخجل//التحصيل الدراسي
118

71 

 الخجل//العالقات االجتماعية//االداب االجتماعية//األسرة
400

9 

 الخجل//برنامج إرشادي 
100

12 

االجتماعية المالية, أسس الخدمات االجتماعية المالية, تطبيقات الخدمات  الخدمات االجتماعية, الخدمات 
 االجتماعية

428

0 

 الخدمات االجتماعية//المجتمع المدني
575

2 

 //الخدمات المتحفية
612

8 

 الخدمات المتحفية//عين صالح 
842

8 

 //الخدمات المجتمعية//النموالسكاني//المدينة
374

7 

االجتماعية الخدمة   
277

1 

 الخدمة اإلجتماعية 

566

6, 

756

0, 

807

4, 

810

9, 

811

3 

اإلتصال  -الخدمة اإلجتماعية  
741

9 

السكان -األسرة -الخدمة اإلجتماعية  
815

8 

اإلعاقات  -الخدمة اإلجتماعية  
108

44 

اإلنحراف  -الجريمة -الخدمة اإلجتماعية  
815

7 

العمالية/المجتمع الصناعي/التنمية البشرية للعمالالخدمة اإلجتماعية  / 
108

50 



المجتمع المدرسي -الخدمة اإلجتماعية  
105

67 

 /الخدمة االجتماعية المدرسية//االفرادو الجماعات المدرسية//الرعاية الصحية في المدرسة
234

8 

 الخدمة االجتماعية المدرسية//التربية و التعليم//المشكالت المدرسية
105

69 

الخدمة االجتماعية في المجال العمالي, الخدمة االجتماعية في المجال رعاية الطفولة, الخدمة االجتماعية  
 في المجال الطبي, الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المسنين

923

1 

 الخدمة اإلجتماعية والعالقات العامة
101

47 

اعيالخدمة اإلجتماعية, التكنولوجيا عند األخصائي االجتم  
115

12 

 الخدمة االجتماعية, التنمية االجتماعية: دور التنمية االجتماعية
339

8 

 الخدمة االجتماعية, العملية االشرافية: مهارات, معايير الجودة 
123

30 

 الخدمة االجتماعية, تنظيم المجتمع, أجهزة تنظيم المجتمع, طريقة أجهزة تنظيم المجتمع 
566

5 

اإلجتماعية, تنظيم المجتمع, تنظيم المجتمع: المجتمع في الفكر السوسيولوجي, المجتمع في تنظيم  الخدمة 
والمجتمع؛ التغير االجتماعي؛ طريقة تنظيم المجتمع في أمريكا, طريقة تنظيم المجتمع في مصر, القيادة 
 في تنظيم المجتمع 

521

1 

النظري, الساس المعرفي, مفهوم الرعاية, مفهوم الخدمة االجتماعية, طرقة العمل مع األفراد: األساس 
 خدمة الفردعمليات خدمة الفرد 

433

2 

 /الخدمة االجتماعية// الماهية//المقومات//طرق//اخالقيات
843

3 

 الخدمة االجتماعية//اسس//الممارسة//االساس المهار 
402

3 

 /الخدمة االجتماعية//االسرة//رعاية الطفولة
479

3 

االجتماعية//األمراض العقلية//الفصام//العالج و التأهيلالخدمة  / 
108

58 

 //الخدمة اإلجتماعية//الطب النفسي//رعاية المعاقين//الطفولة//الشباب//كبار السن//سياسة المرأة
115

85 

 الخدمة االجتماعية//الممارسة المهنية//االتجاه االنتقائي
307

9 

االجتماعية//النكاح//الخطبة//الزواج//النفقة الزوجية//الميراثالخدمة  // 
816

5 

 /الخدمة االجتماعية//تنظيم المجتمع
112

74 

 الخدمة االجتماعية//طرق الخدمة//التدخل المهني//الميثاق االخالقي
108

51 

 الخدمة االجتماعية: أركان, مبادئ, طرقها
994

2 

الممارسة العامة: ماهييتها, األساس المعرفي, األساس المهاريالخدمة االجتماعية:   
716

9 



 الخدمة االجتماعية: دفاع الخدمة االجتماعية
912

7 

 الخدمة االجتماعية: مجاالتها, دور البجمعيات األهلية, البيئة المدرسية, العنف المدرسي 
949

9 

ة: طريقة خدمة الفرد, طريقة خدمة الجماعة,  الخدمة االجتماعية: مفاهيم, تعاريف, طرق الخدمة االجتماعي
طريقة خدمة تنظيم المجتمع, مجاالت الخدمة االجتماعية: الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي, الخدمة  
 االجتماعية في مجال الشباب

923

1 

 الخدمةاالجتماعية : تعريف//طرق//صفات
252

6 

 *الخرافة//االساطير//االنبياء و اصالح المحيط
496

7 

 .الخرائط/النوتات الموسقية/التسجيالت الصوتية/المصغرات الفيلميةاألفالم/أسطوانات الليزر الشرائح
768

0 

 الخرائط، الحضارة اإلسالمية
107

66 

 الخزف الفني 
805

6 

ة والثورة التحريرية//حاضر المنطقة الخصائص الطبيعية/العهد الروماني//الفتح االسالمي//المنطق  
125

31 

 الخط العربي//خطوط التدوين//الخط الكوفي//المسكوكات الذهبية//المسكوكات الموحدية 
616

6 

 الخط, الخط العربي, الزخرفة, الزخرفة في الخط العربي 
913

9 

 الخطاب اإلستعماري // مفهوم الجهاد
101

39 

 الخطاب اإلسالمي
131

26 

 //الخطاب اإلسالمي//الخطاب القرآني//شبكة المعلومات//اإلعالم الصهيوني
396

5 

 الخطاب اإلشهاري التلفزيوني 

771

5, 

927

6 

 الخطاب اإلصالحي//اإلصالحية في الجزائر//الشيخ الميلي
119

83 

 //الخطاب اإلعالمي

103

10, 

120

65 

اإللكتروني//الشباب//الفايسبوك الخطاب   
124

72 

 /الخطاب الديداكتيكي/التدريس
114

71 

 الخطاب الديني
718

7 

العولمة -الخطاب الديني  492
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الخطاب الديني//اإلسالم//التطرف//السلفية//حرية المرأة//حرية الفكر//الردة//النهضة اإلسالمية//الدعوة  
 //والداعية 

491

6 

قات اإلجتماعيةالخطاب الديني//العال // 
751

5 

 الخطاب السياسي
108

88 

 الخطاب السياسي// االستراتيجية األمريكية
327

9 

 //الخطاب السياسي//االستبداد//الهيمنة
304

0 

 الخطاب السياسي//المناظرة السياسية
273

7 

 الخطاب السياسي، الحجاج 
109

11 

 الخطاب القرآني// اإلعجاز// القصص القرآني 
100

72 

 //الخطاب والتأويل//الغزالي//ابن رشد//أركون
260

8 

 الخطابات السوسيولوجية //الجدلية//البنيوية//البنائية الوظيفي 
127

66 

 //الخطابة النبوية//الحجاج//حجة الوداع//القول
461

6 

 /الخطابى//اإلعجاز القرآني
911

8 

 الخطار//الكوارث المناخية//الكوارث البشرية
907

3 

 الخطب المنبرية //الصالة // شهر رمضان // الجهاد 
108

73 

 الخطوبة//التوافق الزواجي 
822

5 

 الخالفات الزوجية//العالج المعرفي//العالج التربوي//العالج التأديبي//العالج االجتماعي
265

3 

 الخالفة األموية
129

75 

اإلسالم//الجانب الحضاري//القضاء//النشاط اإلقتصادي الخالفة األموية//فتح األندلس//انتشار   

124

33, 

124

34, 

124

35 

 الخالفة العباسية// دور النساء 
497

9 

 الخالفة العباسية//العصر العباسي األول//الثاني//السالجقة//الباطنية//نفوذ األتراك
124

36 



 الخالفة العباسية//الف اطميين//الحروب الصليبية
652

5 

عثمانية//السقوطالخالفة ال  
110

93 

 /الخالفة//اليمن//المغرب//العباسيون
114

55 

 الخالفة:ابي بكر الصديق،عمر بن الخطاب،عثمان بن عفان،علي بن أبي طالب
782

5 

 الخالفة؛ دار المملكة
941

5 

 الخلفاء األمويون 
415

5 

 الخلفاء االمويون،الفتوحات في عهد الدولة االموية،
782

6 

 الخلفاء الراشدون 
415

5 

 الخلفاء الراشدون؛ التاريخ اإلسالمي
406

6 

 الخلفاء الراشدين 

498

5, 

562

4 

 الخلفاء العباسيون
415

5 

 الخلفاء// السالطين// الملوك// األمراء
663

9 

اإلستراتيجية اإلسرائيلية -الخليج العربي  
525

2 

الصراع السياسي  -الخليج العربي  
473

9 

العربي//التاريخ//اإلستراتيجيةاألمريكية//الحرب العراقيةاإليرانية//القوى العظمى//األمم الخليج 
 المتحدة//الكويت 

803

1 

 الخليفة المأمون،االمام على الرضا،احمد بن حنبل عالم الحديث،الزاهر بشر الحافى 
113

34 

 الخميني // صدام //صراع خاسر 
121

24 

 الخوارج 
490

5 

 الخوارج//اإلمامة 
120

43 

 // الخوف // األمراض النفسية
674

5 

 الخوف اإلجتماعي
796

8 

110 الخوف اإلجتماعي//المعاملة الوالدية//المراهقة 



30 

 الخوف المدرسي 
446

3 

 الخوف المرضي 
446

3 

الخوف من المدرسة،فعالية أسلوب اللعب الجماعي الموجه في عالج مخاوف األطفال، أسلوب  
السيكودراما في عالج مخاوف األطفال من المدرسة،اختبار مخاوف األطفال، الرضا عن الدراسة، تنمية 
 السلوك البشري، تنمية المستوى اللغوي لطفل مرحلة رياض األطفال

762

1 

 /الخوف والرهاب لدى اإلطفال//عمومية عامل الرهاب رغم تباين نمطه
887

1 

 //الخوف//التكيف المدرسي

102

58, 

102

59 

 الخوف//فقدان العطف//القلق 
818

2 

 الخيانة الزوجية//العائلة 
369

6 

 //الدافعية والتعلم
766

3 

 الدافعية//الذكاء العاطفي//الصحة النفسية
103

96 

 /الدافعية//نظريات الدافعية//الدافعية والتعليم
105

74 

العالقات السياسية -الدبلوماسية  
123

09 

البعثة الخاصة  -البعثة القنصلية -البعثة الدبلوماسية -وزير الخارجية -رئيس الدولة -الدبلوماسية  
422

2 

 /الدبلوماسية
520

8 

 //الدبلوماسية//الدولة//السفير
263

1 

 /الدبلوماسية/التفاوض
109

14 

 الدراسات االجتماعية//مناهج//طرق التدريس//التقويم
126

75 

اإلسالمية // المنهج األصولي // التشريع المكي والمدنيالدراسات   
845

4 

 //الدراسات العربية//أوربا
108

86 

 الدراسات المستقبلية//مبادىء//أسس//األهمية//أسلوب دلفاي//صفات و مميزات//أسلوب السيناريو 
950

3 

 الدراسات والبحوث/الشهادات والمداخالت/كلمات وآراء 
874

0 

479 الدراسة//اإلساءة//كبار السن//الحماية األسرية//الصحية//اإلقتصادية//القانونية
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المسرح العربي -المسرح غير الغربي -المسرح الغربي -الدراما  
231

7 

 الدراما و المسرح//مسرح الطفل//االضطرابات االنفعالية وعالجها//التربية الخاصة 
116

67 

 الدراما//تأليف//الفن 
792

4 

 الدرر المكنونة، نوازل مازونة 
115

37 

 // الدروس اإللهية // سالم اإلسالم // روما مستعمرة // علم الفلك // الكواكب السبعة
818

5 

 الدروس الخصوصية 
452

2 

مصر- 1981- 1866 -العهد الجمهوري -العهد الملكي -السياسة -الدستور  
446

1 

 الدعابة//روسيا//المانيا//الوم ا//فرنسا//اسرائيل//الفكاهة السفردية 
112

96 

 // الدعاية // الحرب النفسية // االعالم العام
874

7 

 الدعاية السياسية 
789

4 

العصر األموي -األحزاب السياسية -الدعاية السياسية  
718

5 

 الدعاية؛ االعالن 

773

0, 

773

1 

ت العامة؛ الحرب النفسيةالدعاية؛ االعالن؛ العالقا  
449

5 

 الدعم //العربي //ثورة //الجزائر 
103

31 

 //الدعم اإلجتماعي
919

9 

 /الدعم المغربي//الثورة الجزائرية 
114

33 

 الدعوات 
730

0 

 الدعوة اإلسالمية // أهل السنة واإلمامية
366

6 

القبور//الشيعة//تارك الصالة//اإلجماع//البدعةالدعوة اإلسالمية // أهل السنة واإلمامية//زيارة  // 
366

7 

 //الدعوة اإلسالمية
123

36 

 الدعوة االصالحية في المغرب،نموذج الفقيه محمد بن الحسن الحجوي
344

4 



 الدعوة العباسية:الخالفة العباسية،الخوارج،محاربة الزندقة،عالقات مع الروم،النفوذ التركي
385

2 

اإلنحراف  -الجريمة -اإلجتماعيالدفاع   
105

68 

 الدفاع االجتماعي//االنحراف االجتماعي//الخدمة االجتماعية 
730

3 

الدفاع الجوي في مصر،معركة الهجوم،السادات،،أحمد اسماعيل،العالقات المصرية السوفييتية،مساعدات  
 عسكرية

415

6 

اليباسيةللمرأة ومدى تجسيدها في الممارسة الدفاع عن الحقوق اليايبة للمرأة//التكريس النظري للحقوق . 
290

1 

 الدكان//الصرة//مدينة الجزائر//العهد العثماني
598

8 

 الدكتاتور//العراق//الحرب
815

5 

 الدكتورمحمد حسين هيكل:حياته،عصره،انتاجه،فكره 
830

4 

 الدلوماسية // الحصانات//التمثيل الدبلوماسي المصري // الليبي 
373

3 

 الدواة العباسية،اإلسماعيليون،أبو علي الجبائي،المعتزلة،ابن حنبل،الجهمية،اإلمام األشعري،صفات هللا
491

2 

 /الدوافع النفسية//هرم إبراهام ماسلو
487

3 

 الدوائر المحلية//اإلتصال//المواطن
120

16 

 الدول البربرية اإلسالمية 
761

6 

الثقافية // العولمةالدول النامية // القومية // الهوية    // 
403

5 

 الدولة 
638

6 

العصور الوسطى -اإلمبراطورية  -الدولة   
127

61 

 الدولة العثمانية//البالد العربية
652

1 

 // الدولة // الحكومة // األحزاب السياسية // التنظيم الدستوري
422

3 

 // الدولة // الحكومة // الديكتاتورية // الديموقراطية
115

22 

 // الدولة // المواطنة // الديموقراطية // الجزائر
115

76 

 //الدولة األرمينية
120

47 

 // الدولة اإلسالمية // الخالفة اإلسالمية // الفتوحات اإلسالمية // الخلفاء الراشدين
685

0 

800 الدولة اإلسالمية، النظام النقدي 
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 الدولة األموية
760

1 

مويالدولة األموية // العصر األ  // 
104

34 

 // الدولة األموية // الفتوحات اإلسالمية // العصر األموي // العالم العربي
425

2 

 /الدولة األموية //الخلفاء الراشدون// الخلفاء األميون
315

8 

 /الدولة االموية //الفتوحات االسالمية//عهد معاوية
315

7 

االندلس،تعاون دمشق و القاهرة ضد الصليبيين،غرناطة،موارد الدولة االموية في االندلس،فن الغناء في 
 قطر االقتصادية 

844

4 

 الدولة االموية في االندلس،ملوك الطوائف
986

2 

 الدولة األموية//السفارات 
924

8 

 /الدولة االموية//الشيعة // الخليفة معاوية // االباظية
731

7 

االموية،المغرب،االندلس،سقوط الخالفة االموية في قرطبة الدولة    
109

03 

 الدولة األموية؛ األندلس؛ التاريخ السياسي
127

12 

 // غزوة القبارصة // الدولة األيوبية // الحملة الصليبية // العالم االسالمي
846

4 

 الدولة االيوبية،دولةالمماليك،المغول
948

1 

 الدولة البيزنطية
379

5 

ولة البيزنطية؛ األيسورية؛ العموريةالد  
379

6 

 . الدولة الجزائرية ,من مشاهير الجزائر,عصر الباشاوات واالغاوات والديات
963

1 

 الدولة الجزائرية التركية العثمانية/الفتح التركي//عصر البليربايات والباشوات//اآلغوات//الدايات
342

2 

الحديثة//النشاط العسكري لألمير عبد القادر//المقاومة الشعبية الوطنية//األساليب  الدولة الجزائرية  
 اإلستعمارية لإلبادة

872

3 

 الدولة الجالئرية 
124

29 

 الدولة الحديثة:سكان صحراء مصر،تأمين الحدود المصرية 
254

2 

 الدولة الحديثة، األصول 
896

1 

الزيانية//المدن الفرنسية//الفندقة الدولة الحفصية//الدولة   
116

03 



 الدولة الخوارزمية 
836

2 

 الدولة الزيانية// الفن المعماري اإلسالمي 
873

3 

 الدولة الزيانية// نظام التعليم//مستوى التعليم//مراحل التعليم
110

10 

الزيرية//الحمادية//المكاييل//الموازين الدولة    
109

38 

 الدولة السامانية//الحياة العلمية 
805

7 

 الدولة السليمانية؛ المغرب األوسط
879

3 

 الدولة الصفوية//المشرق العربي 
108

82 

با�،المقتفي المر الدولة العاسية:خالفة المقتدي بامر هللا،المستظهر با�،المسترشد با�،الراشد 
 هللا،المستنجد با� 

618

2 

 تاريخ - الدولة العباسية
732

5 

 الدولة العباسية:الثروة،الجباية،النفقات،رواتب العمال 

838

9, 

839

0 

الدولة العباسية:الخلفاء العباسيون:خالفة ابي العباس السفاح،خالفة ابي جعفر المنصور،خالفة المهدي بن 
ن الرشيد المنصور،خالفة الهارو  

618

1 

الدولة العباسية:الخليفة ابو العباس،الخليفة ابو جعفر،الخيفة المهدي،الخليفة هارون الرشيد،الخليفة  
 المأمون،الخليفة المعتصم با�،الخليفة المتوكل على هللا

329

5 

 الدولة العباسية:الدواوين،المراسيم،المخاطبات؛المؤامرات،نساء تغير الحكم،ابن الفرات 
427

5 

 الدولة العباسية،خلفاء عباسيون
350

2 

 الدولة العباسية؛البويهيون؛السالجقة
986

3 

 //الدولة العبد الوادية//أبي حمو//الفنون//العمران//تلمسان//المغرب األوسط
713

3 

 الدولة العثمانية 
124

75 

العثمانيةالدولة العثمانية // سليمان القانوني // العصر الذهبي // سقوط الدولة   // 
420

5 

 الدولة العثمانية// الهند االسالمية 
103

57 

 الدولة العثمانية//اإلحتالل الفرنسي للجزائر 
995

4 

 الدولة العثمانية//األحزاب والجمعيات 
620

7 

636 الدولة العثمانية//اإلصالحات العثمانية 
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العثمانية//اإلصالحات//الفقهاء والعلماء الدولة    
644

6 

 الدولة العثمانية//االقتصاد//المجتمع//الخرائط//الجداول 
554

2 

 الدولة العثمانية//األوضاع اإلقتصادية 
109

29 

 الدولة العثمانية//التاريخ اإلقتصادي//التاريخ اإلجتماعي 
601

6 

 الدولة العثمانية//التعليم
109

53 

العثمانية//التمثيل الديبلوماسيالدولة    
796

2 

 الدولة العثمانية//الثورة الصناعية 
120

50 

 الدولة العثمانية//الجاليات األجنبية
105

21 

 الدولة العثمانية//الحرب العالمية األولى
120

30 

 الدولة العثمانية//الحركات اإلنفصالية//علي بك//ظاهر العمر
346

7 

اإلنفصالية//فخر الدين الثاني الدولة العثمانية//الحركات  
119

56 

 الدولة العثمانية//الحضارات//الفارسية//السلجوقية//البيزنطية
642

7 

 الدولة العثمانية//الرحالة الفرنسيون
102

41 

 الدولة العثمانية//السلطان سليمان القانوني//المؤسسة الدينية
122

85 

الفاتح//سليمان القانوني//العلوم العقليةالدولة العثمانية//السلطان محمد   
897

0 

 الدولة العثمانية//القدس
107

74 

 الدولة العثمانية//المغرب العربي
745

7 

 الدولة العثمانية//النخبة//اإلصالحات
102

06 

 الدولة العثمانية//النظام المالي 
105

30 

 //الدولة العثمانية//الوضع اإلقتصادي
130

85 

العثمانية//اليمن//العالقات العثمانية اليمنيةالدولة    
275

4 

 الدولة العثمانية//اليهود
758

8 



 الدولة العثمانية//باي الغرب الجزائري//محمد الكبير
875

8 

 الدولة العثمانية//حرب القرم
746

5 

 الدولة العثمانية//حركات التمرد//بالد الشام 
884

8 

العثمانية//روسيا الدولة    
626

7 

 الدولة العثمانية//رياس البحر
945

4 

 /الدولة العثمانية//سياسيا//إجتماعيا//إقتصاديا
542

6 

 الدولة العثمانية//قوانين نامة
114

02 

 الدولة العثمانية//مدينة الجزائر//الحرف والحرفيون 
100

27 

 /الدولة العثمانية//مسلمي األندلس
742

1 

العثمانية//معاهدتي لندنالدولة    
865

7 

الدولة العثمانية:االياالت الشامية،االياالت العراقية،اياالت مصر و الحبشة،اياالت شبه الجزيرة 
 العربية،اياالت المغرب االقصى 

669

0 

العرب،ضعف الدولة العثمانية:التنظيم السياسي،التنظيم االداري،التنظيم المالي،سيطرة العثمانيين على 
 االمبراطورية العثمانية؛االصالح السلفي في البالد العربية؛التنافس الدولي على الخليج العربي 

127

88 

الدولة العثمانية:حمالت تشهير،بالد الشام ابان الحكم العثماني،عزلة العراق،خدمات لالسالم و العروبة 
لصليبيين،حكم السلطان عبد الحميد الثاني،،منع اليهود من االستيطان،حماية المقدسات االسالمية من ا  
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441

0 

 الزمن 
101

27 

العباسيالزندقة//عصر الخليفة المهدي  / 
875

4 

 الزهرة//المريخ//العاطفة//الحب//التسامك//الرجل و المرأة 
700

9 

 // الزواج // األسرة // األسرة و المجتمع
811

7 

 الزواج الشعبي//التعبد الشعبي//المسرح الشعبي//طقوس 
478

8 

 /الزواج الصحراوي//عادات وتقاليد
557

6 



 الزواج و الطالق
264

3 

 الزواج//االسرة//االختيار الزواجي//المشاكل الزوجية 
695

3 

 الزواج//األمومة//األبوةالصالحة//المرأة العصرية//تأديب األوالد 
111

31 

 الزواج//العالقة الزوجية//اللواط//السحاق//االستنمناء//الجماع في الدبر//نشوز الزوجة 
121

76 

االسري//االختيار الزواجي//آباءو أبناء//ازمات الزواجالزواج//القرابة//المناخ االجتماعي//التغير   
368

5 

الزواج//حقوق الطفل//االجهاض//االستنساخ//التلقيح الصناعي//نقل االعضاء//جراحة  
 التجميل//القتل//القصاص//الموت//تشريح الجثة//الشريعة االسالمية// حفظ النفس

503

7 

 الزواج،الطالق،العدة،الرضاع،الحضانة،النفقة،التبني،منع الحمل
505

2 

 28 الزوايا الجزائرية, الهويات الجماعية الجزائرية, األشراف و البوبكرية

 الزوايا, الزوايا الجزائرية, دور الزوايا في الثورة, الزوايا في الثورة التحريرية
700

6 

 الزوايا//الزاوية البكرية بتمنطيط 
106

39 

 الزوايا//الزيارات الدينية
719

0 

 الزوايا//الطرق الصوفية 
427

4 

 //الزوايا//المخطوطات
703

9 

 //الزوايا//الموروث الثقافي
665

4 

 //الزي المسرحي// العروض السرحية
678

5 

 السامية, معاداة السامية, محاربة الالسامية لجورج بوش, الالسامية لمحاربة المسلمين
790

2 

 السائح سك
646

3 

 //الستر//التقية//اإلسماعيلية
124

61 

 الستيطان الصهيوني: ايديولوجية
498

7 

 السخاوي// الكتابة التاريخية
103

44 

الثقافة اإلسالمية -السراج المنير  
432

3 

 السرطان//تقدير الذات
705

0 

الذاتية, السعادة اإلنسانية السعادة, السعادة االجتماعية, السعادة النفسية, السعادة   
374
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 السفسطة،علم الكالم،علوم الفلسفة،طرق الصوفية،حقيقة النبوة
480

9 

 السكاكي السيوطي
646

4 

 /السكان//طرق التعلم//اساليب التدريس
496

9 

 السكان؛ الطوارئ؛ أثر الطوارئ على السكان, األسلحة النووية وأثرها على السكان 
441

1 

الصليبية//الشام//مصر السكة   
528

8 

 السكة الفاطمية
119

22 

 السكة, السكة اإلسالمية, السكة في الدولة األموية, السكة في الدولة العباسية
504

1 

السالطين السالجقة،الوزراء الفاطميين،األتابكة،صالح الدين االيوبي،الصليبيين،دولة  
 المماليك،المغول،سقوط بغداد

894

3 

 السالطين//السلطان قالوون//ممالك مصر//أعالم الطب//رحالة الشرق والغرب
102

46 

 /السالالت في اوروبا و غرب اسيا //السالالت في شرق آسيا و االمريكتان
300

9 

الشرق األوسط -السالم العربي اإلسرائيلي  
113

65 

 السالمة المهنية
269

1 

نشـأة الدولة العثمانية، السلجوقيون،الحروب الصليبية،دولة المماليك،  
851

9 

 السلطان ابي المعالى زيدان،جالية غرناطة،دولة الشبانات بمراكش 
528

2 

 السلطان العثماني عبد العزيز//اإلصالحات//المعارضة 
663

7 

 السلطان الغوري،السلطان سليم،السلطان طومانباي 
299

1 

 //السلطان عبد العزيز
806

4 

ه 703ه الى  679قالون،تاريخ المسلمين من السلطان   
520

0 

 السلطان محمود الثاني//النظام العسكري
867

5 

السلطان محمود الثاني،السلطان عبد المجيد الثاني،السلطان محمود الثاني،التنظيم االداري في الواليات  
 العثمانية،الالذقية،االنقالب،فلسطين،القدس، 

353

7 

ه749ه الى سنة  704العرب من سنة  السلطان ميدان مهار،تاريخ  
520

1 

 // السلطة // الفضاء السياسي // الدولة الحفصية // المعارضة // الصراع المحلي // النخبة // بجاية 
576

4 

455 السلطة اإلدارية//العامل
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اإلسالمالسلطة التنفيذية // السلطة التشريعية // النظم الديموقراطية // الدولة //القضاء //   // 
692

3 

 // السلطة التنفيذية // المغرب العربي // الدساتير
119

11 

 // السلطة السياسية // الدولة // الحكومة // الديموقراطية
989

4 

اإلدارة -اإليديولوجية -السيكولوجية -السلطة  
495

4 

 السلطة العثمانية، الزعامات المحلية في الجزائر
777

9 

المحلية//التخطيط الحضري//العمران العثماني//مدينة الجزائرالسلطة  / 
600

5 

 السلطة// أحكام // الوزارة // الوالية // الجزية // الخراج // الديون
599

4 

 السلطة// السياسة// الثقافة 
552

7 

 السلطة// العمل السياسي// المجتمع
113

36 

 السلطة// وسائل اإلعالم 
280

5 

العرب//التقليد//التحديث//المغرب/السلطة//المعارضة/  
592

8 

 السلفية// منهج // العقل // الغيب // البرهان 
333

8 

 السلم : مفهوم // الشريعة : القانون // دراسة // تحليل 
305

7 

 // األسرة // التنشئة اإلجتماعية // السلوك // السلوك العدواني //المراهقة
825

3 

الحركي السلوك // النمو الجسمي و   // علم النفس // النمو االنفعالي // السلوك اإلجتماعي //
712

0 

 السلوك اإلجتماعي
108

43 

 // السلوك االجتماعي // ديناميات الجماعة // التنشئة االجتماعية // الدوافع االجتماعية //السلوك االنساني
909

0 

القيم -السلوك اإلجتماعي  
675

3 

لألطفال األيتام, السلوك االجتماعي مؤسسات األطفال األيتام, تنمية السلوك االجتماعي السلوك االجتماعي 
 لألطفال األيتام, الجماعات الصغيرة

101

26 

 السلوك االجتماعي//األسرة
891

4 

 /السلوك االجتماعي//التربية االسالمية
448

8 

االنسانية//النظام االجتماعي//ديناميكية الجماعةالسلوك االجتماعي//سلوك االنسان//المجموعات  / 
987

5 



 السلوك اإلجرامي، الهجرة الداخلية
129

83 

 //السلوك اإلشرافي//اآلداء الوظيفي

639

3, 

639

4 

 السلوك اإلنحرافي//التلميذ
783

6 

 // السلوك اإلنساني // الصحة النفسية // الشخصية
108

39 

 /السلوك اإلنساني
120

04 

 /السلوك اإلنساني/البيئة اإلجتماعية
877

7 

 /السلوك اإلنساني/علم األخالق/نماذج الحياة
128

33 

 السلوك التنظيمي//األداء الوظيفي
114

65 

 //السلوك التنظيمي//الصحة النفسية//التحليل النفسي//الصراع التنظيمي
942

1 

 السلوك التنظيمي//العالقات اإلجتماعية
108

20 

 السلوك العدواني// المراهق الجانح
938

2 

 //السلوك العدواني//األزواج//الزوجات

111

50, 

111

51 

 السلوك العدواني//المراهق//األفكار االعقالنية
129

94 

 السلوك العدواني//تقنية إزالة الحساسية //حركلت العيينين//الحبوسين
885

3 

التنظيمي//تدريبات في السلوكالسلوك الفردي//السلوك   
436

5 

 السلوك المدرسي//التعلم//التعلم المدرسي//السلوك التعليم
982

6 

 السلوك//اإلضطرابات السلوكية//تصنيفات//خصائص//التوحد//تعديل السلوك//مناهج 
458

6 

 السلوك//المراهق//العنف األسري
637

6 

التعديل//مشكالت سلوكية للمعاقين السلوك//قياس السلوك//اساليب   
535

0 

 السلوك/الطفولة/المراهقة 
476

8 

 السلونات : التفويض // التأسي // الصبر // الرضى // الزهد 
434

1 



 السنة 
353

3 

إبن ماجة  -السنة   
956

5 

 السنة النبوية // اإلحتجاج// الخبر // المتوتر واآلحاد
353

2 

 السنة و البدعة 
744

2 

اإلجتماعي//التوافق النفسي//المراهق//داء السكري السند   
103

48 

 //السنهورى//حياته
883

4 

 //السنوسية الكبرى//علم التوحيد
321

9 

 السودان االوسط في القرن الخامس للهجرة:التاريخ االفريقي،الدولة السودانية 
293

7 

 السودان الغربي:الوضع السياسي،البنية االقتصادية
370

0 

 السودان قبل االسيقيين:الجيش،القضاة،الحياة،الفنون،الزراعة،الصناعة،التجارة
823

9 

السودان, مصطفى دالع في السودان, رحلة مصطفى دالع عن السودان, رحلة الكاتب الصحفي مصطفى 
 دالع إلى السودان 

775

1 

 السوسيولوجي//االجتماع//المرض العقلي//األسرة//الضبط االجتماعي
106

12 

لسياحة // وسائل الدعاية // وسائل اإلعالم // اإلعالم السياحي //التعامل اإلعالمي // المملكة العربية ا
 // السعودية

291

6 

الفكر اإلسالمي  -السيادة  
121

82 

 السيادة//الرعاية//االمبراطورية//التابعون//الحروب//األسرى//العبيد//التجارة
106

89 

رآن السيادةالعليا//اإلسالم// الق  
281

5 

المنظمات الدولية -الوطن العربي -السياسات العامة  
127

98 

 السياسة 
121

74 

علم االجتماع -السياسة   
630

8 

 السياسة // اجتماع
112

05 

 // السياسة // اإلسالم // الليبرالية
726

4 

الديموقراطيةالسياسة // السلطة // الدولة القومية //الحركات اإلجتماعية //   // 
125

53 

123 السياسة // علم //نظريات



70 

 /السياسة //الرأي العام//الحقل السياسي
108

93 

ابن ظفر -السياسة  ميكافللي -
690

7 

المنظمات اإلقليمية  -اإلتفاقيات -السياسة  
314

9 

 /السياسة االجتماعية// المشكالت االجتماعية//العولمة
770

5 

االجتماعية//العولمةالسياسة  / 
715

2 

 /السياسة اإلجتماعية//العولمة
123

34 

 /السياسة االجتماعية//النمو//التخطيط االجتماعي
715

3 

 السياسة االستعمارية / الصحراء الجزائرية // فصل الصحراء // قضية الصحراء الجزائرية
513

0 

 السياسة االستعمارية // القبائل

119

85, 

119

89 

 .السياسة االستعمارية الفرنسية ،وضعية حزب الشعب الجزائري والمواقف من الحزب
973

9 

م1858-1851السياسة اإلستعمارية في الجزائر//  
951

0 

 السياسة اإلسالمية لفرنسا في الجزائر //األبعاد والخلفيات
690

0 

 السياسة االمريكية 

546

6, 

119

43 

 السياسة األمريكية 
967

5 

العالقات الخارجية -السياسة األمريكية  
701

0 

 السياسة االمريكية تجاه افريقيا في ظل الحرب الباردة//في ظل التطورات الدولية الجديدة
118

67 

 السياسة البرتغالية تجاه الخليج العربي،إمارة ابو ظبي،المجتمع القبلي،سنجق االحساء العثماني 
474

3 

إليرلندية// الشرق األوسطالسياسة البريطانية//األزمة ا  
967

6 

 السياسة البريطانية//تركيا//كوردستان//الحدود العراقية 
888

6 

 السياسة التعليمية //االسس النظرية//الصين 
583

0 



 /السياسة التنموية//التنمية االجتماعية//تاريخ العرب
120

17 

اإلصالحية بتلمسان//دارالحديثالسياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر//الحركة    
947

1 

 السياسة الخارجية 
736

2 

أمريكا الالتينية -الواليات المتحدة -الشرق األوسط -العالقات الدبلوماسية -السياسة الخارجية  
406

4 

 //السياسة الخارجية//العالم الثالث//السعودية
120

59 

العالقات الدوليةالسياسة الخارجية//الواليات المتحدة//القوى السياسية//  // 
472

5 

الخالفة العثمانية -السياسة  
741

6 

1999-1951 -الدبلوماسية -السياسة  
890

7 

الشرق  -األزمة اإلقتصادية -معاهدة فرساي -مؤتمر السالم -1918-1914الحرب  -الدبلوماسية -السياسة
الحرب العالمية الثانية -األوسط  

890

6 

اإلقليمي العربيالنظام  -السياسة الدولية   
108

42 

القوى اإلقليمية -التفاعل السلمي -التقارب الدولي -السياسة الدولية المعاصرة  
762

2 

الحرب العالمية  -المرحلة البسماركية -حرب القرم -مؤتمر فيينا  - مؤتمر وستفاليا -السياسة الدولية  
876

6 

 //السياسة الدولية//الحضارة العالمية
410

0 

 السياسة الشعبية//المشروع الفومي//الخطاب السياسي االسالمي
119

18 

 السياسة العالمية // حرب // تغيير
106

83 

 السياسة العامة 

549

4, 

549

6 

م 1830-م1818السياسة العثمانية//المجتمع الجزائري//  
113

62 

 السياسة العربية 
546

3 

دولية//الثورات//معارك//معاهدات//أحالفالسياسة العسكرية//مؤتمرات  // 
318

0 

 السياسة الفاطمية
606

3 

 السياسة الفرنسية بالجزائر//اللغة العربية
114

20 

102 السياسة الفرنسية في الجزائر 
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 /السياسة الفرنسية//البعد الديني
110

12 

 السياسة الفرنسية//الصحراء الجزائرية//التوسع العسكري
279

2 

 //السياسة الفرنسية//دستور الجزائر//السياسة العسكرية//السياسة األمنية
936

5 

أفالطون  -الفلسفة -السياسة  
246

0 

 السياسة المالية//الملكية//االتباع//السادة//قسطنطينية
107

46 

إبستمولوجيا  -السياسة المقارنة  
947

8 

اإلنتخابية, الخطاب السياسي للحملة اإلنتخابية, الحجاجية للخطاب السياسة, الخطاب السياسي, الحملة 
 السياسي, الخطاب اإلنتخابي 

627

0 

 /السياسة
947

7 

 السياسة/ نظرية : السياسة /فلسفة 
123

71 

 //السياسة// الدبلوماسية
890

8 

 //السياسة//االقتصاد//النظام الدولي 
664

2 

 //السياسة//البيروقراطية
118

05 

 //السياسة//التنظيم السياسي
106

92 

 /السياسة//الدعاية السياسية//الشائعة
117

25 

 //السياسة//الدولة الديمقراطية
456

5 

 //السياسة//السلطة
514

3 

 السياسة//العولمة//العولمة السياسية
285

1 

 //السياسة//الفكر//الثقافة
514

4 

السياسة//الهنادرة//أستراليا//الرقيق//مقاومة//هيمنة//اسيا//الهند//صراعات//بريطانيا//االستعمار  
 العربي//الجزائر//الزنوج

107

92 

 السياسة//جبهة التحرير الوطني 
115

03 

 /السياسة//قانون
721

6 

 /السياسة/األزمة الجزائرية
494

8 



 /السياسة/اإلستراتجية
972

7 

لعقلية للسياسة السياسة/األسس ا / 
974

4 

 /السياسة/الحرب الصليبية
109

02 

 /السياسة/الحضارة العربية/العصر الحديث/األوضاع السياسية
508

2 

 /السياسة/المعجم السياسي
838

0 

 /السياسة/المؤسسات السياسية
127

84 

 /السياسة/النظريات السياسية
123

65 

الثالث/القرار السياسيالسياسة/دول العالم  / 
285

0 

 /السياسة/علم اإلجتماع السياسي
830

9 

 /السياسة/علم السياسة
985

8 

 السياسيون
871

7 

//الشكوى الرفوعة ضد خالد نزار 1988السياق السياسي//اكتوبر  
115

58 

ماركيوز السياق الفلسفي لفكرة االغتراب ،اليات الكشف عن طبيعة المجتمع الجديد في الفلسفة 
 .،ميكانيزمات تجاوز االغتراب عند ماركيوز

702

1 

 السياقة//الفروق الجنسين
608

2 

 السيبرنطيقا 
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85 

 السيرة النبوية
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غزوات الرسول(ص -السيرة النبوية  ) 
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7 

المبشرون بالجنة// ابن سعد السيرة النبوية // العشرة   
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3 
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126

28 

 الشباب البطال، الضغط النفسي، المكانة اإلجتماعية 
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 الشباب//الشيخوخة//السموم//الهرمونات 
123

42 

 الشباب//القيم//عالم متغير//ظاهرة الصراع//التغيرات العالمية
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 // العاهات

747

7 
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 /الشريعة//القانون الوضعي//ملحق باحداث القوانين//االسرة//التنظيم القانوني//االسرة التنظيم االجتماعي
990

5 
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 الشعر العربي//التراجم//الشعراء العرب
806

6 

 //الشعر والنثر//الفنون واللغة
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الماركسيالشورى//النظام الرئاسي//النظام  // 
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471

8 

الصحافة, الصحافة اإللكترونية, الصحافة على األنترنات, اإلعالم اإللكتروني, الصحف اإللكترونية, 
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779

5 

 الصدق 
385

4 

 الصدمة النفسية
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 //الصراطات المستقيمة//البلورالية الدينية//الحقانية
854

1 
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451

6 

 -العالقات الخارجية -إسرائيل -القضية الفلسطينية -الرأي العام المصري -الصراع العربي اإلسرائيلي

اإلعالم  -التطبيع  

769

3 

اإلعالم العربي  -الصهيونية-فلسطين -الصراع العربي اإلسرائيلي  
362

1 

 الصراع الفارسي البزنطي
936

3 

 الصراع الفكري
623

2 

الصراع الوماني القرطاجي،الخالفة النوميدية،الملك سيفاكس،يوغرطة،االحتالل الروماني  
 للمغرب،استيطان يوليوس قيصر

424

1 

الوهابي//العثمانيالصراع   972



3 

 الصراع في الشركات العائلية//الحرب العائلية//الشركات العائلية 
710

4 

 /الصراع//الصنهاجي//الزناتي
130

48 

 الصراع؛ أوروبا 
678

8 

 الصراعات الثقافية // اإلستعمار// الجزائر// النزعات الكبرى //المقاومات // النهضة التاريخية 
703

8 

 /الصراعات/النزاعات/السياسة
130

10 

 الصروف//تاريخ الصحراء//واد سوف
471

7 

 الصغار//االنحراف//التشرد 
518

3 

 الصالبة النفسية
589

4 

 /الصالبة النفسية
107

96 

 //الصالبة النفسية
600

0 

 الصالبة النفسية//اإلتزان اإلنفعالي
790

0 

 الصالبة النفسية//الذكاء اإلنفعالي
115

77 

 //الصالبة النفسية//الرضا الوظيفي
124

73 

 //الصالبة النفسية//الضغوط النفسية//الطالب الجامعي
125

49 

 الصالبة النفسية//الضغوط النفسية//النساء العامالت 
128

61 

 الصالبة النفسية//المرأة 
755

2 

 الصالبة النفسية//النضج اإلجتماعي 
970

2 

النفسية//ذوي اإلحتياجات الخاصةالصالبة  // 
778

9 

 الصالبة النفسية//سرطان الثدي 
434

5 

 الصالبة النفسية//معنى الحياة 
112

50 

 الصالة 

459

2, 

995

5 



 //الصالة على النبي محمد//أسماء هللا الحسنى
620

5 

 الصالة،الصيام،الزكاة،الجنائز
271

5 

القالع//المغرب و االندلسالصليبين والمغول//تاريخ   الحروب الصليبية//البيزنطية//
116

25 

 الصمم 
814

7 

 الصناعات وأنواعها 
618

5 

 //الصناعة البحرية//القرصنة البحرية
967

9 

 الصناعة التقليدية 

636

9, 

722

6 

 //الصناعة التقليدية//الحصون//القالع//متاحف الجزائر//الجامع الكبير//الترميم المعماري
100

23 

 الصناعة التقليدية//الحلي//الفضة 
126

59 

 //الصناعة التقليدية//صناعة الزرابي
551

4 

 الصناعة الجزائرية//التشغيل الصناعي//العمال المهاجرون//صناعة الحديد 
125

51 

 الصناعة الجلدية 

873

4, 

100

60 

 الصناعة الفخارية//متحف عبد المجيد مزيان//شلف
834

3 

النسيجيةالصناعة   
776

3 

 الصنم//سقوط//صعود//اإلمبراطورية األمريكية
107

58 

 /الصهاينة//سقوط الدولة العثمانية
771

9 

 /الصهيونية /النازية/التعايش السلمي
855

3 

 /الصهيونية
515

1 

 الصهيونية:افساد الشعوب،الدعاية و االعالم،اغتصاب فلسطين،القدس،انتفاضة االقصى 
948

4 

 الصورة 
429

6 

 الصورة الذهنية//اإلتصال اإلقناعي
846

3 



 //الصورة الكاريكاتورية
104

36 

 // الصورة النمطية // وسائل اإلعالم // العالم العربي // العالم اإلسالمي
909

2 

 الصوفية 
612

3 

 الصوفية// أعالم 
764

5 

 الصيام 
995

5 

 الصيانة الوقائية، لوحات فنية 
587

8 

الصينالصين/تقدم  / 
294

5 

 الضاء 
402

2 

 الضبط االجتماعي//التشريعات االجتماعية 
340

7 

 /الضبط االجتماعي//النشأة //التطور//المنطلقات النظرية//اليات//دور المؤسسسسات
493

5 

 الضرائب في خرسان//التنظيم القضائي//صدر االسالم//العصر األموي//المدينة االسالمية 
377

4 

الفقه االسالميالضريبة//   
991

8 

 //الضغط المدرسي//إتخاذ القرار

901

1, 

901

2 

 الضغط المهني//األداء الوظيفي//تقدير الذات
893

3 

 الضغط المهني، اإلحتراق النفسي
120

31 

 الضغط النفسي

723

1, 

790

3, 

110

46 

 الضغط النفسي//اإلحتراق النفسي//ممتهني الصحة//الدوام الليلي 
112

46 

سي//اإلكتئاب الضغط النف  
887

6 

 *الضغط النفسي//اإلنحراف//الحدث
778

5 

 الضغط النفسي//األنماط السلوكية
115

95 



 الضغط النفسي//التوافق الدراسي 
106

03 

 //الضغط النفسي//التوافق الدراسي 
120

01 

 الضغط النفسي//الرضا الوظيفي
631

6 

 .الضغط النفسي//السلوك العدواني 
741

0 

النفسي//الصداع النصفيالضغط   
952

2 

 /الضغط النفسي//الضغوط والفئات//التعامل مع ضغوط حياتية
479

9 

 الضغط النفسي//المرأة العاملة 
555

0 

 الضغط النفسي//المرأة العاملة التزوجة
650

6 

 //الضغط النفسي//المعاق حركيا
105

01 

 الضغط النفسي//أمهات األطفال المتخلفين عقليا
679

8 

ط ما بعد الصدمةالضغ // 
723

0 

 الضغوط الحياتية//المشكالت األسرية
988

9 

 الضغوط المهنية
913

5 

 //الضغوط المهنية//التدريس
613

8 

 /الضغوط المهنية//الصحة النفسية//الموظفين
437

4 

 //الضغوط النفسية

598

1, 

997

6, 

112

40, 

112

41 

 الضغوط النفسية//األفكار االعقالنية
609

0 

 الضغوط النفسية//الذكاء اإلنفعالي
743

5 

 الضغوط النفسية//السلوك العدواني
751

2 

 الضغوط النفسية//برنامج إرشادي//اإلعاقة 
814

8 



 //الضغوط النفسية//برنامج عالجي معرفي سلوكي
111

46 

 الضغوط النفسية//صعوبات اإلنجاز
129

57 

 //الضغوط النفسية//مرض القصور الكلوي
751

8 

الضمان اإلجتماعي//التأمينات اإلجتماعية//األسرة//قوانين األسرة//حماية الطفولة//التعليم//رعاية  
 المعوقين

676

1 

 الضمان// الغصب// الفقه اإلسالمي
853

0 

 الضمانات العقارية
813

4 

شهادة الشهود، السمات الضوابط القانونية لسماع أقوال الشهود وانعكاساتها النفسية، مقدار الثقة العلمية في 
النفسية للشاهد العدل في التراث اإلسالمي والتراث العلمي الحديث، األمراض العقلية من المنظور 
 القانوني والسيكولوجي، دور مؤسسات المجتمع في الوقاية من اإلضطراب

105

14 

 //الضيافة//السفر//السياحة//الفنادق 
393

1 

ظام التعليم//تمويل التعليم//النموذج الكوري//نتائجالطابع القومي//المفاهيم//عوامل//ن  
807

7 

 الطالب الجامعي//اليوتيوب 
102

07 

 الطالب الجامعي، التشغيل
104

72 

 الطالب الجامعي، الهوية الثقافية، اللباس
110

18 

 الطالب الجامعي، شبكات التواصل اإلجتماعي، العالقات اإلجتماعية
803

5 

موقع اليوتيوب، التحصيل الدراسي الطالب الجامعي،   
124

79 

 //الطالب العدواني//دراسة نفسية//ختان االناث//ازمات الحياة
105

60 

 الطالبات الجامعيات المتزوجات، قلق المستقبل
130

13 

 الطب العقلي؛ االستعمار الفرنسي 
114

51 

 الطب النفسي

268

4, 

419

1, 

104

31 

النفسية // اضطرابات السلوك // سيكولوجية الشخصية // علم النفس األفرادالطب النفسي // الصحة   // 
300

1 

 الطب//األطباء//المسلمين//العباقرة
502

8 

590 /عصر الموحدين//المرابطين//الطب//األطباء



2 

 الطباعة 
527

0 

 الطباعة//الترجمة 
111

73 

 /الطباعة//الطباعة عند العرب
920

0 

االجتماعية//التصورات المعرفيةالطبقات   
114

94 

 /الطبقات اإلجتماعية/علم اإلجتماع
810

0 

 الطبقة التاسعة الى الطبقة الرابعة عشرة:تراجم،حوادث 
380

4 

 الطبقة التاسعة عشرةالى الطبقة الثانية و العشرين:تراجم
380

6 

 الطبقة التاسعة و الثالثون الى الطبقة الخامسة و االربعون،الوفيات
381

0 

 الطبقة الثالثة و الثالثون الى الطبقة الثامنة و الثالثون،الوفيات
380

9 

 الطبقة الثالثة و العشرون الى الطبقة السادسة و العشرين:تراجم 
380

7 

 الطبقة الثامنة و الخمسون ا لى الطبقة الواحد و الستون،المواليد و المتوفون
381

4 

الخمسون،حوادث سنة خمسمائة و احدى عشرالى سنة خمسمائة و احدى و ستين،انقراض الطبقة الثانية و 
 الدولة المصرية،اقامة الدولة العباسية بمصر

381

3 

 الطبقة الثانية و الستون الى الطبقة الخامسة و الستون:مواليد،متوفون،حوادث
381

5 

 الطبقة الخامسة عشرة ال الطبقة الثامنة عشرة:تراجم
380

5 

 الطبقة السابعة و العشرون الى الطبقة الثانية و الثالثون:تراجم ،مواليد،وفيات
380

8 

 الطبقة السادسة واالربعون اللى الطبقة الحادية و الخمسون،المتوفون
381

2 

//اإلستقالل  54الطبقة العاملة//الجزائر//المهجر//ثورة نوفمبر   
577

0 

المجتمع  -الطبيعة  
639

9 

 الطبيعة//البيئةالمناخ//جيولوجيا األرض//المادة//الطاقة 
562

2 

 //الطبيعة//العلوم//خصائص عامة
562

0 

 الطرز العثماني//الزخرفة//جامع كتشاوة 
647

6 

 الطرطوشي//صورة الحجاز//مصر و الشام 
123

84 



 الطرق التجارية اإلسالمية
768

2 

 الطرق الصوفية إبان اإلحتالل الفرنسي
822

2 

 الطرق الصوفية//الدولة العثمانية 
824

9 

 الطرق الصوفية//السلك الديني والقضائي//مختلف قضايا القضاء 
856

4 

 الطروز, الطرز الجزائري, طرز مدينة شرشال, طرز مدينة عنابة, طرز جنوب الجزائري
116

08 

الصلح الطريق للحرب//التحالفات//احوال الكبار//عشية الحرب//الحرب والدمار//مؤتمر   
573

7 

 الطريقة العليوية
744

2 

 الطفل //التربية الخاصة 
345

5 

 //الطفل األصم//زرع القوقعة//دورها في التعلم
806

0 

التربية اإلسالمية، التعليم الديني، العلماء المسلمون -الطفل  
117

98 

 //الطفل التوحدي//اإلتجاهات الحديثة//الخدمات النفسيةو التربوية
950

2 

 الطفل التوحدي//القصور الحسي الحركي
629

0 

التنمية اإلجتماعية -الشباب -الطفل  

110

32, 

110

33 

 الطفل المسعف//اإلكتئاب//الحرمان العاطفي
646

6 

 الطفل المصري//أطفال الشوارع//اإلعداد النفسي 
108

41 

 الطفل المعاق، التكفل النفسي
122

80 

المعوق//التربية الخاصة//تربية المعوقين الطفل   
278

1 

التنشئة اإلجتماعية -الطفل الموهوب  
368

0 

 الطفل الموهوب//األسرة//المدرسة
117

73 

 الطفل اليتيم
108

60 

 الطفل//اإلعاقة الذهنية//األلعاب التركيبية
955

8 

471 الطفل//األلعاب اإللكتونية 



5 

العقلي//األمالطفل//التخلف   
119

75 

 //الطفل//التلفزيون//اإلدمان//األسرة
130

21 

 الطفل//الروضة//صعوبة التعلم 
603

5 

 الطفل//الصورة الجسدية 
831

1 

 الطفل//العمل//البيئة األسرية//المجتمع 
589

0 

 الطفل//المسرح//النمو الحسي والحركي
121

42 

العقلي//التدريب//حل األلغازالطفل//النمو   
126

96 

 الطفل//بطء التعلم//المشكالت النفسية
617

1 

 الطفل//رعاية//تنشئة اجتماعية
959

2 

 الطفولة 
108

60 

رياض االطفال  -الطفولة المبكرة  
367

8 

 الطفولة المبكرة// مسؤولية االباء//الروضة//منهاج//نشاط
117

70 

ة//تعليم//صعوبا تعلمالطفولة المبكرة//المفاهيم العلمي  
687

5 

 الطفولة المبكرة//نمو//تقييم //توجيه//الخبرات التعليمية
128

41 

 // سيكولوجية الطفولة // العنف // العامل النفسي //الطفولة
116

75 

 الطفولة//المراهقة//النمو االجتماعي//سن اليأس
442

3 

 الطفولة//سنوات الكفاح//طموحات منجزة 
129

99 

 الطفولة//صعوبات التعلم//عسر الكتابة
947

0 

 /الطفولة/رعاية الطفولة 
503

1 

 /الطفولة/سيكولوجية الطفل/طفل ما قبل المدرسة
112

53 

 /الطفولة/قصص األطفال
736

4 

 الطقوس عند اليهود
404

0 



 الطالب الموهوبون//البرامج//االبداع//التميز
402

8 

الموهوبون//التفوق العقلي//المناهج الدراسية الطالب   
324

5 

 الطالب//الموهوبون//التعليم الخاص
495

1 

 الطالب//الموهوبون//الذكاء 
127

49 

 الطالب//الموهوبين//الموهبة//المتفوقين 
110

70 

 //الطالق العاطفي
123

41 

 الطلبة الجزائريون
107

30 

 الطلبة؛ الجزائريون؛ ثورة التحرير
129

33 

 الطموح
109

87 

 الطموح//الفعالية الذاتية 
122

77 

 الطموح//تقدير الذات//التوافق الدراسي
739

7 

 الطهارة
598

4 

 الطهارة،األذان،االقامة،الصالة 
271

4 

 الطيب العقبي: تراجم
934

7 

 الطيب العقبي، الحركة الوطنية
119

66 

االجتماعية//اقامة البراهين الظاهرة اإلجتماعية//النمادج   
789

3 

 الظواهر األخالقية،عالقة الذات باآلخر،السلطة،سياسة التحضر 
106

13 

 الظواهر اإلدراكية//اإلظطرابات السلوكية//اإلنفعالية//خطة تعديل السلوك
116

68 

 /الظواهر التي أبطلها القرآن الكريم//الظواهر التي استحدثها القرآن الكريم
957

1 

 الظواهر السكانية//البناء الديموغرافي//السياسات السكانية
413

8 

 ألعاب األطفال//التعليم األساسي//األلعاب 
401

7 

 ألعاب الفيديو//المراهق
130

32 

418 //ألعاب إلكترونية//العولمة



1 

 العادات و التقاليد
109

67 

إيه//بوش//الشرق األوسط-آي-األمريكي//سيالعار  // 
112

15 

 /العاقة العقلية//مفهوم//انتشار//اسباب//تشخيص//تصنيف
387

0 

صراع حضاري  -العالم اإلسالمي  االستعمار و المسلمون -مالك بن نبي  -  
101

68 

 العالم االسالمي// العولمة 
324

4 

 //العالم اإلسالمي//التحوالت الحضارية
552

1 

عالم اإلسالمي//الدعاية السياسية//الفاطميون//العباسيونال // 
103

43 

 العالم اإلسالمي//الرحالت الجغرافية 
101

43 

 //العالم اإلسالمي//النهضة//الفوضى
622

3 

 العالم الثالث // تعريف // اطارات اجتماعية // اطارات اقتصادية 
112

05 

 العالم الثالث // سياسة 
112

05 

الثالث//السياسة//تغيير//تنميةالعالم  / 
118

09 

 العالم الحي//الحيوانات//الكائنات//مخلوقات مدهشة
562

1 

 العالم العربي تحت الحكم العثماني
966

3 

جغرافيا -العالم العربي  
693

8 

جنوب السودان  -القضية الفلسطينية -البترول -حقوق اإلنسان -العالم العربي  
693

3 

العربي// التحوالت الراهنةالعالم   
119

46 

 851 //العالم العربي//الحضارات//تاريخ//سياسة//العصر األندلسي//عصر النهضة

 /العالم العربي//الدولة//السياسة// الشرق األوسط
305

4 

 العالم العربي//العولمة//الحصانة الثقافية//اإلقتصادية 
903

3 

ات//تاريخ//سياسةالعالم العربي//القبائل العربية//الحضار // 855 

 853 //العالم العربي//تاريخ //سياسة//حضارة //العراق //األردن 

 859 //العالم العربي//تاريخ //سياسة//سوريا

 852 //العالم العربي//تاريخ//سياسة//الذاكرة



 856 // العالم العربي//تاريخ//سياسة//الكويت//البحرين

العربي//تاريخ//سياسة//مصرالعالم  // 857 

 العالم العربي:تاريخ العصر الحديث
426

6 

 العالم العربي، الدولة الفاطمية
474

4 

المتعلم -العالم  
416

4 

 العالم المسيحي:اماكن مقدسة،الحرب الصليبية،الحرب مع الترك؛أرض الميعاد
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 الفلسفة،المعرفة،االبستمولوجيا،الوجود،االكسولوجيا،علم الكونيات،
906

9 

الجزائر  -الفلكلور   
853

6 

 الفلكلور//االدب الشعبي
102

26 



 الفلكلور//الرقص الشعبي
607

6 

 الفليسبوك//العالم اإلفتراضي//الرأي العام//المرأة 
100

56 

المرونة -األصالة   -اإلبداع  -الرمز  -الفن   
101

28 

 الفن : البحث
101

27 

 الفن اإلسالمي : الخزف،المعادن، الزجاج 
965

5 

 //الفن األسالمي//أعمال فنية
117

96 

االسالمي//االثارالفن  // 
830

0 

 //الفن اإلسالمي//الزخرفة//الخط
100

18 

 //الفن اإلسالمي//العمارة//المساجد//القصور//الزخارف 
710

3 

 /الفن اإلسالمي//النسوجات//الزخرفة
127

60 

 //الفن اإلسالمي//صناعة الزينة
774

7 

الجزائر, الفن التشكيلي لمحمد راسم الجزائري, منمنمات  الفن التشكيلي العالمي, الفن التشكيلي العالمي في 
 محمد راسم الجزائري 

499

3 

 //الفن التشكيلي//التصميم
499

9 

 /الفن التشكيلي//الحرف اليدوية//النسيج//الخشب//المرايا//الفخار و الصلصال
371

7 

الخيال  -التكيف -التمثيل -الفن  
850

0 

العرض الفن السينمائى//التصوير//اإلخراج//  
108

74 

 الفن السينمائي : الصمت
429

6 

 //الفن السينمائي//المونتاج//الحركة//الشاشات العريضة 
429

7 

التصميم الصناعي -الصناعة -الفن  
820

2 

 الفن الفرنسي//فن التصوير//الرومانسية 
603

7 

 الفن المسرحي 
112

61 

 //الفن المعاصر
131

06 

البرنامج//نتائجه//مناقشة//معايير//األصالة الفن واإلبداع//بناء   947
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 الفن واإلنسان : الفن المصري،عصر النهضة 
284

5 

 الفن والحياة//الفنان//التربية الفنية 
766

1 

 الفن, الفنون التشكيلية, الفن التشكيلي, الفن التشكيلي الجزائري
551

9 

دوبري, رسومات أوليفي دوبري الفن, المعارض الفنية, المعرض الفني ألوليفي   
697

7 

 //الفن//السينما//الفيلم//الفنان
677

7 

 //الفن//الشرق//الملكية المادية
774

6 

 الفن//العمارة//إسطنبول
629

5 

 //الفن//العهد العثماني
127

94 

 *الفن//الفلسفة اليونانية// علم الجمال
117

75 

النحت//العمارة//الحلى الفن//النقوش//فن  // 
990

8 

 //الفن//عصر النهضة
311

0 

 //الفن//ماقبل التاريخ//الحركة التشكيلية
433

4 

 الفناء
331

8 

 الفنان أمين يوسف التومي 
652

2 

 //الفنولوجيا//النظم//القرآن الكريم
908

4 

 الفنون االسالمية// االندلس
286

4 

اإلسالمية//الفنون اإليرانية//الفنون التركية//الزخارف//السجادالفنون  // 
121

19 

 الفنون األندلوسية
104

96 

 // الفنون التشكيلية // الفنون الجميلة // الرسم // العراق
516

1 

 // الفنون التشكيلية // الفنون الجميلة //فن الرسم // فن التمثيل
130

71 

التشكيلية//طرق التعلم//اساليب التدريس//التدريسالفنون   
451

5 

 الفنون الدرامية//المسرح
126

93 



الفنون الشعبية, الرقصات الشعبية, الرقصات الشعبية الرئيسية في الصعيد, رقصة التحطيب, رقصات 
 التحطيب في الصعيد

255

4 

الثقافية, فرق الغناء الشعبي الفنون الشعبية, الفنون األدبية الشعبية: المؤسسلت   
958

4 

الفنون الشعبية, الفنون الشعبية في مصر, الفنون الشعبية العربية, الرقص الشعبي في مصر, الرقص 
 الشعبي العربي, الزار 

267

2 

 الفنون الشعبية//المسرح الجزائري
635

3 

لرومانية//الحضارة الفنون القديمة//الزخرفة//العصر الحجري//الحضارة اإلغريقية//الحضارة ا
الساسانية//الحضارة المصرية//الفن 
 //القبطي//الفخار//الخزف//الخشب//العاج//الفطم//الزجاج//البللور//الحلي

121

20 

 الفنون المسرحية, فن األداء, األداء, الفنون البصرية, الفنون األدائية, تاريخ المسرح
111

86 

 الفنون// العراق 
427

6 

 //الفنون//الحضارات االقديمة//الحضارات الحديثة
106

77 

الفنون//الدولة المصرية//الفن اإلغريقي//الفن الروماني//الفن اإلسالمي//الفن القوطي//فن  
 //الباروك//مدارس التصوير

255

7 

 //الفنون//الفنون التشكيلية
257

2 

نطية//النحت//العاجالفنون//النسيج//السحر//النبوءة//الرمزية//العمارة البيز  
109

23 

دراسات-الفنون  
710

2 

 /الفنيقيون//قرطاج//نوميديا//بونة//مملكة ماسينيس
407

0 

 الفهارس
440

6 

 // الفهارس اإللكترونية // الحاسبات اإللكترونية // المكتبات الجامعية // المستفدين // الفهرسة
465

2 

الوصفي//المخطوطات//المسجد األعظم//وزان الفهرس   
477

8 

 الفهرس الوصفي//مخطوطات//المسجد األعظم//وزان 
477

9 

 // الفهرسة // الفهارس المحوسبة // المكتبات
103

07 

 // الفهرسة الموضوعية // رؤوس الموضوعات // التصنيف // التكشيف // قوائم
118

20 

 الفهرسة الوصفية 
532

9 

 .الفهرسة الوصفية//علم المكتبات//الخدمات المكتبية
103

14 

 .الفهرسة والوصف األرشيفي/الفهرسة والحاسب اآللي
369

0 



 //الفهم عند األطفال//التخلف العقلي 
594

8 

 الفهم//التماثلية//التماسات المعنى//علم االجتماع النقدي
849

8 

حوار الفوضى//المعركة//أخطار المهنة//جلسات صدام//ال  
983

8 

 //الفولكلور// االدب الشعبي//فنون
339

3 

 /الفئات الخاصة/الخدمة اإلجتماعية
108

47 

تراجم -الفيتوري  
124

54 

 الفيس بوك//القائم باإلتصال//الثقافة التنظيمية
129

78 

 الفيس بوك//صورة المؤسسة
273

1 

 القابلية لإلستعمار،الثقافة واألزمة الثقافية
623

4 

 القارة اإلفريقية في العصور القديمة، التواجد العربي في أفريقيا جنوب الصحراء المؤلفون و آثارهم 
824

0 

 القارة الهندية//الحركة الفكرية//احمد خان//مقارنة
944

2 

 القاضي النعمان//أبي عبدهللا الشيعي//عبيد هللا المهدي
588

9 

النعمان//المؤرخ//الفقيهالقاضي   
967

2 

 القاضي عياض//الفقهاء//الحياة اإلجتماعية 
632

8 

 // القانون // اللغة اإلنجليزية // اللغة العربية // قواميس
464

4 

 الضبط القضائي // المحاكم اإلدارية //الجزائر //القانون اإلداري // التنظيم اإلداري // اإلدارة المركزية 
// 

938

1 

ون الجنائي // اإلجرام // الجريمة //الجرائم الدولية // المؤسسات العقابيةالقان  // 
378

4 

 // القانون الجنائي // علم الجريمة // العقوبات // الجرائم
126

24 

 القانون الدولي//العالقات الدولية 
932

9 

 القائد وصنع التاريخ//القيادات المهيمنة
802

3 

 //القائم باإلتصال
386

6 

 القائم باإلتصال//أجندة األخبار
653

2 

130 القائم باإلتصال//األداء المهني



65 

 القبائل األمازيغية //البرنسية//صنهاجة
371

1 

 /القبائل األمازيغية//المغرب االسالمي
371

2 

البربرية//الحماديون//المرابطين//الموحدون//الحفصيون//بني مرين//بني زيان القبائل   
619

5 

 القبائل البربرية،دولة بني مدرار،دولة األدارسة،دولة بني األغلب،الموحدون،يوسف بن تاشفين 
942

7 

 القبائل العربية
412

4 

 //القبائل العربية//الفتح االسالمي
453

4 

تالقبائل العربية//الموسوعا // 

542

0, 

542

1, 

542

2, 

542

3, 

542

4, 

542

5 

 //القبيلة الذهبية//السلطان بركة خان
685

6 

 /القدرات العقلية//القياس العقلي//الذكاء
118

34 

 القدس االسالمية،قبة الصخرة 
800

5 

 */القدس//الصراع العربي//التغيرات السياسية
539

4 

الصخرة،احتالل بريطانيا للقدس،االحتالل اليهودي الصهيوني القدس:المسجد األقصى،مسجد   
263

7 

 القدس،صالح الدين،الصليبيون،المسلمون،جيش التتار، 

411

8, 

679

1 

 القدس؛ فلسطين؛ العصر العثماني
330

5 

 القدس؛ فلسطين؛العصر العثماني
957

0 

الرعد // هود // يونس // األنفالالقراءات السبع// إعراب// سورة البقرة // األعراف // آل عمران //   
243

1 

304 القراءات القرآنية 



4 

 القراءات القرآنية // ضاد العربية // اإلدغام // القراءات المروية
363

6 

 القراءات القرآنية //علم اللغة الحديث // مشكلة الهمز // اإلبدال 
892

4 

 القراءات// األحرف السبعة// القرآن 
980

6 

 //القراءات//القرآن//عصر األئمة//عصرالتدوين//مدرسة القيروان
129

97 

 القراءة//التعبير الشفهي والكتابي 
885

6 

 القراءة//الدسلكسيا//العالج
404

4 

 القراءة//المعنى/ القرآن 
709

5 

 القراءة/صعوبة القراءة/اضطرابات اللغة/االستعاب/الفهم
104

49 

وتي//المستوى النحوي//المستوى المعجمي القراآت القرآنية//المستوى الص  
127

27 

 القرارات//اإلتصال التنظيمي 
125

32 

 القرآن 

261

3, 

303

6, 

388

9, 

530

8 

 القرآن // القراءات القرآنية // تطور القراءات // تركيب القراءات // جمع القراءات
109

10 

 القرآن // تفسير
326

0 

 القرآن : تفسير
287

1 

تفسيرهالقرآن :   

287

2, 
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3, 
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4, 

287

5, 

287
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287

7, 



287
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9, 

288
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2, 

288

3, 

288

4, 

288

5, 

288

6, 

288

7 

االسالم  -القرآن  
412

0 

 القرآن الكريم

353

3, 

359

9, 

389

2, 

402

2, 

410

1, 

421

6, 

421

7, 

442

9, 

449

3, 

545

6, 

736

0, 
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2, 
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97, 
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84 

االجتماع: البعد االجتماعي, حقيقة المجتمع, الظاهرة االجتماعية, أصول النظام علم  -القرآن الكريم 
 االجتماعي

324

2 

 األثر العام // األثر الخاص  //القرآن الكريم // اللغة العربية 
545

1 

 القرآن الكريم // النقد العربي // الرابع الهجري
871

8 

العقابالقران الكريم // الوعيد (أسلوب) //   
739

2 

 القرآن الكريم // بالغة 
105

81 

هجري // علم المعاني // علم المجاز 3القرآن الكريم // بالغة // القرن    
102

69 

 القرآن الكريم // ترجمته /// نزوله // أحرفه // إعجازه // تاريخه // جمعه // ترتيبه // قراءته // تفسيره 
564

0 

الفاتحة // العصر // الكوثر // الكافرون // اإلخالص // المعوذتينالقرآن الكريم // تفسير //   
813

2 

 القرآن الكريم // تفسير // سورة الملك // القلم // سورة الحاقة // سورة المعارج 
725

1 

القرآن الكريم // تفسير // سورة هود // سورة ابراهيم // سورة الرعد // سورة يوسف // سورة الحجر //  
 الطبري

439

9 

 القرآن الكريم // ضمير الغائب
925

9 

 *القرآن الكريم // علم الحديث // علم الكالم //المقاتل
314

6 

 القرآن الكريم // قراءات // اإلدغام // الترادف // الجموع
103

52 

 القرآن الكريم // معاني و تفاسير 
969

0 

 القرآن الكريم //تفسير
118

54 

الدراسات النحوية // اإلشتقاق // المعنوي القرآن الكريم// أثر //   
122

37 

 القران الكريم// اساليب التدريس
261

6 

 القرآن الكريم// أسباب النزول 
537

1 

 القرآن الكريم// التفسير
971

2 

 القرآن الكريم// الجزء السادس و العشرون// التفسير البالغي 
735

9 

األفعال// األدواتالقرآن الكريم// الزمن // دراسات داللية //   
976

0 



 القرآن الكريم// الهندسة الوراثية 
980

7 

 القران الكريم// ترجمة
969

2 

 القرآن الكريم// تفسير // سورة اإلسراء // سورة الكهف // سورة مريم // سورة األنبياء // الطبري
440

1 

// سورة القصص // الطبري القرآن الكريم// تفسير // سورة النور // سورة الفرقان // سورة الشعراء  
440

0 

 //القرآن الكريم//البسملة//سور القرآن
341

3 

 //القرآن الكريم//التراكيب//الداللة
105

84 

 //القرآن الكريم//الجهاد//المستشرقين//الفتوح اإلسالمية//التصريح والتلميح
755

6 

 //القرآن الكريم//القراءات//الفهم اللغوي
105

29 

الكريم//ترجمة المعانيالقرآن  // 
458

1 

 القرآن الكريم//دراسة بالغية 
876

0 

 القرآن الكريم،األرقام،العناصر،الحروف
444

3 

 القرآن الكريم،المشترك اللفظي،الترادف اللفظي،الحديث الشريف،البيان النبوي،اللهجات،
128

09 

 القرآن الكريم،بالغة القرآن،النحو،اللغة العربية
122

38 

  -يوم عرفات  -يوم العيد  -ليلة القدر  - اإلسراء والمعراج  -يوم الجمعة  -القرآن والسنة، األيام المباركة 

 عاشوراء

980

1 

 القران والمعرفة//االساليب البالغية في القران//النظام االجتماعي االسالمي 
125

37 

 القرآن// إعجاز // الدراسات القرآنية // النقد األدبي
331

3 

 القرآن// إعراب
530

9 

 / القرآن// إعراب
531

0 

 .القرآن// إعراب
531

3 

 /القرآن// إعراب
531

1 

 //القرآن// إعراب
531

2 

 القرآن// اإلستشراق
104

53 

595 القرآن// األمثال



8 

 القرآن// القراءات 
697

0 

 القرآن// القراءات السبع
243

3 

 القرآن// تفسير // منهج الزمخشري
341

1 

 القرآن// عالم الحيوان 
980

5 

 /القرآن//إعجاز القرآن//اآليات القرآنية//سورة البقرة//سور القرآن 
470

4 

 /القرآن//اإلعجاز القرآنى//الوجود الكونى
920

1 

 /القرآن//البالغة//األسلوب األدبى//اإلسالم
492

9 

 //القرآن//التجويد//البالغة//االصوات اللغوية العربية
128

04 

ن//التصوف//الخطاب القرآنيالقرآ // 
120

78 

 //القرآن//الدين اإلسالمي
365

7 

 //القرآن//الزركشى
131

09 

 //القرآن//ألفاظ القرآن//السور
355

4 

 القرآن،اساليب التدريس،اإلسالم
982

8 

 القرصنة 
936

7 

 القرن الثالث الهجري 
111

32 

 القرن الثامن الهجري 
111

32 

الديمقراطية -العشرينالقرن الواحد و   
284

4 

 القرون الوسطى 
575

9 

 القسطنطينية//السالطين
108

22 

 القسوة والتدميرية 
107

95 

 /القصاص//جريمة القتل//العفو//اإلثبات
433

6 

 /القصبة//مرسى الجزائر//الجامع//العادات الشعبية//متحف الفنون//بورتريهات//البهجة
855

5 



المسرح  -القصة   
690

5 

 القصر العتيق
776

4 

 القصص 
993

8 

 //القصص القرآني//البنى//الدالالت
990

0 

 القصور الصحراوية//التأهيل
113

66 

 القصور الصحراوية//قصر زاوية كنة
689

4 

 القصور الكلوي//تقدير الذات 
282

5 

الجزائر//واليات الوسط القصور//المرافق//والية بجاية//األحوال الثقافية//مدينة   
726

7 

 القصيدة المئوية//شخصية الجواهري//الشعر 
478

4 

 القضاء
459

2 

 القضاء ؛ حرب التحرير الوطني
119

80 

 القضاء و القدر 
421

4 

 القضاء// اإلسالم 
479

0 

ة العربية القضايا األردنية // اللقاءات السرية // العمليات االستشهادية // االنتفاضة الفلسطينية //الوحد
 // اإلسالمية

264

8 

م 1983م/1911القضايا المغاربية//أحمد توفيق المدني//  
647

0 

 القضية الجزائرية//أمام البرلمان الفرنسي
747

6 

القضية العربية:بريطانيا،فرنسا؛االحتالل البريطاني للعراق،العالقات العراقية االيرانية،االمن االمريكي  
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اإلستعمار // معاناة اإلرهاب // أساليب التعذيبالمجاهدة الجزائرية//    // 
461

2 

 /المجاهدة زهرة ظريف//العمل المسلح // الثورة الجزائرية
946

0 

 المجاهدون الجزائريون//الثوار //الوالية الثالثة //الوالية السادسة 
461

3 

 المجتمع 

732

0, 

915

7, 

103

35, 



112

73 

 // المجتمع // اإلتصال // األيديولوجية
863

3 

 المجتمع اإلسطنبولي 
851

3 

 //المجتمع اإلسالمي//سيكولوجية الشخصية//االنفعااللت النفسية//اإلسالم
370

8 

 المجتمع األندلسي //ملوك الطوائف والمرابطين
114

64 

 //المجتمع األوروبي//الكنيسة
751

3 

الثقافة -المجتمع البدوي  
116

93 

االجتماععلم  -المجتمع الجزائري  التنمية  -الثقافة  -  
125

52 

 المجتمع الجزائري//الحركة الوطنية//االمة
121

73 

 //المجتمع الجزائري//العهد العثماني
100

06 

الخدمة اإلجتماعية -المجتمع  
107

98 

 //المجتمع الدمشقي
122

49 

الحزبيةالتعددية  -األحزاب السياسية -القبيلة اليمنية -الدولة -المجتمع  
445

9 

 المجتمع الريفي, العالقات االجتماعية, العالقات االجتماعية الريفية, التغير االجتماعي الريفي 
123

05 

 /المجتمع الريفي//النظام المجتمعي//المجتمع الديني
125

43 

 المجتمع الصناعي//علم االجتماع الصناعي//الصراع الصناعي 
446

9 

ماعية//اسواق المدينةالثقافة الشعبيةالمجتمع العراقي//الحياة االجت  
450

0 

 المجتمع العربي قبل االسالم//النسب // القرابة 
867

1 

 المجتمع العربي, المجتمع العربي المعاصر
756

3 

 المجتمع العربي//التراث االسالمي//الوحدة العربية//الفكر القومي//االمة العربية
377

7 

العربي//الديمقراطية//النهضة العربيةالمجتمع  / 
621

8 

 //المجتمع العربي//المشكالت الريفية//االصالح الريفي
279

0 

947 //المجتمع الغربي



4 

 /المجتمع القبائلي//سياسة فرنسا الدينية//التعليم و التنصير
273

4 

 // المجتمع المحلي // التنمية البشرية // القيادة // المرأة // مصر
118

64 

 المجتمع المحلي, تنمية المجتمع المحلي, الرعاية اإلجتماعية
976

7 

 المجتمع المدني
328

4 

العالم العربي -سياسات اإلفقار -الديمقراطية -المجتمع المدني  
120

94 

العلمانية  -المجتمع المدني  
767

2 

الجماعات السياسية  -ريةالتجربة المص -المجتمع المدني -المجتمع المدني// الفكر الغربي المعاصر
 اإلسالمية 

728

0 

 /المجتمع المدني//الديمقراطية
952

8 

 /المجتمع المدني//الفقر//الجمعيات
255

8 

 المجتمع المدني//نظريات//التطبيق السياسي//الدين 
280

6 

الوسيطة المجتمع المدني: أصول, اجماعة المسيحية, االنتقال إلى الحداثة, الحداثة, التنظيمات   
551

0 

 المجتمع المدني: دراسة نقدية, المجتمع المدني العربي, مفهومه, تاريخه
578

6 

 المجتمع المدني، العالم اإلسالمي
920

2 

 المجتمع المصري
802

7 

المجتمع المصري فى العصر العثماني//مصر والغرب//محمد على//العالقات الدولية//الوعي  
العرابيةالقومي//الثورة   

103

59 

نقد  -المجتمع المعاصر   
819

6 

 المجتمع المعلوماتي//العولمة//البيئة
469

2 

 المجتمع و التربية//التنشئة االجتماعية//المدرسة//التغير االجتماعي//الثقافة 
117

95 

 المجتمع//اإلسالم//اإلرشاد//النفسي//العصر الحديث//القرآن 
357

3 

 المجتمع//اإلعالم الرياضي//التربية البدنية//الرياضة و المعاقين 
352

7 

 المجتمع//التواصل//الوحدة//الشعر//الرقص//الفروسية
505

5 

 المجتمع//الدولة//المنظور الماركسي//العالم النامي//الوطن العربي
112

83 



االجتماع المجتمع//النظرية المعاصرة//التغير االجتماعي//علم    
339

1 

 //المجتمع//الوظيفية//نظريةالصراع//التطور و الحداثة
128

78 

 المجتمع//علم اجتماع المعرفة//الوعي الذاتي 
670

7 

 المجتمع، تنظيم 
521

2 

المجتمعات اإللكترونية, الخدمات االجتماعية اإللكترونية, مجتمعات األنترنات, تنظيم المجتعات على 
 األنترنات 

427

9 

 المجتمعات اإلنسانية، التغيير 
968

4 

 /المجتمعات الجديدة//التنمية الحضرية
277

6 

 //المجمعات//البرامج//تخطيط//المدن//الفاعلون//متطلبات
819

9 

 المجموعات المتحفية 
572

2 

 //المجموعات المتحفية//الحفظ
835

8 

 /المجموعات المتحفية//الرطوبة//المسكوكات
937

3 

فية//دورهاالمجموعات المتح / 
936

4 

 المجموعات المتحفية، 
111

49 

 المحادثات السرية//المفاوضات بين فرنسا و الجزائر//منظمة الجيش السري//تأثير الثورة في العالم 
754

2 

 المحاكمة الكبرى // المحاكمة السياسية // المنظمة السرية // وهران // الكفاح المسلح 
129

71 

 //المحقور//السلطان 
342

8 

 المحمدية//تونس//الجزائر//بيروت//القاهرة
107

08 

 المحنة الجزائرية//الشهود//فتيحة بوضياف//لويزة حنون 
752

2 

 المحيط الجغرافي//النظام السياسي//النظام القضائي//العلوم الدينية//العلوم الطبيعية
991

0 

اإلقتصادية // التكتالت اإلقتصاديةالمحيط الدولي // المؤسسات   // 
106

88 

 //المحيطات//الشالالت//المستنقعات//االوريو
561

4 

 المخاوف المرضية 
112

65 

المختصرات والعالمات/الكشاف العربي/المرادفات والدارجات العربية/الكشاف الرئيسي/المرادفات  924



 4 .اإلنجليزية/الكشاف الفرنسي

 المخدرات 
116

56 

رات // المؤثرات العقلية // العوامل النفسية // االستقطاب االجتماعي // المجتمع العربيالمخد  // 
299

9 

 //المخدرات و الشباب//ادمان المخدرات
413

9 

 /المخدرات//المنشطات//عقاقير الهلوسة//المنومات
102

53 

التربوي//الوقاية المخدرات//المؤسسات التربوية /التعاون   
695

4 

 المخذرات//االسباب االجتماعية//الثقافية//المعاهدات الدولية//الحلول المقترحة//التوصيات
114

72 

م 1962-1956المخططات العسكرية الفرنسية//الوالية الرابعة//  
835

9 

 المخطوط الصحراوي 
103

90 

 //المخطوط العربي//التراث
107

65 

العربية, مخطوطات المغرب العربي اإلسالمي, مخطوط لرسالة ابن الخطيب, حكم ابن المخطوطات 
 الخطيب في صناعة التوثيق 

602

6 

 المخطوطات العربية؛ التاريخ
375

3 

 المخطوطات, المخطوطات العربية, الوراقة, الوراقة الجزائرية, المكتبات, المكتبات الجزائرية
698

7 

 //المخطوطات//الطرق الوقائية
752

5 

 المخطوطة التاريخية،غرناطة،موقعة بلش،موقعة المكلتن،نزوح مسلمي االندلس الى المغرب
308

3 

 المدارس االلكترونية//االصالح المتمركز//تجارب الدول
583

5 

التعليم -المدارس  
316

4 

 المدارس السنية 
913

3 

القرانية//المساجد//الزواياوالمدارس الحرة//التعليم الفرنسي والمزدوجالمدارس   
856

3 

 //المدارس المغربية//دولة بني مرين//آثار معمارية//الزخارف//المدارس السجوقية
268

1 

 /المدارس/التعلم/التربية
836

4 

 //المدائح النبوية//األندلس
687

4 

 //المدح//الذم//القرآن الكريم
357

2 



 المدخل //المنطق المعاصر//الحساب التقليدي//تحليل القضايا
586

0 

 /المدخل إلى علم النفس//مجاالت التخصص في علم النفس//الشخصية//الذكاء//التعلم//التفكير و اللغة 
995

3 

 . المدخل لتشريع العمل في الجزائر ،اثار عالقة العمل،ممارسة الحقوق العامة
581

9 

 المدخل//بيداغوجية الكفاءات//التدريس//التعليم//التقويم//الكفاءات
718

3 

 //المدخل//علم النفس//التعلم//االدراك//الدافعية//الشخصية
999

6 

 // المدرسة // التقدم اإلجتماعي // تنمية اإلنتباه //سكلجة
795

0 

 المدرسة االبتدائية،القراءة،االمالء،التعبير،أصول التدريس
113

61 

 المدرسة الحديثة//المدرسة و المجتمع//التنشئة االجتماعية//الفاعلون التربويون
106

14 

المدرسة الكالسيكية، مدرسة العالقات اإلنسانية، التناول النسقي للتنظيم، التناول الموقفي، مدرسة 
يةتافيستوك، مدرسة اتخاذ القرارات، المجرسة السوسيولوجية، النموذج اآلسيوي ونظر  Z 

632

7 

 المدرسة//اإلختالط//العنف
914

9 

 المدرسة//الخدمة اإلجتماعية//المنظمات االجتماعية 
112

76 

 المدرسة//المجتمع و المدرسة 
118

25 

 //المدرسة//المناهج//العصر الحديث
274

6 

 المدرسة//لتعليم//العنف// السلطة//التكوين المستمر 
280

4 

 المدرسون //التربية
238

0 

مهارات التفكير  -المدرسون  
626

9 

 المدرسون//اإلدارة التربوية//المجتمع المدني//المدرسين
846

9 

المدفعية الجزائرية, العهد العثماني, المدفعية الجزائرية في العهد العثماني, الصناعة الحربية في الجزائر, 
 صناعة المدفعية في الجزائر, صناعة البارود في الجزائر

113

99 

 المدمن//العالج الطبي//العالج النفسي//العالج باالسترخاء//االنتكاسة
251

6 

 المدن // البيئة الحضارية // التنمية الحضرية 
540

6 

المدن االسالمية:الخالفة،النظم المالي،الجيش،حياة المجتمع االسالمي،،الفكر االسالمي،فن الغناء و 
الزخرفة،العمارة االسالمية الموسيقى،فن   

843

9 

المدن االسالمية،نظام الحكم،المجتمع االسالمي،الفكر االسالمي،فنون اسالمية،الغناء،الزخرفة،العمارة 
 االسالمية 

844

6 

994 المدن الفاضلة،فلسفة قديمة



7 

مائية // مساجد المرابطين // مساجد الموحدين // المنشآت ال // المدن المغربية // مساجد المغرب
 // الحضارة اإلسالمية

286

3 

 المدن// العمائر اإلسالمية 
109

92 

 المدن؛ التاريخ اإلسالمي؛ المجتمع اإلسالمي 
255

6 

 //المدنية اإلسالمية
929

2 

 المدونة اإللكترونية//الخطاب اإلعالمي//أشكاله 
636

6 

 المدية// معالم أثرية عثمانية// دار باي
110

49 

 المدية//اإلعالم األمني//حوادث المرور
946

5 

 //المدية//الحرف//الصناعة التقليدية
956

0 

 //المدية//الحمامات العثمانية
107

28 

 المدية//العمارة الحديثة
642

9 

 المدية//العمارة الدينية
598

9 

 /المدية//العمارة العثمانية
658

7 

 المدية//المعالم األثرية العثمانية 
743

3 

 /المدية//قنوات المياه الرومانية
822

0 

 المدير المتميز 
413

5 

 //المدينة اإلسالمية
229

8 

 //المدينة العربية//العولمة//مواقع أثرية//التراث//الفن//العمارة
517

5 

 المدينة المنورة//قيام الدولة العباسية//الحكم العلوى//الثورات في مكة المكرمة//الحركات المعارضة 
872

0 

 المذاهب االسالمية
258

4 

 المذاهب الدينية في العصر العباسي:المعتزلة،الشيعة،الخوارج،المرتجئة،
548

1 

 المذهب االباضي في تونس،ثورات تونس،كفاح الصليبيين،
121

59 

المذهب،الفتوى،االجتهاد،التقليد،العمل بالحديث،كيفية الصالة،صالة المصطفى عليه السالم،البسملة للفاتحة 
لسورة،االستعاذة،التكبير،السالم ،الخروج من الصالة و ا  

297

4 



 المرابحة// المصارف اإلسالمية
122

65 

 المرابطين // الموحدين 
414

0 

 المرابطين//الموحدون//الحفصيون//المرينيون//الزيانيةوبني مرين//الحملة اإلسبانية واألتراك
341

9 

 المرابطين//الموحدين//العلماء
125

47 

 المرأة
735

4 

المرأة , الخطاب العربي المعاصر: تأويالت الخطابات : السياسية, الدينية, القانونية؛ اتجاهات الخطابات:  
 الثقافية, االجتماعية, سياسة الهوية

491

3 

يالمرأة // علم اإلجتماع // المجتمع المصري // سوسيولوجيا العمل المنزل  // 
398

2 

 المرأة األندلسية
784

8 

 المرأة الجزائرية في الثورة
742

6 

 المرأة الريفية//الضبط االجتماعي//العنف//التفكك األسري//خصوبة المرأة 
905

5 

 //المرأة العاملة
101

42 

 /المرأة العاملة// رأس المال المجتمع
641

3 

اإلجتماعية//األداء الوظيفيالمرأة العاملة//المعوقات  . 
517

6 

المرأة العربية : المرأة العربية في الحياة السياسية, المرأة العربية و التحوالت الديموقراطية, دور المرأة 
 العربية في الحياة السياسية 

232

3 

 المرأة العربية, التفاعل االجتماعي للمرأة العربية, التفاعل االجتماعي للمرأة 
994

0 

 المرأة العربية//القرن التاسع عشر//القرن العشرين 
884

3 

 المرأة المسلمة 
721

3 

 //المرأة المسئولة//النمط القيادي

130

90, 

130

91 

 المرأة المصرية القديمة،الطب في مصر القديمة،جيش مصر القديمة
409

7 

تنمية المجتمع  -المرأة  
854

3 

 المرأة في اإلسالم 
421

4 

الرائدات//المرأة المسلمة//حركة االصالح النسوي// المرأة في التاريخ  653



7 

 المرأة في المغرب اإلسالمي
129

76 

 المرأة فيالشرق الوسط, المرأة في شمال أفريقيا, المرأة في المحال العام
315

3 

// المرأة و التعليم و العمل 1919المرأة قبل ثورة   
117

47 

النفسية//اإلضطرابات النفسية//الشخصية//سيكولوجيةالمرأة//اآلثار  // 
476

2 

 المرأة//الدولة الفاطمية
827

0 

 //المرأة//الصراع النفسي
403

2 

 المراة//حقوقها//الحجاب//وصايا قرانية
984

5 

 المرأة//مكانتها//دورها 
100

39 

 /المرأة/العالم الثالث/المشاركة اإلجتماعية
108

49 

االجتماعية//االجتماع االقتصاديالمراجعة   
118

60 

 المراسالت التجارية 
893

4 

 المراسالت؛ التجارة؛ االتصال 
749

0 

 /المرافق السكنية//تصميم المساكن//أعمال الجبس//الزجاج//المباني//البوليمرات
986

5 

 المراهق
644

9 

 المراهق الجانح//النرجسية 
112

60 

المسعف//السلوك العدواني//الحرمان العاطفيالمراهق   
118

98 

 المراهق المكفوف، الفاعلية الذاتية
120

07 

 المراهق//إشكالية الهوية//جنوح األحداث
113

98 

 المراهق//اإلنحراف//مواقع التواصل اإلجتماعي
107

03 

 //المراهق//التلفزيون
109

39 

 //المراهق//العنف
593

2 

 المراهق//الكفالة النفسية
660

6 



 المراهق//المخدرات
660

9 

 المراهق//دافعية اإلنجاز//المناخ المدرسي 
645

1 

 المراهق//مخاطر األنترنت 
883

6 

 المراهق، القلق، التفكير الغيبي 
881

0 

 المراهقات//اإلنتحار

883

7, 

883

8 

 المراهقات//العنف األسري//اإلغتراب النفسي
121

90 

 //المراهقات//المشكالت النفسية
583

2 

 // المراهقة // الحاجات الفسيولوجية
291

8 

 المراهقة//اإلنحراف//النمو//البلوغ
418

8 

 /المراهقة//الجنوح//بناء الذات//المشاكس//الهروب من البيت
121

95 

 المراهقة//العنف األبوي//السلوك العدواني
893

7 

 المراهقة//المراهقون//سيكولوجية المراهقين//العالقات بين األفراد
103

04 

 *المراهقة//علم النفس//الشباب
476

3 

 المرجعيات التاريخية//الدولة الجزائرية//قضية الصحراء
834

8 

 المرجئة
490

5 

 المرض//الصحة//العمل//العالج//دليل//حالة تطبيقية 
811

0 

العام//الرقابة اإلدارية المرفق   
114

49 

الفنان -المرونة   
101

27 

 المرونة النفسية//الضبط الصحي 
119

36 

 المرونة النفسية،
560

8 

 // المساجد // المآذن // الزخرفة // الجزائر
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697

8 
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المعرفة العقلية عند الغزالي:الحقيقة،التناقض؛موازين المعرفة،موازين الشيطان،بيان صدق محمد عليه  
 السالم 

481

3 

// الحضارة اإلسالمية // النهضة األوروبية // المنهج العلمي المعرفة العلمية // نظرية * 
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564

8 
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639

6 

م1962-1954الوالية الرابعة التاريخية//الصحة//  
679

9 

 الوالية الرابعة التاريخية//الكتائب العسكرية
114

61 

 الوالية الرابعة//التنظيم اإلداري
608

9 

 الوالية الرابعة//الشخصيات التاريخية
773

4 

الرابعة//العمليات العسكريةالوالية   
799

5 

 الوالية الرابعة، الصحة 
475

3 

 الوالية السابعة؛ جبهة التحرير
127

70 

 الوالية السادسة//أزمة القيادة
605

2 

 الوالية السادسة//التراث//مكانة الثورة//التاريخ الوطني
781

3 

 الوالية و السلطة الروحية//االحتفال الجماعي//الزوايا الجزائرية 
798

4 

 الولة //البلدان العربية //المجتمع الدولي //البلدان العربية // االحوال السياسية 
592

6 

 الوؤسسة، العالقات العامة 
636

2 

 آليات التشغيل المعتمدة، اإلنعكاسات
102

33 

 /اليمقراطية// الفلسفة التربوية
437

2 

 اليمن//اإلمارة الصليحية 
113

74 

الجزائر//سياسة فرنسا//اقتصاد اليهوداليهود في  / 
283

9 

 اليهود في شمال إفريقيا//مصر//ليبيا//تونس//الجزائر//المغرب//جنوب القارة األفريقية
117

41 

623 اليهود والحضارة األوربية، الحياد اإلسالمي



1 

اليهوداالقتصادي//اليهود والحياة الثقافية//اليهود اليهود والسلطة الفرنسية//اليهود والجزائريين//دور 
 والحركة الوطنية//الحركة الصهيونية 

285

6 

 اليهود//التنوير//األقلية الكاسحة//الملحق اليهودي
305

5 

 اليهود//المجتمع الدمشقي
881

4 

 اليهود//سياسيا 
477

5 

 اليهودية
404

0 

ازية // الهولوكوستاليهودية // المحرقة // الحركة الصهيونية // الن  // 
704

1 

الصهيونية  -اليهودية  
818

0 

الصهيونية  -الماسونية -اليهودية  
499

1 

الواليات المتحدة -الشيوعية -المسيحية -اليهودية  
794

8 

 اليوم اآلخر

545

8, 

545

9, 

877

2 

 أم البواقي//المواقع األثرية//حماية وتثمين 
643

0 

 //أم الطفل التوحدي
114

28 

 إمارة الثغر األعلى
578

0 

 إمارة َشْيَزر
115

34 

 //إمارة محمد بن سعد
546

0 

 إمبراطورية؛ حوض النيل
106

18 

 أمة البربر،الفينيقيون،فتح زويلة،مدينة سرت،الدولة العبيدية،الدولة الصنهاجية، 
388

4 

 أمثال//أقوال مأثورة
779

4 

 أمثال//األحاجي//المغرب
328

1 

بقرطبة،حجاب عامريين بقرطبة،ملوك الطوائف امراء امويين   
510

9 



 أمراض عضوية 
386

9 

 أمراض معنوية 
386

9 

اليهود -الصين -اوروبا -أمريكا  
500

8 

 //أمريكا//الديمقراطية//الفرد//الحكومات
524

9 

 //أمريكا//السياسة الخارجية//اإلرهاب//الظواهري//القاعدة
854

7 

األحداث،الشخصية،االنحراف،األسرة،الذات،االختبار،امشكلة جناح   
420

0 

 //امن المعلومات//الجاسوسية//العالقات الدولية
694

6 

 أمن المعلومات//مراكز الحاسبات//الفيروس
920

5 

 أمير المومنين عبد الرحمن بن هشام،استيالء الفرنسيين على ثغر الجزائر، 
528

5 

اإلفريقيةإنتشار اإلسالم // القارة   
728

6 

 انتشار االسالم//الترجمة واثرها//العمارة االسالمية//االقليات//المساجد
116

22 

 انتشار اإلسالم//نهضة العلوم//ازدهار حركة الترجمة//نهضة العلوم العقلية
334

0 

الجغرافيا،العلوم التجريبية،انتقال العلوم من بغداد الى قرطبة،علوم دينية،اللغة العربية،علم التاريخ و   
263

2 

 أنثروبولوجيا اإلسالم 
557

4 

 // أنثروبولوجيا القرابة // الزواج // االسرة // المقومات اإلجتماعية // المجتمعات البدوية
116

99 

 إنحراف الحدث//التفكك األسري

404

5, 

404

6 

الثورة//مؤتمر الصومام//دورة المجلس الوطني//الحكومة الجزائرية اندالع الثورة التحريرية//توسع نشاط 
 //المؤقتةالسياسة الفرنسية

122

18 

 اندالع الثورة//العمل الفدائي//المحاكمة//سجن المبيس//الخروج من السجون 
106

05 

أيام//تأسيس الحكومة  8//إضراب 1956//مؤتمر الصومام 1955أوت  20اندالع الثورة//هجوم 
تة//المظاهرات الشعبية المؤق  

274

1 

في غرداية  1960ديسمبر  11اندالع الثورة//وقائع مظاهرات   
621

2 

 //أنس الوحيد//أبي مدين اإلشبيلي
713

7 

783 انس//اوروبا//الهيلينية//اليهودية//االسالم//التفكيك//الكلب االعمى//دريدا//الوفاء 



5 

المرأة//األنموذج//التتبع التاريخيانسانية  // 
108

80 

 أنشطة مراكز اإلستقبال//دورها//رعاية الطفولة//التربية على المواطنة//مربي المراكز
109

04 

 أنطون تشيخوف//النقد االدبي //مسرحيات 
539

9 

ام العسكريأنظمة اسالمية:نظام الخالفة،نظام الوزارة،نظام االدارة،نظام القضاء،النظام المالي،النظ  
108

76 

انعكاسات العولمة, العولمةوإعادة البناء االجتماعي, التغير االجتماعي في العالم, االتجاهات النظرية في  
 بنى الدول النامية, االتجاهات النظرية للبنى السياسية في أفريقيا

112

57 

 انفجار سبتمبر//العولمة //األمركة//العولمة
125

73 

التعليم//البرامج التليفزيون//اساليب التدريس//التقويمإنفوميديا   
907

7 

 أنماط التاريخ؛ التاريخ العالمي
113

01 

 أنماط التعلم
102

39 

 أنموذج التفكير الوظيفي، استراتيجيات التفكير، تدريس التفكير، مهارات التفكير، قياس التفكير 
100

91 

الظاهرة السلوكية: اإلتجاه السلوكي، اإلتجاه المعرفي، اإلتجاه  أهداف علم النفس، إتجاهات تفسير 
التحليلي، اإلتجاه اإلنساني، ميادين علم النفس، جوانب الشخصية، الحاجات النفسية، الدافعية، الحاجة  
 والحافز والباعث، الغرائز، اإلنفعاالت: نظريات، سيكولوجية اإلحساس

425

4 

الطائفي, الهرم األوليجاركي, الهرم الديموقراطي؛ الدراسات االمبيريقية في بناء قوة أهرام القوة: الهرم 
 المجتمع 

862

1 

 أهل الذمة//األندلس 
376

6 

 أهل السنة 
101

52 

 //أهل السنة//الفلسفة اليونانية//فلسفة اسالمية
101

88 

ها//مسؤولياتهم أهمية//أخالقيات التعليم//التواصل//وسائله في التدريس//التخطيط//مراحل  
117

05 

 أوربا واإلسالم//اإلسالم والمسيحية//الغرب واإلسالم
118

53 

أوروبا الوسطى - أوروبا الشمالية -أوروبا الغربية  
865

3 

 أوروبا و الهجرة//اإلسالم في أوروبا//فرنسا و المسلمين//اإلرهاب و الهجرة
644

8 

األوروبي//النظام العالمي الجديدأوروبا// اإلتحاد  / 
119

65 

اوروبا//اإلنهيار اإلقتصادي//العالم السوفياتي//اإلمبراطوريات اإلستعمارية//العالم الحر//العالم  
 الشيوعي//آسيا//العلوم 

116

46 

896 اوروبا//نمو // تطور 



2 

 أوروبا، الرحلة المغربية
466

6 

 أوروبا؛ التنوير 
553

4 

الثورة الفرنسية؛ العولمةأوروبا؛   
119

19 

م1932-1919أوضاع الجزائر الثقافية//  
935

7 

 أوضاع الجزائر قبل تأسيس النوادي // الحركة الوطنية 
356

7 

 // أوعية المعلومات // تكنولوجيا النعلومات / مراكز المعلومات //المكتبات
960

8 

السجل بالصور //أوقاف الذرية//أوقاف الخيرية//معامالت اعيان قسنطينة  
110

40 

 أوقاف المغاربة//فلسطين 
563

0 

//الجذور و األسباب 1954أول نوفمبر   
601

5 

//تحضيرات و اجتماعات1954أول نوفمبر  
651

1 

 //اول//نوفمبر
533

9 

 //إيالة الجزائر//باب الواد//باب عزون
128

62 

 إيالة الجزائر؛ ذريعة المروحية 
118

15 

اإلنسانإيديولوجيا  / 
889

3 

 //ايديولوجيا//النظم السياسية//اإلسالم
715

1 

 ايديولوجية الثورة الجزائرية // الخطاب التاريخي
115

05 

بحر قزوين -الخليج العربي  -إيران   
128

24 

 //إيران//سياسة أمريكا//إسرائيل
820

1 

 //إيلخانات مغول فارس
829

8 

تراجم-إيليا أبو ماضي  
346

4 

العقائد باب   
595

3 

 باب ذكر السورة و اآلية 
438

2 



 باباه بكير 
645

6 

 باتنة : جغرافيا و تاريخ 
126

14 

 باسي:نشأة العلوم،الحركة العلمية،معاهد العلم،رواية الحديث،التشريع،مذاهب االجتهاد 
548

4 

 بايلك الغرب 
852

3 

 بايلك قسنطينة، النشاط التجاري
652

6 

الجزائريين : تونس ببليوغرافيا الطلبة   
502

2 

 بجاية
714

1 

التاريخ // البيزنطيون // العهد الحمادي // االحتالل االسباني // االستعمار الفرنسي //ثورة  //بجاية 
 // الدعي ابن أبي عمارة

685

7 

 // بجاية // المصدر التاريخي // المعالم الدينية // معاصر الزيتون // المعالم العسكرية
100

46 

 بجاية : جغرافيا و تاريخ 
126

00 

 بجاية، األبواب التاريخية 
114

19 

 بحوث اإلدارة االجتماعية
536

3 

 /بحوث في علم النفس/علم النفس

121

65, 

121

66, 

121

67, 

121

68 

 /بحوث معاصرة في علم النفس
121

00 

السوفياتي/الحرب على آسيا/االنتصار في اوروبا بداية الحرب/الحرب على افريقيا/الهجوم على االتحاد 
 .والباسيفيك

113

80 

 //بداية النهاية//نفط العراق//سياسة امريكا//اوبك//النفط//اسرائيل
830

8 

 براءة األبرار
319

2 

 //برامج األطفال//أثرها
114

50 

 /برامج األطفال/التربية/التدريس
965

0 

نيبرامج عالجية/خفض مستوى السلوك العدوا / 
103

37 



 برج//كاريه//اريكسون//جويس//ماري موري//جيبلر//كاناريس...//صور 
485

5 

 برزلة الغرب//الحداثة األولى//الثانية//العمل بأوربا//القدوة الكبرى//رؤية مستقبلية 
552

4 

 برمجة قواعد البيانات
891

1 

المدنية برنامج إرشادي سلوكي//الصدمة النفسية//أعوان الحماية   
624

6 

 برنامج إرشادي//إستراتيجية التعلم//قلق اإلمتحان 
114

42 

 //برنامج إرشادي//السلوك العدواني
110

11 

 برنامج إرشادي//العدوان//الطفولة
610

1 

 برنامج إرشادي//اللعب 
633

0 

 //برنامج إرشادي//اللعب//السلوك العدواني
946

9 

اإلدراك//المفاهيم الرياضية برنامج إرشادي//صعوبات   
104

11 

 برنامج إرشادي، تخفيف السلوك العدواني
752

4 

 برنامج إرشادي، خفض قلق اإلمتحان
471

9 

 برنامج الحزب، كفاح الحزب ضد مشروع فيوليت، نشاطات الحزب
117

61 

 برنامج تدريبي//الطفل التوحدي 
120

02 

الحياة//ضحايا اإلرهاب برنامج عالجي//جودة   
114

13 

 //برنامج معرفي توعي
126

18 

 //بروتوكول//حكماء صهيون
952

7 

 بروتوكوالت// الصهاينة
463

1 

 // بسكرة // المناخ // التضاريس // المجال الحيوي // اإلستثمار السياحي
577

7 

 بسكرة //الزواج التقليدي
125

87 

 بسكرة : جغرافيا و تاريخ
126

04 

 //بسكرة//تاريخ وآثار
577

8 

295 بشار // الموقع // الغزو الفرنسي 



7 

 بشار : جغرافيا و تاريخ 
126

08 

 بشار// صور // وثائق
295

2 

 بطء التعلم 

798

0, 

114

32 

 بطء التعلم//المعوقون//التعليم الخاص//التربية الخاصة 
435

1 

مصر،المهدي المروانيبطاقة فنية للمخطوط،البربر،حملة عقبة بن نافع على   
506

2 

بطاقة فنية للمخطوك،ثوار البربر باالندلس،ملوك صنهاجة،حملة عقبة بن نافع على بالد المغرب،دولة  
 االدارسة 

516

0 

 بطوالت//المرأة الجزائرية//جرائم//اإلستعمار 
111

41 

 بطولة القتال// بطولة االخالق// بطولة الفكر
720

1 

 بطييء التعلم 
587

6 

النشاط السياسي بالملحقة // الوضع االقتصادي و االجتماعي // التحاق الملحقة بالثورة في الشاملبعث   
573

2 

 .بعض الجوانب التاريخيةآلث يعلى/ التنظيم اإلداري/ واقع القرى في عرش بني يعلى
659

2 

 بغداد//االنهيار//نظام صدام//الخيانة//السقوط
485

6 

 //بغداد//التعليم//العلماء
706

7 

 بغداد//بغداد
621

3 

 بغداد:أقوال،أخبار،نهري دجلة و الفرات،بشارة النبي لفتح المدائن 
312

0 

 بغداد:تهديدات بوش،الموقف التركي،شهداء الصحافة،مصير صدام و عائلته
123

00 

 بقة : ذكريات و سيرة 
128

69 

 بالد األندلس//الثروة المائية
787

3 

 بالد األندلس//النشاط الرعوي 
638

8 

 بالد االندلس:فتح،سلطان،رحيل أندلسيين الى المشرق؛مسجد الزهراء
321

2 

 بالد البلغار
122

01 



 بالد الشام 
104

78 

 بالد الشام //الهيئة اإلستشارية 
110

50 

 بالد الشام// التاريخ العربي
399

7 

 بالد الشام//الحياة الفكرية
123

23 

الشام//الفتن الطائفيةبالد   
107

29 

 بالد الشام، الحركات اإلنفصالية 
993

5 

 بالد الشام،دواوين العراق،العصر االموي،منطقة األنبار،موقع القادسية،الحركة الشعوبية
795

7 

 بالد العرب:العرب البائدة،العرب الباقية؛دول عربية قبل االسالم
121

53 

ه وسلم،القرآن،العباسيين،دولة الترك  بالد العرب،النبي محمد صلى هللا علي
 السلجوقيين،قرطبة،االندلس،العلوم عند العرب، 

888

2 

بالد العرب،بحر فارس،،المغرب،األندلس،مصر،الشام،األردن،فلسطين،بحر الروم،الجزيرة،العراق،بالد 
 فارس،خوزستان،بالد كرمان،الديلم 

299

8 

وسلم،فتوحات اسالمية،االمويون،العباسيون،العرب في بالد العرب،هجرة النبي صلى هللا عليه 
 اسبانيا،العرب في االندلس،العرب في افريقيا

102

64 

م، اليهود  19-18بالد المغارب   
800

3 

 بالد المغرب اإلسالمي//أسرة المرازقة 
931

0 

 بالد المغرب//األندلس//التجارة
806

9 

 بالد المغرب//تجارة الخشب 
115

52 

سياسة،الثقافة،العلوم،المعارف،بالد المغرب:ال  
322

2 

 بالد المغرب،بالد االندلس،دول الطوائف
448

6 

 بالد النوبة //وادي النيل//الواحات المصرية//سيناء//مصر فى العهد اليونان والرومان
116

30 

 بالد الهند:الغزو التيموري،امبراطورية المغول،الجماعة االسالمية،سلطنة دهلى 
488

3 

 بالغة

410

1, 

107

97 

 بالغة القرآن الكريم،قصص القرآن
514

2 

933 بن أبي شنب: تراجم



9 

 /بن األعمش//الجكني//تندوف//تراجم
296

5 

 بن باديس : تراجم
815

6 

 /بن بولعيد//ثورة االوراس//الثورة الجزائرية
998

3 

 بن صالح طاهر//حياته//القران//بيان مكي و مدني 
408

1 

المشرفي//علماء الجزائر بن علي  // 
900

1 

 بن فليس //اساتذته//شهادات//تكريم
615

8 

 //بن فليس التهامي//الشهيد
615

9 

صفوة القوة  -القوة السياسية  -الطبقة اإلجتماعية -بناء السلطة  
395

6 

 //بناء العضالت//زيادة القوة//حرق الدهون//النظام الغذائي
674

8 

 بنو اسماعيل 
401

3 

غانية بنو   
687

9 

 // بني زيان // دولة يغمراسن بن زيان // دولة أبي حو موسى // دولة عبد الرحمن
323

5 

 بني زيان//الحياة السياسية//االقتصادية//الفكرية//االجتماعيةالفنية
659

8 

 //بني زيان//تلمسان//قبور سالطين
575

5 

 بني سنوس//مساجد//دراسة 
487

6 

مرين،االمير ابي بكر،بني ادريس،فتح تلمسان،بني   
527

9 

بواعث الرحالت//أهمية الرحالت//أبرز الرحالت//السياقات 
 المعرفية//اإلجتماعي//الديني//الثقافي//السيرة الذاتية

127

36 

 بوسنينة. المنجي 
646

5 

 //بوعمامة//الجزائر//المنطقة الجنوبية
835

5 

الميتافيزيقيا // األخالق بول ريكور // السيرة الذاتية //  // 
820

4 

م  1954بيان اول نوفمبر   
112

71 

بيان أول نوفمبر//اجتماع مؤتمر الصومام//اجتماع المجلس الوطني للثورة//بيان لجنة التنسيق//بيان 
 //الحكومة المؤقتة

122

21 



 11المؤقتة//مظاهرات //تشكيل الحكومة 1956بيان أول نوفمبر//إندالع الحوادث//مؤتمر الصومام 

 ديسمبر//بيان دوغول
658

1 

 بيبرس و حكمه على مصر // إحياء الخالفة العباسية
104

50 

 /بيبلوغرافيا//المكتبة//مواقع جامعات//حفظ التراث الثقافي
117

20 

مؤلفين  -بيبليوغرافيا   
242

2 

 // بيبيوغرافي : العقيد عميروش // العقيد سي الحواس
379

8 

 //بيت المقدس

106

58, 

106

59 

 بيت المقدس:العصر المملوكي 
534

4 

 بيت دمية//المسرح
239

1 

 بين العرب و فرنسا // مع العراق القوي // من غرناطة الى القدس
118

22 

 بيوغرافيا

546

8, 

546

9, 

547

0 

 //بيئةالتعلم//المدرسة//الحديثة
798

9 

 تأثير المتغيرات اإلقتصادية على السلوك الجرمي 
395

0 

 تأثير المخططات البكرة//األعراض المرضية 
637

4 

 تأثير تكنولوجيا المعلومات// المتاحف// العمومي/ الوطني
992

1 

 تأديب الطفل//الطفولة//اإلسالم
725

4 

 // تاريح المالكمة // قانون كوينزبيري // تاريخ الحركة الرياضية
125

24 

 تاريخ
111

04 

اإلمبراطورية // العثمانيةتاريخ   
260

9 

 تاريخ // إسالميات 
241

3 

 //تاريخ //األيوبيين//المماليك//الحضارة اإلسالمية
843

8 



 تاريخ ؛ التقود العربية؛ عهد اإلنتداب
121

55 

 تاريخ ابن خلدون : تاريخ الخالفة اإلسالمية, تاريخ الدولة األموية, تاريخ الدولة العباسية
244

1 

تاريخ ابن خلدون : تاريخ الدولة السلجوقية, تاريخ بني سلمان موالي السلجوقية,؛ تاريخ دولة بني زنكي؛  
 تاريخ دولة؛ تاريخ

244

2 

تاريخ ابن خلدون : تاريخ الدولة العلوية, تاريخ دولة األدارسة, تاريخ دولة االسماعيلية, تاريخ الدولة 
باألندلس, تاريخ الدولة العباسية باليمن, تاريخ دولة بني عقيل األموية باألندلس, تاريخ ملوك الطوائف 

 بالموصل, تاريخ بني مروان, تاريخ دولة الترك 

244

5 

تاريخ ابن خلدون : تاريخ العرب: أحساب العرب و نسبهم, طبقات أنساب العرب, تاريخ العرب  
يخ بني اسرائيل : ملك بني اسرائيل المستعربة؛ تاريخ ملوك بابل من النبط السريانيين؛ تاريخ القبط؛ تار

 من بعد يوشع إلى طالوت, دولة النبي سليمان ابن داوود عليهما السالم

244

0 

تاريخ ابن خلدون : تاريخ قبائل البربر, تاريخ قبائل البربر في المغرب, تاريخ قبيلة زناتة: الدول القديمة 
اهنة, أخبار قبيلة الكاهنة جراوة, تاريخ دول بني يفرن  لقبيلة زناتة, الدول الحديثة لقبيلة زناتة, أخبار الك

 في المغرب, تاريخ بني مرين بالمغرب: نسب بني مرين 

244

4 

تاريخ اسالمي:الخليفة العباسي المتوكل على هللا،عبد هللا بن معاوية،االمير ابراهين بن شيركوه،السلطان  
حسن؛النفط العربي،علم التاريخابراهية الغزنوي،الملك العربي يوسف بن   

852

5 

 /تاريخ آسيا//االسالم في آسيا//التغلغل االسرائيلي
118

35 

 تاريخ اسيا؛ الهند؛ باكستان 
519

6 

 //تاريخ األزياء//اقمشة//مالبس فلكلورية
384

6 

 تاريخ اإلستعمار؛ التحرر؛ إفريقيا؛ أسيا
835

7 

 /تاريخ األسطورة
281

7 

االسالم،قصص االنبياء،السيرة النبوية،الخلفاء الراشدون،ابن كثير تاريخ   
618

3 

 تاريخ اإلسالمي؛ قضايا
100

34 

 تاريخ األفكار: فلسفة 
906

8 

 //تاريخ األندلس // العمارة الحربية // مدينة طليطلة
283

8 

, تاريخ الموريسكيين تاريخ األندلس, التاريخ األندلسي المورسكي, تاريخ المورسكيين في المغرب األوسط
 في المغرب

128

15 

 تاريخ األندلس//التاريخ
943

1 

 تاريخ األندلس؛ قرطبة؛ الفتح اإلسالمي
261

0 

 تاريخ البشرية
123

26 

 تاريخ التشريع
736

7 



 تاريخ التصوف
653

1 

 تاريخ الثورة//المذكرات والشهادات الحية//دورها 
628

9 

 تاريخ الجزائر
342

6 

الجزائر // الجزائر الحديثة //األزمة الجزائرية الفرنسية // حادثة المروحة // الديون تاريخ   
655

4 

 تاريخ الجزائر // الجزائر القديمة // الجزائر العربية
654

1 

 // تاريخ الجزائر // الماسونية // االحتالل الفرنسي // التعليم في الجزائر
279

1 

1900-1830 -تاريخ الجزائر  
834

7 

 تاريخ الجزائر المعاصر//المقاومة//الحركة الوطنية//المفاوضات //ا إلستقالل
797

3 

//الثورة التحريرية1945ماي  8تاريخ الجزائر المعاصر//المقاومة//مجازر   
797

4 

 تاريخ الجزائر المعاصرة 
834

6 

التواجد الفينيقي البوني, فجر التاريخ في  تاريخ الجزائر, التاريخ الفينيقي البوني في الجزائر, الجزئر :
 المغرب القديم

105

54 

تاريخ الجزائر, الثورة التحربرية الجزائرية, تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية, تاريخ ااثورة التحريرية 
1962إلى غاية  1945من سنة   

109

74 

الجزائر في عهد الحاكم العام نايجالن تاريخ الجزائر, الجزائر في عهد اإلستعمار الفرنسي,   
615

7 

تاريخ الجزائر, الحضارة في الجزائر, جوانب الحضارية من الجزائر, جوانب من تاريخ الجزائر بين 
19والقرن  17القرن   

654

6 

 تاريخ الجزائر, المظاهر الحضارية لتاريخ الجزائر القديم, المظاهر التراثية لتاريخ الجزائر القديم, تاريخ

المغرب القديم, المغرب القديم في مرحلة ماقبل التاريخ, حضارات العصر الحجري القديم و مواقع  
 حضارات العصر الحجري القديم, العصر الحجري القديم الوسط, العصر الحجر 

105

52 

مة, تاريخ الجزائر, تاريخ التنصير في الجزائر, التنصير في الجنوب الجزائري, التنصير في الجزائر القدي
 تاريخ جمعية اآلباء البيض, دالالت المؤتم األفخارستي بالجزائر, التنصير في منطقة تيزي وزو 

868

7 

تاريخ الجزائر, تاريخ الثوة الجزائرية, تاريخ الثورة التحريرية, تاريخ الناحية العسكرية األولى, تاريخ 
 الناحية األوراس النمامشة, تاريخ المنظقة السادسة 

701

2 

, أهم مراحل ثورة أول نوفمبر  1954الجزائر, تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية, بيان أول نوفمبر تاريخ 
1954, بيان أول نوفمبر 1954  

122

56 

تاريخ الجزائر, تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية, تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية في القرن التاسع 
لإلحتالل الفرنسي في الجزائر, المقاومات الشعبية االحتالل الفرنسي بمنطقة عشر, المقاومات الشعبية 

1871إلى غاية سنة  1938الحضنة من سنة   

671

0 

1961أكتوبر  17تاريخ الجزائر, تاريخ الثورة التحريرية, مجازر االستعمار الفرنسي, مجزرة   
670

1 

سارتر من الثورة الجزائرية, فلسفة جون بول  تاريخ الجزائر, تاريخ الثورة الجزائرية, موقف جون بول
 سلرتر, نشاطات جون بول سارتر السياسية, أعمال السلطة العسكرية الفرنسية في الجزائر

103

87 

تاريخ الجزائر, تاريخ الجزائر خالل العهد العثماني, تاريخ الجيش الجزائري, تاريخ الجيش الجزائري  128



جزائري خالل العهد العثماني خالل العهد العثماني, بنية الجيش ال  16 

 تاريخ الجزائر, تاريخ الجزائر خالل فترة اإلستقالل, تاريخ الجزائر في مرحلة حكم الرئيس أحمد بن بلة 
602

0 

تاريخ الجزائر, تاريخ الجزائر عند األوروبيين, مذكرات تيدنا التاريخية عن الجزائر, مذكرات تيدنا عن  
 الجزائر 

104

09 

تاريخ الجزائر, تاريخ الجزائر في العهد العثماني, التاريخ السياسي للجزائر في العهد العثماني, التاريخ 
التعامل التجاري في مدينة الجزائر العثمانية, التصوف السني في العسكري للجزائر في العهد العثماني, 

 الجزائر خالل العهد العثماني 

128

18 

جزائر في العهد العثماني, الساطة في نهاية العهد العثماني, السلطة في األرياف تاريخ الجزائر, تاريخ ال
الشمالية, السلطة في بداية العهد اإلستعماري, السلطة في األرياف الشمالية في بداية العهد اإلستعماري, 
 بايلك الشرق الجزائري نهاية العهد العثماني, بايلك الشرق الجز 

772

1 

ريخ الجيش الجزائري, الجبش الجزائري في العصر الوسيط, الجيش الجزائري في تاريخ الجزائر, تا
 العصر الحديث, الجيش اإلسالمي, تاريخ نشأة الجيش اإلسالمي 

764

8 

 تاريخ الجزائر, تاريخ الحضارات في الجزائر, المماليك في الجزائر
105

62 

 تاريخ الجزائر, تاريخ الزواوة في الجزائر 
395

1 

زائر, تاريخ العرب, الثورة التحريرية الجزائرية, أحداث من الثورة التحريرية الكبرى, تاريخ الج
 موضوعات علمية متنوعة 

657

5 

 تاريخ الجزائر, تاريخ العالقات الجزائرية الدولية, تاريخ العالقات الجزائرية األروبية
128

14 

اإلسالم في الجزائر, القضاء في العهد اإلسالمي تاريخ الجزائر, تاريخ القضاء في الجزائر, القضاء قبل  
 في الجزائر, القضاء في عهد الدولة المستقلة, القضاء في الحكم التركي, القضاء في عهد اإلمير عبد القادر 

119

82 

تاريخ الجزائر, تاريخ الالجئون في الجزائر, تاريخ الالجئون اإلسبان في الجزائر, الالجئون اإلسبان في  
1962إلى غاية  1936من سنة الجزائر   

455

1 

تاريخ الجزائر, تاريخ المقاومة الجزائرية, المقاومة الجزائرية في الشرق الجزائري في القرن التاسع 
عشر, مظاهر المقاومة في الشرق الجزائري في القرن التاسع عشر, تاريخ الحركة الوطنية في الجزائر, 

رن العشرين, تاريخ ثورة أول نوفمفي القتاريخ الحركة الوطنية في الجزائر   

654

8 

 تاريخ الجزائر, تاريخ أوالد عيدون, تاريخ الميلية, تاريخ الوالية الثالثة, تاريخ الوالية الثالثة القسم الرابع
474

7 

 تاريخ الجزائر, تاريخ بالد الزواوة, تاريخ منطقة القبائل, تاريخ الزواوة
107

32 

لجزائر النوميدية, تاريخ تجارة الجزائر خالل الفترة الرومانية, تاريخ تجارة تاريخ الجزائر, تاريخ تجارة ا
 موريطانيا القيصرية

889

9 

تاريخ الجزائر, تاريخ تجارة الجزائر, تاريخ تجارة الجزائر النوميدية, تاريخ تجارة الجزائر خالل الفترة 
 الرومانية, تاريخ تجارة مورطانيا القيصرية

890

0 

الجزائر, تاريخ تلمسان, تاريخ دولة بني زيان, دولة بني زيانتاريخ   
404

8 

تاريخ الجزائر, تاريخ جبهة التحرير الوطني, تاريخ حزب جبهة التحرير الوطني, تاريخ الحركات  
 السياسية في الجزائر

837

8, 

839

5 

النوميدية, تاريخ تطور سيرتا تاريخ الجزائر, تاريخ قسنطينة, تاريخ سيرتا النوميدي, تاريخ نشأة سيرتا 
 النوميدية 

105

57 

 تاريخ الجزائر, هواري بومدين, تاريخ الجزائر عند هواري بومدين, موقف بومدين من اتفاقيات إيفيان
368

7 



 /تاريخ الجزائر// تاريخ فرنسا//سقوط نابليون//قضية الديون//الجهاد البحري
106

95 

 تاريخ الجزائر//العصر الوسيط

118

77, 

118

78, 

118

79, 

118

80, 

118

81 

 //تاريخ الجزائر//العصور الوسطى
866

0 

 تاريخ الجزائر//العهد العثماني 
382

7 

 //تاريخ الجزائر//العهدالقديم//الثورة
626

3 

 تاريخ الجزائر//القديم//الحديث
526

6 

 تاريخ الجزائر//الكتابات الفرنسية
907

0 

ونيف//الرهائنتاريخ الجزائر//بني  / 
108

97 

 //تاريخ الجزائر//جبهة اإلنقاذ//اليامين زروال//بوتفليقة//قانون الوئام المدني//الحركات اإلسالمية
328

0 

 /تاريخ الجزائر//جمعية العلماء المسلمين//أحزاب الجزائر
121

21 

 تاريخ الجزائر//دراسات
129

53 

االدارسة//الزيانيينتاريخ الجزائر//دولة  // 
713

4 

 //تاريخ الجزائر//دولة الموحدين//الدولة المرينية
713

5 

 تاريخ الجزائر//قبل اإلستيالء العربي// قدماء الجزائر//الفينقيين//الرومان//الوندال//البربر
526

4 

 //تاريخ الجزائر//قرطاجنة//الوندال//يوبا//بني زيان//الفتح العثماني
654

2 

 تاريخ الجزائر: أطلس 
761

6 

 تاريخ الجزائر، السجون، المعتقالت
475

4 

 تاريخ الجزائر، المجاعة، األوبئة
661

7 

 تاريخ الجزائر، مشروع تقسيم الصحراء 
574

8 



 تاريخ الجزائر؛ العهد العثماني
868

6 

 تاريخ الجزائر؛ الفينيقيين؛ الفرنسيين
107

89 

خدةتاريخ الجزائر؛ بن يوسف؛ بن   
714

0 

 تاريخ الحديث الشريف/تدوين الحديث//انواع المصنفات//الجرح والتعديل//المحدثين
995

0 

تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية, الحركات السياسية في الجزائر, الحركات السياسية إبان االستعمار, 
1939إلى   1937حزب الشعب الجزائري, حزب الشعب الجزائري من   

448

1 

 تاريخ الحضارة؛ اإلسالمية
126

70 

 تاريخ الخليج العربي :ظهور النفط
330

4 

 تاريخ الخليج العربي// الخليج العربي
330

7 

 /تاريخ الدولة البيزنطية//الدولة السلجوقية//هارون الرشيد
731

8 

ميرتاريخ الدولة الجزائرية//احتالل مدينة الجزائر//مقاومة االمير عبد القادر//استسالم اال / 
595

2 

 تاريخ الدولة العربية االسالمية،مؤلفات ابن النديم،مؤلفات ابن تغري بردي،علم التاريخ 
727

8 

 تاريخ الشراكسة،الحرب الروسية الشركسية
125

50 

 تاريخ الشرق االوسط،اليهود،حرب الخليج،فلسطين 
989

6 

 تاريخ الشرق؛ الحديث
127

91 

المعاصر تاريخ الشرق؛ الحديث؛   
495

9 

 تاريخ الشعوب؛ الحديث؛ المعاصر
740

3 

تاريخ الطبري:الحوليات،الصلة بين االدب و التاريخ،الصلة بين التاريخ و علم الحديث،جمع و  
 تأليف،رجال السند 

730

6 

 865 //تاريخ العالم//القرن العشرين

السياسية//الثقافة تاريخ العالم//القرن العشرين//األحداث  // 845 

 847 //تاريخ العالم//القرن العشرين//األحداث السياسية//ثقافة//دين

 846 //تاريخ العالم//القرن العشرين//األحداث السياسية//ثقافة//موسوعة 

 843 //تاريخ العالم//القرن العشرين//األحداث//األحداث السياسية//األحداث التاريخية//أحداث العالم 

يخ العالم//القرن العشرين//الحقبة التاريخية //األحداث//سياسة//إقتصاد//ثقافة//كوارث//جوائز نوبلتار // 842 

 تاريخ العبرانيين//بني إسرائيل//تاريخ اليهود//عهد القضاة//عهد سليمان//عصر الشتات األول
117

40 

 تاريخ العراق القديم،تاريخ العراق الحديث،عؤصر صدام حسين 
424

8 



تاريخ العرب القديم:العرب البائدة،دولة معين،دولة حضر موت،دولة قتبان،دولة سبأ،الدولة  
 الحميرية،االنباط،اللحيانيون،الغساسنة،المناذرة،مملكة كندة 

123

50 

تاريخ العرب و المسلمين, تاريخ الرياضة عند العرب, تاريخ الرياضة عند المسلمين, تاريخ الرياضة عند  
ند العرب و المسلمينالعربر ع  

668

7 

تاريخ العرب و المسلمين, تاريخ الرياضة عند العرب, تاريخ الرياضة عند المسلمين, موسوعة تاريخ عند  
 العرب و المسلمين

668

6 

 تاريخ العرب و المسلمين:دول المغرب العربي 
414

1 

 تاريخ العرب, تاريخ المسلمين, تاريخ الشيخ محمد بن بادي الكنتي
291

5 

 /تاريخ العرب/الحضارة العربية

234

4, 

537

8, 

929

9, 

930

0, 

998

7, 

998

8, 

104

90, 

104

91, 

104

92, 

105

48, 

110

42, 

110

43, 

119

14 

 تاريخ العرب،الشرق العربي،الدولة العثمانية؛الحركة الصهيونية 
103

72 

 تاريخ العرب؛ العهد العثماني 
669

1 

 تاريخ العرب؛ بالد االندلس 
414

2 

 تاريخ العرب؛ حضارة األندلس
399

2 

 تاريخ العلوم؛ العرب
379

9 

591 //تاريخ الغرب اإلسالمي



0 

 تاريخ الفاطميين// بالد الشام
940

1 

تاريخ الفكر االجتماعي: في المجتمع المصري القديم, في بالد الرافدين, في الفكر الفارسي, في الفكر 
 العبري, في الصين, في الهند 

550

3 

 تاريخ القدس:االدارة،الحياة الدينية،العمران،موارد اقتصادية 
546

2 

تاريخ الكتابة والمكتبات في العصور القديمة/تاريخ الكتب والمكتبات العربيةوأوعية المعلومات في دول 
 .الغرب

238

3 

اريخ تاريخ المسلمين, تاريخ الطب عند المسلمين, تاريخ الطب عند المسلمين في القرون الوسطى, ت
الجراحة الطبية عند المسلمين, تاريخ الجراحة الطبية عند المسلمين في القرون الوسطى, الجراحة عند 
 المسلمين في القرون الوسطى

385

6 

تاريخ المسلمين, تاريخ المغرب العربي, تاريخ المسلمين في المغرب العربي, تاريخ المسلمين في 
أبو حمو الثاني الزياني التلمساني الجزائر, الدولة الزيانية, موسى بن يوسف  

256

0 

 //تاريخ المسلمين//غزوة تبوك//الهجرة النبوية
247

9 

 تاريخ المسلمين؛ أفريقيا 
429

0 

 تاريخ المعتزلة
384

5 

 تاريخ المغرب العربي :الفتح االسالمي للمغرب 
481

5 

 تاريخ المغرب العربي// المغرب العربي
278

8 

القديم, الحضارة في المغرب القديم, تاريخ المملكة النوميدية في المغرب القديم, تاريخ تاريخ المغرب 
 الحضارة البونية في المغرب القديم, الحضارة البونية في المملكة النوميدية 

105

58 

ا تاريخ المغرب القديم, تاريخ قرطاجنة, اإلحتالل الروماني للمغرب القديم, الزراعة الرومانية في أفريقي  
578

7 

تاريخ المغرب, تاريخ المغرب اإلسالمي, رجاالت من تاريخ المغرب اإلسالمي, إبن تومرت, إبن تومرت  
 في تاريخ المغرب اإلسالمي 

640

7 

 تاريخ المغرب// تاريخ االندلس 
399

5 

العثماني،امرابطين،الموحدين،الدبلوماسية،االستقاللتاريخ المغرب:االستعمار االوربي،التدخل   
456

2 

 تاريخ المغرب؛ العصر اإلسالمى
846

0 

تاريخ المملكة العربية السعودية, تاريخ الملك عبد العزيز, دور الملك عبد العزيز في االقتصاد السعودي, 
 المحادثات السعودية العثمانية في عهد الملك عبد العزيز آل سعود

774

2 

اريخ الوحدانية، مسرد اآليات القرآنية، مسرد األحاديث النبوية، مسرد األعالم، مسرد المذاهب، مسرد ت
 المعاهدات

622

7 

 تاريخ الوطن العربي:دول المغرب العربي،دول المشرق العربي،دول الخليج العربي
484

9 

 تاريخ اليونان // تاريخ الرومان
130

52 

اليونان//الحضارة العربية//التاريختاريخ  / 438



7 

 /تاريخ اوروبا//اوروبا//العصر الحديث
865

9 

 تاريخ أوروبا؛ العصر الحديث
538

0 

 تاريخ أوروبا؛ العصور الوسطى
948

2 

 // تاريخ بنو سليمان // الخالفة الراشدية // الحركة الشيعية // االستعمار
620

6 

بهم, دولهم؛ التعريف بابن خلدون : سيرة ابن خلدون, استقرار ابن خلدون  تاريخ بني مرين : أنسابهم, شعو 
بتونس, رحلة ابن خلدون إلى المغرب, كتابة ابن خلدون عن السلطان أبي عنان, رحلة ابن خلدون إلى  
 األندلس, رحلة ابن خلدون إلى المشرق, تولي ابن خلدون للقضاء بمصر, رحلة 

244

4 

االمبراطورية العثمانيةتاريخ تركيا/ تطور   
834

4 

 تاريخ تلمسان//حضارة األندلس//العهد العثماني//االحتالل الفرنسي//الحياة الثقافية في تلمسان 
645

2 

 //تاريخ توات//التراث
702

8 

تاريخ دولة األسباط العشرة, تاريخ مجتمع بيت المقدس بعد الخراب األول,سيرة النبي عيسى عليه السالم؛  
تاريخ الفرس و حسبهم و نسبهم : تاربخ الطبقة الثانية من الفرس, تاريخ الطبقة األولى من الفرس, تاريخ 
 الطبقة الثالثة؛ تاريخ اليونان و نسبهم, تاريخ الروم و نسبهم 

244

0 

من  تاريخ دولة المرابطين من لمتونة, تاريخ دولة األدارسة؛ تاريخ دولة الموحدين : تاريخ دولة عبد المؤ
 خليفة المهدي, تاريخ دولة الرشيد ابن المأمون؛ تاريخ بن حفص ملوك أفريقيا 

244

3 

 تاريخ سوريا القديم:اكتشاف أوغاريت 
113

41 

 تاريخ شمال افريقيا // تونس// ليبيا
950

6 

 تاريخ عمان:في عصر النبوة،في عصر الخلفاء،في عهد الدولة االموية،في عهد الدولة العباسية
874

6 

 تاريخ فلسطين:القدس 
803

4 

 تاريخ فلسطين، المسجد األقصى،اليهودية
799

8 

 تاريخ قرطبةّ:الفتح،سقوط الخالفة األموية،العصبية البربرية،التطور العمراني،جامع قرطبة،
844

8 

 تاريخ مصر الحديث//المعاصر//العصر العثماني//القضية الفلسطينية
103

73 

االسرات الحاكمة تاريخ مصر القديم:عصر المعادن،  
922

1 

 تاريخ مصر القديم،مواقع أثرية،الجيزة،معابد
108

77 

 تاريخ مصر:عهد الهكسوس، القبائل العربية،السلطان العربي االول،الدولة الحديثة، 
781

8 

 تاريخ مصر،الدولة االيوبية،دولة المماليك
816

0 



المصرية،محمد علي باشا الكبير،ابراهيم باشا ابن محمد تاريخ مصر،العائلة العلوية،المالحة   
853

7 

 //تاريخ ندرومة//الجزائر
678

0 

 //تاريخ ندرومة//علماء//شخصيات
677

9 

 //تاريخ// افريقيا الغربية//اإلستعمار األوربي
654

7 

 تاريخ// الجزائر//االستقالل
107

85 

 //تاريخ//آثار//المغرب اإلسالمي
616

4 

 تاريخ//الثورة الجزائرية//ديغول//العمل العسكري
587

7 

 تاريخ//المدن الثالث//الجزائر//المدية//مليانة

342

4, 

342

5 

 تاريخ//المقاومة الجزائرية//األمير عبد القادر//احمد باي//جهاد القبائل//أوالد سيدي الشيخ
123

32 

 //تاريخ//بني زيان//تلمسان
323

4 

 849 //تاريخ//تاريخ العالم//األحداث السياسية//ثقافة//دين

//عظماء القرن20تاريخ//تاريخ العالم//القرن  // 862 

 863 //تاريخ//تاريخ العالم//القرن العشرين

 844 //تاريخ//تاريخ العالم//القرن العشرين//األحداث//سياسة //ثقافة//دين 

األندلس//المشرق العربي//فن الغناء//تاريخ//حضارة إسالمية//الدولة األموية // 
846

5 

 //تاريخ//دولة بني زيان
677

8 

 //تاريخ//دولة بني عبد الواد
990

9 

 تاريخ//قضايا وطنية//تاريخ الجزائر
712

5 

 //تاريخ//مدينة الجزائر//العهد العثناني
571

0 

 تاريخ/العلوم/العلم الحديث
676

7 

 /تاريخ/العلوم/العلم المعاصر

676

8, 

676

9, 

677

0 

586 تاريخ، أرض اإلسالم



4 

 تاريخ، البعثات الطالبية
780

7 

 تاريخ، الجاليات األوروبية في الجزائر
779

8 

 تاريخ، الجزائر، تونس
596

3 

 تاريخ، المجتمع الجزائري
125

13 

 تاريخ، النظم اإلدارية 
638

4 

 تاريخ، فتح وهران 
780

9 

 تاريخ، فالسفة، اإلغريق
108

32 

 تاريخ؛ الجزائر؛ انتفاضة 
273

5 

 تاريخ؛ الحضارة االنسانية
760

2 

 تاريخ؛ الحضارة البيزنطية
417

3 

 تاريخ؛ الدولة البيزنطية
994

1 

 تاريخ؛ الدولة العباسية
940

5 

 تاريخ؛ الدولة العثمانية 
297

9 

 تاريخ؛ الدولة العربية؛ الدولة األموية
845

8 

 تاريخ؛ العصر الهيلينستي 
968

8 

 تاريخ؛ العلم؛ العصر الذهبي 

841

6, 

841

7, 

841

8, 

841

9, 

842

0, 

842

1 

 تاريخ؛ المغرب؛ األندلس 
943

3 

102 تاريخ؛ اليونان



98 

 تاريخ؛ اليونان؛ الرومان 
414

3 

 تاريخ؛ اوروبا ؛ الحديث
127

93 

 تاريخ؛ تاريخ أوروبا 
109

96 

األغريقتاريخ؛ فالسفة   
108

31 

 تاريخ؛ فالسفة؛ اإلغريق
108

30 

 .تاريخية البيان النوفمبري ،مواثيق الثورة ،مواثيق الجزائر المستقلة
117

33 

 تأسيس المرية:أسطول االندلس،العمران،اقتصاد 
843

6 

 //تأمالت مالك بن نبي//العالم اإلسالمي//الحضارة
622

1 

بني حمادتاهرت // سدراتة // آشير // قلعة   // 
640

8 

 تأهيل المعلم//التدريب//تفريد التعليم
486

4 

 تايخ مصر:الدولة الطولونية
110

91 

 .تثقيف الطفل//كتب ومكتبات األطفال//الخدمة المكتبية لألطفال//التربية المكتبية لألطفال متاحف األطفال
740

7 

 /تجارة الرقيق//عصرالمرابطين//عصر الموحدين
101

83 

 تجارة الكانم
120

22 

 تجديد المناهج الدراسية 
108

17 

 تجربة كارل بيرنت يوهان بالجزائر//األمير البركاني//المدية//معسكراألمير//عالقته باألمير
111

85 

1962-1830تجريد الفالحين//مرحلة   
921

7 

للحريات الديمقراطيةتحديد المفاهيم االساسية ،اكتشاف المنظمة الخاصة أزمة حركة اإلنتصار  . 
973

8 

 تحديد النسل/تأجيل الحمل//الشريعة والطب
406

1 

 .تحديد مفهوم المكتبة األكاديمية ، اهداف و التنظيم االداري للمكتبة
799

1 

 //تحرر//حرمان//الفتاة//العنف//العنوسة//الزواج العرفي 
117

57 

 //تحرير//المرأة المسلمة//تربية البنين
443

4 



والية إفريقيا البروقنصلية، تحصينات والية نوميديا، تحصينات والية موريتانيا القيصيرية، تحصينات 
 تحصينات والية موريتانيا الطنجية، تحصينات والية قورينائية

117

29 

تحضيرات الثورة//الثورة المغاربية//هجومات العشرين اوت//الثورة الجزائرية//تدعيم المغرب 
 /للجزائر//مؤتمر طنجة

128

94 

 تحفة الزائر؛ األمير عبد القادر 
332

8 

 //تحقيق النصوص//أخطاء المؤلفين//إصالح الرواة
121

44 

 تحليل األركان الرئيسية//الخصائص//المزايا//تخطيط//إدارة//إرشادات//تمارين//مسابقات 
734

6 

 تحليل البيانات//علم اإلجتماع//المتغيرات //الترميز 
235

2 

نيف القيمي المطور//تحليل المعلومات تحليل القيم//التص  
101

66 

تحليل مفهوم مصدر الضبط والمتغيرات المرتبطة به،نظرية ابعاد الشخصية أليزنك كأساس لمفهوم 
 .العصابية

579

7 

 تحليل وتصميم النظم 
488

6 

 تحيا الجزائر // الحرية 
650

5 

 . تخطيط واستقطاب الموارد البشرية، التكوين والترقية
626

2 

 تخطيط القوى البشرية 
105

27 

 تخلف المجتمع//السياسة//العراق//العجز العربي//الغرب//حلف الناتو 
534

7 

 تدريب األطفال//اإلضطرابات السلوكية //الظواهر اإلدراكية 
949

7 

 تدريب المدرسين//المدرسون//االدارة التربوية//التدريس 
916

3 

البداية السريعةتدريب عصب العين، تمرين   
766

6 

تدريبات//استراتيجيات التدريس//التعلم النشط//إدارة الفصل//طرائق التدريس//أساليب التقويم//الجدول 
 الزمني

117

93 

 تدريس اللغة//الصف األول//تدريس القراءة//تدريس التعبير//تدريس االمالء 
931

5 

م1962- 1955تدويل القضية الجزائرية/  
112

54 

مي،مساجد،المغاربة،الحروب الصليبية،مدارس اسالمية،قصر االخيضر  تراث اسال
 بالعراق،،العمران،عمان االردنية 

560

3 

 .تراث األمة العربية/تاريخ االدب العربي/علم اللغة واألدب
764

6 

م//التيارات والمؤثرات//التعليم ورجاله//العلماء//المرابطون والطرق الصوفية 15تراث القرن  
856

1 

//التيارات//المؤثرات//المرابطون//علم الكالم//التصوف//المنطق//الشعر 15تراث ق  858



8 

 تراث؛ الغرب اإلسالمي// تحقيقات
696

7 

 تراجم
519

7 

 تراجم , تاريخ أعالم الجزائر, تراجم أعالم تلمسان 
751

9 

 تراجم : األدباء
104

20 

 تراجم االحمدين
312

4 

الحكيم, نجيب محفوظ, محمود أمين, جاك بيركتراجم األدباء, توفيق   
886

2 

 تراجم المبدعين؛ علماء المسلمين 
611

6 

 تراجم رجال الدين المسلمين, تراجم رجال الدين المسلمين الجزائريين, ترجمة اإلمام بن يوسف السنوسي
729

4 

الشيخ محمد رشد تراجم رجال الدين, تراجم رجال الدين المصريين, ترجمة للشيخ محمد رشيد رضا, 
 رضا و مجلته المنار, موقف الشيخ رشيد رضا من قضايا التحرر في المغرب العربي

113

93 

 تراجم رجال الدين, تراجم ألعالم الدين, تراجم ألعالم علم الحديث

840

6, 

108

12 

 //تراجم فالسفة//فالسفة يونايين//فالسفة مسيحيين//فالسفة مسلمين//فالسفة غربيين
687

8 

جم ملوك الجزائر, ترجمة الملك يوغرطة, الملك يوغرطة النوميديترا  
317

1 

 تراجم من بغداد:خلفاء،ملوك،أمراء،علماء،مفسرين،أطباء،قضاة،رماة،فرسان
312

1 

 تراجم منطقة القبائل 
432

9 

 تراجم و سير
519

8 

 تراجم, أبو حمو موسى الزياني 
713

6 

لمحمد بن أبي شنب, محمد بن أبي شنبتراجم, تراجم أعالم الجزائر, ترجمة   
117

43 

 تراجم, تراجم أعالم المسلمين, ترجمة لمحمد بن إسحاق, محمد بن إسحاق
262

5 

 تراجم, تراجم الحكام المسلمين في األندلس, ترجمة المعتمد بن عباد, المعتمد بن عباد في األدب
773

9 

فانونتراجم, تراجم لرجاالت الثورة التحريرية, فرانز   
610

5 

 تراجم, ترجمة للشيخ اإلبراهيمي
351

3 



 تراجم, عمر راسم 
125

61 

 //تراجم//أعالم
397

5 

تراجم//تاريخ 
 /اسالمي//تفسير//ألغاز//العقيدة//أدب//شعر//لغة//جغرافيا//فلسفة//الفلك//المكتبات//المخطوطات

407

8, 

407

9 

 //تراجم//سير
128

05 

 /تراجم//شخصيات علمية
943

5 

 تراجم:خلفاء ملوك،أمراء،وزراء،لغويين،قضاة،صيادلة،موسيقيين 

312

7, 

312

8 

ملوك،أمراء،وزراء،لغويين،قضاة،صيادلة،موسيقييينتراجم:خلفاء   

312

6, 

312

9 

 تراجم:خلفاء،أمراء،وزراء،نحاة،مفسرين،قضاة،موسيقيين،أطباء،مؤرخين
312

5 

 تراجم:خلفاء،ملوك،أمراء،وزراء،علماء،نحاة،قضاة،كتاب 
312

3 

ادباء عرب-تراجم  

242

3, 

242

4 

األطفال, استخدام الحاسوب في تربية أطفال الروضة,  تربية أطفال الروضة, استخدام الحاسوب في تربية 
الحاسوب في تعليم أطفال الروضة, الحاسوب ألطفال ما قبل المدرسة, استخدام الكمبيوتر ألطفال  
 الروضة, برامج األطفال المحوسبة

119

31 

المالي لألطفالتربية األطفال, التربية ما قبل المدرسة, التربية المالية لألطفال, التثقيف   
326

6 

تربية األطفال, تربية أطفال الروضة, تربية األطفال ما قبل المدرسة, دور رياض األطفال في مهارت 
 الطفل, المهارات الحركية ألطفال الروضة, التربية الحركية ألطفال الروضة 

941

2 

في رياض األطفال  تربية األطفال, تعليم األطفال, التعليم في رياض األطفال, التعليم البيئي  
365

8 

 تربية األطفال// المسؤولية اإلجتماعية 
984

7 

 تربية األفراد//غير العاديين//المدرسة و المجتمع
113

33 

 تربية الطفل//فلسفة الطفل//رياض األطفال
358

3 

 تربية ذوي االحتياجات الخاصة 
452

3 

229 ترتيب األخبار 



3 

 تركيا // الموقع // الدور 
552

0 

 /تركيبات الموجود المخلوق//علل الوجود
130

76 

 تركيبة السكان//الدخالء//االتراك//التفاعل االقتصادي//التفاعل االجتماعي
916

0 

 ترميم المخطوط 
116

84 

 ترميم ضريح سيدي الحرفي//دلس
885

8 

انفعاليا, تعليم المضطربين تريبة المضطربين سلوكيا, تعليم المضطربين سلوكيا, تربية المضطربين 
 انفعاليا, طرق تدريس المضطربين سلوكيا, طرق تدريس المضطربين انفاليا 

581

3 

 /تزويد المكتبات//اختيار الكتب//بناء مجموعات مكتبة
984

1 

 .تسفير الكتب/حل الذهب
404

9 

 //تسيير الموارد البشرية//المؤسسة اإلقتصادية
681

8 

يف األصوات،الصوائت، الصوامت، أشباه العلل، األبجدية الصوتية  تشريح الجهاز الصوتي، تصن
العالمية، الكتابة الصوتية، األبجدية الصوتية العالمية، التنسيخ الصوتي، التنسيخ الفونولوجي، عيوب 
 النطق، إعادة تقويم عيوب النطق 

598

0 

اس ستاتفوردتصميم اإلختبار // الصدق // الثبات // اختبار وكسلو // الذكاء // مقي  // 
116

78 

 //تصميم العمل//اإلشراف المهني
126

85 

 //تصميم المباني//المساكن//الديكور الداخلي//الهندسة المعمارية//الحواسيب
316

1 

 /تصميم المتاحف//األسس//المعايير
662

5 

التربوية، التخطيط تصميم المنهاج التربوي، عناصر المنهاج، تقويم المنهاج، تطوير المناهج، التنمية 
 التربوي

337

9 

تصنيف األمراض النفسية، القلق النفسي، عصابات الوسواس القهري، استجابة الخوف، الهيستيريا، 
راض النفسية والعقلية المصاحبة للحمل والوالدة االكتئاب، الفصام، األمراض العقلية العضوية، األم

طب نفس األطفال االضطرابات ال اضطرابات الشخصية،والرضاعة، األمراض النفسجسمية،   

920

4 

 تصنيف تورنس 
541

0 

تصنيف دوافع السلوك، تطورات العالج النفسي، الطب النفسي عند العرب، تكوين الخرافات، سيكولوجية 
تفكير  ية، سيكولوجية الحسد، الالسحر، التفكير الخرافي، اإلنتباه العلمي، أنواع الخرافات، المخاوف الخراف

 اإلبداعي االبتكاري، العالقة بين الذكاء واالبتكار 

475

6 

 .تصنيف ديوي العشري
108

64 

 // تصنيف ديوي للكتب
905

7 

541 تصنيف سترنبرغ 



0 

 تصنيف نيدهيرمان 
541

0 

 تصنيف هاريسون وبرامسون
541

0 

 تطبيق تكنولوجيات اإلتصال الحديثة//المؤسسة اإلقتصادية 
712

2 

التعليم//تشخيص الواقع التعليمي//األساسي//الكفاية التعليميةتطور   
105

37 

// مؤتمر الصومام // تطور القضية و موقف الجمهورية الرابعة منه1958-1954تطور الثورة   
711

3 

 تطور الحركة الوطنية، نشاط الحركة
671

2 

الصغرى،العراق،ايران تطور الحضارة،شبه جزيرة العرب،االقليم السوري،آسيا   
100

92 

 .تطور العمل/اختيار المستخدمين/تنظيم وتسييرالمواردالبشرية/مشاكل العمل وحوافزه
661

2 

 *تطور المنطق// مفاهيم المنطق الرياضي
117

58 

 تطور النقود اإلسالمية
708

3 

 تطوير التعليم//جودة التعليم//تفعيل االبداع//التعليم و البحث العلمي

745

6, 

123

17 

 تطوير المنهج المدرسي//نشاطات و أدوار المدير//التربية//اإلشراف الفني//التقويم التربوي//أسس البحث
116

69 

تعاريف الشخصية // مكونات الشخصية // النواحي الجسمية // النواحي العقلية // الالشعور // الجهاز 
 // النفسي

574

0 

واحد،تحليل المضمون ،الخطابتعاريف كثيرة ومفهوم  . 
684

4 

 تعاطي المخدرات//المراهقة 
578

1 

تعريب القلوب،كفاح امة،تمجيد القيم،جامع كتشاوة،توحيد  
 الصوم،شباب،التبشير،االستعمار،االنحالل،التربية الجل التنمية 

125

82 

 تعريف االدمان ،االرشاد النفسي ،تعريف المخدرات
286

9 

التلقي التلفزيوني-تاثيرات االشهار التلفزيوني-المراحله -وني ،أهدافه تعريف االشهار التلفزي . 
752

6 

 تعريف التاريخ//ماقبل التاريخ//المدارس التاريخية//صفات المؤرخ//المصادر التاريخية
864

2 

 تعريف التربية الخاصة//تعريفات صعوبات //األسالييب الخاصة//المعلم و التالميذ
118

44 

خالل العصر االسالمي ،أثار -التعصب المذهبي عند المسلمين ،مظاهر التعصب في الحياة العلمية تعريف 
 .التعصب المذهبي وأسبابه وعالجه

756

5 



 .تعريف السلوك االنتهازي ،تفصيل الخريطة ،متاهات الخريطة ،الحلول
553

8 

،تعريف التفاؤل والتشاؤم  تعريف الشعور بالسعادة ،خصائص الشخص السعيد ،تحديدمستويات السعادة
 .والعالقة بينهما

579

9 

 تعريف//األدب التربوي//إستراتجيات التعامل مع المتأخرين دراسيا//دراسات
130

94 

تعريفات وسائط اإلتصال//التقنيات التربوية//أثر علم النفس في تطورها//فن التدريس//األهداف  
المعلومات//نماذج السلوكية//إتقان التعلم//معالجة    

106

23 

تعزيز المعتقدات الدينية، تحسين مستوى لغة األطفال، اكتساب المعلومات السياسية، األنماط السلوكية غير 
حيلة والخديعة والتضليل، ااكتساب التعصب، اكتساب السلوك العدواني، تزييف  المقبولة: اكتساب سلوك ال

كيل اإلدراك االجتماعيالوعي االجتماعي، خطاب الصورة وأثره في تش  

729

2 

 تعلم األطفال//النمو الشخصي//منهج دراسي//اللعب//اآلباء
128

43 

 تعلم العربية//المستوى األول
119

52 

 تعلم العربية//المستوى الثالث
119

54 

 تعلم العربية//المستوى الثاني
119

53 

 تعليم األطفال//التوجيه التعليمي 
414

7 

التفكير//الحوار//األلعاب//القصص//األشغال اليدوية//الرسم//المهارات العقلية//حل المشكالت تعليم   
121

58 

 */تعليم الطفل//الطفولة//التدريس//مهارات التفكير
949

8 

 تعليم الطفل/تنمية اللغة/القراءة/األطفال/األسرة
265

9 

 تعليم القيم, تعلم القيم 
333

6 

فتوح التعليم الم -تعليم الكبار  
231

3 

 تعليم الكبار//محو األمية//البلدان العربية
237

6 

 //تعليم//القراءة الناقدة//المتفوقين عقليا
449

4 

 تفاعل المعاني
776

2 

 تفسير 

421

6, 

421

7, 

736

0 

 تفسير القرآن // سورة األنعام // األعراف // األنفال // التوبة // يونس / هود // يوسف // الرعد 
367

5 

367 تفسير القرآن // سورة ق// المنافقين // سورة البروج // الطارق ... سورة الناس



7 

 تفسير القرآن //سورة الحج // المؤمنون ... سورة الحجرات 
367

6 

 تفسير القرآن : جزء قد سمع
701

8 

 //تفسير القرآن//ابن العربي
112

01 

الطفولة//الشباب//األسرة//الجريمة//اإلنحراف//التنميةتفسير المشكالت//   
467

5 

 //تفسير النصوص//الشريعة//القانون
129

51 

 تفسير//قرآن كريم
504

9 

 تفسير:قرآن كريم
505

1 

 تقاليد 
109

68 

 //تقاليد الجزائر//اثار الجزائر
695

9 

 تقاليد شعبية، حلي
504

5 

 تقدير الذات
425

1 

 //تقدير الذات

660

7, 

747

2, 

747

3, 

749

6, 

749

7, 

774

8 

 تقدير الذات//اإلكتئاب//الطالق
664

6 

 تقدير الذات//التحصيل الدراسي//اإلعاقة السمعية
120

00 

 تقدير الذات//التقوق الدراسي 
130

61 

 تقدير الذات//التالميذ المعيدين
899

3 

 //تقدير الذات//التوافق النفسي
110

06 

الذات//الصحدة النفسية//الشخص المسن تقدير   864



6 

 تقدير الذات//الطفولة//اإلعاقة الذهنية
919

8 

 تقدير الذات//العقم 
100

14 

 تقدير الذات//المخدرات//المراهقة
109

80 

 تقدير الذات//المرأة 
114

48 

 //تقدير الذات//المراهق
104

82 

اإلجتماعية//المراهقتقدير الذات//المكانة   
605

0 

 //تقدير الذات//دافعية اإلنجاز

104

65, 

104

66 

 تقدير الذات، ضحايا المرور
115

50 

 تقديرالذات//التوافق النفسي//الطفل
633

7 

 //تقديم//االمد الطويل//البنى//الذهنيات//الثقافة المادية//التا ريخ اآلني//الهامشيين
114

91 

درسة،الوراثة،البيئة الجغرافية،اللعب،العمل،تقليد الصوت،تقليد الحركة،األسرة،الم  
128

71 

 تقنيات التعليم//االتصال التعليمي//مصادر التعلم 
912

5 

 تقنية اإلسترخاء//اإلمتحانات 
106

50 

 تقنية المسرح
689

9 

 .تقنية المعلومات واإلتصاالت/مكتبة المستقبل ومستقبل الكتاب
540

5 

الطالب//طرق التعلم//التربية//التعلمتقييم   
123

75 

 // تكنولوجيا // العالقات الدولية
517

7 

 تكنولوجيا اإلتصال

103

95, 

128

19 

 تكنولوجيا اإلتصال الحديثة//اإلتصال األسري 
557

9 

 تكنولوجيا اإلتصال الحديثة//دوره//الترقية//المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية 
791

2 



 تكنولوجيا اإلتصال الحديثة، المؤسسة اإلقتصادية 
588

0 

 //تكنولوجيا اإلتصال// المؤسسة اإلقتصادية

282

4, 

686

1 

 تكنولوجيا اإلتصال//األداء
731

5 

 تكنولوجيا اإلتصال//اآلداء الوظيفي
731

0 

 تكنولوجيا اإلتصال//المؤسسة الخدماتية
709

4 

الحديثة//األداء اإلعالميتكنولوجيا اإلعالم واالتصال   
606

5 

 تكنولوجيا التربية//التعليم //التعليم االلكتروني 
115

47 

 تكنولوجيا التربية//الوسائل التعليمية
746

4 

 //تكنولوجيا التعبير//الفن//الحداثة
343

1 

 تكنولوجيا التعلم//التعلم//طرق التعلم
115

67 

الوسائل التعليمية -تكنولوجيا التعليم  
102

72 

 تكنولوجيا التعليم//التعليم//طرق التعليم
103

12 

 تكنولوجيا التعليم//مصادر التعلم//تنمية التفكير 
358

1 

 تكنولوجيا التعليم/االتصال في التعليم/التعليم/طرق التدريس
101

32 

 تكنولوجيا العصر،الحاسب العلمي،المشروعات التعليمية
574

1 

 تكنولوجيا المعلومات 

398

5, 

398

6 

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصال//التسويق 
558

0 

 تكنولوجيا المعلومات//اإلتصال//العالقات العامة
913

2 

 //تكنولوجيا المعلومات//األمية التكنولوجية//صناعة القرارات
111

38 

 تكنولوجيا المعلومات، اإلتصال الداخلي 
781

6 

 تكنولوجيا//المعلومات//المصطلحات
398

7 



 تكنولوجيات اإلتصال الحديثة//المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية
992

8 

 /تكنولوجيات اإلتصال
847

4 

 //تكنولوجيات اإلتصال//اإلتصال داخل المؤسسة
102

23 

الشخصية, طرق قياس تكوين االتجاهات, تكوين القيم, طرق قياس االتجاهات؛ الشخصية : نظريات تفسير 
الشخصية؛ ديناميات الجماعة؛ القيادة في المجتمع االشتراكي : تعريف القيادة, أنواع القيادة؛ العالقات 
 االجتماعية, قياس العالقات االجتماعية؛ مشكالت اإلدمان على الخمور, مش 

105

10 

 تكوين الجماعات//ظواهر الجماعات//التعلم التشاركي
501

3 

المغرب  تلخيص؛ أخبار  
511

0 

 تلمسان //المعطيات التاريخية والجغرافية
684

0 

 تلمسان : جغرافيا و تاريخ 
126

16 

تلمسان االسم و المعنى//ابواب تلمسان//ملوك 
 تلمسان//مساجد//مدارس//علماء//صلحاء//مشاهير//التحضر و التمدن

100

50 

2هد ابي حموتلمسان الصفرية//المرابطية//الموحدية//الزيانية//الحصار//ع / 
442

4 

 تلمسان// الماضي// الحاضر 
641

8 

 //تلمسان//اسبانيا القطالنية//تاريخ
867

3 

 تلمسان//الطبيعة//المواصالت//السكان//األضرحة 
126

97 

االدارسة//المرابطين//الموحدين//الزيانيين//األمويين تلمسان//الفتح االسالمي//عهد   
589

8 

 تلمسان//المعالم الدينية//الجامع الكبير 
121

54 

 تلمسان//شخصيات تلمسانية//المعاصرة//الثقافة//مهد حضارة 
725

0 

 /تلمسان//فن العمارة//التراث الفني
684

1 

المساجد//االضرحة//االبواب//صور //تلمسان//معالم اثرية   
122

03 

 تلمسان؛ الزيانية
921

6 

 تلمسان؛ عيون؛ عربية
121

13 

 تلوث البيئة //حق االنسان 
105

24 

 تلوث البيئة//جسم االنسان//تلوث الماء//التلوث الضوضائي 
950

0 



 /تلوث البيئة//حماية البيئة
247

2 

 تمايز الذات//التفكير اإلبداعي
288

9 

 تمايز الذات//القرار 
661

5 

 تمنراست : جغرافيا و تاريخ 
126

06 

 //تمنراست//الحرف//الصناعة التقليدية
119

84 

 تموز//آب//ايلول//عادات //تقاليد
918

4 

رعاية الطفولة -تنشئة االطفال  
763

2 

 تنشئة األطفال//الوالدين//تعديل السلوك
400

4 

األسرة, مفاهيم سيكولوجية, دراسات ميدانية تنشئة الطفل : في المجتمع, في   
276

1 

 /تنشئة الطفل/حاجات الطفولة
276

2 

تنظيم التربية والتكوين//اإلدارة المدرسية//الحياة المهنية//تنظيم الدراسة وسيرها في مؤسسات التعليم 
 .والتكوين//االمتحانات والمسابقات

786

1 

الخاصة،العزل العنصري،المعونة الفيدرالية للتعليمتنظيم التعليم،المدارس   
576

5 

 تنظيم المجتمع // بحوث //دراسات
521

4 

 تنظيم المجتمع //اجهزة التنظيم //القيادة
977

9 

اإلدارة المحلية -تنظيم المجتمع  
117

84 

 تنظيم المجتمع//أجهزة الممارسة المهنية//االتجاهات الحديثة
118

14 

المجتمع//الخدمة اإلجتماعيةتنظيم  // 
112

90 

 تنظيم المجتمع//شباب االسكندرية//تنمية المجتمع 
105

75 

تنظيم المجتمع:تنظيم المجتمع و التنمية المحلية, المنظم االجتماعي, الدور الدفاعي للمنظم االجتماعي, 
, خطواته, معوقاتهالخدمة االجتماعية, استراتيجيات المنظم االجتماعي, العمل االجتماعي: دوره  

112

72 

 تنظيم النسل،نظرية ماركس 
806

1 

 تنظيم/بيئة الطفل/التعليم/التربية/األطفال
108

55 

 //تنمية التفكير//العقل//تعليم التفكير 
127

47 

113 /تنمية الطفل/رعاية األطفال/خصائص التربية/المدرسة/التربية و الثقافة
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التدربية//التفكير اإلبداعيتنمية الفكر//األنشطة   
116

64 

 /تنمية مهارات/طفل الروضة/اللغة/رياض األطفال
107

69 

تنمية وتقييم المجموعات المكتبية/اساليب تطوير نظم المكتبة المحوسبة/استخدام النترنت في تنمية 
 .المجموعات

103

15 

 تنمية//التفكير//اإلبداع//النقد
116

74 

 //تنمية//قدرات//التفكير اإلبداعي//الموهوبين
444

6 

تهافت ابن رشد في مواقفه المتعلقة بأزليةالعالم وبالصفات اإلالهية /من مغالطات ابن رشد/آثار وأسباب  
 *تهافت ابن رشد

102

03 

 //تهذيب األخالق//الدين اإلسالمي
382

4 

 توات//اعالمها//قضاة توات//تمنطيط 
584

6 

القوى//العالقات الدوليةتوازن  / 
115

09 

 توجيه الجماعة//اختيار القادة//التطبيع اإلجتماعي
370

4 

 توحات الدولة العثمانية
867

6 

 توفيق الحكيم//المفكر//الفنان
112

64 

 توفيق المدني: تراجم
935

3 

 تونس العثمانية، أهل الذمة 
576

6 

 تونس//األسرة المرادية
918

1 

 تونس//محمد الصادق باي 
688

6 

 // تيارت // أعالمها : المؤرخ التاهرتي // عبد الرحمن بن رستم // عبد القادر بن أحمد بوزيان
642

2 

تيارت // تاريخ و حضارة // الدولة الرستمية // االمام عبد الرحمان // الخالفات السياسية // األمير عبد 
 // القادر //سقوط الزمالة

642

1 

 تيبازة : جغرافيا و تاريخ 
126

07 

 تيبازة//النافورة األثرية
608

8 

 // تيديا // الجزائر
279

3 

 تيزي وزو//األمثال الشعبية
721

7 



 تيزي وزو//قرية آث القايد
122

62 

 /تيندوف//الثورة بتندوف
604

5 

 ثروات بالد توات // أجناس البشر
111

48 

العثمانية//شعيرة الحجثريا فاروقي//الدولة   
639

0 

 //ثقافة اسالمية//الشريعة اإلسالمية//األمن العالمي//الجهاد
267

5 

 ثقافة األنترنت//األنترنت//التواصل اإلجتماعي//المجتمع
842

2 

 /ثقافة الجزائر/حضارة الجزائر
442

5 

 ثوار : شهادات
952

3 

1962-5419ثورات الجزائر // وثائق // جبهة التحرير الوطني :   
655

3 

 //ثورات الجزائر//القرن التاسع عشر//القرن العشرين//جبهة التحرير//التعذيب
655

0 

م 19ثورات الجزائر//المقاومة في القرن   
657

9 

 ثورات القرن العشرين
657

6 

 ثورات المشرق
691

4 

 //ثورات//القرن التاسع عشر
656

8 

 ثورة //أول نوفمبر 
963

2 

يزيد//التقية ثورة أبي   
747

8 

 //ثورة األوراس
835

4 

 ثورة التحرير//الجرائم اإلستعمارية//المفاوضات الجزائرية//مفاوضات إيفيان//الحركات اإلسالمية
701

3 

 ثورة التحرير: األخالق والثورة، العامل الجزائري في فرنسا، الحركة النسائية الجزائرية، قضية فلسطين
622

4 

التحرير؛ الساحات الجهويةثورة   
129

93 

 ثورة الجزائر // ثوار الجزائر 
543

1 

 /ثورة الجزائر//استقالل الجزائر//المغرب العربي//الرئيس الشادلي بن جديد
526

3 

459 /ثورة الجزائر//الحمالت الصليبية//المقاومة الجزائرية//االستعمار الفرنسي



5 

الجزائر//الصحافة الدوليةثورة  / 
902

2 

 /ثورة الجزائر//الصحافة العربية
649

8 

 /ثورة الجزائر//الصحافة العربية//االعالم الثوري
649

7 

ثورة الجزائر//المغرب االقصى//حكومة الجزائر بالمغرب//الكفاح المسلح//الالجئون 
 /الجزائريون//مؤسسات الثورة//إعالم الثورة

122

11 

ئر//مذكرات مجاهدثورة الجزا // 
651

9 

 /ثورة الجزائر//مقاومة عنابة//رموز الثورة//الشهداء االبرار//المعارك//المقاومة السياسية//المضاهرات
709

0 

 /ثورة الجزائر//مؤتمر الصومام//النشاط الفدائي
118

89 

 //ثورة الشيخ الحداد//ثورة المقراني
658

0 

الزبير،كتاب ابن قتيبة،المؤرخ ابن أثير،المتكلم ابن العربي،النقد  ثورة الصحابي عبد هللا بن 
 التاريخي،الرحالة ابن بطوطة،ابن حجر العسقالني،

101

84 

 //ثورة المختار الثقفي
113

56 

// مؤتمر الصومام  1955أوت  20ثورة أول نوفمبر // الثورة الجزائرية // أحداث   
282

2 

الجزائر // الحرب التحريريةثورة أول نوفمبر //   
596

9 

1954ثورة أول نوفمبر؛   
122

52 

 //ثورة بوعمامة//الجزائر
835

2 

// االعالم الوطني // جبهة التحرير الوطني // مفهوم الثورة // االعالم الفرنسي 1954ثورة نوفمبر   
512

9 

الكراغلة//األمازيغ//كتامة الجزائر//نشأة الدولة العثمانيةثورة يوغرطة//ثورة  // 
104

98 

ثورة يوليو،السيبرناطيقا،الصهيونية،البيئة،تمويل امريكا السرائيل،الحركة العمالية المصرية،األزمة 
 النقدية العالمية،االحتكارية،الشوفينية البرجوازية

958

9 

 //ثورة//أسعار النفط//منظمة أوبك
524

1 

ة//عمر بن حفصونثور // 
128

97 

 جامع الزيتونة//النخبة اإلصالحية الجزائرية
824

7 

 جامعة الدول العربية، إصالح 
118

47 

 جامعة الدول العربية،حرب فلسطين،مصر،المغرب العربي،استقالل الجزائر،االشتراكية 
130

56 



المحاكم المصرية  -جامعة السلطان قابوس  
963

9 

 جباية األموال
635

9 

جبل لبنان،والية بيروت،عهد اوهانس باشا،لبنان و الحرب العالمية االولى،عهد جمال باشا،االتراك في 
 لبنان،

353

8 

 // الثورة الجزائرية // المواقف الدولية //جبهة التحرير الوطني // السياسة العربية 
777

4 

األسلحة و األطباء // منطقة القبائلجبهة التحرير الوطني // طبيب جيش التحرير الوطني // قافلة   // 
606

1 

 جبهة التحرير الوطني // ميثاق طرابلس
594

9 

جدلية االحتالل و التحرر//الجزائر//جبهة التحرير//الحزب الشيوعي//الحركة الدينية//شهداء 
 الثورة//منطقة االوراس 

861

0 

 جديد مسعود : مذكرات 
699

2 

الجزائر//التسليح//التدريب//اجتماع الصومام //المفوضات//جذور نوفمبر   
127

96 

 // اإلنترنت //الدليل اإللكتروني // جرائم الحاسوب
354

0 

م1962-1830جرائم فرنسا//اإلبادة//  
114

08 

 جرائم فرنسا//الجزائر//اإلغتصاب//التعذيب //السجن الفرنسي 
577

1 

الرابعة//ثورة الجزائرجرائم فرنسا//الوالية  // 
824

5 

1961أكتوبر  17جرائم موريس // جرائم فرنسا ضد الجزائر //   
577

2 

 *جرائم//الطفل
476

7 

 جربمة اإلستغالل الجنسي 
966

5 

 جربمة اإلغتصاب
966

5 

 جربمة التعرض
966

5 

 جربمة المالحقة
966

5 

 جرد التحف الفخارية 
490

1 

20اإلقدام//الصحافة مطلع القرن جريدة   
121

97 

 جريدة المنار // الحركة الوطنية الجزئرية
111

92 

966 جريمة التحريض على الفسق 



5 

 جريمة السرقة//الضحية 

917

2, 

917

3 

 جريمة الفعل الفاضح 
966

5 

الجنائية // الشريعة جريمة غسل األموال // الجريمة المنظمة // جرائم الشبكات اإللكترونية // المحمكة 
 // اإلسالمية

401

0 

 جريمة هتك العرض
966

5 

 جزء عم
109

84 

 جزيرة العرب قبل االسالم،الدعوة االسالمية،غزوات،سياسة الرسول الكريم في المدينة 
854

0 

 جزيرة العرب//العرب قبل االسالم//غزوات الرسول//قيام الخالفة
498

6 

لجاهليجزيرة العرب//جزية العرب//العصر ا // 
986

6 

 جزيرة العرب//مكة المكرمة//المدينة//الرسول صلى//الخلفاء 
116

18 

جزيرة العرب،العقلية العربية،الجاهلية،االسالم،فتوحات اسالمية،الفرس،الفلسفة اليونانية،االدب 
 اليوناني،القرآن،الحديث،التشريع،فرق دينية

547

9 

 جزيرة صقلية//النورمان 
562

7 

العمران الريفي // وظائف المدن // بيئة المدينة جغرافية   
264

2 

 جغرافية//الوطن العربي//التربة//المناخ//المياه//الثروات
445

5 

 جماعات العمل
536

3 

 جماليات اإلخراج//المسرح//السينما//الفنون//لغة الكاميرا
872

2 

السياسية // السياسة // المطالب السياسية // االتحاد و جمعية العلماء المسلمين // الجزائريين // المواقف 
 التسامح // الكنيسة بالجزائر

597

5 

 /جمعية العلماء المسلمين//احتالل الجزائر//محاربة التبشير
117

38 

 //جمعية العلماء المسلمين//الثورة الجزائرية
103

47 

 جمعية العلماء المسلمين//المدارس الحرة
824

6 

ء المسلمين//المهاجرين الجزائريين بفرنساجمعية العلما / 
640

1 

 //جمعية العلماء المسلمين//النشاط اإلصالحي
130

50 



 /جمعية العلماء//كتاب التحريف و التزييف
508

7 

1940-1931جمعية العماء المسلمين//  
829

2 

 //جمعية الموحدية//شخصيات ندرومة//الدولة الموحدية
125

33 

المسلمين الجزائريين وثورة أول نوفمبر ،تباين موقف الجمعية العلماء من الثورة،موقف جمعية علماء 
 .االبراهيمي من الثورة ،موقف البصائر من الثورة

724

3 

 جمهورية أسيا الوسطى _ قزوين _ احتياطات الطاقة _ الدبلوماسية األمريكية 
783

1 

 جميلة بوحيرد: سيرة ذاتية 
107

56 

 جنوب إفريقيا 
115

45 

 جنوب شرق اسيا // جغرافيا // سياسة // اديان // استعمار غربي
414

4 

 جنوح األحداث 

103

91, 

124

64 

 جهاد جالل الدين منكبرتي 
111

75 

جهنم المسيحية  -جهنم التوراثية   -جهنم الوثنية  -جهنم المزدكية  - جهنم المصرية  -تاريخ  -جهنم   
125

40 

استراتيجية جبهة التحرير // السياسة الخارجية للحكومة المؤقتة جهود الحركة الوطنية //   
650

8 

 جودة الحياة//التفاؤل//التسامح 
109

51 

 جودة الحياة//المشكلة اإلجتماعية
580

8 

 جورج بوش // عصابة المحافظين // الفكر السياسي االمريكي
938

5 

 //جون ديوي// الفلسفة//الفن 
761

5 

تاريخجيحل : جغرافيا و   
126

02 

//الحياة اإلقتصادية 18جيرار سيمون//مصر//القرن  
688

2 

 /جيش التحرير الوطني//واليات الثورة//انتصارالجيش الوطني
629

9 

 //جيش الثورة الجزائرية//جيش التحرير التونسي//دعم الثورة
122

23 

 جيل المعجزة//الرئيس هواري بومدين//الجامعة//االدارة//التربية 
638

9 

123 جيهان السادات؛ عصر السادات
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//نتائج//هيئة االمم//الحرب الباردة//عدم االنحياز//القضية الفلسطينية//تاريخ الجزائر 2ح ع   
591

4 

//حرب التحرير//المحتشدات1945//ماي2//ح ع1ح ع  
107

71 

 الصحراء //حاضرة القنادسة // النشأة 
296

2 

 حاضرة بونة//الحياة العلمية
832

1 

كم لبنان االمير فخر الدين الثانيحا  
517

3 

،قيادة الثعالبي 1920مرس 14،تأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي 1918-1881حالة تونس مابين 
 .للحزب من خالل مواقفه ومؤلفاته

122

86 

 //حاية البشر
317

7 

 //حب الرسول صلى هللا عليه وسام//سيد الكونين
814

6 

العلم//علم االجتماع نظريات معاصرة//علم االجتماع ميادين الدراسةحدود  / 
340

2 

1962-1958حرب التحرير؛   
126

73 

 حرب الجزائر// الحرب الباردة 
125

27 

حرب الجزائر//العالقات المغاربية//الجالية الجزائرية//الحكومة الجزائرية المؤقتة//الخالف  
 /الحدودي//التصامن الليبي

122

12 

 //حرب الجزائر//المتطرف الفرنسي
408

4 

 /حرب الجزائر//سياسة التعذيب//االستعمار الفرنسي
843

2 

 /حرب الجزائر//فرنسا و التعذيب//جبهة التحرير الوطني//قضية نويل فافروليار
108

94 

 حرب الجزائر؛ الحراك المدني 
107

22 

 حرب الجزائر؛ جذور 
111

59 

 حرب الجزائر؛ ملفات
585

7 

الجزائر؛ يوميات فتى؛ مجاهد حرب  
115

94 

 حرب الخليج 
114

82 

 /حرب الخليج
523

8 

 /حرب الكلمات
117

46 



 //حرب المخابرات//الموساد//المخابرات العربية
128

03 

//دور الجزائريين فى فلسطين//نماذج من المجاهدين 1948حرب  
592

9 

 حرف األ لف 
128

91 

 حرف الباء// حرف الثاء
128

90 

الجر حرف   
776

2 

 حرف الجيم// حرف الخاء 
128

89 

 حرف الدال// حرف الزاي//حرف الراء 
128

88 

 *حرف السين//حرف الضاد
128

87 

 حرف العين
128

86 

 حرف الغين/ حرف القاف
128

85 

 حرف الكاف/ حرف الميم
128

84 

 حرف الميم// حرف النون
128

83 

 حرف النون// حرف الياء
128

82 

اإلصالح(الديني) في العالم العربي،القضية الفلسطينية منذ النشأةحركات   
966

3 

 // حركات الجسد // اإليماءات // أنواع الشخصيات // لغة األلوان
113

67 

 //حركة اإلصالح الديني
598

7 

حركة الخوارج//المغرب اإلسالمي//الفتح اإلسالمي//الخوارج الصفرية//الحركة  
الد المغرباألباضية//الفاطمية//ب  

612

9 

 حركة الشباب التونسي،نشر التعيم،الجمعية الخلدونية،الحزب الدستوري الجديد
710

9 

 حركة الفتح اإلسالمي في بالد المغرب،الحركة الفكرية ، الحركة اإلقتصادية
848

1 

 حركة الفتح اإلسالمي//قبائل األزد
128

28 

 حركة المقاومة؛ األندلس؛ غرناطة
943

2 

 حركتي كوبيس و بمونيس 
869

3 

326 حرية اإلرادة//ابن رشد//حدوث العالم//تاريخ // علم الكالم
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 .حرية االنسان في القران ،الفلسفة االسالمية ،لقاءات مع الصحافة
264

0 

تاريخ -النصوص القانونية  -حرية الصحافة   
364

4 

تحكم السلطة  -حرية الصحافة  
714

7 

الصحافة//صورة اآلخر في الصحافةالبريطانية//أصوليي أمريكا وإرهابييهاحرية  . 
494

7 

 حرية العقيدة
941

3 

 حزب الشعب الجزائري // األوربيون // القمع // مقاومة الشعب الجزائري // االنتاج في السجن 
111

07 

الخاصة حزب الشعب الجزائري // النضال // الكفاح المسلح // محن الثورة // المنظمة  // 
120

40 

لبنان -إسرائيل -حزب هللا  
884

4 

 //حزب هللا//المقاومة//إسرائيل
723

6 

 حزب جبهة التحرير 
106

93 

حزب حبهة التحرير ومنطق الثورة،الحزب ومستقبل الٌشتراكية، الحزب بين المبدئية والمرجعية، األفالن 
 بين المعمول والمأمول

106

94 

الجزائري //جبهة التحرير الوطنيحزب// الشعب   
103

49 

 حسن البنا

502

6, 

502

7 

 /حسن نصر هللا
103

54 

1954حسين برحايل : الشهيد // الحصار البحري الفرنسي // مفاوضات ايفيان // أول نوفمبر   
572

7 

 .حصر فهارس المخطوطات العربية بديرسانت كاترين//النتائج العامة والتوصيات
533

3 

 حضارات الشرق األدنى//حضارة بالد مابين النهرين//المدينة اليونانية//الحضارة الهلينية//آسيا الشرقية
116

49 

 حضارة الشعوب؛ دراسات القديمة
730

1 

 حضارة العرب:النظم االدارية،العلوم،الفنون،النشاط االقتصادي 
897

9 

 //حضارة العالاق القديمة
843

1 

االسالمي،عقبة بن نافع،قلعة بني حماد،انتشار المذهب المالكي،التجارة في ساحل  حضارة المغرب 
 الجزائر الشرقي،الخلدونية،االدريسي

103

36 



 حضارة اليمن:البنية السكانية،النظام الديني،النظام السكاني،الري،السدود،البناء ،الزراعة،الهجرة،،آثار
803

6 

 حضارة أوروبا؛ العصور الوسطى
114

00 

ارة مصر القديمة:الحياة االقتصادية،الحياة االجتماعية،االدارة،الفكر الديني،االدب،العلوم حض  
876

2 

 حضارة مصر،بالد العرب،اقليم سوريا،آسيا الصغرى،بالد النهرين،ايران 
100

93 

 حضارة واد الرافدين// الحضارة اآلشورية
130

24 

الشريعة اإلسالمية -حضانة الطفل   
776

1 

الموارد//سياسة البيئةحفظ   
458

0 

 //حق هللا//حق النفس//حق األم//حق الغير
595

4 

 // حقوق األطفال // حماية الطفل // األسرة
361

6 

 حقوق اإلنسان 
128

72 

 // القانون الدولي // النظام اإلسالمي // البالد العربية // حقوق اإلنسان
124

59 

العولمة // اإليديولوجيات العنصريةحقوق اإلنسان // االقليات //   // 
457

8 

 // حقوق اإلنسان //اإلنهيارات // التحوالت // التنمية // الديموقراطية // الجزائر // المنطقة العربية
129

92 

 // حقوق اإلنسان //القانون الدولي // الضمانات الدولية
104

13 

الحريات األساسية -حقوق اإلنسان  
939

5 

لبنان -حقوق اإلنسان السياسية -اإلنسان الشخصيةحقوق   
113

94 

النظم العامية  -حقوق اإلنسان  
746

0 

 /حقوق اإلنسان
130

15 

 //حقوق اإلنسان//اإلسالم
422

0 

 /حقوق االنسان//التنمية االجتماعية
268

5 

 /حقوق اإلنسان//الثقافة//اإلصالح الديني
792

7 

العالمي حقوق اإلنسان//السلم   
949

4 

866 /حقوق اإلنسان/السياسة



3 

 /حقوق اإلنسان/العولمة
131

00 

 حقوق اإلنسان/نظم الحكم 
727

7 

 حقوق الطفل
776

1 

 /حقوق العاملين//وظائف المدير//التنظيم//التعامل
436

7 

 حقوق المرأة
352

1 

 حقوق المرأة//الشريعة اإلسالمية
776

6 

المرأة//القانون الدولي//اإلسالمحقوق  / 
707

6 

 //حقوق المرأة//أمهات المؤمنين//المرأة و العلوم الدينية//األمومة
433

8 

 حقيقة النبوة،اإلسالم،الغرب،اإللحاد،االيمان،العقيدة،االنسان
105

35 

ج عالجي حقيقة دمج األطفال ضعيفي السمع في المدارس العادية تكيف نفسي أم تربوي، فعالية برنام
أرطفوني مقترح لحاملي الزرع القوقعي، معوقات اإلرشاد لذوي اإلعاقة السمعية لحاملين للزرع القوقعي، 
 دراسة حالة األفازيا من وجهة نظر معرفية ونفسية لسانية

116

59 

 //حقيقة//عقيدة
326

7 

،وزارة  18882باشا،ازمة يناير حكم الخذوي توفيق،واقعة قصر النيل،واقعة عابدين،وزارة شريف 
 البارودي،مذبحة االسكندرية،مؤتمر االستانة،زعماء ثورة، 

383

1 

 /حلف وارسو//انهيار
737

8 

 حلم ليلة صيفية//مسرحية
909

6 

 //حلية البشر//تراجم

317

8, 

317

9 

مة الميكروبيةحماية البيئة//التلوث الميكروبي//الغذائي//الهوائي//المائي//المعدني//االشعاعي//المقاو  
608

6 

 حماية التراث الثقافي//منطقة تمنراست
302

4 

 حماية المقابر؛ الفرعونية
980

9 

 حمدان بن عثمان خوجة: تراجم 
112

24 

 حمداني؛ قضية 
588

6 

130 حملة نابليون على مصر،تاريخابراهيم باشا،قناة السويس،اصالحات محمد علي باشا،



31 

القادر//التقاليد االجتماعية//االثار و التوسع الرومانيحمو موسى//عهد االمير عبد   
975

7 

 //حوادث العمل//األمراض المهنية//الرضى الوظيفي

120

33, 

120

34 

 حوادث العمل//مردودية العامل 

644

1, 

644

2 

حوار الحضارات : حضارات آسيا, حضارات االسالم, حضارات أفريقية, حضارات أمريكا ااالتينية؛  
أوروبا, مستقبل أوروبا, جرائم أوروباتاريخ   

105

34 

 //حوار الحضارات//اليابان//العالم اإلسالمي//التحول
877

1 

 حوار مع مجلة الشرق األوسط//عمان الثقافي//المساء//جريدة الجزائر //قناة الجزيرة
624

2 

 حوض البحر األبيض المتوسط//صناعة السفن اإلسالمية
100

55 

سة،كتاب نظم الدر حياة التنسي،األدار  
323

3 

 حياة الرائد الثورية//القاعدة الشرقية//هيكلها//خطي موريس وشال//االغتياالت//التعذيب الفرنسي 
867

4 

 حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم،الخالفة االسالمية،حروب الردة،الفتوحات االسالمية،العصر االموي
732

9 

 حياة الصحابة// سيرة
496

6 

الطفل // تعليم األطفال // مرحلة ما قبل المدرسةحياة   // 
920

9 

 حياة العدواني//عصره//العلماء//الصلحاء 
859

6 

 //حياة النبي//محمد القائد//المعاناة//الرسالة
986

7 

 /حياة محمد العيد آل خليفة
855

6 

 حياة نجيب محفوظ 
531

9 

 حياة؛ األمير عبد القادر
333

0 

القادر الجزائريحياة؛ األمير عبد   

332

9, 

333

1 

 حياته//آثاره//نصوصه//عصر الفكون//اعيان 
858

7 

701 حياته//أعماله//أنحاء العالم//األجناس البشرية
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 خالد نزار : مذكرات
126

71 

 // خدمات المعلومات // مصادر المعلومات // خدمات اإلعارة // البيبليوغرافيا // التكشيف
103

09 

الجماعة//التعليم و الممارسةفي الوطن العربيخدمة  / 
846

6 

 خدمة الجماعة//التقويم//أدوات اإلشراف
101

31 

خدمة الجماعة: عالقة خدمة الجماعة بالخدمة االجتماعية, أساسيات طريقة العمل مع الجماعات, أسس 
 طريقة العمل أخصائي الجماعة, مجاالت ممارسة طريقة العمل مع الجماعات

101

21 

 خدمة الفرد 
105

66 

 خدمة الفرد//الدور االجتماعي//الخدمة االكلينيكية//العالج السلوكي
408

5 

 خدمة الفرد//نظرية//المدرسة الوظيفية//المدخل النفسي//حل المشكلة//األنا//العالج االسري 
962

1 

 خدمة الفرد:المساعدة،الزيارة المنزلية،التقبل،المقابلة 
335

2 

 خراسان،خالفة عمر بن الخطاب،أمر الخاتم،أمر النقود، 
314

5 

 خرسان في العصر العباسي
589

6 

 //خريجي الجامعة//البطالة

838

4, 

838

5 

 //خريجي الجامعة//سوق العمل//اإلختيار المهني

793

2, 

793

3 

 //خزانة آل جوزي
849

6 

الدراسة//المدرس//التدريس//تقويمخصائص المدرسين//المهارات//إدارة الوقت//حجرة   
692

7 

 *خصائص المنطق// قوائم الصدق// الفئات
123

53 

 خطأ التبعيةالفكر الديني،
278

9 

 //خطاب //استعمار
554

0 

خطاب الصورة، اإلقناع، معالجة الجسد في الخطاب، نظريات اإلقناع، نظريات اإلتساق المعرفي، نظرية 
التطابق، نظريات اإلقناع، نظرية اإلتساق المعرفي الوجداني، نظرية اإلستجابة، نظرية التوازن، نظرية 

 التناشز المعرفي، نظرية التعلم، النظريات الوظيفية، نظرية كاتز وجماعته

729

2 

 خطاب الكراهية//مواقع التواصل اإلجتماعي
786

3 



 خطوات إعداد التقارير
103

28 

عامة للمعلمين//الحصص التعليمية  خطوات تخطيط درس فعال//إرشادت  
733

7 

 خطوات تنمية المجتمعات المحلية, المشاركة الشعبية, الجمعيات الدينية 
270

1 

خالفة ابي بكر الصديق،بيعة علي بن ابي طالب لعثمان،نفي ابي ذر الغفاري،الثورة على سيدنا عثمان بن 
 عفان،موقعة صفين 

101

96 

الصديق،اليرموك،خالفة عثمان،وقعة الجسر ،وقعة جلوالء،بيعة يزيد،قصة الحرة،وفياتخالفة   
381

7 

 خلفاء اإلسالم،إسبانيا،األندلس،شمال افريقيا،مصر،سوريا،اليمن و الحجاز،ايران 
877

5 

 خلفية الدراسة//األدب النظري//طريقة الدراسة//نتائج//مناقشة//توصيات 
110

75 

تراجم-خليل حاوي  
346

2 

تراجم-خليل مطران  
101

11 

 خيانة الثورة//استئصال الهوية//اللغةومستقبلها//الدين والثقافة//وضعية اللغة العربية
624

3 

1962خيبة االنطالق؛   
127

69 

 خير الدين التونسي//أحمد الشدياق//المشروع النهضوي
111

80 

القادر//المقراني//االمير خالد//ابن باديسخير الدين بربروس//االمير عبد   / 
459

7 

 خير الدين: مصلح 
713

2 

 دار اسامة للنشر و التوزيع
400

5 

 دار األمير عبد القادر 
105

99 

 دافعية اإلنجاز
127

53 

 //دافعية التعلم//التوافق الدراسي
916

7 

 دافعية التعلم//التوجيه الجامعي
590

7 

التعلم//أنماط التفكيردافعية  // 

750

3, 

750

4 

 .دائرة المعارف الدولية/المعلومات/المكتبات

108

98, 

108

99 



دخول المسلمين الى االندلس،طارق بن زياد،بني أمية،ثورة بن حجاج في اشبيليا،مسجد قرطبة،الدولة  
 العامرية

513

4 

القديمةدراسات تاريخية ،أبحاث في اللغة والكتابة الليبية   . 
713

8 

 دراسات حضارية// التاريخ // التراث
796

0 

 .دراسات عربية/دراسات استشراقية/فهرس عام بالمؤلفين
122

73 

 .دراسات في تاريخ الجزائر الماضي والمعاصر ،مقاالت صحفية، لقاءات صحفية
117

39 

 دراسات//الشاعر جلواح 
815

1 

النفسية//الشخصيةدراسات//الصحة   
388

5 

 دراسات//الفلسفة //الفكر اإلسالمي//ابن باديس//الحداثة 
438

0 

 دراسات//الفلسفة//الفكر اإلسالمي//ابن الهيثم//ابن رشد 
438

1 

 دراسة االحصاء//العلوم االجتماعية
523

5 

البيروقراطية//المعرفية//العقالنية//البنائية//المؤسساتية//القوى  دراسة السياسة الخارجية//المقاربة 
 المتوسطة//النفسية//الجماعة//اإلتصال//تحديات

120

58 

 دراسة المجتمع العربي: البناء االجتماعي, النظم االجتماعية
110

88 

 دراسة الواقع//العالم الغربي//العالم االسالمي//النقد الذاتي//الحوار 
712

9 

تاريخية/أثرية/أرشيفية/تاريخ المحكمة/األهمية التاريخية دراسة . 
125

29 

 .دراسة تاريخيةوأثرية/ارشيفية/وثائقية لسجالت محكمة الباب العالي
125

28 

 دراسة تحليلية:وثائق الخالفة و الخلفاء
426

1 

 دراسة تقويمية//الدمج بالمدارس//التأخر الدراسي//اإلعاقة العقلية 
111

95 

 دراسة جغرافية تاريخية//المغرب األوسط 
129

69 

 دراسة سياسية//عمرانية//اجتماعية//ثقافية
109

06 

 دراسة فنية تحليلية لمخطوط فارسي
747

4 

 دراسة كتاب الثورة العرابية
125

45 

 دراسة نقدية 
449

3 

العالقات//الشرق//الغرب//اللغة الالتينية //العالقات//الكنيسة المقدسةدراسة وثائقية//تاريخ  // 411



9 

 //دستويفسكي//حياته//العائلة//المؤامرة//ذكريات//المراهق
128

26 

 دعم التعلم لدى ذوي الحاجات الخاصة//أنماط السلوك
116

61 

ي//أحمد الشقيري دعم الثورة الجزائرية//القائد عبد الكريم الخطيب//ابن حليم السياس   
122

19 

 داللة اللغة الفيلمية//اإلشهار التلفزيوني 
906

5 

 داللة الموروث الثقافي، مواقع التواصل اإلجتماعي 
112

36 

 دلس : الموقع الجغرافي // المناخ // تضاريس دلس // دلس تاريخ // الفن المعماري // العادات و التقاليد
// 

907

5 

 دمج التفكير 
110

57 

 //دمشق//نور الدين الزنكي
120

55 

 دهاة العرب//سير الصحابة 
328

2 

 دهاة العرب//معاوية//بن العاص//المغيرة//زياد
328

3 

اإلنجليزي في المشرق العربي،مظاهر الصراع وأهم أطرافه  -دوافع وأسباب الصراع الفرنسي  
 . ،انعكاسات الصراع على مختلف األطراف

110

71 

 -المعالجة اإلجتماعية  -المعالجة الثقافية  -المعالجة الجغرافية  -المعالجة التاريخية  -دوائر معارف 

فرنسا -إسبانيا  -وهران  -الجزائر   

513

7 

 -المعالجة اإلجتماعية  -المعالجة الثقافية  -المعالجة الجغرافية  -المعالجة التاريخية  -دوائر معارف 

فرنسا -إسبانيا  -وهران  -الجزائر   

513

6 

 //دور اإلتصال//العالقات العامة
788

5 

دور األخصائي النفسي الحديث في المؤسسات العسكرية، الهندسة البشرية في المجاالت العسكرية 
ب مابعد الصدمة في القوات المسلحة، نظريات تفسير  والصناعية، فن تمويه المنشآت العسكرية، اضطرا

عالج النفسي اضطراب الفزع والقلق المعمم، تقنيات ال  

476

1 

دور اإلدماج في اكتساب اللغة لدى األطفال زارعي القوقعة في مرحلة ماقبل التمدرس، التشخيص المبكر  
الضطرابات السمع عند الطفل، كفالة الطفل المعاق سمعيا في إطار إدماجه المدرسي، برنامج عالجي 
 تدريبي لإلعاقة السمعية

116

59 

التلفزيون//ثقافة المواطنةدور  // 
100

51 

 دور الجهاز العصبي في السلوك اإلنساني 
256

1 

 دور الجهاز الهرموني في السلوك اإلنساني 
256

1 

 //دور الروضة//القراءة
625

5 

 دور الزوايا// الطريقة الرحمانية //الطريقة التيجانية
126

67 



العثمانية//االستعمار فى شرق افريقيا//القرن االفريقي//العالقات بين مصر دور العرب//المغرب والدولة  
 وايران

116

15 

 //دور العالقات العامة//الصناعات التقليدية
918

9 

دور المرأة الريفية في الحرب التحرير،لمحة تاريخية عن نشأة مخيمات التعذيب السرية في الجزائر 
مراكز،وسائل التعذيب المستعملة في تلك ال  . 

951

5 

 دور المرأة//التنمية//جرائم النساء//اإلعالم//الموروث الثقافي//ابداعات المرأة
398

1 

دور المكتبة الجامعية ووظائفها//التنظيم اإلداري والمالي//العمليات الفنية وخدمات القراء//التعاون 
 .والمشابكة ومباني المكتبة

563

7 

التنشئةدور المؤسسات التربوية في   
950

5 

 دور المؤسسة العسكرية في الدولة العثمانية
751

1 

 دور وسائل اإلعالم في األمة االسالمية
129

03 

 دورالمغرب في نشر اإلسالم ولغة القران،الفتح اإلسالمي 
732

6 

مارة دول المشرق العربي:ما بعد الحرب العالمية الثانية،االنتداب الفرنسي على فرنسا،الطائفة في لبنان،إ 
 االردن،فلسطين تحت االنتداب البريطاني،الصهيونية 

122

97 

 //دولة اإلسالم//الحجاز//عهد النبي صلى هللا عليه وسلم
107

16 

 دولة االسالم،الخالفة االسالمية،االمويون،العباسيون،فتوحات اسالمية،العثمانيين 
769

5 

 دولة األغالبة 
127

42 

الهلنستيدولة البطالمة؛ العصر   
130

39 

 //دولة الحرز
780

0 

 دولة السلجماسيين من آل شريف،فتح تازا،فتح المهدية،غزو البربر،
528

3 

 دولة السلطان السعيد با�،بن يوسف الزياني،ذكر الشاوية،تلمسان،سقوط غرناطة،البرتقال
528

0 

المرابطين//المغرب//األندلس//قرطبة//اسبانيا//امارة بني زيري//بني حماددولة   
483

3 

 دولة المرابطين:يهود االندلس،ترجمة المعرفة،نظام الرهبانية المسيحية
590

8 

 دولة المماليك البحرية 
884

9 

 دولة المماليك:في مصر،في الشام؛الخطر المغولي 
448

5 

عبد هللا،هجوم الفرنسيين على العرائش ،جيش االصبنيول  دولة امير المومنين سيدي محمد بن  
528

4 

104 دولة بني حماد
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 //دولة صنهاجة//الحماديين//الزيريين
442

6 

 ديوان الشعر الشعبي؛ الثورة الجزائرية
779

3 

 ذكر األنبياء 
596

5 

السالم:آدم،نوح،أيوب،يوسف،شعيب،سليمان،زكريا،محمد؛الفرس،فراعنة  ذكر االنبياء عليهم 
 مصر،اصحاب الكهف،اليهود،النصارى،الغزوات،فتح مكة،المتنبي،الروم،، 

597

1 

 ذكرى:فتح االندلس،عمرو بن العاص يغزو افريقيا 
247

5 

 ذكريات //الكفاح//الجزائر//مصالي//مفدي زكرياء
111

05 

ازك ساباياردذكريات لم تكتمل//سيرة//ن  
130

23 

 ذكريات؛ مواقف 
298

4 

 ذوي االحتياجات الخاصة//اطفال//المناهج الدراسية//تنمية المهارات
361

3 

 ذوي االحتياجات الخاصة//تكنولوجيا التعليم//التواصل التعليمي//مصادر التعلم 
332

1 

 رابح مدور : سيرة نقدية 
796

4 

 رابعة العدوية ابن الريوندي 
646

1 

 التحليل النفسي -رايش 
709

7 

ربية:في الوطن العربي،في آسيا،العرب قبل االسالم،العرب بعد االسالم،القومية العربية،حركات  
 التحرر،مؤتمرات القمة العربية،الحرب الباردة،االحالف العسكرية

562

5 

 ربيع الخالفة األندلسية،الدولة العامرية،سقوط دولة بني حمود 
104

19 

ذاكرة الجزائر رجال من   سير :
567

3 

 رجال من ذاكرة الجزائر : سير

567

2, 

567

4, 

567

5, 

567

6, 

567

7, 

567

8, 

567
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 رجال//تاريخ//نساء//بطوالت//الجزائر
128

36 

 رحالة الشرق اإلسالمى // رحالة الغرب // رحالة الغرب األوروبي
104

51 

 رحالة الغرب؛ المشرق العربي
330

8 

س//مكة رحالت الحج//األندل  
629

7 

 رحالت مغاربية الى الحجاز:رحلة العياشي،رحلة السنوسي؛المسلمين في امريكا؛وقف جزائري بالقدس
855

4 

 رحلة المقري إلى المغرب والمشرق
899

2 

 //رحلة الوالتي//تندوف//والتة
619

8 

 رحلة محمد الغساني األندلسي//المجتمع اإلسباني 
100

77 

المشرق،الوافدين على االندلس من المشرق،فضائل أهل االندلس رحيل أندلسيين الى   
321

3 

 رسالة // الحقبة االستعمارية
647

2 

 رسالة إلى الفرنسيين//األمير عبد القادر//ذكرى العاقل//تنبيه الغافل
302

8 

 //رسالة//فرنسين
302

6 

 رسائل في الدين و الدنيا
954

2 

 رسائل؛ السجن 
292

8 

تراجم رضا حوحو:   
934

8 

 رعاية االسرة//الزواج العرفي//الخلع//اطفال الشوارع
118

12 

 رعاية األسرة//المشكالت األسرية//رعاية الطفولة//مشكالت الطفولة 
816

1 

 رعاية األطفال//األطفال//برامج الحاسوب
118

26 

اللعب -رعاية الطفل  
956

3 

النمو//الرضاعة الطبيعية//الحضانة//جودة رعاية الطفلرعاية الطفل//األسرة//مراحل   
111

33 

 /رعاية الطفولة //االطفال//الرعاية الصحية
107

47 

 //رعاية الطفولة//األطفال//اإلسالم 
111

70 



 رعاية الطفولة//األطفال//التربية//التعلم//سيكولوجية االطفال
559

8 

 رعاية الطفولة//األطفال//الرعاية الصحية 
107

49 

 رعاية الطفولة//مشكالت األطفال//المراهقين//الرعاية الصحية 
328

8 

الفكر العلمي -الفكر التربوي -الفكر السياسي -الفكر اإلقتصادي -الفكر اإلجتماعي -رفاعة الطهطاوي  
720

3 

 ركود المجتمع العربي،لغة التعليم في مصر،الفكر العربي االسالمي،الفكر االستشراقي
573

9 

 // رواد االنطباعية // معارض االنطباعيين // لقاءات االنطباعيين // أعالم االنطباعيين
609

2 

رواد الثورة//ثورة الجزائر//بن طوبال//بوالصوف//بن  
 //ارجم//زغدود//مغالوة//دهيلي//بوخشم//سايغي//بوعزة

650

0 

 رواد الوطنية // الوطنية الثورية // العمل النقابي // شهادات
953

6 

رواسب السلوك عند فلفريدو باريدو؛ النظرة السوسيولوجية المعاصرة : االتجاه الوضعي لجورج لندبرج, 
عند وليام اجبرن؛ االتجاه الوظيفي؛ االتجاه التحليلي؛ ميادين علم االجتماع, المنهج  االتجاه الوضعي

عي, الثقافة في المجتمع؛ النظم االجتماعية العلمي االجتما  

106

73 

 روايات، أدب عربي، نثر 
383

7 

 روبير الكوست//الثورة الجزائرية
954

3 

 روح اإلستقالل//مذكرات//مكافح//السلطة 
553

0 

روح القرن//الرياضيات//علم الفلك//التقنية//العسكرية//الصناعية//األمة األوروبية//حضارات 
 المحيطات//أمريكا//الثورة الفرنسية//الفتوحات النابوليونية

116

44 

تاريخ وسياسة،جمهورية جورباتشوف -روسيا  
368

6 

 رؤية النبي عليه السالم//آداب السفر//تشميت العاطس//الدعاء//الصالة على النبي المختار
325

7 

 رؤية شاملة//تنمية المهارات الحركية//يدوية//اإلدراك//اإلستخدام المنظم
731

9 

الحياة اإلجتماعية // العالم العربيريادة األعمال // المرأة // الحياة العامة //   // 
523

0 

م)//الدوراإلقتصادي 1830-1518رياس البحر في الجزائر خالل العهد العثماني (  
932

1 

 رياض األطفال/تربية الطفل/التعليم االساسي/رعاية الطفولة/طرق التعليم
563

3 

 زاويدي, محمد
298

5 

عرفات//االتصاالت الجزائرية االسرائلية زائر//انقاذ   
678

2 

 // زخارف اسم الجاللة // زخارف البسملة // زخارف اآليات القرآنية // زخارف النقوش الشعرية
123

94 



 // زخارف مغربية
643

3 

 // زخارف هندسية // زخارف خطية // زخارف عالمية // زخارف نباتية
643

4 

واألنسجة//الدين والطبزراعة األعضاء  // 
933

1 

العصر الحديث -زعماء اإلصالح  
548

6 

 زعماء//قادة//جواسيس//خونة 
573

8 

تراجم -بن أبي سلمى -زهير  
892

1 

 /زوايا التعليم//سياسة الفرنسة//االحتالل الفرنسي//نظام العزابة
914

4 

 //زيارة المواقع األثرية//تنمية الوعي األثري
101

95 

 زيارة//الحوليات//مارك بلوخ//بروديل//النموذج//الغوالغ
789

6 

 زيري ابن مناد//بولوغين//ياروتان//المحروسة//االغليد//ايرينا//الزناتيون//القافلة//السودان//باديس//حماد
885

1 

 سالم جيليانو 
103

71 

 سطيف : جغرافيا و تاريخ 
125

98 

 سعد بن معاد 
993

8 

 سعد دحلب، النضال 
621

0 

تراجم -سعدي الشيرازي  
232

0 

8سكردان السلطان//مصر//العدد // 
321

7 

 سكيكدة // تاريخ // بصمات
870

5 

 سلطان الفاطميين في الشام،بنو الجراح،بنو كلب،الحمدانيون،المرداسيون،بنو مزيد،الفاطميين في العراق
674

3 

تراجم -سلم الخاسر  
121

41 

األطفال//البيئة//التوجهات القيميةسلوك   
729

1 

 سلوك المجموعة//البحث//التعلم//االتصال//المهام//األساليب//تقويم المجموعة//التدريب
391

9 

سلوكيات الطفل بين الوالدة إلى سن الثانية عشر، لغة الطفل وعقله ماقبل المدرسة، النمو لدى األطفال في  
سيئة في تربية الطفل، أطفال التوحد وطرق العناية بهم، أطفال اضطراب سن المدرسة ومابعدها، أنماط 

 النشاط الزائد، تشتت االنتباه ووسائل التعامل، أطفال اإلعاقة الحسية

127

55 



 سلوكيات/في االسرة//في الدين//في العلم و التعليم//الشرطة 
811

8 

تراجم -سليمان البستاني  
124

55 

قضائيةسليمان القانوني// السلطة ال  
641

9 

 سمات الشخصية//الغضب//ضغط الدم 
880

5 

 سمات الشخصية//الكفاءة الذاتية 
113

25 

 .سمات مجتمع المعرفة//توطين المعرفة باللغة العربية//وسائل بناء مجتمع المعرفة
505

7 

 سمه//نسبه//جهاده//شجاعته//قصصه//مناظراته//رسائله//قصائده//فتاواه//مؤلفاته//كتبه
130

92 

 سنداوي،خالد 
374

2 

 أعالم  //أحداث  //سنوات 
240

4 

 سنوات // أحداث
240

2 

 أعالم  //سنوات // أحداث 
240

6 

 سنوات // أحداث // أعالم 
240

3 

 سنوات // أحداث // وقائع
240

7 

أحداث //أعالم سنوات //   
240

5 

 سوء التوافق الزواجي//المشكالت السلوكية
105

96 

 سور القرآن ،تفسير القرآن 

326

2, 

326

3, 

438

2, 

438

3 

 //سور القرآن//القرآن//ألفاظ القرآن
472

9 

 //سور القرآن//بنية القرآن
510

3 

 سورة األنعام 
410

1 

 سورة الجاثية
736

0 



 سورة الدخان 
736

0 

الزخرف سورة   
736

0 

 سورة الشورى
736

0 

 سورة المؤمنون 
107

97 

 //سورة ص//سورة الناس//تفسير القرآن
305

1 

 سورة مريم...سورة الصافات //تفسير
305

0 

 سوسيولوجيا التنمية//نظريات التحديث//الماركسية
112

81 

سوسيولوجيا الشخصية  -سوسيولوجيا الثقافة  
675

5 

الثقافة, سوسيولوجيا المثقفين: الثقافة االسالمية, الثقافة الغربية, الحداثة, جينالوجيا الثقافة سوسيولوجيا   
755

5 

 //سوسيولوجيا الدولة//الحكم//البيروقراطية
670

5 

 سوسيولوجيا الصراع، سوسيولوجيا التعاون، المنظمات الحديثة 
125

65 

المثقفين//المثقف//السلطة//التقاليد//المحيط//التاريخ سوسيولوجيا   
115

16 

سوسيولوجيا علم االجتماع: الثقافة, الثقافة الفرعية, الفكر الغربي المعاصر, الخطاب الساخر في المجتمع  
 الجزائري 

547

6 

 سوق عكاظ:تجارة العرب،البيوعمحفل للشعراء؛موسم الحج للكعبة
749

3 

ئريةسي مراد//الثورة الجزا // 
691

7 

 سياسة االستعمار//االتجاه اإلصالحي//المدارس الحرة//سياسة الفرنسة//اللغة العربية
634

7 

 سياسة الفرنسية بالجزائر، الوسائل المطبقةللهيمنة على الجزائر
657

8 

 سياسة الموحدين//شمال األندلس
123

85 

 سياسة شارل جونار
115

74 

 سياسة عامة // بنية // تحليل
489

7 

 //سياسة فرنساالبربرية//الجزائر//الثورة
653

4 

 سيبويه//المبرد//ابن السراج//أبو علي الفارسي//ابن جنى 
118

37 

887 سيدي أبو مدين : الصوفية : تراجم
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 سيدي الحاج محمد بن يلس؛ المواقف الصوفية 
626

0 

 // سيدي الشيخ // ثورة //انتفاضة
560

4 

 سيدي هدارة : سيرته
296

1 

 سير و تراجم،
313

2 

 //سيرة ابن باديس//تراجم
879

5 

 سيرة الخلفاء الراشدين//مرويات//السنة 
457

6 

سيرة الخلفاء الراشدين:خالفة ابي بكر الصديق،امير المومنين عمر بن الخطاب،االمير عثمان بن 
لك بن مروان،عمر بن عبد عفان،االمير علي بن ابي طالب،،معاوية بن ابي سفيان،يزيد بن معاوية،عبد الم

 العزيز

618

4 

 //سيرة بني هالل//المنذر//جابروجبير
110

15 

 سيرة مالك بن نبي، مذكرات مالك بن نبي 
622

5 

 سيرة مندور//النقد العربي//النقد الفني//المسرحية//الشعر
118

38 

السياسة//أمريكا//اسرائيل//العراق//حرب تموز//مجزرة قانا//بوش//احمدي نجادسيكولوجيا  // 
863

4 

 /سيكولوجياالشخصية/علم النفس الفسيولوجي
866

6 

 التفكك األسري, العالقات داخل األسرة, المشكالت األسرية :سيكولوجية األسرة, علم اجتماع األسرة
249

1 

 سيكولوجية األطفال 
110

60 

األطفال, سيكولوجية مالبس األطفال, دراسة مالبس األطفال, صناعة مالبس األطفال, بيع   سيكولوجية
 مالبس األطفال, أزياء األطفال

947

2 

 سيكولوجية األطفال//التربية الخاصة//علم النفس التربوي
387

2 

 //سيكولوجية األطفال//علم النفس التربوي//اللعب
763

4 

اإلعالم//علم النفس//اإلعالمسيكولوجية  /* 
908

5 

 سيكولوجية التفكير//برامج تدريبية //التفكير//التكوين العقلي 
769

6 

 //سيكولوجية الجنس و النوع//علم النفس الفردي//سيكولوجية الشخصية
572

0 

 /سيكولوجية الشخصية//السلوكية
128

30 

494 سيكولوجية الطفولة



5 

العنف/اإلنفعاالت/التربية/النفسسيكولوجية   
444

1 

 سيكولوجية الغضب 
112

87 

 سيكولوجية الكذب, الكذب عبر الحضارات, الكذب عبر الثقافات المختلفة, أجهزة الكشف عن الكذب 
428

7 

 سيكولوجية اللغة//قلق الكالم//الديزالليا//األفازيا//اإلكوالليا//األلكسيا//األجرافيا
746

1 

اهقين// المراهقة سيكولوجية المر // 
117

49 

 سيكولوجية النمو 
269

9 

 /سيكولوجية
922

8 

 *سيكولوجية//اإلجرام//علم النفس
476

5 

 //سيكولوجية//الفروق//الذكاء
426

9 

 سيكولوجية/التعليم/التدريس/التربية
392

7 

 شبكات التواصل اإلجتماعي 
553

2 

 //شبكات التواصل اإلجتماعي
867

7 

التواصل اإلجتماعي، التحصيل الدراسي شبكات   
109

99 

 شبكات التواصل اإلجتماعي، مجتمع إفتراضي
106

01 

 شبكة األنترنت//مديرية التربية 
544

2 

 شبكة الجزيرة//الوطن العربي//التحوالت 
821

2 

 شبه الجزيرة العربية // تاريخ
473

1 

العربية،العراق،سوريا،فلسطين،مقاومة التهويد،مصر،المغرب العربيشبه الجزيرة   
130

55 

 شبه جزيرة العرب،الساميون
130

60 

 شبه جزيرة العرب،الساميون،نقوش أثرية،الرعي،التجارة 
130

37 

 //شجعان الجاهلية//شجعان اإلسالم//أوالد صحابة
319

1 

 شخصيات أدبية//سيرة ذاتية
769

0 



أندلسية//تراثشخصيات  // 
943

6 

 //شخصيات تلمسانية أندلسية//الثقافة اإلسالمية//تراجم
685

3 

 //شخصيات جزائرية
113

28 

 شخصيات دينية و سياسية: تراجم
119

29 

 شخصيات صوفية : التفتازاني
331

7 

 //شخصيات فكرية//محمود العقاد//البشير اإلبراهيمي
431

6 

الثورة//الوالية الرابعةشخصيات في  / 
598

6 

 //شخصيات//مواقف تاريخية//الحماديون
274

0 

 شذرات فلسفية//الغرب االسالمي//بن طفيل//ابن خلدون//ابن االزرق
100

87 

 شرح أحاديث
541

3 

 الفقهاء // الصرفيين // المفسرين //النحاة  // شرح األلفاظ
356

6 

 شرح الحكم
124

70 

 شرشال//المدرج الروماني
427

2 

 شريعة االسالم،التأمين االسالمي،الصحة،حوادث المرور،التعسف،التعويض 
702

3 

 شريف اإلدريسي//الغذاء 
565

1 

 شعراء فلسطين//العصر الحديث
898

2 

 شعراء؛ مجاهدين؛ ديوان
779

2 

السودان،النيجر،الكونقو،مدن سبأ شعوب افريقيا،ممالك   
774

9 

 شعوب الصحراء//الدولة الرستمية//العالقات اإلقتصادية
114

96 

 شعوب//قبائل//خصائص
561

6 

 شكيب أرسالن//الدولة العثمانية 
124

76 

 شمال أفريقيا, الفكر الديني في شمال أفريقيا, تاريخ الفكر الوثني الديني في بالد المغرب 
105

55 

ريقيا//الطلبة المسلمين//نشاط جمعية الطلبة//الحركة الوطنية الجزائريةشمال إف  124



89 

 شمال أفريقيا؛ تجوال
127

76 

 شهادات وتوصيات//دور المشيرقي فى ثورة الجزائر//قصايا عاصرها المشيرقي 
515

7 

 //شهادات//سير ذاتية//كتب//شخصيات
230

9 

 //شهداء//الثورة الجزائرية
648

0 

باي صالح   
572

6 

 صالح باي//العهد العثماني
112

42 

 صحابة اسلموا عند فتح مكة، 
394

2 

 صحافة التيار اإلصالحي//المرأة
110

17 

 //صحافة المواطن
780

6 

 صحافة المواطن//الممارسة المهنية للصحفيين
125

36 

 صحافة//التكوين
114

36 

االنسان//االغماء//الكدمات//الجروح//الحروق//الكسور//حوادث التيار الكهربائي//المخاطر صحة 
 الكيميائية//اآلالم//االمراض المهنية

741

3 

 صحيح البخاري : تفسير
718

8 

 صحيح البخاري : شرح 

409

0, 

409

1, 

409

2 

 //صدام الثقافات//الحضارة//العلمانية
969

6 

حسين//االعتقال//االعدامصدام  // 
991

9 

العصر األموي  -صدر اإلسالم  
369

3 

 صراع األدوار//الضغط النفسي لدى الزوجة العاملة 
110

44 

 صراع؛ األقدار؛ مدرات مجاهد
651

8 

 //صعوبات التعلم
910

5 



 صعوبات التعلم//أساليب التدريس//المعوقون
730

4 

التعلم//األسباب//الصعوبات//القرائية//الكتابية//العالجصعوبات   
699

1 

 صعوبات التعلم//التربية الخاصة//االستراتيجيات التربوية//اإلرشاد
237

8 

 صعوبات التعلم//التشخيص//التقييم
879

9 

 صعوبات التعلم//التعلم الخاص//التربية//التعلم
388

2 

المهارات  صعوبات التعلم//التفكير اإلبداعي//تنمية  
902

0 

 صعوبات التعلم//الكشف المبكر//التدخل المبكر//الخطة التربوية
343

5 

 صعوبات التعلم//المؤشرات الشخصية
716

2 

 /صعوبات التعلم/الطفل غير العادي/االعاقة العقلية/االعاقة البصرية
122

66 

 صعوبات التعلم/الفروق الفردية
125

89 

االضطرابات االنفعالية/ذوي االعاقات البصريةصعوبات التعلم/ذوي  / 
970

0 

 صعوبات التعلم، دافعية اإلنجاز
112

97 

 صعوبات الكتابة//دافعية التعلم 

110

07, 

110

08 

 صعوبة التعلم/التعليم/تعليم المعوق/التدريب
915

3 

الفاعلين//التأهيل//التدريب//التطويرصفات //المعلمين   
763

5 

صقلية البيزنطية//اينهارد الفرنجي//الدولة الكارولنجية//صالح الدين األيوبي//يهود فلسطين//العالم 
 العربي

118

46 

 صقلية، التعاون األغلبي األموي
667

6 

 //صالة الجمعة//أحكام المساجد//الجنائز
541

3 

األيوبي//األسطورة//الحملة الصليبية//المسلمين//المصرية صالح الدين   
104

60 

 صلح قتيبة،وفاة عمر بن عبد العزيز،غزو الغور،غزو الروم،البرامكة
440

4 

صناعة السياحة،االعالم السياحي،االعالن الساحي،التقويم،التقرير،البعثات السياحية،وسائل االتصال في  
 السياحة 

719

1 

الطفلة // الطين // صناعة الزجاج // تلف الزجاج // القاشانيصناعة الفخار //   // 981



0 

 // صناعة الموسيقى // الغناء األندلسي // الصنعة // الطبوع الموسيقية // الميقات
122

32 

 صناعة مصر،قلعة الجبل،السالطين،الملوك،المساجد،فرق اهل االسالم،مدارس،الخانقاه،الزوايا،اليهود
520

4 

اريخ// تطور الحضارات صنع الت  
802

4 

 /صنع الرجال//الذكر حكاية//الهوية الذكورية
106

26 

 صوت الجزائر؛ الفكر العربي 
617

8 

 صور //أثار قديمة // تأثيرات و عقائد
107

93 

 صور األبطال الجزائر//كوموندو سي الزبير//كتيبة الحم
129

82 

 //صورة االجئ السوري
104

21 

الذات//سمات الشخصية//األطفال اليتامى صورة   
917

8 

 صورة الطفل//اإلشهار التلفزيوني
559

7 

 صورة المرأة المتحجبة
123

86 

 //صورة المرأة
274

9 

 صورة عن العالم في القرون الوسطى:اقاليم،بحار،بشر،الجنس االسود،بالد الترك،بالد الهند،افريفيا
235

9 

االسالم،التصوف عند التفتازاني،التصوف عند مصطفى عبد الرزاق صوفية   
332

0 

 صيدا:تاريخ قديم،الفتح العربي،االحتالل الصليبي،عصر المماليك،األمير فخر الدين 
843

7 

اإلنترنت   -عصر المعلومات -ضد العولمة  
527

2 

لعرب خالل الحرب العالمية ضعف الدولة العثمانية،غزو فرنسا لبالد الشام،الحركات القومية العربية،ا
 االولى والثانية،استقالل البلدان العربية،حروب العرب ضد اسرائيل

130

25 

ضعوط العمل/العالقة بين الرضاعن الوظيفة وكل من المؤهل الدراسي/مجتمع المعلومات والواقع 
 .العربي

103

16 

 //ضغط العمل//مهنة الطبيب

608

4, 

608

5 

الصدمة//األمهات//الطفل//متالزمة داون ضغط ما بعد   
238

6 

 ضغوط العمل//األداء
614

8 



 ضغوط العمل//األداء الوظيفي
111

60 

 طائفة اإلسماعلية // تاريخ // نظم // عقائد
736

6 

طبقات العرب،أديان العرب،الحجاز،الكنديون،الغساسنة،التدمريون،األنباط،األحباش،الفرس،السبئية،الدولة  
، المعينية،،  

844

7 

طبقات الناس،نظام االجتماع،المعيشة،آداب العرب،الدولة االسالمية،ثروة الخلفاء،الصيد عند 
 العرب،السباق

839

1 

 طبقة السادسة و الستون الى الطبقة السبعون :مواليد ،حوادث 
381

1 

 طرائق التدريس//أساليب التدريس//التقويم الفني
738

3 

العمائر//العمارة الدينية/الجنائزية//المعمارية//العقود//القبابطرز   
344

7 

تراجم -طرفة بن العبد   
891

7 

 طرق التدريس//االستقصاء
489

6 

 طرق التدريس//التاخر الدراسي 
115

93 

 //طرق التدريس//التقويم//التعلم
360

2 

 /طرق التدريس/التربية البدنية و الرياضية
276

4 

التدريس/علم اإلجتماعطرق  / 
866

8 

 /طرق التدريس/مناهج التعليم
786

4 

 طرق التعلم//أساليب التدريس
694

8 

 طرق التعلم//اساليب التدريس//التدريس
110

65 

 طرق التعلم//أساليب التدريس//التدريس الصفي 
108

06 

 طرق التعلم//أساليب التدريس//التربية
458

9 

التعلم//أساليب التدريس//التربية البيئية//التربية السكانيةطرق  // 
931

2 

 طرق التعلم//أساليب التدريس//التعلم
777

7 

 طرق التعلم//أساليب التدريس//التعلم//التدريس 
995

1 

 طرق التعلم//أساليب التدريس//الخرائط
102

96 

100 طرق التعلم//أساليب التدريس//العلوم



98 

اليب التدريس//العلوم االجتماعيةطرق التعلم//اس  
395

8 

 طرق التعلم//التربية
462

5 

 طرق التعلم//التربية//علم نفس األفراد 
105

76 

 طرق التعلم//التعلم 
855

2 

 طرق التعلم//التعلم//اإلدارة التعليمية//أساليب التدريس
784

1 

التعليم//تعليم االطفال طرق التعلم//الرعاية و التعليم// أساليب   
996

6 

 طرق التعلم//المناهج//العلوم العامة//التدريس 
428

2 

 طرق التفكير//االهداف//االستراتيجية//التركيز//اإلبتكار//المعوقات//التفكير المتوافق 
851

0 

المعاصرة طرق الدراسة//التاريخ الدبلوماسي//المنظمات الدولية//األمم المتحدة//القضايا   
127

90 

 طرق العرض//متحف سطيف
781

1 

طريقة ليكيرت(التقديرات المجملة)، طريقة جوتمان(المقياس التجمعي المتدرج)، اختبار تمايز معاني 
 المفاهيم، االختبارات اإلسقاطية، السلوك اإلجتماعي المرضي: األمراض االجتماعية

277

7 

الدراسي//دراسة ميدانيةطالب المعاهد//اللغة االنجليزية//التحصيل   
744

5 

 طلبة التكوين المهني، مهنة المستقبل
114

09 

 /طلبة جزائريين//جامع الزيتونة//بالد تونس//الثورة الجزائرية//حكومة فرنسا
502

3 

 طليطلة
647

5 

السيرة -طه حسين  
265

7 

االمراء،الفروسية طوائف المماليك،السلطان جقمق،السلطان خشقدم،بيوت 
 الملكية،الترك،السالجقة،جنكيزخان، 

457

3 

 ظاهرة اإلغتراب
123

83 

 /ظاهرة البطالة//العمل
875

2 

 ظاهرة البطالة: أسباب وأبعاد
950

5 

ظاهرة الشك والحث عن اليقين/نقد مواقف الغزالي من المعرفتين وألصناف الطالبين للحق في اتخاذه 
ن اإلسالم أثناء تجربتهالتصوف طريقا إلى اليقين وم . 

101

94 

ظاهرة تشغيل االطفال عبر التاريخ ،مكانة االسرة في نظر الطفل ،العوامل الميكروسوسيولوجية لتشغيل  
 .االطفال

114

75 



المناطق الطبيعية لشمال ا فريقيا -ظروف التطور التاريخي   
282

9 

وسلم،عصر الخالفة،الفتوحات االسالمية،فتنة ظهور االسالم:قيام مدينة الرسول صلى هللا عليه 
 المسلمين،عصر الدولة االموية

844

0 

ظهور دولة ما بعد االستعمار في الجزائر _ الدولة واالقتصاد والمجتمع _ الدولة وطبيعة الحكم في 
 الجزائر 

777

6 

الةظواهر سكانية//الديموجرافيا//السكان و المجتمع//الهجرة//الوفيات//التنمية//البط / 
705

1 

 عادات وتقاليد//منطقة األوراس
947

5 

عاصفة العراق//عدالة الشعب//عدالة بوش//خطة اإلحتالل//أسس الشيعة//تمثال الحرية//منظمة األمم 
 المتحدة//ديموقراطية الكذب//النجف//المؤتمر اإلسالمي 

389

3 

 عالمية//اإلسالم//اإلنسان
432

7 

 عالمية//الصراع//النظام الرأسمالي
632

1 

//السلطة//االسالميون//جبهة االنقاذ//رجال العدالة 1988عام  
670

3 

 عامر علي، حراس أكفادو
950

1 

 عبان رمضان // الخيانة // الثورة الجزائرية // الحكومة المصرية // المنظمة الخاصة // مؤتمر الصومام

// 

974

7 

 عبد الحميد ابن باديس
432

1 

 عبد الحميد بن باديس
797

2 

 //عبد الحميد بن باديس وتكوينه // رائد اإلصالح في الجزائر // العوامل السياسية // دعاة االستقالل

 جمعية العلماء المسلمين 

103

45 

 //عبد الحميد بن باديس//محمد عبده//قضايا المرأة//الصوفية//التفسير
650

2 

باديس//محمد عبده//مصرعبد الحميد بن  // 
650

3 

 /عبد الحميد بن باديس/محمد البشير اإلبراهيمي
612

1 

 عبد الحميد بن باديس: تراجم
933

8 

 // عبد الخميد بن باديس // االستعمار الفرنسي // جمعية العلماء المسلمين
460

3 

 عبد السعيد الزهراوي: تراجم 
935

6 

 عبد القادر المجاوي
774

1 

الكريم الخطابي عبد   
129

52 

750 عبد ّ� بن الزبير// الخالفة 



9 

 //عبد هللا عدنان//الخليفة الناصر لدين هللا
664

0 

 //عبد المجيد مزيان//تراجم
804

3 

 عبرة اليقظان//مرآة الجنان 
544

9 

 عبقرية
463

4 

اإلمامعبقرية اإلمام // صفات اإلمام // عصر اإلمام // البيعة // ثقافة   
463

3 

 //عبقرية عمر//الدولة اإلسالمية
463

7 

 عثمان بن عفان//معاوية//يزيد//مروان بن الحكم//عبد الملك بن مروان//بقية الخلفاء 
349

3 

 عجائب؛ األسفار
528

6 

 /عدم المساواة//المساواة و الثورة//المساواة و الفالسفة//المساواة و الراسمالية
112

07 

 عذاب القبر 
285

3 

عرب ماقبل االسالم،ظهور االسالم ودولة الخالفة،الدولة االموية،الدولة العباسية،فتح  
 االندلس،الفاطميون،المماليك،الحكم العثماني للعرب 

718

2 

عرض تاريخي لجريمة االغتصاب//الفسادعند االمم//االغتصاب في الجاهلية//العهود االسالمية//العصر 
 الحديث//اآلثار االجتماعية//العوامل االجتماعية//االقتصادية//الوقاية من االغتصاب

492

0 

 // عرض مسرحي // يوغرطة
115

51 

 /عروج//سفن حربية//بربروس في الجزائر//معركة بروزة
779

7 

 عزل الرشيد،خالفة األمين،وقعة األفشين،القرامطة، 
440

5 

 //عسر التعلم
683

0 

كولوجية الطفل/األسس العامة للتعلمعسر القراءة/سي  
747

1 

عشية الثورة،الهوية الثقافية، الشعر،اإلعالم في الثورة،التعليم والتنظيمات الطالبية،المسرح والموسيقى  
 والغناء،السينما والرسم والمكتبات والخطاطة والمتاحف

861

8 

الزياني،المغرب،البربر،حروب االندلس،فتح القسطنطينية،جزر،انهارعصر ابو القاسم   
396

1 

 عصر التاريخ//اليهود//عصر القضاة//الملكية//فلسطين//عصر اآلباء//التاريخ اإلسرائيلي
742

5 

 عصر التراجع//العمران البشري//نظرية العصبية//انواع السياسات/الرجل وعلمه 
327

3 

الحجري//المرحلة الفينيقية//نوميديا//االمبريالة  عصر التعبير الرمزي//العصر
 /الرومانية//الوندال//البيزنطيين

913

6 



 عصر الجاهلية 
844

7 

 عصر الخلفاء الراشدين//العصر العباسي//تاريخ االمة العربية//الدعوة العباسية
377

6 

الراشدين//المصادر//جغرافية بالد العرب//بالد الحجاز//سيرة الرسول عصر الرسول//الخلفاء   
727

9 

 عصر المأمون 
105

79 

عصر المرابطين في المغرب ،عصر المرابطين في االندلس؛األمير ابي بكر،يوسف بن تاشفين؛فتح مدينة 
 تلمسان،

510

8 

الصليبي،فتن داخلية،ظهور السالجفة،ظهور االتابكةعصر النبوة،الفتوحات االسالمية،مسلمو آسيا،الغزو   
123

66 

 عصر الوالة//الدولة الطولونية//الدولة األيوبية//عهد المماليك//عهد السالطين 
124

41 

 عصر سالطين المماليك
412

4 

التاريخ،الساميين،االموريون،الكنعانيون،اآلراميون،الشعب العبراني،العصر اليوناني،سورية عصر ماقبل 
 في العهد البيزنطي

718

1 

 عصر محمد بيرم//الجريدة الرسمية//احتالل الفرنسي للجزائر//النظام الفرنسي//مقاومة االستعمار 
604

4 

 //عصرالشريف المرتضى//أعماله//حياته//ثقافته
517

0 

األفكار//أسلوب لعبة الكرة//العقد//األفكار اإللكتروني//أسلوب كتابي عصف   
734

2 

عصور ما قبل التاريخ،السومريون،العصر االكدي،الدولة البابلية،اآلشوريون،الدولة الكلدانية،الغزو 
 الفارسي 

123

51 

 عقائد السلف 
101

52 

 // عقائديات // األلفية الثقافية // عقدة الذنب
819

7 

المطلق// عقل الكسبعقل  * 
456

4 

 عقيدة األرض
405

2 

 عقيدة//المسلم//األلوهية//البرزخ 
481

1 

 عالج إضطرابات التواصل 
534

8 

عالج اضطرابات الشخصية: العالج النفسي الفرويدي، العالج النفسي غير الموجه، العالج الجمعي، 
 السيكودراما

425

4 

 عالج الفشل األكاديمي
352

9 

الجزائر//ممالك أورباعالقات  // 
654

5 

535 /عالقات الشرق و الغرب/الشرق/الغرب



4 

 عالقات العمل، اإللتزام الوظيفي
870

3 

 عالقات دولية//سياسة خارجية//إيران//الواليات المتحدة
882

5 

عالقة الصحة النفسية بالتكيف والتوافق، أثر الشخصية على عملية التكيف، أنواع الصراعات  
واإلحباطات، القلق: أنواع، أعراض، تصنيفات علمية، الدفاعات الشخصية، السلوك الوي، السلوك الشاذ،  
 مشكالت الصحة النفسية لألطفال، مشكالت الصحة النفسية للمراهقين، اإلضطرابات النفسي

465

9 

 //عالمات الوقف//االبتداء//سور القرآن
482

8 

ةعلم الكالم// مدخل // الفرق الكالمي  
412

2 

 علم اجتماع
931

6 

الماركسية -البنيوية -علم اجتماع األدب  
306

9 

 علم اجتماع األدب: ماهيته, فروعه, بداياته األولى, نظرياته االجتماعية, طرق البحث فيه 
107

61 

 علم اجتماع األسرة
981

6 

 علم اجتماع األسرة, اإلرشاد األسري: نظرياته, فنياته 
101

82 

اجتماع األسرة, االستقرار األسري: أثره على الفرد, أثره على المجتمععلم   
997

0 

 علم اجتماع األسرة, المرأة في األسرة: دورها التربوي
122

33 

 علم اجتماع األسرة//األسرة//العالقات داخل األسرة//اإلستقرار األسري
237

3 

المدينة-الحضر -البدو -علم اجتماع اإلسالم  
911

9 

المعلوماتية  -اإلتصال الجماهيري -اجتماع اإلعالمعلم   
374

3 

 علم اجتماع االعالم: أثر القنوات الفضائية على األسرة, قيم األسرة
412

3 

 علم اجتماع التربية
964

1 

 علم اجتماع التربية//المدخل//اإلطار النظري//المقاييس//معالجة السلوكيات//المراهقين
123

35 

التربية//نشاة//دور التعليم علم اجتماع   
324

8 

 علم اجتماع التنظيم 
809

3 

 /علم اجتماع التنظيم/علم اإلجتماع 
112

80 

739 علم اجتماع التنمية 



0 

علم اجتماع التنمية: تعريفها, نشأتها السوسيولوجية, نظرياتها في الفكر السوسيولوجي المعاصر؛ التنمية 
بالدين, مالمح التنمية االسالمية, مميزات التنمية االسالميةّ؛ أسس  في االسالم: سوسيولوجية عالقة التنمية

 تحقيق التنمية: مداخل تحقيق التنمية, أسس تحقيق التنمية 

270

1 

 علم اجتماع التنمية: في العالم الثالث, التغير الثقافي التنموي, الطبقية في البالد النامية
339

5 

يات, العالم الثالث: استراتيجيات التنمية, البيئةعلم إجتماع التنمية: مفاهيم رئسية, نظر  
411

5 

علم اجتماع الجنائي//علم النفس الجنائي//تعريف//الشخصية//السلوك االجرامي//النظام 
 االقتصادي//الكذب//تصنيف//القضاء//التشخيص

870

6 

علم اجتماع 
 الخدمة//االعاقة//المعوقين//حقوق//اسباب//االثارتصنيف//صعوبات//اللغة//الكتابة//عالج//التاهيل

810

4 

 علم اجتماع الزواج 
981

6 

 علم اجتماع السكان//اصول//التحليل السكاني//الهجرة//البطالة 
740

9 

 علم اجتماع السياسة 
789

8 

نتماء االجتماعي علم اجتماع الطفل, التنشئة االجتماعية, أبعاد اال  
115

18 

علم اجتماع العلوم, مدخل, مقدمة, مقاربات سوسيولوجية للعلوم, منظورات سوسيولوجية حول أسس 
 الجماعة العلمية

787

6 

المؤسسة الصناعية  -ثقافة العمال , التكنولوجيا المستوردة  -علم اجتماع العمل   
105

95 

 علم اجتماع العمل, دراسة العمل
534

3 

اجتماع العمل: فريق العمل, أنماط فرق العمل, وظائف فرق العمل, قائد فريق العملعلم   
253

6 

 علم اجتماع المثقفين: المثقف, وظيفة المثقف في المجتمع 
469

4 

 //علم اجتماع المرأة//نظرية فردريك//الثقة بالنفس//المهور//الطالق//الصحة
349

2 

اللغة إلى الثقافة و المجتمع, بين المعرفة و السلطة و التاريخعلم اجتماع المعرفة, الخطابة: من  , 

 سوسيولوجيا التمثالت: بين اللغة والفكر, بين اللسان و الكالم 

755

4 

 *علم اجتماع المعرفة// الوعي االجتماعي//االيديولوجية و الوعي

102

27, 

126

21 

 /علم إجتماع المعرفة/علم إجتماع العلم
675

8 

إجتماع//التنمية//الدراسات//القضاياعلم  / 
120

85 

 علم اجتماع//المعرفة//النسبية//المعوقات المجتمعية
469

1 

725 //علم إجتمتع األدب//اللغةوالمجتمع//الرواية//المسرح



2 

 علم أصول الدين 
753

6 

 // علم اآلثار // الجمعية األثرية // مكانة الفخار // الجزائر
913

7 

اآلثارعلم  // 
120

05 

 //علم اآلثار//االردن
112

89 

 //علم اآلثار//العراق
457

9 

السياسة -علم االجتماع   
863

1 

الصناعة اليدوية -الصناعة: ميدانه, نشأته, أهدافه؛ المجتمع التقليدي  -علم االجتماع   
397

9 

الدين  -التاريخ  -العالقات االجتماعية  -علم االجتماع   
621

9 

المشكالت االجنماعية  -االجتماع علم   
407

4 

النظرية المعاصرة: موضوعها, وظائفها  -علم االجتماع   
984

4 

الجزائر -تعليم  -علم االجتماع   
823

6 

رواد -علم االجتماع   
957

8 

مدخل: نسق فكري نقدي, الفرد و المجتمع, البنية االجتماعية  -علم االجتماع   
113

48 

ميادين -علم االجتماع   
339

6 

علم االجتماع ,علم االجتماع التنموي: الدور التنموي للمرأة في دول العالم الثالث, الدور التنموي للمرأة 
ة, المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع العربي, المشاركة االجتماعية للمرأة في المجتمع  في دول العربي

يالتنموي للمرأة في المجتمع المصر العربي, الدور  

108

46 

 علم االجتماع // اصول // العالم الثالث //الساسة // المجتمع // الدولة 
118

08 

 /علم االجتماع // االعالم
424

4 

 علم االجتماع // العلوم الطبية // الخدمات االجتماعبة 
118

06 

 علم االجتماع //االفتصاد//االقتصاد المالي //التنمية االقتصادية
340

0 

االجتماع //التفكير المبدععلم  / 
340

1 

 /علم االجتماع //الرواد االوائل//التنشئة االجتماعية//المشكالت االجتماعية//المناهج
397

3 

118 /علم االجتماع //العالم الثالث//سياسة//مجتمع



07 

 / علم االجتماع //قضايا اجتماعية معاصرة
105

80 

 *الطرق المنهحية//علم االجتماع /الرواد المؤسسون
729

8 

علم االجتماع : االحصاء في علم االجتماع, الطرق االحصائية في علم االجتماع؛ االحصاء في العلوم 
االجتماعية, الطرق االحصائية في العلوم االجتماعية؛ التحليل االحصائي, الوصف االحصائي في  

االستنتاج االحصائي؛ االحصاءات السكانية الظواهر االجتماعية, االستدالل االحصائي,  

257

5 

علم االجتماع : التغيرات االجتماعية في الجزائر : مراحل تكون البنية االجتماعية في الجزائر؛ التغيرات 
االجتماعية في المجتمع العربي؛ تكنولوجية التنظيم في العمل و المؤسسة, تقييم القوة العاملة في قطاع 

الثقلفة و التقاليد في الجزائر  الصناعة العمومية؛  

120

84 

علم االجتماع : النظرية في علم االجتماع, تطور النظرية في علم االجتماع, النظرية السوسيولوجية  
المعاصرة, مواقف النظرية السوسيولوجية المعاصرة, اتجاهات النظرية السوسيولوجية المعاصرة, تقييم 

نظرية السوسيولوجية, النظربة الماركسيةالنظرية السوسيولوجية, تطور تقييم ال  

106

69 

علم اإلجتماع : النظرية, تطورالنظرية في علم االجتماع : النظرية السوسيولوجية, التفسير الوضعي عند 
أوجيست كونت, التطور الحتمي عند هربرت سبنسر, التفسير المادي عند كارل ماركس, الحقيقة 

ت الفعل االجتماعي عند ماكس فيبر االجتماعية عند إميل دوركايم, موجا  

106

73 

علم االجتماع : علم االجتماع األسري؛ علم االجتماع الحضري : الطالق, الطالق في المجتمع الجزائري, 
الزواج في المجتمع الجزائري, عوامل الطالق في المجتمح الحضري الجزائري, عوامل الطالق في 

لى األسرة الجزائريةالمجتمع الريفي الجزائري, آثار الطالق ع  

112

03 

علم اإلجتماع : علم االجتماع و العلوم االجتماعية؛ نشأة علم االجتماع, مراحل نشأة علم االجتماع؛ التفكير  
االجتماعي عند الفالسفة الغرب, التفكير االجتماعي عند ابن خلدون, التفكير االجتماع في القرن السابع 

القرن الثامن عشر عشر, التفكير االجتماع في   

338

8, 

347

9, 

410

9, 

565

5, 

572

3, 

637

8, 

675

7, 

689

6, 

706

3, 

789

2, 

822

6, 

895

6, 

895

7, 

103

63, 



106

66, 

106

72, 

111

45, 

113

69, 

114

16 

ابن خلدون -علم اإلجتماع  
752

0 

 //علم اإلجتماع األسرة// األسرة//الزواج//الطفل//اإلعالم
822

9 

 علم اإلجتماع اإلسالمي 
489

8 

شبكة اإلنترنت  -اإلتصال الجماهيري -علم اإلجتماع اإلعالمي  
338

7 

 علم اإلجتماع اإلقتصادي
410

7 

 علم االجتماع االقتصادي: النشأة, االسهامات السوسيولوجية التقليدية, مجالته
964

6 

مداخل نظرية, مداخل  علم اإلجتماع اإلقتصادي: مفهوم, مجاالتا إلهتمام, القضايا المعاصرة؛ االستهالك: 
 منهجية

383

8 

 علم اإلجتماع اإلكلينيكي 
407

7 

الثنائيات  -األنثروبولوجيا -علم االجتماع  
468

4 

االنثروبولوجية اإلجتماعية -علم اإلجتماع  
348

8 

البحث العلمي  -علم اإلجتماع  
808

6 

 علم اإلجتماع التربوي 
987

2 

االجتماعية//التنشئة االجتماعية علم االجتماع التربوي //الظواهر   
901

8 

 علم االجتماع التربوي, علم االجتماع السياسي 
124

84 

 علم االجتماع التربوي,: مفاهيم, قضايا
659

3 

 /علم اإلجتماع التربوي
127

95 

 /علم االجتماع التربوي//التربية
125

60 

 علم االجتماع التربوي//التربية//التعلم
703

2 



تربوي//علم النفس االجتماعيعلم االجتماع ال  
961

9 

 علم اإلجتماع التطبيقي 
106

70 

 /علم االجتماع التطبيقي//المشكالت االجتماعية
811

9 

 علم اإلجتماع التطبيقي: الخلفية التاريخبة, مواضيعه, عالقته بعلم االجتماع العام
468

9 

التغير اإلجتماعي -علم اإلجتماع  

459

3, 

692

9 

األسرة - التغير اإلجتماعي -اإلجتماععلم   
368

3 

التنمية اإلجتماعية  - التغير اإلجتماعي -علم اإلجتماع  
886

8 

التفكير اإلجتماعي  -علم اإلجتماع  
114

17 

التنشئة اإلجتماعية -علم اإلجتماع  
862

7 

التنظير  -علم اإلجتماع  
705

4 

التغير اإلجتماعي -الثقافة -علم اإلجتماع  
996

3 

النظم اإلجتماعية -الفرد -الثقافة -اإلجتماععلم   
963

7 

 علم اإلجتماع الثقافي
808

8 

المجتمع الجزائري -الثقافة الجزائرية  -علم االجتماع الثقافي   
903

2 

الشخصية -الثقافة  -علم االجتماع الثقافي  
398

3 

االجتماعيةعلم االجتماع الثقافي, سلوك المستهلك العربي: األبعاد   
114

99 

 علم االجتماع الثقافي//الرموز البشرية//العولمة الثقافية 
381

9 

 //علم اإلجتماع الجريمة//السلوك االجرامي//جريمة القتل//السرقة//البغاء//السمسرة
348

7 

الجماعات -علم اإلجتماع  
887

5 

لبنان - الجمعيات األهلية -علم اإلجتماع  
964

0 

االغتصاب//االختالس//العنف//علم االجتماع الجنائى // 
114

15 

810 علم االجتماع الجنائي: الجريمة



7 

 علم اإلجتماع الحديث
348

9 

 علم االجتماع الحديث, مدخل إلى علم االجتماع الحديث
349

8 

 علم اإلجتماع الحضري 

276

8, 

106

71 

الحضري//األنثربولوجيا//البيئة الحضريةعلم االجتماع  // 
340

8 

 علم االجتماع الحضري//البيئة الحضرية 
128

58 

 /علم االجتماع الحضري//العولمة و العالقات الريفية//المجتمع المصري//المشكالت المجتمعية
990

7 

 علم االجتماع الحضري: المفهوم, مجاالت االهتمام, التحليل االجتماعي 
367

4 

اإلقتصاد  -الداللة -علم اإلجتماع  
695

7 

علم اإلجتماع الديني: أساسياته, الدين و المجتمع, تأثير اإلسالم في النظم, تأثير اإلسالم في التشريعات 
 اإلجتماعية

348

6 

التنمية الصناعية  -البيئة -اإلستثمار  -الديون -علم اإلجتماع  
963

8 

الرواد -علم اإلجتماع  
104

40 

اع الريفي//االسرة القروية//الفروق الريفية الحضرية//الريف علم االجتم  
717

1 

 *علم االجتماع الريفي//الهجرة الريفية//المجتمع الريفي
959

5 

 علم اإلجتماع السياسي

299

0, 

338

4, 

575

3, 

630

9, 

964

3, 

113

38 

المجتمع المصري -األيديولوجيا  -علم االجتماع السياسي   
112

70 

ابن خلدون -اإلجتماع السياسيعلم   
327

2 

األصولية -العلمانية -البيروقراطية -علم اإلجتماع السياسي  229



9 

العالقة العرب مع الغرب -علم االجتماع السياسي  الفكر السياسي العربي :
232

6 

 /علم االجتماع السيلسي//االحزاب السياسية//جماعات المصلحة//جماعات الضغط //دراسة
812

3 

 علم اإلجتماع الصناعي 
696

1 

 //علم االجتماع الصناعي//الطبقة العمالية//تشريع العمل
306

6 

 علم االجتماع الصناعي//العلوم االجتماعية 
373

9 

 علم االجتماع الصناعي//علم النفس الصناعي//االدارة الصناعية 
340

3 

هاعلم االجتماع الصناعي: حقله, بداياته, جماعة هارفارد و اسهامات  
413

7 

 علم االجتماع الطبي
544

0 

 علم اإلجتماع الطبي
769

7 

 /علم االجتماع الطبي//العلوم الطبية
102

91 

 علم االجتماع الطبي//العيادة االجتماعية//االمراض النفسية
349

7 

علم اإلجتماع الطبي: المجاالت, الصحة و المرض: نظرة سوسيولوجية, الطب و المرض: منظور  
 اجتماعي

411

6 

 علم اإلجتماع العام
693

1 

 علم اإلجتماع العائلي
680

9 

األسرة  -علم اإلجتماع العائلي  
675

4 

العمل المنزلي -الزواج -الحب -علم اإلجتماع العائلي  
113

43 

العولمة  -العلمانية -علم اإلجتماع  
808

3 

العمل اإلجتماعي  -علم اإلجتماع  
609

3 

الخدمة اإلجتماعية -الفراغ -علم اإلجتماع  
348

4 

الفكر اإلجتماعي -علم اإلجتماع  
338

5 

حقوق اإلنسان -علم اإلجتماع القانوني  
310

4 

 علم االجتماع القانوني//مفهوم//ابعاد ومناهج//القانون والمجتمع 
349

0 



للقرية : مجتمع القرية, القيم علم االجتماع القروي : المجتمع القروي في علم االجتماع, المالمح العامة 
القروية, التغير القروي؛ التغير االجتماعي في المجتمع القروي؛ العائلة : العالقات العائلية, تغير التنظيم  
 العئلي القروي 

106

68 

علم اإلجتماع الحديث  -علم اإلجتماع الكالسيكي  
410

8 

المجتمع  -علم اإلجتماع  
808

4 

المجتمعي, الواجبات الخصوصية في المجتمع, الخصوصية كواجب, الطفال وحرية التعبير؛  علم اإلجتماع 
 االتصاالت اإللكترونية 

272

5 

 علم اإلجتماع المدرسي: العالقة بين المدرسة و المجتمع, نظرة سوسيولوجية 
411

7 

 علم اإلجتماع المعاصر

693

0, 

705

7 

التأويل//المنهج//نظريات//النظرية النقدية//علم االجتماع المعاصر   
957

7 

 علم اإلجتماع المعاصر,: بين العالمية و الخصوصية, علم االجتماع الغربي: إشكاليات الثنائيات النظرية
785

5 

 علم االجتماع المعاصر: معجم
468

5 

 علم االجتماع المعاصر: نظرياته 
106

75 

 /علم اإلجتماع المعرفة/نظرية المعرفة
810

1 

علم االجتماع المعرفي: مجتمع المعرفة: الهوية الثقافية و التربية, انتاج المعرفة التربوية, العملية التربوية 
 و حوار الثقافات

104

95 

علم اإلجتماع المقارن: بين النظرية و التطبيق, عند علماء الكالسيكيون, التصور اإلجتماعي: التصور 
ارن, االجتماع التاريخي لدى بادنجون مور, الرأسمالية: انتشارها,  االجتماعي لعلم االجتماع المق

 الرأسمالية المنظمة, الرأسمالية الغير منظمة, الرأسمالية الجديدة؛ العولمة

112

57 

النظرية الكالسيكية -علم اإلجتماع  
964

2 

 علم االجتماع النفسي//تاريخ//نظريات//نظريات العقد االجتماعي
812

0 

الهجرة النفطية  -اإلجتماععلم   

112

99, 

113

00 

 علم االجتماع في اإلسالم: اإلسالم و الطفولة, اإلسالم و األسرة
983

9 

قاموس  -علم اإلجتماع  
109

62 

علم االجتماع, االستبعاد االجتماعي, االستبعاد االجتماعي لمجهولي النسب, االستبعاد االجتماعي لفتيات  
 مجهولي النسب 

443

3 

جتماع, القوة في دراسات علم االجتماع, علم االجتماع السياسي, القوة في علم االجتماع السياسي, علم اال
صفوة القوة : عند موسكا, عند ميشلز, عند باريتو, عند القوة النظامية, موقف الصفويين من الماركسيين,  

862

1 



 موقف الصفويين من الديموقراطية؛ بناع القوة في المجتمع 

االجتماع, المجتمع, التغيير االجتماعي, التغيير االجتماعي في الجزائر, وسائل التغيير, وسائل التغيير  علم 
 االجتماعي, وسائل التغيير االجتماعي في الجزائر 

319

3 

علم اإلجتماع, المشكالت االجتماعية, الباثولوجيا االجتماعية, التفكك االجتماعي, السلوك االنحرافي, 
العقلي, مشكالت التنظيم االجتماعي, مشكالت النمو الحضري, سوء التخطيط و مشكالت النمو  المرض 

 الحضري؛ الجريمة, الجريمة المنظمة و البنء االجتماعي

706

2 

 علم اإلجتماع, الوطن العربي, علم اإلجتماع في الوطن العربي
475

2 

 علم االجتماع, علم االجتماع السياسي
270

9 

علم اإلجتماع اإلعالمي, علم اجتماع اإلعالم, اإلعالم التربوي علم اإلجتماع,  
113

21 

علم اإلجتماع, علم اإلجتماع الديني, الصراع اإلجتماعي في العراق, الصراع الطائفي العراقي, الطائفية  
 العراقية, الطائفية الدينية

749

9 

التفعال االجتماعي, المنظمات الحديثة علم االجتماع, ماهية علم االجتماع, الثقافة و المجتمع,   
105

82 

 علم االجتماع, مدخل إلى علم االجتماع 
340

4 

 علم االجتماع, معجم علم االجتماع
265

8 

علم اإلجتماع., األيديولوجيا , األيديولوجيا في علم اإلجتماع, األهمية السسيولوجية لأليديولوجيا,  
 ااأليديولوجية في علم اإلجماع المعاصر

499

7 

 علم االجتماع/ البيئة//ابن خلدون//مونتسكيو 
451

7 

 /علم االجتماع// الوالدة//التطور//الجذور الفلسفسية
793

7 

 علم اإلجتماع//ابن خلدون//أوجست كونت// علم االجتماع بين ابن خلدون و أوجست كونت 
810

5 

 علم االجتماع//ابن خلدون//حضارة//وصف رحالت
362

9 

االجتماع//االتجاه الوضعي//االتجاه التحليلي//االتجاه الماركسيعلم   
112

82 

 علم االجتماع//اآلداء المؤسسي//تقييم االداء//المؤسسات التعليمية
262

1 

 علم اإلجتماع//اإلدارة//العالقات بين األفراد
118

61 

عيعلم االجتماع//االديان السماوية//االمن االجتماعي//حماية االمن االجتما / 
967

7 

 /علم االجتماع//اإلعالم
762

4 

 علم اإلجتماع//البحث اإلجتماعي//التربوي//الصناعي//العائلي//الريفي
106

11 

االجتماعية//التغير//التنمية//الثقافة//الشخصية//القياداتعلم االجتماع//التربية//المجتمع//التنظيم//الطبقات   
987

3 

392 علم االجتماع//التغير//البرجوازية//االشتراكية//الوطن العربي 



2 

 /علم االجتماع//التكامل المعرفي//البرهان العلمي//الموضوعية//الذاتية//الظاهرية
895

5 

الفعلم اإلجتماع//التكيف اإلجتماعي//االجماع//اإلخت // 
646

9 

 علم االجتماع//التنمية//البحث العلمي//المشكالت االجتماعية 
339

9 

 /علم االجتماع//الجريمة//االنحراف//الرشوة//الفساد
895

4 

 /علم االجتماع//الخدمة االجتماعية//الفزاعات الزواجية
697

2 

االجتماعية//المعاقين//الحقوق//الرعايةعلم االجتماع//الخدمة  / 
108

57 

 علم االجتماع//السكان 
306

5 

 /علم االجتماع//السكان//اإلحصاء 
958

3 

 علم االجتماع//السكان//الفقر//البناء األسري//االسرة//البطالة 
958

1 

 //علم االجتماع//الشباب//الريادة المجتمعية//المجتمع اللبناني
442

1 

القوة والمعنى//التغيراالجتماعيعلم االجتماع// // 
356

8 

 /علم االجتماع//المشاكل االجتماعية
340

6 

 علم االجتماع//المنهج العلمي//المجتمعات المحلية//األسرة//التغير االجتماعي
106

74 

 علم اإلجتماع//النشاة//الموضوع و الميدان//المنهج//البحث العلمي
232

5 

اإلجتماع//الواقع اإلجتماعي//التحليل اإلجتماعي//النظم اإلجتماعيةعلم   
104

39 

 /علم االجتماع//الوطن العربي
475

5 

 /علم االجتماع//أنساق تربوية
338

1 

 علم االجتماع//رواد//النظم االجتماعية//المشكالت االجتماعية 
123

16 

المدني//الظواهر االجتماعية//ابن خلدون علم االجتماع//رواده//المجتمع   
119

60 

 /علم االجتماع//سلوك االنسان//الفرد//المجتمع//الحياة//التغير االجتماعي
421

1 

 علم االجتماع//علم االجتماع : فلسفة//ازمة تنظير//منهج 
260

2 

 /علم االجتماع//علم النفس// علم التجارة
916

5 



تمع المدني//ابن خلدون علم االجتماع//ماهية//رواد//المج  
119

62 

 علم االجتماع//مصطلحات
964

8 

 علم االجتماع//معجم 
367

3 

 //علم اإلجتماع//معجم //علم اإلجتماع المعاصر
768

8 

 //علم اإلجتماع//موسوعة
347

8 

 /علم اإلجتماع/اإلقتصاد
411

4 

 علم االجتماع/االنثروبولوجيا االجتماع 
349

6 

االجتماع/التغير االجتماعي/الثقافةعلم  * 
115

20 

 /علم اإلجتماع/التفاعل اإلجتماعي
928

1 

 /علم اإلجتماع/الثنائيات النظرية
105

93 

 /علم اإلجتماع/علم اإلجتماع الريفي
318

8 

 علم االجتماع: المجتمع العربي المعاصر, الهوية العربية و االندماج االجتماعي 
573

5 

االجتماع: المجتمع, النظام, البنية علم   
770

7 

 علم اإلجتماع: النشأة , التطور, المشكالت االجتماعية 
983

5 

 علم االجتماع: مدخل, مبادئ
339

7 

 علم االجتماع: مقدمة, مدخل,المنهج, طرق البحث فيه
996

4 

الماركسي, نظرية التبادل االجتماعيعلم اإلجتماع: نظرياته, االتجاه البنائي الوظيفي, االتجاه   
106

42 

 علم االجتماع،مسألة التباين،النخبة،الماركسية 
739

5 

 علم األخالق،التربية االخالقية،اخالقيات التعليم،آداب اجتماعية
415

9 

علم األصوات النطقي، علم األصوات الفسيولوجي، النظريات اللغوية، النظرية المادية (الفيزيائية)، 
ة العقلية (النفسية)، المدرسة الوظيفية (الفونولوجية)، علم األصوات الفيزيائي (األكوستيكي)، المدرس

 التعبير الشفوي، مراحل النمو اللغوي الشفوي

956

2 

منهج البحث -علم اإلجتماع -علم اإلقتصاد  
276

0 

 //علم اإلنسان//األنثروبولوجيا//أصل الكون//أصل الحياة
563

5 



البيئة//النظام البيئي البشري//االخطار البيئيةعلم   
478

9 

علم البيئة//النظام البيئي//الدورات الكيمياوية//العوامل المحددة//االنتاجية//السكان//المجتمع//التعاقب 
 البيئي//ثلوث التربة//الوعي البيئي//التربية البيئية

403

9 

قوش،كتابات اثرية،القرآن،الحديث،كتب  علم التاريخ عند العرب،مصادر التاريخ:العمالت،الن
 الرحالت،كتب االدب 

844

2 

 علم التاريخ// الجغرافية// علوم الكيمياء والفيزياء 
109

93 

 //علم التاريخ//األدلة//التعاطف التاريخي//التفكير
565

4 

 علم التاريخ؛ األندلس
628

1 

 علم التجويد
442

9 

 علم الجريمة
207

6 

 علم الجمال 
766

0 

 // علم الجمال // الفلسفة
277

3 

 //علم الجمال//اإلبداع الفني
267

7 

 علم الجمال//الفلسفة//اإلبداع 
384

3 

 //علم الجمال//الفن//الخيال//األخالق
429

4 

 //علم الجمال//الفنون
269

0 

 علم الحديث
313

8 

الرواة عن مالك علم الحديث, رواة الحديث الشريف, أسماء رواة الحديث الشريف, أسماء   
271

0 

علم الدبلوماتيك/أنواع الوثائق/أحوال انتقال الوثيقة الدبلوماتية/تنظيم الوثائق العربية التوثيق فيالعصر 
 .األسالمي الوسيط

369

2 

علم السكان, السكان في الجزائر, سوسيولوجيا السكان في الجزائر, تاريخ الفكر اإلجتماعي السكاني , 
املة في الجزائرسيولوجيا القوى الع  

103

93 

 علم السكان//النظريات السكانية//االقتصاد و السكان//السياسة و السكان
811

6 

 علم السكان: الديموغرافيا االجتماعية
112

37 

 علم السلوك التنظيمي 
943

0 

 علم السمعيات, أمراض السمعيات, امراض اإلتزان, االسمعي المركزي
291

4 

566 علم السياسة



0, 

576

7, 

123

63 

المجتمع  -المشاركة السياسية -الفكر السياسي -علم السياسة  
862

5 

الدولة  -العقد اإلجتماعي -المجتمع السياسي -علم السياسة  
862

4 

الديمقراطية -الدولة -العلوم اإلجتماعية -علم اإلجتماع السياسي -علم السياسة  
862

6 

يل//الصينعلم السياسة//التغير اإلجتماعي//الهند//اسرائ // 
123

69 

 //علم السياسة//الدولة//الرأي العام
990

3 

 علم السياسة//الديموقراطية//الدستور//الحكومات//السياسات اإلعالمية
972

8 

 //علم السياسة//المدرسة اإلشتراكية
761

4 

 علم السياسة، موسوعة 
760

7 

ابن خلدون -الرياضيات -الكيمياء  -الصيدلة -علم الطب  
105

26 

 علم الفراسة 
366

3 

 علم الفلك،علم األزياج،صناعة الساعات
613

6 

 //علم القراءات//مدارس القراءات//القراء العشرة
111

99 

 علم الكالم
529

8 

 علم الكالم// السببية//الفلسفة اإلسالمية
511

4 

 علم الكالم// الفرق االسالمية
490

9 

الحوار//الفلسفة البرهانية//المناظرة//االستدالل علم الكالم//أصول   // 
965

3 

 //علم الكالم//التربيةاإلسالمية
491

7 

 //علم الكالم//المعتزلة//األشاعرة
925

5 

 علم الكالم//دراسة فلسفية//الفرق االسالمية//اصول الدين//المعتزلة//مدرسة بغداد 
925

1 

اللغة،فروع علم النفس،نظرية التعلم اللسانية علم اللغة النفسي ،مدخل عام في    
590

3 



علم اللغة, علم اللغة العربية,فقه اللغة,فقه الغة العربية, التقليد اللغوي العربي, أصل اللغة, النحو العربي 
 عند سيبويه, المنهج الداللي في علم اللغة 

690

1, 

711

6, 

108

95 

// حماية التحفة علم المتاحف // إنشاء المتاحف // إدارة المتحف  // 
121

52 

 علم المصطلح 
313

8 

 // علم المعلومات // علم المكتبات // تكنولوجيا المعلومات // المعالجة الحاسوبية للمعلومات
429

5 

 //علم المعلومات//قواعد البيانات//االنترنيت
987

1 

المعلوماتعلم المكتبات // المكتبات المتخصصة // مصادر المعلومات // مراكز   // 
103

08 

 علم المكتبات, اللغات التوثيقية, رؤوس الموضوعات, تقنيات ترتيب رؤوس الموضوعات 
103

29 

 /علم المكتبات//التصنيف
128

20 

 علم المناهج// التدريس//النظام التربوي//التدريس
892

6 

علم الميراث،الفقه االسالمي،علم الميراث،التركة،أصحاب  
جب،العول،الرد،المناسخة،التخارج،الوصية،ميراث ولد الزنا الفروض،العصبات،الح  

467

3 

 // علم النسب // التراث الجزائري // عقد الجمان النفيس
319

7 

 علم النفس

370

2, 

955

1, 

107

94 

 //علم النفس // األسرة//التنشئة اإلجتماعية //األطفال المبدعين
410

2 

 * علم النفس // التنمية المعرفية
107

40 

 // علم النفس // الطفولة // النمو الجسمي و العضلي // النمو الحسي // المراهقة
108

40 

 // اإلضطرابات النفسية // علم النفس // العالج النفسي // األمراض النفسية
359

1 

 // علم النفس // المراهقة
982

0 

التحليل النفسي // النظرية السلوكيةعلم النفس // الممارسات اإلكلينيكية // البحث العلمي //   // 
535

9 

 // علم النفس // النمو اإلنساني // اإلدراك الحسي // الشخصية // اإلضطرابات النفسية // العالج النفسي
962

4 



 // علم النفس // النمو االنساني // األنثروبولوجيا
965

7 

 // علم النفس // ذوي االحتياجات الخاصة
117

37 

س // سيكولوجية التفكير // الشخصية و أمراضها // الذكاء // التوجيه المهني //المراهقةعلم النف  // 
949

0 

 // علم النفس // سيكولوجية النمو
388

6 

 // علم النفس // علم التربية // التدريس // التكوين المهني
272

6 

الفردية // التعلم و االدراك // التفكير // علم  علم النفس // مراحل النمو // الدافية و التكيف // الفروق 
 // النفس التطبيقي

704

5 

 // علم النفس // نظرية ريبو // التحليل النفسي // سيكولوجية الطفل // علم النفس االجتماعي
818

6 

 // علم النفس //النظرية الفرويدية // السلوكية // الجشطالتية
584

2 

 /علم النفس اإلبداعي
102

75 

مدخل  -علم النفس االجتماعي   
832

4 

 /علم النفس االجتماعي //سيكولوجية الجماعة//العالقلت االجتماعية 
451

1 

 /علم النفس االجتماعي : تركيب//بناء
121

31 

علم النفس اإلجتماعي : موضوع علم النفس االجتماعي, فوائد علم النفس االجتماعي, السلوك النفسي 
االجتماعي: الدوافع الغرائز, العوامل الخارجية, تحليل السلوك النفسي؛ آليات الدفاع النفسي : الدفاع, 
 النكوص, التعويض, التبرير, االسقاط

516

7, 

100

82, 

105

10, 

105

15, 

113

02, 

114

81 

 علم النفس اإلجتماعي التربوي//التنشئة اإلجتماعية// التاخر الدراسي
786

2 

جتماعي//السلوك االجتماعي علم النفس اال  
802

0 

 /علم النفس االجتماعي//السلوك االجتماعي//المناهج الجامعية
130

00 

 /علم النفس االجتماعي//الفرد و الجماعة//التنشئة//القيادة
996

9 

 /علم النفس االجتماعي//علم النفس
392

0 
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 غزوات،فتوحات
440

3 
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 غسيل األدمغة
720

5 
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 فرحات عباس : سيرته
611

5 
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 فرحات عباس//رجل//الجمهورية
974

6 
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 فرنسا//السياسة القضائية//الجزائر المستعمرة 
120

38 

 //فرنسيس المراش//الليبرالية//الفكر العربي
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 //فقهاء تلمسان//تراجم
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 فكرة الرزمة//مكوناتها//بنائها//استخدامها//برامج التدريب//السيرة الذاتية للمؤلف 
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110

85 
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 فلسفة 
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5 
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 //فلسفة إسالمية//الوجود//علم الكالم//التصوف
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 فى علم الكالم//دراسة فلسفية//الفرق اإلسالمية//أصول الدين//الزيدية
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264

3, 

324

1 
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105

39 

 فيدرالية الصحافيين في الجزائر، الصحافة الخاصة 
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 قادة جيش؛ التحرير الوطني
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 قاعدة جوية مصرية،حديث الحرب،القدس،الرئيس عبد الناصر،الملك فيصل
422

1 

 قاموس عربي فرنسي
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77 

 قاموس علم النفس
923
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 قاموس//التربية الخاصة//اإلعاقة العقلية
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1 

 //قانون اآلثار//سورية
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 قانون اإلعالم//التشريعات القانونية//القنوات الخاصة 
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//القائم باإلتصال//التلفزيون الجزائري 2012اإلعالمقانون   
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1 
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 قانون األهالي//المحاكم الفرنسية
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 قانون الوصية،الوصية للوارث،المنفعة،الوقف،المال المشاع،مال البدل
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 قبائل الطوارق//المقاومة 
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9 

خالفة معاوية،انقالب تركيا قبرص:   
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 قبيلة زناتة
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22 

 //قبيلة زواوة//المغرب األوسط
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2 

 قدرات التفكير//مهارات//الطفل و النمو 
121

02 

 //قدور بن عاشور الندرومي//تراجم
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14 
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481
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 //قراءات القرآن//القرآن
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41 
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 //قصص األنبياء//اإلسالم
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 قضايا التاريخ الوطني 
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 قضايا العصر 
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 قضايا المجتمع الفرنسي//فترة حكم لويس الرابع عشر
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 قضايا النهضة//اإلصالح في الجزائر//الصحافة العربية
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8 
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 قضايا تاريخ الجزائر 
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 قضايا دولية//الصراعات//الحروب//االرهاب//حقوق اإلنسان 
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 قلب المعركة//الشعب المجاهد//بيان جبهة التحرير//ذكرى فتح مكة
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 قلق اإلمتحان//المراهقة//برنامج إرشادي 
614

4 

 قلق اإلنفصال//اإلفراط الحركي 
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 قلق المستقبل//إدمان الفيسبوك//إضطراب النوم
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 قلق المستقبل//الصالبة النفسية//طلبة الجامعة 
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5 
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 قلق الموت
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 قلق الموت//اإلكتئاب//سرطان الثدي
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 قلق الموت//الصالبة النفسية//سرطان الثدي 
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 قناة الرسالة//القيم الخلقية
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 /قناة القرآن الكريم//التلفزيون التفاعلي
881

2 
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 قواعد الصوفية 
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102 قياس التحصيل//التربية//عمليات التعلم // اساليب التدريب
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520

3 

 .مدى إقبال الشباب على القراءة/ميول القراءة لدى الشباب/المواد المفضلة للقراءةوعاداتها
533

5 

 //مدينة المنصورة//تلمسان//العمارة//بني مرين//الصراع المريني الزياني
114

34 

 مدينة باتنة: تاريخ: تقاليد: فالحة: سياحة
555

4 

 /مدينة بشار//قصور//وقف الولي الصالح//تراجم//أنواع تمور//تقنية الفقارة//غزو الصحراء الجزائرية
296

3 

 مدينة تيهرت//إبن الصغير
567

1 

 مدينة تيهرت//اإلباضية 
918

2 

 /مدينة جيجل//تاريخ الجزائر
108

96 

سمرقند//التطورمدينة  // 
662

2 

709 /مدينة عنابة//االحتالل الفرنسي



3 

 مدينة قسنطينة //حكم أحمد باي
122

42 

 /مدينة قسنطينة//االستعمار الفرنسي
110

37 

 //مدينة معان//تراث معان
255

9 

 .مذاكرات من سنوات الجحيم،مجموعة من المجاهدين
117

32 

القادر//نسبه//كفاحه//سفره//البيعة//تنظيم الجيشمذكرات األمير عبد  // 27 

 مذكرات جزائرية // اإلحتالل //العالقات مع فرنسا // أحداث في الجزائر
583

6 

 مذكرات حسين آيت أحمد 
665

0 

 مذكرات حياة؛ ذكريات أحداث

121

16, 

121

17 

 مذكرات// مجاهد
930

8 

 //مذكرات//العراق//الطفولة//الهجرة
494

4 

كرات//النضال//الجهادمذ // 
351

0 

 مذكرات؛ الشاذلي بن جديد 
599

1 

 مذكرات؛ سجين سياسي 
588

7 

 مذكراتي//رسالة//خطاب//يوم التضامن
596

6 

 مذهب اإلباضية//الخوارج//السمعيات//اإليمان و اإلسالم
123

47 

 مذهب الخوارج

937

5, 

937

6 

 مرآة الجنان
545

0 

اليقظان مرآة الجنان//عبرة   
544

7 

 /مرآة الجنان//عبرة اليقظان
544

8 

مراحل البحث في العلوم اإلجتماعية،قواعد إشكالية علم اإلجتماع في الدول الغربية، البيداغوجيا (نظرية 
 (التربية

319

5 

876 مراحل التكوين//التدريس//التأمل//التحليل الجماعي//أساليب التدريس 



3 

معلومات//تمويل المشروع//تنفيذه//تقويمه//أهدافه مراحل تخطيط المشروع//جمع ال   
734

4 

 مراسالة//رسالة//الوثيقة
834

9 

مكماهون –مراسالت الشريف حسين  
111

57 

 //مراكز االطفال//رعاية االطفال//االدارة التنظيمية
118

4 

 مراكز التجمع؛ حرب الجزائر
113

39 

 مراكز القيادة؛ الوالية الثالثة
924

2 

اإلرهاب//العراق//األمنمربع  // 
469

0 

 مرحلة المخاض ، التأسيس الرسمي للمنظمة ، مرحلة التنظيم و المواجهة
743

9 

 // مرحلة المراهقة // منهج البحث // إحساس المراهقين بالسلطة
121

72 

والمراهقة مرحلة ما فبل الوالدة/ مرحلة الرضاعة/مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة/مرحلة البلوغ  . 
679

7 

 مرضى السكري//تقنية اإلسترخاء
723

3 

 مرضى السكري، اإلمتثال العالجي
617

6 

 مرضى السكري، الضغط النفسي
849

0 

 مرضى القصور الكلوي، قلق الموت 
101

64 

 مرغريت؛ عين تركي 
109

09 

تاريخ//التخطيطات//لماذن//مساجد وادي ريغ//مساجد الزاب   
914

6 

 مساجد المدينة المنورة 
753

9 

 مساجد وهران//تلمسان//مستغانم//معسكر//سعيدة//سيدي بلعباس//دراسة 
658

2 

 مساجد//االضرحة//تلمسان
115

40 

 مساكن العرب،الغزو ،الحروب،الملك،العقود
102

81 

المعنى//دراسة//أنساق الثقافة العربية//الرمز//التأويل مسالك   
627

1 

 مستشار التوجيه المدرسي والمهني
104

05 



 //مستشاري التوجيه//الصالبة النفسية//الفعالية الذاتية
110

77 

 مستقبل الثقافة،التعليم االبتدائي،التعليم الثانوي،التعليم العالي،اعداد المعلم
930

6 

العروبةمستقبل   
106

36 

 مستقبل الفكري//التاريخ//اصول الثقافة//الديمقراطية//الوحدة//الحوار القومي
376

9 

 مسجد قرطبة//قصر الحمراء //اللوحات
378

2 

 // البقع الدموية //االستعراف // مسرح الجريمة // األدلة الجنائية // بصمات األصابع
119

37 

 مسرح الطفل
985

1 

عالقة الطفل بالتمثيل // المسرح المدرسي // الجزائرمسرح الطفل //   // 
583

9 

المسرح المدرسي -مسرح الطفل  
871

4 

 مسعود بن الشيخ : سي البشير: تراجم 
596

0 

 مسقط الرأس//دخول الميدان//الثكنة//وجدة//فى المعركة 
106

53 

 /مسؤولية الدولة
115

31 

 //مشاريع التجنيس
821

9 

والتفوق، الدالالت اللغوية للجبرية، الدالالت اللغوية لإلرادية، الدالالت االصطالحية مشاعر القصور 
للجبرية، الدالالت االصطالحية للجبرية، اإلرادية عند فالسفة اإلغريق، اإلرادية عند فالسفة وعلماء 
 المسلمين، األسس االجتماعية للجبرية واإلرادية

418

9 

// طالئع التحرير مشاعل الثورة  // جنود الخفاء // 
953

3 

 مشاهير 
109

69 

 مشاهير المغاربة: معجم 
116

57 

 مشروع الوحدة التحرري//الجامعة اإلسالمية//بلدان المغرب العربي
786

8 

 مشكالت التعلم بالروضة 
359

7 

 مشكالت الطفولة 
100

16 

 مشكالت طفل الروضة 
359

7 

التعليم،تعليم الكبار،التعليم الثانويمشكلة   
114

54 



 مشكلة الدراسة//األدب النظري//الطريقة و اإلجراءات//النتائج//التوصيات 
360

5 

 مشكلة الفشل،المدرسة،التفكير،التربية،الذاكرة،اجتماعات الفصل،األخالق،
817

4 

راتيجية مواجهتها مشكلة المخدرات: األبعاد اإلقتصادية لها, الألبعاد اإلجتماعية, است  
118

32 

 مصادر االصالح//االصالح الديني//االصالح االجتماعي//منهج الحركة
944

1 

مصادر التاريخ العربي القديم،دولة سبأ،دولة قتبان،دولة حضر موت،دولة معين،دولة أوسان،أقوام عربية 
 ذات صلة برساالت نبوية،مملكة كندةعربية 

922

7 

ي//العرب البائدة//دولة معين//حضر موت//االنباط//الغساسنةمصادر التاريخ//البحث العلم  
123

50 

 مصادر المعلومات عند النبي صلى هللا عليه وسلم،االستطالع،الحرب النفسية،التفاوض مع العدو 
307

6 

 //مصادر الوطنية//الجزائرية
662

7 

المسلمين//الوثائقمصادر دراسة الحضارة اإلسالمية//نشأة علم الوثائق عند  . 
261

9 

 //مصالي الحاج//الزعيم//الحركة الوطنية
125

97 

 مصر //األطماع المغولية 
750

8 

 مصر //األوضاع الداخلية //تأثيراتها
691

1 

مصر : التضخم السكاني, عالقة التضخم السكاني بالتنمية االقتصادية, المشكلة السكانية, المواليد في 
مصر, الزيادة الطبيعية في مصر, مؤشرات التضخم السكاني, تنظيم األسرة مصر, الوفيات في   

125

76 

 مصر االسالمية،الدولة الطوونية،الدولة الفاطمية،المجاعات 
494

9 

 مصر األيوبية//الحركة الفكرية
634

2 

 مصر البيزنطية،فتح العرب لمصر
127

18 

 مصر العثمانية 
103

68 

الفرعونية:األسر الحاكمة،االقتصاد،طبقات المجتمع،التنظيم  مصر 
 االداري،الديانة،الكتابة،،المقابر،االهرامات،النحت 

889

8 

 مصر الفرعونية،تاريخ مصر القديم
334

2 

 مصر القديمة//األدب المصري القديم//الموسيقى//شعب مصر//هكسوس//الهلينية والرومانية 
116

31 

القديمة:أساطير نشأة الكون،البانثيون، عصر الفراعنة،القدر،الحياة،الموتمصر   
799

7 

 مصر القديمة:القوانين،أعراف الزواج و الطالق،تربية االطفال،حكماء مصريون
409

9 

996 مصر القديمة:عصر الفراعنة،عصر البطالمة،عصر الرومان؛فتح مصر،حملة فرنسا على مصر، 



5 

1919،مصر في عهد محمد علي،الثورة العرابية،ثورة مصر في العصر العثماني  
103

55 

 مصر// العراق 
877

0 

 /مصر//ازمات//هموم
920

8 

 مصر//الثورة الجزائرية//الدعم المصري للثورة//الموقف المصري من الثورة//الصحافة و الثورة
122

22 

 مصر//العهد العثماني
455

7 

المصرية،نظم الحكم ،نظم االدارة،الحياة االجتماعية،االقتصاد،الرياضة مصر:االنسان المصري،الحضارة   
991

3 

 مصر:الثورة،لجنة ملنر
383

2 

 مصر:العصر الفاطمي،العصر األيوبي،دولةالمماليك؛الرقيق،الجواري 
113

58 

 مصر:العصر الهللينستى،تاريخ البطالمة،السياحة،دخول الرومان،االقتصاد،الحكم 
714

6 

 مصر:الفتح االسالمي،الدولة االخشيدية،القبائل العربية،انتشار االسالم،اللغة العربية في مصر، 
748

4 

مصر:الفتح االسالمي،عصر الخلفاء الراشدين،عصر االمويين،عصر العباسيين،في عهد الدولة  
 الطولينية،في عهد الدولة االخشيدية،في عهد الدولة الفاطمية

894

6 

 مصر:تاريخ قديم،علم المصريات،االسر الحاكمة،عالقات مصرية 
960

0 

 مصر:تاريخ قديم،ملوك و حكام،فراعنة 
128

93 

 مصر:عصر الخلفاء الراشدين،الدولة االموية،العصر الطوليني،الدولة الفاطمية ،جهاد الصليبيين
844

1 

 مصر:عقائد دينية،الثقافة ،اللغة المصرية،ادب،العلوم،السحر 
991

2 

 مصر:مقبرة الملك توت عنخ آمون،وادى الملوك
754

4 

أحوال اقتصادية -مصر  
125

71 

أحوال سياسة -مصر  
125

71 

سياسة خارجية-مصر  
125

71 

 // مصطفى بن بولعيد // االحتالل الفرنسي // األحزاب الياسية // العمل المسلح
997

7 

 مصطفى عبد الرزاق 
331

7 

مؤتمر الصومام // الوالية األولىمصطفى مراردة // الثورة //   // 
108

29 



 مصطلحات اجتماعية//شرح
106

64 

 *مصطلحات العلوم//موسوعة
127

22 

 *مصطلحات المنطق// موسوعة
784

4 

 مصطلحات نفسية: معجم 
923

8 

 /مصطلحات//الثورة
119

26 

 مصطلحات//قواميس//تفكير //تعلم 
335

0 

الخشبية // تيجان األعمدةمطرقات األبواب // السقوف   // 
123

95 

 . مظاهر التواصل بين الغاربة والشعوب المتوسطية ،النظام االجتماعي والسياسي واالداري
117

24 

 . مظاهر الكذب في االحاديث النبوية واالخبار التاريخية ،كبار الرواة الكذبين وأثارها السيئة على التاريخ
756

6 

 /مظاهرات//مجزرة//استقالل الجزائر//حكومة فرنسا
670

0 

 معابد اآللهة//الجنائزية//الصخرية//النحت
983

3 

 //معارك المجد//الثورة الجزائرية
955

5 

 معارك برية//الحدود//المارون//معارك الشرق االوسط//المعارك البحرية//المعارك الجوية 
573

6 

 معالم الحضارة // صدر اإلسالم 
740

8 

 معالم؛ التاريخ اإلسالمي؛ الوسيط
103

86 

 معامل االرتباط 
112

66 

 معامالت اسالمية// الفقه االسالمي// البحر 
247

6 

 معانى وخصائص//الحضارة الدينية//اليهودية//التشريع//المسيحيةالعرب//االغريق
120

14 

 //معاني القرآن//دالئل القرآن 
370

9 

 //معاهدات//الجزائر//فرنسا
110

96 

 //معاهدة االستسالم//معاهدة دي ميشال//معاهدة التافنة
807

2 

 /معاهدة السلم المئوي//العدوان الفرنسي//ديون بكري و بوشناق//الجزائر
110

94 

1920معاهدة سيفر  912
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الحرة//المملكة العربية//تحوالت و  معاول الغزو//جبهات المقاومة//أبطال و زعانف//تجوع 
 انتفاضات//حكم الغرباء//نهاية عهد

858

1 

 معاوية بن ابى سفيان//العباسيون//االسالم فى اسيا//القدس//المغول
116

19 

 معايير //رسالة الكلية//إعداد رؤية//كلية التربية//صياغة المخرجات//تصميم البرامج//قيادة
529

3 

نفسية،اإلرشاد الصحي معايير ومظاهر الصحة ال  
125

48 

 معتقل أبو غريب//احتالل العراق//العار األمريكي
376

2 

األنتروبولوجيا -األثنولوجيا   -معجم   
667

4 

عربي ) // مصطلحات مكتبية -معجم ( إنجليزي   /// 
315

4 

 //معجم // البلدان
313

5 

 // معجم //الدوائر اإلدارية // القسمات العسكرية
109

07 

 معجم األدباء// باب األلف// باب الباء// باب التاء//باب الثاء//باب الجيم// باب الحاء 
355

7 

معجم األدباء// باب الحاء// باب الخاء//باب الدال// باب الذال // باب الراء// باب الزاي// باب السين//  
باب العين  -باب الظاء -باب الطاء -باب الشين// باب الصاد// باب الضاد  

355

9 

 معجم األدباء// باب العين// باب الغين// باب الفاء// باب القاف
355

8 

معجم األدباء// باب القاف// باب الكاف// باب الالم//باب الميم// باب النون//باب الهاء// باب الواو// باب 
 الياء

356

0 

 معجم األدباء// فهارس 
356

1 

 معجم االدباء//باب األلف 
355

6 

القراءات // محمد // الطور // النجم // القمر // الواقعة // الحديد // الحجر // المجادلة // الحشر // معجم 
 الممتحنة // الصف // المنافقون // الطالق// التحريم 

363

7 

 معجم المتجانسات 
710

7 

 معجم المترادفات العربية
710

7 

المصطلحات//األشخاص//األماكن//الكتب//الشعوب//ا|ألحزابمعجم   
859

2 

 معجم زمني للصحابة و أعالم المحدثين//الفقهاء//المؤلفين
947

6 

إسباني  -معجم عربي  
945

5 

 معجم عربي إنكليزي فرنسي 
933

0 



 //معجم فلسفي

930

4, 

930

5 

 معجم مصطلحات علم النفس
923

8 

النفس/عربي فرنسيمعجم مصطلحات علم  / 
541

4 

 معجم//العماررة//الفن 
316

2 

 معجم//الفنون الشعبية//التراث الفلسطيني 
114

78 

 معجم//شعراء//تهذيب اللغة
106

30 

 معجم//فلسفة//مصطلحات 
732

8 

 //معجم//مصطلحات أثرية
424

6 

 معرض بجاية مركز اشعاع للمعرفة 
714

1 

األصل//الفرع//التواتر//الصالة//التوحيد//اإلمامة//الطهارة//الخمر//الجهادمعرفة  // 
598

3 

 معرفة العالم//الفكر//ضرورة اإلنفصال//القوة // المجد 
585

8 

 //معركة الجرف
111

15 

 //معركة الشبكة//معركة تاغزولت
111

27 

 //معركة العقاب
640

9 

 //معركة تسقيفت//معركة دوار لقشاشة
111

24 

 معركة تهودة 
130

73 

 //معركة جبل إسطنبول//معركة جبل نوال
111

18 

 //معركة جبل بوركبة//معركة جبل أمناور
111

22 

 //معركة جبل بوروح//معركة وادي بوحشيشة
111

25 

 معركة جبل بوزقزة 
111

17 

 // معركة جبل زكري//معركة تاجرة
111

13 

111 //معركة جبل فالوسن//معركة المرجة



23 

 //معركة جبل فوه//معركة جبل الشيخ
111

20 

 //معركة جبل قبو//معركة رأس الماء
111

19 

 //معركة دشرة ولحاج//معركة وادي خلفون
111

26 

 //معركة سيدي غالم
111

14 

 معركة قرية لخناقة//معركة إسطنبول
111

21 

 معركة وادي هالل
111

12 

المدينة//حديقة باستورالسوق الشعبية//االمير عبد القادرمعسكر جغرافيا//ابواب   
603

9 

 معلمون،تنمية مهنية//إصالح مدرسي
932

4 

 معهد ابن باديس : تراجم
122

16 

 مفاتيح علم االجتماع//الفلسفة االجتماعية
113

70 

 مفاهيم الطفولة//برنامج إرشادي//مربيات الروضة
107

25 

تربوية//التعليم و التعلم الفعال//عمليات التفكير العليا//إكتساب اللغة مفاهيم   
116

65 

 // مفاهيم سياسية // الدولة // األحزاب السياسية // التربية البيئية // الحضارة الفلسطينية // نظم إدارية 
126

65 

 مفاهيم عامة//التشخيص في التربية//صفات اإلختبار الجيد//أنواع اإلختبا 
100

86 

 .مفاهيم ودراسات حول السرطان ،أسباب السلطان ،أشكال السرطان ،الخطط العالجية
830

5 

 . مفاهيم ومظاهر ،تكنولوجيا االتصال عن بعد ،بعض تطبيقاتها الحديثة
785

3 

 مفاهيم//التربية الخاصة//اإلعاقة//صعوبات التعلم//اإلضطرابات//التوحد//التدخل المبكر
495

3 

قياس النفسي التربوي//التقويم//مفاهيم إحصائية//أساليب القياس و التقويم//بناء  مفاهيم//ال
 اإلختبارات//ثباته//ميدان التقويم

122

68 

 مفاهيم//تطور التربية الخاصة//الدمج التربوي//اإلهتمامات العالمية و العربية
689

8 

الفني//التربية الفنيةمفاهيم//عناصر العمل//أنواع التعبير الفني//التصميم و التشكيل   
752

7 

 مفاهيم//مخاطر//إنعكاسات التلوث//المؤتمرات//الحماية الدولية//أبعاد التلوث
938

8 

 مفاهيم//مصطلحات//علم االجتماع
770

1 



 مفاهيم//مكونات فكرة العالمية//تقويم العالقة
997

8 

القرارات//القيادة//الحوافز مفاهيمها//تعريفها//خصائصها ومميزاتها//السلطة // إتخاذ   
100

31 

 //مفاوضات السالم// الصراع العربي اإلسرائيلي//الهزيمة
690

9 

 مفدي زكريا: تراجم
935

4 

مفكرون علميون  -مفكرون ليبراليون -مفكرون إسالميون  
753

5 

 مفهوم االختبار/التقويم الذاتي/األهداف التعليمية
951

7 

وتعريفاتها ،التعليم ،النهضة االدبية في عهد الولة االغلبيةمفهوم الثقافة  . 
107

82 

مفهوم الثورة ،عناصر الثورة ،التنظيم االداري المركزي للمجاهدين ،هياكل المنظمة الوطنية للمجاهدين 
 .،تنظيم ومهام هياكل المنظمة الوطنية

119

20 

الغربية والوطن العربي/الحق في اإلعالم  مفهوم الحق في اإلعالم ونظرياته/حرية اإلعالم في الدول
 .الدول الغربية والعربية

291

3 

 مفهوم الذات
751

7 

 .مفهوم الذات ،الخصائص السيكومترية لقائمة تينيسي لمفهوم الذات على عينات مصرية
579

8 

 مفهوم الذات//المهارات اإلجتماعية
109

17 

 مفهوم الذات//الوحدة النفسية
118

94 

الرياضة // أهميتها // تاريخ الرياضة //الرياضة و الحياة اإلجتماعية //العرب // المسلمينمفهوم   // 
668

9 

 مفهوم الزمن//تقدير الزمن//المرض
917

9 

مفهوم الزواج واألسرة ،عملية االختيار الزواجي ،مراحل الزواج واألسرة ،مفهوم التوافق الزواجي 
 .وعوامل نجاحه وفشله

106

25 

السلوك االجرامي،تصنيفات السلوك اإلجرامي في الشريعة،عوامل إجرام المرأة واالتجاهات مفهوم 
 .المفسرةلها

128

65 

مفهوم العنف وتاريخه ومظاهره وأنواعه،اسباب العنف وأثاره وعالجه ،شبهات الممارسين للعنف  
 .ومناقشتها وبيان مرتكزات رفض العنف

120

12 

القياس//أنواع التقويم//أغراضه//مجاالت التقويم//أنواع اإلختبارات//أسسه//القياس مفهوم   
231

0 

مفهوم و أهداف//تطوره و عالقته بالمنهج//تنظيماته//أهدافه//دور إدارة المدرسة//نشاط ذوي اإلحتياجات  
 الخاصة 

122

94 

داء التربوي//دراسة تطبيقيةمفهوم و خصائص//التعبير//أساليب تدريسه//إستراتجيات التدريس//األ  
102

57 

 مفهوم ومراحل نشوء األزمات،أسس تعامل مع األزمات،أليات ونماذج من إدارة األزمات
854

8 

412 مفهوم//أعراض//آثار//تشخيص//العالج//برنامج//أدوات الدراسة//نتائج//تفسير 



6 

نامية//المجتمع المحلي//معوقات مفهوم//االتجاهات//اهمية//مستويات//الثقافة//االقتصاد//االدول ال  
810

3 

 مفهوم//االستشراق//اسباب//زعماء//اعمال//انتاج//مناهج//شبهات 
257

3 

 مفهوم//التهديدات العالمية//سيادة الدول//الحقوق السياسة//الحقوق اإلجتماعية//الحقوق األمنية 
255

5 

التدريسية//التخطيط//طرائق التدريس//تقويم و إختبار مفهوم//المنهج الدراسي//األهداف   
119

34 

 مفهوم//برنامج الطفل//تقويم البرنامج//اختبار المفاهيم//مقياس السلوكيات 
873

0 

 مفهوم//تطور الدراسة//مجاالت العلوم//وسائط التربية//المذاهب التربوية 
102

62 

عنف//االنثروبولوجيا//الثقافةمفهوم//مجاالت//رواد//مناهج//الشباب//الشيخوخة//ال  
563

4 

 مفهوم//نشاة//عنترة//حاتم//جلجامش//قدموس//انواع//التاريخ
110

36 

 مفهوم//نموذج بنية العقل//خصائص//الدراسات و البحوث//تنمية التفكير 
266

3 

السريعة//إستغالل المهاراتمفهومها و أهميتها//فنون اللغة//علم األعصاب//سر النجاح//الكتابة   
117

50 

 //مقارنة األديان//النصرانية//الملل//اليهودية
519

5 

مقاصد الشرع//النظام//االقتصاد//التجديد//االسانيد//ثبوت الهالل//االوراق 
 المالية//الدين//الحداثة//الزكاة//النصاب//تعليم الفتيات//تجارة المغاربة

466

7 

البزيغية  -المنصورية  -الجناحية  -الشيعة  -الشريعة  -اإلسالميين مقاالت   
299

7 

 مقاالت اإلسالميين // الشريعة // الشيعة // الجناحية // المنصورية // البزيغية 
299

5 

 /مقاالت اإلسالميين // الشريعة // الشيعة // الجناحية // المنصورية // البزيغية
299

6 

البصائرمقاالت جريدة  // 

129

16, 

129

34, 

129

35, 

129

36, 

129

37, 

129

38, 

129

39, 

129



40, 

129

41, 

129

42, 

129

43, 

129

44 

 //مقاالت جريدة الشهاب//تاريخ الجزائر

129

17, 

129

18, 

129

19, 

129

20, 

129

21, 

129

22 

 مقاالت مختلفة 
126

68 

 //مقاالت من الشهاب
424

2 

 //مقاالت من جريدة الشهاب
424

3 

من جريدة الشهاب//تاريخ الجزائر  مقاالت // 
129

28 

 //مقاالت من مجلة الشهاب// تاريخ الجزائر
129

24 

 //مقاالت من مجلة الشهاب//تاريخ الجزائر

129

23, 

129

25, 

129

26, 

129

27, 

129

29, 

129

30 

 مقاالت//البصائر//جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
351

1 

االجتماع//الدين//التربية//الحديثمقاالت//فى   
437

9 

768 مقاومة وجهاد مستمرين، المقاومة الثقافية الشعبية 



4 

مقاومة القبائل//االستعمار الفرنسي//انتفاضات القبائل//البعد الديني للمقاومة//مدينة الجزائر//الحماية 
 /الفرنسية على تونس//الفيجري

119

86 

 مقاييس التشتت 
112

66 

لنزعة المركزية مقاييس ا  
112

66 

مقدمة ابن خلدون : الفقه في عهد ابن خلدون, أصول الفقه في عهد ابن خلدون, علم الفرائض, المذاهب 
العددية, علم الرياضيات, علوم الطبيعيات, العلوم الطبيعية؛ مقاصد التأليف,  الفقهية عند ابن خلدون؛ العلوم

خلدون؛ علم األدب ابن علم الطب؛ الفكر اإلنساني عند   

243

5, 

243

6, 

243

7, 

243

9, 

244

7 

مقدمة ابن خلدون : علم التاريخ, فضل علم التاريخ, مذاهب علم التاريخ, مذاهب علم التاريخ عند ابن 
د ابن خلدون, أصول الفقه في عهدابن خلدون, علم  خلدون, جغرافيا العالم عند ابن خلدون, لفقه في عه

العددية, علم الرياضيات عند ابن خلدون؛ العلوم  الفرائض, المذاهب الفقهية  

243

8, 

244

6 

 مقدمة في علم النفس//علم النفس العام
328

9 

 //مقروئية الجرائد//الورقية//اإللكترونية
722

2 

 مكاتبة أبي بكر لملوك اليمن،تولية خالد بن الوليد،تولية أبي عبيدة،قتل عامر بن طفيل،فتح بيت المقدس،
541

5 

ألخالق،العقالنية،التخلق،التعبد،أخالق اإلسالم مكارم ا  
965

4 

 مكافحة الجريمة
116

52 

 مكافحة المخدرات: التقنيات
116

53 

 مكة المكرمة؛ العهد العثماني 
694

1 

 //مكة//الكعبة المشرفة//لغة القرآن//لغات أوربية//األنبياء//المسجد األقصى//التوراة
508

4 

األطفال/الخدمات والوسائط اإللكترونية/عالج مشكالت القراءةمكتبات  . 
121

06 

 // مكتبات السجون // الموارد المادية // الموارد البشرية // خدمات مكتبة السجون
533

0 

 .مكتبات الطفل/الواقع والمشكالت/عصر المعلوماتيةوتحدياته/الخصوصية الثقافية للمجتمع المصري
323

7 

المدارس الثانوية// إدارتها//مجموعاتها//العمليات الفنية//خدماتهامكتبة  .* 
715

9 

993 مكنز عربي 



2 

 مكونات اإلبداع 
824

8 

 //مكيافللي//كتاب تاريخ فلورنسا//كتاب المطارحات//الطرطوشي
125

70 

 //مالحظة التصرفات//القياس النفسي//الروائز العقلية
667

3 

االسالم،السلطان الملك السعيد،السلطان الملك سالمش،دولة بني العباس،دولة بني بويه الديلم، ملة   
519

9 

1962//جويلية 1954//نوفمبر1945ماي  8ملحمة الجزائر//عهد ماسينيسا//أحداث   
117

04 

تاشفينملوك الطوائف،االندلس،المرابطين،بن بلكين ملك غرناطة،،وقعة الزالقة،االمير يوسف بن   
597

8 

 ملوك بني ايوب،الحرب بين التتر و القفجاق،الخوارزمية،الفرنج 
361

7 

 //ملوك//بني عبد الواد
245

5 

 //مليانة//المعالم األثرية
103

18 

 ممارسة العمل اإلعالمي
279

5 

 مملكة الخزر:العالقات مع البيزنطيين،العالقات مع المسلمين 
517

9 

المقدس،الملك بلودين،الحرب الصليبية الثانية،التسابق على مصر،معركة حطين،انتصار مملكة بيت 
 اسالمي

817

0 

 من الكتاب و السنة
380

1 

 من المنطق األرسطي إلى المنطق القرآني
104

28 

 من حكم التقرير إلى حكم التقدير
104

28 

 من نقد التراث إلى العقالنية النقدية
610

4 

د // صومعة مسجد الكبير // منارة مسجد القيروانمنارة قلعة بني حما  // 
123

91 

 مناسك الحج // أحكام الحج 
848

8 

 مناهج //التفسير الموضوعي//التفسير الشفاهي
804

8 

الثقافة السياسية  -البحث العلمي  -التحليل السياسي -مناهج البحث  
493

8 

 مناهج البحث التربوي 
486

5 

المنهج اإلستداللي، المنج التجريبي، المنهج التاريخي، تطبيقات المناهج العلمية في مناهج البحث العلمي: 
العلوم القانونية، مكونات البحث العلمي، قواعد اإلقتباس والتهميش، قواعد توثيق المصادر والمراجع، 

120

75 



 عالمات الترقيم

بناء المقاييس  -علم السياسة -مناهج البحث  
493

9 

علم النفس مناهج البحث في   
256

1 

مناهج البحث في علم النفس االجتماعي: التاريخي، التجريبي، الوصفي، الكلنيكي، النمو االجتماعي 
اطي المخدراتوالخلقي، المحددات األسرية واالجتماعية للسلوك اإلجتماعي، سيكولوجية القيادة، تع  

234

6 

والبيئة، الدافعية، الفروق الفردية، الذكاء، القدرات مناهج البحث في علم النفس، اإلنسان بين الوراثة 
العقلية، اإلستعدادات العقلية، عالقة علم النفس باألدب؛ نظريات الشخصية؛ أساليب اإلنسان في التوافق:  
 ميكانزمات الدفاع، األمراض العصبية، األمراض النفسية

105

63 

لنفسية//العالج//خصائص النمو مناهج تأديب األطفال//مشاكل المراهقين//االضطرابات ا  
476

9 

الصراعات  -مناهضة العولمة  
548

9 

 /منتديات الحوار//الفضاء االفتراضي//الحوار االلكتروني
883

3 

 //منزلة الحروف//فلسفة صوفية//ابن العربي
771

6 

 منطق الفكر الحديث 
610

4 

ه  3-  2منطقة الزاب // المجال الجغرافي // األحوال السياسية خالل ق االحوال العلمية // عقبة بن نافع  //
 // الفهري

464

5 

 /منطقة الزاب//االحتالل الفرنسي//الثورات الشعبية//األدب الشعبي
724

8 

 /منطقة الشرق الجزائري//القاعدة الشرقية//معركة سوق اهراس//الثورة الجزائرية
998

2 

مؤتمر الصومام // سقوط الحكومات  // 1954أوت  20//  1954نوفمبر   1منطقة أوالد عيدون // 
 // الفرنسية

474

8 

 /منطقة مليانة//المقاومة//بيجو//فالي//االستعمار الفرنسي//التعذيب
597

9 

 منطلقات فكرية//الجدل//الثقافي//قضايا شائكة
857

9 

 /منظمة األمم المتحدة/النظام العالمي الجديد
430

8 

منظمة الجيش السري, تاريخ منظمة الجيش السري, مراحل تاريخ منظمة الجيش السري,ما قبل تاريخ 
 منظمة الجيش السري

774

3 

 /منظمة الخليج//نظم المعلومات االقتصادية//اإلحصاءات الصناعية//ديوان المحاسبة
529

6 

 منظور الزمن، اإلكتئاب، حوادث المرور
570

6 

دراسة الميدانيةمنهج الدراسة//الجودة الشاملة//المدرسة اإلبتدائية//ال  
100

40 

 منهج الغزالي: مسح الموروث واإلنطالق من العقل المحض المؤقت
104

28 

858 منهج الفرنسيين//الرحالت//الحملة الفرنسية//النشاط العسكري//السياسي



4 

 منهج المحدثين،منهج المتكلمين،
102

01 

 /منهجيات /البحث اإلجتماعي/البحث اإلعالمي
117

44 

 منهجية البحث العلمي: في علم االجتماع 
397

8 

 منهجية//إدارة المؤسسات//الجودة الشاملة//الرؤية اإلسالمية//القيم التنظيمية//مشاهد و دروس
275

2 

 مهاجرين شهدوا الخندق،أنصار شهدوا الخندق
394

1 

 مهارات اجرائية//مهارات استقصائية//مهارات مبدئية
479

1 

تبة المدرسية:المعوقات والمالمح واألهداف/برامج مهارات استخدام المكتبة في مهارات استخدام المك
 .رياص األطفال والمدرسة االبتدائية واإلعداديةوالثانوية

121

04 

 // مهارات اإلبداع // التفكير اإلبداعي //مهارات التعامل
571

9 

 مهارات اإلتصال//التفاعل اإلجتماعي//معالجة الضغوط
103

77 

 مهارات التفكير
110

57 

 مهارات التفكير// التعليم//التخطيط التربوي
915

2 

 مهارات التفكير//التقويم 
838

3 

 //مهارات التفكير//برنامج إرشادي

127

15, 

127

16 

 مهارات التفكير//طرق التعليم//اساليب التدريس
449

7 

 //مهارات//ذوي صعوبات التعلم//عجز اإلنتباه
127

74 

الكتابة في العملمهارة   
103

28 

 مهنة التعليم//إعداد المعلم//التربية الخاصة//العملية اإلرشادية//اإلختالط بين المعلم و الطالب 
864

9 

2012مهنة الصحافة//أخالقيات المهنة//قانون اإلعالم  
891

3 

2012-1990مهنة الصحفي//قانون الصحافة//   
636

3 

 //مهندسو الثورة//ثورة الجزائر
112

79 

 مواسم االسواق،سوق عكاظ،تجارة العرب،موسم الحج الى الكعبة،اسواق الشام 
749

2 



 /مواسم العرب/عادات العرب/تاريخ العرب

749

4, 

749

5 

 مواضيع في اإلسالم

595

6, 

772

8 

 مواضيع في الدين 

324

1, 

120

53 

 مواقع التواصل اإلجتماعي 
944

3 

 //مواقع التواصل اإلجتماعي

615

1, 

664

7, 

787

2, 

851

4, 

104

32 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//األخبار الكاذبة
747

5 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//اآلداء المهني 
618

6 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//اإلعتداء الجنسي
118

68 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//اإلنتخابات//الناخبين
538

5 

اإلجتماعي//التحصيل الدراسي مواقع التواصل   
600

9 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//التسويق اإللكتروني 
907

1 

 //مواقع التواصل اإلجتماعي//التسويق السياسي
914

0 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//التوعية المرورية 
111

74 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//الحياة اإلجتماعية 
118

73 

اإلجتماعي//الرأي العام مواقع التواصل   
113

54 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//الرأي العام//الحراك الشعبي
841

0 



 مواقع التواصل اإلجتماعي//السياحة الداخلية//الجزائر
901

4 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//الصورة
111

72 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//العالقات اإلجتماعية//المراهق
921

2 

ل اإلجتماعي//الفايس بوك مواقع التواص  
121

81 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//الفايس بوك//العمل التطوعي//الجمعيات الخيرية
875

7 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//الفايسبوك//الرأي العام 
130

62 

 /مواقع التواصل اإلجتماعي//الفئة الطالبية//الجامعيين
104

99 

اإلجتماعي//المقومات السياحية في الجزائر مواقع التواصل   
121

61 

 مواقع التواصل اإلجتماعي//الوعي الصحي 
699

7 

 مواقع التواصل اإلجتماعي، اإلتصال األسري 
580

4 

 مواقع التواصل اإلجتماعي، اإلعالم الديني
665

2 

 مواقع التواصل اإلجتماعي، التحصيل العلمي 
906

3 

اإلجتماعي، العالقة بين األفراد مواقع التواصل   
686

6 

 مواقع التواصل اإلجتماعي، الوعي السياسي
100

79 

 مواقف الدول العربية//القضية الجزائرية//حكومات المغرب العربي//حكومات المشرق العربي 
928

8 

// اإلحتالل // فرنسا 1871-1830مواقف سياسية :   // 
110

95 

 موانئ المغرب اإلسالمي 
556

9 

 //مؤتمر القاهرة
120

51 

الحرب العالمية -مؤتمر فيينا   
311

3 

 /مؤتمرالصومام//الثورة الجزائرية//جيش التحريرالوطني//قادة الثورة//الحكومة المؤقتة//المفاوضات
125

30 

م  16-10مؤرخو الشام، القرن   
477

7 

 موريطانيا//النضال السياسي 
427

3 

900 //مؤسسي جمعية علماء المسلمين



3, 

900

5, 

900

6 

 // موسوعة // اإللتزام التنظيمي // الرضا الوظيفي //ضغوط العمل //التدريب
436

3 

 // موسوعة // التعليم // التعلم // التحليل // السلوك التنظيمي // المستوى الفردي
436

1 

 // موسوعة // السلوك // الفرد // السلوك التنظيمي // السلوك اإلنساني
436

2 

 // موسوعة // السياسة // ملحق
769

8 

 // موسوعة // المصطلحات النفسية // اإلضطرابات العقلية
419

0 

 //موسوعة // المغرب العربي // الفاطمين // دولة بني زيرى
483

9 

 // موسوعة // المغرب العربي // بني مرين // بني وطاس
484

0 

العربية // حرب التحرير الجزائريةموسوعة // جائزة نوبل // الجامعة   // 
500

1 

 // موسوعة // فلسفة
281

9 

 // موسوعة //إبادة العنصر // اإلتفاقيات //اإلجتماع السياسي
500

0 

موسوعة //التاريخ اإلسالمي //أحداث//السيرة النبوية//الخلفاء الراشدون //الدولة العباسية //الدولة 
 //العثمانية //األندلس

108

00, 

108

01 

 // موسوعة //السياسة
500

2 

 // موسوعة //العدالة //عدم اإلعتداء //عرف دستوري
500

3 

 // موسوعة //الوثائق // اإلتفاقيات
500

6 

 // موسوعة //كابيتول //كاسترو //البيرا
500

4 

 // موسوعة //نابلس //النازية // الصهيونية //النيبال
500

5 

الجماعاتموسوعة : السلوك //   // 
436

4 

 موسوعة الخدمة االجتماعية//معجم مصطلحات الخدمة االجتماعية
434

3 

 موسوعة ثقافية

873

1, 

879



8 

 //موسوعة سياسية//تراجم سياسيين وعسكريين
318

1 

 //موسوعة سياسية//حروب
318

3 

 //موسوعة سياسية//حروب//معارك
318

4 

سياسيون//حروبموسوعة سياسية//عسكرية//  // 
318

2 

 موسوعة//جواسيس//العالم//الموساد//الشيفرة
359

5 

 // موسوعة: المغرب العربي // الدولة الفاطمية // التاريخ اإلسالمي
483

8 

 *// موسوعة: المغرب العربي // الدولة الفاطمية // التاريخ اإلسالمي
483

7 

الكوست//فوز الجزائر موضوعات و قضايا//تاريخ الجزائر و العرب//خيبات   
654

9 

 موضوعات و قضايا//تاريخ الجزائر//العرب//الحضارة العربية 
655

1 

موقع اثرية من االسكندرية//مواقع من مريوط//مواقع من الفيوم وسيوة//اسماء الملوك واالباطرة اليونان  
 والروم//صور 

109

22 

 موقع رابيدوم//األنصاب الجنائزية
613

5 

 //موقف//األمير عبد القادر
975

2 

 مولد الوزيرلسان الدين:مكاتبات،مخاطبات،نثر وشعر
321

5 

 مؤلفات 
565

6 

 مولود فرعون: تراجم 
935

0 

 /ميتافيزيقا االقتصاد السياسي//العمل في الفلسفة
115

42 

المتبادلة // اإلستعمارميصالي الحاج // جبهة التحرير الوطني // اللجنة المركزية // اإلتهامات   الخيانة // 
// 

654

0 

 //ميصالي الحاج//جبهة التحرير الوطني//الشيخ الحداد// سي عزيز
657

4 

 ميكروسوسيولوجيا المعرفة//التجمعات الخاصة//الطبقات االجتماعية//انماط المجتمعات 
106

54 

 ميلة // شهادات حية
119

79 

ثروات بجاية//صناعة النسيج//القرصنة//السفن//تبادل  //ميناء المغرب//المغرب العربي//القبائل
 /األسرى//جماعات الرهبان

106

98 

 ميناء بجاية 
605

6 



 نابوليون بونابرت//نقوال الترك 
103

99 

سيرة  -ناصر الدين الخطيب  
117

21 

 ناصر الدين دينيه : تراجم 
125

56 

 نايوليون الثالث//الجزائر
826

4 

المؤلف//حياة بن باديس//اثاره//حياة البشير االبراهيمي//اثارهنبذة عن حياة   
612

0 

 نجم شمال إفريقيا 
115

73 

 نجم شمال إفريقيا// حزب الشعب الجزائري 
114

45 

 نجم؛ شمال إفريقيا 
109

73 

 /نجيب محفوظ
104

89 

 //نجيب محفوظ//سيرة ذاتية//أدب عربي
753

8 

 //نحو القرآن//ألفاظ القرآن 
382

3 

 نداءات//االنتخابات//اإلصالح//اراء حول بوتفليقة//الجيش
691

9 

 ندرومة // العمل العسكري // جيش التحرير الوطني
124

99 

 ندرومة // المواجهات الكبرى
125

00 

 ندرومة // تاريخ // مقاومة اإلحتالل
124

97 

 ندرومة // ثقافيا // إجتماعيا // التعليم
124

98 

الثورةندرومة : أبطال   

125

01, 

125

02, 

125

03, 

125

04, 

125

05, 

125

06, 

125

07, 



125

08, 

125

09, 

125

10, 

125

11, 

125

12 

 //نزار قباني
106

91 

 نزاعات العمل، المؤسسة الصناعية
773

5 

 //نساء جزائريات//ثورة الجزائر
792

8 

زينب بنت جحش // حفصة بن عمرنساءه // خديجة // الجويرية // زينب بنت خزيمة // ماريا القبطية //   
963

6 

 نسب الرسول الكريم،مولد النبي صلى هللا عليه وسلم،الرسول يدعوا الملوك � عز و جل 
326

5 

نسب النبي عليه السالم،والدة وحضانة النبي عليه السالم،أزواج و اوالد النبي عليه السالم،معجزات النبي 
سلم عليه السالم،وفاة النبي صلى هللا عليه و  

247

7 

 نسب بني العباس 
352

5 

 //نسبه و نشاته//الفكر االصالحي السنوسي
571

1 

 نشأة التفكير//العمل السياسي//زعيم الثورة//اإلستعمار اإلنجليزي 
493

1 

 نشأة الحركة الطالبية // انخراط الطلبة في الثورة // النشاط الخارجي للحركة الطالبية
582

4 

العثمانية:معاهدات،سياسة،االنكشارية،نفوذ الحريم السلطانينشأة الدولة   
423

4 

 /نشأة الفكر/الفكر اإلجتماعي
234

0 

 نشأة النبي،البعثة النبوية،سيرة النبي في المدينة،،الرسالة المحمدية
782

4 

 نشاة//دوافع الكتابة//مؤلفات المؤرخين//مدرسة العراق//القصص التاريخي
377

3 

ة النزاريةنشاط اإلسماعيلي  
803

3 

 نشاط الدولة العامرية 
126

86 

نشاطات الجزائريين في تهريب االسلحة الحربية على الحدود الجزائرية ،التنظيمات التي انشأتها فرنسا 
 .لمحاربة الثورة

122

87 

 نشرة الثامنة، ترتيب األخبار
846

2 



العقلي//اللغوي//فسبولوجية اللغة نشوء اللغة//النمو   
988

1 

 نشوء//تبلور//متغيرات//استتباب//بحوث//التاثيرات//مصائر
411

2 

 الكتابة و االمالء //تدريس  //نصوص نثرية وشعرية
404

1 

 //نصوص//وثائق//تاريخ الجزائر
111

03 

 نصوص؛ وثائق 
417

7 

 نضال الشعب الجزائري//ثورة الشعب 
572

1 

مغاربي//األمير عبد المالك الجزائري//األميرعبد الكريم الخطابينضال  / 
591

2 

 نظام األهالي
668

3 

 .نظام التعليم عن بعد/اإلتصال التربوي في عصر المعلومات
467

1 

 نظام التعليم//إدخال مشروع//خصائص//مراحل//نماذج//دور المشروع 
373

0 

المتاحف//الخبرة اليابانية//األنشطة العلمية//التفكير العلمي//تطوير المناهج نظام التعليم//دور   
372

9 

 نظام التعليم//مدخل لتطوير النظام//محددات تطوير النظام//مدخل الجودة الشاملة//مقترح لتطوير النظام
502

5 

 نظام التيمار وااللتزام في الدولة العثمانية
757

0 

الشورى // سيادة األمة // الحرية الساسية // السلطة التشريعية // الديموقراطية //  نظام الحكم // 
 // الثيوقراطية

692

2 

 ( نظام الحكم في االسالم/الخالفة/االنظمة النقدية ( االسالم )/االدارة ( االسالم
378

0 

 نظام الطوائف//الدولة العثمانية
749

8 

ية اإلسالمي نظام المعامالت اإلقتصادية واإلجتماع  
480

3 

 // نظام المعلومات الجغرافي // البيانات الجغرافية // نظام الراستر // الخرائط
104

42 

 نظاماخالقي علمي /فيم و مبادئ
578

2 

 نظرة فوكاياما للتاريخ // نهاية 
108

87 

 نظريات اإلبداع 
824

8 

النظرية البيولوجية، نظرية التحليل النفسي، نظريات اإلكتئاب: النظرية المعرفية، النظرية السلوكية، 
 العالج بالواقع، المفاهيم األساسية لنظرية العالج بالواقع

578

9 

636 نظريات اإلنحراف



4 

 /نظريات الترجمة
892

5 

 نظريات التطور/التربية/التعلم
252

8 

التعلم//طبيعة الرياضيات//إستراتيجيات نظريات التعلم//التدريس//النموذج التدريسي//صعوبات   
427

7 

 نظريات الجريمة 

207

6, 

574

7 

 نظريات القيادة 
943

0 

 نظريات المسئولية اإلجتماعية 
955

7 

نظريات تفسير السلوك العدواني، أشكال السلوك العدواني، اإلتجاهات الوالدية والسلوك العدواني، اإلرشاد 
لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية النفسي للوالدين، السلوك العدواني   

119

38 

نظريات نشوء الحضارة،حضارة الشرق القديم،الحضارةالعربية االسالمية؛االسطورة،ديانات رواد 
 النهضة،العولمة 

108

37 

نظريات//االبداع الفني//عالقة الشخصية//مراحل العملية 
 //االبداعية//هاملت//فرويد//الرسوم//الحب//اللغة 

922

2 

اجتماعي- نظرية أريكسون في النمو النفس  
478

1 

نظرية التطور،أثر علم النفس في الطب العقلي، نظرية التحليل النفسي، تطور علم نفس الشواذ، علم النفس 
وافع الالشعورية للسلوك، تفسير  في العهد اليوناني، علم النفس المرضي، عصر اإلصالح لعلم النفس، الد

 المدرسة السلوكية للسلوك، تفسير مدرسة الجشطالت للسلوك

475

6 

 نظرية التنظيم الرسمي، تفاعل الجماعات بالتنظيم، اإلدارة والجماعات واإلنتاج 
343

0 

 نظرية الحرية/هيغل//الليبيرالية 
845

0 

 نظرية الحق، نظرية الملكية
587

0 

المجتمع العربي  -الفارابي -خلدونابن  -نظرية الدولة  
860

1 

 نظرية الذكاء المتعدد
103

25 

 نظرية الذهن//نمو اللغة و الطفل//البحث السيكولوجي
669

7 

 نظرية العقل
923

9 

 *نظرية النشوء// التوزيع الجغرافي// الغريزة
774

4 

االجتماعي، خطاب الضورة نظرية سميث وجماعته، نظرية كلمان، نظرية إدراك الذات، نظرية الحكم 
وأثره في تشكيل سلوك األفراد، تشكيل األنماط السلوكية للصغار، األنماط السلوكية المقبولة: األدوار 
 الجنسية، األدوار المهنية، السلوك اإليثاري، اكتساب المفاهيم 

729

2 



دية//التحوالت العالميةو  نظرية علم االجتماع//رواد علم االجتماع//االتجاهات المحافظة//االتجاهات النق
 التنظيرللطبقات االجتماعية 

984

3 

 /نظرية علم اإلجتماع/علم اإلجتماع
690

3 

 .نظرية نظم استرجاع المعلومات/نظم التكشيف المسبقة/لغات التكشيف المسبق والالحق/المستقبل
108

81 

 نظرية//عناصر//نماذج//أدوات تقييم 
110

55 

سترنبرغ: التصور األحادي، نظريات الفهم واإلستظهار، نموذج فن دن بروك، نظرية نظريو اإلجراءين، 
 ، روملهار: الهيكل اإلتصاليhebb جوست وكاربنتي، كينتش: نموذج البناء التكاملي، هاب

112

92 

 نظم المعلومات اإلدارية 
531

6 

 نظم المعلومات اإلدارية// األداء الوظيفي 
866

2 

ية//اإلدارةنظم المعلومات اإلدار  
317

5 

 نظم المعلومات الوطنية
540

3 

نظم المعلومات في المجتمع/مؤسسات المعلومات العامة ودورها في معالجة قضايا المجتمع و في منظومة  
 .تقدم العلم والبحث/نظم المعلومات القومية

238

2 

 .نظم المعلومات//تكنولوجيا المعلومات
537

6 

المعلومات/األهمية اإلقتصادية/أثرها على الدخل القومي/كيفية إنشاء نظام قطاعي وطنينظم  . 
128

07 

 نظم المعلومات، مراكز المعلومات
105

87 

 .نظم المكتبة المبنية على الحاسوب//تخزين المعلومات وتخزينها//اإلتصاالت السلكية والالسلكية
689

5 

 نظم دعم القرار 
488

6 

األم//الطفل المعاقنفسية   
616

9 

نفوذ االتراك،نظام امرة امراء،بنو بويه،الدولة الصفارية،الدولة الحمدانية،الدولة الفاطمية،دولة  
 االغالبة،دولة االدارسة،ثقافة 

527

7 

 نقد ابن عربي للمتكلمين//فلسفة صوفية//نقد ابن عربي للفالسفة
844

3 

 *نقد العقل // وجود العقل
112

56 

يات تاريخية نقدها ابن خلدوننقد روا  
101

90 

 //نقص اإلنتباه//صعوبة القراءة

765

1, 

765

2 

498 //نقود//الدولة العباسية//الخليفة المستعصم با�



2 

 نقيب األشراف//الدولة العثمانية
593

1 

 نماذج من األخطاء في مقدمة ابن خلدون 
101

90 

 نمط التفكير//تقدير الذات
712

7 

السلوك "أنمط  " 
112

34 

 //نمطية الصورة//القرآن//البالغة//االلفاظ
588

5 

 نمو الشخصية،الثقافة،االمراض العقلية،االمراض النفسية،التقليد،التفاعل االجتماعي
113

03 

 نمو الطفل 
110

60 

 نمو الطفل//برنامج إرشادي
898

8 

 نهاية إسرائيل//الواليات المتحدة االمريكية
988

8 

النيل،قدماء المصرييننهر   
405

8 

 //نهضة األمة//اإلنحدار//اإلرتقاء//الغزالي//الكيالني//اإلصالح
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 2425 ,2424 ,2423 ابن الخطيب, لسان الدين 

 2426 ابن الرشد 

 2427 ابن الشيخ, الحسين سفيان 

بشكوال, أبي القاسم خلف بن عبد الملك ابن   2428 

 2429 ابن بشكوال, أبي قاسم خلف بن عبد الملك 

 2430 ابن جابر, أحمد بن يحي

 2432 ,2431 ابن خالويه, أبي عبد هللا الحسين بن أحمد 

 2433 ابن خالويه, الحسين بن احمد 

 2434 ابن خرف هللا, الطاهر 

 2437 ,2436 ,2435 ابن خلدون 

 ابن خلدون, عبد الرحمن 
2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 

2443, 2444, 2445, 2446, 2447 

 ابن خلدون، عبد الرحمن 
2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 

2453, 2454 

 2456 ,2455 ابن خلدون،أبي زكرياء يحيى

 2457 ابن رشد القرطبي،ابي الوليد 



 2459 ,2458 ابن رشد, أبو الوليد محمد

ن رشد, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد األندلسي المالكياب  2460 

 2461 ابن رشد, محمد بن أحمد بن محمد

 2462 ابن رويلة, قدور 

 2464 ,2463 ابن سعد

 2465 .ابن سودة،عبد السالم عبد القادر

 ابن سينا 
2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 

2471 

هاشمابن صادق ، عبد الوهاب رجب   2472 

 2473 ابن عاشور, محمد الطاهر 

 2474 ابن عاشور، محمد الطاهر 

 2475 ابن عبد الحكم, عبد الرحمن بن عبد هللا

 6387 ابن عبد العالي, عبد السالم 

 2476 ابن فايع, عبد الرحمن بن احمد بن محمد

 2477 ابن قنفد القسنطيني ،أبي العباس احمد بن الخطيب

الحافظابن كثير,   
2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 

2483, 2484, 2485, 2486 

 5560 إبن منصور العبد هللا 

 2487 ابن نبي, مالك 

 2490 ,2489 ,2488 ابن هشام

 4799 ,4798 ,2493 ,2492 ,2491 أبو أسعد, أحمد عبد اللطيف 

 أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف 
2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 

2499, 2500, 2501 

 5402 ,2502 أبو أسعد،أحمد

 2503 أبو أسعد،أحمد عبد اللطيف 

 2504 أبو اشقير، عبد المهدي كايد 

 2505 أبو اصبع, صالح 

 2508 ,2507 ,2506 أبو إصبع, صالح 

 2509 أبو أصبع, صالح خليل 

 2510 أبو اصبع، صالح خليل 

 2511 أبو البصل, علي 

 2512 أبو الحسن, منال

 2514 ,2513 أبو الخير, السيد مصطفى أحمد

 2515 أبو الخير, مصطفى أحمد

 2516 أبو الخير، عبد الكريم قاسم 

 2517 أبو الروس, أحمد

 2518 أبو السميد،سهيلة

 2519 أبو الضبعات, زكريا اسماعيل 

 2520 أبو العز، عزمي زكريا

 2521 ابو العطا، رياض صالح 

حسن عبد هللاأبو العال ،   2522 

 2523 ابو العال ، عواطف



 2524 أبو العال ، محمد سليمان 

 2525 أبو العال, محمد حسين 

 2526 أبو العال، تركي حسن عبد هللا

 2527 أبو العال، يسري

 5836 أبو العيد دود

 7947 ,5524 أبو العيد دودو

 2528 أبو الغزال, معاوية محمود 

هللاأبو القاسم سعد   2529, 4534, 6820, 11822, 13018 

 2530 أبو القاسم،سعد هللا

 5765 أبو اللليل،محمد مرسى

 4026 أبو المعاطي، ماهر 

 2531 أبو المكارم، جاد هللا

 2534 ,2533 ,2532 أبو النصر, عمر

 2536 ,2535 أبو النصر, مدحت

 2537 أبو النصر, مدحت محمد 

محمودأبو النصر, مدحت محمد   2538 

 2539 أبو النصر، محمد زكي

 2540 أبو النصر، مدحت محمد 

 2541 أبو النصر،مدحت

 2542 أبو النضر, وفدي السيد 

 10881 .أبو النور،عبد الوهاب عبد السالم 

 2543 أبو الهجاء،عبد الرحيم عوض 

 8137 أبو الهيجاء, أحمد 

 2544 أبو الهيجاء, فؤاد حسن

إبراهيم، أبو الوفا محمدأبو الوفا   2545 

 4369 أبو الوفا، أحمد 

 2546 أبو الوفاء،جمال محمد

 2547 أبو الياس ، بن فريجة الجياللي 

 2548 أبو بكر ، عبد الولي اسحاق

 2549 أبو بكر رحال

 3254 أبو بكر عليوش 

 2551 ,2550 أبو جادو, صالح محمد علي 

 2552 أبو جادو، صالح محمد

جزر، أحمدأبو   2553 

 2554 أبو جعفر, هاني 

 2555 أبو جودت, إلياس 

 2556 أبو حجر، امنة

 2557 أبو حجلة، ليلى فؤاد 

 2558 أبو حديد، فاطمة علي 

 2559 أبو حمده ، علي خالد 

 2560 أبو حمو الثاني, موسى بن يوسف 



 2561 أبو حميدان، يوسف عبد الوهاب

 2563 ,2562 أبو حويج, مروان

 2564 أبو حويج،مروان

 2565 أبو خليل, شوقي

 2569 ,2568 ,2567 ,2566 أبو خليل، شوقي

 2570 أبو دامس, زكريا 

 10677 ,2572 ,2571 أبو دبسة، فداء حسين

 2573 أبو دنيا, عبد المنعم صبحي أبو شعيشع 

 9519 أبو دوح، خالد كاظم

 2574 أبو دية،عدنان أحمد 

العزيز أبو راضي, فتحي عبد   2575 

 2576 أبو رحاب، محمد السيد محمد 

 2578 ,2577 أبو رستم, رستم 

 10396 ابو رياش, حسين 

 2579 أبو رياش، حسين محمد 

 2580 أبو ريان, محمد علي

 2581 ابو ريان، محمد علي

 7921 أبو ريدة ، محمد عبد الهادي

 2582 أبو زعيزع, عبد هللا 

 2584 ,2583 أبو زهرة, محمد 

 2585 أبو زهرة،محمد 

 2586 أبو زيان،محمد على

 2587 أبو زيد, أبو ابراهيم الحسن

 2589 ,2588 أبو زيد, أحمد سليمان

 2590 أبو زيد, رشدي شحاته

 2595 ,2594 ,2593 ,2592 ,2591 أبو زيد, مدحت عبد الحميد 

 2596 أبو زيد, منى أحمد 

 2597 ابو زيد, نصر حامد

زيد, نصر حامدأبو   2598, 2599 

 2600 أبو زيد,مدحت عبد الحميد 

 2601 أبو زيد، عبد الباقي 

 2602 أبو زيد، محمود 

 2607 ,2606 ,2605 ,2604 ,2603 أبو زيد، مدحت عبد الحميد

 2608 أبو زيد، ناصر حامد

 2610 ,2609 أبو زيدون، وديع

 2611 أبو سكينه، نادية حسن

 9897 أبو سمرة، خالد

 2612 أبو سمرة، محمد

 2613 أبو سنة, كمال 

 2614 أبو سنينه،محمد جمال 

 11793 أبو سيف, صالح محمد 



 2615 أبو شاقور، نعيمة عبد السالم 

 2616 أبو شريخ, شاهر ذيب 

 2617 أبو شعيرة ،خالد محمد 

 10571 أبو شعيرة خالد 

 10576 أبو شعيرة،خالد محمد 

دنيا، عبد المنعم صبحيأبو شعيشع أبو   2618 

 2619 .أبو شعيشع،مصطفى علي

 11257 أبو شنب, جمال محمد 

 7731 ,2621 ,2620 أبو شنب، جمال محمد 

 2622 أبو صالح، أحمد 

 2623 أبو صعيليك, محمد عبد هللا 

 2624 أبو صعيليك، محمد عبد هللا 

 2625 أبو صعيليليك, محمد عبد هللا 

 2626 أبو طاحون, عدلي 

 2629 ,2628 ,2627 أبو طالب, محمد سعيد 

 6971 أبو طالب، صابر

 5977 ,5976 أبو طعمة، ياسر 

 12517 أبو طه،موسى فايز

 2630 أبو عابد،محمود محمد 

 2631 أبو عامر, عالء

 2633 ,2632 أبو عبية, طه عبد المقصود عبد الحميد

 10315 .أبو عجمية،يسرى

أحمدأبو عرجة, تيسير   2634 

 2635 أبو عرقوب، إبراهيم

 2636 أبو علي, محمد بركات حمدي 

 2638 ,2637 أبو علية, عبد الفتاح حسن 

 2639 ابو عمران الشيخ 

 2640 أبو عمران الشيخ 

 2641 أبو عواد , إبراهيم

 2642 أبو عيانة , فتحى محمد 

 2643 أبو عيطة، السيد

 2644 ابو غربية, ايمان

غريبة،سميةأبو   2645, 2646 

 2647 أبو غنيمة،عادل يوسف

 2648 أبو فارس، محمد عبد القادر

 2652 ,2651 ,2650 ,2649 أبو قحف، عبد السالم 

 2602 أبو قورة, خضر عبد العظيم

 2656 ,2655 ,2654 ,2653 أبو لحية، نور الدين

 2657 أبو ليلة, أحمد

 2658 أبو مصلح, عدنان 

معال, عبد الفتاح أبو   2659 



 2660 أبو مغلي, سميح

 2661 أبو مغلي، سميح 

 2662 أبو مغلي،سميح 

 2564 أبو مغلي،سمير 

 2663 أبو ناشي, منى سعيد 

 4820 ,4819 ,4817 أبو نصر, جميل 

 2664 ابو نصر، مدحت محمد 

 أبو نصري, جميل 
4818, 4823, 4824, 4825, 4826, 

4827 

خليل أبوأصبع، صالح   2665, 2666 

 6704 أبوالقاسم سعد هللا

 2667 أبوالهيجاء، إيهاب أحمد سليمان

 2668 أبوبكر، جالل أحمد

 2670 ,2669 آبوت, باتريك ل 

 2671 أبوجادو, صالح محمد علي علي 

 2672 أبوجعفر, هاني 

 2674 ,2673 أبوحماد, ناصر الدين 

 2675 أبوحماد، زياد

إبراهيمأبوخزام،   2676 

 2678 ,2677 ابودبسة، فداء حسين

 2679 ابودياب، فوزي

 2680 أبوراس الجزائري، الناصري 

 2681 أبورحاب، محمدالسيد محمد 

 2682 ابورمان، سامر رضوان 

 11750 ,2683 أبورياش, حسين محمد

 10394 أبورياش، حسين 

 2684 أبوزعيزع، عبد هللا يوسف 

ابوالحسن عبد الموجود ابراهيمابوزيد،   2685 

 6067 ابوزيد، انطوان

 2686 أبوزيد، مدحت عبد الحميد

 2687 أبوسليمان،ناريمان علي

 2688 أبوسمرة، محمد

 2689 أبوسيد أحمد, محمد محمد أحمد

 2802 أبوشعالة، عمر محمد

 3289 أبوشعيرة، خالد 

 2690 ابوشيخة، ياسين نزيه 

رزان إبراهيم أبوصالح،   2691 

 2692 أبوعامود، محمد سعد 

 2693 أبوعواد, إبراهيم

 2694 أبوعوض، سليم

 2696 ,2695 أبوعيد, عارف خليل 



 2697 أبوعيشة، زاهدة 

 11508 أبوعيطة، سهام

 2698 أبوغربية،إيمان

 2699 أبوغزال، معاوية محمود 

 2700 أبوغزلة، حسن عقيل 

الرحيم تمامأبوكريشة, عبد   2701 

 2702 أبولبدة، سبع محمد

 2704 ,2703 أبولفد, ابراهيم

 2705 أبومصلح، عدنان 

 2706 أبومعال، عبد الفتاح شحدة 

 2707 أبومغلي،سميح 

 2708 أبونعيم، محمود 

 2709 أبوهنطش، محمد توهيل

 2710 أبي الحسين, رشيد الدين 

 2711 أبي بكر, أبي زكريا يحي

حجلة،احمد بن يحي أبي   2712 

 أبي شيبة، أبي بكر عبد هللا بن محمد
2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 

2718, 2719, 2720, 2721 

 11176 أبي صالح، جورج 

 7901 ابي فاضل ، ميشال 

 6673 أبي فاضل،ميشال 

 2722 أبي نادر، نايلة

 2724 ,2723 إتحاد المؤرخين الجزائريين 

أميتاي إتزيوني,   2725 

 2727 ,2726 آتشي، عادل 

 2729 ,2728 أتومي, جودي

 6895 .اتيم،محمود أحمد

 2730 إتيين، برونو 

 2734 .أجرون ، ش.ر

 2735 أجرون؛ شارل روبير

 2736 أجعود، رشيد

 2737 اجعيط، نورالدين

 2738 أجلولي، باهية 

 6515 أجيرون

 2739 اجيرون, شارل روبير

 2740 إحدادن, زهير

 2741 إحدادن، زهير

 10902 إحسان عمر 

 2742 أحسن، رابحي 

 11800 أحالم، سالمي

 2743 أحمد أبو الخير، السيد مصطفى



 2744 أحمد الجباري، جنار عبد القادر 

 2745 أحمد السرير، سميرة

 3269 أحمد السطاني, مصطفى العمري األزموري

 8541 أحمد القبانجي

 2746 أحمد المهدي عبد الحليم

 10378 أحمد أمين سليم, محمد علي القوزي

 2747 أحمد بدر

 4420 أحمد بطاح 

 4094 أحمد بن ديمراد

 10523 (أحمد جمعة أحمد, وليد السيد أحمد خليفة(...وأخرون

 12798 أحمد جويلي, سلوى شعراوي جمعة

 11844 أحمد حسن عاشور 

اللقانيأحمد حسين   4922 

 2748 أحمد دوقة 

 11768 أحمد زلط

 6075 أحمد سبع

 8850 احمد سرحال 

 2749 أحمد سرير، زهرة

 8221 أحمد سرير، عفاف

 2460 أحمد شعالن

 12842 أحمد عبد الرحيم مصطفى 

 7633 أحمد عبد الكريم حمزة

 10900 ,10455 أحمد عزت عبد الكريم 

 2750 أحمد عطا عمر 

علي، رجاء أحمد   2751 

 5730 أحمد فخري 

 3520 ,2991 أحمد فريد المزيدي 

 2469 أحمد فؤاد األهواني

 8149 أحمد ماضي

 3194 أحمد محمد حافظ التجاني

 11507 أحمد محمد عيسى

 2752 أحمد محمد, أشرف السعيد

 12379 احمد محمود 

 10908 أحمد محمود 

 2753 أحمد مريوش 

 2754 أحمد مسعود، سمية 

 10820 أحمد مسعود، سميحة 

 2755 أحمد مسعود، سيدعلي

 6906 احمد مصطفى عمر, عبد الخالق عبد هللا

 2756 أحمد مهساس 

 2757 احمد نايف، محمد 



 2495 أحمد نايل الغرير

 10804 أحمد نجيب هاشم, وديع الضيع 

 4860 أحمد هاللي 

 12309 ,12308 ,12307 ,11935 أحمد وهبان

 11002 أحمد يوسف, ممدوح حمزة 

 2758 أحمد يوسفي، محمد 

 2759 أحمد, أحمد إبراهيم

 6307 أحمد, دمري

 2760 أحمد, سهير عبد الظاهر

 2762 ,2761 أحمد, سهير كامل 

 2763 أحمد, شعبان الكومي 

 2764 أحمد, عطا هللا

 2765 أحمد, عطية سليمان

 2766 أحمد, علي فؤاد 

سيدأحمد, غريب   2767, 11348 

 10667 أحمد, غريب محمد السيد

 2769 ,2768 أحمد, غريب محمد سيد 

 2770 أحمد, محمد جاد

 2771 أحمد, محمد مصطفى 

 2772 احمد، ابراهيم صبرى 

 6412 احمد، اياد

 2773 أحمد، بدر الدين مصطفى 

 2774 أحمد، حسن إبراهيم 

 2775 احمد، حسين عبدالحميد

حمدي علي أحمد،   2776 

 2777 أحمد، سهير كامل 

 2778 أحمد، عبد هللا

 2779 أحمد، علي خليل 

 2780 أحمد، فتحي السيد عبدة أبو سيد

 2781 أحمد، لطفي بركات 

 2782 أحمد، ماهود

 2796 ,2783 أحمد، محمد حمدان

 2784 أحمد، مروة محروس 

 5837 أحمد، مصطفى أحمد

 2787 ,2786 ,2785 أحمد، نجالء محمد علي

 2788 احمد، نهلة شهاب 

 2789 أحمد،أبو امجد

 2790 أحمد،علي فؤاد 

 7265 أحمدي، فريدة

 6180 أحمدي، هاجر 

 2793 ,2792 ,2791 احميده, عميراوي 



 2794 أخطانا, محمد 

 11374 اخلف، منى

 2796 آخن، ألبرت فون 

 2800 إدريس، خضير

 2801 أدم، طلعت

محمدآدم، طلعت   2802 

 2803 آدم،محمد سالمه

 2804 إدملود, المصطفى 

 2805 إدواردز, دافيد 

 2806 آدولف، فرانك

 2807 آدي،فيلب 

 3258 أديب الكالس

 2808 آربر، آن 

قيرار، ماري بول -آرتو، باتريك    2809 

 2810 آرتوس، آندريه

 6359 أردغال، سارة

 2813 ,2812 ,2811 أرسالن، شكيب

 2814 أركون, محمد

 2816 ,2815 أركون، محمد

 2817 آرمسترونغ, كارين

 2818 أرمسترونغ، كارين

 2819 إرمسون

 2820 أرمغان ، مصطفى

 12430 أرنست البروس, مارك بولوازو 

 2821 ٌ◌إرنست، كارل 

 10756 أرنو، جورج

 2822 أزغيدي, محمد لحسن 

 2823 أسامة ،أحمد مسعود

 6822 ,2817 أسامة إسبر

 2828 استيتية, دالل ملحس 

 2830 ,2829 استيفان قزال 

 12085 اسحاق, ثروت 

 2831 أسد، طالل 

 2832 أسعد, زهور

 2833 اسكاروس، فيليب 

 2834 إسكندر، خولة

 2835 اسكندر، صبرينة

 11241 ,11240 اسكندر، المية 

 2836 اسكوت 

 12464 اسماعلي، يامنة

علي إسماعيل , أحمد   2837 



 2838 إسماعيل , كمال عنانى

 2840 ,2839 اسماعيل ، أحمد سميح حسن

 2841 إسماعيل ، نبيل نعمان

 2836 ,2711 اسماعيل العربي

 7288 اسماعيل الكردي 

 2842 إسماعيل حامت

 2843 إسماعيل علي، سعيد 

 2638 اسماعيل ياغي

 2844 اسماعيل, ابراهيم حسن 

سعيداسماعيل, سامح   9125 

 2845 اسماعيل, عز الدين 

 2847 ,2846 اسماعيل, علي عبد ربه حسين

 2849 ,2848 اسماعيل, فضل هللا محمد

 2851 ,2850 إسماعيل, فضل هللا محمد

 2852 اسماعيل, قدري محمود

 3785 إسماعيل, محمد الصادق 

 2853 اسماعيل, محمد حسن محمد حسن

 2343 اسماعيل, محمود حسن

 2854 إسماعيل, نبيه إبراهيم

 2855 إسماعيل, وائل مختار

 2856 إسماعيل,أحمد سميح حسن

 2857 إسماعيل، أحمد سميع حسن

 2858 إسماعيل، حسن صالح 

 12553 اسماعيل، حيدر حاج

 2859 اسماعيل، زكريا

 2860 إسماعيل، شاهيناز

 2861 إسماعيل، عبد الباقي يونس

محمدإسماعيل، فضل هللا   2862 

 2863 اسماعيل، كمال عنانى

 2864 إسماعيل، كمال عناني

 2865 اسماعيل، محمود محمد جابر 

 2866 اسماعيل، مصطفى عثمان

 2867 اسماعيل، نوار محمد

 2868 إسماعيل،بليغ حمدي

 11908 إسماعيل،عماد الدين 

 2869 اسماعيلي يامنة

 10391 اسماعيلي، ياسين عبد الرزاق 

 10391 اسماعيلي، يامنة

 10312 اشتيوه،فوزي فايز 

 5956 اشراف عبد الرحمن دويب

 5017 إشراف عبد الرحمن دويب



 10049 أشرشور, موسى

 7743 أشرشور، موسى

 2870 أشموني, محمد علي منصوؤر 

 7104 إصالح،عال أحمد 

 أطفيش، أحمد بن يوسف 

2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 

2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 

2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 

2886, 2887 

 10586 أعراب ،عبد الحميد

 2888 أعراب، عبد الحميد

 2889 أعراب، عبلة 

 2899 اعمر ، بيان حسن

 2900 أعمر الستي، أعمر 

 2901 أعمر، يحياوي

 2902 أغوال، صحراوي 

 2903 أفانا سيفا ف.ك

 2904 أفالطون 

 5857 إفينو، باتريك 

 6639 إقبال، عباس 

 2905 إقبال، محمد

 2909 ,2908 ,2907 أقيس، خالد 

 2910 أكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية

 2911 أكبر, أحمد

 11447 آكلي، هدى 

 2913 إكوفان شفيق 

 2914 آل اسماعيل, حازم رضوان 

 2915 آل المغيلي, الصديق حاج أحمد

خالد بن ناصر آل حيان ،   5552 

 2916 آل دغيم، خالد بن عبد الرحمن 

 2917 آل سالم, طارق بن أنور 

 2922 ,2921 ,2920 ,2919 ,2918 آل عبد هللا، محمد بن محمود 

 2923 آل عجين، علي بن إبراهيم بن سعود

 2924 آل غزاي ، ماجد محيي

 2925 آل وادي، علي شناوة

 2926 االبراشي، محمد عطية

 2927 اإلبراشي،محمد عطية

 2928 اإلبراهمي، أحمد طالب

 2932 ,2931 ,2930 ,2929 اإلبراهيمي, أحمد طالب 

 2933 اإلبراهيمي, محمد البشير 

 2934 اإلبراهيمي، صالح الدين

 2935 اإلبراهيمي، محمد البشير

 11359 األبرش, رياض 



 2936 األتربي، شريف 

 2937 األتروشي، شوكت عارف 

 2939 األجري, نائلة أحمد

 3479 ,2940 األحمد, عدنان سليمان

 2941 األحمر , أحمد سالم

 2942 األحمر ، جمال بن عمار

 5995 األحمر ، فيصل

 2943 األحمر، جمال بن عمار

 8478 األحمر، فيصل

 2944 األحوال، جمال السيد 

 2945 األخرس, إبراهيم

 2946 األخرس، صفوح

 2947 األدرع، الشريف

 2949 ,2948 عبد هللا حمادي ,اإلدريسي 

 2950 عبد هللا حمادي , اإلدريسي

 اإلدريسي , عبد هللا حمادي
2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 

2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 

2961 

 2962 اإلدريسي ,عبد هللا حمادي

 2967 ,2966 ,2965 ,2964 ,2963 اإلدريسي ، عبد هللا حمادي

 2969 ,2968 اإلدريسي, الشريف

 2970 اإلدريسي, عبدهللا حمادي

 2972 ,2971 اإلدريسي، عبد هللا حمادي

 2975 ,2974 ,2973 اإلدريسي،محمد بن علي السنوسي

 2978 ,2977 ,2976 األرموي، تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين

 2979 األرناؤوط، محمد.م

 2980 األرناؤوط،محمد

 2982 األزدي، عبد هللا 

 2983 األزرق, أحمد

 2984 األزرق، أحمد

 2986 األسد, األسد صالح علي 

 2987 األسدى، زكريا سعد الدين

 2988 األسدي, سعيد جاسم

 2989 األسعد, محمد مصطفى 

 2990 األسود, شعبان الطاهر

 2991 اإلشبيلي, علي بن محمد

 2993 ,2992 األشرف, مصطفى

 2994 األشرم، محمود 

 2997 ,2996 ,2995 األشعري, أبي الحسن علي بن اسماعيل

 6828 االشقر، جلبير 

 11350 االشهب، خالد



 2998 األصطخري, ابن إسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي

 2999 األصفر، أحمد عبد العزيز 

 3875 األصفهاني, عماد

األميراألعسم, عبد   3000 

 3001 األعظمي، سعيد رشيد 

 3004 اآلغا, فؤاد 

 2350 اآلغا، خضر 

 3005 اآلغا، وسماء

 3006 األغبري, عبد الصمد 

 3007 األفندى، سعيد بن أحمد

 3008 األقداحي, هشام محمود

 3010 ,3009 اإلقداحي، هشام محمود

 3011 األكشة, جمال مهدي محمود 

 3013 اآللوسي, رعد صالح 

 3014 االمارة ، أسعد شريف 

 3015 اإلمام , محمد رفعت 

 3016 اإلمام البخاري

 3018 اإلمام محمد صالح

 3375 اإلمام، محمد صالح

 3019 اإلمام،غادة

 3376 اإلمام،محمد 

 3374 ,3020 اإلمام،محمد صالح

 3022 األمم المتحدة

 3024 أالمي، عبد هللا

 3026 ,3025 االمير خالد

 3027 االمير, محمد أبو زيد 

 3028 األمير، عبد القادر

 3029 األمين, عدنان

 3030 األندلسي, أبي عبيد عبد هللا

 3031 األندلسي, ابي عبيد عبد هللا البكري

 3035 ,3034 ,3033 ,3032 األندلسي, أبي عبيد عبد هللا البكري

 3036 األندلسي, اثير الدين أبي حيان 

 3037 األنصارى، عبد الحميد إسماعيل 

 3038 األنصاري, ابن هشام 

 3039 األنصاري, بدر محمد

 3040 األنصاري, عابد

 3041 األنصاري, عبد الحميد إسماعيل 

 3042 األنصاري, عالء سيف الدين 

 3043 األنصاري, فريد

 3044 األنصاري, لعمر بن القاسم

 3045 األنصاري, محمد جابر 



 3046 األنصاري, نعيم محمد علي

 10059 ,5760 األنصاري، محمد

 3047 األهواني،أحمد فؤاد 

 3051 ,3050 ,3049 ,3048 األوراسي،هود بن محكم الهواري

 3052 االيوبي, األمير وليد جميل

 3053 األيوبي, محمد ياسر 

 10683 االيوبي، عمر سعيد

 3054 األيوبي، نزيه

 11539 االيوبي،عمر سعيد

 12062 الباز, اسامة 

 3055 البازعي سعد 

 3056 البازعي, سعد 

 3057 البازياني، محمد سيد نوري

 4341 البحيري أيمن عبد الجابر 

 3058 البخاري،حمانة

 3059 البخشونجي، حمدي عبد الحارس 

 3060 البداينة ، ذياب موسى 

 3061 البداينة, ذياب

 2076 البداينة، ذياب

 5971 البدراوي , أحمد رفعت 

 5972 البدراوي, أحمد رفعت 

 3062 البدراوي, حسن 

 3063 البدري, جمال شاكر

 3064 البدري, طارق عبد الحميد 

 12623 البدري، طارق 

 3065 البدو, خليل عبد الهادي 

 3066 البدو، خليل عبد الهادي 

 3067 البدور، جودت أحمد

 3068 البدوي , محمد على 

 3069 البدوي, محمد علي 

 7062 البدوي, محمد علي محمد

 5194 البدوي، إبراهيم 

 3070 البدوي،يوسف أحمد محمد

 3071 البرديسي, محمد زكريا 

 3072 البرغثي، محمد حسن

 3073 البرغوثي ، بشير

 3074 البرغوثي، بشير شريف 

 3075 البرغوثي،بشير

 3076 البرهاوي, رعد محمود احمد

 3077 البرهاوي, رعد محمود أحمد

 3078 البريثن, عبد العزيز عبد هللا



 3079 البريثن،عبد العزيز بن عبد هللا

 3080 البزاز ، توفيق عزيز

 3081 البزاز ، سعد توفيق عبد هللا

 3082 البزاز, حسن 

 3083 البستاني ، الفريد

 البستاني، بطرس 
3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 

3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 

3094 

 12778 ,6412 البستاني، حسان

 البستاني، فؤاد أفرام 
3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 

3100, 3101, 3102, 3103 

 3104 البسيوني, البسيوني عبد هللا جاد

 3105 البسيوني, محمود 

 3106 البشتاوي، يحي

 3107 البشتاوي، يحي سليم

 3108 البشلري، محمد

 7109 البشير بن سالمة

 3109 البصري، أبي اسماعيل محمد بن عبد هللا األزدي

 3110 البصري، إيالف 

 3110 البصري، سعد علي 

 3111 البطاينة, أسامة محمد

 3112 البطاينة, فؤاد

 3114 ,3113 البطريق, عبد الحميد

أحمد البطريق، نسمة   3115, 3116 

 3117 البطوش،تحسين ابراهيم 

 3118 البعلي ،فؤاد 

 3119 البغدادي, اإلمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد

 البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب
3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 

3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 

3130, 3131, 3132, 3133 

 3137 ,3136 ,3135 ,3134 البغدادي, شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي 

 3138 البغدادي، الخطيب 

البغدادي، شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد البغدادي, شهاب 
 الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي

3139 

 3140 البقور، فواز

 3141 البكري، أبي عبيد

 3142 البكري، حسين محيسن ختالن

 3143 البكري، فؤادة 

 10444 .البكري،محمد حمدي

 3144 البكوش ، الهادي

 3145 البالذري، احمد بن يحيى بن جابر

 3146 البلخي, مقاتل بن سليمان



 3147 البلداوي ، محمد ثابت 

 3148 البلداوي، محمد 

 3149 البلك, سهام

 3150 البنا، حسن

 3151 البنا، زينب رجب علي

 3152 .البنداري،إبراهيم دسوقي

 3153 البنك الدولي 

 3154 البنهاوي، محمد أمين

 3157 ,3156 ,3155 البهجي ، إيناس حسنى 

 3158 البهجي ، ايناس حسني 

 3159 البهقي، أبو الفضل

 3160 البهنسي, عفيف 

 5270 البهنسي، سعد صديق 

سعد البهنسي، سعد صديق   3161 

 3162 البهنسي، عفيف 

 3163 البهنسي، محمد صديق 

 3164 البهواشي, السيد عبد العزيز 

 3169 ,3168 ,3167 ,3166 ,3165 البهي, محمد 

 4022 البواب علي حسين 

 3170 البوعبدلي، المهدي 

 3171 البومديني, محمد سعدي

 3172 البوني ، أحمد قاسم

 3173 البياتي ، فراس عباس

 3174 البياتي, ياس خضير 

 3175 البياتي،هالل

 3176 البير مامي 

 4845 ألبير نصري نادر

 3179 ,3178 ,3177 البيطار، عبد الرزاق 

 البيطار، فراس
3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 

3185 

 3186 البيالوي، حسن حسين

 3187 البيلى, عادل عباس

 3188 التابعى, كمال 

العربي التباني، محمد   3191, 3192 

 3193 التجاني, ثريا 

 3194 التجاني, محمد الحافظ

 3195 التجاني، ثريا 

 3196 التجيني ، بن عيسى

 3197 التجيني، عبد الرحمن بن عبد هللا 

 3198 التح،زياد 

 3200 الترتوري, محمد عوض



 3679 الترتوري،محمد عوض

 3201 التركى, ابراهيم محمد

المجيدالتركي, عبد   6026 

 5150 التريكي, فتحي

 3204 التعيم، رائف محمد عبدالعزيز

 5007 التقي, أحمد

 3208 التل، سعيد

 3210 ,3209 التل،وائل عبد الرحمن 

 3211 التلمحرى , ديونسيوس 

 3216 ,3215 ,3214 ,3213 ,3212 التلمساني, الشيخ أحمد بن محمد المقري

شهاب الدين التلمساني، ابن ابي حجلة   3217 

 3218 التلمساني، ابن مريم

 3219 التلمساني، السنوسي

 3220 التلمساني، محمد ابن مرزوق 

 3221 التلمساني، محمد بن مريم 

 3222 التليسي , بشير رمضان

 3223 التليسي, بشير رمضان

 3224 التميمي ، عبد الملك خلف

 3225 التميمي,عبد المالك خلف

 3226 التميمي، عبد المالك خلف

 3227 التميمي، محمود كاظم 

 3228 التميمي،رعد سامي عبد الرزاق 

 3229 التميمي،عبد الفتاح 

 3230 التميمي،عواطف كنوش المصطفى

 3231 التميمي،مهدي

 3232 التنبكتي، أبي العباس أحمد باب 

 3233 التنسي, أبي عبد هللا

هللا التنسي, محمد بن عبد   3234 

 3235 التنسي، محمد بن عبد هللا 

 3236 التهامى،حسين

 3237 .التهامي،حسين أحمد عبد الرحمن 

 3238 التهامي،مختارمحمد

 3240 التوبة،غازي 

 3241 التوحيدي، أبي حيان

 3242 التومي, محمد 

 8213 .التونجي،محمد

 3244 ,3243 التويجري, عبد العزيز بن عثمان

 3245 التويجري،محمد بن عبد المحسن

 3247 التير, مصطفى عمر

 3248 الثبيتي, عبد هللا 

 3250 ,3249 الثعالبي، ابو زيد عبد الرحمن بن مخلوف



 الثعالبي، عبد الرحمان 
3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 

3256, 3257, 3258, 3259 

 3261 ,3260 الثعالبي، عبد الرحمن 

 3265 ,3264 ,3263 ,3262 الثعالبي،عبد الرحمن 

 7016 الجابرى حمدي 

 3267 الجابري , على حسين 

 3268 الجابري ،محمد عابد

 3273 ,3272 ,3271 ,3270 ,3269 الجابري, محمد عابد

 3274 الجابري، علي حسين

 3275 الجابري، محمد العابد

 3276 الجابري، محمد صالح 

عابدالجابري، محمد   3277 

 3278 الجادرجي، رفعة 

 3279 الجاسور, ناظم عبد الواحد 

 3280 الجاسور، ناظم عبد الواحد 

 3281 الجامعي،خالد 

 3282 الجاويش, محمد اسماعيل

 3283 الجاويش، اسماعيل

 3284 الجباعي, جاد الكريم

 3287 ,3286 ,3285 الجبالي, حمزة

 3288 الجبالي، حمزة

 3289 الجبالي، صفية 

 3290 الجبالي، نبيل موسى 

 12158 الجبهان, إبراهيم

 3291 الجبور، سناء 

 3292 الجبوري ، حسين محمد جواد

 3293 الجبوري ، شفيق ابراهيم

 3294 الجبوري ، عدي سالم 

 3295 الجبوري, أحمد إسماعيل 

 3296 الجبوري, عبد هللا

 الجبوري, كامل سلمان
3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 

3302, 3303 

 3304 الجبوري، فتحي عباس

 3305 الجبوري، أحمد حسين

 4418 الجبوري، حسين موسى

 3307 الجبوري، فتحي عباس

 3760 الجبوري، كامل سلمان

 3306 الجبوري، يحيى وهيب 

 3307 ,3304 الجبوري،أحمد صالح 

 3308 الجحمة، نواف عبد العزيز 

 3309 الجحني، علي بن فايز



 3553 الجراح، عبد الناصر ذياب

 3310 الجراد، خلف 

 8891 الجراوني، هالة 

 3311 الجرايدة، بسام عبد الرحمن 

 3313 الجرجاني, عبد القاهر 

 9280 الجرواني ، هالة ابراهيم 

 4623 ,3551 ,3315 ,3314 ,2784 الجرواني، هالة إبراهيم 

ابراهيم محمدالجرواني، هالة    3316 

 3320 ,3319 ,3318 ,3317 الجزار, أحمد محمود 

 3321 الجزار،منى الصفى

 3322 الجزار،هاني 

 3324 الجزائري, أبو بكر جابر

 3325 الجزائري, أبوبكر جابر

 3326 الجزائري, محمد بن عبد القادر 

 3327 الجزائري, محمد سماعي

القادرالجزائري، األمير محمد بن عبد   3328 

 3331 ,3330 ,3329 الجزائري، األميرة بديعة الحسني

 3332 الجزائري، عمر بن قدور 

 3333 الجزائري، محمد بن األمير عبد القادر

 3334 الجعفري،ماهر إسماعيل

 3250 ,3249 الجكاني، حبيب التندوفي 

 3335 الجكني، ابن االعمش الموساني

 3336 الجالد، ماجد زكي 

 3338 ,3337 الجليند, محمد السيد

 3339 الجمال, رضا مسعد أحمد 

 3340 الجمال، أحمد محمد إسماعيل أحمد

 3341 الجمال، راسم 

 3342 الجمال، نجوى

 11303 ,11302 الجمالي, حافظ 

 4268 الجمالي, محمد حافظ

 3343 الجمالي،محمد فاضل 

 3344 الجمزاوي، نهلة 

 3345 الجمل, بسام

 3346 الجمل, شوقي 

 3347 الجمل, شوقي عطا هللا 

 3348 الجمل, عبد الباسط 

 3349 الجمل، أحمد محمد عبد العظيم

 3350 الجميدي،عبد الرحمن علوي 

 3351 الجميل, سيار

 3352 الجميلى،خيرى خليل 

 4470 الجميلي ، عبد العظيم كامل



 3353 الجميلي, محسن عبد فرحان صالح

 3354 الجميلي، قاسم محمد صالح 

 3355 الجنابى،قيس كاظم 

 3292 الجنابي ، قيس حاتم هاني 

 12867 الجنابي, إخالص أحمد 

 3356 الجنابي, باسم كريم سويدان 

 3357 الجنابي، سيروان عبد الزهرة 

 3358 الجنابي، قيس حاتم هاني 

 3359 الجنابي،أسعد

 3360 الجنحي, علي بن فايز

 8842 الجندى، ريهام محمد

 3361 الجندي, أنور

 9849 الجندي, سامية

 3362 الجندي، إكرام حمودة 

 3364 ,3363 الجندي، محمد سليم

 3365 الجندي،أنور 

 3366 الجندي،محمد سليم

 3368 ,3367 الجنكي، محمد المختار بن بلعمش الموساني

 7543 ,7542 ,7541 الجنيدي خليفة

 3369 الجهني, فايز

 3370 الجوابرة, فاطمة محمود

 3371 الجوادي ، رياض بن علي 

 3372 الجوادي, محمد 

 3373 رائد راكان قاسم  , الجوارى

 3374 الجوالدة،فؤاد عيد 

 3375 الجوالده، فؤاد عيد 

 3378 ,3377 ,3376 الجوالده،فؤاد عيد 

 3380 ,3379 الجوزي خليفاتي، وهيبة

 3381 الجوالنى ، فادية عمر 

 3382 الجوالني, فادية عمر

 27 ألجون، محمد الصالح 

 3383 الجوهر, محمد ناجي

 3385 ,3384 الجوهري, عبد الهادي 

 الجوهري, محمد
3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 

3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 

3396, 6903, 9576 

 3397 الجوهري, محمد محمود 

 3398 الجوهري، عبدالهادي 

 الجوهري، محمد
3399, 3400, 3401, 3402, 8237, 

11520 

 3406 ,3405 ,3404 ,3403 الجوهري، محمد محمود 

 3407 الجوهري،محمد



 3408 الجوهري،هناء محمد

 3410 ,3409 الجويلي، عزام محمد

 3411 الجويني, مصطفى الصاوي

 3412 الجيار, مدحت

الحميد الجياش، عبد   3413, 3414, 3415 

 10137 الجيش،يوسف ابراهيم

 3417 ,3416 الجياللي ، عبد الرحمن 

 الجياللي ، عبد الرحمن بن محمد
3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 

3423 

 3425 ,3424 الجياللي, عبد الرحمن 

 3426 الجياللي، عبد الرحمن بن محمد

 8707 ,3430 ,3429 ,3428 ,3427 الجيالني، حسان

 4778 الجيالني، عبد اللطيف 

 3431 الحاتمي، االء علي عبود 

 11730 الحاج بن عال 

 9357 الحاج عمر، عبد هللا 

 10141 ,10139 ,10138 الحاج مسعود مسعود

 8498 الحاج, حسن منصور

 3432 الحاج, علي 

 3433 الحاج, كميل 

 6378 الحاج, هالة شبؤون 

 8843 الحاج، بن فطيمة

 3434 الحاج،أحمد علي 

 3435 الحاج،محمود أحمد عبد الكريم

 8344 الحارس، عبد اللطيف

 3436 الحارون،شيماء حمودة 

 3437 الحازمي, عدنان ناصر 

 3438 الحافظ، نوري 

 3439 الحافظ، ياسين

 3440 الحامدي, إبراهيم بن الحسين 

 3441 الحباني, محمد عزيز

 3442 الحبسية،رضية بن سليمان بن ناصر

 3443 الحجاج، سمية

 3444 الحجوي, حسن أحمد 

 3445 الحجي, عبد الرحمن علي 

 11494 الحداد , جورجيت 

 5723 الحداد, جورجيت 

 3446 الحداد, عبد الرحمن يحيى 

 3447 الحداد, محمد حمزة إسماعيل 

 3448 الحداد, ياس خضير 

 3449 الحديبي، مصطفى



 3450 الحديثي، عباس غالي 

 3451 الحديثي، نزار عبد اللطيف

 3452 الحديدي, عبداللطيف محمد السيد

 3453 الحديدي, منى

 3454 الحديدي, منى سعيد

 3634 الحديدي, منىصبحي

 3455 الحديدي،منى

 الحر, عبد المجيد
3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 

3461, 3462, 3463, 3464 

 3465 الحربي، هباس رجاء

 3466 الحربي،قاسم بن عائل 

 3469 الحريري, رافدة

 3470 الحريري، بلقيس

 3470 الحريري، رافدة

 الحريري،رافدة
2381, 3471, 3472, 3473, 3474, 

3475 

 3476 الحريري،رافدة عمر 

 3477 الحسن ، إحسان محمد

 6915 *الحسن عيسى

 3479 ,3478 الحسن, احسان محمد

 الحسن, إحسان محمد
3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 

3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 

3490, 3491, 3492 

 3495 ,3494 ,3493 الحسن, عيسى 

 3496 الحسن، احسان محمد

 3499 ,3498 ,3497 الحسن، إحسان محمد

 3502 ,3501 ,3500 الحسن، عيسى 

الدينالحسني ,عبد القادر بن محي   3503 

 3505 ,3504 الحسني ، عبد المنعم القاسمي

 4197 الحسني ، محمد الهادي 

 3507 ,3506 الحسني الجزائري,بديعة 

 3508 الحسني الجزائري، بن محي الدين

 3509 الحسني, أماني عمر

 3510 الحسني, عبد الحفيظ أمقران 

 3513 ,3512 ,3511 الحسني, محمد الهادي

 3514 الحسني, محمد بن علوي المالكي 

 3515 الحسني,كمال دحومان

 4158 الحسني، محمد بن بريكة البوزيدي

 10870 الحسين، اسعد 

 3516 الحسين، قصي 

 12235 الحسينة،سعيد

 3517 الحسينى،هويدا محمد 



 3518 الحسيني أيمن

 3519 الحسيني, أبي المحاسن محمد بن علي العلوي 

 3520 الحسيني, محمد رشيد رضا

 3521 الحسيني، أبوالنصر مبشر الطرازي

 3524 ,3523 ,3522 الحسيني، ابي المحاسن محمد بن علي العلوي 

 3525 الحسيني، محمد المرتضى

 3526 الحسيني، معز الدين محمد المهدي

 3527 الحشحوش، خالد محمد

 3528 الحصري, أبوخلدون ساطع

زبيدةالحطاح،   3529, 3530 

 3531 الحفائر األثرية//المتاحف

 3533 ,3532 الحفناوي, محمد ابراهيم 

 5646 الحفناوي، عادل محمد سالم 

 3534 الحفيظ ، عماد محمد ذياب 

 3535 الحفيظ, عماد محمد ذياب 

 3536 الحكيم الترمذي, أبي عبد هللا محمدبن علي بن الحسن بن بشر 

 3538 ,3537 الحكيم, يوسف 

 3539 الحلبوني, عمر

 3540 الحلبي، خالد عياد 

 3541 الحلو, عبده 

 3542 الحلو, كرم 

 3543 الحلو, منصور

 3544 الحلو، حكمت

 11219 الحلوجي, عبد الستار

 3545 الحمام، أبو عزام 

 4508 الحمد ، علي خليل 

 3546 الحمد, تركي

 3547 الحمداني, قحطان أحمد سليمان 

 3548 الحمداني، اقبال محمد رشيد صالح

 3549 الحمداني، بشرى حسين

 3550 الحمراني, إنتصار جواد 

 3551 الحمراوي، سوالف أبو الفتح

 5342 الحمود , نوفان رجا

 3552 الحمود، هاني

 3553 الحموري، فراس أحمد 

 3554 الحموز, محمد عواد

 3555 الحموز، صادق عثمان 

عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الروميالحموي, أبي   
3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 

3561 

 11370 الحميد, فاروق

 7937 الحميد، فاروق



 3562 الحميري،باسم

 3564 ,3563 الحناوي، مصطفى محمد 

 3565 الحنبلي, مرعي بن يوسف بن أبي بكر المقدسي

 3566 الحنفي, السيد الشريف علي 

الوناسالحواس ,   3567 

 4529 الحوامدة, محمد فؤاد

 3568 الحوراني, محمد عبد الكريم

 3569 الحوراني، محمد عبد الكريم

 12878 الحوراني،محمد عبد الكريم

 5467 الحوسنية, هدى بنت علي

 3570 الحوشان, بشرى كاظم سلمان 

 3571 الحوضي, أحمد محمد 

 3572 الحيالي, معن توفيق دحام

 3573 الحياني، صبري بردان 

 3574 الحيلة محمد محمود

 3577 ,3576 ,3575 الحيلة, محمد محمود

 3579 ,3578 الحيلة، محمد محمود

 3581 ,3580 الحيلة،محمد محمود

 3582 الخالدي ، سهيل 

 3583 الخالدي مريم 

 3584 الخالدي, أحمد ارشيد 

 3587 ,3586 ,3585 الخالدي, عطا هللا فؤاد 

 3588 الخالدي, كريم حسين ناصح 

 3589 الخالدي، احمد أرشيد 

 3591 ,3590 الخالدي، أديب محمد

 3592 الخالدي، خليل محمد

 3593 الخالدي، سهيل 

 4659 الخالدي، عطاهللا فؤاد 

 3594 الخالدي،سهيل 

 3595 الخالدي،عدنان 

 2491 الختاتنة, سامي محسن

 3597 ,3596 الختاتنة، سامي محسن

 3598 الخراشي, ناهد عبد العال 

 3599 الخراشي، ناهد 

 2076 الخرايشة، رافع 

 3600 الخربوطلي, علي حسني 

 3601 الخركوشي, النيسابوري عبد الملك بن محمد بن ابراهيم 

 3602 الخريسات،سمير عبد سالم

 9312 الخريسات،سمير عبدسالم

 3603 الخزاعلة، ياسر طالب 

 3604 الخزاعلة، ياسر طالب راجي 



 3605 الخزاعلة،عبد هللا عقلة مجلي 

 4017 الخزاعلة،محمد سلمان فياض 

 3606 الخزاعلة،وصفي محمد فرحان 

 3609 ,3608 ,3607 الخزاعله، ياسر طالب راجي 

 3610 الخزاعي، حسين 

 3611 الخزاعي، عبد السادة عبد الصاحب

 6745 الخزامى، عبد الحكم 

 3612 الخزامى، عبد الحكم أحمد 

 11525 الخزامى، عبد الحكيم

 3613 الخزامى،عبد الحكم 

 3614 الخزامي, عبد الحكم أحمد 

 11514 الخزامي، أحمد 

 10686 الخزامي، عبد الحميد أحمد

 3615 الخزرجي, ثامر كامل محمد 

 3616 الخزرجي، عروبة جبار

 3919 الخزندار،نائلة نجيب

 3617 الخزنداري, قرطاي العزي 

 3618 الخشاب ، محمد

 3619 الخشاب, أحمد

 9527 الخشاب, محمد

 3620 الخشاب، مصطفى

 3621 الخشت, محمد عثمان

 3622 الخشت،محمد عثمان

 3623 الخشن, الشيخ حسين

 3624 الخضرى بك،محمد

 3625 الخضري بك, محمد

 3626 الخضري, محمد 

محسن احمد الخضيري،   3627 

 3628 الخطابي، عز الدين 

 3629 الخطابي، يعقوب 

 11529 الخطابية, ماجد محمد

 3630 الخطايبة، صايل زكي 

 3633 ,3632 ,3631 الخطيب, أحمد

 3635 ,3634 الخطيب, جمال محمد 

 3636 الخطيب, عبد الطيف محمد

 3637 الخطيب, عبد اللطيف

 3638 الخطيب, محمد 

 3639 الخطيب,محمد كامل

 3640 الخطيب، إبراهيم ياسين 

 4351 ,3641 ,3455 الخطيب، جمال

 3642 الخطيب، راغب احمد



 3643 الخطيب، رياض يوسف 

 3644 الخطيب، سعدي محمد 

 3645 الخطيب، محمد 

 3646 الخطيب، محمد إبراهيم 

 3647 الخطيب، معتز 

 3653 ,3649 ,3648 الخطيب،أحمد

 3650 الخطيب،أمل إبراهيم

 3651 الخطيب،جمال محمد 

 3652 الخطيب،جمال محمد سعيد

 3653 الخطيب،رداح

 3654 الخطيب،سعادة 

 3655 الخطيب،صفوت عبد هللا 

 3656 الخطيب،محمد أحمد 

 3657 الخفاجي، عامر عمران 

 3658 الخفاف, إيمان عباس

 3659 الخفاف, عبد علي 

 3660 الخفاف،ايمان عباس

 3661 الخفجي، زين الدين 

 5720 الخفش،سامح وديع

 6110 الخالدي، ضياف 

 3662 الخمليشي،حورية

 3663 الخميسي، أحمد أبو مارك 

 3665 الخنصوري، شيخة بنت ربيع بن سالم

 3667 ,3666 الخنيزي, أبو الحسن 

 3668 الخنيزي, عبد هللا

اإلله الخنيزي، جهاد بن عبد   3669 

 3670 الخواجا عبد الفتاح

 3671 الخواجا، صادق إنغام

 3672 الخواجا،عبد الفتاح محمد 

 3673 الخواجة، محمد ياسر

 3674 الخواجه, محمد ياسر

 3677 ,3676 ,3675 الخوارزمي, أبي القاسم جار هللا 

 3678 الخوالدة, محمد محمود

 3679 الخوالدة،محمود عبد هللا

 3680 الخوري, توما جورج 

 7847 الخوري، الياس 

 3681 الخوري،توما جورج 

 3682 الخولي , محمد عبد العظيم

 3685 ,3684 ,3683 الخولي, سناء حسنين

 3687 ,3686 الخولي, لطفي 

 3688 الخولي, محمود سعيد ابراهيم 



 3689 الخوّلي, يمنى طريف 

 11806 الخولي، سناء

 3690 .الخولي،جمال إبراهيم

 3692 ,3691 .الخولي،جمال

 3693 الخويسكي, زين كامل 

 3694 الخياط، ماجد

 3695 الخياط،ماجد محمد

 3697 الخير, هاني

 3698 الخيرو، الزهراء 

 3699 الداعوق, رضى محمد

 3700 الدالي, الهادي المبروك

 3701 الدانى, أبي عمرو عثمان بن سعيد

 3702 الداهري, صالح حسن 

 3703 الداهري، صالح حسن 

 3705 ,3704 الداهري،صالح حسن أحمد 

 3706 الداير, عبد هللا 

 3707 الداير، عبد هللا 

 3708 الدبوبي، عبد هللا

 3709 الددو، عمار 

 3710 الدرابسة، ريما محمود

 3712 ,3711 الدراجي, بوزياني

 3715 ,3714 ,3713 الدراجي، بوزياني 

 3716 الدراجي، سعد عجيل مبارك

 9881 الدراويش، حسين 

 3717 ,2899 الدرايسة ، محمد عبد هللا 

 9878 ,9877 ,3720 ,3719 ,3718 الدرايسة، محمد عبد هللا 

 3722 ,3721 الدردير, عبد المنعم أحمد

 3723 الدرمللى، ياسر نصر هللا محمد

الرزاق الدروقي ، محمد عبد   3724 

 3725 الدريج, محمد

 3726 الدريج،محمد 

 3673 الدريدي، حسين 

 3727 الدسوقي عطية, طارق إبراهيم 

 9633 الدسوقي, سيد 

 3728 الدسوقي, سيد إبراهيم 

 3729 الدسوقي, عيد أبو المعاطي 

 3730 الدسوقي, عيد أبوالمعاطي 

 3731 الدسوقي, محمد

 3732 الدسوقي, محمد كمال

 3733 الدسوقي، سيد ابراهيم 

 3734 الدسوقي، محمد 



 3735 الدسوقي،سماح محمد

 6876 ,3736 الدسوقي،عيد أبو المعاطي

 3737 الدعبوسي, أحمد سامر 

 3738 الدعمي, محمد

 3739 الدقس, محمد عبد المولى 

 3740 الدقس، محمد عبد المولى 

 3741 الدلفي, محسن علي 

جاعد محسن الدليمي, حميد   3743 

 3745 ,3744 الدليمي, عبد الرزاق محمد

 3746 الدليمي، عبد الرزاق 

 3747 الدليمي،خلف حسين علي 

 3748 الدليمي،طه علي حسين 

الدمشقي ، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  
 البصروي 

3749 

 3750 الدمشقي, محمد جمال الدين 

يحيى بن شرف النوويالدمشقي، أبي زكريا   3751 

 3752 الدمشقي، عبد الرحمن بن عبد هللا النصري 

 3753 الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا النصري 

الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  
 البصروي 

3754, 3755, 3756, 3757, 3758 

كثير البصروي  الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن  3759 

 3760 الدمشقي، مصطفى حمدي بن أحمد الكردي البالوي 

الدمشقي،عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  
 البصروي 

3761 

 4081 الدمشقي،محمد سعيد الباني 

 7986 الدملوجي، صباح صديق 

 3762 الدهشان، سامح 

 3763 الدهشان،جمال علي 

 3764 الدهشي،محمد بن عامر 

 3765 الدواي،عبد الرزاق

 الدوري, عبد العزيز
3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 

3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 

7520 

 3778 الدوري,عبد العزيز

 3779 الدوري، سعاد معروف

 3781 ,3780 الدوري، عبد العزيز

 3782 الدوالتي،عبد العزيز

 3783 الدويبي, عبد السالم بشير

 3784 الدويك، محمد سالمة مسلم

 9999 الدويك،تيسير 

 3785 الديبري، عبد العال 

 3654 الديري زاهد 



 الديسي، محمد بن عبد الرحمن 
3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 

3791 

 3792 الديلمي, نزهت محمود 

 3794 ,3793 الديلمي، عبد الرزاق محمد

 3795 الدينالي، نور إبراهيم

 3796 الدينالي، نورا إبراهيم

 3797 الذراع، اسيا سعدون شايب

 3799 الذنيبات، عوض عبد الكريم

 3800 الذهبي, أبي عبد هللا 

 3801 الذهبي، شمس الدين 

 3803 ,3802 الذهبي، شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان

هللا شمس الدين الذهبي،أبي عبد   

3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 

3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 

3814, 3815, 3816, 3817 

 3818 الذوادي, محمود 

 3820 ,3819 الذوادي، محمود 

 3821 الراجحي, زكية عبد السالم 

 3822 الراجحي، زكية عبدالسالم عاشور علي 

 3823 الراجحي، فاطمة راشد 

 3824 الرازي، أبو علي أحمد 

 3825 الرازي، محمد بن أبي بكر

 3826 الراشدي, ناصر الدين سعيدوني

 3827 الراشدي، أحمد بن محمد

 3828 الراضوي, نائلة السليني

 3829 الراضي، رشيد 

 3830 الرافعي, عبد الرحمان 

 3834 ,3833 ,3832 ,3831 الرافعي, عبد الرحمن 

مصطفى الرافعي,   3835, 3836 

 3837 الرافعي، مصطفى صادق 

 3838 الرامخ, السيد محمد

 10642 الرامخ, محمد

 7087 الراميني، فواز فتح هللا

 8883 الراميني،فواز فتح اللة 

 3839 الراوي, عمر احمد 

 3840 الراوي، بان حميد 

 4942 الربابعة , حسين محمد 

 3841 الربابعة, هارون محمد بدر الدين 

 3842 الربضي, مريم سالم 

 3843 الربضي،انصاف 

 3844 الربيعي ، أكرم فرج

 3845 الربيعي, فالح 

 3846 الربيعي، خالدة عبد الحسين 



 3847 الربيعي،محمود داود

 3848 الرجوب، نايف محمود 

 3849 الرحامنة, ناصر سعود

 3850 الرحباني, عبير

 3851 الرحماني، صباح فاضل 

 3852 الرحيم, عبد الحسين مهدي 

 7950 الرحيم، أحمد حسن 

 3853 الرخيلي, وهبة 

 3854 الرديني، محمد عبد الكريم

 3856 ,3855 الرزقي، شرقي 

 11541 الرزقي،شرقي 

 3857 الرشدان, عبد هللا 

 3858 الرشدان, عبد هللا زاهي 

 3859 الرشدان،عبد هللا زاهي 

 3860 الرشود ، عبد هللا بن سعد

 3861 الرشيدي، محمود

 3862 الرضي, أبو الحسن محمد

 3863 الرفاعي, حسن محمد

 3864 الرفاعي, رنا أبو ظهر

 3865 الرفاعي، نعيم

 3866 الركرمة، نسرين

 3313 الرماني الخطابي

 3867 الرمالوى ، محمد سعيد محمد

 3868 الرواشدة, عالء زهير 

 3869 الرودي, حسني 

 3870 الروسان، فاروق 

 2691 الروسان، ناصر منصور 

 3872 ,3871 الروسان،فاروق 

 3873 الروسان،فاروق فارع 

 3874 الروضان, عبد عون 

 3875 الرومي, لياقوت

 3876 الرويثي, إيمان محمد أحمد 

 3877 الريحاني، أمين

 9416 الريحاني،سليمان طعمة

 3878 الريس، نزار

عودةالريماوي محمد   3879 

 3880 الريمون، فراس 

 3881 الريموني، فراس

 3882 الريموني،هيثم يوسف راشد

 3883 الزالط،محمد منصور

 3884 الزاوي, الطاهر أحمد 



 5112 الزايدي,محمد

 3885 الزبيدي, كمال علوان 

 3886 الزبيدي، حسين بن سالم 

 3887 الزبيدي، علي جاسم عكلة 

تنايالزبيدي، غني دحام   9545 

 3888 الزبيري، محمد العربي

 3891 ,3890 ,3889 الزجاج

 3892 الزحيلي, وهبة 

 3893 الزرقاوي, أحمد بن علو بن الحاج

 3894 الزركشي, بدر الدين 

 3895 الزركلى، خير الدين 

 الزركلي, خير الدين 

3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 

3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 

3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 

3911, 3912, 3913 

 3914 الزرو, نواف

 3915 الزروق، فاطمة الزهراء 

 3916 الزريقات، إبراهيم عبد هللا

 3917 الزريقات، ابراهيم عبد هللا فرج

 9416 الزريقات،ابراهيم عبد هللا

 3918 الزريقات،إبراهيم عبد هللا فرج

 3919 الزعانين،جمال عبد ربه 

 6029 الزعبي، أحمد 

 3920 الزعبي، أحمد محمد 

 3921 الزعبي، عبد هللا حسين 

 3922 الزعبي، محمد أحمد 

 3923 الزعبي، محمد خالد 

 12844 ,2561 الزعبي، مروان طاهر 

 10532 الزعنون, فيصل 

 3924 الزغول ،عماد عبد الرحيم

 3925 الزغول, رافع النصير 

 3926 الزغول, عماد 

 3927 الزغول, عماد عبد الرحيم

 3928 الزغول،عماد عبد الرحيم

 3929 الزق، أحمد يحي 

 3930 الزكي, أحمد عبد الفتاح 

 3931 الزالقى، ليلى محمد صابر 

 3932 الزلمى،مصطفى إبراهيم 

 3933 الزنتاني, عبد الوهاب محمد 

 3936 ,3935 ,3934 الزهدي, محمد بن سعد بن منيع 

 الزهـري, محمد بن سعد بن منيع 
3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 

3942, 3943, 3944 



 3945 الزهري، محمد محفوظ

 3946 الزهيرى, توحيد

 3947 الزهيري ، طالل ناظم

 3948 الزهيري ابراهيم عباس 

 3949 الزهيري،طالل ناظم

 3950 الزواهرة، عمر عبد هللا المبارك 

 3951 الزواوي, أبو يعلى

 5774 الزواوي، محمود

 3952 الزوبعي, هاشم نغميش 

 3953 الزوبعي، محمد احمد مخلف

 3954 الزوكه، محمد خمس

 3955 الزوي, لوجلي صالح 

 3956 الزيات, السيد عبد الحليم 

 11418 الزيات, كمال عبد الحميد

 3957 الزيات،فاطمة محمود

 3958 الزيادات،ماهر مفلح

 11679 الزيادات،محمد عواد 

 3959 الزيادي, محمود

 3960 الزياني , محمد بن يوسف 

 3961 الزياني, أبو القاسم

 3962 الزياني, سعاد أحمد

 3963 الزيباري، محمد صالح 

 3964 الزيدي, مفيد

 3965 الزيدي، طه أحمد 

 3968 ,3967 ,3966 الزيدي، مفيد

 3969 الزيدي، وليد كاصد 

 3971 ,3970 الزين، محمد شوقي

 3973 ,3972 الزيود، إسماعيل محمد

 3974 الزيود، ماجد

 3975 الساحلي، حمادي 

 3979 ,3978 ,3977 ,3976 ,2602 الساعاتي, حسن 

 3980 ,3978 الساعاتي, سامية حسن 

 3983 ,3982 ,3981 الساعاتي، سامية حسن 

أحمدالسالم, مفيد   3984 

 3985 السالمي، عالء عبد الرزاق 

 3986 السالمي، عالء عبد الرزاق محمد

 3175 السالمي،عالء 

 3987 السالمي،عالء عبد الرزاق 

 3988 السامرائي, عبد الجبار 

 3990 ,3989 السامرائي, نبيهة صالح

 3991 السامرائي,قاسم 



 3995 السامرائي، اسامة عبد الحميد حسين

 11138 السامرائي، ايمان فاضل 

 11139 السامرائي، إيمان فاضل 

 3992 السامرائي، خليل إبراهيم 

 3994 ,3993 السامرائي، طارق عبد الحميد 

 3995 السامرائي، عبد الحميد حسين أحمد

 3996 السامرائي، فاضل صالح 

 3997 السامرائي، فراس سليم الحسني

 3998 السامرائي،نبيهة صالح

 3999 السامعي، إسماعيل

 4230 ,4000 الساموك، سعدون

 4001 الساموك،سعدون محمد 

 4002 السايح,ابراهيم 

 4003 السائحي، محمد األخضر عبد القادر

 4004 السباتين, نجاح 

 4005 السباتين، نجاح يوسف

 4006 السباعي، مصطفى 

 4007 السبايلة، عامر زياد 

 7009 السبع، نافع سليمان

 4008 السبعاوي، عوني عبد الرحمن 

 4009 السبعاوي، فضيلة عرفات

 4010 السبكي، هاني عيسوي

 4011 السبيعي،معيوف 

 4012 السجستاني, أبي بكر عبد هللا بن أبي داوود سليمان

 4014 ,4013 السحار, عبد الحميد جوده

 4016 ,4015 السحمراني, أسعد

 4017 السخني،حسين عبد الرحمن 

 5536 السراج،فرح 

 4018 السرطاوي, فؤاد عبد اللطيف 

 1342 السرطاوي، زيدان أحمد

 4019 السرطاوي، محمود علي 

 4020 السرطاوي،عادل فايز 

 4021 السرطاوي،عبد العزيز 

 1885 السرطاوي،عبد العزيز مصطفى 

 4022 السرقوسي, سليمان بن أبي القاسم التميمي 

 4023 السروجي , طلعت مصطفى

 4024 السروجي, محمد محمود 

 4026 ,4025 السروجي، طلعت مصطفى

 4027 السرور، نادياهايل

 4028 السرور،ناديا هايل

 4029 السروي ، احمد 



 4030 السرياني, محمد محمود

 4031 السريري, أبي الطيب مولود

 4032 السعداوي، نوال 

 4034 ,4033 السعدنى, عبد الرحمن 

 4035 السعدون، حميد حمد

 4036 السعدي, حسن محمد محي الدين 

 4037 السعدي, حسين علي 

 4038 السعدي، حسن محمد محي الدين 

 4039 السعدي، حسين 

 4040 السعدي، غازي 

 4041 السعدي،عبد القادر عبد الرحمن 

 4042 السعود، راتب

 7620 السعود،راتب

 4043 .السعيد، شاكر

 4044 السعيدي، أحمد

 4046 ,4045 السعيدي، رضوان 

 4047 *السفاسفة محمد

 10016 السفاسفة، محمد إبراهيم

 4049 .السفياني،أبي العباس أحمد بن محمد

 4051 ,4050 السقا, مصطفى

 4052 السقاف, أبكار

 4057 ,4056 ,4055 ,4054 ,4053 السقاف, السيد عبد هللا بن محمد بن حامد

 4058 السكرى, علي علي 

 4059 السكري، أحمد شفيق

 4060 السكري، علي علي 

 4061 السالمى، عبد الرحمن 

 4062 السالمي ، اياد كاظم طه 

 4063 السالمين، زياد

 4064 السلطان, جمال مصطفى 

 4065 السلماني ، عبد هللا طه 

 4066 السلماني، عبد اله طه 

مهديالسلمي, سعد بن غرير بن   4067 

 4069 ,4068 السليتي, فراس 

 4070 السليماني ، أحمد

 4071 السمادوني،السيد إبراهيم

 4072 السمادوني،السيدابراهيم

 11874 السمالوطي ، نبيل 

 4073 السمالوطي, نبيل 

 4074 السمرى, عدلى 

 9578 ,4075 ,3406 السمري, عدلي محمود

 4077 ,4076 السمري، عدلي محمود



 3407 السمري،عدلي 

 4079 ,4078 السمعوني ، طاهر بن صالح

 4080 السمعوني، طاهربن صالح الجزائري

 4081 السمعوني،بن صالح طاهر

 4082 السميح، عبد المحسن بن محمد

 4083 السنداني, عادل إبراهيم 

 4084 السنهانص،كراسات هارتموت 

 4085 السنهورى, عبد المنعم يوسف 

 9260 السنهوري باشا، عبد الرزاق 

 4088 ,4087 ,4086 السنوسي ، أحمد الشريف األطرش

 4089 السنوسي, صالح 

 4092 ,4091 ,4090 السنوسي، محمد ابن يوسف 

 4093 السنوسي، محمد بن علي

 4094 السنوسي، محمد بن يوسف 

 4077 السوالقة، روال عودة 

 4095 السوقي، محمد أحمد اإلدريسي

 11481 السويدي، محمد

 4099 ,4098 ,4097 ,4096 السويفي, مختار 

 4101 السيد إسماعيل، مجدي إبراهيم 

 8171 ,8169 ,5561 السيد الباز العريني

 4102 السيد حسن، نبيل

 4103 السيد حسيين، عدنان 

 4104 السيد رجب، عمر القاروق

 8625 السيد عبد الحليم الزيات

 7280 السيد يسين

 4105 السيد, أحمد عبد الغفار 

 4106 السيد, السيد عبد الحميد سليمان

 السيد, السيد عبد العاطي
4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 

7054 

 7062 السيد, السيد عبد العطي

 4112 ,3270 السيد, رضوان 

 4113 السيد, سميرة احمد 

 4117 ,4116 ,4115 ,4114 السيد, طارق

 7061 السيد, عبد العاطي 

 7055 السيد, عبد العاطي السيد 

 4120 ,4119 ,4118 السيد, عبد اللطيف عبد الهادي 

 4121 السيد, لمياء محمد احمد 

 4122 السيد, محمد صالح محمد

 4123 السيد, محمد عبد البديع

 4125 ,4124 السيد, محمود

 4126 السيد, منى توكل 



 2725 السيد, ندى

 4127 السيد,محمد الدقن 

 4128 السيد، إبراهيم 

 4131 ,4130 ,4129 السيد، ابراهيم جابر

 4132 السيد، إسماعيل 

 4133 السيد، اسماعيل محمد

 12108 السيد، السيد عبد العاطى

 4134 السيد، جيهان محمود 

 4135 السيد، رضا 

 4136 السيد، رضوان 

 4138 ,4137 السيد، طارق

 4139 السيد، عبد الحليم محمود

 13019 السيد، فؤاد البهى

 السيد، محمود
4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 

4145, 4146 

 4147 السيد،إبراهيم جابر

 4148 .السيد،جيهان محمود

 5529 السيد،رجب سعد

 12595 ,12594 السيد،عبد الحليم محمود

 4150 ,4149 السيد،عبد الحميد مصطفى

 4151 السيرافي, أبي الحسن بن عبد هللا 

 4152 السيسي،شعبان علي حسين 

 4153 السيفية،عائشة بنت عبد هللا بم مبارك

 4154 السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

 4155 السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

 4156 الشاذلي 

 4157 الشاذلي, سعد الدين 

 6396 الشاذلي.سعدالدين 

 4158 الشاذلي، أبو الفضل محمد بن مغيزل المغربي

 9197 الشاذلي، سمير محمود

 4159 الشاذلي،محمود عبد الحفيظ 

 4160 الشارونى، صبحى

 4161 الشاطى، فيصل ياسين 

 4162 الشاعر ، عبد الرحمن بن ابراهيم 

 8207 الشاعر, محمد فتحي. مترجم

 4163 الشافعي, أحمد محمود

 4164 الشافعي, بدر الدين محمد بن ابراهيم الحموي

 4165 الشافعي, محمد بن إدريس

 4166 الشافعي, يونس عبد القوي السيد

 4167 الشافعي، حسن 

 4168 الشامي, جمال الدين محمد 



 4169 الشامي, صالح الدين 

 4170 الشامي, فاطمة قدورة 

فاطمة قدورة الشامي،   4171, 4172, 4173 

 4174 الشامي، هاتف

 4175 الشامي،علي حسين 

 4176 الشاهري، مزاحم عالوي

 4177 الشاهين، محمد عمر

 4178 الشايب, عبد الحافظ 

 8493 الشايب، محمد بلقاسم 

 4179 الشبول،قاسم محمد سالمة

 4180 الشبيني, محمد 

 4181 الشحروري، مها حسني

 4182 الشخيبي, علي السيد 

 4183 الشرابي، نهال خليل 

 4184 الشرايدة, سالم تيسير

 4185 الشرايعة, محمد عرفات 

 4186 الشربيني منصور، السيد كامل 

 12082 الشربيني, السيد كامل 

 4187 الشربيني, لطفي عبد العزيز

 4188 الشربيني, مروة شاكر 

 9209 الشربيني، زكريا 

 4189 الشربيني، زكريا أحمد 

 4193 ,4192 ,4191 ,4190 الشربيني، لطفي

 4194 الشربيني، لطفي عبد العزيز

 4195 الشربيني،السيد كامل

 4196 الشربيني،فوزي

 4197 الشرفي ، عبد العزيز خليل 

 4199 ,4198 الشرفي، عبد المجيد

 4200 الشرقاوي،أنور محمد

 7835 الشرقاوي،عبد الكبير

 7703 الشرقاوي،عفت 

 4201 الشرنباصي, رمضان على 

 4202 الشريدة ، محمد حافظ

 4204 ,4203 الشريف جبريل، مبروكة 

 9839 الشريف, عبده السيد 

 6230 الشريف، الطيب

 4205 الشريف، حامد محمد

 4206 الشريف، عبد الفتاح عبد المجيد 

 4207 الشريف، عبد هللا محمد

 4208 الشريفي،نداء صادق 

 4209 الشريفين،نضال كمال



 4210 الشطي, اسماعيل 

 4211 الشعبيني ، مصطفى 

 6793 ,4213 الشعراني, عبد الوهاب 

 4214 الشعراوي,محمد متولي 

 4215 الشعراوي، عايد فضل 

 4217 ,4216 الشعراوي،محمد متولي 

 4219 الشقيرات, محمد عبد الرحمن

 4220 الشقيرات، حسين محمود 

 4221 الشقيري, أحمد

 4222 الشكري, علي يوسف 

 4224 ,4223 الشكري، علي يوسف 

 4225 الشكعة, مصطفى

 4226 الشماخي، أحمد بن سعيد بن عبد الواحد 

 7480 الشماع، خليل محمد حسن

 4227 الشمالي, عبده 

 5012 الشمايلة، ماهر عودة 

 4228 الشمري, طالب

 4229 الشمري، شغاف خيون

 4230 ,4001 الشمري،هدى علي جواد 

 4231 الشمسى، ندا أحمد 

 4931 الشملي منجي

 4232 الشناق،قسيم محمد

 4233 الشناوي, عبد العزيز

 4238 ,4237 ,4236 ,4235 ,4234 الشناوي, عبد العزيز محمد

 4239 الشناوي. محمد

 5316 الشنطي، ايمن

محمد البشير الشنيتي,   4240, 4241 

 4244 الشهاب، موسى علي

 6824 الشهابي ,ابراهيم

 4245 الشهابي, منال أبو زيد 

 4246 الشهابي، يحيى 

 4247 الشهاوى, طارق عبد الحميد

 4248 الشهرى , حمزة سالم أحمد آل دبج

 4249 الشهيبى ، راقى مصطفى

 11977 الشوابكة, علي فالح 

 4250 الشوابكة، علي فالح 

 4251 الشوابكة، غدير أحمد 

 4252 الشواف، عبد المعين

 4253 الشواورة، علي سالم 

 4254 الشوربجى، نبيلة عباس

 4255 الشوربجي,منار



 4256 الشوربجي، هند سيد أحمد على 

 4257 الشوم،محمد قاسم

 4258 الشوملي, جبرا

 4259 الشويري, يوسف

 4261 ,4260 الشيال, جمال الدين 

 4262 الشيباني،عمر محمد التومي 

 4263 الشيخ ، حسين 

 6680 الشيخ, احمد 

 4266 الشيخ, رأفت 

 4268 ,4267 الشيخ, سليمان

 4269 الشيخ, سليمان الخضري 

 4270 الشيخ, لطفي السيد 

 4271 الشيخ, محمود

 4272 الشيخ، بالل

 4273 الشيخ، محمد الهيب 

 4274 الشيخي، عبد الكريم 

 7623 الشيكر، أنيسة

 4275 الصابي, أبو الحسن الهالل بن المحسن

 4276 الصاحب، زهير 

 4277 الصادق, إسماعيل محمد األمين محمد 

 4278 الصادقي ، أحمد 

 4280 ,4279 الصادي, وفاء هانم

 4281 الصاعدي, ليلى بنت سعد بن سعيد

الحكيم الصافي, عبد   11750 

 10928 ,10396 الصافي، عبد الحكيم محمود

 10394 الصافي، عبدالحكيم 

 7777 ,4282 الصافي،عبد الحكيم محمود

 4283 الصالح, حسين حامد 

 4284 الصالح, مصلح 

 4285 الصالح، صبحي 

 4286 الصالح، محمد اديب

 4287 الصالحي, عادل عبد الرحمن صديق

 4288 الصالحي،نبيل محمود 

 4289 الصالحين الطشاني, عبد الرزاق 

 4290 الصاوى، كامل محمد

 4291 الصاوي، هشام محمد 

 4292 الصباغ, رمضان 

 4293 الصباغ, مرسي

 4294 الصباغ، رمضان 

 4295 الصباغ، عماد عبد الوهاب 

 4296 الصبان, منى



 4297 الصبان، منى

 5586 الصبان،سعد بن هادي 

 4298 الصبغ، رمضان 

 4303 ,4302 ,4301 ,4300 الصحن، محمد فريد

 4304 الصديق ، محمد الصالح 

 4305 الصديق تاوتي

 4306 الصديق محمد الصالح 

 4307 محمد الصالح  ,الصديق

 4308 الصديق, حيدر حاج حسن 

 الصديق, محمد الصالح 
4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 

4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 

4319, 4320, 4321, 4322, 4323 

 4325 ,4324 الصديق, محمد صالح 

 4326 الصديق,محمد الصالح 

 4330 ,4329 ,4328 ,4327 الصديق، محمد الصالح 

 4333 ,4332 ,4331 الصديقي, سلوي عثمان 

 4334 الصراف، آمال حليم 

 11053 الصرايرة, منى

المتعال الصعيدي, عبد   4335 

 4336 الصغير ، عبد العزيز بن محمد

 4278 الصغير ، عبد المجيد 

 4337 الصغير، ابن عمار 

 4338 الصفار، حسن موسى 

 4339 الصفدي، عصام حمدي 

 4340 الصقر، إياد محمد 

 4341 الصقلي, أبو عبد هللا بن ظفة 

 4342 الصقور ، صالح خليل 

 4343 الصقور، صالح 

 4344 الصقور، صالح خليل 

 4347 ,4346 الصالبى , على محمد محمد

 4348 الصالبي، علي محمد

 4349 الصالبي،علي محمد

 4350 الصليبي،محمود عيد المسلم 

 4351 ,4021 الصمادي،جميل 

 4352 الصمد, رياض 

 6674 الصمد, مصباح

 4353 الصنهاجي، أبو بكر بن علي

 4354 الصوا, غازي حسن 

 4355 الصواني, يوسف

 4356 الصوص، نداء محمد

 4357 الصوفي، خالد 



 4358 الصوفي،عبد هللا إسماعيل

 4359 الصياد, فؤاد عبد المعطي

 10582 الصياغ, فايز

 2477 الصيد،سليمان 

 الصيرفى، محمد 
4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 

4365, 4366, 11214 

 11209 ,4367 الصيرفي ، محمد 

 4368 .الصيرفي،أ.د.محمد

 4369 الضامن، جميل حسين 

 4370 الضبع, رفعت عارف 

 4371 الضبع, عبد الرؤوف 

 11454 الضبع،وديع

 4372 الضبعات، زكريا اسماعيل

 4373 الضرابعة، زياد شفقان 

 4375 الضناوي، إيلي 

 11559 الضناوي، سعدي 

 4376 الطالباني، كاوه 

 4379 ,4378 ,4377 الطالبي ,عمار 

 4381 ,4380 الطالبي, عمار 

 الطالبي، عمار 
3028, 3260, 3262, 3263, 4382, 

4383, 4384 

 4385 الطاهري, حمدي 

 4386 الطايش، علي أحمد 

 4387 الطائي ، ابتهال عادل ابراهيم 

 4388 الطائي ، خليف عبود

 4389 الطائي، عبد المجيد حسن 

 4390 الطائي،يوسف حجيم

 4391 الطبري أبو جعفر محمد ابن جرير

 4395 ,4394 ,4393 ,4392 الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير

 4397 ,4396 الطبري, أبوجعفر محمد بن جرير

 4402 ,4401 ,4400 ,4399 ,4398 الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير

 الطبري, جعفر محمد بن جرير 
4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 

4408, 4409 

 4410 الطبري,أبي جعفر محمد بن جرير

 4411 الطحان, بالل مناوف

 4412 الطحان, طاهرة أحمد 

 4413 الطحان،طاهرة أحمد 

 10689 الطحاوي،حاتم

 4414 الطراح, علي أحمد 

 4415 الطراح،علي 

 4416 الطراونة, إخليف 

 12269 الطراونة، بسام حمد



 4417 الطرشان، نزار علي 

 4418 الطريحي، فاهم حسين 

 4419 الطريفي، يوسف عطا

 4420 الطعاني, حسن أحمد

 4422 ,4421 الطفيلي، حمد

 4423 الطفيلي،امتثال زين الدين 

 4425 ,4424 الطمار, محمد

 4427 ,4426 الطمار، محمد

 4428 الطمالوى،بديعة علي احمد 

 4429 الطنبولي, منى درويش 

العمرانيالطنجي، بدر   4430 

 4779 ,4778 الطنجي، بدرالعمراني

 6028 الطنجي، محمد بن تاويت 

 4431 الطنطاوي, رمضان عبد الحميد 

 4432 الطنطاوي، رمضان عبد الحميد 

 4433 الطنمبولي, عزة محمحد محمود 

 4434 الطهطاوي، رفاعة رافع 

 4435 الطواب, سيد محمود 

 4436 الطواب، سيد محمود 

 4437 الطوابي، محمد أحمد حلمي

 4438 الطوسي، عالء الدين علي 

 4439 الطويبخي، طالل يحيى 

 4440 الطويسي، باسم

 4441 الطويل, عزت عبد العظيم

 4442 الطويل, هاني عبد الرحمن صالح 

 2809 الطويل، سعد

 4443 الطويل،فالح

 4444 الطويل،نبيل صبحى

 4445 الطيطي, محمد 

 4446 الطيطي, محمد حمد 

 4447 الطيطي، خضر مصباح

 4448 الطيطي، محمد عيسى

 4449 الطيطي،محمد عيسى

 4450 الطيف، بشير ابراهيم

 5342 الظاهر , نعيم ابراهيم

 4451 الظاهر قحطان أحمد 

 4452 الظاهر, زكريا محمد 

 4453 الظاهر, نعيم

 4455 ,4454 الظاهر، نعيم

نعيم ابراهيمالظاهر،   4456, 4457 

 4458 الظاهر،قحطان أحمد



 4459 الظاهري, محمد محسن

 4460 الظنحاني، سالم خميس علي

 4461 العادلي, أسامة أحمد

 4462 العارف، أمال 

 7313 العارف، خيرة

 4463 العاسمي، رياض نايل

 4465 العاقب، فايزة

 9699 العالم، صفوت

 4466 العالم،صفوت

 4467 العامري, جعفر صادق عبيد

 11661 العامري، خالد 

 4468 العامري، محمد حسن

 4469 العامودي، سليم

 4470 العاني ، ثناء اسماعيل 

 4471 العاني ، رياض أحمد عبيد

 4472 العاني, رعد 

 4473 العاني,رعد مجيد

 4474 العاني، رياض أحمد عبيد

شعبانالعاني، محمد جاسم محمد علي   4475 

 4476 العاني،نزار

 4477 العايب, معمر 

 4478 العايب، العلجة 

 4480 ,4479 العايد, حسن عبد هللا

 7678 .العايدي، محمد عوض

 7680 ,7679 .العايدي،محمد عوض

 4481 العايش، بكار 

 4482 العايش، زينب بنت محمد زين 

 4483 العباجي، بسام مجيد سليمان 

 4484 العباجي،عمر موفق بشير 

 4486 ,4485 العبادى, أحمد مختار

 4487 العبادى، مختار أحمد

 4488 العبادي ، أنوار سعود

 4231 العبادي، أحمد مختار

 4489 العبادي، اعتدال 

 4490 العبادي، قويدر

 4390 العبادي،هاشم فوزي 

 4491 العباسي, عيسى

 10021 العباسي، خديجة

 4492 العباسي، معتز فيصل 

 4493 العباقي، الحسن 

 4494 العبد هللا، محمد فندي



 4495 العبد هللا، مي

 4496 العبدي، صليحة 

 4497 العبسي،محمد مصطفى 

 4499 ,4498 العبيدي, حمادي

 4500 العبيدي، حارث علي 

 13001 ,4502 ,4501 العبيدي، محمد جاسم

 6948 العبيدي،أالء محمد 

 4503 العبيدي،خالد فائق

 6948 ,4506 ,4505 ,4504 العبيدي،محمد جاسم

 4507 العتابي، قصي

 4507 العتابي، مهدي 

 4508 العتوم ، نعيم علي

 4509 العتوم ،عدنان يوسف

 4510 العتوم, عدنان يوسف

 10221 ,4513 ,4512 ,4511 ,3553 العتوم، عدنان يوسف

 4515 ,4514 العتوم،منذر سامح 

 13006 العتيبي،عبد هللا جبر صالح

 4516 العثمان, عثمان

 4517 العجالن، أحمد 

 3555 العجلوني، نعيم محمود 

 12722 العجم محمد

 7844 العجم،رفيق

 4521 ,4520 ,4519 ,4518 العجمي, محمد حسنين 

 4523 ,4522 العجمي، محمد حسنين 

 4526 ,4525 ,4524 العجمي،محمد حسنين 

 4527 العجيلي،محمد صالح ربيع

 4528 العدل،عادل محمد

 4529 العدوان, زيد سليمان 

 4531 ,4530 العدوان, عبد الحليم مناع أبو العماش

 4532 العدوان، عبد الحليم مناع ابو العماش

 4533 العدوان، عبدالحليم مناع ابوالعماش

 5301 العدوان، فاطمة عيد 

محمد بن عمرالعدواني، محمد بن   4534 

 4536 ,4535 العدوي, الصعيدي 

 8817 العديلي،عبد السالم موسى 

 4537 العذاري ، طارق 

 4538 العذاري، طارق عبد الكاظم 

 4539 العراقي, محمد عاطف 

 4540 العراقي, ولي الدين أبو زرعة 

 4541 العرباوي, عمر

 4542 العرباوي،عمر



 4543 العربي بختي 

حورة، جمالالعربي بن   12780 

 4547 ,4546 ,4545 ,4544 العربي, اسماعيل

 4548 العربي, محمد 

 4549 العربي، إبتسام

 4550 العربي، بختي 

 4551 العربي، بلعزوز

 7686 العربي، بوزيد 

 4552 العربي، حسينة

 4553 العربي، سالف

 7175 العربي، عزيزة

 4555 ,4554 العربي، محمد بن التباني 

 4556 العربي، هشام

 4557 العربي، وليد

 9911 العرفي،عبد هللا بالقاسم 

 4558 العرنوسي ضياء عويد حربي 

 9895 العروسي المطوي،محمد

 4563 ,4562 ,4561 ,4560 ,4559 العروي, عبد هللا

 12480 ,4565 ,4564 العروي، عبد هللا

 10701 العريان،محمد علي 

 4102 العريشي، جبريل بن حسن

 4570 ,4569 ,4568 ,4567 ,4566 العريمي, أيمن

 4572 ,4571 العرينى، السيد الباز

 4573 العريني, السيد الباز

 4574 العزالي، سعيد كمال عبد الحميد

 4575 العزاوي, دهام محمد دهام 

 4576 العزاوي, عمر قحطان عبد اللطيف

 4577 العزاوي، باسم ابراهيم

جهيدةالعزاوي،   8152 

 4578 العزاوي، دهام محمد 

 4579 العزاوي، عمر جسام 

 4580 العزاوي، نجم

 11994 العزاوي، نوال 

 7098 العزاوي،نجم عبد هللا

 4581 العزب،محمود 

 العزة, سعيد حسني 
4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 

4587 

 9876 ,4588 العزة، سعيد حسني 

 9196 ,4589 العزة،سعيد حسني 

 4591 ,4590 العزي، سويم

 4592 العسقالني, الحافظ أحمد بن علي بن حجر



 4593 العسل, ابراهيم 

 4594 العسل،إبراهيم حسين 

 9407 العسلي , بسام

 4597 ,4596 ,4595 العسلي ، بسام

 العسلي, بسام
4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 

4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 

4608, 4609 

 4611 ,4610 العسلي، بسام

 4614 ,4613 ,4612 العسيلى, بسام

 6839 العشاب، عبد المؤمن

 4615 العشاوي, محمد زكي 

 4616 العشراوي، عبد الجليل 

 4617 العشماوي, محمد زكي 

 4618 العشمي، رابح

 4619 العشمي، عائشة

 4620 العشي ، عبد هللا

 4621 العشي, نوال

 4622 العطار, سليمان

 4623 العطار، نيللي محمد

 11427 العطراوي، صالح الدين 

 4624 العطية، معاشي بن ذوقان

 4625 العفون،نادية حسين يونس 

 4626 العفيفي, محمد أبو الفتوح 

 4627 العقاد, عباس محمد

 العقاد, عباس محمود 
4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 

4633, 4634 

 4635 العقاد, محمود عباس 

 4636 العقاد,صالح

 4637 العقاد،عباس محمود 

 4644 العقايلة، زيد محمود

 4645 العقبي، عز الدين بالطيب

 4646 العقلي، غنية 

 4647 العقلي، فريدة

 4648 العقلي، كريمة

 4650 ,4649 العكروت، مليكة 

 4651 العكور, عبد هللا محمد 

احمد عباسالعكيلي، جمال   4652 

 4656 ,4655 ,4654 ,4653 العالق، بشير 

 4657 العاللي، الصادق 

 2903 العالمي ، محمد 

 3585 العلمي, دالل سعد الدين 

 4659 العلمي، دالل سعدالدين 



 4660 العلوان،أحمد فالح 

 4662 ,4661 العلوجي، عبد الكريم 

 4663 العلوني، مريم

با~ يحيى بن حمزةالعلوي, اإلمام المؤيد   4664 

 4665 العلوي, شوقي 

 4666 العلوي، سعيد بنسعيد 

 4667 العلوي،سعيد بنسعيد 

 4668 العلى، أنفال 

 4669 العلي, أحمد عبد هللا 

 4670 العلي, محمد مهنا 

 4671 .العلي،أحمد عبد هللا

 4672 العلي،صالح أحمد 

 4673 العلي،محمد عقله 

 4674 العليان, عبد هللا

 4675 العليمات, حمود 

 4676 العمادي ، محمد حسن عبد الكريم 

 4678 العماري, عباس رشدي

 4679 العمايرة, محمد حسن 

 4680 العمايرة, محمد عبد هللا 

 4681 العمايرة، محمد عبد هللا سالم 

 4682 العمايرة،محمد حسن 

 العمر, معن خليل
4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 

4688, 4689 

 4690 العمر، عامر مخيف

 العمر، معن خليل
4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 

4696 

 4697 العمراني, محمد 

 9127 العمري, أبو النجا محمد 

 12034 ,12033 العمري، حسين

 4698 العمري، خديجة 

 12536 العمري، رفيدة

 4699 العمري، علي بن حمزة 

 4700 العمري، ليلى توفيق

 4701 العمري، مرزوق

 4702 العمري،علي بن حمزة 

 4675 العموش, أحمد

 4703 العموش،بسام علي سالمة

 4704 العموش،خلود

 4705 العميدي ، حيدر جواد كاظم

 4706 العميري, محمد بن عبد هللا 

 4707 العنابي، محمد 



 4708 العناتي، ختام

 4709 العناتي،ختام

عبد الحميدالعناني, حنان   4710 

 4711 العناني، حنان عبد الحميد

 4712 العنتيل, فوزي

 4713 العنزي،فاطمة بنت قاسم

 4716 العنيزات, صالح 

 10534 العوا, عادل 

 8197 العوا، عادل 

 8196 العوا،عادل 

 4717 العوامر, ابراهيم محمد الساسي

 3053 العوجي, مصطفى

 4797 العود, ناصر بن صالح 

 4718 العوض, سيف الدين حسن 

 4719 العوفي، عبد الرحمان 

 5594 ,5593 العوفي، فتيحة

 3350 العوفي،عيسى سعد

 4720 العياشي، سليمة

 4721 العياشي، صليحة 

 4722 العياصرة, وليد رفيق محمد 

 4723 العياصرة، وليد رفيق

 4724 العياصرة،وليد رفيق

 4725 العيثاوي, ياسين

 4726 العيثاوي, ياسين محمد 

 4727 العيثاوي، ياسين محمد 

 4728 العيداني، أسماء

 4729 العيداني، جالل الدين يوسف 

 4730 العيداني، خديجة 

 10776 العيداني، ف.الزهراء 

 العيدروس , محمد حسن
4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 

4736 

 العيدروس, محمد حسن
4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 

4742, 4743 

 4746 ,4745 ,4744 العيدروس، محمد حسن

 4155 العيدروسي، سعيد بن أحمد

 4747 العيدوني, عمر شيدخ 

 4748 العيدوني، عمر شيدخ 

 4749 العيدي، أمال 

 10036 العيدي، جمال

 4750 العيدي، المية

 4751 العيساني، نور اإليمان



 4752 العيساوي, هادي صالح 

 4753 العيساوي، ف.الزهراء 

 4754 العيساوي، محمد 

 11898 العيساوي، نجود 

 4755 العيساوي، هادي صالح 

 4756 العيسوى،عبد الرحمن محمد

 4757 العيسوي ، عبد الرحمن محمد

 4759 ,4758 العيسوي, عبد الرحمان 

 العيسوي, عبد الرحمن محمد
4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 

4765, 4766, 4767, 4768 

 4769 العيسوي، عبد الرحمن 

 4771 ,4770 العيسوي، عبد الرحمن محمد

 4773 ,4772 العيسوي،عبد الرحمن 

 4774 العيسى، هالل محمد

 4775 العيشي، بختة

 6450 العيشي، نجاة 

 4776 العيص،زيد عمر

 4777 العيموش، خيرة 

 4779 ,4778 ,4430 الغازى، محمد سعيد 

 4780 الغالي، بلقاسم محمد

 8247 الغالية، تاني

 4781 الغامدي، حسين بن عبد الفتاح

 11205 الغامدي، عبد هللا بن جمعان ال عيسى

 8509 الغانمي، سعيد 

 4783 ,4782 الغانمي، عبد الجبار منديل

 4784 الغبان محمد جواد

 4785 الغبريني، أبي العباس 

 4787 ,4786 الغذامي, عبد هللا محمد

 4788 الغرابي، الجياللي 

 4789 الغرايبة, سامح

 4790 الغرايبة, محمد حمد

 4793 ,4792 ,4791 الغرايبة، فيصل محمود

 4794 الغرايبة،فاكر

 4794 الغرايبة،فيصل 

 4795 الغرايبه, فيصل محمود

 4796 الغريب ، رمزية

 5346 الغريب، شبل بدران

العزيز بن علي الغريب، عبد   4797 

 4799 ,4798 الغرير, أحمد نايل

 11632 الغريسي, مجدي

 4804 ,4803 ,4802 ,4801 ,4800 الغريسي، أحمد بن فريحة 



 4808 ,4807 ,4806 ,4805 الغزالي 

 4809 الغزالي ، أبي حامد 

 4810 الغزالي, ابي حامد محمد

 4812 ,4811 الغزالي، محمد 

 4813 الغزالي،أبو حامد 

 11941 الغزالي،صفا الغزالي 

 4814 الغزالي،محمد 

 4815 الغزاوي، عبد الرحمان حسين 

 12188 الغزاوي،محمد ذبيان

 الغزالني, محمد سعد 
4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 

4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 

4826, 4827 

طيفور السجاوندي الغزنوي، أبي عبد هللا محمد بن    4828 

 4829 الغزو، فاتن عوض 

 4830 الغسيري، محمد المنصوري

 4831 الغمري, عفاف

 4832 الغناي, مراجع عقيلة 

 4833 الغناي، مراجع عقيلة 

 4834 الغندور, أحمد

 4835 الغنوشي، راشد

 4836 الغنيمي, عبد الفتاح مقلد

 4840 ,4839 ,4838 ,4837 الغنيمي،عبد الفتاح مقلد

 8930 الغوثي بن حمدان

 4841 الغوثي، بن حمدان

 4842 الفاخوري, حنا

 4843 الفار، محمد جمال

 4845 ,4844 الفارابي, أبو نصر

 4846 الفارابي، أبونصر

 4847 الفاروقي, اسماعيل 

 4848 الفاسي, عالل 

 4849 الفاعوري ،ابراهيم 

 4850 الفاعوري, وائل إبراهيم 

 4851 الفاعوري، إبراهيم 

 4855 ,4854 ,4853 ,4852 الفالوجى, فريد 

 4856 الفالوجي، فريد 

 9205 الفتال, حميد ناصر

 4858 الفتالوى, سهيل حسين 

 4862 ,4861 ,4860 ,4859 الفتالوي, سهيلة محسن كاظم 

 4863 الفتالوي، سهيل حسين 

 4864 الفتالوي،سهيلة محسن كاظم 

حسين هاشم الفتلي،   4865 



 4867 الفجاري, مختار

 4868 الفرا, عبد هللا عمر 

 4869 الفرا, محمد على عمر 

 4870 الفرح،وجيه

 8635 الفرحاتي، السيد محمود

 4871 الفرحان, محمد جلوب

 4789 الفرحان, يحيى

 4872 الفرحان، يحي 

 4873 الفرماوي،حمدي علي 

 3387 الفرنواني, منى 

 4874 الفريجات ،غالب عبد المعطي

 4875 الفريجات, غالب المعطي

 4876 ألفريد بل

 4877 الفضلى, عبد الهادي 

 4879 الفقى, إبراهيم

 4880 الفقى، سعد كريم

 4882 ,4881 الفقى،عدلى 

 4883 الفقي, عصام الدين عبد الرؤوف 

 4592 الفقي, محمد حامد

 4885 ,4884 الفقي, مصطفى

 4886 الفقي، عبد االه إبراهيم

 5551 الفقي،حامد عبد العزيز

 11934 الفقيه, فاطمة حسين

 4888 ,4887 الفقيه، شبر

 4889 الفقيه،فاطمة حسين

 4890 الفالتي, الطيب عبد الرحيم محمد

 4893 الفني, إبراهيم

 4894 الفني، إبراهيم

 4895 الفنيش، أحمد

 4896 الفنيش،أحمد علي

 4897 الفهداوي، فهمي خليفة

 4898 الفوال, صالح مصطفى

 4899 الفوال، صالح مصطفى 

 4900 الفيفي ، عبد الرحمن بن محمد الحكيمي 

 4901 الفياللي، جميلة

 4902 الفيومي, ابراهيم محمد 

 الفيومي, محمد ابراهيم 
4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 

4908, 4909, 4910 

 4911 الفيومي،محمد إبراهيم 

 4912 الفيومي،محمدإبراهيم 

 4913 القادري، نهوند



 4914 القاسمي, خالد بن محمد مبارك 

 4915 القاسمي, مجاهد اإلسالم

 4916 القاضى، أحمد عرفات 

 4917 القاضى، سعيد اسماعيل 

 4918 القاضي, فاروق 

 4919 القاطرجي, نهى

 4920 القاطرجي، نهى

 4921 القحطاني، هاني محمد 

 5586 القحطاني،سعد بن هادي

 4922 القرشي, أمير إبراهيم

 4923 القرشي, ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد

 4925 ,4924 القرضاوي, يوسف

 4926 القرطبي, محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد 

 4927 القرطبي, محمد بن احمد بن محمد بن رشد 

 4928 القرطبي، ابي عبد هللا محمد بن أحمد االنصاري

 4929 القرعان،فايز عارف 

 4930 القرعى, أحمد يوسف 

 4931 القرقوري رشيد 

 4932 القرني،عائض 

 4933 القره غولي، أنوار علي علوان 

 4934 القريشي، عمر موسى جعفر 

 4935 القريشي، غني ناصر حسين

 4936 القريشي،غني ناصر حسين

 4937 القصاب, عبد الوهاب عبد الستار

 4940 ,4939 ,4938 القصبي, عبد الغفار رشاد 

 4941 القصير, عبد القادر 

 4942 القضاة , خالد محمد 

 4942 القضاة , على مصطفى 

 5251 القضاة،محمد علي 

 4943 القضاه, محمد فرحان 

 4944 القطان عبد الكريم محمد رؤوف

 4945 القطاونه، ايمان طه طايع

 4946 القطاوي ، سحر منصور احمد

 4947 القطيبي،غازي بن عبد الرحمان 

 5598 القطيشات, نازك عبد الحليم

 4948 القفاص, نصر

 4949 القال, إبراهيم على السيد 

 5979 القليعي ، سليمان عناني

 3387 القليني, فاطمة

 4950 القماطي, هنية مفتاح 

 4951 القمش, مصطفى نوري 



 4952 القمش،مصطفى نوري 

 4953 القمش،نوري مصطفى 

 4954 القمودي, سالم 

 4955 القوابعة، سليمان

 4958 ,4957 ,4956 القوزي, محمد علي 

 4959 القوزي، محمد علي 

 10246 القوصى , عطية أحمد محمود

 8182 القوصي،عبد العزيز

منيزلالقيام, إسماعيل محمود   4961 

 4962 القيرواني, عبد هللا بن أبي زيد

 5178 القيرواني،أبي محمد عبد هللا بن أبي زيد

 4963 القيسي, عودة هللا منيع 

 4964 القيسي, ناهض عبد الرزاق 

 4965 القيسي، هناء محمود

 4966 الكاندهلوي, محمد يوسف 

 4967 الكايد، هاني

 7692 الكبسي, محمد علي

 4968 الكبيسي, عبد الغني

 4969 الكبيسي، عبد المجيد حميد 

 4970 الكبيسي،فوزية عودة

 4972 الكتاني, علي بن المنتصر

 4973 الكتاني, محمد ابراهيم 

 4974 الكتبي, ابتسام 

 4975 الكتبي, محمد بن شاكر بن أحمد

 4976 الكتبي، عبد الرحمن حمادو

 4977 الكثيري الفاضل بن حميدة

 4978 الكرداني، محمد فتحي

 4979 الكردي، أمل محي الدين 

 4980 الكردي،أحمد الحجي 

 5832 الكرودار، نور الهدى 

 4982 ,4981 الكساب، علي عبد الكريم

 4983 الكسجي،محمد أحمد

 4984 الكسواني, مصطفى خليل

 3640 الكسواني، مصطفى خليل

 4985 الكعبي, عبد الحكيم

 4986 الكعبي، عبد الحكيم

 4987 الكعكي، يحي احمد

 4989 الكفافي، عبد الحميد 

 4990 الكفراوي, عوف محمد

 4991 الكفري, محمود عبد الحميد

 10895 ,7116 ,6901 الكالبي, أحمد شاكر



 4992 الكلوب, بشير عبد الرحيم

 4993 الكناني, عبد الرحمن جعفر

 4994 الكناني, عذاب طاهر

 4995 الكناني،ممدوح عبد المنعم 

 4996 الكنبي، ابتسام 

 4997 الكندري, أحمد جعفر حسين محمد أبل

 3665 الكندي، زيانة بنت أحمد بن سعيد 

 4998 الكواري, علي خليفة 

 11576 الكواري، علي خليفة 

 4999 الكوفحي، خليل محمد

 الكيالي، عبد الوهاب 
5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 

5005, 5006, 7698 

 5007 ,3873 الكيالني, عبد هللا زيد 

 4209 الكيالني،عبد هللا زيد 

 3175 الكيالني،عثمان

 5010 ,5009 ,5008 الالوندي, سعيد

 3453 اللبان, شريف درويش

 5011 اللجائي، أبي القاسم عبد الرحمان بن يوسف 

 5012 اللحام، محمود عزت 

 5014 ,5013 اللحية،الحسن 

 5015 اللداوي، مصطفى يوسف

 5016 اللغوي, أبي الطيب

 5018 اللوح،أحمد حسن 

 5019 اللوزي، موسى 

 5022 ,5021 ,5020 اللولب , حبيب حسن

 5023 اللولب، حبيب حسن

 5024 اللولب،حبيب حسن

 9648 الليباوي، علي 

 5025 الليثي, رشا جمال نور الدين 

 5028 المازني, إسالم

 5029 الماغوط،محمد

 5030 المالكي ، قبيلة فارس 

 5438 المالكي, جميل الزم

 5031 المالكي, موزة

 5032 المالكي، قبيلة فارس 

 5033 الماوردي، أبو الحسن علي 

 5034 المبارك ، راشد 

 5035 المبسلي،خلفان بن محمد بن خميس

 5036 المبعوث،محمد حسن سعيد 

 5037 المبيض, محمد احمد 

 5038 المبيضين، عاكف محمد 



 5040 المتحف الوطني سطيف 

 5041 المتحف الوطني لآلثار

 5042 المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات والخط العربي

 5043 المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر

 5044 المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بالجزائر

 5045 المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية 

 5046 المترك, عمر ابن عبد العزيز

 5047 المتولي, صبري

 5048 المتولي, صبري المتولي

 5049 المتولي،صبري

 5050 المجاوي، الشيخ الهبري 

 5051 المجاوي، الهبري

 5054 المجلس اإلسالمي األعلى 

العربية المجلس االعلى للغة   5055 

 12706 ,5056 المجلس األعلى للغة العربية 

 5057 .المجلس األعلى للغة العربية ووزارة الثقافة

 8248 المجيدل، عبد هللا شمت

 12375 المحاسنة،ابراهيم محمد

 5058 المحاسنة،إبراهيم محمد

 5059 المحامدة, ندى عبد الرحيم 

 5060 المحامي, محمد رفعت 

 5061 المحمدي، سعد علي ريحان 

 5062 المحمودي ، صالح بن عبد الحليم االيالني 

 5063 المحيميد, علي بن صالح 

 5064 المخادمي , عبد القادر رزيق 

 المخادمي, عبد القادر رزيق 
5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 

5070, 5071, 5072, 5073, 5074 

 5077 ,5076 ,5075 المخادمي، عبد القادر رزيق

 5078 المختار، حمزة

 12127 ,5081 ,5080 المدادحة، أحمد نافع 

 5082 المدرس, فارس عزيز 

 5084 ,5083 المدرس، عالء الدين 

 5089 ,5088 ,5087 ,5086 المدني ، أحمد توفيق 

 5094 ,5093 ,5092 ,5091 ,5090 المدني, أحمد توفيق 

 المدني,أحمد توفيق 
5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 

5100, 5101, 5102 

 5103 المدني، ابتسام السيد عبد الكريم 

 5105 المديني،توفيق 

 5106 المرابط,مطيع 

 5109 ,5108 ,5107 المراكشي, ابن عذارى 

 5110 المراكشي، عبد الواحد بن علي 



 5111 المرتضى ، حسن شرف 

 5113 المرزوقي, ابو يعرب 

 5114 المرزوقي, جمال 

 5115 المرزوقي، جمال أحمد سعيد

 5120 ,5119 ,5118 ,5117 ,5116 المرسى, كمال الدين عبد الغني

 5121 المرسى، كمال الدين عبد الغنى المرسى

 5122 المرصفي, محمد علي محمد

 5123 المرصيفي, سعد

 5124 المرعشلي, محمد عبد الرحمن 

للتعريب المركز الثقافي   7931 

 8503 المركز الثقافي للتعريب و الترجمة

 5125 المركز القومي للبحوث التربوية 

 5128 ,5127 ,5126 المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية 

المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول 
1954نوفمبر   

3798, 5131, 5132 

المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول 
1954نوفمبر   

5129, 5130 

المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة 
1954نوفمبر   

5133 

 5134 المركشي, ابن عذارى 

 5135 المريني, محمد 

 5137 ,5136 المزاري, بن عودة 

 5138 المزايدة, عمر زعل 

 5139 المزايدة، عمر زعل 

 5140 المزوري ، هلز عنترولي 

 12158 المزيد, محمد

 5141 المساعيد،مفضي عايد 

 5142 المستغانمي،امحمد مصطفى صافي

 5143 المسدي, عبد السالم 

 5144 المسدي، عبد السالم 

 5145 المسفر، عبد العزيز بن محمد

 5146 المسكيني، فتحي 

 5147 المسالتي, مختار خليل 

 5148 المسلماني, أحمد

 5149 المسيرى،عبد الوهاب

 5151 ,5150 المسيري, عبد الوهاب

 5152 المسيري,عبد الوهاب

 5153 المسئول, عبد العلي يوسف

 3371 المشرف ، عبد اإلله بن عبد هللا

 5154 المشرفى، انشراح 

 5155 المشهداني، محمد جياد زين الدين

 5156 المشهداني، ياسر عبد الجواد 



 5157 المشيرقي, الهادي إبراهيم 

 9666 المصري ، إيهاب عيسى

 5159 ,5158 المصري، أحمد محمد 

 10697 المصري،علي 

 5160 المصمودي , صالح بن عبد الحكيم اإليالني 

 5161 المطلبي، عمر مجبل

 5162 المطيري ، عبير هادي

عليالمظفر، محمد بن   5163 

 4953 المعايطة, خليل عبد الرحمن 

 5164 المعايطة, عبد العزيز

 5165 المعايطة, عبد العزيز عطا هللا

 5166 المعايطة، باسم مفضي 

 5167 المعايطة، خليل عبد الرحمن 

 5168 المعايطة، داود محمود

 5169 المعايطة، محمد عبد العزيز

 5170 المعتوق أحمد محمد

 5171 المعتوق،أحمد محمد

 8432 المعراجي ، محمد

 12596 ,6473 المعراجي، محمد

 9215 المعراجي،عمر 

 5172 المعسكري، العربي بن عبد هللا

 5173 المعلوف, عيسى إسكندر

 5174 المعوش, سالم

 5175 المعوش، سالم

 5177 المعيني، خالدالمعيني 

 4074 المغازي, ضحى 

 5178 المغراوي،أبي عبد هللا محمد بن منصور بن حمامة 

 5179 المغربى، محمد عبد الشافى

 5180 المغربى،محمود عبد المجيد 

 5181 المغربي ، جعفر محمود 

 5182 المغربي, ابراهيم حامد

 9165 المغربي، أحمد

 5183 المغربي، سعد

 5184 المغربي، كامل محمد 

هللا محمد بن عبد الكريمالمغيلي، أبي عبد   5185 

 5188 ,5187 ,5186 المغيلي، محمد بن عبد الكريم

 5189 المفتي, عدنان

 5190 المقبل، صابر بن توفيق 

 5191 المقبل، صابر توفيق 

 5192 المقدسي, جين سعيد

 5193 المقدسي، ابن الطاهر المطهري



 5194 المقدسي، سمير

 5195 المقراني, عدنان 

 5196 .المقرحي، ميالد أ

 5197 المقري التلمساني،ابو العباس أحمد

 5198 المقري، أبي العباس أحمد

 5201 ,5200 ,5199 المقريزي, تقي الدين أحمد بن علي

 5204 ,5203 ,5202 المقريزي،احمد

 6734 المقريني،محمد 

 7088 المقطرن،سوزان 

 5205 المالح، محمد عبد الكريم

 5206 المالح،محمد عبد الكريم

 5207 الماللي ، أبي عبد هللا محمد بن عمر

 5208 الملحوق, عصمت الحجار 

 5209 المليجى،حلمى

 5214 ,5213 ,5212 ,5211 ,5210 المليجي, ابراهيم عبد الهادي 

 5215 المليجي, حلمي

 5209 المليجي, عبد المنعم

 11274 المليجي، ابراهيم عبد الهادي 

 5217 ,5216 المليجي، حلمي

 5217 المليجي، عبد المنعم

 5218 المليجي، يعقوب محمد 

 5219 المناوي, محمد حمدي 

 5221 ,5220 المنجرة, المهدي

 11751 ,5225 ,5224 ,5223 ,5222 المنجي بوسنينة 

 7756 المنذر، عبير

 5228 ,5227 ,5226 المنذري, الحافظ أبي محمد زكي الدين 

 3665 المنذري، ريا بنت سالم بن سعيد 

 5229 المنزالوي، عبد هللا كرم 

 5230 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 5232 ,5231 المنظمة الوطنية للمجاهدين, حزب جبهة التحرير الوطني 

 5234 المنوفى, زكي إبراهيم

 9995 المنيزل, عبد هللا

 5235 المنيزل،عبد هللا الفالح

 5236 المهتدي ، سوسن زهير

 12776 المهدوي، إبراهيم أحمد إمحمد

 3827 المهدي البوعبدلي 

 8683 المهدي بوعبدلي

 5237 المهدي, صالح 

 4256 المهدي، سوزان محمد

 5238 المهنا, سامي 

 5239 المواجدة،بكر سميح 



 5241 ,5240 الموسوي, ضياء مجيد 

 5242 الموسوي, محمد صادق

 5244 ,5243 الموسوي، هاشم عبود

 5245 الموصلي, سامي أحمد 

 5247 ,5246 المؤلفين الغربيين 

 5248 المولى, محمد أحمد جاد

 5249 المولى، سعود

 7876 المولى،سعود

 5250 المؤمن, علي 

 5251 المومني،خالد سليمان

 5252 المياح, عبد اللطيف علي 

 5253 الميالد ، زكي

 5254 الميالد, زكي

 5255 الميالد، زكي

 5256 الميالدى, عبد المنعم عبد القادر 

 5257 الميالدي, عبد المنعم

 5259 ,5258 الميالدي، عبد المنعم

 5260 الميلي, مبارك بن محمد 

 5263 ,5262 ,5261 الميلي, محمد

 5265 ,5264 الميلي, محمد مبارك 

 5266 الميلي، مبارك بن محمد 

 5267 الميلي، محمد

 5268 النابلسي, محمد أحمد

 5269 النادي، نور الدين احمد 

 5270 النادي، نور الدين أحمد 

 5273 ,5272 ,5271 النار, مصطفى

 5274 الناشف, هدى محمود

 5276 ,5275 الناشف،هدى محمود

 الناصري, أبو العباس أحمد بن خالد 
5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 

5282, 5283, 5284 

 5285 الناصري، أبو العباس أحمد بن خالد 

 5286 الناصري، أبو راس 

 5285 الناصري، جعفر

 11367 الناطور، عادل 

 5287 الناطور،نائل

 9396 الناقة، محمود كامل

 5288 النبراوى, رأفت محمد

 5289 النبراوي, فتحية عبد الفتاح

 5290 النبراوي، فتحية عبد الفتاح

 5291 النبهان، موسى محمد 

 5292 النبهاني, أحمد عطشان



 5293 النبوي, أمين محمد 

 12695 ,5294 النجاحي، فوزية محمود

 5295 النجار , فخري خليل 

 5296 النجار ، فريد راغب 

 11944 النجار, أحمد السيد 

 5297 النجار, أشواق محمد إسماعيل

 5298 النجار, عامر 

 5299 النجار, عبد الوهاب 

 5300 النجار, فريد 

 5301 النجار، أسماء عبد الحسين 

 6471 النجار، بهاء الدين السيد 

 5303 ,5302 النجار، عبد المجيد عمر 

 5304 النجار، عبد الوهاب 

 5305 النجار، نبيل جمعة صالح

 5306 النجار،نبيل جمعه صالح

 8658 النجدى أحمد عبد الرحمن 

 6636 النجدي، رانيا

 5307 النجيجي, محمد لبيب 

 النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل
5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 

5313 

 5314 النحاس, محمد محمود 

 5315 النحال، محمد سالمة

 5316 النداف، عصام 

 2548 النداوي ، سليمان زيدان 

 5317 الندواني، عبد الكريم 

 5318 الندوي, محمد اسماعيل

 5319 الندوي، محمد نجم الحق

 5320 الندوي،سيد رضوان علي 

 5321 النرشخي, أبي بكر محمد بن جعفر

 5322 النشار ، مصطفى حسن

 5323 النشار, علي سامي 

 5327 ,5326 ,5325 ,5324 النشار, علي سامي 

 5328 النشار, محمد محمود 

 5329 النشار، السيد 

 5331 ,5330 النشار، السيد السيد 

 5332 النشار، مصطفى

 5333 النشار،السيد السيد 

 5336 ,5335 ,5334 .النشار،السيد السيد

 5337 النشوى, ناصر أحمد ابراهيم

 5338 النشيمي،عجيل جاسم

 5340 النعاس،عمر مصطفى محمد 



 5341 النعمة،مقبول علي البشير

 5342 النعيمات , سالمة صالح 

 5343 النعيمي، جالل محمد 

 12775 النعيمي، عبداالله

 4580 النقار, عبد �ّ 

 5344 النقر، محمد حافظ

 5345 النقري, معن

 5346 النقيب، إيمان العربى 

 5347 النقيب، خلدون حسن

 5348 النمر، عصام 

 5350 ,5349 النمر،عصام 

 5351 النمري، سليم خليل

ابراهيمالنملة, علي بن    5352, 5353 

 5354 النملة, علي بن إبراهيم الحمد 

 11350 النهيبي، ماجدولين 

 5355 النواصرة، جمال محمد

 5358 ,5357 ,5356 ,4798 النوايسة, أديب عبد هللا

 5359 النوايسة، فاطمة عبد الرحيم

 5360 النوايسة، نايف

 3596 النوايسة،فاطمة عبد الرحيم

 4945 النوايسه، أديب عبد هللا محمد

 5361 النور،أحمد يعقوب 

 5362 النوري, عبد الغني

 5363 النوري، قيس

 5364 النووي, صالح الدين كشريد

 9593 النيال ، احمد مايسة

 5365 النيال, مايسة أحمد

 5366 النيال، ماسية

 8467 النيال، مايسة أحمد

 8840 ,7919 النيال،مايسة أحمد

 5370 ,5369 ,5368 ,5367 النيسابوري, القشيري

 5371 النيسابوري، أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي 

 12972 النيفر, احميدة 

 5372 النيفر, المنجي

 5373 النيهوم،الصادق 

 5374 الهادي، عامر 

 5377 ,5376 ,5375 الهادي،محمد محمد

 5378 الهاشم, رانيا

يوسف رجب الهاشمي, محمد   5379 

 5380 الهاشمي، إياذ علي 

 5381 الهاشمي، عبد الرحمن 



 5382 الهاشمي، مجد

 10795 ,10794 الهاشمي، محمود منقذ 

 5383 الهاشمي،عبد الرحمن 

 5384 الهاشمي،عبد الرحمن عبد علي 

 5385 إلهام

 8768 إلهام الشعراني 

 5386 الهباد، حمد عبد هللا

محمدالهجرسي, سعد   5387 

 5388 .الهجرسي،سعد محمد

 12188 الهرش،عايد حمدان 

 4850 الهروط, محمد عطوة 

 5389 الهزايمة, محمد عوض

 5391 ,5390 ألهزايمة, محمد عوض

 5394 ,5393 ,5392 الهزايمة، محمد عوض

 5395 الهاللي, الشربيني الهاللي 

 5396 الهاللي، جاسم رمضان 

 5397 الهلول, جبر

 5398 الهمالي, عبد هللا عامر

 5399 الهمداني، أحمد علي 

 5400 الهمداني، رشيد الدين فضل هللا 

 9844 الهواري, عادل مختار

 5401 الهواري, عدي 

 5402 الهواري،لمياء

 6322 الهوارية، نورة

 5404 ,5403 الهوش، أبوبكر محمود 

 5405 .الهوش،أبو بكر محمود

الرحمن الهيتي , مازن عبد   5406 

 5407 الهيتي ، صبري فارس

 5408 الهيتي, صبري فارس

 5409 الهيتي، صبري فارس

 5410 الهيالت، مصطفى قسيم 

 5411 الوافي عبد الرحمن 

 5413 ,5412 الوافي، باي بن سيدي اعمر الكنتي

 5414 الوافي، عبدالرحمن 

 5415 الواقدي, أبي عبد هللا محمد بن عمر

 12052 الوالي، حجيلة 

 5416 الوائلي, سعاد عبد الكريم عباس 

 5419 ,5418 ,5417 الوائلي, عبد الحكيم

 الوائلي، عبد الحكيم
5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 

5425 

 5426 الوجدي، آسية 



 5427 الوحش ، ميساء محمد

 5429 ,5428 الوحش, محمد موسى 

 5430 الوحش، محمد موسى 

 5431 الورتالني, الفضيل

 5433 ,5432 الورثالني، الحسين بن محمد

 5434 الورثيالني، سيدي الحسين بن محمد

 5435 الورثيالني،سيدي الحسين بن محمد

 5437 ,5436 الورثيالني،سيدي حسين بن محمد

 5438 زكي حسين  ,الوردي

 2858 الورغى، إبراهيم أمين

 5439 .الورقي،السعيد

 5440 الوريكات، عايد

 5441 الوزري، حمزة

 2307 الوشفون، أمال 

 5442 الوشفون، بن عيسى

 5443 الوكيل, حلمي أحمد

 5444 الولي،طه 

 2904 اليابس، جياللي

 5445 الياس ، نايت قاسي 

 5446 الياسري، فاخر 

 5450 ,5449 ,5448 ,5447 اليافعي, أبو محمد عبد هللا بن سعد

 5451 الياقوري, أحمد حسن 

 5774 اليحي، لميس

 5452 اليزيدي, محفوظ 

 5453 اليسير، رنا اسماعيل

 5863 ,5454 اليعقوبي, محمود 

 10790 ,7874 ,5860 اليعقوبي، محمود 

 5455 اليعقوبي،طارش بن غالب 

 5456 اليماني، بهاء الدين 

 5457 اليوسف، عبد هللا بن محمد

مليكة اليوسفي،   6117 

 11984 أم كلثوم، ناصر

 6854 أم لباط، محمد ع.النور

 6590 أمال، زروط

 5461 إمام ،إمام عبد الفتاح

 7016 إمام عبد القتاح إمام

 5462 إمام, رشام

 5463 امام, قدري محمود اسماعيل

 5465 ,5464 إمام, محمد كمال الدين

 11490 إمام، يمن األعسر

ستيفن إ.يأمبروز,   5466 



 5467 أمبوسعيدي, عبد هللا

 5470 ,5469 ,5468 امحمد, يحي بن بهون حاج

 5471 أمحمد،فتحى معتوق 

 5472 أمزالي، إبتسام 

 5473 أمطاط،محمد 

 5475 ,5474 أمطوش, محمد 

 5476 أمقران, عبد الرزاق 

 9153 أمل عبد شنبور 

 5477 أمين ، مراد محي الدين 

زيد، نبيلةأمين أبو   5478 

 8201 أمين األيوبي 

 12860 أمين الرباط

 5321 أمين عبد المجيد بدوي, نصر هللا مبشر الطرازي

 أمين, أحمد
2296, 5479, 5480, 5481, 5482, 

5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 

5488 

 5490 ,5489 أمين, سمير 

 5491 أمين، أحمد

 5492 أمين، بكري 

الرحمن اناس، عبد   10870 

 5526 أنتوني أتمور, فريد جورج بوري 

 5493 أنجرس، موريس 

 10835 انجلش،سبير جون

 5494 أندرسون, جميل

 5495 أندرسون, جون ر 

 5496 أندرسون, جيمس 

 5497 أندرسون, ماتيو 

 5498 أندريه ماندوز

 5499 إنديك، مارتين 

 3877 انطوان عبيد

 5965 انطوان موصلي

 12521 أنطونيوس، فريد

 5500 إنغليز، ديفيد 

 5501 انودي, جان لوك 

 5502 أنور ، هندومة محمد 

 5503 أنور, أحمد

 5504 أنور،ماجدة محد 

 5505 أنيتا وولفولك

 5506 انيس جرادات، مهدي

 7180 ,7179 أنيس فريحة

 5507 أنيسة بركات درار



 9735 أنيسة، رمانة

 5508 أنيفاك، خاتيمة

 5509 آنييل, غي

 5510 إهرنبرغ, جون 

 5511 أوبراهم، ماصيلية

 5512 أوبوايه، جانين

 5513 اوبير, رونية

 5514 أوجاني، غيالس

 11346 أوجيه، مارك

 5515 أوحيده،علي 

 9130 أوذاينية، خليل

 5516 أورتايلي ، إيلبير 

 5517 أورفه لي, دليلة 

 8947 أوز, محمد

 5518 أوزغلة, محمد عبد الكربم

 5519 أوزغلة, محمد عبد الكريم

 4084 أوعيسى, رشيد

 5520 اوغلو، احمد داود 

 5521 أوغلو، أحمد داود 

 5522 أوقاسم، مريمة

 5523 أوقريد، إسماعيل 

 11354 أوقريد، محمد أيمن

 7039 أوالد جعفري، أحمد

 8496 أوالد دامون، مريانة

 5524 أولريش بك 

 5525 أوليري

 5526 أوليفر, رونالد

 5528 ,5527 أومليل, علي 

 5529 أويكسيكول،جاكوب فون 

 10889 إيان أو. ليسر

 5530 آيت أحمد،حسين

 5531 ايت إيدير، حسين 

 6112 آيت معمر، عبد الحق

 5743 إيدير، إيمان

 13049 إيرس، علي 

 5532 إيرس، نبيل 

 2934 إيرس، وسام

 6674 إيزار, ميشال

 9625 أيزك، ه.ج 

 5533 إيزوتسو, توشيهيكو 

 5534 إيف بوروبير، بيار 



 12483 ايفانز، بيتسي 

 5535 إيفرغاس، المهدي

 5536 أيكين،لويس 

 4974 إيليا حريق, جمال الشلبي

 5537 ,5512 إيمار, أندريه

 5538 أيمن أحمد الدويك

 5539 أيمن سليمان مزاهرة

عبد الرزاق الصرايرة أيمن   5356, 5357, 5358 

 5540 إيميه، سيزير 

 5541 إينال، جعفر 

 5542 إينالجك ، خليل

 5543 إينالجك, خليل

 5544 أيو عيطة،سهام

 6945 أيوب 

 5545 أيوب, مدحت 

 5546 ب.وولف, جون

 6046 باأحمد، إكرام

 5547 بابا حضير، دادي

 12474 بابا علي، فاطمة الزهراء

 5548 بابا وموسى، صالح 

 5549 بابا, هومي ك 

 12781 باباعلي، سارة

 5550 باباعلي، سمية

 12262 بابو، المية 

 5551 .باترسون،س.ه

 5552 باتشيرجي ، أنول 

 5553 باتن, كريس 

 5556 ,5555 باجي، عبد القادر 

 12390 باحزاز، عبد الوهاب 

 5557 باحمد، أسامة

برترانبادي،   5558, 6705 

 12525 باديس، توهامي

 5559 بارا ، روبير 

 5560 باربولسكو, لوك 

 5754 بارة، دنيا 

 11702 بارة، زهية

 7515 بارة، سامية 

 11349 بارتكفيسكي، فرانسيس 

 5561 باركر, أرنست 

 5562 بارنت,ريتشارد

 5563 بارودي، ذهبية



 5564 باري، علي فاضل 

 5565 باساغانا

 5566 باسيل ، فكتور سعيد 

 5567 باشا, أحمد تيمور 

 5568 باشا, أحمد فؤاد

 11481 باشا،، أحمد فتحي زغلول 

 5569 باشة، سعاد

 5570 باشالر ، غاستون

 5571 باشالر, غاستون

 9179 باشن، أبو بكر 

 5572 باشن، سلمى

 9384 باشن، سليمة

 9279 باصور، فارس

 10158 باطن، صافية 

 5576 باعلي، كنزة

 5573 باعمر،احمد سالم

 5574 باقادر, أبو بكر أحمد 

 6707 باقادر، أبو بكر أحمد

 12974 باقي، إيمان

 7753 باكلر، توربرت 

 5575 بالجوهر، حياة 

 5576 بالحاج، آسية

 5577 بالرابح محمد

 5578 بالصالح، أحمد 

 5579 بالعربي، نوال

ناديةبالعزوز،   5580 

 5581 بالقاسمي، فضيلة

 5582 بالماد،غي 

 5583 بالي، سمير فرنان

 5584 بانارين،الكسندر

 5585 باني، سعيدة 

 12249 باهي، محمد 

 5586 باورز،بوب 

 5587 باومان، زيجمونت 

 5588 بةنتاليس ، ج.ب 

 5589 بتقه، ابراهيم

 5590 بتيخ، بوبكر 

 5592 ,5591 بتيخ، ف.الزهراء

 5594 ,5593 بتيخ، فاطمة 

 8808 ,8807 بتيل، خديجة

 5595 بتيل، فتيحة 



 5596 بجاوي, محمد 

 5597 بحة، عبلة 

 5598 بحري, منى يونس 

 5601 ,5600 ,5599 بحري، أحمد

 8814 بحري، جميلة

 5602 بحري، محمد األمين 

 11074 بحري، منى يونس 

 5604 بحوص, مالك 

 5605 بحوصي، سمية

 10886 بحيري، سعيد حسن 

 5606 بختة، يوسف 

 9120 بختي، إبراهيم

 5607 بختي، العربي 

 11894 ,9273 ,9272 بختي، سارة 

 5608 بختي، نصيرة 

 5609 بختي، هناء 

 5610 بختيار، حمود

 5611 بخضرة، مونيس 

 6599 بخموري، مريم 

 5612 بخوش، الصادق

 5613 بخوش، عبد المجيد

 بخوش،صالح
5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 

5619, 5620, 5621, 5622 

 5626 ,5625 ,5624 ,5623 بخيت, عبد الحميد 

 4673 بخيت،محمود عبد هللا 

 5627 بخيتي، محمد 

 5628 بداري, كمال

 7249 بداري، كمال

 5629 بداني، سمية

 5630 بداوي، سعاد

 6053 بداوي، فضيلة 

 5631 بداوي، لبنى

 5441 بدة، فيروز

 5793 بدة، منال 

 11689 بدر, يحي مرسي عيد

 5632 .بدر، أحمد

 5633 بدر، سهام محمد 

 5635 ,5634 بدر، يحي مرسي عيد

 5636 .بدر،أحمد نور

 5638 ,5637 .بدر،أحمد

 5639 بدران بن مسعود ،بن الحسن 



 5640 بدران, بدران أبو العينين 

 11343 بدران, بسمة علي 

 11304 ,5644 ,5643 ,5642 ,5641 بدران, شبل 

 9578 بدران, محمود عبد الرشيد 

 8794 ,5645 بدران، شبل 

 5646 بدران، شريف عطية 

 5647 بدران، عبد الحق

 5648 بدران، عبد المنعم أحمد

 5649 بدران،بدران أبو العينين 

 5650 بدرة يحيى مرسي عيد 

 9360 بدري، البختي

 7524 بدري، محمد

 5651 بدري، مريم

 5652 بدالوي، أحمد

 5653 بدوى، عبد الرحمن 

 5654 بدوى،عاطف محمد

 5655 بدوي, السيد محمد

 5657 ,5656 ,30 بدوي, عبد الرحمان 

 5658 بدوي, ليلى أمين

 5659 بدوي, محمد طه

 5664 ,5663 ,5662 ,5661 ,5660 بدوي, محمد طه

حافظ بدوي, هناء   5665, 5666 

 7893 ,5667 بدوي، السيد محمد

 5668 بدوي، محمد طه

 8698 بدوي، مراد

 8178 بدوي، يوسف 

 6875 بدوي،امال محمد

 11136 ,5670 ,5669 بدوي،رمضان مسعد

 10613 بدوي،محمد 

 5671 بديار، محمد جالل 

 بديدة , لزهر
5672, 5673, 5674, 5675, 5676, 

5677, 5678, 5679 

 بديدة، لزهر

5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 

5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 

5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 

5695, 5696, 5697 

 5698 بدير, حلمي

 5700 ,5699 بدير, كريمان

 5701 بدير،كريمان محمد 

 13128 برابح، فاطمة الزهراء 

 5702 براتراندرسل

 10322 براجع، خيرة



 5703 براجي، سميرة 

 5704 براجي، يونس 

 5705 براح، نعيمة

 10583 برادعي، حمزة

 5706 برادعي، منى

 6795 براش، رونالد

 11473 براف، لويزة

 5707 براكني، سمية 

 5708 براميلي، صونيا 

 5709 برانش،رافائيال 

 5710 براهامي،نصر الدين 

 5711 ,3232 براهم، محمود

 9377 براهمي، أسامة

 5713 ,5712 براهيم بلهواري، توفيق 

 11891 براهيمي، أحالم

 8457 براهيمي، إخالص

 6285 براهيمي، حسيبة 

 11550 براهيمي، دنيا 

 9079 براهيمي، سعيدة 

 5714 براهيمي، غنية 

 10775 براهيمي، فاطنة

 5715 براهيمي، كريمة

 9522 براهيمي، مروان

 5717 ,5716 براهيمي، نجاة 

 5718 براهيمي، نور الهدى

 5719 براون، ديك

 8246 براوني، هجير 

 7068 برايار، فيليب 

 5720 بربارا سميث 

 2387 برباشي، أحالم

 5721 بربستير، إيفه

 5722 بربيحة، يحيى 

 5723 برتيلو, جان ميشال 

 5724 برج, محمد عبد الرحمن

 5725 برج، شتاين 

 7700 برجاس، عبير خميس 

 5726 برجم، حورية

 5727 برحايل, بلقاسم بن محمد 

 5728 بردي, جمال الدين أبلي المحاسن يوسف بن تغري 

 5729 بردي, جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 

 5730 برستر, جيمس هنري 



 5731 برسيفال، بيلي 

 5732 برشان, عبد محمد

 12036 برقاش، أسامة

 6432 برقاش، ليلى

 5733 برقية، خديجة 

 5735 ,5734 بركات, حليم 

 5738 ,5737 ,5736 بركات, محمد 

 5739 بركات, هاني محمد يونس 

 5740 بركات، محمد خليفة

 5741 بركات،لطفي 

 5742 بركاتي، مريم

 5743 بركان، غنية

 5744 بركان، مريم 

 5745 بركاهم، بادر

 6235 بركة، بسام

 5747 ,5746 بركو، مزوز 

 5748 بركي، محمد السعيد 

 7837 بركي، نجاة 

 5749 برنار،صبولسكي 

 5750 برناوي، دنيا 

 11177 برهان غليون 

 5751 برهم, نضال عبد اللطيف 

 5752 برهم، نضال عبد اللطيف 

 5753 برو, فيليب 

 5754 بروان، زهيدة

 5755 بروسالر، شارل

 5756 بروقنسال, ليفي 

 5757 برولي، إيف

 5758 برونر،جيروم 

 5759 بروي, إدوارد 

 5760 .بروير, جون ت

 5762 ,5761 بروير، جوزيف 

 5763 بريري، المبروك 

 5764 بريكة، مسعود

 5765 بريكمان،وليم

 5766 بريكي، هاجر 

 5767 بريلو, مارسيل 

 8478 بريهوم، فاطمة 

 5768 بريوت, بريون 

ديان بدروتي بريونت,   5768 

 11955 بزار، دليلة 



 6601 بزاز، حياة

 7980 بزوبيري، الزهرة

 5769 بزوبيري، كمال

 5772 ,5771 ,5770 بزيان, سعدي

 5773 بسايح,بوعالم 

 5774 بست، جول 

 5776 ,5775 ,3789 بسكر، محمد 

 5779 بسمة خليفة أبو لسين

 5780 بسي، سارة

 5781 بسي، ياسمين 

 6125 بسيلة، أحمد

 5782 بسيوني هبة هللا احمد خميس 

 5783 بسيوني, ابراهيم

 5784 بسيوني, علي

 5785 بسيوني، جابر أحمد

 4161 بسيوني، محمود عوض 

 5786 بشارة, عزمي

 5787 بشاري, محمد الحبيب 

 5906 بشراير، ريم

 6618 ,4720 بشراير، مريم 

 5788 بشراير، نافع

 8311 بشراير، نسيمة

 5789 بشرى, صمويل تامر 

 5790 بشرى، قنيف 

 5791 بشري، صمويل تامر 

 6446 بشرير، حبيبة

 5792 بشور, أمل مخائيل

 5793 بشوش، زهراء

 5794 بشوش، عبد الحق

 5795 بشي , إبراهيم العيد

 5796 بشي، إبراهيم العيد

 5799 ,5798 ,5797 بشير معمرية 

محمدبشير,   5800 

 5801 بشير، ضيف هللا 

 5802 بشيري, أحمد

 5803 بشيشي ، أمين 

 12705 بصبوص،محمد حسين 

 5804 بصري، محمد

 5805 بطاح أحمد 

 5806 بطاش، أحمد شوقي

 12526 بطاش، سمية 



 8408 بطاش، سهام 

 6427 بطاش، شهيرة 

 5807 بطاش، فطيمة 

 5808 بطاش، مصطفى 

 7683 بطاش، نجاة 

 5809 بطاش، هاجر

 5810 بطاطية، وهيبة

 10195 بطاهر، إدريس

 7253 بطاهر، عتيقة 

 5811 بطرس حافظ بطرس 

 5813 ,5812 بطرس, بطرس حافظ 

 5814 بطرس، أنطونيوس 

 5816 ,5815 بطرس، بطرس حافظ 

 5817 بظاظو، ابراهيم 

 5818 بظاظو،إبراهيم خليل

 11529 بعارة, حسين عبد اللطيف

 2869 بعبع نادية

 3172 بعلي ، حلفاوي

 5819 بعلي محمد الصغير 

 2527 بعلي، محمد الصغير 

 5820 بعيجي ، عمر 

 6339 ,6338 بعيطاوي، جميلة

 5821 بعيكر، عبدالحق

 5822 بعيو، غانية

 5823 بغاشي، عبد هللا 

 5824 بغداد ,خلوفي

 5825 بغداد ، محمد

 5826 بغداد باي ، محمد 

 5827 بغداد, محمد 

 12874 بغداد، شروق

 5829 ,5828 بغداد، محمد

 5830 بغدادي منار محمد 

 5831 بغدادي, موالي ملياني

 11448 بغدادي، جميلة

 5832 بغدادي، حليمة

 5833 بغدادي، سكينة 

 12302 بغدادي، عائشة 

 5834 .بغدادي، محمد أحمد

 5835 بغدادي،منار محمد إسماعيل 

 5836 بفايفر, سيمون 

 5837 بقردج، أ.ب 



 5838 بقطاش, خديجة 

 5839 بقعة، راقية

 5840 بقيعي،نافز أحمد

 5841 بقيون، سمير 

 5842 بكداش، كمال 

 6109 بكدي، ربيع 

 5844 ,5843 بكر, عبد الجواد

 5845 بكر, ليلى سليمان 

 5846 بكري, عبد الحميد

 5847 بكري، رضا حسن

 9219 بكلي،أحمد

 5848 بكير ، محمد مصطفى 

 5849 بكير التركي، سعاد 

 5850 بكيري، لويزة 

 5851 بل, كاليف 

 2401 بل، ألفرد 

 5854 ,5853 ,5852 بالح، بشير

 5855 بالل، إسمهان

 6256 بالل، أمال

 5856 بالل، مريم 

 5857 بالنشايس، جون

 5858 بالنشو, موريس 

 5860 ,5859 بالنشي, روبير 

 5863 ,5862 ,5861 بالنشي، روبير 

 5864 بالنهول، كزافييه دو

 11884 باليفي، إيمان 

 5865 بلبكير، رشيدة

 5866 بلبل, فرحان 

 5867 بلجر، جون

 8414 بلجرد، فاطمة 

 5868 بلجريشي، ناصر محمد 

 13044 ,13043 بلجوهر، ف.الزهراء 

 10606 بلحاج الزين، نورية

 5869 بلحاج عبد الكريم

 7548 بلحاج، ابتسام 

 5870 بلحاج، العربي

 5871 بلحاج، أمال

 5872 بلحاج، دليلة 

 5873 بلحاج، شهرزاد

 5875 ,5874 بلحاج، صالح 

 5876 بلحاج، عبد الرؤوف



 6512 بلحاج، مريم 

 5877 بلحاج،صالح 

 5745 بلحاجي، عائشة 

 5878 بلحسن، ف.الزهراء

 7787 بلحسين، يوسف 

 5879 بلحمزي، سهام

 5880 بلحنيش، إسماعيل 

 5872 بلحنيش، زينب 

 5881 بلحنيش، سارة 

 5882 بلحنيش، محفوظ 

 9814 بلحوة، سارة إيمان 

 5883 بلحوت، مريم 

 5884 بلخروبي،عبد المجيد

 5885 بلخضر، أحمد 

 5886 بلخوجة، عمار

 5887 بلخوجة، فتحي

 4490 بلخوص، لياس

 5888 بلخوص، محمد 

 5889 بلخير، تركية 

 6252 ,6251 بلخير، سامية 

 6855 بلخيرات، سعاد 

 5890 بلخيرات، عبد القادر 

 10730 بلخيرات، مليكة 

 5891 بلخيري, رضوان 

 8953 بلخيري، أنفال

 13084 بلخيري، رزيقة

 12321 بلخيري، فوزية

 5892 بلدي, نجيب 

 5893 بلزكور، إبتسام 

 5894 بلطرش، نورة 

 5895 بلعباسي، تركية

 12477 بلعباسي، فريدة 

 5896 بلعجال، غنية

 10321 ,10320 بلعجال، فاطمة

 5897 بلعربي، خالد

 5898 بلعربي،خالد

 9033 بلعرني، عائشة

 8427 بلعزوز، ليندة 

 5899 بلعزوقي، حورية

 5900 بلعقون، علجية

 5901 بلعلى، آمنة



 5902 بلعويني، فتيحة

 5903 بلعيد صالح

 5904 بلعيد, الصادق

 5905 بلعيد، صالح 

 11540 بلعيد،مراد

 10324 بلعيدي، الجوهر

 7593 بلعيفة، خالد

 5906 بلعيفة، خديجة

 5907 بلغربي، فتيحة 

 5908 بلغيث, محمد األمين

 5909 بلغيث، زينب 

 8881 ,5910 بلغيث، محمد األمين

 5911 بلغيث،محمد األمين

 5913 ,5912 بلقاسم ، محمد 

 5914 بلقاسم, بومهني 

 5915 بلقاسم، عادل 

 5916 بلقاسم، مراد

 5917 بلقاسم، نجاة 

 5918 بلقاسمي، العارم

 5919 بلقاسمي، زهية

 5920 بلقاسمي، نعيمة 

 5925 ,5924 ,5923 ,5922 ,5921 بلقاضي ، هشام

االلهبلقزيز ، عبد   5926 

 5927 بلقزيز, عبد اإلله

 5928 بلقزيز، عبد اإلله

 5929 بلقيروس, عبد الغني إبراهيم 

 5930 بلكفيف، سمير 

 5931 بلمادي، أمينة

 12723 بلمجاهد، إلهام

 10807 بلمجاهد، وسام

 8333 بلملياني، حميد

 5932 بلميهوب، ناصر 

 9457 بلهادي، أسامة

 5933 بلهذالء، شيماء 

 5934 بلهوان، هاجر

 5935 بلوط،عمر

 8472 بلوطي، أحمد

 5936 بلوفة عبد القادر، جياللي

 5937 بلوم, وليام

 5938 بلومنتريت, كونثر 

 6089 بلي، إسماعيل



 5939 بليح, مخلص رمضان

 5940 بليل، محمد 

 5941 بن محمود, جمال بن محمد

 5942 بن ابراهيم بن العقون ,عبد الرحمن

 5944 ,5943 بن ابراهيم بن العقون,عبد الرحمن

 5945 بن ابراهيم، الطيب

 بن أبي شنب، محمد
2401, 3218, 4785, 5432, 5433, 

5946 

 5947 بن أحمد, محمد بن محمد بن يحي بن عبد هللا

 5948 بن أحمد، منال

 6001 بن أحمدي، صالح 

 5949 بن أزواو، فتح الدين 

إسماعيلي،محمدبن   5950 

 5951 بن أشنهو ، عبد اإلله

 5952 .بن أشنهو ع

 5953 بن التباني، محمد العربي 

 5954 بن الحسين، اإلمام زين العابدين 

 5955 بن الخطيب، لسان الدين 

 5956 بن الخوجة ، محمد بن مصطفى

 5957 بن الذيب، عيسى

 5958 بن الشريف, محمود

 5959 بن الشيخ ، حكيم

 5960 بن الشيخ ، مسعود البشير

 5962 ,5961 بن الشيخ، حكيم

 5963 بن العربي، العلجة 

 5964 بن العربي، بجاوي المدني

 5965 بن العربي، محي الدين 

 5966 بن العقون, عبد الرحمان 

 5967 بن القاسم, عبد الرحمان بن محمد

 5969 ,5968 بن القبي, صالح 

القبي،صالح بن   5970 

 5972 ,5971 بن الوردي , زين الدين عمر 

 5973 بن إمام، مريم

 5974 بن إيدير، أسماء

 6493 بن بادة، صباح 

 5975 بن باديس, عبد الحميد

 10502 بن بايزيد، فاتح

 7586 بن بداوي، جلول 

 6126 بن بريح، خديجة

 12003 بن بريكة، إبراهيم

القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعودبن بشكوال، أبي   5976, 5977 



 5978 بن بلكين،عبد هللا

 5979 بن بليدية ، أحمد

 5980 بن بوزيد، مريم 

 5981 بن بوعيشة، حناشي

 7475 بن بومزيرة، سعاد 

 10478 بن تركي، سمير 

 7478 بن تركي، صابرينة 

 6152 بن تركية، إيمان 

 10725 بن تركية، رفيقة

تهامي,مصطفى بن   5982 

 5984 ,5983 بن تومرت، محمد 

 5985 بن تومي,عمار 

 5986 بن ثابت، مريم 

 5987 بن ثاية، رشيدة 

 5988 بن ثليجان، وداد 

 5989 بن جاب هللا، محمد 

 5990 بن جابري، كريم

 11340 بن جانة، رقية 

 5991 بن جديد، الشاذلي 

 5992 بن جياللي، ميرة 

 6332 بن حاحة، علي 

 5993 بن حارب، عبد الرحمن يوسف

 5994 بن حبيب, أبي الحسن علي بن محمد

 5995 بن حبيلس ، شريف 

 5996 بن حبيلس, شريف 

 5997 بن حتيرة, صوفية السحيري

 5998 بن حجوجة، أمينة

 5999 بن حجوجة، سورية

 8044 بن حسن، مروة

 6000 بن حفري، منال

 6001 بن حفري، وليد

حليمة، مريمبن   6002 

 6003 بن حمادوش، عبد الرزاق 

 6004 بن حمودة ، بوعالم 

 6005 بن حموش ، مصطفى 

 6006 بن حموش, مصطفى 

 6007 بن حميدي، أمينة 

 10048 بن حواء، ليال

 8709 بن حوة، نادية

 6008 بن خالد، حكيمة

 8340 بن خالد، شفيق



 6009 بن خالد، ع.المالك 

الفتاحبن خالد، عبد   6010 

 5726 بن خاوة، حورية

 10998 بن خاوة، وسام

 6011 بن خاوة، ياسين 

 6012 بن خدة, ابن يوسف

 6013 بن خدة, بن يوسف 

 6014 بن خدة,بن يوسف 

 6015 بن خدة، بن يوسف

 6016 بن خديجة، أحمد 

 6017 بن خرشف، ف.الزهراء

 9072 بن خرشف، منال

 6020 ,6019 ,6018 بن خرف هللا, الطاهر 

 6021 بن خرف هللا، الطاهر 

 6024 ,6023 ,6022 بن خرف هللا،الطاهر 

 6025 بن خروبي، أمينة 

 6026 بن خطيب, لسان الذيب

 6027 بن خلدون، أبي زكريا يحي

 6028 بن خلدون، عبد الرحمن 

 6029 بن خلدون، عبد الرحمن بن محمد

 6030 بن خلفة، حنيفة

عبد الوهاببن خليف،   6031 

 6032 بن خليفة، محمود 

 6033 *بن خليفة، محمود

 6034 بن خليفة،محمود 

 6035 بن خوشة، سليمة

 6036 بن خوشة، منيرة 

 10056 بن خيرة، أمينة 

 4093 بن خيرة، نجيب 

 6037 بن دادة أحمد شوقي، وليد 

 6038 بن دالي براهم، مدينة 

 6039 بن داهة,عدة

عدة بن داهة،    6040 

 6041 بن داود، إسماعيل 

 6042 بن داود، نصر الدين 

 6043 بن داود، وفاء 

 6044 بن دحمان، حفيظة

 8679 بن دراجي، علي 

 6045 بن دهينة ، مصطفى

 5888 بن ذباح، عبد النور

 6046 بن رادة، نورة



 3469 بن رجب, زهرة

 6047 بن رحال , يمينة 

 6048 بن رحال, الزبير 

رقية، زهية بن   6482 

 6483 بن رقية، سمية

 7525 بن رويسي، الهاشمي

 6436 بن رويسي، تقية 

 7127 بن رويسي، زبير 

 6532 بن زرقة، إكرام بشرى

 10999 ,6049 بن زرقة، حنان 

 9758 بن زرقة، خولة 

 6050 بن زرقة، كريمة

 6051 بن زرقة، نجاة 

 11078 بن زروق، حمزة 

الياقوتبن زموري،   11236 

 6052 بن زموري، عقيلة

 6053 بن زيباك، حليمة 

 8219 بن زيدون، عائشة 

 6054 بن زينب// زينب 

 6055 بن زينب، زهية 

 7507 بن ساحة، بلقاسم

 6056 بن ساحة، حبيبة

 6057 بن ساري، مسعود

 6058 بن ساسي،إبراهيم

 5999 بن ساعد، حنان 

 8424 بن ساعد، سعاد 

ساعو ، محمدبن   6059 

 6654 بن سالم، الحسين 

 6060 بن سالم، الزهرة 

 6061 بن سالم، جمال الدين 

 12985 بن سالم، منال

 6062 بن سالمي، جميلة

 8362 بن سحيري، الجوهر

 6063 بن سراية، أحالم 

 6064 بن سعد, أبي عبد الرحمن عادل 

 6065 بن سعدي، أمينة

 7310 بن سعيدان، حياة

 10987 بن سعيدي، سمية 

 6066 بن سالمة، الربعي

 6067 بن سالمة، رجاء

 6489 بن ساليمي، أنفال 



 6068 بن سليمان، شهيرة 

 6069 بن سليمان، فتيحة

 11018 بن سليمان، محمد 

 6070 بن سماعيلي , محمد 

 6071 بن سماعيلي, محمد 

 6073 ,6072 بن سمينة ، محمد

 6074 بن سودة، فرحات

 6075 بن شريف , أحمد

 6076 بن شعبان، كهينة

 7743 بن شعالل، فاطمة

 6077 بن شكاو، سارة 

 7387 بن شلف، أمال 

 6078 بن شهرة، حسان

 6079 بن شهرة، مدني 

 12278 بن شوشة، أحمد

 10728 بن شوشة، إسماعيل

 6080 بن شوشة، أسيا

 6081 بن شوشة، حسينة

 6437 بن شوشة، مراد

صابر، أمينةبن   6082 

 11438 بن صابر، سارة

 6083 بن صابر، سليم

 8689 ,8688 بن صابر، ف.الزهراء 

 6085 ,6084 بن صابر، لطيفة

 11171 بن صابر، وليد

 7479 بن صابر، يمينة 

 6086 بن صادق،عبد الوهاب 

 6087 بن صالح، حميد 

 5790 بن صدقة، نبيلة 

 11409 بن صغير، هشام

صفية، لوناسبن   6088 

 6089 بن صوشة، بوبكر 

 7735 بن صولة، فضيلة 

 6090 بن طاطا، نور الهدى

 6091 بن طاهر، حياة

 6092 بن طيب، نصر الدين

 6093 بن عامر, عثمان عمر

 6094 بن عامر، المختار

 10417 بن عائشة، المية

 6095 بن عباد، رزيقة

 6097 ,6096 بن عبد هللا,سعيد 



عبد الهادي, أبو محمد بن أحمدبن   2710 

 11390 بن عبو، عبد الجليل 

 6098 بن عبورة، محمد 

 6099 بن عبيد، فؤاد 

 6100 بن عدة، حليمة 

 6101 بن عدة، سلمى 

 6102 بن عدة، عبد العزيز 

 6103 بن عدة، مروة

 6104 بن عدي، يوسف

 6105 بن عراب عبد القادر 

 6108 ,6107 ,6106 بن عربي، محي الدين 

 9150 بن عربية، راضية 

 6109 بن عروس، بوعالم

 6110 بن عروس، يحيى

 4777 بن عريبي، أحالم

 6111 بن عزيز، خديجة 

 6112 بن عسلة، منصور 

 10024 بن عشويته، عبد القادر 

 7652 ,7651 بن عطاء هللا، ف.الزهراء 

 6113 بن عطية,فاروق

 10233 بن علي، إبتسام 

 6114 بن علي، يمينة

 12687 بن علية، صبرينة 

 6115 بن عمار بن منصور , ليلى

 6116 بن عمار، الشيخ العربي 

 6117 بن عمارة، سعيدة 

 6118 بن عمر ، بيوض ابراهيم 

 6119 بن عمر ، مصطفى

 6121 ,6120 بن عمر, باعزيز

 8704 ,6123 ,6122 بن عمر، حمدادو

 11356 بن عمر، سالمي

 6124 بن عمر، عواج

 6125 بن عمري، الطاهر 

 6126 بن عمور، خديجة

 6127 بن عمور، فتحي

 6128 بن عمور، محي الدين 

 6468 بن عمير، وسام

 4857 بن عميرة ، محمد 

 6129 بن عميرة، محمد 

 6130 بن عوالي، أشواق 

 10964 بن عودة، ليلى 



 11449 بن عودة، ولد أحمد 

القادر بن عياد، عبد   6131 

 6132 بن عياد، عبد هللا

 6133 بن عيجة، سعدية

 2993 بن عيسى ، حنفي

 6134 بن عيسى يحي، فطيمة

 7096 بن عيسى يحيى، نسيمة

 7715 بن عيسى، إكرام 

 6135 بن عيسى، أنيسة

 6136 بن عيسى، بكير بوعروة

 6137 بن عيسى، حنفي

 6138 بن عيسى، خالد 

هللابن عيسى، عبد   8065 

 6139 بن عيسى، ف.الزهراء 

 6140 بن عيسى، فاطمة الزهراء 

 6141 بن عيسى، فتيحة

 6142 بن عيسى، كريم

 6143 بن عيسى، كمال

 6144 بن عيسى، هشام

 6145 بن عيسى، يحيى

 6146 بن عيسى،حنفي

 6147 بن عيش، عمار

 6148 بن عيشة، فاطمة 

 9081 بن عيشة، محمد وسيم 

غربي، أمال بن   6149 

 6150 بن غربية، أمال 

 6151 بن غربية، رباب

 6152 بن فارس، نسرين

 11873 بن فحة، ليلى 

 6153 بن فرج،عبد اللطيف بن حسين 

 12137 بن فرحات، فتيحة

 6154 بن فرحات، مليكة

 6156 ,6155 بن فريحة الغريسين، أحمد 

 6157 بن فضة، حورية مايا

 6158 بن فليس ، علي 

 6159 بن فليس، التهامي

 6160 بن فليس، خديجة

 6161 بن قارة، خليفة

 6162 بن قاسمي، رشيدة

 6163 بن قدواد، ماسيليا

 6167 ,6166 ,6165 ,6164 بن قربة، صالح يوسف



 6168 بن قربة،صالح 

 6169 بن قرطبي، سكينة 

 6170 بن قرعة، خليفة

 9922 بن قرميط، لمياء 

قرنوس، ربيعة بن   6171 

 7411 بن قرنوس، عبد النور

 6173 ,6172 بن قشوط، محمد العربي 

 6174 بن قفة، خالد عمر

 10096 بن قناب, الحاج

 7907 بن قنروس، نسيبة

 6470 بن قوية حميدة 

 6175 بن قويدر، زينب 

 6176 بن قيار، كريمة 

 9327 بن قيدة، مريم 

 6784 بن قيدة،سعاد

قينة, عمربن   6177 

د عمر-بن قينة، أ  6178 

 6179 بن قينة، عمر

 6180 بن كالي، رفيقة

 6182 ,6181 بن كثير الدمشقي،اإلمام أبى الفدا إسماعيل

 6183 بن كثير الدمشقي،اإلمام الحافظ أبى الفداء 

 6184 بن كثير الدمشقي،اإلمام الحافظ أبى الفداءاسماعيل 

 5881 بن كوار، أحالم

 6185 بن لخضر، بالل 

 7871 بن لخضر، خديجة 

 6186 بن لخظر، عطافية 

 12284 بن لعريبي، أسماء 

 6187 بن لعريبي، سارة 

 6190 ,6189 ,6188 بن لمارك ، نجيب 

 6192 ,6191 بن لمبارك، نجيب 

 6193 بن محجوب، حفصة

 6196 ,6195 ,6194 بن محمد الميلي ,مبارك 

علي بن محمد, أبي الحسن   6197 

 6198 بن محمد، محمد يحيى 

 6200 ,6199 بن محمود محمود مسعود، فوزية

 12016 بن محمود، شريفة 

 10165 بن محي الدين، طاوس

 6077 بن مزيان، إيمان

 6201 بن مزيان، سميحة 

 6202 بن مسلم،علي 

 11271 بن مطير، أمال



 6203 بن مطير، ف .الزهراء

 6204 بن مغنية، سمية

 12850 بن مالح، سعيد

 6205 بن ملوكة، أبو عبد هللا بن صالح 

 6206 بن منصور، عبد الرحيم

 6207 بن منصور، فايزة 

 12031 بن منصور، وداد

 8027 بن مهيرز، عادل

 6209 ,6208 بن مهيرز، نادية 

 7233 بن موسى، أحالم

 6210 بن موسى، إيمان 

 6211 بن موسى، جميلة

موسى،سويلم مختار بن   6212 

 12184 بن مير، سمية

 10497 بن ميرادي، سمية

 6213 بن ميرادي، فطيمة

 12552 .بن ناصر, م.ع

 بن نبي ، مالك 
6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 

6219 

 6220 بن نبي, مالك 

 بن نبي، مالك 
6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 

6226, 6227, 6228, 6229, 6230, 

6231, 6232, 6233, 6234, 6235 

 6236 بن نبي،مالك 

 6237 بن نعمان , أحمد 

 6238 بن نعمان ، إسماعيل

 6241 ,6240 ,6239 بن نعمان, أحمد 

 6242 بن نعمان.أحمد 

 6243 بن نعمان، أحمد 

 6244 بن نعمان،أحمد 

 6245 بن نوار، إيمان

 6609 بن نوة، خيرة 

 6246 بن نوة، رانية 

نيفة، سليمة بن   6247 

 6248 بن هبال، سمية

 6249 بن هبال، نادية

 6141 بن هالل، رفيعة

 6250 بن هني، أبية

 6252 ,6251 بن هنية، شفيقة 

 6254 ,6253 بن وقليل، شريفة

 6255 بن ويوة، نشيدة 

 6256 بن يحي، شريفة



 7497 ,7496 بن يحي، عيسى

 6257 بن يحيى، كنزة 

يخلف بن يحيى،   6258 

 11216 ِ◌بن يخلف، محمد 

 6259 بن يزة، لبنى 

 9320 بن يزيد، أحمد

 6193 بن يعقوب، وفاء 

 6260 بن يلس، محمد عطاء هللا 

 6261 بن يمينة، توفيق 

 6261 بن يمينة، خالد 

 6262 بن يمينة، سعيد 

 6263 بن يوسف, عباس كبير 

 6265 ,6264 بن يوسف، أمال

 10472 بن، عيسى علي 

 6266 بناسي, أحمد 

 27 بناني، محمد الصغير

 6267 بناولة، مليكة 

 11587 بناوي، محمد

 6268 بناوي، مدينة

 6269 بنتن, نجاة بنت طاهر 

 6270 بنحمادة, محمد 

 5858 بنعبد العالى،عبدالسالم 

 5858 بنعبد العالي, نعيمة 

 6271 بنكراد، سعيد 

 6272 بنوجيت, يوسف

فريد بنور ,   6273 

 7587 بنونة، وليدة 

 6275 ,6274 بني أحمد، خالد علي سليمان 

 6276 بني أحمد،أحمد محمد عوض

 6277 بني جابر, جودة 

 6278 بني خالد،حسن ظاهر

 3198 بني خالد،محمد

 4232 بني دومي،حسن علي

 6279 بني هاني،وليد عبد 

 6280 بني هاني،وليد عبد بني 

يوسف أحمدبني ياسين ،   6281 

 6282 بني يوسف، محمد 

 6283 بني يونس، محمد محمود 

 6284 .بنية، صبيحة

 3281 بنيس،عبد الحي

 6285 بنيسان، نعيمة 



 7008 بهاء فهمي, أحمد عزت عبد الكريم

 6286 بهادر،سعدية محمد علي

 6287 بهجات, رفعت محمود

 6288 بهجت قبيسي,محمد 

 6289 بهلول، خدوجة

 9064 بهياني، أمينة 

 12539 بهيج شعبان

 6899 بهيج مختار

 6304 بو بكر،عبد الحليم

 6290 بو زياني، فوزية 

 6255 بوأحمد، أنيسة

 11517 بوأحمد، ياسمينة 

 6291 بوادى،حسنين المحمدى

 6293 ,6292 بوادي, حسنين المحمدي

 6294 بواشري, آمنة

 7514 بواشرية، أمال

 6295 بواشرية، حنان

 6296 بواهي، نبيلة 

 10153 بوباشة، حفصة

 6297 بوباشة، سارة 

 6298 بوباية , عبد القادر

 5062 بوباية ، عبد القادر

 6299 بوبكر ، حفظ هللا 

 6300 بوبكر حفظ هللا 

 6301 بوبكر، الجياللي 

 6302 بوبكر، جياللي

 6303 بوبكر، حياة 

 12183 بوبكر، سالمة 

 9071 بوبكر، فايزة 

 6304 بوبكر،عبد السميع 

 6305 بوترعة، حنان

 8334 بوتركة، مريم 

 10652 بوترو، إميل

 6306 بوتفنة، أحمد

 6307 بوتفنوشت, مصطفى 

 6308 بوتول،غاستون 

 6309 بوتومور, توم 

 6695 بوتومي، آمال

 6310 بوتيوته، صديق

 6447 بوثامري، إيمان

 6311 بوثلجة، حمزة 



 6312 بوثلجة، سليمة

 6303 بوثلجة، كريمة 

 6313 بوثليجان، هجيرة 

 6314 بوجالل مصطفى 

 6315 بوجالل,عمار

 7773 بوجالل، أسماء 

 6316 بوجالل، جميلة

 6318 ,6317 بوجلخة، عبد اللطيف 

 6319 بوجلطي،فاطمة

 12473 بوجمعة، إبراهيم 

 6320 بوجمعة، أحالم

 12897 بوجمعة، زهية 

 6321 بوجنال، محمد 

 6322 بوحايك، نسيمة 

 8341 بوحسن، عائشة

 6327 ,6326 ,6325 ,6324 ,6323 بوحفص، عبد الكريم

 6328 بوحمامة، زهرة 

 6329 بوحمبل، خديجة 

 5807 بوحمدي، سمية 

 6438 بوحملة، الجوهر

 6330 بوحموم، كنزة 

 10049 بوحميدي, محمد 

 6331 بوحميدي، حنان 

 6332 بوحميدي، ذهبية 

 8299 بوحميدي، مروان 

 10087 بوحناش، نورة 

 6334 ,6333 بوحوش ,عمار 

 6335 بوحوش, عمار 

 6336 بوحوش، عمار 

 6337 بوخاتم، دليلة

 6339 ,6338 بوخاتم، كنزة 

 6340 بوخاري ، فتيحة

 10766 بوخاري، الحاج

 2294 بوخاري، الزهرة

 6344 بوخاري، حفصة

 7591 بوخاري، ذهبية

 2306 بوخاري، سميرة 

 8647 بوخاري، عمر

 9474 ,6341 بوخاري، فاطمة

 6342 بوخاري، قدور

 6343 بوخاري، مديحة



 12385 بوخاري، مريم 

 6678 بوخاري، نسرين 

 6344 بوخاري، نصيرة 

 10724 بوخاري، يوسف 

 6346 ,6345 بوخالفة، عربي

 6348 ,6347 بوخاوش، سعيد

 6349 بوخبزة نبيلة 

 6350 بوختاش، شريفة

 6479 بوخديمي، ريمة

 6351 بوخرشف، سليمة

 6352 بوخرشف، فطيمة 

 6353 بوخروفة، غنية

 6354 بوخريسة، بوبكر 

 6355 بوخزاني، محمد 

 6356 بوخزاين، عادل 

 10736 بوخضرة، أمال

 6357 بوخضرة، حبيبة 

 6358 بوخضرة، سمية 

 4775 بوخضرة، سهيلة

 6359 بوخضرة، صبرينة

 7162 بوخضرة، مروى 

 6360 بوخضرة، نعيمة

 4646 بوخلخال، زينب 

 6361 بوخلخال، نسيمة 

 6362 بوخلفة، حنان

 6363 بوخلفة، كريمة 

 6364 بوخميس، بوفولة

 6357 بوخويدم، أمينة

 8400 بوخويدم، سارة 

 9952 بوخويدم، صابرينة 

 11023 بوخيط، أحمد 

 9976 بوخيط، أميرة 

 11991 بوخيط، خديجة 

 11387 بوخيط، رضا 

 6365 بوخيط، مريم 

 6366 بودالي، أمينة

 12785 بودالي، فتيحة

 10943 بوداود، إلهام 

 6367 بودخاني، خير العفاف 

 11446 بودراجي، فاطمة الزهراء

 6368 بودراجي، نوال



 6369 بودراوي، نورة 

 6370 بودرقة، شريفة

 6371 بودريار, جان

 6372 بودريار، جون

 10223 بودرياس، ياسين

 6373 بودغاغن، ليلى 

 6374 بودكاس، نورة 

 6375 بودهان, عيسى

 6376 بودواني، فاطمة الزهراء 

 6377 بودواية، بلحيا 

 9367 بودومي، لخضر

 6411 بودون, رايموند 

 6378 بودون, ريمون 

 6379 بوديبة، أسماء 

 2835 بوديسة، أحالم

 13065 بوديسة، لطفي

 6380 بوديلمي، حياة 

 6381 بودينة، مصطفى 

 7259 بوديهاج، سعيد 

 7570 بوذيبة، سارة 

 11470 بوذينة، السعيدي

 6185 بوذينة، بالل 

 6382 بوذينة، سارة 

 6383 بوذيني، فاطمة 

عيساني، شفيقة -لطيفة بورابة،   7899 

 6637 بورابة، نورة 

 6384 بورابعة، كريمة

 6320 بورابعة، نسيمة

 5932 بوراس، إسماعيل

 12148 بوراوية، حنان

 6385 بوراوية، نورة 

 12179 بوربيع، رشيدة 

 6386 بوردو, جورج 

 6387 بورديو, بيير 

 6388 بورزامة، زهية

 6389 بورزق,السعيد 

 12051 بورعدة، زكية

 6390 بورعدة، مارية

 6391 بورغاية، خديجة 

 6392 بورغدة، رمضان 

 6394 ,6393 بورقة، حنان



 6395 بورقعة, لخضر 

 6396 بورقعة.سي لخضر 

 11441 بورقعة، إيمان

 8263 بورقعة، هاجر

 6397 ,2680 بوركبة، محمد

 6399 ,6398 بوركهارت, ياكوب 

 6400 بوركية، وداد

 6401 بورنان، أ.سعيد 

 6404 ,6403 ,6402 بورنان، سعيد 

 6052 بورنان، كهينة 

 8839 بورنان، محمد 

 6405 بورنمان، جون 

 6407 ,6406 بورويبة, رشيد

 6408 بورويبة، رشيد

 11540 بورويبة،علي محمد

 6409 بورويس، وليد

 6410 بورياح، حسينة

 6411 بوريكود, فرونسوا 

سومانترابوز،   6412 

 11408 بوزار،أمينة

 8063 بوزارة، زهرة

 6964 ,6963 بوزاري، فايزة

 6413 بوزاري، نعيمة 

 6414 بوزاهر حسين

 10690 بوزايد، محمد جابر 

 6415 بوزاير، زهور

 6416 بوزبيد، عبد المجيد 

 6417 بوزرقولة، إبراهيم 

 12277 بوزقولة، سامية

 12660 ,6418 بوزواوي، محمد 

 6419 بوزوران، صابرينة

 6420 بوزورين، نبيلة

 6422 ,6421 بوزيان، أحمد

 12496 ,12495 بوزيان، بركاهم 

 6423 بوزيان، حنان

 8804 بوزيان، صليحة

 8994 بوزيان، مريم 

 6588 بوزياني، فطيمة

 6424 بوزيد ، بومدين

 6425 بوزيد، أحالم

 8342 بوزيد، أحمد



حمزة بوزيد،   6426 

 6427 بوزيد، حنان 

 6133 بوزيد، عبد القادر

 6428 بوزيد، نور الهدى

 6430 ,6429 بوزيد، هاجر

 6297 بوزيداني، فاطمة الزهراء 

 4846 بوزيدة، عبد الرحمان

 11492 بوزيده، عبد القادر

 11173 بوزيدي، مليكة 

 6431 بوزيرف، الزهراء

 6379 بوزيلة، يمينة

 6432 بوزينة، أحالم

 6434 ,6433 بوساحة، حسن

 6652 بوسالم، عز الدين 

 6435 بوسبل، ليلى

 11549 بوستة، زهراء

 6436 بوسرية، أحالم

 6484 بوسرية، أمينة 

 11910 بوسرية، سمية 

 11184 بوسريحي، دليلة

 6437 بوسعادي، أحمد

 6438 بوسعادي، حنان

 6360 بوسعادي، شهرزاد

 6439 بوسعادي، صباح 

 12690 بوسعادي، صالح الدين

 11364 بوسعادي، عيدة 

 11464 بوسعادي، محمد 

 5763 بوسعادي، نور الدين

 6440 بوسعيد، إبتسام 

 6442 ,6441 بوسعيد، رشيدة 

 6443 بوسعيد، رندة

 6444 بوسعيد، نفيسة 

 6445 بوسعيدي، أحالم

 6446 بوسعيدي، رقية

 6447 بوسعيدي، زبيدة 

 6448 بوسكين، إدريس

 7485 بوسكين، أمل

 6449 بوسكين، رميساء 

 6450 بوسكين، سهام

 6451 بوسكين، عقيلة

 5918 بوسليماني، رشيدة 



 6806 بوسماحة، فتيحة 

 6452 بوسماحة،عبد الحميد

 6453 بوسنة,محفوظ 

 6454 بوسنة،محمود

 بوسنينة. المنجي 
6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 

6460, 6461, 6462, 6463, 6464 

 6465 بوسنينة، المنجي

 6466 بوسهوة، أحمد

 6603 بوسهوة، الياس

 11978 بوسهوة، عادل 

 10504 بوسهوة، عائشة

 7029 بوسهوة، محمد األمين 

 6467 بوسوبل، سعاد 

 11686 بوسيلة، حنان

 6468 بوسيلة، حياة 

 6469 بوسينو, جيوفاني

 8375 بوشارب، السعدية

 6470 بوشارب، سكينة 

 6367 بوشالي، تركية 

 6616 بوشالي، سمية 

 6471 بوشامب، جورج 

 10049 بوشامة, كمال 

 6472 بوشامة,كمال 

 6473 بوشامة، كمال 

 7674 بوشان، حنان

 6474 بوشبوبة، رمضان

 6475 بوشرف، آمنة

 12246 بوشرف، صفية

أسماء بوشريط،   7258 

 6476 بوشريط، فاطمة 

 6162 بوشريط، فيروز 

 6477 بوشريط، نجاة 

 6886 بوشريط، وفاء 

 6478 بوشعبة، بالل

 6479 بوشعبة، هاجر

 6043 بوشكوة، ريمة 

 6480 بوشالغم, الزوبير

 6481 بوشموخة، عمر 

 6482 بوشنافة، أسماء 

 6483 بوشنافة، أسماء زهية

 6484 بوشنافة، إيمان



 6485 بوشنافة، باية 

 6486 بوشنافة، سامية 

 6487 بوشنافة، سعاد

 7771 بوشنافة، عبد الوهاب

 6488 بوشنافة، محمد وليد 

 12679 بوشنافة، منال 

 6489 بوشنافة، وليد

 10628 بوشهير، أحالم

 6490 بوشهير، محمد االمين

 6491 بوشوية، آمال

 6492 بوشوية، كريمة

 6493 بوشويحة، يمينة 

 12457 بوشيبان، مسعودة 

 10989 بوشيبة، أحالم 

 6494 بوشيبة،مختار 

 6495 بوصابة عبد النور

 6496 بوصبع, نذير 

 6498 ,6497 بوصفصاف ، عبد الكريم

 بوصفصاف, عبد الكريم
6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 

6504 

 6505 بوصالح, محمد 

 6506 بوصالح، إيمان 

 6507 بوصيد، خيرة 

 6508 بوضربة , عمر

 6509 بوضربة, عمر

 11875 بوضياف، بالل

 6510 بوضياف، كمال 

 6511 بوضياف، محمد 

 6512 بوضياف، مليكة 

 7122 بوضياف، هاجر

 6513 بوطارن مبارك 

 6514 بوطارن،مبارك 

 6515 بوطالب, عبد القادر

 6516 بوطالب، حورية 

 9211 ,9210 بوطالب، سهيلة

 6517 بوطالب، فاطمة

 6518 بوطبل، ابن العربي عبد القادر 

 6519 بوطبل، إبن العربي عبد القادر 

 6520 بوطرفة ، سعيد

 12829 بوطريق، أمينة 

 6521 بوطريق، رضوان



 10348 بوطريق، سعاد

 10883 بوطريق، عائشة 

 6522 بوطهراوي، هشام 

 6523 بوطي، صالح 

محمد بوطيبي،   6524 

 6525 بوعافية، رشيدة

 6526 بوعافية، عبد الغني

 6527 بوعبد الباقي، حيزية

 5565 ,2905 بوعبد هللا غالم هللا

 6289 بوعبد هللا، أمينة

 9990 بوعبد هللا، عائشة

 6528 بوعبد هللا، عبد الحفيظ 

 8238 بوعبد هللا، ليلى

 6529 بوعبد هللا،لحسن

 6531 ,6530 بوعتو، بشير 

 6532 بوعتو، فاطمة 

 10436 بوعزابية، محمد 

 6533 بوعزة, بوضرساية

 6534 بوعزة، بوضرساية

 6535 بوعزة، فهيمة 

 9885 .بوعزة،عبد المجيد

 6536 بوعزيز , يحي 

 بوعزيز, يحي 
6537, 6538, 6539, 6540, 6541, 

6542, 6543, 6544, 6545, 6546, 

6547 

 بوعزيز, يحيى 
6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 

6553, 6554 

 بوعزيز,يحي 
6555, 6556, 6557, 6558, 6559, 

6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 

6565, 6566 

 6567 بوعزيز، ربيحة

 بوعزيز، يحي 
6568, 6569, 6570, 6571, 6572, 

6573, 6574, 6575, 6576, 6577, 

6578 

 6581 ,6580 ,6579 بوعزيز، يحيى 

عزيز،يحي بو  6582 

 6583 بوعزيزي، محسن

 6584 بوعشة, محمد

 11755 بوعقلين، محمد 

 6585 بوعكاشة، شهيرة 

 8802 بوعكاشة، وداد 

 6586 بوعالق، محمد 



 6647 بوعالقة، علي 

 6587 بوعالم، حيات 

 6588 بوعالمي، يمينة 

 6589 بوعلي ، نصير

 6590 بوعليلي، زهرة

 6591 بوعمامة ، فاطمة

 8704 بوعمامة، العربي

 6592 بوعمامة،عبد الكريم

 6567 بوعمرة سونة، عز الدين 

 6268 بوعمرة، أنيسة 

 6594 ,6593 بوعناقة،علي 

 11429 بوعود، لبنى

 6595 بوعود، نوارة 

 6596 بوعياد ، محمود آغا

 6597 بوعياد, محمود 

 3235 بوعياد، محمودآغا

 6598 بوعياد،محمود آغا

 12320 بوعيسى، إكرام

 6599 بوعيسى، نبيلة

 5426 بوعيشاوي، آسية

 6600 بوعيشاوي، نسيمة

 6601 بوعيشة، جمعة

 9672 بوعيشة، سعدة 

 6423 بوعيشة، سمية 

 6602 بوعيشة، فضيلة 

 6603 بوعيشة، قدور

 6142 بوغرارة، بالل

 6604 بوغرارة، بوبكر 

 6605 بوغراف، أسماء

 12551 بوغنبوز، األزهر 

 6606 بوغنبوز، زينب 

 6607 بوفراح، مسعودة 

 6608 بوفراح، مليكة 

 6609 بوفراح، هجيرة 

 6610 بوفكان، عبلة 

 6611 بوفالقة، سعد

 6613 ,6612 بوفلجة، غيات

 6614 بوفلجه،غياث

 6615 بوقارة، نبيلة

 6616 بوقاسمي، حفصة

 6617 بوقاسمي، سامية 



 6618 بوقاسمي، كريمة

 7228 بوقرة، أمينة 

 6619 بوقرة، بلقاسم 

 4648 بوقرة، جويدة 

 8249 بوقرة، دليلة 

 6620 بوقرة، سعيدة 

 6621 بوقرة، سميرة 

 6622 بوقرة، ليندة 

 11443 بوقردة، الزهرة

 6623 بوقردة، سهام

 5705 بوقردة، نصيرة 

 9124 بوقرطبي، أيوب 

ف.الزهراءبوقرومي،   6624 

 6625 بوقرين، فاطمة

 6626 بوقريوة ،لمياء 

 6627 بوقصة, كمال

 10482 بوقصة، حفيظة

 6628 بوقصة، صبرينة

 8822 بوقصة، نصيرة

 6629 بوقلقال، بلقاسم

 10822 بوكارطة، إيمان

 6630 بوكراديني، جياللي 

 11030 بوكراس، إبتسام 

 6631 بوكراس، حليمة 

 6632 بوكرمة، خليدة 

 10589 بوكرمة، مريم 

 6633 بوكروح مخلوف 

 6634 بوكريسة عائشة

 6635 بوكريسة، عائشة

 7577 بوكلثوم، ريمة

 6636 بوكلثوم، هنية

 6637 بوكنة، هاجر 

 6638 بول, دنيس 

 6639 بول، استانلي لين

 6640 بواللة، إيمان

 11172 بواللة، ف.الزهراء 

مريم بواللة،   6641 

 6642 بوالنيي، كارل

 6643 بولبداوي، زكية

 6644 بولبداوي، عائشة

 6645 بولحليب، أحمد بن رمضان



 6646 بولخضر، صبرينة

 6647 بولدم، فاروق

 6648 بولرحال، فيروز

 6649 بولرحال، منال

 10055 بولرياح، سامية

 4272 بولشفار، بوزيد 

 6650 بولصنام، الجوهر

 6651 بولصنام، فاطمة الزهراء 

 13061 بولعراس، حياة 

 6652 بولعراس، ذهبية

 8819 بولعراس، عقيلة

 6653 بولعراس، فاطمة الزهراء 

 6654 بولعراس، نصر الدين 

 6655 بولعراس، نوال

 6656 بولعسل ، أحسن

 6657 بولعسل، كمال 

 6658 بولنج،آن

 3443 بولنوار، نورة 

 8019 بوليق، هاجر 

 بومالي، أحسن
6659, 6660, 6857, 6858, 6859, 

6860 

 7219 بومحياصي، رشيدة 

 4210 بومدين بوزيد, عبد الحسين شعبان

 6661 بومدين، علي

 6662 بومدين، كروم 

 7094 بومدين، نور الهدى 

 6663 بومديني, بلقاسم 

 8013 بومرداس، أمال

 6664 بومرزوق، مسعود 

 8039 بومريش, ليلى

 6665 بومزيود، زوليخة

 6666 بومسلي، فطيمة 

 6449 بومعالي، أنيسة 

 6667 بومعزة، خالدة

 6668 بومعزة، راشيدة

 8302 بومعزة، سميحة 

 12193 ,12192 بومعزة، هاجر

 4809 بوملحم ، علي

 6669 بومنير، أسماء 

 8539 بومنير، سهام 

 6114 بومهدي، فطيمة



 6670 بومهدي، نورية

 6671 بوناجي، لويزة 

 12066 بونادري، صفية

 6672 بونار, رابح

 8492 بونبال، عثمان 

 6673 بونبوار،آنا

 6674 بونت, بيار 

 9277 بونجار، حياة 

 6150 بونصلة، سليمة

 6675 بونفقة، نادية

 6676 بونوار، الزهرة

 6677 بونوة، ف.الزهراء

 6678 بونوة، فيروز 

 6679 بوني، غنية 

 6680 بونيفاس, باسكال

 12018 بوهالي، صليحة 

 5581 بوهراوة، حليمة 

 6681 بووزة, باية

 6682 بووزة، باية

 6683 بويتون ، العربي

 11239 بويحي، رانية 

 6684 بويزري, سعيد

 6685 بويل, فرانسي أ

 6687 ,6686 بويلف, محمد 

 6689 ,6688 بويلف، محمد 

العربيبوينون ،   11988 

 10974 بوينون، العربي

 6690 بيات, فاضل

 6691 بيات، فاضل مهدي

 6692 بياتة، حليمة 

 6693 بياتة، علي

 12527 بيار مسمير 

 6694 بيارنيس, بيير 

 4553 بياكة، زهراء

 6695 بيبي، حنان 

 6696 بية, زيتوني عائشة

 6697 بية،جميلة

 6698 بيتر، هافل

رودلفبيترز,   6699 

 6700 بيجو ، مارسيل وبوليت 

 6701 بيجو, مارسيل و بوليت 



 6702 بيجو، مارسيل

 6734 بيدار،دونيس 

 6703 بيدة, سعيدة 

 6704 بير بروجير, أدريان

 6705 بير نبوم، بيار 

 6706 بيرغر, بيتر ال 

 6707 بيرغر، بيتر 

 6708 كمال  , بيرم

 6709 بيرم , كمال 

 6710 بيرم, كمال 

 6712 ,6711 بيرم، كمال 

 edito creps international 6713 . بيروت

 edito creps international 6714. بيروت

 edito creps international.بيروت
6715, 6716, 6717, 6718, 6719, 

6720, 6721 

 بيروتي، يوالند
6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 

6727, 6728, 6729, 6730, 6731, 

6732, 6733 

 6734 بيشار،بيير 

 6735 بيشل, أنريكا كولوتي 

 6736 بيشي ، محمد عبد الحليم

 6737 بيضون, أحمد

 6739 ,6738 بيضون، ابراهيم

 11083 بيضون، إبراهيم

 6741 ,6740 بيضون، عبد الحفيظ

 6742 بيضون، عيسى محمود 

 6743 بيطار, أمينة

 6744 بيطار, زهير 

آرثربيل،   6745 

 6746 بيلوف, أندرياس فون

 6747 بين, هيلين 

 6748 بين، أنيتا 

 6749 بيهم, نبيل 

 6750 بيوض، أحمد 

 11414 بيومي ، مجدى أحمد

 4111 بيومي, أحمد 

 6751 بيومي, زكرياء سليمان

 6752 بيومي, كمال حسني 

 بيومي, محمد أحمد 
4109, 6753, 6754, 6755, 6756, 

6757, 6758, 7054, 7055, 7061, 

7062, 9682, 10667 

 6759 بيومي, محمد أحمد محمد 



 6760 بيومي، علي محمد 

 6761 بيومي، محمد أحمد 

 4913 بيومي، نهى 

 6762 تابت, رضوان عيناد

 10833 تابري، هاني 

 6765 ,6764 ,6763 تابليت, علي

 6766 تابييرو,نوربير 

 6770 ,6769 ,6768 ,6767 تاتون, رنية 

 6773 تاجا, وحيد 

 6774 تار, زولتان

 6775 تارابرين, ي.إ

 6776 تارزي، مصطفى باش 

 6777 تاركوفسكي، أندريه 

 6781 تأليف جماعي

 6782 تامالت.محمد

 6783 تامر, عارف

 6784 تامري، سعاد 

 9007 تاني، سميرة 

 10809 تاهمي، خديجة

 6786 تايب, رضوان عيناد

 6787 تاير, برادلي

 6788 تايلور ، أ.ج.ب 

 6789 تايلور, شيلي 

 6790 تتبيرت، شهيرة 

 12025 تجيني، علي

 4628 تحرير الحساني حسن عبد هللا

 3219 تحقيق أبو احمد بلكرد بوكعبر 

 3601 تحقيق بسام محمد بارود 

 4540 (تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب, نافز حسين حماد...(و آخرون

 3894 تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب

 4806 تحقيق سليمان دنيا 

 4805 ,2468 ,2467 ,2459 ,2458 تحقيق سليمان دنيا 

 2466 تحقيق سليمان دنيا, شرح نصير الدين الطوسي 

 3036 تحقيق سمير المجذوب 

 2422 تحقيق عادل نويهض

 2431 تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثمين

العزيز سيد األهل تحقيق عبد   3862 

 3935 تحقيق علي محمد عمر 

 3937 ,3936 ,3934 تحقيق علي محمد عمر 

 4844 تحقيق فوزي متري نجار 

 5193 تحقيق كلمان هورت 



 2426 تحقيق لجنة إحياء التراث العربي 

 6793 .تحقيق لجنة التراث في الدار

 3313 تحقيق محمد خلف هللا, محمد زغلول سالم

 4079 ,4078 تحقيق محمد خير رمضان يوسف

 2997 ,2996 ,2995 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 

 تحقيق مصطفى الشقا
3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 

3035 

 3440 تحقيق مصطفى غالب

 5137 تحقيق يحي بو عزيز 

 3519 تحقيق. رفعت فوزي عبد المطلب

 3016 تحقيق. عبد الرحمن حسن محمود

 2409 تحقيق.محمد محمود الطناحي

 6795 تدلمان، ديبورا

 13017 تر . أبو القاسم سعد هللا 

 10889 تر . شوقي جالل

 11377 تر . محمد مصطفى زيادة 

 11511 تر : محمود , أحمد 

 3211 تر :حافظ , شادية توفيق 

 10590 تر :عيسى, خالد أحمد 

 11660 تر أبو هدبة،أحمد

أحمد بن محمد بكليتر   10349 

 9632 تر أحمد شقرون

 12540 تر أنطوان حشام

 5530 تر جعفر،سعيد

 8170 تر. السيد الباز العريني

 8405 تر. عبد المحسن الخشاب 

 6892 ,6891 ,6890 تر. فؤاد محمد شبل

 7037 تر. فيصل عباسي

 11314 تر. محمد الخوالدة

علي النجار تر. محمد أمين المفتي, زينب   8028 

 7528 تر. محمد جالل شرف

 11379 ,11378 تر. محمد مصطفى زيادة 

 12381 تر. محمود عبد هللا يعقوب 

 8511 تر. و تقديم إمام عبد الفتاح إمام 

 12430 تر. يوسف أسعد واغر, فريد م .داغر 

 11544 تر.جمال بدران

 11479 تر.عادل زعيتر 

 11082 تر.عبد الرحمن بدوي

 5513 تر.عبد هللا عبد الدائم 

 2739 تر.عيسى عصفور

 8507 تر.فؤاد زكريا



 11376 تر.محمد مصطفى زيادة 

 11258 تر.يوسف أسعد داغر, فريد م داغر 

 9138 ,5537 تر.يوسف أسعد داغر, فريد م. داغر 

 7845 تر: القصير, سيف الدين 

 7896 تر: المنصوري , محمد الطاهر

 5996 تر:األحمر,فيصل

 7997 تر:العالمي , محمد 

 11338 تر:الغزال , إسماعيل 

 5996 تر:بوسيس,وسيلة

 5996 تر:حمادي,عبد هللا

 10792 تر:صبح ، محمد أحمد

 8829 ,8828 تر:قاسم,عبده قاسم 

 12326 ,12325 ترا.و مرا. عثمان نوية, راشدي البراوي, محمد علي أبودرة

حسينةتراس،   4753 

 8866 تراس، وفاء

 10758 تراإلمام، معين محمد 

 6796 ترايكي، نصيرة 

 6835 ترجمة محمد مستجير مصطفى 

 12720 ترعي، عقيلة 

 6148 ترعي، نجية

 6798 ترغلة، نور الهدى 

 2687 ترك،صالح عبد العزيز

 6799 تركان، الجياللي

 6801 ,6800 تركمان، أسماء 

 8988 تركمان، سعاد 

 11804 تركمان، سمية 

 8194 تركمان، عمر

 6802 تركماني، حنان

 6803 تركى،إبراهيم محمد 

 6805 ,6804 تركي, ابراهيم محمد 

 6806 تركي، مريم 

 6808 ,6807 تركي،رابح

 6809 تركية، بهاء الدين خليل 

 6810 ترمنجهام، سبنسر 

 6811 ترمول، محمد 

 7930 تروهبي،جروة عالوة 

 6813 ,6812 تريش، نوال 

 6814 تريعة، إلياس

 6815 تريكو، جول 

 6816 تريكي، إبتسام 

 6817 تزي, سون



 6819 تشاندهوك، نيرا

 10077 تشبالو، رانية 

 6820 ,5546 تشرشل, شارلز هنري

 8859 تشكوتش كبير، نفيسة

 8172 تشوكتش، محمد رضا 

 6821 تشومسكي, ناعوم

 6824 ,6823 ,6822 تشومسكي, نعوم 

 9776 ,6825 تشومسكي، ناعوم

 6828 ,6827 ,6826 تشومسكي، نعوم 

 6829 تشيتر، صحرة 

 6830 تشيكو، أمينة 

 6831 تشيكو، آية

 10265 تعريب عمر الديراوي 

 3119 تعليق الشيخ ابراهيم رمضان

 6197 تعليق سعيد هارون عاشور

 5228 ,5227 تعليق مصطفى محمد عمارة 

 6834 تعوينات،علي

 5372 تقديم الهاشمي السبعي 

 7424 تقديم سيد كريم

 6835 تقديم صالح الدين حافظ

 8028 تقديم محمد إسماعيل ظافر 

 10910 تقديم مصطفى سعيد الخن

 10901 تقديم وتعليق مصطفى جواد 

 6836 تقية عبد الفتاح 

 6837 تقية، محمد 

 6838 تكواشت، حفصة أميرة 

 6839 تالعيش، عمر

 6842 تلمساني، فريال حسناء 

 11450 تلمساني، محمد

 6843 تلي, تشارلز

 3150 تليمة، عصام 

 6844 تمار يوسف 

 6845 تماني، عاشور 

 9107 ,9106 تمزور، أحمد 

 6847 ,6846 تموري، نسرين 

 6848 تميم ، نزار خالد

 6849 تميم ، نزارخالد

 6850 تميم، نزار خالد

 6853 ,6852 توات، الطاهر

 10395 توات، عبد هللا 

 6854 توات، هشام



 6855 توات، وسام 

 11452 تواتي، أحالم

 6856 تواتي، أمينة 

 6860 ,6859 ,6858 ,6857 تواتي، بومهلة

 6861 تواتي، سارة 

 12191 تواتي، سامية 

 6863 ,6862 تواتي، سلمى 

 6864 تواتي، عمرو 

 6865 تواتي، لويزة 

 8680 تواتي، نعيمة 

 6866 توزوت، سارة 

 6868 ,6867 توفيق المدني,أحمد 

 7850 توفيق وهبة

 6869 توفيق, أحمد 

 6870 توفيق, زهير 

 6871 توفيق, سعد حقي 

 7579 ,6872 توفيق, عبد الرحمن

 6873 توفيق، سعد حقي 

 6874 توفيق، عمر إبراهيم 

 6875 توفيق،أسماء فتحي 

 6876 توفيق،رؤوف عزمي 

 9996 توق،محي الدين

 6877 توم، دجالس

 2772 تومارد، مصطفى احمد 

 6878 تومي, عبد القادر

 6879 تومي، خديجة

 6880 تومي، خليدة 

 4046 ,4045 تومي، عبد الكريم

 6881 تومي، عبدالقادر

 6882 تومي، فلة

 6883 تومي، فوزية 

 6884 تومي، محمد

مريم تومي،   6885 

 6886 تونسي، عفاف 

 6887 تونسي، ف.الزهراء

 6888 توهامي ، عمر 

 6864 توهامي، بالل 

 6889 تويزة، فريدة 

 6893 ,6892 ,6891 ,6890 توينبي, أرنولد

 6894 تيب، الطيب 

 6895 .تيد،لوسي أ



 6896 تيرنر, جوناتان 

 6829 تيزيري، عرقام

 6898 ,6897 تيسير مفلح كوافحة

 2697 تيسير، عبد هللا 

 8479 تيطراوي، رمضان

 6899 تيغيم, فيليب فان

 8690 تيفن، وردية

 6900 تيفورة، أسماء 

 6901 تيلر, تولبت جي

 6902 تيللي، تشارلز

 6903 تيماشيف, نيقوال 

 6904 تيمرمان، كينيث آر 

 6905 تيمور, محمود 

 6906 ثابت, احمد 

 6907 ثابت, عادل فتحي

 6908 ثابت, عمرو 

 6909 ثابت, عمرو جمال الدين 

 6910 ثانوية التعليم االصلي بوهران

 6911 ثلجون، أحالم 

 6912 ثلجون، أحمد

 5520 ثلجي، محمد جابر 

 6913 ثليالني ، احسن

 6915 ثوماس، لويل 

 6916 ثويبة، برقيقة

 6917 ج. حنفي 

 6918 ج.ترول, د.تيموني 

 5107 ج.س.كوالن 

 4096 جاب هللا علي جاب هللا

 6919 جاب هللا, سعد عبد هللا 

 6920 جاب هللا, سيد 

 6923 ,6922 ,6921 جاب هللا، عبد هللا 

 6924 جابر الجيلي

 6925 جابر حسنين، ابراهيم 

 11538 ,11197 جابر عبد الحميد جابر

 3722 جابر محمد عبد هللا 

 6928 ,6927 ,6926 جابر, جابر عبد الحميد

 جابر, سامية محمد 
2769, 6929, 6930, 6931, 6932, 

6933, 7055, 9682 

 10664 جابر، إبراهيم

 6935 ,6934 ,6877 جابر، جابر عبد الحميد

 6936 جابر، سامية محمد 



 5891 جابري, صارة

 6937 جابري، سهام

 6938 جاد الرب, حسام الدين 

 6940 ,6939 جاد, منى محمد علي

 6941 جارشلي، إسماعيل حقي 

 8702 جارمان, سيباستيان

 6942 جارنم, ديفيد 

 6943 جاسم محمد, محمد 

 6944 جاسم, أنمار لطيف نصيف 

 6945 جاسم, ناصر عبد الرزاق المال 

 6947 ,6946 جاسم، جعفر حسن

 6948 جاسم، محمد باسم

 6949 جاك فرجيس

 6950 جاكسون، روبرت 

تمرجيان جاكلين   4452 

 6951 جاما، ندير 

 6952 جامع، محمد نبيل 

 6953 جامع،محمد نبيل 

 6954 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 6955 جامعة نايف للعلوم األمنية

 2601 جامل،عبد الرحمن 

 8210 جان باتيست دوروزيل

 11338 جاندرو, شوميليه 

 6956 جانسون، فرنسيس 

أوبوايه جانين   5537 

 5759 جانين أوبوايه, كلود كاهين 

 6957 جاهل, نظير

 12840 جاهل، نظير

 6958 جاويش, عبد العزيز

 6959 جبار, آسيا

 6960 جبارة, جبارة عطية 

 6962 ,6961 جباره, جباره عطية 

 12546 جباس، فاطمة

 6965 ,6964 ,6963 جبالي، خديجة 

 6966 جبر سعيد، سعاد 

فريدجبر,   7844 

 6967 جبران، مسعود محمد 

 7181 جبرائيل حيور 

 6968 جبري, عبد المنعم

 6969 جبري، عبد هللا عبد الناصر 

 6970 جبريل, عبد الرحمن 



 6971 جبريل، موسى 

 6972 جبل، عبد الناصر عوض أحمد 

 6973 جبلي، الطاهر 

 7182 جبور, جبرائيل 

 6974 جبير، شادي نسيم 

 12762 جتكر فاضل

 8830 ,6706 جتكر, فاضل

 جحيش, محمد 

6975, 6976, 6977, 6978, 6979, 

6980, 6981, 6982, 6983, 6984, 

6985, 6986, 6987, 6988 

 6989 جدعان, فهمي 

 11362 جدو، فاطمة

 6990 جدو، كمال

 6991 جدوع،عصام 

 5974 جدي علي، خديجة 

 8756 جدي، سهيلة

 6992 جديد ,الحاج مسعود

 6993 جديد، نزار بشير

 6994 جديدي، معراج

 6995 جراب، صالح 

 6996 جرابر, دوريس

 6997 جرابي، وليد

 6998 جراح، بدر أحمد

 6999 جراح، سليمة

 7000 جراح،بدر أحمد

 7001 جرادات, مهدي

 4174 جرادات، عبد الناصر أحمد 

 7002 جرادات،عزت 

 7003 جرادنية، كلثوم

 6247 ,5889 جرادنية، مسعودة 

 7004 جرادنية، هاجر 

 7005 جرار, شذى 

 7006 جرار, كفاح

 7007 جرار، أماني غازي 

 7008 جرانت, أ.ج

 7009 جراى، جون 

 11534 جرباع، علي

 7010 جرجس, فواز

 7011 جرجس، جرجس ميشال

 7182 جرجي, إدوارد 

 7012 جرمان, عمار



 7013 جرمان، عمار

 2834 جرمون، سفيان

 7015 ,7014 جروان, فتحي عبد الرحمن 

 7016 جروم، نيك 

 7017 جريقز, ه.ر.ج 

 7019 جزيري، هشام

 7020 جسوس نعمان، سمية

 7021 جعروم ذهبية

 جعفر الناصري, محمد الناصري 
5277, 5278, 5279, 5280, 5281, 

5282, 5283, 5284 

 9256 جعفر, صفاء عبد السالم

 7022 جعفر, صفاء عبد السالم علي 

 7023 جعفر, عبد القادر

 7024 جعفر، أمينة 

 7025 جعفر، نوارة سعدية

 7026 جعفر،عبدالقادر 

 7027 جعفري, أحمد أبا الصافي 

 7028 جعفري، أحمد أبا الصافي 

 12732 جعفري، الحسين

 7029 جعفري، رتيبة 

 7030 جعفري، فتيحة

 8476 جعفري، هجيرة 

 7031 جعكور،مسعود 

 7737 جعني، الحاج عيسى

 7032 جعنيني،نعيم حبيب 

 3270 جعيط, هشام 

 7033 جغابة, محمد 

 7036 ,7035 ,7034 جغابة، محمد 

 7037 جغلول, عبدالقادر 

 7038 جغول, عبد القادر 

 7039 جكاني، سالم

 12677 جالب, فرحات

 7040 جالل ، احمد سعد

 2819 جالل العشري 

 12743 جالل يحي

 7041 جالل, زناتي

 7042 جالل, شوقي

 7043 جالل، بشرى

 7044 جالل، زينب 

 7045 جالل، سعد

 7046 جالل، فطيمة



 7047 جالل، محمد

 11384 جالل، محمد أمين

 2381 جالل، محمود أسامة

 7048 جالل، مليكة

 7049 جالل، نيبل

 7050 جاليلي، بسمة

الرزاق جلبي ، علي عبد    7051, 7052, 7053 

 جلبي, علي عبد الرزاق 

7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 

7059, 7060, 7061, 7062, 7063, 

8875 

 11806 جلبي، علي عبد الرزاق 

 5627 جلوات، سعاد

 7064 جلوب, جون باجوت 

 7065 جلول، سفيان

 6376 جلولي، حنان 

 7066 جليد، فاطمة

 7067 جليد، نصيرة

 7068 جليلي، محمد رضا

 7069 جماعة مؤلفين

 10700 جمال االتاسي

 12868 جمال الجزيري 

 7070 جمال الدين, محمود محمد

 7071 جمال الدين، سهيل

 7072 جمال قنان

 7073 جمال قنان

 7749 جمال م.أحمد

 10356 جمال محمود حجر 

 5129 جمال يحياوي 

 7075 جمس ويلسون ستيفنس 

 8052 جمعات، خالد

 7076 جمعة ، أحمد

 7077 جمعة, محمد لطفي 

 7078 جمعة، ربيع 

 7079 جمعة، سلمى محمود 

 3931 جمعة، عماد الدين جمال 

 11276 جمعة،سلمى محمود 

 7105 .جمعة،نبيلة خليفة

 7080 جمعي، خليدة 

 7081 جمعي، ف.الزهراء

 7082 جمعي، فتحية 

 7083 جمعي، فضيلة



 7085 ,7084 جمعي، نور الهدى

 7086 جمعية الشهيد الرائد عمار راجعي

 7087 جمل، جهاد محمد 

 7088 جمل،محمد جهاد 

 4822 جميل أبو نصري 

 7089 جميل, حسين 

 7093 ,7092 ,7091 ,7090 جندلي ، محمد بن ابر اهيم

 7094 جندي، نسيمة 

 13111 جنيد، حنان

 4613 جهاد شعب الجزائر

 7844 جهامى،جيرار

 7095 جهالن, محمد بن أحمد

 12758 جو مران إليس

 7096 جوابري، هجيرة

 5865 جواح، زكية

 7097 جواد, قيس خزعل 

 7098 جواد،عباس حسين جواد 

 7099 جودة ، محفوظ 

 7100 جودة، مصطفى

 4452 جودت عزت عبد الهادي 

 9693 جودت عزت عطيوي

 9942 ,4239 جودت, حزامة

 7101 جودي األخصر,أبو الطمين

 7102 جودي, محمد حسين

 7103 جودي، محمد حسين

 6705 جورج أبى صالح 

 7181 جورج حداد, عبد الكريم رافق 

 8847 جورج كتوره 

 8845 جورج كوسي 

 9838 جورج مالبرونو 

 7104 جوردون, جرانت

 7105 .جورمان،ميشيل

 6705 جوزف عبد هللا

مغيزل جوزف   11394 

 12800 جوزف مغيزل, عبد العزيز الدوري

 5401 جوزيف عبد هللا

 12761 جوزيف نسيم 

 6901 جوزيف, جون إين

 12843 جوزيف, جينفر 

 7106 جوق, إدمون

 7107 جولي، مراد 



 7109 ,7108 جوليان, شارل أندري 

 7110 جوليان، شارل أندري 

 6824 جون جنكرمان, تاكي مساكازو 

 3323 جون مارتي

 7111 جون،جاسون

 10701 جونستون،إدجار

 7112 جوهر, علي صالح 

 7113 جويبة ، عبد الكامل

 7114 جويبة، عبد الكامل

 7115 جويدة, فاروق 

 7116 جي تيلر, تولبت 

 7117 جيار، عقيلة

 7118 جيب, ه.أ.ر 

 7120 جيتين، آرثر 

 7119 جيدل، عمار

 13123 جيرار جهامي

 5529 جيرارد،هيربرت

 7120 جيرسيلد، آرثرت

 11365 جيريمي بريسمان 

 7121 جياللي صاري 

 12783 ,12782 جياللي، صليحة 

 7122 جياللي، مليكة

 7123 جيمس.س 

 12764 حاج اسماعيل, حيدر

 7986 حاج إسماعيل، حيدر

 7124 حاج أعمر، حليمة

 7125 حاج بن فطيمة، خليدة

إلهامحاج حاحوم،   7126 

 7127 حاج حاحوم، محمد 

 10904 حاج خليل، عزيز

 7128 حاج عثمان، سامية

 8757 حاج علي، منيرة 

 7129 حاج عيسى, كوزي 

 7130 حاج قوير، بهية

 10140 حاج مسعود ، مسعود 

 11704 ,7036 ,7035 حاج مسعود، مسعود 

 7131 حاجي فريد

 7132 حاجي، فريد 

 5575 حاجي، فضيلة 

 7133 حاجيات ، عبد الحميد

 6407 حاجيات, عبد الجميد



 حاجيات, عبد الحميد
2455, 2456, 3233, 4353, 6778, 

7134 

 7136 ,7135 ,6027 حاجيات، عبد الحميد

 7137 حاجيات،عبد الحميد

 7138 حارش محمد الهادي

 7139 حاروش, نور الدين

 7140 حاروش، نور الدين

 7141 حاشي, سليمان

 7143 حاطوم نور الدين

 7145 ,7144 حاطوم, نورالدين

 7146 حافظ, أحمد غانم 

 7148 ,7147 حافظ, صالح الدين 

 7149 حافظ, نبيل عبد الفتاح 

 7120 حافظ، إبراهيم

 7150 حافظ، أحمد غانم 

 7151 حافظ، أشرف 

 7153 ,7152 حافظ، درية السيد 

 7154 حافظ، محمد عبده

 7155 حافظ،محمد علي 

 12389 حالو، نعيمة 

 7156 حامد ، هندومة محمد انور 

 4121 حامد عمار

 7157 حامد, سليمان

 7158 حامد،حمدي أحمد محمود 

 7159 .حامدعلي،أسامة

 7160 حامي، جميلة

 6610 حامي، عبدالقادر 

 7161 حامي، فتيحة

 10208 حامي، هشام

 7162 حانو، سارة 

هللا, عدنانحب   7163 

 7164 حبابرة، سارة 

 7165 حباسي، شاوش 

 10039 حباش، فوزية

 7166 حبريش، نجية

 7167 حبور, عرفان محمد

 7168 حبيب هللا، لعجال 

 7169 حبيب, جمال شحاتة

 7170 حبيب, رفيق 

 7171 حبيب, عالية

 7173 ,7172 حبيب, مجدي عبد الكريم



 7174 حبيب، حدة 

زهرة حبيب،   7175 

 7176 حبيش، فتيحة 

 7177 حتمل, أيمن محمد علي محمود 

 7178 حتمل، أيمن محمد علي محمود 

 7182 ,7181 ,7180 ,7179 حتي, فيليب 

 7183 حثروبي،محمد الصالح 

 7184 حجاب ، محمد منير 

 7188 ,7187 ,7186 ,7185 حجاب, محمد منير 

 7189 حجاب، محمد منير 

 7190 حجاب، مسعودة 

 7191 حجاب،محمد منير 

 5587 حجاج، أبو جبر 

 7193 ,7192 حجاج، أسامة

 7194 حجاج، بشرى

 9934 حجاج، بالل

 7194 حجاج، جميلة

 7195 حجاج، سارة

 7196 حجاج، سميرة 

 9309 حجار، بوبكر 

 6454 حجار،طاهر

 7198 ,7197 حجازي, أحمد توفيق

 7199 حجازي, عبد المعطي

 7202 ,7201 ,7200 حجازي, محمد عبد الواحد 

 7203 حجازي, محمود فهمي 

 7204 حجازي, مصطفى

 7205 حجازي، أحمد توفيق

 7206 حجازي، سمير سعيد 

 7207 حجازي، عبد الواحد 

 7208 حجازي، مصطفى

 10938 حجام، أمينة

 10239 حجام، رانية

 7209 حجة، شوكت رمضان

 7210 حجر، جمال محمود

 7211 حجو،عبد المقصود 

 7212 ححام، سميرة 

 7213 حداد, إيفون يزبك

 7898 ,6411 حداد, سليم 

 10291 حداد, ماري زايد 

 7214 حداد, محمد بشير 

 7215 حداد, مهّنا



 7216 حداد، الطاهر 

 7217 حداد، جميلة 

 7218 حداد، رضا 

 7219 حداد، عفيفة 

 7220 حداد، مهنا يوسف 

 2803 حداد،توفيق

 8960 حداد،سليم 

 7221 حدادو محمد األمين

 7222 حدادوة، رشيدة

 7223 حدار، عبد العزيز

 7224 حداش، براهيم

 7225 حدان، ربيعة

 7226 حدباني، ف.الزهراء 

 11045 حدبي، مراد

 7227 ,2749 حدبي، وردة

 7228 حدو، حمزة

 7848 حديد، جازية

 9021 حديد، رانيا

 7229 حديد، سمية

 9958 حديد، عيسى

 7230 حديد، محمد

 7231 حرابي، آسيا

 7232 حرابي، محمد هشام

 7233 حراث، نور الهدى

 7235 ,7234 حراوبية، ليندة 

 7239 ,7238 ,7237 حرب, أديب

 7241 ,7240 حرب, علي 

 7242 حربى، خالد 

 7243 حربي محمد 

 7244 حربي, خالد أحمد حسنين

 7245 حربي, محمد 

 7247 ,7246 حربي، خالد أحمد حسنين علي 

 7248 حرز هللا ، محمد العربي

 7249 حرز هللا، عبد الكريم

 7250 حرز هللا،محمد العربي

 9135 حرزالوي، إيمان

 7251 حركات, ابراهيم 

 7252 حركة،أمل 

 7253 حرمة، فاطمة 

 7254 حريز، سامي محمد هشام 

 7255 حريز،سامي



 12967 حريزي، أسماء

 7256 حريزي، بوجمعة 

 7257 حريش، أحسن

 7258 حريش، سناء 

 7259 حريض، عمر

 7020 حزل، عبد الرحيم

 2798 ,2797 حسام اإلمام

 7261 ,7260 حسام محمد مازن

 9084 ,5525 حسان, تمام

 7263 ,7262 حسان, حسن محمد

 7264 حسان، أحمد محمد

 4522 حسان، حسن محمد

 7265 حسان، حليمة

 7266 حساني، عبد الكريم

 7269 ,7268 ,7267 حساني، مختار 

 7271 ,7270 حساني،مختار 

 6425 حسايني، فتيحة 

 7272 حسب هللا, علي

 7273 .حسب هللا،سيد

 7274 حسن ، عباس ناجي

 7275 حسن ، معاذ أحمد

 13098 حسن اإلبياري

 13016 حسن حبشي

 11262 حسن حسن, عمر األيوبي

 7276 حسن حسين زيتون

 7277 حسن خليفة, فريال 

 7278 حسن محمد, نبيلة 

 7279 حسن محمد، نبيلة 

 9616 حسن نافعة, محمود عبد الفضيل

 7280 حسن, أحمد حسين

 حسن, حسن ابراهيم 
7281, 7282, 7283, 7284, 7285, 

7286, 7287 

 9682 حسن, حسن محمد

 7288 حسن, ديب علي 

 7289 حسن, عصمت محمد

 7290 حسن, محمد إبراهيم

 7292 ,7291 حسن, محمود شمال

 10131 حسن, محمود عبد الرحمن 

 7293 حسن, محمود محمد 

 9020 حسن, مروه حسني علي

 7295 ,7294 حسن، جمال الدين بوقلي 



 9908 ,7296 حسن، حسنى عبد الرحيم 

احمد حسن، سليم   7297 

 7298 حسن، سمير ابراهيم

 7299 حسن، صفوان طه 

 7300 حسن، كامل سرمك

 7301 حسن، محمد خليفة

 7302 حسن، محمود شمال

 7303 حسن، نورهان منير 

 7304 حسن، هناء رجب

 7305 حسن،شوقي حساني محمود

 7703 حسن،عبد الناصر 

 7306 حسن،علي بكر 

 8972 ,7307 حسناوي، توفيق 

 7308 حسناوي، خديجة

 7309 حسناوي، سعاد 

 6009 حسناوي، ع.النور 

 7310 حسناوي، فوزية بسمة 

 7311 حسنة، كمال

 7312 حسني، سمية 

 7313 حسني، شريفة

 7314 حسني، فاروق

 7315 حسني، فهيمة 

 7316 حسنين ، ابراهيم

 7317 حسنين ، ابراهيم حسين

 7318 حسنين ، ابراهيم محمد 

 4280 حسنين, ابراهيم صبري

 7319 حسنين, بهاء السيد

 7320 حسنين, جمال مجدي

 7321 *حسنين,محمد

 7324 ,7323 ,7322 حسنين، ابراهيم محمد 

 7326 ,7325 حسنين، إبراهيم محمد 

 7327 حسنين،حسين محمد 

 6405 حسوني، المصطفى

 7553 حسيبة ، شاللي

 7328 حسيبه، مصطفى 

 10887 حسين , الشيخ

 2311 حسين , حسن عبد الوهاب 

 7329 حسين , حمدي عبد المنعم محمد 

 7330 حسين ، عدنان السيد 

 7331 حسين ،خليل

 10759 ,7897 حسين حيدر



 7332 حسين عباس، حسين وليد

 7333 حسين فرج, عبد اللطيف 

 6115 حسين لبراش

 حسين محمد حسنين

7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 

7339, 7340, 7341, 7342, 7343, 

7344, 7345, 7346, 7347, 7348 

 2614 حسين مطاوع الترتورى

 حسين مؤنس 
8387, 8389, 8390, 8391, 8392, 

8393 

 7349 حسين, احمد فراج

 7352 ,7351 ,7350 حسين, أحمد فراج

 7353 حسين, حمدي عبد المنعم

 7354 حسين, خالد حسن 

 7357 ,7356 ,7355 حسين, سالمة عبد العظيم

 7358 حسين, طه عبد العظيم

 7360 ,7359 حسين, عبد القادر 

 7362 ,7361 حسين, عدنان السيد 

 7364 ,7363 حسين, كمال الدين

 7365 حسين, محمد عبد الهادي

 7366 حسين, محمد كامل 

 7367 حسين, محمد مقبول 

 3054 حسين، أمجد

إيمان فتحي عبد المحسن حسين،   7368 

 7369 حسين، حسين فالح 

 7373 ,7372 ,7371 ,7370 حسين، خليل

 7374 حسين، سحر أمين

 6091 حسين، صابرينة

 7375 حسين، طه عبد العظيم

 7378 ,7377 ,7376 حسين، عدنان السيد 

 12384 حسين، نور

 7379 حسين، يوسف عبد علي 

 7380 حسين،أحمد فراج 

 9324 ,7382 ,7381 حسين،سالمة عبد العظيم

 9078 ,2546 حسين،سالمه عبد العظيم

 7382 حسين،طه عبد العظيم

 7383 حسين،عبد المنعم خيري

 7384 حسين،محمد عبد الهادي

 7385 حسيني، المسعود 

 6658 حشمت،حسين 

 7386 حضري، جمال 

 7387 حضري، فاطمة 

 6608 حطابي، رزيقة



كاظم حطيط,   7388, 7389 

 7391 ,7390 حفظي, إحسان

 7392 حفني, عبد الحليم

 11245 حفيان،حسين

 7394 حقي, توفيق سعد

 7395 حقيقي،نور الدين

 7396 حكيم, بن الشيخ

 7397 حكيمي، سميرة 

 7398 حالح، بالل

 7400 ,7399 حالق, حسان

 7401 حالق, وائل

 7403 ,7402 ,4959 حالق، حسان

 8241 حاللة، حميد

 7404 حالوة ، محمد السيد 

 9595 حالوة محمد، السيد 

 7406 ,7405 ,3315 ,2787 حالوة، محمد السيد 

 7407 .حالوة،محمد السيد

 7408 حالوي، مصطفى محمود 

 8868 حلبي, علي عبد الرزاق 

 7409 حلبي،علي عبد الرزاق 

 7410 حلة، سامية 

 7411 حلفاوي، حميد

مصطفى,محمود حلمي   7412 

 7413 حلمي, أحمد زكي

 7414 حلمي, محمد مصطفى 

 7416 ,7415 حلمي, مصطفى

 8188 حلمي، فارس

 12685 حلوان، سمية 

 12996 حلواني، هاجر

 7417 حلوش, عبد القادر 

 7905 حلوفي، نبيلة

 7418 حلوي، حسيبة

 5501 حليس,رابح

 7419 حليفة, محمد البدوي الصافي 

 12319 ,12318 حلياللي، عائشة 

 7420 حلياللي، هشام 

 7421 حليمي، نعيمة

 9849 حماد, عبد العظيم

 7422 حماد, مجدي

 7424 ,7423 حماد, محمد 

 4354 حماد, وليد عبد هللا



 7425 حماد، أحمد

 7426 حماد، بن عيسى

 7427 حمادات، محمد حسن محمد 

 7428 حمادات،محمد حسن محمد 

 7429 حمادات،محمد محسن محمد 

 7431 ,7430 حمادة, محمد ماهر 

 7432 حمادة, مصطفى عمر 

 7433 حمادو، عبد العزيز

 9142 حمادو، عبد القادر 

 7434 حمادوش، إلهام

 7435 حمادوش، أمال

 10256 ,10255 حمادي، أحمد

 7436 حمادي، أمينة

 7436 حمادي، إيمان

 12957 حمادي، حسناء

 10729 حمادي، حمزة

 12217 حمادي، عمرو

 7437 حمادي، محمد ضاري

 7438 حماش، جويدة 

 9166 حمام، مريم 

 8073 حمام، هجيرة 

 7439 حماميد , حسينة

 7440 حماميد,حسينة

 7441 حمانة، البخاري

 7442 حماني، أحمد

 6667 حماني، أمال

 5766 حماني، حورية

 7443 حمبلي، هدى

 7444 حمد،عبد الوهاب حسن 

 7445 حمد،نازلي صالح 

 7446 حمدان , جمال 

 7447 حمدان بن عثمان خوجة 

 7448 حمدان, عبد المطلب عبد الرزاق 

 7449 حمدان, محمد

 10429 ,7450 حمدان, محمد سعيد 

 7451 حمدان, نهلة ياسين

 7452 حمدان، محمد سعيد 

 7453 حمدان، محمود أحمد

 7455 ,7454 حمدان، هشام 

 12317 ,7456 حمدان،محمد سعيد 

 7457 حمداني، رفيقة



 7458 حمداني، فلة 

 12250 حمداني، نعيمة

 10920 ,2902 حمداني، يوسف 

 11250 حمداوي، إيمان

 7935 حمداوي، محمد

 4876 حمداوي،محمد

 6203 حمدوني، محمد 

 7459 حمدى،على 

 7460 حمدي الجبوري, ساجر ناص

 7461 حمدي علي الفرماوي 

 7462 حمدي، أحمد

 11428 حمدي، حكيم

 6640 حمدي، حكيمة 

 7463 حمدي، علي 

 1647 حمدي، نزيه

 6971 حمدي، نزيه عبد القادر 

 7464 حمدي،نرجس

 7465 حمرراس، نورة 

 7466 حمروش ، عبد المالك

 12538 حمريط، حنان 

 2738 حمزاوي، زكية

كريمة حمزاوي،   7467 

 5850 حمزاوي، نجاة

 7468 حمزة ، أحمد ابراهيم

 2820 حمزة ، مصطفى 

 7469 حمزة ، ميمونة ميرغني

 2821 حمزة الحاليقة

 7470 حمزة، أحمد إبراهيم

 7471 حمزة، أحمد عبد الكريم

 7473 ,7472 حمزة، رباحي

 7474 حمزة، رحيمة 

 7475 حمزة، سعاد 

 7476 حمزة، كمال 

 7477 حمزة، مختار 

 6355 حمزي، حمزة

 10939 حمل، حورية

 11435 حمالوي، علي

 7478 حمالوي، نصيرة 

 5178 حمو, الهادي

 7479 حمو، سامية 

 6000 حمو، سلمى 



 7480 حمود، خضير كاظم

 7482 ,7481 حمود، سوزي

 7256 حمود، طه

 7483 حمودة ياسين, رياض 

 7484 حمودة, عبد الحميد حسين

 8733 حمودة، سامية 

 7485 حمودة، يمينة 

 7486 حمودة،رامي حسين

 7488 ,7487 حمودي، إكرام

 7489 حمودي، إمام الشافعي محمد

 6510 حمودي، سليم

 7490 حمودي، شريف

 4496 حمودي، فاطمة الزهراء 

 13088 حمودي، فتيحة

 11174 حمودي، هاجر

 7495 ,7494 ,7493 ,7492 ,7491 حمور, عرفان محمد

 7497 ,7496 حموش، فريد

 7498 حموش، نادية 

 5412 حميد الكنتي 

 7499 حميد, بشير ناظر 

 7500 حميدان، سهاد حمدان 

 13059 حميدة, فتحي سالم

 7501 حميدة، راضية

 7502 حميدشي، فاروق

 11523 حميدوش، حنان 

 6050 حميدوش، حورية 

 7504 ,7503 حميدوش، عائشة

 7505 حميدى, جعفر عباس 

 8708 حميدي, سامية 

 7506 حميدي، أبو بكر الصديق 

 7507 حميدي، الحاج

 7508 حميدي، أمينة 

 8009 حميدي، إيمان

 7509 حميدي، زبيدة 

 6154 حميدي، سامية 

 8069 حميدي، سعيدة 

 7510 حميدي، فتحي سالم

 7511 حميدي، فوزية

 7512 حميدي، ليلى

 11467 حميدي، محفوظ 

 7498 ,6187 حميدي، مريم 



 7513 حميدي، مليكة 

 12279 حميدي، نصيرة 

 7514 حميدي، نورة 

 7515 حميدية، أسماء 

 7516 حميدية، أمال

 10311 حميدية، أمينة 

 6055 حميدية، خديجة

 7517 حميدية، رحمة

 6144 حميدية، ع.المالك

 7518 حميدية، ف.الزهراء 

 7519 حميش ، عبد الحق

 7520 حميش, بن سالم

 7521 حميطوش، يوسف 

 9195 حنا داود

 7523 ,7522 حناشي, هابت 

 9471 حناشي، أمينة 

 10819 حناشي، سعاد

 7524 حناشي، شيخي

 7525 حناشي، عماد

 7526 حنان شعبان

 7527 حنان عبد الحميد العناني

 5252 حنان علي ابراهيم الطائي

 7068 حنان فوزي حمدان 

 11352 حنان كسروان

 7528 حنان, محمد ظفر هللا 

 7529 حنان، سمية

 7530 حنطابلي، وهيبة 

 7532 ,7531 حنفى،حسن

 2992 حنفي بن عـيسى

 7533 حنفي عوض، السيد

 7537 ,7536 ,7535 ,7534 حنفي, حسن

 9189 حنو، حمزة 

 7538 حنورة, مصري

 5629 حنيش، حميدة 

 7539 حنيش، خديجة

 7540 حنيش، رفيدة 

 4749 حنيني، رابح 

 7544 حواس, زاهي 

 7545 حواش, جمال

 10205 حواش، عمر

 7546 حوت، سالف



 7547 حوت، سلمى

 7548 حوتي، أم الخير

 8272 حوي، منير 

 7549 حويتي، أحمد 

 7550 حياني, ابراهيم 

 8923 حيدر، حسين

 2806 حيدر،عبد السالم 

 7551 حيدوش، أحمد

 7552 حيرش، سميرة 

 7064 حيزي حماد

 7553 حيزية ، رحماني 

 7555 ,7554 حيمر, عبد السالم

 11595 حيمري، إيمان

 7556 حينوني، رمضان 

 7557 حيواني، سعاد 

 7558 حيولة، مريم

 7562 ,7561 ,7560 ,7559 خاطر, أحمد مصطفى

 7563 خاطر, حسن علي 

مصطفىخاطر، أحمد   7564 

 10579 خالة، عائشة 

 7236 خالد أبو بكر

 12964 خالد الرميضي 

 3256 خالد بوشمة

 11561 خالد سليمان, عبد الحسين شعبان 

 5358 ,5357 ,5356 خالد عبده الصرايرة

 7945 خالد غنيم

 7566 ,7565 خالد كبير عالل

 7567 خالد, أسامة 

 7568 خالد، عمرو 

 7569 خالد،سعاد محمد

 7570 خالدي، خديجة 

 7571 خالدي، خولة 

 7572 خالدي، سيد علي 

 7573 خالدي، نسيمة

 11956 خالفي، باية

 5809 خالفي، فتيحة

 7575 ,7574 خالي، شهرزاد 

 3803 ,3802 خان، أحمد 

 7576 خباز, حنا 

 7577 خباشة، سعاد

النشرخبراء المجموعة العربية للتدريب و   7578 



 7579 خبراء مركز الخبرات 

 11868 خبزاوي، مراد

 7580 ختام، إسماعيل

 7581 ختاوي، محمد 

 8820 ختيم، حياة 

 12986 خثير، سمية 

 7582 خدرج, زهرة وهيب 

 7583 خدوسي، رابح 

 11659 ,7584 خدوسي، كريمة

 7585 خديجة بقطاش 

 7586 خدير، عبد الحق 

العالي خديم، عبد   7587 

 10616 ,6103 خديم، فاطمة

 7588 خراز، سمية

 11353 خرباش، أيوب 

 12532 خربوش، إبراهيم

 7589 خربوطي ، شكران عبد الرحمن 

 9454 خربيش، إسماعيل 

 7590 خرشف، سمية

 7591 خرشف، ناريمان

 7592 خرشي ،عبد الرحمن 

 7593 خرشي، حياة

 7594 خرفى, صالح 

 7595 خرفي.سهام

 7596 خروبي، خديجة

 7598 ,7597 خروبي، عفيفة

 7599 خروف, حميد

 7600 خريبش، عبد القادر

 7602 ,7601 خريسات، محمد عبد القادر

 7603 خريسان, باسم علي 

 11259 خريفي، نسيمة

 10366 خزاعله, عبد العزيز 

 7604 خزعل, عبد النبي

 10965 خشافي، سهام

 7605 خشبة, دريني

 7606 خشيم, علي فهمي

 7607 خشيم, مصطفى عبد هللا 

 7608 خصاونة, رعد مصطفى 

 4445 خصاونة, عون 

 2617 خصاونه،محمد أحمد

 7609 خضر ، خالد 



 7610 خضر ، فخري رشيد 

 7611 خضر, سناء

 7612 خضر, عبد الباسط متولي

 7613 خضر, محسن

 7614 خضر، خضر 

سناءخضر،   7615 

 7616 خضر، عادل انور

 7617 خضر، فوزي 

 7618 خضر، محسن 

 2611 خضر، منال عبد الرحمن 

 7619 خضر،، أحمد جميل

 7569 خضر،ريما

 7620 خضر،ضحى حيدر 

 7621 خضر،عبد الباسط متولى

 7622 خضراوي, هادي 

 7623 خضراوي، عزة 

 7624 خضور ، أديب محمد

 7625 خضور، أديب

 7626 خضور، أديب محمد

 3659 خضير, ثعبان كاظم 

 7627 خطاب محمد صالح

 7628 خطاب, سمير 

 7631 ,7630 ,7629 خطاب, عبد الحميد

 7632 خطاب, عمر محمد 

 7633 خطاب, محمد أحمد 

 7634 خطاب،محمد احمد 

 7635 خطاب،محمد صالح

 7636 خطابي، خضرة

 7637 خطار، خيرة

 10043 ,10042 خطار، مريم

 7638 خطايبة, عبد هللا محمد 

 7639 خطيف، صابرة

 خفاجي, محمد عبد المنعم 
7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 

7645 

 7646 .خفاجي،محمد عبد المنعم

 7647 خفيف، إنعام قاسم

 13087 خالدي، زهية 

 7648 خالصي، علي 

 7649 خالف, عبد المنعم محمد 

 7650 خالف، محمد حسن رجب

 7225 خلبار، فوزية



 7652 ,7651 خلداوي، نادية 

 2305 خلدون أبو الهيجاء

 12360 خلدون ناجي معروف

 7653 خلف ،عبدالجواد 

 7654 خلف التميمي,عبد المالك

 7655 خلف هللا, محمد

 7656 خلف, أمل 

 7657 خلف, عبد الجواد 

 7658 خلف, محمود

 7660 ,7659 خلف، بشير

 7661 خلف،بشير

 6171 خلفات، حنان

 7662 خلفات، مفتاح 

 9372 خلفي، الهادي 

 13033 خلفي، خديجة 

 7663 خلفي، رفيقة

 5788 خلفي، يوسف

 7664 خلوف , مصطفى شاهر

 7665 خلوف، شريفة

 7666 خلوي، شميسة

 12742 خليفاتي، شهيرة 

 10519 خليفة ، وليد السيد 

 9743 ,9742 خليفة الجنيدي

 7667 خليفة, إيهاب 

 7668 خليفة, ربيع حامد 

 7670 ,7669 خليفة, عبد الرحمن 

 7671 خليفة, عبد اللطيف محمد

 7672 خليفة, فريال حسن 

 7673 خليفة, محمد البدوي الصافي 

 7674 خليفة، أمال 

 11974 خليفة، خالد 

 7722 خليفة، رتيبة

 6628 خليفة، سوالف

شعبان عبد العزيزخليفة،   4134 

 7675 .خليفة،شعان عبد العزيز

 .خليفة،شعبان عبد العزيز
7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 

7681, 8471, 11839 

 7682 خليفي، جميلة

 7683 خليفي، حنان

 7685 ,7684 خليفي، عبد القادر 

 7686 خليفي، محمد 



 5570 خليل ، أحمد خليل 

 7687 خليل ، رقية فيصل 

 5571 خليل أحمد حليل 

 12672 ,9119 ,8893 خليل أحمد خليل 

 4842 خليل الجر 

 7043 خليل الشرفي، مريم 

 7688 خليل العمر, معن

 7689 خليل النجار، فخري 

 7690 خليل, إبراهيم

 7691 خليل, بكري

 10952 ,7692 خليل, خليل أحمد 

 7693 خليل, عادل عبد الغفار 

الدين خليل, عماد   7694, 7695, 10709 

 7696 خليل, كمال محمد 

 7697 خليل, نجالء عاطف

 7698 خليل، أحمد خليل 

 7699 خليل، إلهام عبد الرحمن 

 7700 خليل، تمام إبراهيم

 7701 خليل، خليل أحمد 

 7702 خليل، عماد الدين 

 7703 خليل، محمد محمد سيد 

 7705 ,7704 خليل، منى عطية خزام 

 7706 خليل، نبيل سعد 

 10654 خليل،أحمد خليل 

 7395 خليل،الياس

 7707 خليل،فؤاد 

 7709 ,7708 خليل،نبيل سعد 

 6597 خمار, عائشة

 7710 خمش, مجد الدين عمر خيري

 7711 خمش، مجد الدين

 9276 خموج، عبير 

 7712 خميس،هبه هللا احمد 

 7713 خميسي, حميدي

 7714 خميسي, ساعد

 7715 خميسي، إيمان 

 7716 خميسي، ساعد

 7512 خنافيف، عفاف

 4552 خنافيف، يوسف 

 7717 خندي, أحمد جرجيس سليمان

 7718 خنشالوي، زعيم

 3790 خنفر، محمد حسن 



 8648 خنفوف، عقيلة

 7719 خنوش، سارة 

 6207 خنوش، موسى 

 7720 خنوف , علي

 7721 خنوف، علي

 7722 خواتي، إبتسام

 6700 خوازم ، رشيدة

 6701 خوازم, رشيدة

 7723 خوالد، محمد

 7724 خوالدة،أكرم صالح محمود

 7726 ,7725 خوان، أمينة

 7727 خواني، إبتسام

 7728 خوجة، حمدان 

 7729 خوخة، أشرف فهمي

 7730 خوخه، أشرف فهمي

 7731 خوخه، أشرف محمد

 7732 خولي, محمد

 7733 خولي، معمر فيصل

 6226 خوليف، زيدان 

 7734 خوني، فتيحة

 10025 خوني، نصيرة 

 10501 خياري، كنزة 

 7735 خياطي، خديجة

 7736 خياطي، عبد القادر 

 7736 خياطي، مصطفى 

 7737 خيدر، علي 

 12274 خيذر، لويزة

 5953 خير الدين شترة

 8198 خير، حسين

 7738 خيرون، فااطمة الزهراء

 8175 خيري حماد

 5371 خيري سعيد 

 10441 خيري, السيد محمد

 8182 خيري،محمد 

 7739 خيط, محمد 

 7740 خيط، محمد 

 7741 د.م

 7742 دار الملك عبد العزيز

 7743 دارد، أوليفي 

 7975 دارزير، عائشة 

 7744 دارين، تشارلز 



 7747 ,7746 ,7745 داغر، شربل 

 7749 داقدسن, باذل 

 7750 دال، روبرت

 7751 دالع, مصطفى 

 8838 ,8837 دالع، سعيدة

 7752 دالي, مليكة 

 7753 دالي، كارولين 

 7754 دالي، مليكة 

 7755 دانيال هاالهان

 7756 دانينو، فرلنك 

 7758 ,7757 داهش، محمد علي 

 10338 داود الباز 

 7759 داود العذاى، عدنان 

 7761 ,7760 داود, عبد البارى محمد 

محمد محمدداود,   7762 

 6063 داود، حنان 

 7763 داود، حواش 

 7764 داود، فاطمة 

 7765 داود، معمر

 6971 داود، نسيمة

 7766 داود،عبد البارى محمد

 11149 داودي، رابح 

 10483 داودي، عمر 

 7770 داودي،عمر 

 7767 داوني، كمال سليم

 7768 داوود, محمد محمد 

 7769 داوود،عبد العزيز أحمد 

 7770 داوي، عبد الكريم 

 6651 دايري، نسيمة

 7771 دايمي، أحالم

 7772 دبازي، سارة

 10499 دبازي، محمد

 7773 دباش، وفاء

 11383 دبدابي، هاجر

 7774 دبش, إسماعيل

 7776 ,7775 دبلة, عبد العالي 

 7777 دبور،عبد اللطيف محمد

 7778 دبوز، محمد علي

 7779 دبي، وليد

 7780 دجيريجيان، إدوارد ب

 7781 دحام، زينب وحيد 



 7782 دحلب, سعد

 7783 دحماني, توفيق 

 7784 دحماني, شريفة محمد عمر 

 6134 دحماني، أم السعد 

 10815 دحماني، حضيرة

 8752 دحماني، حفصة

 7785 دحماني، حنان

 4650 ,4649 دحماني، خديجة

 7786 دحماني، رابح

سميرة دحماني،   7454, 7455 

 12689 ,12688 دحماني، فاضل 

 7787 دحماني، مختار 

 7788 دحماني، نسرين 

 7789 دحماني، نوال

 6419 دحمون، إيمان

 3788 دحمون، عبد الرزاق

 7790 دحمون،عبد الرزاق

 7791 دحو, العربي

 7793 ,7792 دحو، العربي

 7794 دحو،العربي

الصغيردخان، عبد العزيز   7795 

 7796 دخليل، محمد حسن

 7797 دراج ، محمد

 7798 دراج، أمينة

 7799 دراج، محمد

 7800 دراجي، العامرية

 9543 دراجي، خديجة 

 6380 دراجي، رزيقة 

 7801 دراجي، ريمة 

 7802 دراجي، سوالم 

 7803 دراجي، عبد الرزاق 

 7805 ,7804 دراجي، محمد

 7806 دراجي، مفتاح

 7807 درار، ف.الزهراء 

 8913 درار، قيرواني 

 3146 دراسة وتحقيق عبد هللا شحاتة

 6205 دراسة وتحقيق محمد بن بريكة البوزيدي الحسني

 4488 دراوشة ، صدام راتب

 7809 دردور، نبيلة

 7810 دردوس، مكي

 2493 دردير, صالح عبد العزيز 



 7811 درقاوي، حنان 

 5894 درقة، سمية 

 7813 ,7812 درواز, الهادي أحمد

 7814 درواز، الهادي 

 7815 ,7600 درواش، رابح 

 5890 درواوي، مراد 

 7816 درواوي، وفاء

 7817 دروزة, أفنان نظير

 7819 ,7818 دروزة, محمد عزة

 7820 دروزه, أفنان نظير

 دروزه, محمد عزة
7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 

7826 

 7827 دروزيل, ح.ب

 9812 دروش، ف.الزهراء 

 7828 درويش ، ابتسام الحسيني 

 3625 درويش جويدي 

 7829 درويش, خليل

 7830 درويش, زين العابدين

 7831 درويش, فوزي

 7833 ,7832 درويش، أحمد عبد الرؤوف 

 8270 درويش، أسماء 

 6390 دريادي، فاطمة 

 7834 درياس, لخضر 

 7835 دريدا، جاك 

 7836 دريسية، بالل

 11261 ,8500 درينى خشبة

 7837 دريوش، أمال

 7838 دزيى، شهبال

 7839 دسه، نادر عبد هللا 

 12483 دسوقي، اسيا

 8503 دسوقي، محمد

 12758 دعاء محمد صالح الدين الخطيب

 7840 دعاس، خالد 

 6248 دعاس، مسعودة

 6426 دعاس، نصر الدين 

 8173 دعب قناب عائدة

 7841 دعمس،مصطفى نمر 

 5287 دعمس،نمر

 2807 دعنا ،زينات 

 7842 دعنا، زينات يوسف 

 7843 دغفوس، راضي 



 7844 دغيم،سميح

 7845 دفتري, فرهاد 

 7953 ,7952 دفيلية، أسماء

 7846 دقيش، سميرة 

 10522 دكاني، أم الخير 

 7847 دكروب، عبد األمير 

 7848 دالق، حفيظة 

أحمد أميندالي,   7849 

 11410 دلسي، صورية 

 7850 دلماس, كلود

 7852 ,7851 دليمي, عبد الحميد

 7853 دليو فضيل

 7856 ,7855 ,7854 دليو, فضيل

 7859 ,7858 ,7857 دليو، فضيل 

 7970 دماد، فريحة 

 7860 دمارجي، عبد الرحمان 

 7861 دمرجي،ب

 7862 دمنهوري, رشاد صالح 

هللا دميش، عبد   7863 

 7864 دندش, فايز مراد

 7866 ,7865 ,4808 دنيا، سليمان 

 7867 دنيدني، عائشة

 7868 دهاش، الصادق

 7869 دهلوك، سميرة 

 7870 دهماص، علي 

 7871 دهيمي، فطيمة 

 7872 دواجي، كمال

 8167 ٍ◌دوافي، الهام 

 7873 دوالي، تحية 

 7874 دوب، جوزيف 

 7875 دوبست، شينا 

 7876 دوبوا, ميشال 

 7877 دوحان،عبد الكريم ابراهيم 

 7880 ,7879 ,7878 دودو,أبو العيد

 11185 دودو.أبو العيد

 7881 دودو، أبوالعيد

 7883 ,7882 دودين، ماجد سليمان

 7891 دورتيه، جون فرانسوا

 7892 دوركايم, إميل 

 7893 دوركايم، إميل

 7894 دورندان, غي 



 7895 .دوزي, ر

 7896 دوس , فرانسوا

 7897 دوفاي, ألكسندر 

 7898 دوفرجيه, موريس 

 7899 دوكالي، رشيد

 7900 دوالش، فاطمة الزهراء 

 7901 دوالي ، جان

 7902 دولة, محمد علي 

 11453 دومة، شهيرة 

 7903 دومة، فاطمة

 7904 دومة، ليلى 

 7905 دومي، حيزية

 7906 دوهاميل، أوليفيه 

حسني، محمد أمين دوي   7907 

 7911 ,7910 ,7909 ,7908 دويب , عبد الرحمان

 7912 دويب، أمين 

 7913 ,3787 ,3786 دويب، عبد الرحمن

 7914 دويب، مريم 

 7915 دويدار, أمين

 7916 دويدار, عبد الفتاح محمد

 7917 دويدار، عبد الفتاح محمد

 7918 دويدار، حسن يوسف

الفتاحدويدار،عبد   7919 

 7920 دويفي، سميرة 

ج -دي بور، ت  7921 

 7922 دياب ، محمد حافظ 

 7923 دياب, إسماعيل محمد 

 7924 دياب, عبده

 7925 دياب, مفتاح محمد

 7926 .دياب،مفتاح محمد

 7927 ديان ، سليمان بشير 

 5549 ديب, ثائر 

 7928 ديب، محمد سهيل

 7929 ديب،الياس

 7930 ديب،محمد 

 7931 ديبوار، جرنال

 6795 ديبيالت، إيروني 

 7933 ,7932 ديدي، حكيمة

 7934 ديرييك ، أندري

 7935 ديستان، إدموند

 5931 ديفالوي، حفيظة 



 8681 ديفالوي، خوالء 

 7936 ديفلين, جوليا

 7937 ديفينيو، جان

 7938 ديقيون،جان

 7943 ,7942 ,7941 ,7940 ,7939 ديك، زهرة

 7944 ديكارت ، رينيه

 2903 ديكانوف ي.م 

 7945 ديلبوثو، بيرخينيا باخه 

 7946 ديلمي، أمينة

 4730 دين، شهيرة 

 7947 دينيزن, .ا.ف

 7948 ديوك, ديفيد 

 7949 ديوي, جون

 7950 ديوي، جون

 7951 ذباح، عائشة

 7953 ,7952 ذباح، نصيرة 

 10996 ذبيان، د.رلى 

 7954 ذراع , الطاهر 

 7955 ذنوب، أحمد عبد الواحد 

 7958 ,7957 ,7956 ذنون طه, عبد الواحد 

 7961 ,7960 ,7959 ذنون طه، عبد الواحد 

 7962 ذهبية، أسماء

 6269 ذوقان عبد هللا عبيدات, عبد الناصر فخرو 

 10737 ,5756 ذوقان قرقوط 

 7963 ذويب، حمادي 

 7964 ذويبي, خثير الزبير 

خثير الزبير ذويبي،   7965, 7966 

 7967 ذياب، محمد علي

 7968 ذيب، أنيسة 

 7969 ذيب، فهيمة 

 5187 رابح بونار

 7970 رابح سيدهم، عزيز 

 7971 رابح سيدهم، عويشة 

 9560 رابح سيدهم، مفيدة 

 11527 رابح, الصادق 

 7972 رابح, تركي

 7974 ,7973 رابح، لونيسي

 7050 رابح، نعيمة 

 12443 رابحي، أسماء

 13062 رابحي، رياض

 7975 رابحي، سارة



 5920 رابحي، نورة

 7976 رابعي، حميدة 

 11462 رابعي، شهرزاد

 7977 راتب، أسامة كامل

 7978 راتيستون،وين 

 7979 راجح، أحمد عزت

 7980 راحلة، نورة 

 7981 رازم، خدوجة 

 7982 راس العين ، إبراهيم 

إبراهيم رأس العين،   7983 

 7985 ,7984 راس مال، عبد العزيز 

 7986 راسل، برتراند

 7987 راشد, أحمد 

 7988 راشد, عالء الدين 

 7989 راشد, علي 

 7987 راشد, محمد أحمد

 7990 راشد،علي 

 7991 راضية برناوي

 5986 راعي، بركاهم 

 9109 راعي، سعيدة

 7993 ,7992 راغب, نبيل

 7994 راغين،بوشعيب 

 9061 رافع، حياة

 7995 رافع، علي 

 7996 رافع، مريم

 7997 راك, ي.ف 

 7894 رالف رزق هللا 

 7998 رامز، محمد

 5585 رامي، زينب 

 7999 رانميزو، اولفييه لوكور

 9477 رانية خالف

 8000 راوي حسن، محمود السعيد

 11775 راوية عبد المنعم عباس

سالم رائدة خليل   8001 

 8002 رائده ،خليل سالم 

 8003 رايس، إيمان

 8004 رباح, إسحق

 8005 رباح، إسحاق

 8008 ,8007 ,8006 رباح، اسحاق محمد 

 7807 رباح، نسرين 

 11388 رباحي، سعيدة 



 8009 رباحي، عائشة

 8011 ,8010 رباحي، يونس 

 8012 رباعي، بوبكر 

 8013 ربحي، فايزة

 11235 ربحي، مها 

 6866 ربوح، أمين 

 8014 ربوح، إيمان 

 8514 ربوح، مصطفى 

 8015 ربيحي، خديجة

 6843 ربيع وهبة 

 11369 ربيع, الهادي

 8016 ربيع, عادل مشعان

 8017 ربيع, محمد شحاته

 8018 ربيع, هادي مشعان 

 8019 ربيع، أمينة

 8022 ,8021 ,8020 ربيع، محمد شحاته

العزيز ربيع، محمد عبد   8023, 8024 

 8025 ربيع،هادي مشعان 

 8026 ربيعة، طرشي

 8754 ربيعي، سهام 

 8027 ربيعي، يونس 

 8028 رتشي, روبرت 

 10377 رجاء الشناوي, عفاف صبحي

 8029 رجب ،مصطفى

 11204 رجب سعد طه

 12092 رجب عبد الجواد ابراهيم 

 8030 رجب, فايزة محمد 

 8032 ,8031 رجب،يحي حلمي

 8033 رحال، سعيدة

 8034 رحال، محمود سالم

 8035 رحال، نسيمة

 8037 ,8036 رحماني , بلقاسم 

 8038 رحماني ، أحمد عثمان

 8039 رحماني, بلقاسم 

 8041 ,8040 رحماني، أمينة 

 8042 رحماني، جميلة

 8043 رحماني، سعيد 

 6431 رحماني، سميحة 

 8044 رحماني، صوفيا

 9134 رحماني، طلحة

 12016 ,4698 رحماني، فاطمة



 8045 رحماني، فريال

 8046 رحماني، منصور 

 6605 رحماني، نعيمة 

 8047 رحماني، وهيبة 

 8048 رحماني،أحمد بن عثمان

 8049 رحمزني، نصيرة 

 8050 رحموني، أمينة

 8051 ,6632 رحموني، شهرزاد

 8052 رحموني، ياسين 

 6692 رحموني،نجاة 

 8053 رحمي، رضوان 

 8054 رحمي، فاطمة

 5630 رحمي، فتيحة

 8055 رحيم يونس كروم العزاوي

 3633 رداح الخطيب

 11793 ردادي, زين حسن 

 8056 رزاق، تركية

 8057 رزاق، سميرة 

 8058 رزاقي ، عبد العالي 

 8059 رزاقي, عبد العالي 

 8060 رزق هللا، سليمة

هللا،عبد المجيدرزق   8061 

 8062 رزق، كوثر ابراهيم 

 8063 رزقالوي، زهية 

 8064 رزلي، سهام 

 8065 رزوق، ع.الكريم

 8066 رزوقة, يوسف

 9763 رزوقي، رعد مهدي 

 8067 رزيق المخادمي , عبد القادر 

 8068 رزيق المخادمي، عبد القادر 

 8069 رزيق، سميرة 

 8070 رزيق، فتيحة

محمد رزيق،   8071, 8072 

 6016 رزيقة، حسين

 8073 رزيقة، موساوي 

 8074 رزيقي علي، بهاء

 8486 رزيقي، أسماء 

 8076 رسالن, صالح الدين بسيوني

 8077 رشاد, عبد الناصر محمد 

 8078 رشاد،فاتن محمد

 10257 رشدي احمد طعيمة



 3186 ,2746 رشدي أحمد طعيمة

 8079 رشدي، عثمان فريد 

 8080 رشوان , حسين عبد الحميد أحمد 

 8081 رشوان, حسين عبد الحميد احمد 

 رشوان, حسين عبد الحميد أحمد 

8082, 8083, 8084, 8085, 8086, 

8087, 8088, 8089, 8090, 8091, 

8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 

8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 

8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 

8107, 8108 

 8112 ,8111 ,8110 ,8109 رشوان, عبد المنصف حسن علي 

 8113 رشوان, عبد المنصف علي 

 8114 رشوان, محمد مهران

 8117 ,8116 ,8115 رشوان، حسين عبد الحميد 

 8122 ,8121 ,8120 ,8119 ,8118 رشوان، حسين عبد الحميد أحمد 

 8123 رشوان، حسين عبدالحميد 

 8125 ,8124 رشوان،حسين عبد الحميد 

 8126 رشوان،عبد المنصف حسن 

 8127 رشوان،عبد المنصف حسين 

 8128 رشوان؛ حسين عبد الحميد أحمد 

 8130 ,8129 رضا ، شريف

 11365 رضا خليفة, توفيق علي منصور

 8132 ,8131 رضا, محمد رشيد

 8133 رضا، محمد

 8134 رضا، هاشم حمدي 

 8135 رضا،رشيد 

 8136 رضا،هاشم حمدي 

 8846 رضوان السيد

 11204 رضوان زيادة 

 8137 رضوان, رأفت

 8138 رضوان, سامر جميل

 8139 رضوان, طه عبد العليم 

 8140 رضوان، أحمد فاروق

 10949 رضوان، رابح

 7578 رضوان، محمود عبد الفتاح

 8141 رضوان،أحمد فاروق

 8932 رغيس، مباركة

 8142 رفاعى،عقيل محمود

 8143 رفاعي, عقيل محمود

 8200 رفعت محمود بهجت 

 8144 رفعت, محمد 

 8145 رفعت، محمد 



 10970 رقية، أمين

 10242 رقية، مروة

 8146 رقيق، حسن

 10026 رقيقي، أنفال

 5514 ركراك، كمال

 8147 ,7969 ركزة، سميرة 

 8148 ركي، نسيمة 

هللا ركيبي, عبد   8149, 8150 

 8151 ركيبي، عبد هللا 

 6132 رمالي، جمال

 8152 رمانة، صفية

 5595 رمانة، يسرى

 8153 رمزي، إسحاق

 8154 رمزي،احمد عبد الحي 

 8155 رمزي،رياض

 8156 رمضان ، محمد الصالح 

 8158 ,8157 ,4331 رمضان, السيد 

 8159 رمضان, عاطف منصورمحمد

المحسن طه رمضان, عبد   8160 

 8161 رمضان، السيد 

 8162 رمضان، زياد 

 8164 ,8163 رمضان، عبد المحسن طه 

 8165 رمضان، علي محمد

 8166 رمضان،محمد الصالح 

 13064 رمضاني، رضوان 

 8167 رملة، حنان 

 10897 رملية ، صبرينة

 9765 رميدي، رياض

 8168 رميض، صباح مهدي

 6313 رميلي، نخلة

 8171 ,8170 ,8169 رنسيمان, ستيفن 

 7036 ,7035 ,7034 روابحية، بشير 

 10214 روابحية، سمية

 8172 روباحي، ليلى

 8173 روبان, موريس 

 8174 روبر،جالسر

 11538 روبرت ألجوزين

 12898 روبرت فيسك, عباس نصراوي

 8175 روبرتسون, تيرنيس 

 8177 روتر، جوليان

 8178 روترنز، روبرت 



 8179 روجيه, فيليب 

 8180 روز, جون

 8181 روس، دنيس 

 8182 روس،هيلين

 8183 روسو ، جون جاك

 8184 روسو، جان جاك

 8185 روسي ، بيير 

 8186 روكالن، موريس 

 8187 روم، ميخائيل 

 12861 روميت، حسينة 

 8188 رونالد، ي ريجيو 

 8189 رونوفن, بيير 

 5587 رؤوف عزت، هبة

 8190 رؤوف غيبوش، محمد

 8191 رؤوف، عماد عبد السالم 

 12197 رويبح، سعاد 

 8193 ,8192 رويث رامون, فرانشيسكو 

 12342 رويزن, مايكل 

 8194 رويس، عيسى

 8195 روين, يوكيكوا 

 8197 ,8196 رويه، ريمون

 9723 رياح، أمال

 7401 رياض الميالدي

 8198 رياض، كمال

 8199 ريبوح, بشير 

 8200 ريتا جوردن

 8201 ريتر، سكوت 

 12178 ريح، حياة

 8202 ريد, هربرت 

 12517 ريد،جان 

 11348 ريدل, دفيد 

 8203 ريغي، فريدة

 9054 ريف، صليحة 

 12956 ريف، فتيحة

 8205 ,8204 ريكور، بول 

 8206 ريلص، عادل محمود 

 8207 ريلي سميث, جوناثان 

 8208 ريم معوض، نشابة

 8209 ريمون,جورج 

 8210 رينوفن, بيير

 12011 ريوقي، جازية



 8211 زاجولي، سماح

 8212 زاجولي، مليك

 8213 .زارة،عبد اللطيف بن محمد رياضى

 6795 زارو، جون 

 8214 زامل،مجدي علي 

 8216 ,8215 زاهر, ضياء الدين 

 12317 ,7456 زاهر،ضياء الدين 

 12523 زاهوي، سارة

حواس زاهي   9912, 9913 

 8217 زاهيد، عبد الحميد 

 8218 زاودي، إكرام 

 8219 زاوي، أمينة

 11077 زاوي، بوجمعة

 7508 زاوي، حنان 

 8220 زاوي، رابح 

 9552 زاوي، رمضان 

 8221 زاوي، زينب 

 8222 زاوي، سفيان

 5988 زاوي، غالية 

 8224 ,8223 زاوي، فلة 

 8225 زاوي، نجاة

 زايد, أحمد
7499, 8226, 8227, 8228, 8229, 

8230 

 10131 زايد, سامي مصطفى كامل 

 8232 ,8231 زايد, فهد خليل 

 8233 زايد, محمد بدر الدين 

 8234 زايد، إكرام 

 8235 زايد، حنان فاضل 

 8236 زايد، مصطفى

 8237 زايد،أحمد 

 8238 زايدي، سهام

 11488 زايدي، عبد الرزاق 

القادر زبادية, عبد   8239 

 8240 زبادية، عبد القادر 

 11395 زبار، بالل

 8241 زبار، فؤاد 

 5188 زبايدية، عبد القادر 

 8242 زبدي، ناصر الدين 

 8244 ,8243 زبيدة، سامي 

 8245 زبير, رشيد 

 8246 زبيري، نصيرة 



 8247 زبيش، منال

 10948 زبيط، عبد الرزاق

 8248 زحلوق، مها إبراهيم 

 6410 زحمي، هجيرة 

 11586 زخمي، أسماء

 8249 زخمي، سامي

 9108 زخمي، صليحة 

 8250 زرارة ، لخضر 

 8252 ,8251 زرارقة ، فيروز مامي

 9010 زرارقة، زوبير

 8253 زرارقة، فضيلة 

 8253 زرارقة، فيروز مامي

 7467 زرايقي، أسماء

 6646 زرايقي، وهيبة

 8254 زردومي، أحمد

 8255 زرقة، فايزة 

 8256 زرقة، فائزة 

 8257 زرنوقة, صالح سالم 

 11084 زرهوني، رزيقة

 8258 زرهوني،الطاهر

 8259 زروال محمد

 8262 ,8261 ,8260 زروال, محمد

 12587 زروال، حكيم

 8263 زروالي، مروة

 10087 زروخي، إسماعيل 

 8264 زروط، راضية 

 8265 زروق نادية

أمالزروق،   6366 

 8266 زروق، محمد 

 8267 زروق،نادية

 8268 زروقي, توفيق 

 7539 زروقي، حياة

 8269 زريقات, محمد نايف أبو الكشك 

 8270 زعار، أمال 

 6400 زعاف، رحيل 

 8806 زعراط، حميدة

 8271 زعرب, صبحية عودة 

 8272 زعرور، عادل 

 8273 زعيمي, مراد

 8274 زغبوش، بنعيسى 

 8275 زغبيب, سميرة 



 8276 زغدود علي 

 زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 

8277, 8278, 8279, 8280, 8281, 

8282, 8283, 8284, 8285, 8286, 

8287 

 8288 زغلول, الشحات السيد 

 8289 زغلول، الشحات السيد 

 6994 زغيدي، محمد لحسن 

 8290 زقار، رضوان 

 8291 زقاي، بشرى

 8292 زقور، عفاف 

 5909 زكارة، مريم 

 8293 زكراوي، الحاج 

 8294 زكراوي، خديجة 

 8295 زكراوي، فتيحة

 11397 زكري ، سهام

 12306 زكريا أحمد السربيني, عبد اللطيف بن جاسم الحشاش 

 3138 زكريا عميرات 

 8508 زكريا, فؤاد

 8296 زكريا، أحمد وصفي

 8297 زكريا، فؤاد

 12160 زكريفة، سهيلة

 8298 زكور، حسناء 

 10916 زكور، حسنة

 8299 زكور، مفيدة مريم 

 8300 زكي أحمد، أحمد محمد

 7949 زكي نجيب محمود 

 2819 زكي، نجيب محمود 

 8301 زكين، الزهراء 

 8301 زكين، ليلى

 8302 زالق، شهيرة 

 8303 زلط, أحمد

 8304 زلط،أحمد 

 8305 زلوف منيرة 

 8306 زلوف، منيرة 

 8307 زلوم, عبد الحي 

 8308 زلوم, عبد الحي يحيى 

 8309 زمام, نور الدين

 12471 زموري، تقي الدين

 10770 زميت، عقيلة

 8310 زمير، وهيبة

 8311 زميرلين، رقية



 8313 ,8312 زن, هوارد 

 8314 زناتى ,أنور محمود

 8315 زناتى, أنور محمود

 8316 زناتي, حليم

 8318 ,8317 زناتي، عامر

 8319 زناد دليلة 

 3476 زناد،دروش

 8320 زنادي شيخ, سامية

 5523 زنايني، إسماعيل 

 8321 زنايني، أميرة 

 12043 زنايني، إيمان 

 13022 زنقيلة، ف.الزهراء 

 8322 زنودة، حورية

 9181 زنيمي، ف.الزهراء

 8323 زهار، شهيناز 

السالم زهران, حامد عبد   8324 

 8325 زهران, عدنان 

 8326 زهران، حامد عبد السالم 

 8327 زهران، عدنان 

 8328 زهران،حامد عبد السالم 

 8329 زهران،عمر عدنان 

 8329 زهران،مضر عدنان 

 8330 زهراوي، حياة

 4155 زهوه، أحمد إبراهيم

 6596 زهير إحدادان 

 زهير غازي زاهد 
5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 

5313 

 8331 زهير، دنيدني 

 8332 زواد، سارة

 10929 زواق، سعاد

 8333 زوامبية، أميرة 

 8334 زوامبية، إيمان 

 8335 زواوشة، فاطمة 

 8336 زواوشة، محمد

 8337 زواوشة، نور الهدى 

 8339 ,8338 زواوشة، نورة

 8340 زواوشة، يوسف

 8341 زواوي، أميرة

 8342 زواوي، سارة

 11157 زواوي، فضيلة 

 6622 زواوي، فوزية



 7759 زوبير الدعمي، هدى 

 8343 زوبير، آسية

 7117 زوبيري، بسمة 

 8344 زوركر، إريك

 8345 زوزو, عبد الجميد

 زوزو, عبد الحميد
8346, 8347, 8348, 8349, 8350, 

8351, 8352 

 8354 ,8353 زوزو,عبد الحميد

 8355 زوزو، عبد الجميد

 8356 زوزو، عبد الحميد

 8357 زوزو،عبد الحميد

 8358 زوكاني، نور الدين

 8359 زويتة، بوسعيدان

 11009 .زويقير، فاطمة الزهراء

 8360 زويلف، مهدي حسن

 8361 زياتيه، يونس 

 6246 زياد، بسمة

 8362 زياد، سامية

 8363 زيادة ،نيقوال 

 8364 زيادة, أحمد رشيد عبد الرحيم 

 8365 زيادة, رضوان جودت

 8366 زيادة, نقوال 

 8367 زيادة، أحمد رشيد

 8368 زيادة، محمد علي

 8369 زيادة،أحمد رشيد عبد الرحيم 

 8371 ,8370 زيان، أمال 

 8373 ,8372 زيان، سعيد

 8374 زيان، صبرينة

 8375 زيان، ف.الزهراء

 8463 زيان، محمد رضا

 8376 زياني ،عامر

 8070 زياني، الزهرة

 8377 زياني، سلطانة

 8378 زيبحة، زيدان 

 8379 زيتون, عايش 

 8380 زيتون, وضاح 

 10096 زيتوني, عبد القادر

 8382 ,8381 زيتوني، الشريف 

 8383 زيتوني، حليمة

 7385 زيتوني، رافع

 8385 ,8384 زيتوني، رحمة 



 8523 زيتوني، مباركة 

 8386 زيجلر, جان 

الراعي، إفتخار زيد   8323 

 6791 زيد, أسامة زكي

 3401 زيدان, أحمد 

 زيدان, جرجي 
8387, 8388, 8389, 8390, 8391, 

8392, 8393 

 8394 زيدان, زكي زكي حسين

 8395 زيدان, زيبحة

 8396 زيدان, سليمان داود 

 8397 زيدان، محمود

 8398 زيدي، ف.الزهراء 

 8399 زيرام، شريفة

 8400 زيراوي، مسعودة 

 8401 زيرق، أمال

 8403 ,8402 ,8186 زيعور، علي

 8404 زيعور،علي

 8848 زيالب، العلجة

 8405 زيمرن, ألفرد 

 8406 زين الدين قاسم , أبو الفداء 

 8407 زين الدين، إمتثال 

 6996 زين نجاتي

 5757 زيناتي، جورج 

مصطفىزينب عصمت راشد, أحمد عبد الرحيم   10900 

 8408 زينب، حاج علي

 8409 زيوان، حكيمة

 8410 زيوش، إيمان 

 8411 سابق, سيد 

 8412 ساحي ، أحمد

 8413 سارة، حزام 

 12044 سارة، ف.الزهراء ذهيبة 

 8414 سارتر، جان بول

 8415 سارتون, جورج 

 سارتون، جورج
8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 

8421 

 9460 ساري ، محمد

 8422 ساري, حلمي خضر 

 8423 ساري، حلمي خضر 

 8424 ساسان، فاطمة 

 8425 ساسي, عمار

 8295 ساسي، الزهرة 



 8426 ساسين، ميشال إبراهيم

 8691 ساقة، جميلة 

 8427 ساقة، نصيرة

 8428 ساقني، بالل

 9187 ساكت، سمير

 8429 ساكت، هاجر 

 12161 ساكت، هداية

 8430 ساكر، صباح 

 8431 ساكز، ه.و.ف 

 8432 سالفات ، إيف

 8433 سالم ، سماح سالم

 5373 سالم الكبتي

 8434 سالم برقوق

 3536 سالم مصطفى البدري 

 8435 سالم, أحمد موسى

 سالم, السيد عبد العزيز
8436, 8437, 8438, 8439, 8440, 

8441, 8442 

 8444 سالم, السيد عبدالعزيز

 8443 سالم, زكي

 8444 ,8441 سالم, سحر السيد عبد العزيز

 8445 سالم, سماح سالم

 8449 ,8448 ,8447 ,8446 سالم, عبد العزيز 

 سالم, محمد عزيز نظمي 
8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 

8455 

 8456 سالم,سحر السيد عبد العزيز

 8457 سالم، أسماء

 8461 ,8460 ,8459 ,8458 سالم، السيد عبد العزيز

 8462 سالم، إلهام 

 6997 سالم، جهيدة

 8463 سالم، سارة

 8464 سالم، سحر عبد العزيز 

 8465 سالم، سحرالسيد عبد العزيز

 8466 ,8074 سالم، سماح سالم

 8467 سالم، سهير

 8468 سالم، عبد العزيز السيد 

 9935 سالم، فراح 

 12513 سالم، نادية 

 8469 سالم،رائدة خليل 

 8470 سالم،سحر 

 8471 .سالم،ناهد محمد

 10963 سالمي، أحمد



 8472 سالمي، الهجرسي 

 7513 سالمي، أمينة

 8473 سالمي، حسن

 8474 سالمي، ربيعة

 8522 سالمي، عبد المجيد

 7398 سالمي، عمار

 8475 سالمي، عيشة 

 8476 سالمي، ف.الزهراء 

 6585 سالمي، لويزة

 8477 سالمي، هاجر

 8478 سالوست

 8479 سالي، سفيان

 12968 سام، بوعالم

 8325 سامر محي الدين حشيمة, عبد الرحيم محمد السلوادي 

 9373 سامر، كريم 

 10326 ,8481 ,8480 سامعي، إسماعيل

 8482 سامويل 

 11034 سامويل, أ.ج 

 10700 سامي الدروبي

 5499 سامي الكعكي 

 12182 سامي صالح الوكيل 

 8483 سامي، محمد علي

 8870 سامية محمد جابر 

 8484 سامية, عواج

 8485 سانافيو،أزيو 

 8486 سايب، نعيمة 

 8487 سايبي، حمزة 

 10399 سايح، منال

 8488 سائق, السيد

 8489 سباش، فاطمة

 12163 سباع، سمية

 11513 سباعي، سفيان

 12545 سبتي، زينب 

 4728 سبتي، سمية

الميةسبتي،   8490 

 8491 سبتي، مريم 

 8492 سبخي، سليم

 8493 سبع، أحمد

 8494 سبع، محمد 

 8495 سبع، هشام

 8496 سبعي، هجيرة 



 8497 سبقاق، الطاهر

 8498 سبورك, يان 

 8499 سبيتان،فتحي ذياب 

 10888 سبيال, محمد 

 12864 ستار جبار عالوي

 8500 ستانسالفسكى, قسطنطين 

 8501 ستانوفنيك,يانس 

 8502 سترنبرج, روبرت 

 8503 سترنبرج، روبرت 

 8504 ستروس، كلود ليقي 

 5749 ستقادي، عبد القادر 

 8506 ,8505 ستودارد, لوثروب 

 8507 ستولنيتز, جيرو 

 8508 ستولنيتز, جيلروم 

 8509 ستيتكيفيتش، ياروسالف 

 10899 ,10898 .ستيرجز،بول

روبيرت ستيرنيباج,   8510 

 8511 ستيس, ولتر 

 8512 سجية جمعي 

 7590 سحاب، دليلة 

 10219 سحاب، مسعودة 

 8513 سحاب، نورة 

 8514 سحاري علي، عباس

 7779 سحاري، إسماعيل 

 8515 سحاري، مسعود

 8516 سحاري، مصطفى

 8517 سحتات، فايزة 

 8446 سحر السيد عبد العزيز سالم.مساعد 

العزيز سالم سحر عبد   8438 

 11089 سحر فتحر مبروك 

 9153 سحر محمد غريفات 

 8518 سحري , محمد الطاهر

 8519 سحري, محمد الطاهر

 8520 سحلي، محمد الشريف

 7801 سحنون، خديجة

 8521 سحنون، زبير 

 6517 سحنون، عائشة

 8522 سحنين، عمر

 8523 سحنين، وفاء 

 8524 سحيري، عقيلة

 8525 سخنيني، عصام



 8526 سخنيني، عصام محمد 

 9105 سدات، منال

 8527 سدار، سمراء

 8528 سديري الهاشمي، يوسف 

 8531 ,8530 ,8529 سراج, محمد احمد

 6883 سراط، الياقوت

 7130 سراية، مريم

 6623 سراية، نعيمة 

 10896 سرحان ، عبد الحميد 

 8532 سرحان, سمير

المرسيسرحان, منير   8533, 8534 

 8535 سرحان، محمد علي 

 8536 سرقمة, عاشور 

 6823 سركون برخو 

 8538 ,8537 سرهنك, اسماعيل

 8539 سرود، صبرينة

 8540 سرور, محمد جمال الدين

 8541 سروش، عبد الكريم

 8542 سروش، عبدالكريم

 8546 ,8545 ,8544 ,8543 سرية, عصام نور 

 11687 سرير، مريم 

 8547 سسكند، رون

 6100 سطاري، مريم

 12716 ,12715 سطوطح، أحالم

 6956 سطوف، ميشال 

 8548 سعاد العقون

 7550 سعاد جوزيف, لوري آن سالم 

 8550 ,8549 سعادة, جودت أحمد 

 8551 ,4020 سعادة،جودت أحمد

 8552 سعادة،فوازعقل 

 9532 سعد الدين الشاذلي 

 8553 سعد الدين, نادية 

 6131 سعد السعود، محمد عبد الرحمان 

 6394 ,6393 سعد السعود، نسيمة 

 5489 سعد الطويل

 12121 ,8554 ,6401 سعد هللا ، أبو القاسم

 8555 سعد هللا ، فوزي

 8556 سعد هللا ،أبو القاسم

 8557 سعد هللا, أبو القا سم

 سعد هللا, أبو القاسم
8558, 8559, 8560, 8561, 8562, 

8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 



8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 

8573, 8574, 8575, 8576, 8577, 

8578, 8579, 8580, 8581, 8582, 

8583, 8584, 8585, 8586, 8587, 

8588, 8589, 8590, 8591, 8592, 

8593, 8594, 8595, 8596, 8597, 

8598, 8599 

 8600 سعد هللا, الطاهر

ليسعد هللا, ع  8601 

 8603 ,8602 سعد هللا, محمد علي

 7171 سعد هللا, نجوى عبد الحميد 

 8604 سعد هللا,أبو القاسم

 8605 سعد هللا,أبو قاسم

 8606 سعد هللا، ابو القاسم

 10762 ,8608 ,8607 سعد هللا، أبو القاسم

 8609 سعد هللا، أبوالقاسم

 10877 سعد هللا، تامر محمد 

هللا،ابو القاسمسعد   8610 

 سعد هللا،أبو القاسم
8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 

8616, 8617, 8618 

 8619 سعد هللا،فوزي

 8620 سعد دحلب

 8730 سعد عبد الرحمن 

 سعد, اسماعيل علي 
8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 

8626, 8627 

 8631 ,8630 ,8629 ,8628 سعد, إسماعيل علي 

مراد علي عيسى سعد,   8632 

 8633 سعد، إسماعيل علي 

 5990 سعد، توفيق 

 5605 سعد، حليمة

 8634 سعد، سعاد جبر 

 8635 سعد، مراد علي عيسى 

 8636 سعد،أحمد يوسف 

 8637 سعد،أمير فاضل

 8490 سعداوي، أسماء

 8639 ,8638 سعداوي، سميرة 

 8640 سعداوي، صخرية 

 5987 سعداوي، فتيحة

 8641 سعدودي، فطوم

 8642 سعدون نصر هللا

 6994 سعدوني، بشير

 8643 سعدي , عثمان



 8644 سعدي, عثمان

 8645 سعدي، خميسي 

 10389 سعدي، خيرة

 8646 سعدي، سارة

 8647 سعدي، سعيد 

 8648 سعدي، سهام

 11234 سعدي، كريمة 

 8293 سعدي، محمد

 8661 ,8649 سعفان, محمد أحمد 

 8650 سعفان, محمد أحمد إبراهيم 

 8651 ,8485 سعفان، محمد أحمد إبراهيم 

 9673 سعوداوي، فاطمة

 8652 سعودي, محمد العربي 

 8653 سعودي, محمد عبد الغني 

 8654 سعودي، أمال

 8655 سعودي، سارة

 8656 سعودي، شيماء 

 8657 سعودي، مسعودة 

 9135 ,6329 سعودي، نصيرة 

 8658 سعودي،منى عبد الهادي حسين

 8659 سعيد ، عبد التواب احمد

 11754 سعيد إسماعيل علي

 5490 سعيد الصديقي, زياد حافظ

 8431 سعيد الغانمي 

 5039 سعيد بلميهوب، حفيظة 

 11263 سعيد حسني العزة 

 8660 سعيد رحماني 

 2470 *سعيد زايد

 8661 سعيد طه محمود 

عبدالفتاح سعيد   6106 

 8662 سعيد علماني، مريم 

 7332 سعيد علي، ئاسو صالح 

 4213 سعيد هارون عاشور

 8666 ,8665 ,8664 ,8663 سعيد, سعاد جبر 

 8667 سعيد, سعيد عبد العزيز

 8668 سعيد, عاطف محمد 

 8669 سعيد, عبد المنعم 

 8670 سعيد، سعاد جبر 

 8671 سعيد، محمد 

بكير الحاج سعيد، يوسف بن   8672 

 8673 سعيدان، عمر



 8674 سعيداني, الطاهر

 8675 سعيداني، آمنة 

 8641 سعيداني، حسينة 

 8676 سعيداني، حليمة 

 8677 سعيداني، سهيلة 

 8678 سعيداني، عقيلة

 8679 سعيداني، علي

 8931 سعيداني، محمد 

 6912 سعيداني، مختار 

 8680 سعيداني، نسيمة

فوزيةسعيدون،   8681 

 8684 ,8683 ,8682 سعيدوني, ناصر الدين 

 5864 سعيدوني، معاوية 

 8686 ,8685 سعيدوني، ناصر الدين

 8687 سعيدي, مزيان 

 8689 ,8688 سعيدي، أمينة 

 8690 سعيدي، حبيبة

 8691 سعيدي، سعاد 

 8692 سعيدي، سليمة

 8693 سعيدي، عامر

 8694 سعيدي، عبد الرشيد

 8695 سعيدي، لويزة 

 6653 سعيدي، موسى 

 11151 ,11150 سعيدي، نصيرة 

 8696 سعيدي، نعيمة 

 8697 سعيدي، وسام

 8698 سغوان، أمحمد

 8692 سغوان، إيمان

 6384 سغيالني، مريم 

 7856 ,7854 سفاري, ميلود

 9463 سفاريني, غازي

 10051 سفير، منال 

 7315 سفير، نعيمة 

 10006 سقال، حسيبة

 8699 سقسلي، خولة 

 8947 سكالي, بروس 

 8700 سكتاوي, منال طاهر محمد 

 8701 سكر, ناهد رسن

 8702 سكرايفين, أنجيال 

 8703 سكلي، نوال

 8704 سكيرج، أحمد بن الحاج العياشي 



 8706 سكيكر, محمد علي

 7599 سالطنية, بلقاسم 

 8707 ,6593 سالطنية، بلقاسم 

بلقاسم سالطينة,   8708 

 8709 سالف، رحماني

 8712 ,8711 ,8710 سالم, ابو الحسن 

 8715 ,8714 ,8713 سالم, أبو الحسن 

 8716 سالم, أبو الحسن عبد الحميد

 8717 سالم, علي محمد

 8718 سالم, محمد زغلول

 9127 سالم, محمد علي

 8719 سالم, هاني أبو الحسن

 11186 سالم، منى

جميل سالم، منى   10295 

 8720 سالم،حورية عبده

 8721 سالم،محمد توفيق 

 8722 سالم،هاني أبوالحسن 

 8723 سالماني، عبد القادر

 8724 سالمة, أمين

 8726 ,8725 سالمة, عادل أبو العز 

 9929 سالمة, عادل عبد الفتاح

 8727 سالمة, عبد الحافظ 

 8728 سالمة, عبد الحافظ محمد

الحافظ محمد جابرسالمة, عبد   8729 

 8730 سالمة, وفاء

 8731 سالمة, ياسر

 8732 سالمة، حسن رمضان 

 8733 سالمة، عائشة 

 2661 سالمة، عبد الحافظ 

 8734 سالمة، عبد هللا

 9980 سالمة، عثمان

 8735 سالمة، فهيمة

 7753 سالمة، هشام محمد

 9312 سالمة،عادل أبو العز 

 8736 ,2662 سالمة،عبد الحافظ 

 8737 .سالمة،عبد الحافظ

 8738 سالمي اسعيداني 

 5810 سالمي، خديجة

 8739 سالوي، فطيمة

 8740 سلسلة الندوات

 8741 سلطان شيبوط.إبراهيم 



 8742 سلطان, ابتسام محمود محمد 

 8743 سلطان, محمد صاحب

 8744 سلطان, وجدي 

 8745 سلطان، طارق فتحي

المنعم عبد الحميد سلطان، عبد   8746 

 8747 سلطان، محمد صاحب

 8748 سلطان،حامد 

 7620 سلطان،سوزان اكرام 

 11632 سلطاني, شريف

 8750 ,8749 سلطح, فضل هللا محمد 

 8751 سلطح، فضل هللا محمد

 11037 سلمان ، عياش

 4462 سلمان، أمينة

 8752 سلمان، حبيبة

 8753 سلمان، زيد منير 

 8754 سلمان، محجوبة

 8755 سلمان، منتهى طالب 

 8756 سلمان، نصيرة

 8757 سلماني، إكرام

 6911 سلماني، أماني 

 8758 سلماني، نعيمة

 8759 سلهب، محمد ك 

 8760 سلوم عباس األمير،موسى 

 5720 سليط،محمد صبري 

 10366 سليم الغزوي, فهمي

 6386 سليم حداد 

 8761 سليم سعداوي

 7038 سليم قسطون

 2579 سليم محمد شريف 

 8762 سليم, أحمد أمين

 8763 سليم, خيري عبد هللا

 8764 سليم, سليم أبو طالب

 8765 سليم, محمد األصمعي محروس 

 8766 سليم, محمد السيد

 8769 ,8768 ,8767 سليم, مريم

 8770 سليم، أحمد أمين

 9544 سليم، أمل داود 

السيدسليم،محمد   8771 

 8772 سليمان األشقر,عمر

 11847 سليمان المنذري, عبد اإلله بلقزيز

 8773 سليمان سناء محمد



 8774 سليمان فيسة، إيمان

 8774 سليمان فيسة، فتيحة

 8776 ,8775 سليمان, أحمد السعيد

 8779 ,8778 ,8777 سليمان, حسين حسن

 8780 سليمان, سعيد خير الدين

 8785 ,8784 ,8783 ,8782 ,8781 سليمان, سناء محمد

 8786 سليمان, شحاتة سليمان محمد 

 12335 سليمان, عزة محمد

 8790 ,8789 ,8788 ,8787 سليمان, عشراتي

 9500 سليمان, مصطفى محمود 

 8791 سليمان, نايف أحمد 

 8792 سليمان، أمين علي 

 8793 سليمان، بهلولي

أحمد سليمان، سعيد   8794 

 8796 ,8795 سليمان، عشراتي

 8797 سليمان، مصطفى محمود 

 6471 سليمان، ممدوح محمد 

 8798 سليمان، نايف أحمد 

 8799 سليمان،السيد عبد الحميد 

 8800 سليمان،عباس محمد حسن

 8801 سليماني جميلة

 10054 سليماني، أحمد 

 8802 سليماني، أسماء 

 8803 سليماني، أمينة

 8804 سليماني، جميلة

 8805 سليماني، حفصة

 9143 سليماني، سلمى 

 8806 سليماني، سهام 

 6017 سليماني، ف. الزهراء

 8808 ,8807 سليماني، ف.الزهراء

 8809 سليماني، فتيحة 

 9009 سليماني، فضيلة

 8810 سليماني، مريم 

 8811 سليماني، هجيرة 

 8813 سماتي, محفوظ 

محفوظ سماتي،   27 

 8814 سماحي، حميدة 

 8815 سمارة, محمد 

 8816 سمارة، نصير 

 8817 سمارة،نواف أحمد

 8818 سماعيلي , زوليخة



 9510 سماني، زهور 

 8819 سماني، عيدة 

 8820 سماي، حميدة 

 4872 سمحة، موسى

 9286 سمراني، سفيان 

 8821 سمراني، سليمان

 8822 سمسوم، نوال

ابراهيم سمعان ، وهيب   8823 

 8824 سمعان،وهيب إبراهيم 

 8825 سمو، إسماعيل أحمد

 10291 سمور, سوسن جورج 

 8826 سمور، زهدي عبد المجيد

 8827 سموك, علي

 7752 سميان, فهيمة 

 8829 ,8828 سميث, جوناثان رايلى

 8830 .سميث, كارن إي

 10919 ,10918 سميحة، مصباح 

 2562 سمير أبو مغلي

 12572 سمير الشميري, فادية احمد الفقير

 10254 سمير حشاني، عبد العزيز بوكتة 

 5498 سمير سطوف 

 3176 سمير شطوف 

 10638 سمير عبد القادر جاد 

 2392 ,2391 ,2390 سمير عزت نصار

 7451 ,4355 سمير كرم 

 11360 سمير مندي

 6685 سمير, كريم 

 8831 سميرة ، مناد

دريس أولبصير سميرة بن   3323 

 8832 سميرة ميسون 

 6516 سميشة، ياسمينة 

 8833 سميشي ، وداد

 10626 سنكليرويب، ايما 

 8834 سنهوري, نادية 

 4415 سنو, غسان

 8835 سنو, غسان منير حمزة 

 4414 سنو, غسان منير حمزه 

 6295 سنوسي، جميلة 

 8836 سهام، بارة 

 2754 سهالوي، أحالم

فاطمةسهلي،   8837, 8838 



 12876 سهمي، صارة

 8839 سهى، سعادة 

 11790 سهير محمد حوالة 

 8840 سهير، محمد سالم 

 8893 سهيل القش

 10721 سهيل، نسرين 

 8841 سهيل، ياسر 

 8842 سهيل، ياسر محمد

 8843 سوالمي، حياة

 8844 سوبلمان, دانييل 

 8845 سوبول, ألبير 

 11219 سوجاجيه, جان

 8846 سوذرن, ريتشارد

 6835 سوسان جورج

 10727 سوفطة، يونس 

 8847 سوالل، آني كوهن

 8848 سوماتي، خيرة 

 8849 سونة، كريمة 

 2490 سويد، ناجي إبراهيم

 8850 سويدان, احمد حسين

 3321 سويدان،أمل 

 11567 سويدان،أمل عبد الفتاح 

 8851 سويدي, جمال

 6363 سويدي، حنان

 8852 سويسي, محمد 

 8853 سويفي، أسامة

 8854 سويلم العمري,أحمد

 8855 سويلم, حسام الدين محمد

 8856 سويهل، وردة 

 8857 سي العربي، بالل

 8858 سي العربي، فازية 

 8858 سي العربي، نسيمة 

 8859 سي بشير، أمينة

 8860 سي بشير، كريمة

 8861 سي جمال أحمد بناي

محمدسي فضيل,   8862 

 10400 سي مهدي، سناء 

 8863 سي موسى، أسامة

 8662 سي موسى، آمال

 6069 سي موسى، حنان

 8290 سي موسى، عبد الرحمان 



 8864 سي موسى، عز الدين 

 6033 ,6032 سي موسي ،عبد الرحمان 

 6034 سي موسي،عبدالرحمان 

 8865 سياوي، حورية

 8866 سيحاوي، أمينة 

عتيقة سيحاوي،   8867 

 8869 ,8868 سيد احمد, غريب

 8870 سيد أحمد, غريب

 10005 سيد أحمد، بلحاج

 12094 سيد البحراوي, سعيد المصري 

 7065 سيد الناس،

 8871 سيد عبد الرحيم ، خليفة 

 8872 سيد, جابر عوض

 8874 ,8873 سيد، عصام محمد عبد القادر 

 3449 سيد، علي أحمد 

غريب محمد سيدأحمد,   8875 

 8876 سيدهم، سهام

 8877 سيدهم، مربوح 

 8879 سيدي الشيخ، األبيض

 8880 سيدي صالح، حياة 

 8881 سيدي موسى، محمد الشريف 

 8882 سيديو, ل.أ

 8883 سيسالم،كمال سالم

 8884 سيغموند، فرويد 

 8885 سيف الدين ، عبد الحكيم 

 8886 سيف الدين،بيار مصطفى

الدين،عبد الحكيم عبد الحق سيف   8887 

 8888 سيف, طارق 

 8889 سيفر، لخضر

 12976 سيفون، سمية 

 12954 سيليمي، فايزة 

 11352 سيما عثمان ياسين

 8890 سيمونز, جيف 

 8891 سيميز، بيني 

 8892 ش.ر. أجرون 

 7906 شاتليه، فرنسوا

 8893 شاتليية, فرنسوا 

 8895 ,8894 شاتيال، م 

تيسير محمد شادي ،   8896 

 8897 شارف، الزهراء 

 8696 شارفي، بالل



 9954 شارفي، رحمة 

 8900 ,8899 ,8898 شارن, شافية 

 8901 شارن، شافية 

 8697 شاشة، شهيناز 

 8902 شافية، فراح 

 8903 شاكر ، شاكر الحاج

 3927 شاكر عقلة المحاميد

 8904 شاكر, أبو فهر محمود محمد 

 8908 ,8907 ,8906 ,8905 شاكر, فؤاد

 8910 ,8909 شاكر, محمود 

 8911 شاكر، علي كمال

 8912 شاكر،هالة محمد

 6828 شالوم، ستيفن

 8913 شالي، رابح 

 8914 شامخ، بسمة كريم 

 6382 شامخ، سليمة

 شامي, يحي 
8915, 8916, 8917, 8918, 8919, 

8920, 8921 

 8922 شامي، ياسين 

 8923 شانبولو، جان بول 

 6236 شاهين ،عبد الصبور 

 8924 ,6219 ,6217 شاهين, عبد الصبور 

 8925 شاهين, محمد 

 8926 شاهين, نجوى عبد الرحيم

 8928 ,8927 شاهين، طارق عبد المنعم

 6229 ,6227 ,6222 شاهين، عبد الصبور 

 8235 شاهين، عوني معين 

 8929 شاهين،سعاد أحمد

 شاهين،محمد عبد السالم
2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 

2719, 2720, 2721 

 4841 شاوش ، محمد بن رمضان

 8930 شاوش ،محمد بن رمضان

 11048 شاوش، براهيم 

 8931 شاوش، رضوان 

 8932 شاوش، زوليخة

 5606 شاوش، ع.الحكيم 

 5916 شاوشي، المحجوب

 8933 شاوي، مروة 

 8934 شاويش، مصطفى نجيب 

الذراع، هاجرشايب   11422 

 8935 شايب الراس، سليمان



 8936 شايب, خالد

 8937 شايب، كريمة

 8938 شايد,حمود 

 2807 شاير،ميخائيل

 8939 شايغان, داريوش

 8940 شايغان،داريوش

 7085 ,7084 شباح، أمينة

 8941 شباح، صليحة

 9322 شباحي، نجاة 

 8942 شبار, سعيد 

 8943 شبارو, عصام

 8945 ,8944 شبارو، عصام محمد

 8946 شبانة, محمد كمال

 12724 شبايكي، سمية

 9923 شبايكي، مريم

 2601 شبر،خليل

 8947 شبسيغ, رضوان

 8948 شبكشي, علي حسين

 9608 شبل، إبراهيم

 12828 شبالوي، خديجة

 11008 ,11007 شبالوي، مريم 

 12717 شبالوي، مصطفى 

 6388 شبالوي، نبيلة

 8950 ,8949 شبلي، فاطمة

 8951 شبوب، محمد

 8952 شبوطي، حدة 

 8953 شبيل، هاجر

 8955 ,8954 شتا ، السيد علي 

 8958 ,8957 ,8956 شتا, السيد علي 

 8959 شتا، راوية هالل احمد

 8960 شتراوس،كلودليفي 

 8961 شتراير، جوزيف 

 8962 شتراير، جوزيقف 

 8965 ,8964 ,8963 شترة , خير الدين

 8969 ,8968 ,8967 ,8966 شترة، خير الدين

 8970 شتوان، جازية

 9363 شتوي، الياقوت 

 8971 شتوي، زهية

 8972 شتوي، فتيحة 

 4274 شجان، زكرياء

 8973 شحاتة, عبد المنعم



 8975 ,8974 شحاتة،حسن 

 8976 شحاته ربيع، محمد 

 8977 شحاته،غادة حامد 

عايد شحادة أمل   8978 

 8979 شحادة, نزيه

 8980 شحادة، خليل

 8981 شحادة،نعمان 

 8982 شراب، محمد محمد حسن 

 8983 شرادي, نادية 

 8984 شرادي،نادية 

 8985 شراره, عبد اللطيف 

 2628 ,2627 شراش أنيس عبد الخالق 

 8986 شراطي، زكية

 8987 شراطي، سعاد

 6629 شراوط، أسامة

خديجة شراير،   8988 

 8989 شراير، خولة 

 8989 شراير، شيماء 

 6879 شرايطي، فلة 

 8990 شربال، عبد القادر 

 6880 شربيط، شربيط أحمد 

 3862 شرح محمد عبده 

 3326 شرح ممدوح حقي

 2468 شرح نصير الدين الطوسي 

 2467 شرح نصير الدين الطوسي 

 8991 شرشار , عبد القادر 

القادر شرشار، عبد   8992 

 8993 شرشاري، فاطمة 

 8994 شرشور، مريم 

 8995 شرعي، سيدعلي 

 8996 شرف الدين, خليل 

 8997 شرف الدين, عبد العظيم

 8998 شرف الدين، عبد التواب

 8999 .شرف الدين،عبد التواب

 9000 شرف, محمد جالل أبو الفتوح 

 9001 شرف، عبد الحق 

 9002 شرف،محمد جالل

 13032 شرفاوي، خيرة

 9006 ,9005 ,9004 ,9003 شرفي، احمد الرفاعي 

 9007 شرفي، نصيرة

 9008 شرقي ، الرزقي 



 10206 شرقي، إسالم 

 9009 شرقي، أمينة

 9010 شرقي، حمزة

 9012 ,9011 شرقي، حورية، مشماشة

 9013 شرقي، زبيدة

 9014 شرقي، سليم 

 9015 شرقي، عقيلة 

مسعودة شرقي،   6343 

 9016 شرقي، نصيرة

 9017 شروخ, صالح الدين

 9019 ,9018 شروخ، صالح الدين

 10430 ,9020 شريت, أشرف محمد عبد الغني 

 9284 شريت، أشرف محمد عبد الغني 

 9021 شريرات، صفية

 9022 شريط ، عبد هللا

 شريط, عبد هللا 
9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 

9028, 9029 

 9030 شريط.عبد هللا 

 9031 شريط، األخضر

 8335 شريط، حسيبة 

 8678 شريط، حورية

 12322 شريط، راضية

 9032 شريط، عبد هللا

 8699 شريط، فاطمة

 11432 شريط، كنزة 

 9033 شريط، مليكة 

 شريط،عبد هللا

9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 

9039, 9040, 9041, 9042, 9043, 

9044, 9045, 9046, 9047, 9048, 

9049, 9050, 9051 

 10396 شريف سليم

 9052 شريف, السيد عبد القادر 

 11693 ,9053 شريف, فاتن محمد 

 9054 شريف، سهيلة

 9056 ,9055 شريف، فاتن محمد

 11899 شريف، لزهر

 3791 شريف، محمد شايب 

 9059 ,9058 ,9057 شريف، محمد عبد الجواد 

محمد عبد الكريمشريف،   9060 

 9061 شريف، نور الهدى

 9062 .شريف،محمد عبد الجواد

 10882 شريفي، سليمة



 7125 شريفي، سهام 

 9063 شريفي، مريم 

 9064 شريفي، نعيمة 

 3051 ,3050 ,3049 ,3048 شريفي،بالحاج بن سعيد

 9065 شريكي، حنان

 9066 شريم, رغدة

 9068 ,9067 شطوطي، محمد 

 9069 شطوطي،محمد 

 10011 شعال، راضية 

 8313 ,8312 شعبان مكاوي 

 9070 شعبان، رزيقة

 9071 شعبان، ريحاب 

 9072 شعبان، نور الهدى

 9073 شعبان،أسامة حسين

 9074 .شعبان،خليفة عبد العزيز

 9075 شعباني، عامر 

 8383 شعباني، يمينة

 6235 شعبو، أحمد 

 3879 شعث إسماعيل رمضان

 3210 شعراوي،أحمد محمد

 9076 شعالن، أحالم

 9077 شعالن،السيد محمد

 9078 شعالن،عبد الحميد

 9079 شعنان، يسمينة 

 9080 شعوان، سهيلة

 7995 شعيبي، سعاد

 9081 شعيبي، عبد الحليم

 9082 شعير, عبد المنعم كامل

 9083 شعير، ذهبية 

 9084 شعير، محمد رزق 

 7465 شعير، هجيرة 

 8937 شفارة، أمينة 

 9085 شفيق, حسنين

 9086 شفيق, محمد

 9088 ,9087 شفيق, منير 

 9089 شفيق، حسنين

 9090 شفيق، محمد

 9091 .شفيق،محمد حسانين

 5316 شقر، عامر

 9092 شقرة، علي خليل 

 11368 شقرون, أحمد



 9314 شقو، راضية

 9093 شقير،لبيب 

 9094 شكارة, أحمد

علياءشكري,   3386, 3389, 3396, 8229 

 9095 شكري، عبد المجيد

 11520 ,7171 شكري، علياء

 9096 شكسبير ،وليم

 9097 شكسبير،وليام

 9100 ,9099 ,9098 شكسبير،وليم

 9101 شكشك أنس 

 11180 شالبي، راضية 

 10037 شالبي، عيادة

 9102 شالح، إبراهيم

 9103 شالال، نزيه نعيم 

حليمةشاللي،   9104 

 9105 شاللي، صليحة 

 9107 ,9106 شاللي، محمد

 6383 شاللي، نادية

 9108 شاللي، نصيرة

 9109 شاللي، نورة

 9110 شلباية، محمد بدر 

 9115 ,9114 ,9113 ,9112 ,9111 شلبي, أحمد

 9116 شلبي، أحمد

 9117 شلبي، أمين

 11133 شلبي،صافي ناز السعيد 

العاطي محمدشلبي،عبد   9118 

 2982 شلحة ، يخلف 

 9119 شلحت, يوسف 

 9120 شمام، إسماعيل

 8234 شمام، سهام

 9121 شمس الدين،عبد األمير

 9122 شمص، حسن

 9123 شمعون، محمد العربي 

 9124 شملول، محمد

 9125 شمى, نادر سعيد 

 9126 شناوه ، محمد فضيل

 9127 .شنايدر, روبرت ال

 9128 شنايدر,لويس 

 9130 ,9129 شنتوف، الطيب 

 9131 شندارلي، عز الدين 

 9132 شنوفي، بن عزوز



 9133 شنوفي، فاطمة

 9134 شنوفي، مراد

 9135 ,7066 شنيبات، صبيحة

 9136 شنيتي ، محمد البشير 

 9137 شنيتي، محمد البشير 

 9138 شنيرب, روبير 

 9139 شنيط, محمود 

 9140 *شنيني، مليكة

 9141 شهاب, سعد عبد الكريم 

 9142 شهاب، سمير

 9143 شهبة مونة، زهية 

 9144 شهبي ، عبد العزيز

 9145 شهبي، عبد العزيز

 9146 شهبي،عبد العزيز

 5876 شهري، توفيق 

 9147 شهري، المية 

 6391 شهيناز، حديد 

 9148 شو،صبحي عمر

 7426 شواش، صالح الدين 

 9149 شواش، كوثر 

 9149 شواش، هاجر

 10955 شواط، ياسين 

 9150 شوال، نصيرة

 9151 شواهين ، خير سليمان

 9152 شواهين, خير

 9153 شواهين، خير سليمان

 9154 شواهين،خير

 9155 شوفالييه، جان جاك

 9156 شوقي, سعيد 

 9157 شوقي, عبد المنعم

 9159 ,9158 شوقي،أبوخليل

 9197 شومان، والتينا 

 6085 ,6084 شويار، سامية 

 9161 ,9160 شويتام, أرزقي

 9162 شويح، إلهام

 12978 ,9368 شويحي، أمينة 

 7798 شويط، خديجة

 9163 شويطر, عيسى محمد نزال

 9164 شويقة, فاروق عبد الجواد 

 12764 شيا, محمد 

 8923 شياح، سيدي احمد 



 9165 شيالديني، روبرت. ب 

 11396 شيبان، نسيمة

 9166 شيبانة، خيرة 

 9167 شيبانة، سمية

 9168 شيباني، أمينة

 6442 ,6441 شيباني، رشيدة 

 9169 شيبة, مصطفى عبد الغني 

 9171 ,9170 شيبة، شدوان علي 

 9173 ,9172 شيبي، معمر 

 9174 شيتوشين، جورج

 9167 .شيح، سمية

 9175 شيحة, عبد المجيد عبد التواب

التوابشيحة،   9176 

 9177 شيخ التهامي، رفيعة

 9178 شيخ التهامي، رفيقة

 9179 شيخ التهامي، وليد

 9180 شيخ التوهامي، وردة

 9181 شيخ، أمينة

 9182 شيخ، بلقاسم

 6485 شيخ، يسرى

 9184 ,9183 شيخاني, سمير

 9185 شيخاني، سمير 

 9186 شيخاني،سمير 

 9187 شيخاوي، عبد العزيز

 9188 شيخاوي، ف.الزهراء 

 6352 شيخاوي، فتيحة

 9189 شيخاوي، محجوب 

 9190 شيخي، آمنة

 9191 شيخي، علي 

 9192 شير، نجاة 

 9194 ,9193 شيروف، محمد الصالح 

 6821 شيرين فهمي 

 11554 شيش،يوسف 

 9195 شيغل،ماريان 

 9196 شيفروملمان 

 9197 شيفلر، مانويل

 9198 شيكاوي، أحالم

 9199 شيكر السعيد، بسمة

 6095 شيكر، عبلة

 11529 شيلتي, رث 

 9200 صابات ، خليل



 9244 .صابات،خليل

 5052 صابر، مصطفى

 9201 صابر،دالور محمد 

 11458 صابرين، نجيوي 

 9202 .صاحبو، أمين ب

 9203 صاحي، عفاف 

 9204 صادق ،عادل 

 9205 صادق, دالل 

 9206 صادق, عباس

شعبان فتح الباب علي صادق،   9207 

 12123 صادق، فاروق محمد

 9208 صادق، هشام 

 9209 صادق، يسرية

 9211 ,9210 صادمي، سهام

 6847 ,6846 صارادوني، فاطمة 

 9212 صارة، حراث 

 9213 صاري ، جياللي 

 6340 صاري ، فاطمة الزهراء 

 9214 صاري أحمد، زينب

 9215 صاري، الجياللي 

جياللي صاري،   9216, 9217, 9218 

 11715 ,9219 صاري،جياللي 

 6469 ,5753 صاصيال, محمد عرب

 7906 صاصيال، محمد عرب

 9220 صافي، إبراهيم محمد

 9221 صالح , عبد العزيز

 9222 صالح , قاسم حسين

 7245 صالح المثلولي

 9223 صالح بلعيد

 6915 صالح عثمان

 9224 صالح محمد علي أبو جادو

 9225 صالح, إبراهيم محمد 

 9226 صالح, سامية خضر 

 9227 صالح, عبد العزيز

 5510 صالح, علي حاكم 

 9228 صالح, قاسم حسين

 9229 صالح, مأمون 

 9230 صالح, ماهر 

 9231 صالح, محمود حسن 

 8433 صالح, نجالء محمد

 11480 صالح, هشام 



 9232 صالح، سعود 

 9233 صالح، صافي عمال 

 9234 صالح، صالح سعد

 9235 صالح، عباد 

 9236 صالح، عبد المحي محمود

 9239 ,9238 ,9237 صالح، علي عبد الرحيم 

 9240 صالح، فضيل 

 9241 صالح، منيرفخري 

 9242 صالح، ميكاشير

 2815 صالح، هاشم 

 9243 صالح،أسماء زكي محمد 

 9244 .صالح،أشرف

 9245 صالح،عبد العزيز

 9246 صالح،ماجدة محمود

 9247 صالح،هاشم 

 9248 صالحي، رشيدة 

 10234 صالحي، سارة 

 5873 صالحي، عواطف 

 9249 صالحي، مقران 

 6330 صالحي، نادية 

 11325 صايم، خيرة

 6257 صباح، إيمان

 13089 صباطي، سلمة

 11477 صبايحي، إبراهيم

 9250 صبحي ، أحمد محمود

محمودصبحي, احمد   9251, 9252, 9253 

 9256 ,9255 ,9254 صبحي, أحمد محمود

 9257 صبحي, سيد

 9258 صبر, قاسم لزام 

 9259 صبرة, محمد حسين 

 3564 ,3563 صبرة، عفاف سيد

 11305 صبرى، أحمد محمد

 9260 صبري، عبد الجليل

 9261 صبرينة، أمير 

 9262 صبرينة، كجيت 

 9263 .صبش،محمد عبد الواحد

 9265 ,9264 صبور, محمد صادق

 9266 صبور، براء

 9267 صحراوي ،عبد القادر 

 9452 صحراوي، إبراهيم 

 10134 صحراوي، العونية 



 9268 صحراوي، حميد

 9269 صحراوي، حميدة

 11573 صحراوي، خولة 

 8015 صحراوي، زكية 

 4647 صحراوي، سارة 

 9270 صحراوي، عبد المجيد

إلهام صحرة،   9271 

 9065 صخري، إبتسام

 9274 ,9273 ,9272 صخري، أحالم 

 9275 صخري، أمينة

 9276 صخري، نعيمة

 9277 صداحين، سامية 

 13081 صدقة، أمينة

 9278 صدوقي، كوثر

 12983 صدوقي، يحيى

 9279 صدوقي، يعقوب 

 9280 صديق ، رحاب محمود 

 9281 صديق, رحاب محمود 

 9282 صديق,محمد الصالح 

 9283 ,3314 صديق، رحاب محمود 

 9284 صديق، رحاب محمود صديق 

 9285 صديقي, مراد

 9286 صرادوني، تينهينان

 9287 صعب, حسن

 9289 ,9288 صغير, مريم 

 9290 صغير، عمر مكي 

 9291 صفاء محمد علي

 10244 صفافيح، خيرة

 9292 صفراني، عائشة 

بحرصفوان، أبي   9293 

 9294 صفية، ديب

 7308 صفية، زوليخة 

 11463 صفيح، محمد أمين

 9295 صقر ، نبيل 

 9298 ,9297 ,9296 صقر, أحمد

 9300 ,9299 صقر, جوزيف

 9301 صقر،محمد جمال

 3145 صالح الدين المنجد 

 10713 *صالح الدين المنجد

 2430 صالح الدين منجد

 11545 صالح العمروسي



 12736 صالح جرار 

 9302 صلوخ, فوزي

 7944 صليبا ، جميل

 9305 ,9304 ,9303 صليبا، جميل

 9306 صليبا،جميل

 9307 صليوة, سهى نونا 

 9308 صم، منور

 9309 صمار، احسن 

 7511 صّمار، سمية

 9310 صمراني، مصطفى

 5880 صنهاجي، عبد القادر 

 9311 صوافطة, وليد عبد الكريم

 9312 صوافطة،وليدعبد الكريم

 9313 صوالحة, محمد احمد 

 9314 صوالحي، سمية 

 6080 صوالحي، ع.القادر 

 11526 صوما ، رياض

 9315 صومان, أحمد ابراهيم

 10535 صياح الجهيم

 9317 ,9316 صيام, شحاتة

 9318 صيد ، عبد الحليم 

 2889 صيد، أمينة

 9319 صيد، شيماء 

الصمدصيد، عبد   9320 

 8933 صيد، لبنى

 5896 صيدون، حياة

 11425 صيدون، فاطمة 

 9321 صيدونن نوال

 9322 صيفي، صبرين

 9323 صيفي، نور الدين

 8884 ,5762 ,5761 ضاهر، فارس 

 9929 ضحاوى, بيومي 

 9324 ضحاوي،بيومي محمد

 9326 ,9325 ضرار, ضرار صالح 

 9327 ضرواية، إيمان 

الجليل زهير ضمرة, عبد   9328 

 9329 ضميرية، عثمان جمعة

 9330 ضناوي، إيلي

 9332 ضوالمريض, رجب

 9333 ضومط, أنطوان خليل

 9334 ضومط,انطوان خليل



 9335 ضويفي، إبراهيم

 8986 ضويفي، أمينة 

 8398 ضويفي، بالل

 6644 ضويفي، محمد 

 9336 ضية، نورة

 ضيف ، الجيالني

9337, 9338, 9339, 9340, 9341, 

9342, 9343, 9344, 9345, 9346, 

9347, 9348, 9349, 9350, 9351, 

9352, 9353, 9354, 9355, 9356 

 8857 ضيف هللا، بالل

 9357 ضيف هللا، ف.الزهراء 

 4549 ضيف هللا، مدينة 

 9358 ضيف هللا، ياسمينة

 9359 ضيف, عبد الستار 

 9360 ضيف، خالد 

 9362 ,9361 ضيف، ربيعة

 9363 ضيف، سعاد

 9364 ضيف، شهرة إيمان

 8374 ضيف، لويزة

 7559 طاحون, عدلي علي 

 11801 طارق عبد الرؤوف عامر 

 9365 طاس، إبراهيم

 9366 طاشمان،غازي مرسال 

 10073 طاشور، عائشة

 9367 طاعن، بوثلجة 

 9368 طاعن، خديجة 

 6624 طاعن، دليلة 

 9080 طاعن، زهية 

 9369 طافش، بن غريب سلمان

 9370 طاقة، محمد

 9371 طالب, عبد الرحمان 

 9372 طالب، رامي

 13085 طالب، فاطمة

 12519 طالب، نهى 

 9373 طالب، وحشية

 9374 طالبي, عمار

 6062 طالبي، إيمان

 12549 طالبي، عقبة

 9376 ,9375 طالبي، عمار

 9377 طالبي، مبروك 

 9380 ,9379 ,9378 طالبي،عمار

 9381 طاهري، حسين



 9382 طايشة، عائشة

 9383 طايل, أمير محمد 

 6902 ,6642 طباخ، محمد فاضل 

 1349 طبال،سهى عبد الرحيم

 7933 ,7932 طبوزي، سعاد 

 9147 طبوزي، سمية 

 9384 طبوزي، صبرينة 

 12979 طجروني، جازية

 11998 طجروني، حنان

 5713 ,5712 طجروني، نسيم 

 9385 طحان، احمد 

 9386 طحطاح، وفاء 

 9387 طرابيشي, جورج 

 9388 طراف, عامر 

 9389 طراف, عامر محمود

 9390 طراوة, علي حجازي حسن 

 9391 طربية,محمد 

 12047 طرش، خيرة 

 9392 طرشون، نادية

 6466 طرشي،

 10585 طريفي، وسام

المولىطشطوش, هايل عبد   9393 

 9394 طعان، غازي حسين 

 9395 طعيمات, هاني سليمان

 9397 ,9396 طعيمة، رشدي أحمد

 9398 طعيمة،رشدي أحمد

 9399 طعيمة،صابر 

 9400 طقوس, محمد سهيل 

 9401 طقوش، سهيل محمد 

 9406 ,9405 ,9404 ,9403 ,9402 طقوش، محمد سهيل 

 9409 ,9408 ,9407 طالس, مصطفى 

 9410 طالفحه،حامد عبد هللا 

 9411 طلب, محمد نبيل 

 9412 طلبة, إبتهاج محمود 

 9413 طلحون, أحمد رشاد 

 12000 طلحي، فوزية 

 9414 طلس, محمد أسعد

 9415 طلفاح، مضر عدنان 

 8225 طنجاوي، شريفة 

 9416 طنوس،عادل جورج

 9417 طه , حسين



 9418 طه المهدى مجدى صالح 

المهدى, مجدى صالح طه   9419 

 9420 طه حسين الدليمي 

 9421 طه عبد الرحيم، عاطف جابر

 11335 طه عبد الرؤوف سعد 

 9422 طه عبد العظيم حسين

 9423 طه عشرى، نجالء عبد الفتاح

 9426 ,9425 ,9424 طه, حسين

 9428 ,9427 طه, عبد الواحد ذنون 

 9429 طه، ذنون عبد الواحد 

 9430 طه، طارق

 طه، عبد الواحد ذنون 
9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 

9436 

 9437 طه، عبدالواحد ذنون 

 9438 طه،عبدالواحد ذنون 

 9439 طهاري ، محمد 

 9442 ,9441 ,9440 طهاري, محمد 

 7452 طهبوب، فائق 

 9443 طهراوي، حمدان

 9444 طهراوي، لبنى

 8935 طهراوي، محمد أمين 

نبيلة طهراوي،   6111 

 9445 طوالبة،هادي محمد

 9446 طوالبه, حسن 

 12880 طواهري، مليكة

 5501 طوايبية,نجيب 

 9447 طوبال الصغير، سعاد

 9451 ,9450 ,9449 ,9448 طوق, جوزيف الخوري

 9452 طوكفيل، ألكسي دو 

 9453 طويل, غادة

 12065 طويل، سهيلة

 9454 طويل، فاتح

 9455 طويل، يوسف علي

 9456 طويلة، عبد الوهاب عبد السالم 

 8185 طياب ، مولود 

 8051 طياب، فضيلة

 9321 طيب، كريمة

 10920 ,5742 طيبوني، حمزة 

 9457 طيبي، أحمد 

 7873 طيبي، حفيظة

 10344 طيبي، شريفة 



 9458 طيبي،إبراهيم 

 9459 طيفور ، فاروق أبو سراج الذهب 

 9460 ظريف ، زهرة

صالح حسين ع.،   9461 

 9462 عابد, رسمي علي 

 9463 عابد, عبد القادر 

 9464 عابد، إيمان

 9465 عابد، خالص 

 9467 ,9466 عابد، رسمي علي 

 9468 عابد، زهير عبد اللطيف 

 9469 عابد، شهرزاد 

 9470 عابد، صورية 

 9471 عابد، هند

 9472 عابدين, عليه 

 9473 عابدين, محمد عبد القادر 

 9474 عابر، لحسن 

 12032 عابر، محمد

 4842 عادل الخوري 

 8502 عادل سعد يوسف خضر 

 7442 عادل سعيدي 

 7755 عادل عبد هللا محمد

 5719 عادل كامل 

 5851 عادل مصطفى 

 9476 عادل نونهيض 

 11345 *عادل، مصطفى

 9789 عارف توفيق عطاري

 9477 عارف, محمد

 9478 عارف, نصر محمد

 10314 عارف،وصفي 

 9480 ,9479 عاشور, راتب قاسم

 9483 ,9482 ,9481 عاشور, سعيد عبد الفتاح

 9484 عاشور, مصطفى سيد

 9485 عاشور، أيوب

 9487 ,9486 عاشور، سعيد عبد الفتاح

 2543 عاشور،راتب قاسم

 5758 عاشور،محمد سامي

 11284 عاشوري، أحمد 

 9488 عاطف العراقي،محمد

 12564 عاطف عمر بن طريف

 9489 عاقل, فاخر 

 9491 ,9490 عاقل، فاخر 



 9492 عاقل،فاخر 

 10382 عالم، منال 

 9493 عامر ، طارق عبد الرؤوف 

 5496 ,5494 عامر الكبيسي

 9494 عامر, أحمد إبراهيم

 9495 عامر, أحمد محمد

 11770 ,9498 ,9497 ,9496 عامر, طارق عبد الرؤوف 

محمد السيدعامر,   9499 

 9500 عامر, محمد أمين

 9501 عامر، زاهية 

 11135 عامر، سامح عبد المطلب

 9503 ,9502 عامر، طارق

 9505 ,9504 عامر، طارق عبد الرؤوف 

 9506 عامر، علي محمود

 9507 عامر، مريم

 9509 ,9508 عامر، مصباح

 9510 عامر، نورة

 11825 ,11824 ,10290 عامر،طارق عبد الرؤوف 

 6365 عايد، أحالم 

 12072 عايدي، أحمد 

 9511 عايش, أحمد جميل

 9512 عايش، محمد إبراهيم

 9514 ,9513 عايش،أحمد جميل

 9515 عائشة ليتيم

 9516 عبابسة، رميسة

 9517 عبابنة، عماد غصاب 

 9518 عباد, صالح 

 9519 عبادة , مديحة أحمد

 9520 عبادة ، عبد اللطيف 

 9521 عبادة، مديحة أحمد

 7166 عبادي، إيمان 

 9522 عبادي، محمد هشام

 2549 عباس , فرحات

 9523 عباس , محمد 

 9524 عباس ، آذار عبد اللطيف 

 9525 عباس ، حسين وليد

 9526 عباس ، راوية عبد المنعم

 2580 عباس محمد حسن سليمان

 9527 عباس محمود العقاد 

 9528 عباس مراد، علي 

 9529 عباس, إحسان 



 9530 عباس, صالح

 9531 عباس, فرحات

 عباس, محمد 
9532, 9533, 9534, 9535, 9536, 

9537, 9538 

 9539 عباس,محمد 

 9540 عباس، إبراهيم

 9542 ,9541 عباس، إحسان 

 9543 عباس، الزهراء 

 9544 عباس، إلهام فاضل 

 9545 عباس، حسين وليد حسين

 9546 عباس، حمدي

 12323 عباس، حورية

 9547 عباس، راوية عبد المنعم

 8462 عباس، ريمة

 9549 ,9548 عباس، فرحات

 9550 عباس، فضل حسن 

 9551 عباس، فيصل 

 9554 ,9553 ,9552 عباس، محمد 

 9555 عباس، محمد الشريف

 6595 عباس، مليكة

 9557 ,9556 عباس، منال محمد 

 9558 عباسي، خديجة 

 9559 عبة، ياسين

 3045 عبد اإلله بلقزيز, ساسين عساف 

 9560 عبد االوي، داودية 

 9562 ,9561 عبد الباري، ماهر شعبان

 9563 عبد الباقي, سلوى محمد

 9565 ,9564 عبد الباقي, محمد فؤاد 

 9566 عبد الباقي، زيدان 

 9567 عبد التواب, رمضان 

 9568 عبد التواب، شرف الدين 

الجبار, نبيل عبد الحميدعبد   9569 

 9570 عبد الجبوري، أحمد حسين 

 9571 عبد الجليل إبراهيم حمادي الفهداوي

 10687 عبد الجليل األزدي 

 9573 ,9572 عبد الجليل، عبد القادر 

 9574 عبد الجواد , ليلى 

 9575 عبد الجواد, خلف 

 10761 ,9578 ,9577 ,9576 عبد الجواد, مصطفى خلف 

 9579 عبد الجواد، توفيق

 9580 عبد الجواد، خلف 



 9583 ,9582 ,9581 عبد الجواد، مصطفى خلف 

 3207 عبد الجواد، ممدوح

 12517 عبد الجواد،محمد امين 

 2660 عبد الحافظ سالمة 

 9584 عبد الحافظ, إبراهيم 

 4280 عبد الحافظ, شيرين محمد

 9586 ,9585 عبد الحافظ, عادل فتحي ثابت

 2321 عبد الحسيني, خالد موسى

 3254 عبد الحق زداح 

 9587 عبد الحق, كايد أبراهيم

 2579 عبد الحكيم الصافي 

 6012 عبد الحكيم بن الشيخ الحسين 

 9588 عبد الحكيم، طحطاح

 4099 عبد الحليم نور الدين 

 9589 عبد الحليم, ابراهيم 

 9591 ,9590 عبد الحليم, محي الدين 

 9592 عبد الحليم،أنوار حافظ 

 9593 عبد الحميد ، مدحت

 4076 عبد الحميد ،أمال 

 9594 عبد الحميد حسن، منة هللا محمد

 9595 عبد الحميد حسين، محمود

 9597 ,9596 عبد الحميد عمران 

 9598 عبد الحميد, آالء

 8237 عبد الحميد, آمال 

 9599 عبد الحميد, جابر

زكرياء رجب عبد الحميد,   9600, 9601 

 9602 عبد الحميد, عالوة

 9603 عبد الحميد, عمر مولود

 3216 ,3215 ,3214 ,3213 ,3212 عبد الحميد, محمد محي الدين

 4074 عبد الحميد, نجوى

 9604 عبد الحميد, هبة محمد

 9605 عبد الحميد، رجب

 9606 عبد الحميد، سعيد كمال 

 12456 عبد الحميد، شاكر

 9607 عبد الحميد، شرف الدين 

 9608 عبد الحميد، صالح محمد

 9609 عبد الحميد، منار محمد سناء 

 3407 عبد الحميد،آمال 

 9610 عبد الحميد،شاكر

 5366 عبد الحميد،مدحت

 9611 عبد الحميد،هبة محمد



 9612 عبد الحى, عبد المنعم

 9613 عبد الحي ، رمزي أحمد 

رمزي احمد عبد الحي,   9614 

 9615 عبد الحي, عمر 

 9616 عبد الحي, وليد 

 9617 عبد الحي، رمزي أحمد 

 9619 ,9618 عبد الحي،رمزي أحمد 

 9620 عبد الخالق ، أحمد محمد 

 9621 عبد الخالق, جالل الدين 

 9625 ,9624 ,9623 ,9622 عبد الخالق، أحمد محمد 

 9236 عبد الخالق، جالل الدين 

الدايم, صابرعبد   9626 

 7509 عبد الدائم، أم هاني الزاهية 

 9627 عبد الدائم، عبد هللا

 9628 عبد الدائم،عبد هللا

 6173 ,6172 ,3827 ,3170 عبد الرحمان دويب

 7665 عبد الرحمان، شريفة 

 9629 عبد الرحمن ,بن محمد الجياللي 

 9630 عبد الرحمن ، مؤيد أحمد

محمد الجياللي عبد الرحمن ’بن   9631 

 5242 عبد الرحمن العلوي

 11705 عبد الرحمن الهاشمي

 11357 عبد الرحمن أمين مرغالني 

 3701 عبد الرحمن حسن العارف 

 4868 عبد الرحمن عبد السالم جامل 

 9420 عبد الرحمن عبد الهاشمي

 9632 عبد الرحمن كيوان 

 9633 عبد الرحمن, أحمد 

 9634 عبد الرحمن, طه 

 9636 ,9635 عبد الرحمن, عائشة 

 عبد الرحمن, عبد هللا محمد

6929, 9637, 9638, 9639, 9640, 

9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 

9646, 9647 

 9648 عبد الرحمن, محمد

 9649 عبد الرحمن, محمد ابراهيم

 9650 عبد الرحمن, هالة حجاجي 

 9651 عبد الرحمن، أبو محمد

الرحمن، أسمى عبد   9652 

 9653 عبد الرحمن، طه 

 9654 عبد الرحمن،طه 

 9655 عبد الرحيم إبراهيم, جمال 



 9656 عبد الرحيم حسين, فضيلة 

 9480 عبد الرحيم عوض أبو الهيجاء

 9657 عبد الرحيم، طلعت حسن 

 9661 ,9660 ,9659 ,9658 عبد الرحيم، محمد

 2781 عبد الرحيم،عبد المجيد

الرزاق عبيدعبد   11292, 12757 

 9662 عبد الرزاق, مصطفى 

 9664 ,9663 عبد الرزاق، عبد هللا

 3147 عبد الرزاق، لبنى أسعد

 9665 عبد الرزاق، محمد سيف الدين 

 9666 عبد الرؤوف ، طارق 

 9668 ,9667 عبد الساتر, لبيب

 4275 عبد الستار أحمد فراج 

 9669 عبد الستار فوزية 

السالم محمود أبو ناجيعبد   2976, 2977, 2978 

 9670 عبد السالم, عبد السالم مصطفى

 9671 عبد السالم، رضا 

 9672 عبد السالم، فتيحة 

 9673 عبد السالم، كريمة

 9674 عبد السالمي،جاسم محمد

 9676 ,9675 عبد السميع, عمرو

 9677 عبد السميع، أسامة السيد 

السميع،مصطفىعبد   3321 

 2487 عبد الصبور شاهـين 

 9678 عبد الصدوق، سهام 

 9679 عبد الصمد، توفيق مزاري 

 9680 عبد الصمد، سارة 

 9681 عبد الصمد، موفق 

 8193 ,8192 عبد الظاهر, السيد 

 9682 عبد العاطي, السيد 

 7405 عبد العاطي، رجاء علي 

 9683 عبد العاطي،حسن الباتع

العال, عبد الحليم رضا عبد   9684 

 9685 عبد العال, عبد العال عبد الرحمن

 9686 عبد العال،حسن إبراهيم

 9687 عبد العالي دبلة 

 9688 عبد العالي، حسين 

 9689 عبد العالي، عبد القادر 

 7123 عبد العزيز ،صالح 

 9874 عبد العزيز أبو حشيش 

 10449 عبد العزيز السرطاوي 



العزيز بوتفليقة عبد   
3025, 3026, 5339, 5540, 5975, 

6949, 11141, 11869 

080عبد العزيز بوتفليقة  11141 

 10254 عبد العزيز بوكتة 

 12450 ,6399 ,6398 عبد العزيز توفيق جاويد 

 11357 عبد العزيز حمودة

 11002 عبد العزيز حمودة, جميل مطر 

 8257 عبد العزيز شادي 

العزيز محمد البسامعبد   9197 

 3114 عبد العزيز نوار

 9690 عبد العزيز, ابراهيم الدسوقي 

 9691 عبد العزيز, حمدي أحمد

 9692 عبد العزيز, زينب 

 9694 ,9693 عبد العزيز, سعيد

 9695 عبد العزيز, صفاء

 4280 عبد العزيز, محمد عطا

 9696 عبد العزيز, مفتاح محمد 

العزيز, مها عبد   9697 

 9699 ,9698 عبد العزيز، سامي

 9701 ,9700 عبد العزيز، سعيد

 9702 عبد العزيز، كنزة 

 9703 عبد العزيز، محمد عادل 

 9704 عبد العزيز، مفتاح محمد 

 9705 عبد العزيز، مها

 9706 عبد العزيز،الزواتيني

 10944 عبد العزيز،حمدي أحمد 

العزيز،زواتيني عبد   9707 

 9708 عبد العزيز،صالح 

 9709 عبد العظيم، حمدي

 9710 عبد العظيم، محمد عبد الودود 

 12241 عبد العلى الجسمانى 

 9711 عبد العليم، أحمد عارف حجازي 

 9712 عبد الغفار, السيد احمد 

 9714 ,9713 عبد الغفار, السيد أحمد 

 9715 عبد الغفار, فيصل محمد

 9716 عبد الغفار، السيد أحمد 

 9717 عبد الغفار،سليمان

 9718 عبد الغني, مصطفى

 9722 ,9721 ,9720 ,9719 عبد الغني، خالد محمد

 9723 عبد الغني، خديجة 

 9724 عبد الغني، مصطفى



 9725 عبد الفتاح ، عبد الفتاح فتحي

 13021 عبد الفتاح الصبحي 

 10115 عبد الفتاح, أسامة محمود 

 9728 ,9727 ,9726 عبد الفتاح, إسماعيل

 9729 عبد الفتاح, إيمان

 9730 عبد الفتاح, سمير 

 9732 ,9731 عبد الفتاح, عبد الفتاح فتحي

 9733 عبد الفتاح, محمد سعيد

 9734 عبد الفتاح، علي 

 9735 عبد الفتاح، قنفود

 9736 عبد الفتاح، كاميليا ابراهيم 

الفناح, محمد سميرعبد   7303 

 5160 عبد القادر , بوباية

 9737 عبد القادر ، حميد 

 6810 عبد القادر التبحراوي

 10737 ,10700 عبد القادر بوزيدة

 9739 ,9738 عبد القادر جياللي بلوفة 

 9741 ,9740 عبد القادر رزيق المخادمي 

 9293 عبد القادر محداد 

 9743 ,9742 ,7543 ,7542 ,7541 عبد القادر نور

 9744 عبد القادر, بليمان 

 9745 عبد القادر, حسين 

 9747 ,9746 عبد القادر, حميد

 9749 ,9748 عبد القادر, محمد أحمد 

 9750 عبد القادر، إسماعيل ياسين 

 9750 عبد القادر، إسماعيل يامنة 

 9752 ,9751 عبد القادر، األمير

 2926 عبد القادر، حامد 

 9753 عبد القادر، سلوى السيد 

 9754 عبد القادر، محمد أحمد 

 9755 عبد القادر،الجزائري 

 9756 عبد القادر،بوباية

 9757 عبد القادر،بوطبل

 9758 عبد القرفي، إيمان 

 9759 عبد الكافي،اسماعيل عبد الفتاح

 7017 عبد الكريم أحمد, عبد الملك عوده

 3961 عبد الكريم الفياللي 

 7808 عبد الكريم بن عراب 

 9760 عبد الكريم, بكري

 9761 عبد الكريم, خليل 

 9762 عبد الكريم, شوقي



 9763 عبد الكريم، سهى ابراهيم

 9764 عبد الكريم، محمد سالم الحاج عبد القادر بن عبد الكريم

 9765 عبد الالوي، مصطفى 

 9766 عبد الالوي، موسى

 9771 ,9770 ,9769 ,9768 ,9767 عبد اللطيف, رشاد أحمد 

 8762 عبد اللطيف, سوزان عباس

 9772 عبد اللطيف, كمال

 9773 عبد اللطيف, محمد عبد الرحمن 

 9774 عبد اللطيف, محمد عبد الوهاب

 9775 عبد اللطيف, وجدي 

 9776 عبد اللطيف، أميمة

 9777 عبد اللطيف، بلحنيش

 9777 عبد اللطيف، حمزة

اللطيف، رشاد أحمد عبد   9778, 9779 

 4623 عبد اللطيف، فاتن إبراهيم 

 9780 عبد اللطيف، كمال

 9782 ,9781 عبد اللطيف، محمد أحمد

 9783 عبد اللطيف، مدحت عبد الحميد 

 9784 عبد اللطيف،رشاد أحمد 

 9787 ,9786 ,9785 عبد هللا ، ابراهيم محمد

 9788 عبد هللا الحاج، مريم

هللا الخالديعبد  * 12722 

 2475 عبد هللا أنيس الطباع 

 5186 ,5185 عبد هللا حمادي اإلدريسي

 5526 عبد هللا عبد الرزاق ابراهيم 

 8882 عبد هللا علي الشيخ 

 10608 عبد هللا عمران, فواز جرجس 

 9789 عبد هللا عيسان, صالحة 

 9790 عبد هللا, أحمد عزيز

العزيزعبد هللا, بن عبد   9791 

 6372 عبد ّ�, جوزيف

 9793 ,9792 عبد هللا, عبد الغني بسيوني 

 9794 عبد هللا, عبد هللا عثمان

 9797 ,9796 ,9795 عبد هللا, مجدي أحمد محمد

 8668 عبد هللا, محمد جاسم

 3688 عبد هللا, محمد عادل

 9798 عبد هللا, محمد عبد الفتاح محمد

فتحي عبد هللا, محمد   9799, 9800 

 عبد هللا, محمد محمود
9801, 9802, 9803, 9804, 9805, 

9806, 9807 

 11194 عبد هللا, هشام إبراهيم



 9808 عبد هللا، ابراهيم محمد

 9811 ,9810 ,9809 عبد هللا، إبراهيم محمد

 9813 ,9812 عبد هللا، أمال

 9814 عبد هللا، دالل

لطفيعبد هللا، عبد الفتاح   9815 

 9816 عبد هللا، عصمت تحسين

 9818 ,9817 عبد هللا، مجدي أحمد محمد

 9819 ,6795 عبد هللا، محمد قاسم

 9821 ,9820 عبد هللا، محمد محمود

 9822 عبد هللا، محمود مصطفى 

 9823 عبد هللا، منتهى عبد الحسن 

 9824 عبد هللا،ابراهيم

 9825 عبد هللا،حسن صالح الصغير 

 9826 عبد هللا،رويدا زهير

 4872 عبد هللا،عبد الفتاح لطفي

 9827 عبد هللا،لحسن 

 9828 عبد هللا،محمد محمود 

 5516 عبد اللي ، عبد القادر 

 9829 عبد المالك سالطنية

 9831 ,9830 عبد المجيد ، بخوش

 9832 عبد المجيد ،زكريا رجب

 5955 عبد المجيد تركي

 12541 عبد المجيد جحفة 

 3839 عبد المجيد خيالي, مبارك بن محمد بلوتي 

 12731 عبد المجيد نعنعي 

 9833 عبد المجيد, زكريا رجب

 9834 عبد المجيد, عصمت

 9835 عبد المجيد, محمد إبراهيم

 9775 عبد المجيد, محمد سعيد 

 9836 عبد المجيد، رانيا مرتضى محمد 

 9837 عبد المجيد، زكاريا رجب

المجيد، سامانعبد   9838 

 9839 عبد المحسن, عبد المحسن أحمد 

 9840 عبد المحمود، عباس أبوشامة

 3015 عبد المطلب , عاصم محروس 

 9841 عبد المعطي ، ياسر يوسف 

 9842 عبد المعطي, حسن مصطفى

 11348 ,9844 ,9843 ,8868 عبد المعطي, عبد الباسط

 8875 عبد المعطي, عبد الباسط محمد

 9845 عبد المعطي, ياسر يوسف 

 9846 .عبد المعطي،ياسر يوسف



 9847 عبد المقصود, حسنية غنيمي 

 9848 عبد المقصود, محمد إسماعيل

 9849 عبد الملك, أنور

 9850 عبد المنعم ، امال محمود 

 9851 عبد المنعم, زينب محمد 

 9852 عبد المنعم،عفاف محمد

 9853 عبد المهيمن, أحمد

 8872 عبد الموجود, أبو الحسن 

 9854 عبد الناصر, جندلي 

 9855 عبد النبي، بديعة

 9856 عبد النور, إسراء 

 9858 ,9857 عبد النور, ناجي

 9860 ,9859 عبد النور، جبور

 9861 عبد النور، نلجي

 9862 عبد الهادى، عبد اللطيف 

 9863 عبد الهادى،صالح 

محمد عبد الهادي ، عدلي   2899, 3717, 9864, 9865 

 9867 ,9866 عبد الهادي السيد, عبد اللطيف 

 9868 عبد الهادي حسين، محمد

 10898 عبد الهادي محمد فتحي

 9869 عبد الهادي, جودت 

 9870 عبد الهادي, جودت عزت 

 9871 عبد الهادي, محمد فتحي

 9874 ,9873 ,9872 عبد الهادي, نبيل

الهادي، تبيلعبد   9875 

 9876 عبد الهادي، جودت عزت 

 9878 ,9877 عبد الهادي، عدلي محمد 

 11811 عبد الهادي، محمد فتحي

 9879 .عبد الهادي، محمد فتحي

 9881 ,9880 عبد الهادي، نبيل

 9882 عبد الهادي،جودت 

 9883 عبد الهادي،جودت عزت 

 .عبد الهادي،محمد فتحي
5632, 5637, 7105, 9884, 9885, 

9886, 9887, 10899 

 10620 عبد الواحد، حزم علي 

 9888 عبد الواحد،خالد 

 2704 ,2703 عبد الوهاب المسيري, محمد خالد األزعر 

 9889 عبد الوهاب شبلي، نعيم 

 9893 ,9892 ,9891 ,9890 عبد الوهاب, شكري

 9894 عبد الوهاب، محمد رفعت 

 9895 *عبد الوهاب،حسن حسني



 9896 عبد حسين، محمد

 9897 عبد حسينن محمد 

 9898 عبد ربه, وائل محمد

 9899 عبد ربه، هبة عبد الحليم 

 11540 عبد مزيام،فلة 

 9900 عبد يحيى،عماد

 9901 عبدات،روحي

 9902 عبدات،مروح روحي

 9903 عبدأسعيد، محمد فايز 

 9904 عبدالجليل، عبد القادر 

 3400 عبدالحميد، امال 

 6819 عبدالحميد، عبد العاطي 

 10129 عبدالرحيم، حنان مصطفى 

 9905 عبدالفتاح، محمود سمير 

 9906 عبدالقادر، ناجي 

 9907 عبداللطيف، وجدي شفيق

 9908 عبدالمحسن، إيناس مصطفى

 3748 عبدالهاشمي،عبد الرحمن 

 9909 عبدلي، لخضر 

 9910 عبدلي،لخضر 

 9911 عبدمهدي،عباس

 9913 ,9912 عبده علي, رمضان 

 9914 عبده, الشيخ محمد

 9915 عبده, خالد جمال 

 9916 عبده, عبد هللا كامل موسى 

 9917 عبده, عزيزة

 9918 عبده, موفق محمد 

 9919 عبده، محمود 

 9920 عبده، محمود يوسف مصطفى 

 5702 عبده،سمير 

 10167 عبدو، خديجة 

 9921 عبدون، محمد

 10183 عبدي، محمد

 9922 عبدي، مريم

 9923 عبدي، نصيرة

 10601 عبدي، وسام

 9924 عبروس ، حسين

 9925 عبري، حفيظة

 9926 عبس, محمد يسرى إبراهيم 

 9927 عبوب، عبد النور

 9928 عبوب، فايزة 



 9929 عبود, عبد الغني

 9930 عبود، حارث

 9931 عبود، حنا

 9932 عبود، محمد فتحي فهمي 

 9933 عبود،عبد الغني

 7222 عبودي، جميلة

 9934 عبودي، سيف الدين 

 9935 عبودي، نزيهة

 10651 عبوط، خديجة

 9936 عبيد, آالء محمد 

 4239 عبيد, ماجدة السيد

 9940 ,9939 ,9938 ,9937 عبيد, منصور الرفاعي 

 5934 عبيد، رضا

 9941 عبيد، طه خضر 

 12205 عبيد، عبد القادر 

 9942 عبيد، ماجدة بهاء الدين 

 9943 عبيد، ماجدة بهاء الدين السيد

 9944 عبيد، مصطفى

 9945 عبيد، منصور الرفاعي محمد

 9946 عبيد، هبة

 9947 عبيد،إسحاق

 9948 عبيد،وليم

 9949 عبيدات, سهيل أحمد 

 9950 عبيدات, محمود سالم 

 9588 عبيدات، حسام

 9951 ,7002 ,2518 عبيدات،ذوقان 

 9952 عبيدي، فاطيمة

 9953 عبيدي، محمد

 9954 عتاق، سهيلة

 9955 عتر، نور الدين 

 9956 عتمان،أحمد

 9957 عتيق، عمرعبد الهادي 

 9958 عتيق، هيم 

 9959 عثامنة،محسن

 9960 عثمان ، عثمان ابو زيد

 9961 عثمان ، محمد سعد حامد 

محمد عبد الستارعثمان ،   9962 

, محمد علي أبودرة730عثمان نوية, راشد البراوي  12327 

 9963 عثمان, ابراهيم

 9964 عثمان, إبراهيم عيسى

 3389 عثمان, سعاد



 10566 عثمان, سلوى

 9965 عثمان, عبد النعيم ضيفي

 9966 عثمان, علي عبد التواب

 10126 عثمان, محمد ابراهيم آدم

 9967 عثمان، إبراهيم

 9968 عثمان، إبراهيم عيسى

 9969 عثمان، سعيد

 9970 عثمان، سعيد محمد 

 9971 عثمان، لمياء أحمد

 9972 عثمان، وردية

 9973 عثمان،إبراهيم عيسى

 9974 عثمان،محمد

 9975 عثماني مرابط، نجمة

 7800 عثماني، أحالم

 9976 عثماني، إلهام

 6439 عثماني، حنان

 7962 عثماني، سامية 

 9292 عثماني، سمية 

 9977 عثماني، مسعود

 8505 عجاج نويهض, شكيب ارسالن 

 8506 عجاج نويهض, شكيب أرسالن 

 9978 عجاج, قاسم 

 9979 عجال، الخادم 

 9980 عجاني، فضيلة 

 9981 عجرو، نسيمة

 9983 ,9982 عجرود ، محمد

 9984 عجرود، ثامر

 12244 عجم، سامي

 9985 عجوة، علي السيد ابراهيم

 9986 عجيزة، مروة شبل 

 9988 ,9987 عجيل, امل 

 9989 عجيلة, عاصم أحمد 

 9990 عدار، فتيحة 

 9991 عدار، يوسف 

 9994 ,9993 ,9992 عدة ، بن داهة 

 7080 عدة، سمية

 11058 ,9996 ,9995 ,5007 عدس, عبد الرحمن 

 9998 ,9997 عدس, محمد عبد الرحيم 

 9999 عدس،محمد عبد الرحيم 

 10000 عدلى ،البابلى

 10001 عدلى, فاتن 



 10002 عدلي، عصمت

 10003 عدنان رانيا

 8187 عدنان مدانات

 10486 عدنان موسى حجازين

 10004 عدنان, رشيد 

 10005 عذاوي، عبد الناصر 

 10006 عذراوي، جويدة 

 10007 عراب، محمد

 5893 عرابي، كوثر

 10008 عرابي،أحمد 

 10010 ,10009 عراج، علي 

 10011 عرباوي، رشيدة

 10012 عرباوي، محمد خير الدين

 10014 عربي، فلة 

 8853 عربي، محمد

 4047 عربيات احمد

 10015 عربيات, بشير محمد 

 10016 عربيات، أحمد عبد الحليم 

 10017 عربيات، أحمد عبدالحليم 

أسامةعرفات، سماح   10018 

 10019 عرقاب، محمد

 10020 عروات, أحمد فالق

 10021 عروة، خيرة

 10022 عروة، محمد

 10023 عروة، نجاة

 8179 عرودكي, بدر الدين 

 8230 عروس الزبير

 10024 عروسي، مجدوب

 5780 عريب، أمينة 

 10025 عريب، مسعودة 

 10026 عريبي، كنزة 

 10027 عريبي، ليلى

 10028 عريبي، مراد

 10030 ,10029 عريف, مصطفى

 10031 عريفج سامي سلطي

 4445 عريفج, منير 

 10032 *عريفج، سامي سلطي

 10033 عريفج،سامي سلطي

 10034 عريمر، مولود

 2507 ,2506 عز الدين المناصرة, محمد عبيد

 10035 عز الدين،الرائد 



 10036 عزازي، عبد الرحمان 

مسعودةعزال،   10037 

 6779 عزالدين , ميدون 

 2508 عزالدين المناصرة, محمد عبيد هللا

 12261 عزالي، سهام 

 10038 عزام, خالد 

 10039 عزايج، خديجة 

 11088 عزب, محسن عبد الستار 

 10040 عزب, محسن عبد الستار محمود

 11545 عزة الخميسي

 2911 عزت شعالن

 7102 عزت عوف زاهدة 

 10041 عزت, عزة

 11244 ,11243 عزداوي، مليكة 

 7596 عزري، جميلة 

 12468 عزوز، إيمان

 10043 ,10042 عزوز، نورة

 10044 عزوز،رفعت

 10045 عزوق, عبد الكريم

 10046 عزوق، عبد الكريم 

 10047 عزوق،عبد الكريم 

 10048 عزوني، هاجر

 10049 عزي,عبد المجيد

 5434 عزي، عبد الرحمن 

 10050 عزي،بوخالفة 

 10051 عزيب، فايزة

 10052 عزيز, طالل

 10053 عزيز، خيثر

 10054 عزيزي، الهاشمي

 10055 عزيزي، حسيبة

 9447 عزيزي، سمية

 10056 عزيزي، شيماء 

 8876 عزيزي، فضيلة 

 10057 عساف، عبد المعطي محمد

 11928 عسال، سهام 

 10058 عسالي، بولرباح

 10059 عسكر، علي 

 10060 عسكري، أحالم 

 7516 عسكري، حمزة

 10061 عسيري ، عبد الرحمن بن محمد 

 10062 عشا، غسان 



 10064 ,10063 عشاوي، زينب 

 عشراتي , سليمان
10065, 10066, 10067, 10068, 

10069 

 10072 ,10071 ,10070 عشراتي, سليمان

 12726 عشودة، نبيلة

 11242 عشور، شهيرة 

 12830 عشوي ، مصطفى

 10073 عشوي، إبتسام

 10075 ,10074 ,7736 عشوي، مصطفى

 10076 عشوي،مصطفى

 6816 عشير، حورية

 10077 عشير، ف.الزهراء 

 8045 عشيط، أحمد

 10078 عشيط، أمينة 

 10079 عصاد، صهيب 

 10081 ,10080 عصار, خير هللا

 10083 ,10082 عصار, خير �ّ 

 10084 عصار، خير هللا

 10085 عصار، خيرهللا

 10086 عصام النمر

 10087 عصام، عبد الحفيظ

 10089 ,10088 عصر, حسن عبد الباري 

 10090 عصر, حسنى عبد الباري 

 10091 عصر، حسني عبد الباري

 8193 ,8192 عصفور, جابر

 10093 ,10092 عصفور, محمد أبو المحاسن

 10094 عصمت, رياض

 10095 عطا هللا فؤاد 

 10096 عطا هللا, أحمد

 10097 عطا هللا, مرفت اسعد

 9664 ,9663 عطا هللا، شوقي

 10098 عطا هللا،ميشيل كامل

 10099 عطا, بن جميل

 6051 عطاء هللا، إبتسام 

 10100 عطاهللا، محمود سامي 

 10101 عطاب، إلهام 

 10102 عطاب، حياة 

مصطفىعطاري، ساجدة   10103 

 10104 عطاري، عبد الرؤوف

 10105 عطاف، ع.النور

 7847 عطا~، نبيه كنعان



 10106 عطوة،محمد أمين 

 7217 عطوش، أمينة

 عطوى, فوزي 
10107, 10108, 10109, 10110, 

10111 

 10112 عطوي, عبد هللا

 10113 عطوي، جودت عزت

 10114 عطوي،جودت عزت

 10115 عطيات, خالد محمد

 10116 عطية , السيد عبد الحميد

 10117 عطية ، رضا عبد البديع

 5381 عطية محسن علي 

 10120 ,10119 ,10118 عطية, أحمد عبد الحليم

 عطية, السيد عبد الحميد
10121, 10122, 10123, 10124, 

10125, 10126 

 10128 ,10127 عطية, محسن محمد

 4989 عطية، أحمد إبراهيم 

 10129 عطية، احمد عبد الحليم 

 10131 ,10130 عطية، السيد عبد الحميد

 10132 عطية، محسن علي 

 4159 عطية،عطية خليل 

 10133 عطية،محسن علي 

 10134 عطيل، رزيقة

 10135 عطيه, محسن محمد

 10136 عظيم، سميحة

 9981 عفاف، بن عياش

 10137 ,7111 عفانة،عزو اسماعيل 

 5018 ,3919 عفانة،عزو إسماعيل 

 10138 محرز ,عفرون 

 10139 عفرون , محرز

 10140 عفرون ، محرز

 7083 عفرون ، نسيمة

 10141 عفرون, محرز

 11465 عفرون، إبتسام

 10142 عفرون، رفيقة 

 10143 عفرون، صليحة 

 10144 عفيفي, زينب 

 10145 عفيفي, صديق محمد 

محمدعفيفي، عبد الخالق   10146, 10147 

 10148 عفيفي،عبد الخالق محمد

 10150 ,10149 عقاب, محمد الطيب 

 10151 عقابة، ليلى 



 10010 ,10009 عقال، إسماعيل 

 10153 عقبي، الزهراء 

 10154 عقل, أنور

 10155 عقل, خالد زكي 

 10156 عقل، سمير محمد 

 10157 عقله، عصام مصطفى 

 10158 عقوبي، جويدة 

 11208 عقون ، العربي

 10159 عقون ، محمد العربي

 10243 عقون، إسماعيل 

 10160 عقون، العربي

 9178 عقون، حنان

 10161 عقون، محمد العربي

 10163 ,10162 عقيب، محمد السعيد 

 10164 عقيبي، كريمة

 10165 عقية، سكينة

 10166 عقيل،حسين عقيل

 10167 عقيلة، بوزيدي

شايفعكاشة,   10168 

 10169 عكاشة، منال جابر

 10170 عكاشة،أحمد 

 عكاوي, رحاب

10171, 10172, 10173, 10174, 

10175, 10176, 10177, 10178, 

10179, 10180 

 10181 عكاوي، رحاب

 10182 عالء لدين، جهاد محمود

 12973 عالق، أسماء

 6370 عالق، سلمى

 10183 عالق، يوسف

كبيرعالل ، خالد   10184, 10185 

 10186 عالل ،خالد كبير

 10187 عالل، إسماعيل 

 عالل، خالد كبير
10188, 10189, 10190, 10191, 

10192, 10193, 10194 

 10195 عالل، عثمان 

 7224 عالل، محمد

 عالل،خالد كبير
10196, 10197, 10198, 10199, 

10200 

 10203 ,10202 ,10201 عالل،كبير خالد

 10796 عاللشة 

 10204 عاللي ، محمود

 10205 عاللي، أحمد 



 10206 عاللي، سيد أحمد 

 10207 عاللي، شهرزاد 

 10208 ,7727 عاللي، عبد الرزاق 

 10209 عاللي، وفاء 

 10210 عالم ، اعتماد محمد

 10211 عالم, عبد هللا علي 

 10212 عالم، سعد طه 

 11553 ,10213 عالم، صالح الدين محمود

 10214 عالم، نوال 

 10215 عالم،صالح الدين محمود

 9927 عالن، عبد النور

 10216 عالن، وهيبة

 10217 عالوة , عمارة

 10699 ,10698 عالوة ، عمار

 10218 عالوة ،بلعيد 

 10219 عالوة، رفيقة

 10220 عالونة, شفيق فالح 

 10221 عالونة، شفيق فالح 

 7904 عالوي، خديجة 

 6882 عالوي، كريمة

 10222 عالوي، محمد الطاهر

 10223 عالوي، محمد فتح الدين 

 10224 علبي, عاطف 

 10225 علجة، راودي 

 10226 علقم، نبيل

 10228 علم الدين،محمود

 10229 علو،سعيد خديدة

 10230 علوات، مسعودة 

 10231 علواش، حنان 

 10232 علواش، دنيا

 10233 علوان، بسمة 

 12015 علوان، جمال الدين 

 10234 علوان، فتيحة

 10238 ,10237 ,10236 ,10235 علوان،عبد هللا

 11219 علوب, عبد الوهاب

 6135 علوش، ف.الزهراء

 10239 علوش، فايزة

 10240 علوش، ناجي

 10241 علــــوشي، أمينة

 10242 علوشي، فهيمة

 10243 علون، سالم 



 10244 علون، عياش 

 10245 .علوه،رأفت نبيل

 8274 علوي، إسماعيل 

 10246 على , على السيد 

 10247 على حربي، خالد أحمد 

 10248 على، أحمد رجب محمد

 10249 على، عبد اللطيف أحمد 

 10250 علي , السيد علي 

 10251 علي ، السيد علي 

 10252 علي ، فتحي أحمد 

 10253 علي ، محمود السيد 

الطراح علي احمد   8835 

 13031 علي أحمد شكري 

 5941 علي أحمد عبد العال الطرطاوي 

 12826 علي باشا

 10254 ,7075 علي تابليت

 12963 علي جاسم الشهاب

 12572 ,4210 علي خليفة الكواري 

 12823 علي خوجة، خديجة 

 12722 علي دحروج 

 10256 ,10255 علي رحماني، زهير

 10152 علي سامي النشار 

 10257 علي سامي علي الحالق 

 6638 علي شاهين 

 12864 علي عباس مراد 

 12833 علي عبد المعطى محمد 

 10259 ,10258 علي عروسي، علي 

 10260 علي مجيد، حسام الدين 

 12754 علي مصباح

 6770 ,6769 ,6767 علي مقلد 

 7520 علي, أزاد أحمد 

 10261 علي, أسامة زكي السيد

السيد عوض علي,   6960 

 10263 ,10262 علي, سعيد اسماعيل

 10265 ,10264 علي, سيد أمير

 10266 علي, صالح احمد هريدي 

 10267 علي, علي عبد السالم 

 6707 علي, عواد 

 10269 ,10268 علي, عيسى شحاتة عيسى 

 3400 علي, فاتن أحمد 

 10271 ,10270 علي, ماهر أبو المعاطي



السيد علي, محمد   10272 

 10273 علي, محمد مصطفى حسن

 10274 علي, يونس حمادي

 9648 علي، إسماعيل محمود

 10275 علي، السيد فهمي

 10277 ,10276 علي، السيد فهمي

 10278 علي، إيهاب عبد الخالق 

 10279 علي، جاد هللا أبو المكارم جاد هللا 

 علي، جواد 
10280, 10281, 10282, 10283, 

10284, 10285 

 10286 علي، حازم جساب محمد

 10287 علي، خليفة 

 10288 علي، زغدود 

 10290 ,10289 علي، عبد الحميد محمد

 10291 علي، قدري الشيخ 

 10292 علي، ماهر أبو المعاطي

 10293 علي، محسن عبد 

 10294 علي، محمد النوبى محمد

 10295 علي، مصطفى محمد

عبد الصاحب علي،اقبال مطشر   10296 

 7304 علي،إيمان عباس 

 10297 علي،سعيد إسماعيل 

 10298 علي،عبد اللطيف أحمد 

 10299 علي،محسوب عبد الصادق 

 10300 علي،محمد النوبي محمد

 3390 علياء, شكري

 10303 ,10302 ,10301 عليان ، ربحي مصطفى

 10304 عليان, فؤاد 

 عليان، ربحي مصطفى
10305, 10306, 10307, 10308, 

10309 

 10310 عليان، محمد عبد الكريم 

 10311 عليان، مليكة

 10314 ,10313 ,10312 عليان،ربحي مصطفى

 10316 ,10315 .عليان،ربحي مصطفى

 10317 عليان،شوكت محمد 

 10318 عليك، وردية 

 10319 عليلوش، فتيحة

 10321 ,10320 عليلي، الزهرة

 10383 عليلي، جميلة 

 10322 عليلي، فايزة 

 10323 عليليش، حبيبة 



 10324 عليليش، فوزية

 10325 عليوات، محمد عدنان

 12190 عليوات، نصيرة

 10326 عليوان، أسعيد 

 10327 عليوة, جمال

 10328 عليوه، السيد

 10329 عليوي, محمد عودة

 8844 عماد فوزي شعيبي 

 10449 عماد محمد الغزو

عبد الغنيعماد,   10330 

 5871 عماد، أمال 

 6865 عماد، نجية

 3251 عمار بسطة

 10332 ,10331 عمار بن سلطان 

 10333 عمار جفالر

 10334 عمار حمداني

 10152 ,5984 عمار طالبي

 10335 عمار, حامد

 10336 عمارة , عالوة

 10337 عمارة, محمد على

 10338 عمارة, محمد محمد 

محمد محمد جاب هللا عمارة,   10339, 10340 

 10341 عمارة,محمد 

 6861 عمارة، جميلة

 5563 عمارة، خيرة

 13121 عمارة، سلمى

 12520 عمارة، فاطمة

 10342 عمارة، محمد

 10343 عمارة، مختار 

 9469 عماري، جميلة

 7212 عماري، دليلة 

 10344 عماري، كريمة

 8222 عمالو، خالد 

تركي رابح عمامرة,   10345, 10346 

 10347 عمامرة، تركي رابح

 10348 عمبير، فايزة 

 4084 عمر المعراجي

 10349 عمر بوداود

 10350 عمر صالح العمري

 10351 عمر عبد الرحمن, نازنين

 3617 عمر عبد السالم تدمري 



 10353 ,10352 عمر, أحمد مختار

 10354 عمر, حزين

العزيزعمر, عمر عبد   
10355, 10356, 10357, 10358, 

10359 

 10360 عمر, محمد سيد خطاب 

 10361 عمر, محمود ماهر 

 10362 عمر, مصطفى أبوضيف أحمد

 10366 ,10365 ,10364 ,10363 عمر, معن خليل

 10642 عمر, نادية محمد

 10367 عمر, هالة فاروق محمد

 10368 عمر,محمد عمر عبد العزيز

آيات ناجيعمر،   10369 

 10371 ,10370 عمر، تابليت 

 3938 عمر، علي محمد 

 11349 ,3207 عمر، عماد 

 10372 عمر، عمر عبد العزيز 

 3147 عمر، هدى محمود

 10373 عمر،عبد العزيزعمر 

 10374 عمران ، محمود سعيد

 10376 ,10375 عمران محمود سعيد 

 10377 عمران, تغريد

سعيد عمران, محمود   10378, 10379, 10380, 10381 

 10382 عمران، سارة 

 10390 عمران، سعدية 

 10383 عمران، عبلة 

 10384 عمران، قدور 

 10386 ,10385 عمران، محمود سعيد

 10387 عمراني, عبد المجيد

 10209 عمراني، بهية

 10388 عمراوي، عبير

 10389 عمراوي، مبارك

 6186 عمرون، الربعي

 10390 عمرون، أمينة

 10391 عمرون، جميلة

 10392 عمري ، الطاهر 

 6258 عمريو، محمد 

 10393 عمور, محمد 

 10394 عمور، أميمة

 10395 عمور، مصطفى

 10396 عمور،أميمة

 10398 ,10397 عمورة, عمار



 6937 عمورة، حنان

 10399 عمي، أمينة

 10400 عمي، سامية

 10402 ,10401 عمي، سهام

 10404 ,10403 عمي، فهيمة

 11403 عمير، سمية 

 10405 عمير، نجاة 

 10406 عميرات, الشيخ زكريا

 10407 عميرات، آمال

 10408 عميرات، سهيلة

 10409 عميراوي, احميدة 

 10410 عميري عبد القادر 

 11050 عميري، زبير 

 10411 عميري، عز الدين 

 10102 عميري، كنزة 

سعاد عميش،   10412 

 10413 عميمر، نعيمة 

 10415 ,10414 عميمور , محي الدين

 10416 عميمور، محي الدين

 10417 عنابي، المية 

 10420 ,10419 ,10418 عنان, محمد عبد هللا

 10421 عنان، خديجة 

 10422 عنانزة، خالد

 10423 عناني, ابراهيم

 10424 عناني، كمال 

 10425 عنبر،أحمد

 10426 عنصر, العياشي

 12766 عنصر، العياشي

 10427 عنقه، هشام

 10428 عنيات، عبد الكريم

 8703 عواج، دنيا

 10429 عواد , محمود

 10430 عواد, أحمد أحمد 

 6139 عواد، العلجة 

 7847 عواد، سهيل

 10431 عواد، محمود

 5550 عواد، مروة

 8214 عواد،يوسف ذياب

 10432 عوادي، جميلة 

 12024 عوادي، سلمى 

 7789 عوادي، سميرة



 10433 عوادي، مسعود

 10434 عوار، محي الدين عبد حسين

 10435 عواطف إبراهيم محمد

 10326 عواطي، بوبكر 

 10436 عواق، عائشة 

 7530 عوالي، بوغدة 

 10437 عوبيدي، موالي مبارك 

 5631 عوج النيف، خيرة 

المسيحعود, ميشيل عبد   8763 

 4033 عودة, ثناء مليجي 

 10438 عودة, جهاد

 10441 ,10440 ,10439 ,6903 ,3396 عودة, محمود 

 7490 عودة، رشيد

 10442 عودة، سميح أحمد

 10444 ,10443 .عودة،أبو الفتوح حامد

 10445 عودة،أمين يوسف

 4034 عودة،ثناء مليجي السيد 

 10446 عودة،جهاد

 10447 .عودة،محمد مكاوي

 10448 عودي، أحمد 

 10449 عورتاني طيبي، سناء 

 10450 ,10246 عوض , محمد مؤنس 

 10452 ,10451 عوض , مؤنس عوض

 7355 عوض هللا سليمان عوض هللا

 10453 عوض, ابراهيم

 10454 عوض, السيد 

 7862 عوض, عباس محمود

 10455 عوض, عبد العزيز محمد

محمد مؤنس عوض,   10456, 10457 

 10458 عوض، السيد حنفي

 10459 عوض، حنفي

 9783 عوض، عباس محمود

 10460 عوض، محمد مؤنس 

 10425 عوض،بلقيس

 10461 عوض،عباس محمود

 10462 عوض،مراد كمال

 11972 عوفي، شهرزاد 

 10464 ,10463 عولة، هاجر 

 10946 عومار، وسام

 2560 عون, عبد الرحمن 

 10466 ,10465 عون، حفيظة



 10636 عون، مشير

 10467 عويدات، مريم

 10468 عويس, عبد الحليم 

 10469 عويس, فهمي 

 10471 ,10470 عويس، عبد الحليم 

 10472 عويسي، عيسى

 10473 عويش، بالل

 10474 عويمر ، مولود 

 10477 ,10476 ,10475 عويمر، مولود 

 8264 عوينان، ليليا

 10478 عويني، وليد

 10479 عياد, سامي علي حامد 

 10480 عياد, مريامة

 6527 عياد، زينب 

 10481 عياد، سارة

 10482 عيادة، فتيحة

 10483 عيادي، حمدي 

 10484 عيادي، سعيد

 4282 عياش،أمال نجاتي

 12075 عياشي، جمال

 10739 عياشي، كنزة 

 10485 عياصرة, بسام محمد

 10486 عياصرة, علي أحمد عبد الرحمن 

 10487 عيبش, يوسف 

 10488 عيتاني, رنا أحمد 

 8962 ,8961 عيتاني، محمد 

 3018 عيد الجوالدة فؤاد 

 10489 عيد, حسين

 10492 ,10491 ,10490 عيد, عاطف 

 10493 عيد, كمال

 10494 عيد, كمال الدين 

 10495 عيد, محمد إبراهيم

 10496 عيد, يوسف

 11976 عيد، جميلة

 10497 عيداني، ف.الزهراء

 5973 عيدي، فطيمة

 10498 عيدي، محمد

 8033 عيسات، رقية

 10499 عيسات، منير

 10500 عيسانى،عبد المجيد

 10501 عيساني، خوخة



 10502 عيساني، ع.القادر

 10503 عيساني، مليكة 

 10504 عيساوي، كريمة 

 10505 عيساوي، لطيفة

 10506 عيساوي، مها 

 10507 عيساوي، وفاء

 10508 عيسو، أمينة 

 10509 عيسو، كلثوم 

 10510 عيسوى, عبد الرحمن محمد

 10511 عيسوى،عبد الرحمن محمد

 10512 عيسوي, عبد الرحمان 

 10515 ,10514 ,10513 عيسوي, عبد الرحمن 

 10518 ,10517 ,10516 عيسوي، عبد الرحمن 

مراد علي عيسى ،   10519 

 10520 عيسى الحسن 

 10521 عيسى الديلمي، أنيسة 

 6254 ,6253 عيسى ديلمي، إيمان

 10703 عيسى ديلمي، حاتم

 10522 عيسى ديلمي، شهيرة 

 10523 عيسى سعد, مراد علي 

 10524 عيسى, إبراهيم سليمان

 10525 عيسى, أحمد

 10526 عيسى, رحاب ابراهيم سليمان

بوعزةعيسى،   6990 

 10527 عيسى، سليم

 10528 عيسى، علي نجم 

 10529 عيسى، محمد مسعودعلي حسن

 12487 عيش، سارة

 10530 عيش، عماد الدين 

 10531 عيشوش فريد

 6328 عين قراد، مريم 

 10532 عيوش, ذياب 

 10533 غادامير، جورج هانز

 10534 غارودي, روجيه 

 10535 غارودي،روجيه 

علي غازي،   11049 

 10536 غالب صيتان، مجحم الماضي 

 10537 غالب عبد المعطي الفريجات

 10541 ,10540 ,10539 ,10538 غالب, مصطفى

 10542 غالب، مصطفى

 10543 غالم, يمينة



 10293 غالي، حيدر نعمة

 10544 غالي، محرز حسين 

 8183 غانم ، بولس

 10546 ,10545 غانم ، محمد الصغير

 10547 غانم محمد حسن

 10548 غانم, برناديت 

 10549 غانم, شمس علي

 9332 غانم, عماد الدين 

 10550 غانم, محمد أحمد

 غانم, محمد الصغير
10551, 10552, 10553, 10554, 

10555, 10556, 10557, 10558 

 10560 ,10559 غانم, محمد حسن

 10561 غانم، فداء محمود

الصغيرغانم، محمد   10562 

 10564 ,10563 غانم، محمد حسن

 10565 غانم،محمود محمد 

 10568 ,10567 ,10566 غبارى, محمد سالمة محمد 

 10569 غبارى، محمد سالمة

 10570 غباري ، محمد سالمة محمد 

 10571 غباري ثائر

 10572 غباري, محمد سالمة

 11814 ,10573 غباري، أمل محمد سالمة

 3289 غباري، ثائر

 10574 ,2617 غباري، ثائر أحمد

 10575 غباري،أمل محمد سالمة

 10576 غباري،ثائر محمد 

 10577 غباين, عمر محمود 

 10578 غبريني، عبد هللا 

 10579 غبيش، خديجة

 10580 غتيم، رشاد السيد 

 10581 غــدا, هيفاء عثمان عباس

 10582 غدنز, أنتوني 

مختارغدير،   10583 

 10584 غراب،عزة حسين 

 10585 غرابية، خديجة 

 10588 ,10587 ,10586 غرارمي، وهيبة

 10589 غراف، أمينة 

 10600 غراف، سمية 

 10590 غرانت, كريستينا فيليبس 

 10591 غرانميزون, أوليفي لوكور 

 5235 غرايبة،عايش موسى



 10521 غرايبية، عبير

 10592 غربي, الغالي 

 10595 ,10594 ,10593 ,7854 غربي, علي 

 10596 غربي.ف.الزهراء

 10598 ,10597 غربي، الغالي 

 11831 غربي، بشير

 10599 غربي، بشيرة 

 10599 غربي، دليلة 

 10600 غربي، عبد الكريم 

 11178 غربي، علي 

 10601 غربي، كريم

 10602 غربي، كمال

 10603 غربي، لويزة

 10604 غردين، صارة 

 10605 غرزولي، الربيع

 10606 غرفة، مسعودة

 10607 غرناوطي، كلثوم

 10608 غريب, إدمون

 10609 غريب، حكيم 

 10610 غريب، عبد السميع

 10611 غريب، عبد السميع غريب

 10612 غريب، محمد سيد أحمد 

 10613 غريب،سيد احمد

 10614 غريب،عبد الكريم

 10615 غريبي، مريم 

 10616 غريبي، هاجر

 10617 غريبي، يوسف عادل

 10618 غرين، دومينيك 

 10619 غزال, عبد الفتاح

 10622 ,10621 ,10620 غزال، عبد الفتاح علي 

 6030 غزال، مليكة 

 12285 غزالي، زهيرة

 10623 غزاوي, محمد ذيبان

 10624 غزوان، معتز عناد

 10625 غسيري يمينة 

 10626 غصوب، مي

 10627 غضبان, مبروك

 10628 غطاس، شهرزاد 

 10629 غطاس، عائشة 

 10630 غطاشة, داود 

 9319 غفار، كريمة



 11461 غفايرية، نبيلة

 غالم اله، بوعبد هللا
11580, 11581, 11582, 11583, 

11584 

 10631 غلوم، إبراهيم عبدهللا 

 10635 ,10634 ,10633 ,10632 غليون, برهان 

 10636 غليون، برهان 

 10637 غليون،برهان 

 10638 غنايم, مهني محمد 

 10639 غنجور، محمد 

 7273 .غندور،محمد جالل

 10640 غنيم ، خالد اسماعيل 

 10641 غنيم, السيد رشاد

 12108 ,10642 غنيم, رشاد

 10647 ,10646 ,10645 غنيم، احمد صبرى

 10643 غنيم، أحمد صبري

السيد رشاد غنيم،   10644 

 7945 غنيم، خالد 

 10647 ,10646 ,10645 ,10643 غنيم، محمد صبرى

 10648 غنيم،عثمان محمد 

 10649 غنيمة،محمد متولي

 10650 غوالي، حسنة 

 10651 غوالي، سمية 

 10652 غوبلو، إدمون

 10653 غوتي, المهيدي

 10654 غورفيتش، جورج 

 10655 غورين, دانييل

أوليفييغوي،   10656 

 10657 غي برفيليي

 7434 غياطو، أحالم

 12038 غياطو، سورية

 7049 غياطو، علي 

 10659 ,10658 غياطو، مصطفى 

 10660 غيث ، محمد عاطف

 10661 غيث أحمد, مطير سعد

 10662 غيث, إيمان محمد 

 10663 غيث, سعاد منصور 

 10664 غيث, عاطف

 غيث, محمد عاطف

4073, 10665, 10666, 10667, 

10668, 10669, 10670, 10671, 

10672, 10673, 10674, 10675 

 10677 ,10676 غيث، خلود بدر

 10678 غيدتز، انطوني 



 10028 غيدي، الحاج 

 10679 غيطاس, جمال

 10681 ,10680 غيطاس, جمال محمد 

 10682 غيطاس، جمال محمد 

 10683 غيلينن، روبرت 

فريدةغيوة ،   10684 

 10685 فاخوري، مصطفى

 10686 فاربي

 10687 فارنيي, جان بيير 

 10688 فاروق، العربي

 10689 فاروقي،ثريا

 9013 فاسي، عائشة 

 10690 فاسي، نصر الدين 

 2831 فاضل جتكر

 10691 فاضل, جهاد 

 10692 فاضل، صدقة يحيى

 10693 فاضلي، إدريس

 10694 فاضلي،إدريس

 10695 فاطمة الزهراء ، سيدهم 

 6596 فاطمة الزهراء بوعياد 

 10966 فاطمي، صبيحة

 10696 *فافرود,شارل .أنري

 10697 فاالدون، شيمون كالبيه

 10699 ,10698 فاليرين ، دومينيك 

 10700 فانون، فرانز 

 10701 فاونس،روالند 

 8657 فايجة، خديجة 

 10702 فايد ، جمال عطية 

عيشاوي، باللفايد   10703 

 10705 ,10704 فايد, حسين

 10706 فايد, حسين علي 

 10707 فايد،شعبان الكومي أحمد

 10708 فايدنر, شتيفان 

 10709 فايز الربيع

 10710 فايز،ميرفت محمد

 8210 فايزكم نقش 

 10711 فتاح، نبز عبد هللا 

 6649 فتاك، نسرين 

محمود يوسف فتح الباب عبد الحليم سيد, محمد   8202 

 9465 فتح هللا، علي 

 10832 ,10831 ,10830 فتح اله، جرجيس



 10712 فتحي محمد أبو ناصر 

 10714 فتوح, عيسى 

 10715 فتوح, محمد عبد الفتاح 

 10716 فتيح, أحمد عبد الوهاب

 10717 فجر، حفيظة

 8410 فحيص، شريفة

 2724 ,2723 فخار، إبراهيم 

 6081 فخار، أمال 

 10596 فخار، مدينة

 10718 فخار، مهدية

 10720 ,10719 فخري, ماجد

 10721 فدان، رشيدة 

 10722 فراترز، إيريكا

 10723 فراج, عفيف

 10724 فراجي، إبراهيم 

 10725 فراجي، حفيظة 

 12026 فراح، شافية 

 10726 فراح، شهرزاد 

 10727 فراح، عبد الهادي 

 10728 فراح، فاروق

ميلودفراح،   10729 

 10730 فراح، هجيرة

 10731 فراح، يوسف

 6331 فراحي، سهيلة 

 9162 فراحي، وهيبة

 10732 فراد, محمد أرزقي 

 10734 ,10733 فراد، محمد أرزقي 

 10735 فرارسة، ليندة

 10736 فران، خيرة 

 10737 فرانز فانون

 10738 فرانكل, فيكتور إيميل

 10739 فراني، مريم

طريف شوقي محمد فرج,   10740 

 10744 ,10743 ,10742 ,10741 فرج, عبد اللطيف حسين 

 10745 فرج, فرج محمود 

 10746 فرج, وسام عبد العزيز

 10747 فرج، حسين عبداللطيق

 10977 فرج، سعيد

 10748 فرج، عبد اللطيف بن حسين 

 10749 فرج، عبد اللطيف حسين 

 10750 فرج، عبداللطيف حسين 



 12547 فرج، نجاة

 10751 فرج، هشام عبد الحميد 

 10753 ,10752 فرج،عبد اللطيف بن حسين 

 10755 ,10754 فرج،عبد اللطيف حسين 

 11988 فرجاس ، جاك

 10756 فرجاس، جاك

 10757 فرجاوي، عائشة 

 10758 فرجسون،نيل

 10759 فرجيس, جاك

 10760 فرح, ابو اليسر

 10761 ,6896 فرح, محمد سعيد 

 6685 فرحات, محمد نور 

 10764 ,10763 فرحات,عباس

 8426 فرحات، فادي أسعد 

 10765 فرحات، كرم حلمى

 11206 فرحات، كريم

 10766 فرحات، لخضر 

 10767 فرحات، محمد محمد عبدالحميد 

 10768 .فرحات،ثناءإبراهيم موسى

 10769 فرحان القضاة, محمد

 10770 فرحاني، نصيرة

 10771 فرحي, يوسف

 10772 فرد، أمينة

 10773 فردي، عبير 

 12377 فرساسي، محمد

 10774 فرصاوي، ريتاج

 10774 فرصاوي، غانية 

 10775 فرطاس، مريم

 6038 فرطاسي، وهيبة

 12001 فرطاسي، يوسف

 8475 فرق، نورة

 9702 فرقاني، خولة 

 10776 فرقاني، سعاد

 10777 فرقاني، فايزة

 10778 فرقاني، المية

 10779 فرقاني، نسرين

 10782 ,10781 ,10780 فركوس صالح 

 10785 ,10784 ,10783 فركوس, صالح 

 10788 ,10787 ,10786 فركوس، صالح بن نبيلي

 10789 فركوس،صالح 

 12709 فرلي، بشرى 



 13073 فرلي، حدة 

 10790 فرنان، دوني

 5489 فرنسوا أوتار

 10791 فرنسيس, طانيوس 

 10792 فرو, مارك

 10793 فروخي، محفوظ 

 10794 فروم, إريك

 10795 فروم، إريك

 5762 ,5761 فرويد، سيغمند

 10796 فريال، صباح

 4807 فريد جبر

 5512 فريد داغر 

 3254 فريد محرزي

 3258 فريد محرزي، أبو بكر عليوش 

 10797 فريد, عائشة حسين 

القلوب محمد فريد, قوت   10798 

 10799 فريد, منى

 6067 فريس، جنفييف

 10801 ,10800 فريق البحوث والدراسات اإلسالمية

 10802 فريمو,جاك 

 10803 فشار، عطاء هللا

 10804 فشر, ه.ا.ل 

 8922 فشيت، عيسى

 10806 فضالة،صالح علي 

 10807 فضة، أنفال

 10808 فضل هللا, مهدي

صوتية فضل هللا،   10809 

 7918 فضل، محمد عبد الوهاب 

 10810 فضالء ، محمد حسن

 10811 فضالء, محمد الحسن 

 10812 فضالء, محمد الطاهر

 10813 فضالء،محمد حسن

 10814 فضيل دليو

 11177 فضيل دليو, علي غربي 

 8156 فضيل, عبد القادر 

 10815 فضيل، أمينة

 10816 فضيل، دليو 

القادر فضيل، عبد   10817 

 13013 فضيل، فاطمة 

 12303 فضيل، نور الهدى 

 10818 فضيلة، يونسي



 10819 فطومي، أمال

 8897 فطومي، ماريا عقيلة

 10820 فطيمة، خديجة

 10821 فقير عمر، عماد الدين تاج السر 

 10822 فكان، خولة 

 10823 فالتي، هاجر

 10824 فالح, جميلة

 10825 فالح، سومية 

 9266 فالق، إبتسام

 10826 .فلحي،محمد

 10827 فلوح، عبد القادر 

 10828 فلوريني, آن

 10829 فلوسي, مسعود

 10830 فلوطر خوس، بلوتاك 

 10832 ,10831 فلوطرخوس، بلوتارك 

 6143 فليتة، أمينةض

 10639 فندو قومة، عبد الصمد 

 6041 فندوشي، إسماعيل

 10834 فندي, مأمون

 10835 فنش،ستيوارت 

 7401 فهد بن عبد الرحمن الحمودي

 10836 فهد, ابتسام محمد 

 10837 فهد, بدري محمد

 10838 فهد، ابراهيم وهبي

 10840 ,10839 فهمى، مصطفى 

 10841 فهمي محمد سيد 

 10842 فهمي, عبد القادر 

 فهمي, محمد سيد 
10843, 10844, 10845, 10846, 

10847, 10848, 10849, 10850, 

10851 

 10852 فهمي, محمد سيف الدين

 10853 فهمي, مصطفى 

 10854 فهمي, مصطفى أبو زيد 

 10855 فهمي,عاطف عدلي 

 5837 فهمي، زكريا 

 فهمي، محمد سيد 
10856, 10857, 10858, 10859, 

10860, 10861 

 10862 فهمي، نورهان منير حسن

 10863 فهمي،عاطف عدلي 

 10865 ,10864 .فهمي،فؤاد إسماعيل

 10866 فهمي،محمد سيد 

 10867 فهيس، حسين 



 5729 فهيم محمد شلتوت 

 10868 فهيم،كلير 

 10869 فهيمة خليفاوي 

 10870 فو، جيف

 10871 فؤاد ، عبد الفتاح أحمد

 5512 فؤاد أبو الريحان 

 5584 فؤاد المرعي 

 11482 فؤاد حطيط

 6893 فؤاد محمد شبل

 6735 فؤاد مرقص, نبيل مهايني 

 10872 فؤاد, عبد الفتاح أحمد 

 2819 فؤاد، كامل

 9507 فورار العيدي، إيمان 

 10873 فوزان, صالح 

 10874 فوزى، ناجى

 6918 فوزي شاكر طعيمة داود

 6787 فوزي شعيبي, عماد 

 10738 فوزي، إيمان

 8190 فوزي، خالد 

 10876 ,10875 فوزي، فاروق عمر 

 10877 فوزي، منال السيد

 10878 فوزي،حسن 

 10879 فوزي،فاروق عمر 

 10880 فوزي،فاطمة 

 9217 فوزية، قندوز عباد 

 10881 .فوسكت،أ.س

 10882 فوضيل، جميلة

 10883 فوضيل، جيهان

 10884 فوضيل، سهام

 12139 فوفة، عواوش 

 10885 فوقة، سمية

 10886 فوك، يوهان

 10887 فوكاياما, فرانسيس 

 10888 فوكو, ميشيل 

 10889 فوللر, جراهام إى 

 10890 فويال, سعاد

 10891 فياض, محمد أحمد

 10892 فياض, منى 

 10893 فيتش، دابيل 

 10894 فيدال ناكي ، بيار

 10895 فيرستيج, كيس 



 10896 فيرو ، شارل

 8211 فيروز، مغاسلة

 10897 فيرونداز ، جاك

 10899 ,10898 .فيزر،جون

 10900 فيشر, هربرت 

 10901 .فيشر, ولتر ح

 11087 فيصل , عبير عبد المنعم

 12868 فيصل يونس 

 9239 فيصل، سناء مجول

 4813 فيكتور شلحت 

 10902 فيكتور, باربرا

 10903 فياللي, عبد العزيز

 10904 فياللي، نور الدين 

 10906 ,10905 فياللي،عبد العزيز 

 10907 فيلر، لومير دي

 10908 فيليبس, بيتر 

 10909 فيلين، كريستيان 

 10910 قابة, عبد الحليم بن محمد الهادي

 10911 قادا ، عبد العالي 

 10912 قادة، حنان

 10913 قادر،فخرية غريب

 10915 ,10914 قادري, حسين 

 10916 .قادري، أمينة

 8337 قادري، بشرى 

حمزةقادري،   6523 

 10917 قادري، فتحية 

 10919 ,10918 قادري، مريم

 11483 ,10920 قادري، موسى

 10921 قادس، عزت زكى حامد

 10923 ,10922 قادوس, عزت زكي حامد

 10926 ,10925 ,10924 قادوس، عزت زكى حامد

 10927 قارة، خولة 

 10928 ,7777 قارة، سليم محمد

 7003 ,6210 قارة، نورة

 10929 قارس، سعاد

 10930 قازان, عبد هللا محمد عبد النبي أحمد

 10931 قاسم صالح النعواشي

 10932 قاسم عبد هللا، محمد

 11190 ,11189 ,8180 ,3392 قاسم عبده قاسم 

 12693 قاسم محمد كوفحي

 10933 قاسم, أنسي محمد أحمد



 10934 قاسم, محمد

 10937 ,10936 ,10935 قاسم, محمود

 9921 قاسم، حمزة

 10938 ,10064 ,10063 قاسم، حنان 

 10939 قاسم، سارة

 10940 قاسم، سليمان

 10941 قاسم، عبير عبد المحسن 

 10942 قاسم، محمد محمد 

 7893 قاسم، محمود

 10943 قاسم، هاجر 

 10944 قاسم،حسن محمد

 10945 قاسمى، ناصر

 6587 قاسمي

 11495 قاسمي، أحالم 

 12969 قاسمي، إلياس

 10946 قاسمي، آمال

 10947 قاسمي، سارة

 10948 قاسمي، عبد القادر 

 9191 قاسمي، وهاب

 10949 قاسمي، يوسف 

 7836 .قاسمية، جياللي

 10950 .قاسمية، سامية

 10951 قاسمية، ف.الزهراء 

 10952 قاسور, فريديريك 

 10953 قاسي، سامية

 9984 قاسي، سعاد

 10954 قاسي، فريدة

 10955 قاسي، محفوظ 

 7030 قاسيمي، جميلة

 11297 قاسيمي، حيزية إشراق

 10956 قاسيمي، زيدين

 قاسيمي، ناصر
10957, 10958, 10959, 10960, 

12282 

 10961 قاصري، محمد السعيد

 10963 قايدي، حسين

 10964 قايدي، راضية 

 10604 قايدي، وفاء

سارةقبال،   7487 

 10965 قبايلي، نورة 

 10966 قبلي، أسماء

 8735 قبي، فتيحة



 10969 ,10968 ,10967 قبيسي, محمد 

 8504 قبيسي،حسن

 10970 قداري، صالح الدين 

 10971 قداش, محفوظ

 10972 قداش,محفوظ

 10975 ,10974 ,10973 قداش، محفوظ

 10976 قداش،محفوظ

 10319 قداشي، سامية 

 10977 قداشي، صدام حسين 

 10978 قدقاد، أمين 

 5717 ,5716 قدوار، جميلة 

 10979 قدور، عبد الحكيم 

 10980 قدور، يسمينة 

 10981 قدورة, زاهية مصطفى

 10481 قدوش، فريدة

 12485 قرارية، سحر نورهان 

 6488 قراطبي، حميد

 10473 قراطبي، يوسف

 11445 قرامطية، خيرة

 10982 قرامطية، مباركة

 10983 قرامي, أمال 

 9310 قراني، بن علية 

 10985 قربان, ملحم 

 10986 قربان، فاطمة 

 10987 قربوسي، عيدة

 10772 قربوسي، كريمة 

 10988 قرزو، محمد األمين 

 13005 قرشي، إيمان

 10225 قرشي، لويزة

 10989 قرصان، زهير 

 5808 قرطبي، أنس

 6147 قرفاوي، عمر 

 10990 قرفي, عبد الحميد

 10991 قرقوتي, حنان

 10993 ,10992 قرقوتي، حنان

 10994 قرقوط,ذوقان 

 8184 قرقوط، ذوقان 

 10995 قرقوى، إدريس 

 10996 قرم، جورج

 10997 قرمزلي، بن عيسى 

 10998 قرمزلي، منال



 2745 قرموش، حنان

 10999 قرموش، دالل

 11000 قرناني، ياسين 

 11001 قرنوز، ع.المؤمن

 11002 قرني, بهجت 

 11003 قرني،أسامة محمود

 11004 قرني،إسماعيل

 11005 قرنينة، رمزي خليل

 11006 قرنينة، سعاد

 11008 ,11007 قروابي، سمية

 6617 قروط، صفية

 11009 .قرومي، عفاف

 7572 قرومي، موسى 

 11010 قريان، عبد الجليل 

 11011 قريتلي، سليم

 11012 قريتلي،حميد

 13072 قريد، هدى 

 11013 قريش,روزلين ليلى

 11014 قريش، إبراهيم

 11016 ,11015 قريش، روزلين ليلى 

 11017 قريشي، مباركة

 11018 قريشي، محمد

 11019 قريشي، نبيلة

 11020 قريشي، وفاء

 11021 قرين، جمال

 11022 قرين، فضيلة 

 11023 قرين، مريم

 11025 ,11024 قرين، مولود

 11026 قريوش، كمال 

 11027 قزادري، حياة 

 11028 قزال استيفان 

 11029 قزانجي، فؤاد يوسف 

 11030 قزمير، صبيحة

 11031 قزناجي, فؤاد يوسف

 10421 قسايمي، حسيبة 

 11033 ,11032 قسم اإلجتماع 

 11034 قسم الترجمة بدار الفاروق

الدراسات و البحوث في جمعية التجديد الثقافية االجتماعيةقسم   11035 

 11036 قسم الدراسات والبحوث جمعية التجديد الثقافيةاإلجتماعية

 8856 قسمية، خديجة

 4803 ,4802 ,4801 ,4800 قسوم، عبد الرزاق



 12464 قشوش، صابر

 11038 ,11037 قشي ، فاطمة الزهراء

الزهراءقشي, فاطمة   11039, 11040 

 11041 قشي، فاطمة الزهراء

 11001 قشيدة، منية 

 10615 قصير، إيمان

 11044 قصير، زهور

 8256 قصير، عبد القادر 

 12064 قصير، محمد أمين

 11045 قصير، مصطفى

 11046 قصير، نجاة

 11048 قطار، إسماعيل 

 11049 قطار، عبد الغني 

 7397 قطار، نادية

 11050 قطاش، عبد الكريم

 11051 قطاف، نصيرة

 11052 قطامي يوسف 

 11055 ,11053 قطامي, نايفة 

 11055 ,11054 قطامي, يوسف 

 11057 ,11056 قطامي، نايفة 

 11060 ,11059 ,11058 قطامي، يوسف 

 11061 قطامي، يوسف محمود

 11062 قطامي،نايفة 

 11063 قطامي،يوسف 

محمودقطامي،يوسف   11064 

 11065 ,3958 قطاوي،محمد ابراهيم

 9248 قطاية، لويزة

 11066 قطب, محمد 

 11067 قطب، محمد 

 11068 قطرميز, إيلي مخائيل 

 11069 قطش، الهادي 

 11070 قطناني،محمد حسين 

 11071 قطوش وهيبة 

 11072 قطيش، صليحة

 11073 قطيش، نواف حامد 

الحليمقطيشات، نازك عبد   11074 

 11075 قطيط, غسان يوسف

 11076 ,9312 ,3602 قطيط،غسان يوسف

 10241 قعــــــدة، محمد

 11077 قعموري، سيد علي

 11078 قعموري، ع.الكريم 



 6476 قالبي، أسماء

 7772 قالبي، محمد 

 10953 قالتي، سهام

 11079 قالعي، أمينة

 11080 قالل، سلمى 

 11081 قلعجي,قدري 

 11082 قلهوزن, يوليوس 

 11083 قلوتن، قان 

 11084 قليفط، نسرين 

 11085 قليوبي، طاهر اديب

 11086 قمانة، إبراهيم

 7785 قمانة، زينب 

 11011 قمح المزود، سليمان 

 11087 قمر , عصام توفيق

 11089 ,11088 قمر, عصام توفيق

 11090 قمر، عصام توفيق

 11091 قمر، محمود 

 11585 قمر،عصام توفيق

 7557 قملي، حنان

 11092 قميز، يوحنا 

 11093 قن، محمد

 11094 قنان ، جمال

 11096 ,11095 قنان, جمال

 قنان,جمال
11097, 11098, 11099, 11100, 

11101, 11102 

 11103 قنان، جمال

 11709 قنانش محمد 

 11107 ,11106 ,11105 ,11104 قنانش, محمد 

 10973 قنانش، محمد 

 11108 شادية علي  ,قناوي

 11109 قناوي, هدى محمد

 11111 ,11110 قندل ، جمال 

 قندل، جمال 

11112, 11113, 11114, 11115, 

11116, 11117, 11118, 11119, 

11120, 11121, 11122, 11123, 

11124, 11125, 11126, 11127, 

11128, 11129 

 11130 قندوز، سلمى

 8676 قندوزي، سعيدة 

 8864 قندوزي، سفيان

 7786 قندوزي، عادل 

 11131 قنديل, سهير يس 



 11132 قنديل, فؤاد 

 11133 قنديل, محمد متولي

 11134 قنديل، صبري

 11135 قنديل، عالء محمد سيد 

 11136 ,4413 قنديل،محمد متولي 

 11137 قنديلجي, عامر إبراهيم

ابراهيمقنديلجي، عامر   11138 

 11139 قنديلجي، عامر إبراهيم

 11140 قنصوه, يلسر

 11141 قنطاري, محمد 

 11142 قنعي، مخفي 

 7636 قنفود، باية 

 5915 قنفود، حسن

 11143 قنفود، حسيبة 

 11144 قنفود، سعاد

 6525 قنفود، فاطمة الزهراء 

 11145 قنوص, صبحي محمد 

 11146 قهلوز، نجاة

 6368 قوادري، شيرين 

 11147 قوبع،عبد القادر 

 11149 قوراري، عميروش

 11151 ,11150 قوراري، مريم

 11152 قوراية, أحمد 

 11153 قوراية، أحمد 

 11154 قوراية،أحمد 

 11155 قورة،حسين سليمان

 7809 قوري، سمية

 10656 قوعيش، جمال الدين 

 11156 قوقام, رشيد

 11157 قول، إلهام 

 11158 قول، نصيرة

 11159 قولدزيغر، أني راي 

 11160 قويتة، فطيمة

 6249 قويته، سوهيلة

 11161 قويدر ، بشار

 قويدر, بشار
11162, 11163, 11164, 11165, 

11166, 11167 

 11168 قويدري ،خالد 

 12753 قويدري، إكرام 

 11169 قويدري، األخضر 

 11170 قويدري، العربي عطاهللا



 11171 قويدري، محمد وليد

 7124 قويدري، مريم

 11172 قويدري، مليكة

 11173 قويدي، حنان

 12684 ,12683 قويدي، سعاد

 11174 قويسمي، فوزية

 11175 قويسمي، مريم 

 6440 قيار، حمزة

 11176 قيبر، ماكس 

 6342 قيت، سيد علي

 11603 قير، سارة

 11177 ,7599 قيرة, اسماعيل

 6102 قيرواني، سعاد

 11178 قيزة، اسماعيل

 11179 قيط، هجيرة 

 11180 قيطي، سمية

 8936 كابويا, عبد الرحمان

 11181 كاتب كمال 

 2438 ,2436 ,2435 كاترمير, أ.م 

 11182 كاتز, كلود 

 11183 كاتوت، المهندسة سحر أمين

 11184 كادي، صفية

 6245 كاديك، نبيلة

بيرنت.يوهان كارل   11185 

 11186 كارلسون، مارفن 

 11188 ,11187 كارنيجي, دايل

 11190 ,11189 كارول, جيمس 

 11191 كاش، خديجة

 11193 ,11192 كاشة الفرحي,بشير

 11195 ,11194 كاشف, إيمان فؤاد

 11196 كاظم, نجاح 

 11197 كاظم،خيري أحمد

 11198 كافي ، مصطفى يوسف 

 11200 ,11199 كافي، منصور

 11201 كافي، منصوربن فضيل

 11202 كافيه،لصوان 

 11203 كال, مسعورة 

 11204 كاالمارد, آجنس 

 11205 كالفرت، بيتر 

 11205 كالفرت، سوزان

 11206 كالي، مصطفى حسام الدين 



 11207 كالينيكوس، اليكس 

 11208 كامبس ، غابريال 

 11209 كامل ، اسامة

الخطيب,محمدكامل   11210 

 11211 كامل موسى، عبد هللا 

 11212 كامل, عبد العزيز

 11213 كامل, محمود 

 11214 كامل، أسامة

 12570 ,11215 كامل، مجدي

 11216 كاملي، أشواق

 10708 كاميران حوج 

 11217 كاميك, بول م

 11218 كاهن، جون بول

 11219 كاين, كلود

 5385 كباش، نسرين

 7637 كبايرية، أمينة

 11220 كبة، نجاح 

 5582 كبه،جوزف عبود

 كبير ، سليمة
11221, 11222, 11223, 11224, 

11225, 11226 

 11227 كتابي، سعاد 

 11228 كتابي، محمد

 11515 كتورة, جورج 

 11516 كتورة، جورج 

 11487 ,11346 كتوره، جورج 

 11229 كثير ، ادريس 

 11232 ,11231 ,11230 كحالة, عمر رضا 

 11233 كحلة ألفت

 11234 كحللو، فتحية

 11235 كحلية، سمراء

 11236 كحلية، مريم

 7803 كحول، محمد 

 5721 كحيل، عبد هللا ف

 6213 كحيلة، سعاد

 11237 كرادشة, منير عبد هللا 

 11238 كرادشة، منير

 5578 كرادو، عبد القادر 

 11239 كراش، أمينة

 11241 ,11240 كراي، وهيبة

 11242 كربال، شهيرة 

 11244 ,11243 كربال، كريمة 



 8291 كربوبي، أسماء 

 11245 كردعلي،محمد

 6010 كردغلي، بن عيسى 

 11246 كردغلي، يوسف

 11247 كردي، أحمد راجح 

 6409 كرعي، أحمد 

 11248 كرفي، فاطمة الزهراء

 11249 كركار، جمال

إبتسام الزهرةكركوب،   11250 

 11251 كركوب، أم كلثوم 

 11252 كركوب، أمينة 

 11253 كركوش, فتيحة

 11254 كرليل، عبد القادر 

 11256 ,11255 كرم, يوسف 

 8399 كرموس، ماريا صفاء 

 11257 كرو, جراهام

 11258 كروزيه, موريس 

 2386 كروش، شرين

 11259 كروش، نور الهدى

 11260 كروش، يسمينة 

 7457 كروم، رتيبة 

 11261 كريج, إدوارد جردون 

 11262 كريستوف, هانز 

 9838 كريستيان شينو 

 11263 كريقر, ليندا سلفرمان 

 2324 كريم صبحي, حمدي البصير

 11264 كريم، سميحة 

 11266 ,11265 كريم، عادل شكري محمد

 11267 ,7647 كريم، عبد الكريم عطا

 11268 كريمة سي بشير 

 11269 كريمي، خديجة

 11270 كسبر، محمود

 11271 كشاد، هجيرة 

 11273 ,11272 كشك, محمد بهجت جاد هللا 

 11275 ,11274 كشك، محمد بهجت جاد هللا 

 11276 كشك،محمد بهجت جاد هللا 

 11277 كشميري،محمد عثمان

 11279 ,11278 كشيدة, عيسى 

 12950 كشيدة، عائشة

رابح كعباش,   11280 

 11282 ,11281 كعباش، رابح 



 11283 كعباش،رابح 

 11284 كعبوب، عبد الرزاق 

 11285 كعيبي، حنان

 11286 كفافى, عالء الدين 

 11287 كفافي عالء الدين 

 11288 كفافي, عالء الدين أحمد 

 11289 كفافي، زيدان عبد الكافي 

 8467 كفافي، عالء الدين 

 8840 كفافي،عالء الدين 

 11290 كفاوين، محمود

 11412 كفايفي، 

 11291 كفتارو، صالح الدين أحمد

 11292 ككنبوش, كرستيان 

 11295 ,11294 ,11293 كالرك, رامزي

 11296 كالزمن, جوزف

 11297 كالش، سمية 

 9014 كالش، مريم 

 12544 كاللي، سعاد

 11298 كلود ليوزو 

 11300 ,11299 كلية اآلداب

 11301 كلية، سالمة

 11303 ,11302 كلينبرغ, أوتو 

 5937 كمال السيد

 7276 كمال عبد الحميد زيتون 

 11304 *كمال نجيب

 11305 كمال, إيهاب 

 11306 كمال, بن سنوسي 

 كمال, طارق 
9969, 11307, 11308, 11309, 

11310 

 11311 كمال، إيهاب 

 11312 كمال، رستم لطفي

 11313 ,5258 كمال، طارق

 3398 كمال، محمود مصطفى

 11345 كمال،شهين 

 11314 كمب, جرولداي

 11315 كموني, سعد حسن

 11316 كنداري، أنيسة

 11317 كنط، عمانوئيل 

 11318 كنعان ، علي

 11319 كنعان, عبد الفتاح 

 11320 كنعان, علي



 11321 كنعان, علي عبد الفتاح

 11322 كنعان، علي

 11324 ,11323 كنعان، علي عبد الفتاح

 6417 كنودي، ع.الكريم 

 11325 كنيش، المياء 

 5543 كواترت, دونالد 

 5542 كواترت، دونالد 

 11326 كواتي , مسعود

 11327 كواتي, مسعود

 11329 ,11328 كواتي، مسعود

 11332 ,11331 ,11330 كوافحة, تيسير مفلح 

 11333 كوافحة،تيسير مفلح 

 11334 كوبرسون, مايكل 

 11335 كوبالند، مايلز 

 11336 كوثراني, وجيه

 12386 كوران، صارة جزية 

 11337 كوردسمان، أنتوني 

 11338 كورفوازييه

 11339 كورناتون، ميشال

 6067 كورنل، دروسال

 5520 كوروغلو، برهان

 11340 كوريم، جمعة 

 11341 كوسى, جورج 

 11342 ,4512 كوفحي، قاسم محمد

 11343 كوفمان, ج.ك 

 11344 .كوفمان،جيمس.م

 11345 كول, مايكل 

 11346 كوالين، جان بول 

 10466 ,10465 كولة، فطيمة

 7004 كولة، نور الهدى

 11347 كولتون،ج.ج 

 11348 كولسون, مرجريت 

 11349 كولمار، ويندي كيه

 11350 كولماس، فلوريان

 11351 كوليس، باول 

 11352 كولينز، جون 

 12483 كوم، سمير 

 11353 كيحلي، جهاد

 11354 كيحلي، محمد أمين 

 11355 كيحلي، نسيمة

 11356 كيحول، سفيان 



 11357 كير، وولتر 

 11358 كيرة, نجوى كمال 

 12378 كيرسلى, جريج

 11359 كيركبرايد, بول 

 11360 كيرني،ريتشارد

 11362 كيكوط، جميلة 

 2805 كيالني, آمال 

 11363 كيلة, سالمة

 11364 كيلوتي، غنية 

 11365 كيمب, جيفري 

 11366 كينة، سالم

ديك، مايكل  -كينغ، سوزان   11367 

 11368 كيوان,عبد الرحمان 

 11369 الباساد, جورج 

 11370 الباساد، جورج 

 11371 إلبراهيمي, أحمد طالب 

 5588 البالنش، جان 

هيلين التيه, ماري   11372 

 11373 عبد هللا حمادي ,إلدريسي 

 11374 الدي، سعيدة 

 11003 الشين،محمد عبد الحميد 

 11375 الفون,روبرت 

 11379 ,11378 ,11377 ,11376 النجر, وليام 

 11380 الوند،رمضان

 8830 اليت, مارغوت 

 12588 لبايش، أمينة 

 9549 لبراش، حسين

 11381 لبعيداني، دليلة

 11382 لبوخ، رابح

 11383 لبوخ، ربيعة

 12994 لجلط، سعاد

 11384 لجلط، محمد عثمان

 11385 لحرش, موسى

 8527 لحرش، لبنى

 10334 لحسن زغدار 

 6012 لحسن زغدار, محل العين جبائلي 

 11386 لحسن, رابح 

 11387 لحسن، عيسى 

 11388 لحسن، لطيفة 

 11389 لحسن،بو عبد هللا

 11390 لحسين، ياسين



 11391 لحفاير، زهرة

 11392 لحفاير، ياسمين 

 11393 لحمر, سميرة 

 11394 لحود, عبد هللا

 11395 لخداري، سميرة

 11396 لخضاري، حورية 

 11397 لخضاري، رتيبة 

 11496 لخضاري، زهية 

 11398 لخضاري، مريم 

 11399 لخضر, درياس 

 11400 لخطيب، محمد 

سارة لداد،   11401 

 11402 لراشي، أنيسة 

 8693 لراشي، جمال 

 11971 لراشي، حسن 

 11407 لراشي، حليمة 

 11888 لرباس، فاطمة الزهراء 

 11403 لرباقي، أحالم 

 11405 ,11404 لرينونة، محمد يزيد

 11406 لزرق، مغنية 

 11407 لزعر، خديجة 

 11408 لسلوس، سميرة 

 11409 لسلوس، محمد

 6600 لشخم، إيمان

 6671 لشرف، حدة 

 11410 لشمط، نجود 

 11411 لصري، حنان 

 11412 لطرش، حناشي

 6535 لطرش، ربيعة

 11413 لطرش، محمد

 11414 لطفى ، محمد السيد

 11415 لطفى، طلعت إبراهيم

 8229 لطفي, طلعت إبراهيم 

 11417 ,11416 لطفي, عبد الحميد

 4076 لطفي، طلعت

 11418 لطفي، طلعت ابراهيم

 11419 لعبدلي، صبرينة

 12676 لعبري، خديجة

 6312 لعبري، نصيرة 

 11420 لعبري، يمينة

 11421 لعبيدي ،محمد 



 4721 لعبيدي، سارة 

 11422 لعبيدي، مسعودة

 11423 لعثماني، جويدة 

 11424 لعجال، جميلة

 11425 لعجال، سهام

 11426 لعجال، وهيبة

 10101 لعجالي، جوهر

 11427 لعجوم، محمد األمين 

 11428 لعرابي، بشير 

 11429 لعرباوي، زوليخة

 10607 لعرباوي، فاطمة

 8359 لعرباوي، مريم 

 12494 ,12006 لعرباوي، نصيرة 

 11430 لعربي، إيمان

 11431 لعربي، سهام

 11432 لعربي، ليلى

 11433 لعرج ، جبران

العزيزلعرج، عبد   11434, 11435 

 8993 لعرج، غنية

 11436 لعرجوم، فاطمة الزهراء 

 7421 لعرجوم، فتيحة

 5511 لعروسي الديلمي، محمد

 11437 لعروسي ديلمي، أسماء 

 10405 لعروسي ديلمي، نعيمة

 8336 لعروسي، عبد الرزاق 

 11438 لعروسي، فتحية

 11996 لعريدي، إيمان

 9192 لعريدي، وفاء

 11439 لعزازي، ف.الزهراء 

 11440 لعزازي، نسرين

 11441 لعشاب، رزيقة

 11442 لعشاب، سليمان 

 11443 لعشبور، كريمة

 4557 لعشبي، زكريا 

 11444 لعشليلي، سميرة 

 11143 لعقاب، سمية 

 11445 لعقاب، صفية

 6887 لعلواطي، ليلى 

 11446 لعليش، نور الهدى

 11447 لعمري، خيرة 

 11448 لعموشي، إيمان 



 11449 لعميري، طارق 

 11450 لعميري، مروان

 11451 لعوج، مبروك 

 9295 لعور ، أحمد

 11527 لعياضي, نصر الدين 

 7870 لعيد، إسماعيل

 11452 لعيدي، حنان

 7067 لعيساوي، نبيلة

 11453 لغواطي، إسمهان

 9104 لغواطي، إكرام 

 9070 لغواطي، منال

 11454 لفنجستون،رتشرد 

 6901 لق, نايجل

 11455 لقبال ، موسى

 11457 ,11456 لقبال, موسى 

 9188 لقريد، يسرى

 12827 لقموشي، محمد رياض 

 11458 لكحالي، خيرة

 11459 لكحالي، لخضر 

 7458 لكحالي، نادية

 11460 لكحل، إبتسام

 11461 لكحل، الزهرة 

 11462 لكحل، ثريا

حسن لكحل،   11463 

 11464 لكحل، حمزة

 11465 لكحل، حنان

 11466 لكحل، سليمة

 6894 لكحل، محمد الصالح 

 6124 لكحل، مصطفى

 11467 لكحل، يوسف

 11468 للبودي، حنان مبروك

 11469 للعريبي، عزيزة

 11470 لماني، صالح الدين 

 11471 لمباشري, محمد 

 11472 لمساوي، سيدي أحمد

المية لمشط،   11473 

 11474 لمقامي،محمد 

 11475 لمياء مجادي دندان

 لميش، صالح 
11476, 12222, 12223, 12224, 

12225, 12226, 12227 

 11477 لهمك، عبد الحليم



 11478 لوباني،حسين علي

 11479 لوبون, غستاف

 11480 لوبون, غوستاف

 11481 لوبون، غوستاف

 11482 لوثر, وليم

منىلوجلي،   11483 

 11484 لورابي، يوسف

 9133 لوراري، أمينة

 11485 لوراري، حكيمة

 6526 لوراري، كمال

 11486 لورسي، عبد القادر 

 11369 لورو, رينيه 

 11487 لورو، باتريك 

 11370 لورو، رينيه 

 11488 لوصيف، علي 

 11489 لوصيف، محمد

 12719 لوطاني، مليكة 

 6668 لوعيل، مليكة

 11490 لوغال،أندريه 

 11491 لوغوف, جاك

 11492 لوفين، ميشيل 

 11493 لوكمان , زكاري

 6707 لوكمان، توماس 

 7856 لوكيا, الهاشمي 

 11494 لوميل، يانيك 

 6648 لوناس، حكيمة

 11495 لوناس، رابح

 11496 لوناس، عائشة

 11497 لوناس، نور الدين

 11498 لونغ، أوليفيي 

حسيبةلونيس،   11420 

 7435 لونيس، خديجة

 6900 لونيس، دليلة

 11499 لونيس،علي

 11500 لونيسي , رابح

 11502 ,11501 لونيسي إبراهيم 

 11503 لونيسي, إبراهيم 

 11504 لونيسي, رابح

 11505 لونيسي,رابح

 9323 لونيسي، حنان 

 10530 لونيسي، عبد الرحيم



 11506 لويز رور، ماري

 11507 .لويس, أرشيبالد ر

 11508 لويشين، شيرين 

 11509 ليتل، ريتشارد

 11510 ليتيم، فتيحة 

 11511 ليدر, س.ه

 11512 ليري, صالح 

 11513 ليزيدي، خالد 

 9127 ليستر, لورى

 10986 ليشاني، زينب 

 11514 ليغ، جودت

 11218 ليفا، عبد القادر 

 11515 ليكلرك, جيرار

 11516 ليكليرك، جيرار

 11517 ليالوي، حورية

 11518 ,6774 ,3390 ,3386 ليلة, علي 

 11519 ليلة، على 

 11521 ,11520 ليلة، علي محمود

 11522 ليلة، محمد كامل

 5662 ,5659 ,5658 ليلى أمين مرسي

 5664 ليلى امين مرسي, ممدوح محمود منصور 

منصور ليلى أمين مرسي, ممدوح محمود   5663 

 11523 ليلى، بوقرني

 11524 ليمام، محمد حليم 

 11525 لينس، كورتنى 

 8891 لينش، اليانور 

 11526 ماتالر ، أرمان

 11527 ماتالر, أرمان

 11527 ماتالر, ميشال

 11528 ماتياس، قريقور 

 11529 ماتيرو, بربارا 

 11530 ماجد , عبد المنعم

 11531 ماجد, عادل 

 11532 ماجد, عبد المنعم

 11533 ماجد، عبد المنعم

 11534 ماجي، لخضر 

 11535 ماحي قندوز

 11536 ماحي، فاطمة

 11537 ماحي، قندوز

 9212 مادة، أسماء 

 11538 مارتن هنلى



 11539 مارتن، انديك 

 11540 مارسي،وليم وجورج 

 11541 مارسيه،ويليام 

 11542 ماركس ، كارل 

سوزان كولنماركس،   11543 

 11544 مارو, هـ. أ

 11545 ماريز, هاين 

 11547 ,11546 مازن, حسام محمد

 11548 مازن، حسام محمد

 11549 مازوز، عائشة

 11550 مازيغي، أسماء 

 6825 ماسيدو،دوناردو 

 11551 ماضوي ، عبد الرحمن 

 11552 ماضوي، جهيدة 

 11553 ماك لونغالبن، جايمس.ا 

 11554 ماكارنكو،سميونوقيتس 

 11555 مالتسان،هاينريش فون 

 5412 مالك كركوش 

 11558 مالك, رضا

 11559 مالك، جوزيف

 11560 مالك،رضا

 11561 مالكي, امحمد 

 11562 مالكي، امحمد

 11563 ماندل, جي آر

 11564 مانع علي

 12429 ماني ، قويدر 

 11565 ماهر إسماعيل الجعفري

 11566 ماهر، أحمد

 3611 ماهود احمد

 11568 ,11567 مبارز،منال عبد العال

 11569 مبارك ، زكي 

 11570 مبارك ، هناء فايز عبد السالم

 11571 مبارك الكندري

 11572 مبارك, علي باشا

 11573 مبارك، إيناس 

 11574 مبارك، سهيلة

 11575 مبارك، مريم سيدعلي

 9131 مباركي، إبتسام 

 8987 مباركي، سعاد 

 11430 مباركي، فتيحة 

 11576 مباركية، منير 



 11577 مبرك، سمية

 11578 مبرك، نصيرة 

 11088 ,11087 مبروك, سحر فتحي 

 11579 مبروك, محمد ابراهيم 

 11090 مبروك، سحر فتحي 

 مبروك، مقدم
11580, 11581, 11582, 11583, 

11584 

 11585 مبروك،سحر فتحي 

 11586 مبروكي، زهيدة 

 11587 مبروكي، فاروق 

 11588 مبيضين، صفوان

 6650 متريني، فاطمة الزهراء 

 11589 متز, آدم

 11590 متناني، أحمد

 11591 متولى،مصطفى 

 11592 متولي عبد هللا, عصام الدين 

 5632 .متولي،ناريمان إسماعيل

 11593 متولي،نعمان عبد السميع

 11995 متيجة، سعاد 

 11594 متيجي، بلقاسم 

 11595 متيجي، حنان 

 12591 متيجي، سامية

 11596 متيجي، كمال

 6083 متيجي، محمد

 11598 ,11597 مجاجي، شهرزاد

 10979 مجالدي، خير الدين 

 11599 مجاني , بوبة

 11601 ,11600 مجاني, بوبة

 11602 مجاهد، جمال

 10580 مجاهد، جمال السيد

 4522 مجاهد، محمد عطوة 

 11603 مجبر، خولة

 11604 مجدى أحمد، محمد عبد هللا

 11844 مجدي أحمد الشحات

 5371 مجدي فتحي السيد

 11605 مجذوب, محمد 

 11608 مجموعة الطرز للمتحف الوطني للفنون و التقاليد الشعبية

 11609 مجموعة المؤلفين

 11610 مجموعة خبراء

الخبراءمجموعة من   11611, 11612 

 ,11616 ,11615 ,11614 ,11613 مجموعة من المؤلفين



11617, 11618, 11619, 11620, 

11621, 11622, 11623, 11624, 

11625, 11626, 11627, 11628, 

11629, 11630, 11631, 11632, 

11633, 11634, 11635, 11636, 

11637, 11638, 11639, 11640, 

11641, 11642, 11643 

 مجموعة مؤلفين 

11644, 11645, 11646, 11647, 

11648, 11649, 11650, 11651, 

11652, 11653, 11654, 11655, 

11656, 11657, 11658, 11659 

 11660 مجموعة مؤلفين إسرائيليين 

 مجموعة مؤلفيين

11661, 11662, 11663, 11664, 

11665, 11666, 11667, 11668, 

11669, 11670, 11671 

، سوسن شاكر  مجيد  11672 

 11673 مجيد, سوسن شاكر 

 مجيد، سوسن شاكر 
11674, 11675, 11676, 11677, 

11678 

 11680 ,11679 مجيد،سوسن شاكر 

 11682 ,11681 محادين، عثمان

 11683 محاسنة ، محمد حسين 

 11684 محالة، خديجة 

 11685 محامدة, ندى عبد الرحيم

 11686 محامي، نادية 

 8487 محتات، سيد علي

 11687 محجاجي، وجدان 

 11688 محجوب, عباس 

 محجوب, محمد عبده
11689, 11690, 11691, 11692, 

11693, 11694, 11695 

 محجوب، محمد عبده
11696, 11697, 11698, 11699, 

11700 

 11017 محداد، حنان 

 11701 محداد، فاروق 

 7547 محداد، نور الهدى 

هجيرةمحداد،   11702 

 11703 محرز ، أمين

 11704 محرز، عفرون

 11705 محسن علي عطية 

 11706 محسن, مصطفى

 11707 محسن، حاتم حميد 

 8759 محسن،شفيق 

 8759 محسن،مروة السنيورة 

 3251 محفوظ بوكراع 



 11761 ,11708 ,11107 محفوظ قداش

 11709 محفوظ, قداش

 11713 ,11712 ,11711 ,11710 محفوظ, محمد 

 11714 محفوظ, مهدي

 11715 محفوظ، قداش

 11716 محفوظ،قداش

 11717 محمد ، بشير بويجرة 

 11718 محمد ، صباح أنور 

 11719 محمد ، طارق 

 11720 محمد ، نور محمود السيد

 5178 محمد أبو األجفان 

 4396 ,4395 ,4394 ,4392 محمد أبو الفضل ابراهيم

الفضل إبراهيممحمد أبو   4397 

 11721 محمد أبو عوض 

 4393 محمد أبوالفضل ابراهيم

 9479 محمد أحمد الزعبي

 13015 محمد أحمد المغربي 

 8195 محمد أحمد النابلسي

 8502 محمد احمد دسوقي

 11722 محمد أحمد، عبد المحسن بدوي

 12550 محمد أزوقة

 11723 محمد اسماعيل، الهوارى عبد الرؤوف

 11724 محمد البشير شنيتي 

 2328 محمد البشير شنيتي, رشيد بوروبية

 11725 محمد الحمداني، حازم

 8940 محمد الرحموني 

 11726 محمد السعيد، قاصري

 11727 محمد السقا، سعيد محمد

 11728 (محمد السيد علي (الكسباني

 11729 محمد السيد، مها 

 13120 محمد الشريف بن دالي حسين 

 3265 ,3264 ,3252 محمد الشريف قاهر

 11730 محمد الشريف ولد الحسين 

 11491 محمد الطاهر المنصوري

 11732 ,11731 محمد الطاهر سحري

 5827 محمد الطيب عقاب 

 11733 محمد العبي ولد خليفة

 12722 محمد العجم

 4973 محمد العربي الخطابي, أحمد الخمليشي

العربي الزبيريمحمد   7447 

 11734 ,8892 محمد العربي ولد خليفة



 3975 محمد العزيز الساحلي

 11735 محمد العيسوي، عبد الرحمان

 8850 محمد المجذوب 

 11708 ,4084 محمد المعراجي

 11736 محمد المقدامي، نعيمة

 11737 محمد النوبي، محمد علي 

 11738 محمد الهادي الحسني

الهادي حارشمحمد   11739 

 11741 ,11740 محمد الوكيل 

 5443 محمد أمين المفتي 

 5767 محمد برجاوي 

 3892 محمد بسام رشدي الزين, محمد وهبي سليمان 

 9397 محمد بن سليمان البندري

 7728 ,2462 محمد بن عبد الكريم

 10901 محمد توفيق 

 12577 محمد توفيق البجيرمي 

العال الحينيمحمد جابر عبد   2998 

 11744 محمد جابر, سامية

 11745 محمد جبل، فوزي

 12710 محمد جواد مغنية

 12862 ,2639 محمد جيجلي

 7262 محمد حسنين العجمي 

 4631 محمد خليفة التونسي 

 11746 محمد داود, محمد

 3348 محمد دياب 

 3576 محمد ذيبان الغزاوي

 8500 محمد زكي العشماوي 

 5016 محمد زينهم محمد عزب 

 11747 محمد سالم , لطفية

 11748 محمد سعد، أبو عامر 

 11749 محمد سلطان، ابتسام محمود 

 10633 محمد سليم العوا

 11750 محمد شريف, محمد

 11507 ,6893 ,2998 محمد شفيق غربال 

 5728 محمد شلتوت 

 12574 محمد شوقي عبد العال

الجابري محمد صالح   11751 

 5495 محمد صبري سليط, رضا مسعد الجمال 

 2460 محمد عابد الجابري

 4998 محمد عابد الجابري, سعيد زيداني

 11752 محمد عامر, طارق عبد الرؤوف



 11753 محمد عباس ، منال 

 3332 محمد عبد الحليم بيشي

 2329 محمد عبد الحليم حسب هللا

الراضي إبراهيممحمد عبد الرحمن, عبد   11754 

 2425 ,2424 ,2423 محمد عبد هللا عنان

 11755 محمد عبد النور، ثامر 

 11589 محمد عبد الهادي أبو ريد

 9894 محمد عثمان، حسين عثمان

 9155 محمد عرب صاصيال

 11756 محمد على,إلهام 

 11757 محمد على,عبد الحميد 

 11758 محمد على، ماهر عبد القادر 

 11759 محمد علي جاد, منى

 11760 محمد فاروق، جلوط

 12773 محمد فتحي الشنيطى 

 4915 محمد فهيم أختر الندوي 

 12470 محمد فؤاد القاسمي الحسني

 10680 محمد قدري سعيد

 5975 محمد قرصو

 11761 محمد قنانش 

 7350 محمد كمال الدين إمام

 11762 محمد لطفي جمعة 

الحيلة محمد محمود   11940 

 10097 محمد محمود السروجي

 4975 ,4154 محمد محي الدين عبد الحميد

 7109 محمد مزالي

 7108 محمد مزالي, البشير بن سالمة

 8386 محمد مستجير مصطفى 

 3693 محمد مصطفى أبو شوارب 

 5199 محمد مصطفى زيادة 

 11763 محمد نبهان, يحي 

 11563 محمد نبيل جابر 

 11764 محمد, بن عميرة 

 11765 محمد, جحيش 

 11766 محمد, جميل خليل 

 11767 محمد, حسن علي 

 11768 محمد, حسين علي

 11769 محمد, حمدى عبد المنعم 

 11771 ,11770 محمد, ربيع 

 2761 محمد, شحاتة سليمان 

 11772 محمد, طارق 



 11773 محمد, عادل عبد هللا

 11774 محمد, عبد العزيز

 11775 محمد, علي عبد المعطي

 11776 محمد, فادية فؤاد حميدو

 11777 محمد, ماهر حسن محمود 

 11779 ,11778 محمد, ماهر عبد القادر

 13000 ,11782 ,11781 ,11780 محمد, محمد جاسم 

 11786 ,11785 ,11784 ,11783 محمد, محمد عبد الفتاح 

 11789 ,11788 ,11787 محمد, محمد علي

 11790 محمد, مصطفى عبد السميع 

 11791 محمد, موالي بودخيلي 

 11777 محمد, هدى حسن محمود 

 11792 محمد, هيثم عبد السالم

 11793 محمد, وائل صالح 

 11794 محمد، أحمد شعبان 

 11795 محمد، أحمد علي الحاج 

 10717 محمد، إقبال

 11796 محمد، بالسم 

 13108 ,13107 محمد، بلحاج 

 7473 ,7472 محمد، بياتة

 11797 محمد، جمانة 

 11799 ,11798 محمد، جيهان لطفي 

 11800 محمد، خديجة

 11801 محمد، ربيع 

 11802 محمد، روبرتو منير 

 11803 محمد، طارق 

 11344 محمد، عادل عبد هللا 

 11804 محمد، عبزيزي

 11805 محمد، علي عبد المعطي

محمدمحمد، علي   11806, 11807, 11808, 11809 

 11810 محمد، عماد حسن عبد الحفيظ أحمد

 11811 محمد، عماد عيسى صالح 

 11814 ,11813 ,11812 محمد، محمد عبد الفتاح 

 11805 محمد، محمد على

 11815 محمد، محمود باشا 

 11402 محمد، مريم 

 2833 محمد، مصطفى عبد السميع 

اسباق محمد، منى عوض   11816 

 11820 ,11819 ,11818 ,11817 محمد، هاني 

 11821 محمد، والء علي

 11822 محمد،العدواني



 11823 محمد،إيناس حسنى

 11825 ,11824 محمد،ربيع 

 10878 محمد،فارعة حسن 

 11716 محمد،قناش 

 4978 محمد،مصطفى السايح

 11826 محمد،مصطفى عبد السميع 

 11827 محمد،نائل بسام 

 11828 محمد،هدى حسن محمود

 11829 محمد،وائل عبد هللا

 12028 محمدي، جميلة

 5722 محمدي، جياللي

 6521 محمدي، عبد الرزاق 

 11830 محمدي، فتيحة

 8803 محمدي، مسعودة 

 11831 محمدي، نبيل

 11485 محمدي، نصيرة 

 6209 ,6208 محمدي، نعيمة

 11832 محمدين, سيد 

 11833 محمصاجي قدور

 11833 محمصاجي مختار 

 8813 محممد الصغير بنبني 

 11834 محمود ، ابراهيم وجيه 

 11835 محمود ، اسماعيل

 5848 محمود ، إسماعيل

 11836 محمود ، محمد أسعد 

 11837 محمود أحمد نحلة

 3220 محمود آغا بو عياد

 11838 محمود السمرة 

السيد،جيهانمحمود  . 11839 

 11840 محمود الناشف،هدى

 5859 محمود اليعقوبي 

 11841 محمود أيت مدور

 11842 محمود داود سلمان الربيعي

 7179 محمود زايد 

 11843 محمود عالم, صالح الدين 

 4128 محمود علي، إسماعيل

 11844 محمود عوض هللا سالم

 7892 محمود قاسم

 11334 محمود محمد مكي 

 8500 محمود مرسي أحمد 

 11845 محمود مصطفى السليتي، فراس



 9726 محمود منصور هيبة 

 9595 محمود مهدلي، محمد

 8177 محمود هنا، عطية 

 11846 محمود, إبراهيم سعيد فهيم 

 11847 محمود, أحمد ابراهيم 

 11848 محمود, المثني عبد الفتاح 

 5768 محمود, أماني 

بدرانمحمود,   3401 

 11849 محمود, بوسنه

 11850 محمود, حربى عباس عطيتو 

 8649 محمود, سعيد طه

 11851 محمود, عبد الحليم

 11854 ,11853 ,11852 محمود, عبد الحليم

 11855 محمود, مصطفى 

 11856 محمود, مصطفى عبد الجواد

 11857 محمود, يوسف 

 11858 محمود، أحالم حسن

رابعة عبد العالمحمود،   11859 

 11860 محمود، سمير عبد االغني

 11861 محمود، شوق أسعد 

 11862 محمود، محمود حجازي

 7369 محمود، محمود كاظم 

 11864 ,11863 محمود، منال طلعت 

 11865 محمود،أحمد ابراهيم

 11866 محمود،الفرحاتي السيد

 11867 محمود،جميل مصعب 

الصمد، الطيبمحمودي عبد   11868 

 11869 محمودي, عبد القادر

 11870 محي الدين، أحالم 

 11871 محيجيبي، فتيحة

 11872 .محيريق،مبروكة عمر

 12030 مخاطري، سمية

 11873 مخباط، نادية 

 11874 مختار ، حنان عوض

 11875 مختار السعدي، لعجال

 12527 مختار عالم

 11876 مختار, وفيق صفوت 

 مختار، حساني 
11877, 11878, 11879, 11880, 

11881 

 12050 مختاري، سليمة

 6478 مختفي، أمحمد 



 11882 مختيش، تركية 

 5718 مختيش، رباب 

 11883 مختيش، فتحي 

 11885 ,11884 مختيش، مريم 

 11886 مخدوم، أيوب لطفي 

 11887 مخزوم محمد 

 11888 مخطاري، فاطمة الزهراء 

رانيةمخلوف ،   11889 

 11890 مخلوف, ماجدة

 11424 مخلوف، هجيرة 

 5172 مخلوفي ميلود المحفوظي 

 7903 مخلوفي، حمزة

 9240 مخلوفي، سمير 

 11891 مخلوق، إبتسام 

 11893 ,11892 مخول، موسى 

 10404 ,10403 مداحي، حورية

 8675 مداحي، سامية

 11894 مداحي، سعاد

 10402 ,10401 مداحي، فاطمة 

 11896 مداسي، محمد العربي

 11897 مداني، خالد 

 11898 مداني، عقيلة 

 12486 مداني، فريدة

 11899 مداني، محمد 

 2760 مدحت مصطفى, محمد

 11901 مدكور, ابراهيم 

 11902 مدكور, علي احمد

 11903 مدكور, علي أحمد

 11904 مدن يوسف

 11905 مدن, يوسف

 6694 مدني قصري

 11419 مدني، منانة 

 11906 مدني،عباسي

 11907 مديرية الثقافة

 11908 مدينك،سارنوف أ

 3211 مر : السباعي , السباعي محمد 

 6891 مرا. أحمد عزت عبد الكريم 

 8028 مرا. حلمي أحمد الوكيل

 7037 مرا. خليل احمد خليل 

 11544 مرا. زكريا ابراهيم

 6892 مرا. محمد شفيق غربال 



 6890 مرا. محمد شفيق غربال, أحمد عزت عبد الكريم

 12381 مرا. نور الدين الواعظ 

 10901 مرا. يوسف روشا 

 8405 مرا.أمين مرسي قنديل

 8064 مرابط، أمينة 

 11251 مرابط، حورية

 11910 مرابط، حياة 

 11911 مرابط، فدوى

 7892 مراجعة السيد محمد بدوي

 8388 مراجعة حسين مؤنس 

 12758 مراجعة زين العابدين فؤاد 

 9690 مراجعة عبد الصبور شاهين 

 5228 ,5227 مراجعة عبد هللا بن ابراهيم

 11261 مراجعة علي فهمي 

 5466 مراجعة ودودة عبد الرحمن بدران

 11912 مراح، حليمة

 11398 ,5900 مراح، ف.الزهراء 

 11913 مراحي، سميرة 

 6992 مراد وزناجي

انطوانمراد,   11914 

 8792 مراد, صالح أحمد

 11915 مراد, علي عباس

 11916 مراد, كامل خورشيد

 11917 مراد، علي 

 11918 مراد، علي عباس

 11919 مراد، محمد

 12584 مراد، يوسف

 11920 مرازقة نبيلة

 11227 مرازي، أمينة

 11921 مراكشي، سارة

 11922 مرايط، موسى 

 10388 مربوحي، سميحة

 9464 مربوش، صبيحة 

 11923 مرتاض, عبد المالك

 11925 ,11924 مرتاض, عبد الملك

 11926 مرتاض، عبد الملك

 11927 مرداسي،عبد الحميد 

 11928 مردف، خديجة 

 11929 مرزوق ، خالد

 11930 مرزوق, حلمي علي

 9633 مرزوق, حمدي 



 11931 مرزوق, سماح عبد الفتاح 

 11932 مرزوق, وفاء 

 12276 مرزوق، فاطمة

 4668 مرزوق، نورة 

 11933 مرزوق،سماح عبد الفتاح 

 11934 مرزيق, هشام يعقوب 

 12154 مرسلي، هاجر

 12998 مرسى، سيد عبد الحميد

 8174 مرسى،محمد منير 

 11935 مرسي, ليلى

 11936 مرسي، سارة

 11937 مرسي، عالء الدين 

 5661 مرسي، ليلى أمين

 11938 مرشد, ناجي عبد العظيم سعيد 

 11939 مرعب، خالد مصطفى

 11940 مرعي, توفيق أحمد 

 11941 مرعي،توفيق أحمد

 6798 مرقب، نصيرة 

 11943 ,11942 مرقس, سمير 

 11944 مرقس, وداد

 11945 مرقومة, منصور 

 11946 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية

الدراسات الكويتيةمركز البحوث و   11947 

 11948 ,2898 مركز الدراسات و البحوث

 11949 مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث 

 11950 مركز ديبونو لتعليم التفكير 

 11951 مرمول، محمد الصالح 

 11954 ,11953 ,11952 مروان أحمد يوسف

 2988 مروان عبد المجيد إبراهيم 

 11955 مرواني، زهية

 11956 مروش، سعاد 

 11957 مريبعي ، الشريف

 11959 ,11958 مريخي، هاجر

 11960 مريزق، هشام يعقوب 

 4889 مريزق،هشام يعقوب 

 11961 مريزيق ،هشام يعقوب 

 11963 ,11962 مريزيق, هشام يعقوب 

 11964 ,11070 مريزيق،هشام يعقوب 

 11965 مريم الجميلي، صدام 

 11969 ,11968 ,11967 ,11966 مريوش، أحمد 

 10655 مزاحم الطائي



 11970 مزاري عبد الصمد,توفيق 

 11971 مزاري، أسامة 

 5907 مزاري، أمينة

 11972 مزاري، حسينة

 6602 مزاري، زينب 

 8655 مزاري، سارة

 11973 مزاري، عائشة 

 2388 مزاري، فايزة

 11974 مزاري، مراد 

 9559 مزاري، مروة

 11975 .مزاري، وسام

 11976 مزاري، ياسمين

 11977 ,4250 مزاهرة، أيمن سليمان

 7418 مزروق، تركية

 11978 مزعاد، بشير

 8298 مزعاد، نور الهدى 

 8321 مزعزع، مباركة 

 8972 مزعزع، هجيرة 

 7682 مزني، شريفة 

 11979 مزهود , الصادق 

 11980 مزهود ؛ الصادق 

 11982 ,11981 مزهود, الصادق 

 11983 مزهود، سليم

 7160 مزهود، سهلية

 8385 ,8384 مزهود، فاطمة

 5957 مزهودي، مسعود 

 6863 ,6862 مزواري، حبيبة 

 6615 مزواري، مريم

 11984 مزوي، الزهراء 

 11985 مزيان , سعيدي 

 11986 مزيان ، سعيدي 

 11987 مزيان ، عبد المجيد

 13066 مزيان ، محمد 

الرحمان مزيان شريف ، عبد   11988 

 12522 مزيان، بشيرة 

 9203 مزيان، حليمة

 11990 ,11989 مزيان، سعيدي 

 8205 مزيان، عبد الرحمان 

 11991 مزيان، عفاف

 11992 مزياني مداني ، لويزة 

 11993 مزياني مداني, لويزة 



 6607 مزياني، إيمان 

 2758 مزياني، حميد

 11994 مزياني، صفية 

فتيحة مزياني،   11995 

 11996 مزياني، محمد

 11997 مزياني، مليكة

 11998 مزياني، نادية 

 11999 مزيد, يونس إبراهيم احمد

 12000 مزيود، أمينة 

 12001 مزيود، وسيلة

 12002 مساعدي، فايزة

 6145 مساعدي، مصطفى

 12003 مساني، مريم 

 12004 مسباعي, محمد 

 12006 مستوي، سميرة 

 7168 مسدورة، فريدة

 12007 مسراتي، خديجة

 12008 مسروقي، سعاد

 12009 مسعد العبد, عفاف

 12010 مسعد, محيى محمد 

 12011 مسعدي، فايزة 

 12012 مسعود بوسعدية 

 10019 مسعود حمزة، أحمد 

 8003 مسعود قرني، جميلة 

 12013 مسعود, سيد علي احمد

 4268 مسعود, مسعود حاج 

 12014 مسعود, ميخائيل 

 7829 مسعود, وائل 

 12015 مسعود، رابح

 6385 مسعود، سعدية 

 12016 مسعود، محمود

 12017 مسعود،سميح محمد 

 12018 مسعودان، صبرينة

 12019 مسعودة,يحياوي مرابط 

 12020 مسعودي, أحمد 

 12021 مسعودي, فضيلة

 10917 مسعودي، أحالم

 12022 مسعودي، آسية

 12023 مسعودي، بلغازي 

 12024 مسعودي، حنان 

 12025 مسعودي، خالد



 12026 ,8902 مسعودي، رزيقة 

 11260 مسعودي، زهية

 13083 مسعودي، سارة 

 12027 مسعودي، عبد الرحمان

 12028 مسعودي، غالم

 9173 ,9172 مسعودي، فتيحة 

 12029 مسعودي، فضيلة

 12030 مسعودي، فيروز 

 12031 مسعودي، مباركة

 12032 مسعودي، محمد 

 12034 ,12033 مسعودي، مصطفى 

 12035 مسعودي، وهيبة

 6222 مسقاوي، عمر كامل 

 12036 مسكين، عمر 

 12037 مسلط، سعد عبد العزيز

 6415 مسلمي، أمال

 12038 مسوس، حبيبة

 12039 مسوس، رابح

 10867 مسوسي، خالد

 12040 مشاطي محمد 

 12042 ,12041 مشتاق, حازم طالب 

 12043 مشتي، نعيمة 

 12044 مشتير، سامية

 12045 مشذوب, عالء محمد

 12046 مشذوب، عالء 

 12047 مشرفي، نبيلة

 10079 مشروح، محمد

 12048 مشعان ربيع، هادي 

 9102 مشعشع، محمد

 12049 مشعل, عبد الحميد

 12050 مشنتل، زهية 

 12051 مشنتل، نوال 

 12052 مشيخ، مريم 

 12054 مصالحة, مروان أحمد 

 12055 مصايف، محمد الشريف

 9182 مصايف، نبيل 

 مصباح, عامر 
12056, 12057, 12058, 12059, 

12060, 12061 

 12062 مصباح, عبد الهادي

 12063 مصباح, محمد شفيق 

 12346 مصباح، أمال



 12064 مصباح، زهير 

 12065 مصباح، سعاد 

 12066 مصباح، سهام 

 مصباح، عامر
12067, 12068, 12069, 12070, 

12071 

 12072 مصباح، مراد

 12073 مصباح،عامر

 12074 مصري، سناء

 12075 مصطفاوي، محمد 

 12076 مصطفاوي، نادية

 12077 مصطفاوي، هدى

 10142 مصطفاوي، هندة 

 11542 مصطفلى ، محمد مستجير 

 12078 مصطفوي، محمد 

 12079 مصطفى ، احمد محمد 

 12080 مصطفى ، فاروق أحمد

 12835 مصطفى ابراهيم فهمي 

 3571 مصطفى السيد زيد, أحمد محمد شورى

 12541 مصطفى جباري

 5588 مصطفى حجازي

 2461 مصطفى عبد الجواد عمران 

 2313 مصطفى عبد السميع محمد 

 3800 مصطفى عبد القادر عطا 

ماضيمصطفى   11298 

 3253 مصطفى مرزوقي

 12081 مصطفى, أحمد عبد الرحيم 

 12082 مصطفى, أسامة فاروق

 12083 مصطفى, أكرم فتحي

 12084 مصطفى, بوتفنوشت 

 12085 مصطفى, خالد

 12087 ,12086 مصطفى, عادل 

 12088 مصطفى, غافل 

 12090 ,12089 مصطفى, فاروق أحمد

 12091 مصطفى, محمد عزت 

 12092 مصطفى, محمود 

 6929 مصطفى, مريم أحمد 

 12093 مصطفى, والء يحي

 12094 مصطفى, يسري 

 12096 ,12095 مصطفى، أحمد محمد 

 3019 مصطفى، بدر الدين 

 12097 مصطفى، محمد محمود



 12098 مصطفى، محمود يوسف 

 12099 مصطفى، نها مصطفى إبراهيم 

 12101 ,12100 مصطفى، يوسف حمه صالح

 4195 مصطفى،أسامة فاروق

 12102 مصطفى،فهمي 

 .مصطفى،فهيم
12103, 12104, 12105, 12106, 

12107 

 12108 مصطفى،مريم أحمد 

 12109 مصطفى،نوال النمر

 12110 مصطفى،يوسف عبد المعطي 

 12111 مصطفي محمد، سمير عبد اللطيف

 12112 مصلح،أحمد منير

 12114 ,12113 مصمودي، فوزي

 12115 مطاري، عبد الوهاب

 12117 ,12116 مطاطلة، عمار

 12120 ,12119 ,12118 ,2864 مطاوع، حنان عبد الفتاح 

 7934 مطبقاني ، مازن بن صالح

 12121 مطبقاني ، مازن صالح حامد

 12122 مطر ، مدحت 

 12123 مطر، عبد الفتاح رجب 

 12124 مطر، فؤاد

 12125 مطر،أميرة حلمى 

 12554 مطرفي، نجاة 

 12126 مطعم ، أمينة

 12127 مطلق، حسن محمود 

 12128 مطمورة، ندى الياسمين

 3063 مظهر اللحام

 12130 ,12129 مظهر، اسماعيل 

 7744 مظهر، إسماعيل 

 12131 مظهر، سليمان 

 12133 ,12132 معاشي، جميلة 

 12134 معاليم، صالح 

 12135 معامرة، حسام 

 2343 معبد, إعتماد خلف

 12137 ,12136 معتوق، جمال

 12138 معتوق،فريدريك 

 12139 معدادي، سناء

 12140 معراف، اسماعيل

 12141 معروف, نايف محمود 

 12142 ,8014 معروف، أمال

 12143 معروف، بالحاج 



 12144 معروف، بشار عواد

 12145 معروف، بلحاج 

 12146 معروف، حفصة

 4450 معروف، فالح جمال 

 12147 معروف، ليلى

 12148 معروف، مريم 

 12152 ,12151 ,12150 ,12149 معزوز، عبد الحق

 6036 معطار، هاجر 

 12153 معطي, علي

 12154 معطي، إسمهان 

 12155 معطي، علي

 12156 معال, محمد نديم 

 12157 معلوف، أمين 

 12158 معمار, صالح 

 12159 معمر, علي يحي

 12160 معمر، فتيحة

 12161 معمر، كنزة 

 12162 خالفة ,معمري

 12163 معمري، أميرة 

 11871 معمري، زهرة 

 5569 معمري، عائشة

 5794 معمري، محمد

 5992 معمري، نسرين

 معمرية, بشير 
12164, 12165, 12166, 12167, 

12168 

 12169 معمرية، بشير 

 5557 معمور، كريم 

اإلجتماع معهد علم   12170 

 7946 معوش، سمية

 12171 معوشي، أمال 

 8867 معوشي، كريمة

 12172 معوض، خليل ميخائيل 

 12173 معيرش، موسى 

 12174 معيرش،موسى 

 12175 معيزي، محمد نزيم 

 10858 مغازي, نهى سعدى أحمد

 12176 مغازي، أميرة محمد 

 7546 مغاسل، سارة 

 12177 مغالسة،محمود حسني 

 12178 مغدور، مريم 

 7734 مغدور، نبيلة



 11431 مغراني، مريم 

 12179 مغراوي، سعاد 

 5704 مغراوي، محمد 

 12180 مغزاوي، مصطفى 

 8654 مغسل، عبد الكريم

 12181 مغسل، ياسين 

 7193 ,7192 مغني، حمزة 

 12182 مفتي, محمد احمد

 12183 مفتي، أسماء 

 6620 مفتي، حفيظة

 12184 مفتي، حنان 

 12185 مفدي، زكرياء 

 9364 مفرج، بشرى 

 12186 مفالح، محمد

 12187 مفلح، فدوى شوقي 

 12188 مفلح،محمد خليفة

 12189 مقابلة،عمر عبد هللا يوسف 

 12382 مقاتلي، خديجة

 12190 مقاتلي، ف.الزهراء

 12191 مقاتلي، فلة 

 12193 ,12192 مقاتلي، مسعودة 

 12194 مقدادي, محمد

 12195 مقدم ، خديجة

 12196 مقدم عبد الحفيظ

 12251 مقدم، خديجة

 12197 مقدم، سعاد

 12200 ,12199 ,12198 مقدم، مبروك 

 12201 مقدم، محمد 

 12202 مقران، يسلي

 12203 مقرانطة،عابد بختة

 12204 مقري ، عبد الرزاق 

 12205 مقطوف، إبراهيم 

عبد هللا مقالتي ,   12206 

 مقالتي ، عبد هللا 

12207, 12208, 12209, 12210, 

12211, 12212, 12213, 12214, 

12215, 12216 

 12217 مقالتي، الخير 

 12128 مقالتي، رانية 

 مقالتي، عبد هللا 

12218, 12219, 12220, 12221, 

12222, 12223, 12224, 12225, 

12226, 12227, 12228, 12229, 

12230, 12231, 12626, 12627 



 8939 مقلد, محمد علي

 11176 ,5534 مقلد، محمد علي

 12232 مقناوة، مهدي 

 12234 مكاوي، رابح

 12235 مكتبة ويلسون للعلوم

 12237 ,12236 مكرم, عبد العال سالم 

 12238 مكرم،عبد العال سالم 

 12239 مكسي, محمد

 12240 مكسي،محمد 

 12241 مكفارلند،هـ.س.ن

 12242 مكلوش، زهية 

 12243 مكنيل، جون د

 12244 مكي, رجاء 

 12245 مكي, عباس محمود 

 12246 مكي، نسمة 

 12248 ,12247 مكيد، نبيل 

 12249 مكيد، نور الهدى 

 9190 مكيوي، حورية

 12250 مكيوي، صبرينة

 12251 مكيوي، نعيمة

 13066 مالح ، احمد 

عمار مالح,   
12252, 12253, 12254, 12255, 

12256 

 12259 ,12258 ,12257 مالح، عمار

 12260 مالح، الهواري

 12261 مالح، عبلة

 12262 ملحة، زواد 

 12263 ملحم, احمد سالم 

 12265 ,12264 ملحم, أحمد سالم 

 12268 ,12267 ,12266 ملحم, سامي محمد 

 12269 ملحم، باسم محمد 

محمد ملحم، سامي   12270, 12271, 12272 

 12273 .ملحم،ابراهيم أحمد

 11954 ,11953 ,11952 ملك عبد الواحد الحيالي 

 12274 ملكار، فضيلة 

 12275 ملكاوي, بشار عدنان

 12276 ملوكي، هاجر

 6663 ملياني, الحاج

 12277 ملياني، سارة 

 12278 ملياني، محمد أمين

 12279 ملياني، مسعودة 



 12280 ملياني، مليكة

 8204 مليت، فؤاد

 12281 مليكة لويس كامل

 12282 مليكة، مرباح 

 12283 مليكه، لويس كامل

 3326 ممدوح حقي 

 12284 ممي، أمال

 12285 منا هللا، المية 

 8026 مناصري، خولة 

 7046 مناصري، فوزية

 6056 مناصري، هناء 

 13050 مناصري، ياسمينة

يوسف مناصرية   12286, 12287, 12288 

 12289 مناع, هاشم صالح

 12291 ,12290 مناع, هاشم صالح

 7670 منال أبو زيد 

 12292 منال عبد الفتاح الهنيدي 

 12831 منال قابيل 

 12293 مناوي، أحالم

 12294 منذر سامح العتوم 

 12295 منذر, محمد 

 12296 منسى، محمود عبد الحليم 

حسن صالح منسي, محمود   12297 

 12298 منشورات الحضارة

 12299 أحمد صبحي , منصور

 12300 منصور , أحمد

 12301 منصور , حسن عبد الرزاق 

 7106 منصور القاضي

 2670 ,2669 منصور توفيق علي

 12302 منصور خوجة، حمزة 

 12303 منصور خوجة، مريم 

 12304 منصور, بلقيس أحمد

الرزاق منصور, حسن عبد   12305 

 12306 ,4189 منصور, عبد المجيد سيد أحمد

 11944 منصور, فوزي

 12309 ,12308 ,12307 منصور, ممدوح 

 12310 منصور, ممدوح محمود مصطفى

 12311 منصور, هالة

 12312 منصور,احمد

 12313 منصور، أحمد

 12314 منصور، عزمي



 9132 منصور، محمد 

 12315 منصور،أحمد

 3245 منصور،عبد المجيد سيد أحمد

 12316 منصور،عصام محمد

 7456 منصور،محمد ابراهيم 

 12317 منصور،محمد إبراهيم 

 11021 منصوري، أمين

 12319 ,12318 منصوري، إيمان

 8057 منصوري، سارة

 5919 منصوري، سمية 

 12320 منصوري، سهام

 12321 منصوري، فاطمة الزهراء 

 5879 منصوري، فلة 

 12322 منصوري، مريم 

 12323 منصورين، وئام 

 12324 منظمة المجاهدين

 12327 ,12326 ,12325 منظمة اليونسكو 

 12328 منغور, أحمد 

 12330 ,12329 منقريوس, نصيف فهمي

 12331 منهاوي، حبيبة 

 12332 منور, العربي 

 12333 ,10762 منور، أحمد 

 12293 منور، فاطمة 

العيسوى منى   3392 

 8779 منى جمعة البحر 

 8778 منى جمعه البحر 

 12334 منى عطية، خزام خليل 

 12335 منيب, تهاني محمد عثمان

 12336 منيرحجاب،محمد 

 12337 منيز، روبرتو 

 12338 منيف, عبد الرحمان

 12339 منيف, عبد الرحمن

 12340 منيفي، رشيدة 

 12341 منيفي، رفيقة

أمينة مهاجي،   7588 

 12342 مهت،أوز 

 12343 ,10122 ,5213 ,5210 مهدلي, محمد محمود

 5785 مهدلي، محمد محمود

 12344 مهدي, شفيق 

 12345 مهدي, عباس

 8517 مهدي، إلهام



 8971 مهدي، تركية 

 12346 مهدي، خديجة

 12347 مهدي، محمد حسن

 5933 مهدي، نورة 

 7788 مهدي، ياسين 

 12348 مهديد,إبراهيم 

 12349 مهديد.ابراهيم 

 12352 ,12351 ,12350 مهران, محمد بيومي 

 12353 مهران، محمد

 12355 ,12354 مهران، ميساء محروس أحمد

 12356 مهري، محمد 

 12357 مهنا, رئيف 

 مهنا, محمد نصر 

12358, 12359, 12360, 12361, 

12362, 12363, 12364, 12365, 

12366, 12367, 12368 

 12372 ,12371 ,12370 ,12369 مهنا، محمد نصر 

 12373 مهنتل(مقروس)، جهيدة 

 11574 مهني، شريفة

 6621 مهني، نادية 

 12374 مهيبل، عمر

 12375 مهيدات،عبد الحكيم علي

 12376 مهيرس،مبروك 

 11529 موانجي , آنا 

 12377 موايزية، أحالم

 12378 مور, مايكل

 12379 مور، بارينجون

 12380 مورانج, جان

 11525 مورجان، إنجي

 12381 .مورغان, كنيث و

 12382 موزاوي، أمينة 

 12383 موزاوي، شفية

 12384 موزاوي، شيماء 

 12385 موزاوي، ليلى

 12386 موزاوي، محمد 

 11175 موزاوي، نسرين 

القشاعي، فلة  -موساوي   12387 

إيمان موساوي،   12388 

 12389 موساوي، جمال 

 12390 موساوي، عبد الحفيظ 

 موساوي، عبد المالك
12391, 12392, 12393, 12394, 

12395 

 12396 موساوي، نذير 



 مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع 

12397, 12398, 12399, 12400, 

12401, 12402, 12403, 12404, 

12405, 12406, 12407, 12408, 

12409, 12410, 12411, 12412, 

12413, 12414, 12415, 12416, 

12417, 12418, 12419, 12420, 

12421, 12422, 12423, 12424, 

12425, 12426 

 12428 ,12427 مؤسسة األمير عبد القادر

 12429 موسلي، يسمينة

 12430 موسنيه, روالن

 12431 موسنييه, روالن 

 8513 موسوس، نسيمة 

سوني، أسماء مو  12443 

 12445 ,12444 موسى , أحمد محمد 

 12446 موسى , حسين حسن

 3259 ,3255 موسى اسماعيل

 11357 موسى الحالول 

 6406 (موسى لقبال, عبد الحميد حاجيات......(وآخرون

 12448 ,12447 موسى, أحمد محمد 

 12449 موسى, رشاد علي عبد العزيز 

 12450 .موسى, سانت ل.ب

 12451 موسى, عز الدين عمر 

 12452 موسى, محمد فتحي 

 12453 موسى, محمد يوسف 

 12454 موسى, منيف 

 12455 موسى, موسى 

 12456 موسى، أحمد

 7164 موسى، أسماء 

 12457 موسى، حبيبة

 12459 ,12458 موسى، حسين حسن

 5868 ,4482 موسى، رشاد على عبد العزيز

الحسن موسى، علي   12460 

 12461 موسى، علي حسن 

 11810 موسى، غادة عبد المنعم

 12462 موسى، موسى نجيب 

 12463 موسى، نبيل عيسى جبريل 

 12464 موسى، هبة

 12465 موسى،حسين حسن

 12466 .موسى،غادة عبد المنعم

 12467 موسى،موسى نجيب 

 12468 موسي، أنفال



 12471 مول الواد, محمد

 11248 موالب، سمية 

 12472 موالب، فايزة 

 12473 موالي مصطفى، عبد النور 

 12474 موالي مصطفى، مهدية 

 11218 مولر، كالوس يرغن

 11158 مولسمارة، فوزية 

 12475 مولوة، أمال

 12476 مولوة، أمينة

 12477 مولوج، هجيرة 

 8811 مولوج، وسام 

 12478 مولود، محمد عمر 

سعيد مولودي،   8053 

 12479 مومن، آيات منيرة 

 11160 مومن، مسعودة 

 11366 مومو، أحمد 

 12480 مونتسكيو 

 12481 مؤنس, حسين

 12482 مؤنس، كاظم

 12483 موني، انابيل

 12484 موهوب، الطاهر علي

 12485 موهوبي، أنس 

 12486 موهوبي، محمد 

 12487 مويس، سعيدة 

 6676 مويسي، عائشة

 12488 مويون، فيليب 

 7732 مي العبد هللا 

 12756 مي، الخاجة 

 12489 مياد، رشيد 

 12490 مياسي , ابراهيم 

 12491 مياسي, إبراهيم 

 12492 مياسي، إبراهيم 

 7550 ميخائيل وديع سليمان 

 12493 ميخائيل, فوزية

 12494 ميداوي، حسين

 12496 ,12495 ميداوي، سامية 

الدين ميدون , عز   

12497, 12498, 12499, 12500, 

12501, 12502, 12503, 12504, 

12505, 12506, 12507, 12508, 

12509, 12510, 12511, 12512 

 12513 ميدون، حياة 

 8409 ميدون، شهيرة 



 12514 ,6780 ميدون، عز الدين 

 12516 ,12515 ميدون، عزالدين 

 12517 ميرز،كايت 

 4512 ميرزا، أ. شوقي محمد

 12518 ميزاب, ناصر 

 12519 ميزاقير، ليندة 

 12520 ميزاقير، نوال

 12521 ميزونوف، جان

 11489 ميساوي، خالد

 10027 ميساوي، ذهبية 

 12522 ميساوي، صابرينة 

 12523 ميساوي، فتيحة 

 12524 ميسوري، محمد

 12525 ميسوم، عبد هللا 

 12526 ميسوم، نريمان

 5647 ميسومي،محمد 

 7938 ميشال ابي فاضل 

 5498 ,3176 ميشال سطوف 

 12527 ميشال فورجي

 8547 ميشيل دانو 

 5851 ميشيل ميتياس 

 6539 ميكيل دو إيبالزا

 9799 ميالد ذكي غالي

 12529 ,12528 .ميالد،سلوى علي

 12530 ميلود ، تيزي 

 12531 ميلود, رقيق 

 6140 ميلودي، سمية 

 12532 ميلودي، فاطمة

 12533 ميمون، عز الدين

 12534 ميمون، مخطارية

 12535 ميموني, بدرة معتصم 

 12536 ميموني، خولة

 12537 ميموني، رشيد 

 12538 ميموني، محمد 

 12539 مينو, جان 

 12540 مينوا, جورج 

 12541 مينوكال, ماريا روزا 

 12542 ميهوب, سيد عبد الستار 

اسماعيلميهوبي ،   12543 

 12544 ميهوبي، رانية 

 12545 ميهوبي، مروى 



 12546 ميهوبي، نسيبة

 12547 ميهوبي، هجيرة 

 12548 نااصرالدين، زبدي 

 12549 نابي، سيدأحمد 

 12550 ناتخو, قادر اسحق

 12552 ,12551 ناجي، سفير 

 9863 ناجي، عبد الجبار 

 3202 نادر, ألبير نصري

 5192 ناديا الشيخ

 10793 نادية فروخي

 5466 نادية محمد الحسيني 

 5192 نازك سابا يارد 

 12834 نازلي اسماعيل حسين

 12553 ناش، كيت 

 12554 ناشي، إيناس 

 12556 ,12555 ناصر ، لمجد

 12558 ,12557 ناصر ، محمد صالح 

 12559 ناصر, إبراهيم

 12560 ناصر, إبراهيم عبد هللا

عبد العليم ناصر, عفاف   6754 

 12561 ناصر, محمد

 12562 ناصر, محمد بن صالح 

 12563 ناصر، إبراهيم

 12564 ناصر، ابراهيم عبد هللا

 10014 ناصر، أحالم 

 12565 ناصر، قاسيمي

 7950 ناصر، محمد

 12566 ناصر، محمد صالح 

 12568 ,12567 ناصر،محمد

 6813 ,6812 ناصري، أحالم 

 12569 ناصف, عايد طه 

 12570 ناصيف، أحمد

 5510 ناظم, حسن

 10533 ناظم، حسن

 11295 ,11294 ,11293 ناعوم تشومسكي, حسن رجب

 12571 نافع, ابراهيم

 12572 نافع, بشير 

 5520 نافع، بشير 

 12573 نافع،ابراهيم

 12574 نافعة, حسن

 12575 نافعة، حسن



 12576 نامق, صالح الدين

باتريسيا أوبرايننانسي   11352 

 12577 .ناي, جوزيف س

 12580 ,12579 ,12578 نايت بلقاسم, مولود بلقاسم 

 12582 ,12581 نايت بلقاسم، مولود قاسم

 7875 نايت، باميال 

 12583 نايفة قطامي 

 12584 نايل، كمال الدين عبد الحميد

 12585 نايل، نبيهة السيد عبد العظيم

القادر نايلي, عبد   12586 

 10022 نايلي، جمال

 12587 نايلي، رمضان

 2389 نايلي، عبد الرحمان 

 12588 نباه، هاجر 

 12589 نبهان, يحي محمد 

 12590 نبهان، يحيى محمد 

 12591 نبيح، حنان 

 12592 نبيل, زايد محمد 

 12593 نبيه، نسرين عبد الحميد 

 12595 ,12594 نجاتي،محمد عثمان 

 2323 نجاح حسن

 12596 نجادي، بوعالم

 12597 نجار, عمار

 8758 نجاري، سليمة

 نجاعي , سليم

12598, 12599, 12600, 12601, 

12602, 12603, 12604, 12605, 

12606, 12607, 12608, 12609, 

12610, 12611, 12612, 12613, 

12614, 12615, 12616, 12617 

 12618 نجراوي، دالل

 8049 نجالء، حميدوش 

 12619 نجم ، طه عبد العاطى 

 12620 زين العابدين شمس الدين ,نجم

 12621 نجم, طه

 12622 نجم, طه عبد العاطي 

 12623 نجم، سهيلة

 12624 نجم، محمد صبحي

 12625 نجود ، طافر

 12627 ,12626 نجود، طافر

 6358 نجوم، لمياء 

 7732 نجوى السيد

 2975 ,2974 ,2973 نجيب بن خيرة 



 7245 نجيب عياد 

 12628 نجيب, عبد هللا 

 6666 نجية، ذباح 

 نجيم، أنطوان

12629, 12630, 12631, 12632, 

12633, 12634, 12635, 12636, 

12637, 12638, 12639, 12640, 

12641, 12642, 12643, 12644, 

12645, 12646, 12647, 12648, 

12649, 12650, 12651, 12652, 

12653, 12654, 12655, 12656, 

12657, 12658 

 12659 نجيمي، حولة

 12660 نخبة من األساتذة والمؤرخين 

 12662 ,12661 نخبة من الخبراء المتخصصين 

 12666 ,12665 ,12664 ,12663 نخبة من المتخصصين

 12667 .نخبة من المؤرخين والباحثين

 12668 نخبةمن الشبيبة الجزائرية

 12669 نخلة, موريس 

 12670 ندا، طه 

 9930 نرجس حمدي

 12671 نزار , خالد 

 12672 نزار, خالد 

 10595 نزار, يمينة

 12674 ,12673 نزار، خالد 

 12675 نزال،شكري حامد

 7312 نزليوي، أمينة 

 4972 نزهة بنت عبد الرحمن الكتاني

 12676 نزواني، سميرة 

 12832 نسيب وهيبة الخازن

 12677 نسيب, رشيد

 12678 نسيب, يوسف 

 12679 نسيسة، باتول 

 12680 نسيسة، فاطمة الزهراء 

 12681 نسيم ، محمد علي

 12682 نسيم, ماهر جورجي 

 11799 ,11798 نسيم، سحر توفيق 

 9386 نش، غنية

 9991 نشاد، بالل

 12684 ,12683 نشادي، حدة

 8489 نشادي، حياة

 12685 نشادي، يمينة

 12687 نشاوي، حبيبة



 12689 ,12688 نشم، حكيم 

 12690 نشم، فاروق

 12691 نشواتي, عبد المجيد

 12692 نصار, دكتور زين

 12693 نصار, محمد يوسف 

 12694 نصار، تركي

 12695 نصار، حنان محمد

 12696 نصار،حنان محمد عبد الحليم 

 7799 نصر الدين سعيدوني

براهامي نصر الدين,   12697 

 12698 نصر هللا, سعدون

 12699 نصر هللا, عمر عبد الرحيم 

 12700 نصر هللا،عمر عبد الرحيم 

 12701 نصر مهنا، محمد 

 12764 ناجي ,نصر

 12702 نصر, محمد عبد المعز

 6308 نصر, نسيم 

 12703 نصر، علي 

 12704 نصر، محمد عبد المعز

 12705 نصرهللا،أيمن شاكر 

 12707 نصيب رجم

 12708 نصير ، بوعلي

 5500 نصير، لما

 12548 نصيرة، لمين 

 6309 نظمي, وميض 

 12709 نعار، حنان

 7231 نعمان، سهام 

 12710 نعمة, عبد هللا 

 12711 نعموني ، مراد

 12713 ,12712 نعنعي، عبد المجيد

 11182 نعوم شومسكي, إسكندر زينوفييف

 11351 نعيسة، يوسف جميل 

 12714 نعيعي، عبد المجيد

 3857 نعيم جعنيني 

 6825 نعيمة،علي 

 13046 نعيمي، سعاد 

 12716 ,12715 نعيمي، فايزة 

 12717 نعيمي، مراد

 2311 نعينع , سهير إبراهيم

 12718 نعينع, سهير إبراهيم

 12719 نفاي، رشيدة 



 12720 نقاب، صبيحة 

 7190 نقادي، زهرة

محمد نقادي، سيدي   12721 

 3731 نقوش 

 12722 نكري, عبدالنبى بن عبدالرسول األحمد 

 7504 ,7503 نلجيري، أمال

 12723 نمامسي، إيمان

 12475 نمامسي، نعيمة

 12724 نماميس، عبير 

 12725 نمر، فتيحة 

 12726 نهائلي، أحالم

 12727 نهر،هادي

 12728 نوار, أحمد

 12729 نوار, عبد العزيز

 12731 ,12730 نوار, عبد العزيز سليمان

 12732 نوار، إسماعيل

 12733 نواري، زهرة

 12901 نواري، سهيلة

 12734 نواصرة، راضي محمد عيد 

 12735 نوال باشا

 12736 نوال عبد الرحمن الشوابكة

 12737 نوايسة،فاطمة عبد الرحيم 

 4915 نور الحق الرحماني

 5952 نور الدين ، لعراجي 

 5509 نور الدين اللباد 

 7827 ,5247 ,5246 نور الدين حاطوم

 12738 نور الدين, مسعودان

 12739 نور الدين، محمد عباس

 11080 نور الهدى، نجاوي

 12741 ,12740 نور، عبد القادر 

 8210 نورالدين جاطوم

 8189 ,5497 نورالدين حاطوم

 4971 نوري, أحمد

 12742 نوري، عقيلة

 12743 نوفان, بيير 

 12744 نوفل ، فاطمة

 12746 ,12745 نوفل، فاطمة

 12747 نوفل، محمد بكر 

 12748 نوفل،خالد محمود

 12749 نوفل،محمد بكر 

 10825 نويري، عبلة



 12750 نويهض, عادل

 12752 ,12751 نويهض،عادل

 12753 نويوة، عبلة 

 12754 نيتشه،فريدريش 

خالدةنيسان،   12755 

 12762 نيغري أنطونيو 

 12799 نيفين مسعد 

 7104 نيكولسون, نايجل

 12756 نيوسوم، دوج 

 12757 هابار،ميشال 

 12758 هاتشباي, إيان

 12759 هادى ، فادية عباس

 12760 هادي ، بلقيس محسن

 12761 هارتمان, ل.م

 12762 هاردت, مايكل 

 12763 هاردنج, النكستر 

 12764 هارفي, ديفيد

 12765 هارفي, فرانك 

 12766 هارمان، جاك

 7008 هارولد تمبرلي

 12768 ,12767 هارون, عبد السالم 

 12770 ,12769 هارون، علي 

 7116 هاريس, روي

 5499 هاس، ريتشارد

 2814 هاشم صالح 

 7264 هاشم، أحمد عمر 

 12771 هاشم،هشام سوادي 

 12772 هافل، بيتر

 12773 هال, كلفن

 11344 .هاالهان،دانيال ب

 12774 هالوويل,إدوارد 

 12775 هاليداي، فريد 

 12776 هاملتون، جيمس 

 12777 هامون,هرفي

 12778 هانز آدم الثاني

 8181 هاني تابري 

 12779 هاني،إدريس

 12780 هباط، محمد 

 8035 هبايلة، أمينة

 9177 هتاك، حكيمة

 12781 هجرسي، خيرة



 10778 هجرسي، زهراء 

 4663 هجرسي، مريم

 12783 ,12782 هجرسي، نسرين

 8695 هجرسي،لويزة

 5844 هدى صميدة

 12784 هرميه, غي

 12785 هرنون، زوليخة

 9516 هرنون، نور الهدى

 12786 هريدى علي، صالح أحمد 

 12787 هريدى, صالح 

 12790 ,12789 ,12788 ,3015 هريدى, صالح أحمد

 12793 ,12792 ,12791 هريدي، صالح أحمد

 12794 هزاع, حسام

 8779 ,8778 هشام سيد عبد المجيد

 6817 هشام موسى المالكي

 12795 هشام, حسان 

 12796 هشماوي, مصطفى 

 12797 هالل , عمار

 5533 هالل محمد الجهاد

 12800 ,12799 ,12798 هالل, علي الدين 

 12801 هالل, عمار

 12802 هالل,عمار

 12803 هالل، جابر عبد السالم 

 12804 هالل، عبد الغفارحامد 

 12806 ,12805 هالل، عمار 

 5731 هالل، محمد

 12488 هالل، يمينة 

 12807 هالل،رؤوف عبد الحفيظ

 12808 .هالل،رؤوف عبد الحفيظ

 12809 هالل،عبد الغفار 

 12810 هالل،علي الدين 

ليلى هاللي،   6068 

 12811 هاللي،أحمد محمد

 12812 هالوي، فاطمة

 12813 هالوي، محمد عبد الصمد 

 12816 ,12815 ,12814 هاليلي, حنيفي 

 12817 هاليلي, ياسمينة

 12818 هاليلي، حنيفي 

 12819 هلة، إيمان 

 12820 همشري ، عمر أحمد

 12821 همشري،عمر أحمد



 12822 هميمي، زكريا 

 7978 هنا،عطية محمود 

 12823 هناوي، أمينة 

 12824 هنتر, شيرين

 6706 هنتنغتون, سامويل بي 

 12825 هنداوي, عبد الحميد أحمد 

 12826 هنري ترويا 

 3877 هنري ملكي 

 12827 هني، إيمان

 12828 هني، ربيعة 

 12829 هني، فايزة

 12830 هوبر ، وينفريد 

 12831 هوبسون, حون ام

 10637 هودي، فهمي

 12832 هورسن, جوزيف

 12833 هوسبرس, جون 

 12834 هوسرل, ادموند

 12835 هوكنج, ستيفن

 12836 هومه, فيصل

 12837 هويدي, أمين

 12838 هويدي, فهمي 

 12839 هياجنة،محمود سليم محمد

 9728 هيبة, محمود منصور 

 12840 هيدغر، مارتن

 12841 هير،جودي

 12842 هيرزويز, لوكاز 

 12843 هيرست, فيكي 

 12844 هيز، جون

 12847 ,12846 ,12845 هيشور،محمد 

 12848 هيصام.موسى

 9358 هيصام، دالل 

 12849 هيصام، سارة

 12850 هيصام، شمس الدين 

 12853 ,12852 ,12851 هيكل, محمد حسنين 

 12857 ,12856 ,12855 ,12854 هيكل, محمد حسين

 12858 هيكل، سعيد أحمد 

 12859 هيكل، محمد أحمد 

 12860 هيلتون, جوليان

 12861 هيلوف، حضرية

 5500 هيوسون، جون

 9578 ,3396 و آخرون



 9789 و جيهة ثابت العاني 

 12862 و.ويلد

 12863 وابل، زينب 

 12733 وابل، علي 

 12864 وات،وليام مونتغومري

 4074 وآخرون

الدين وادي عماد   12865 

 12866 وادي, طه 

 12867 وادي, علي أحمد 

 12868 وارد, إيفان 

 12869 واري، بقة

 12870 واغتر، سيتيثيا.ج 

 12871 وافى،علي عبد الواحد 

 12872 وافي, علي عبد الواحد 

 12875 واقنة، حفصة 

 12876 واكد، عتيقة

 6796 واكد، فاطنة

 12877 واكيم، أ

 12878 واالس, رث 

 12879 والت، ،ستيفن 

 12880 والي، سليمة 

 وجدي, محمد فريد

12881, 12882, 12883, 12884, 

12885, 12886, 12887, 12888, 

12889, 12890, 12891 

 10650 وجواج، أسماء 

 10982 وجواج، شهرزاد

 12380 وجيه البعيني 

 11381 وحبيب، سامية 

 12892 وحيد, أحمد عبد اللطيف

 12893 وحيد, كمال 

 3632 وداح الخطيب

 3241 وداد القاضي 

 12895 ,12894 ودوع ، محمد 

 12896 ودوع، محمد 

 12897 ودوع، هجيرة 

 12022 وديع، فايزة 

 12898 ورثنفتون, امي

 12899 وردم, باتر محمد علي

 12901 ورقي، فتيحة

 6200 ,6199 وزاديد، دنيا

 12902 وزارة التربية



 12904 ,12903 وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية

 وزارة الثقافة 
12905, 12906, 12907, 12908, 

12909, 12910 

 12911 وزارة الشؤون الدينية لألوقاف 

 12914 ,12913 ,12912 وزارة الشؤون الدينية و األوقاف 

 12915 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 

 وزارة المجاهدين 

12916, 12917, 12918, 12919, 

12920, 12921, 12922, 12923, 

12924, 12925, 12926, 12927, 

12928, 12929, 12930, 12931, 

12932, 12933, 12934, 12935, 

12936, 12937, 12938, 12939, 

12940, 12941, 12942, 12943, 

12944, 12945, 12946, 12947, 

12948, 12949 

 12950 وزان، صابرين 

 12951 وزانى, خالد 

 12952 وزاني، منيرة 

 12953 وزراة المجاهدين 

 12954 وزغارة، حليمة

 12955 وزناجي, مراد

 10408 وزناجي، مراد

 12956 وزناني، مريم 

 12957 وزين، دليلة 

 6789 وسام درويش بريك 

 12958 وسوف، نشأت حبيب 

 12959 وشن، مزيان

 12960 وصفي،عاطف 

 12961 وطاس،محمد 

 12962 وطبان,عبد العزيز

 12964 ,12963 وطفة, علي أسعد 

 11997 وطواط، نور الهدى
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359.  Beylie, Claude  
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Marleau-ponty / Etienne Bimbenet. - Paris : Ellipses, 2000. - 63 p. : couv.il. ; 19 cm. - 
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1964. - 550 p. : couv.ill. ; 24 cm. - (ORBIS). 

Bibligr.p527 
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Bibliogr. : p.231- p. 239. - ISBN 9782296027978 

SH/2-792-44/1, SH/2-792-44/2 

394.  Bonnewitz, Patrice  
Bourdieu, Pierre [Texte imprimé] : vie, ouvres, concepts / Patrice Bonnewitz. - 2002 : 

Ellipses, 2002. - 94 p. ; 19 X 14 cm. - (Les grands théoriciens Sciences économique et 

sociales). 

Conclusion, dates de la vie de l'auteur, dates des évennements, dates de parution des 

ecrits, bibliogr. selective, glossaire spécifique. - ISBN 2729810293 

2-923-1/1 

395.  Bordalo, Isabelle  
Pour une pédagogie du projet [Texte imprimé] / Isabelle Bordalo, Jean-Paul Ginestet. 

- Paris : Hachette livre, 1993. - 190 p. : ill. ; 23 x 14 cm. - (Profession enseignant). 

Index, bibliogr. - ISBN 9782011709219 

2-371-7/1 

396.  Bordeau, Jeanne  
La boite à outils du chargé de communication [Texte imprimé] / Jeanne Bordeau. - 

Paris : Eyrolles, 2011. - 356 p. : ill. couv.en coul. ; 21 cm. 

Index. - ISBN 9782212548181 

2-070-69/1, 2-070-69/2 

397.  Born, Michel  
Psychologie de la délinquence [Texte imprimé] / Michel Born. - Bruxelles : De 

Boeck, 2005. - 294 p. : couv.en coul. ill. ; 24 cm. - (Ouvertures psychologiques). 

Bibliogr. - ISBN 2804150240 

2-150-8/2, 2-150-8/1 

398.  Borsali Naima, Mostefa Kara  
Institutions internationales [Texte imprimé] / Mostefa Kara Borsali Naima. - 1ere. - 

Alger : O.P.U, 1985. - 178 p : couv.ill ; 27 cm. 

2-320-60/1 

399.  Bosman , Christiane - Gerard, François-Marie  
Quel avenir pour les compétences? [Texte imprimé] / Christiane - Gerard, François-

Marie Bosman, Xavier Roegiers. - Bruxelles : De Boeck, 2003. - 204 p : Couv ; 

24x16 cm. - (Pédagogies en développement). 

Bibliogr : 193-198. - ISBN 2804135020 



2-370-123/1, 2-370-123/2 

400.  Bossuat, Gérard  
L'Europe Unie et l'Afrique [Texte imprimé] : De l'idée d'eurafrique à la convention de 

lomé I / Marie- thérése Bitsch; Gérard Bossuat. - Bruxelles : Bruylant, 2005. - 471 p. ; 

24*16 cm. 

ISBN 2802721283 

2-327-12/1 

401.  Boualem, Bessaih  
De Louis Philippe à Napoléon 3 : l' Emir Abdelkader [Texte imprimé] : Vaincu mais 

triomphants / Bessaih Boualem. - Alger : ANEP, 2010. - 243 p. : Couv en coul. ; 24 X 

14 cm. 

Bibliogr : 239 p.- 242 p. 

SH/2-965-85/4, SH/2-965-85/1 

402.  Bouamrane, Chikh  
Scouts musulmans Algeriens 1935 - 1955 [Texte imprimé] / Chikh Bouamrane, 

Mohamed Djidjelli. - Alger : Dar El Ouma, 2010. - 353 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 

23 X 15 cm. 

ISBN 996167099X 

2-965-274/1, 2-965-274/2 

403.  Bouamrane, Chikh  
L ' Algerie coloniale par les textes ( 1830 - 1962 ) [Texte imprimé] / Chikh 

Bouamrane. - Alger : ANEP, 2008. - 352 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

ISBN 9789947214435 

2-965-315/1, 2-965-315/2 

404.  Bouamrane, Chikh  
L'Emir Abdelkader [Texte imprimé] : résistant ethumaniste / Chikh Bouamrane. - 

Alger : ANEP, 2010. - 170 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 23 X 15 cm. 

ISBN 9789961890011 

2-965-325/1, 2-965-325/2 

405.  Bouayad, Mahmoud Agha  
Reflexions d'un homme-livre [Texte imprimé] : premier directeur de la bibliothèque 

nationale d'Algerie 1962 - 19991: conseiller auprès du président de la république 

Algerienne 1999 - 2006 : tome 2 / Mahmoud Agha Bouayad; Collab. Fatma-Zohra 

Bouayad. - Alger : Bouayad : [s.l] : Mahmoud Agha, 2011. - 246 p. : couv. ill. en 

coul. ; 23 X 15 cm. - (Tlemcen capitale de la culture islamique). 

ISBN 9789961628591 

2-965-424.2/1, 2-965-424.2/2 



406.  Bouayed , Mahmoud  
L'Histoire par la bande [Texte imprimé] : une experience de la bibliotheque nationale 

d'alger / Mahmoud Bouayed. - 2010. - Alger : ANEP, [s.d]. - 84 p. : ill. graph. ; 21 

cm. 

ISBN 978994721480 

SH/2-965-83/1, SH/2-965-83/2 

407.  Bouayed, Mahmoud  
Bibliographie de la guerre de l' Algerie [Texte imprimé] : la guerre de libération dans 

la littérature et l' audiovisuel : production en langue étrangères tome 2 =   بيبليوغرافيا حرب
 Mahmoud Bouayed. - Alger : ANEP, 2010. - 207 / ااالنتاج باللغات االجنبية :التحرير الجزائرية 

p. : couv. ill. en coul. ; 21 X 13 cm. 

ISBN 9789947214817 

2-965-318/1, 2-965-318/2 

408.  Bouaziz, Yahia  
Les insurrections en Algerie [Texte imprimé] : 19 ème et 20ème siècle : les 

insurrections au 19ème siècle : tome 1 / Yahia Bouaziz. - Alger : Ministère des 

Moudjahidines, 2007. - 416 p. : couv. ill. en coul. ; 25 X15 cm. 

ISBN 978996184657 

SH/2-965-195.1/1 

409.  Bouaziz, Yahia  
Les insurrections en Algerie [Texte imprimé] : 19 ème et 20 ème siècle : les 

insurrections au 20 ème siècle : tome 2 / Yahia Bouaziz; Trad. H Babouche-Hafidi. - 

Alger : Ministère des Moudjahidines, 2007. - 561 p 9789961846575 : couv. ill. ; 24 X 

16 cm. 

SH/2-965-196.2/1 

410.  Boubakir, Abdelaziz  
Chadli Bendjdid [Texte imprimé] : Mémoires : Tome 1 : Les conteurs d' une vie 1929 

- 1979 / Abdelaziz Boubakir, Mehenna Hamadouche. - Alger : Casbah, 2012. - 332 p. 

: Couv en coul. ; 24*15 cm. 

ISBN 9789961649336 

SH/2-920-110.1/1 

411.  Bouchama, Kamel  
La partie immergée de...l'iceberg [Texte imprimé] : Ou...comment le politique 

fonctionne / Kamel Bouchama. - Alger : ENAG, 2013. - 237 p. : Couv en coul. ; 

23*16 cm. - (Ministere de la culture). 

ISBN 9789931002949 

2-320-155/1 



412.  Bouchard,Robert  
Quel oral enseigner,cinquante ans aprés le français fondamental [Texte imprimé] / 

Claude Cortier; Robert Bouchard. - Paris : CLE international, 2008. - 191p. ; 24cm. 

ISBN 9782090371154 

2-370-218/1 

413.  Bouchebouba Ramdane, Ramdane  
Le chemin d'un militant [Texte imprimé] : 1930 - 1950 / Ramdane Bouchebouba 

Ramdane; Préf. Belkhodja Amar. - Algerie : Dahleb, 2010. - 574 p. ; 21 X 14 cm. 

ISBN 9961780985 

2-965-132/1 

414.  Bouchenaki, Mounir  
La monnaie de L'EMIR ABDELKADER [Texte imprimé] : ( 1836-1841 ) / Mounir 

Bouchenaki. - Alger : NECIB, 2013. - 198 p. : Ill. ; 22*13 cm. 

Bibliogr : 179 p.- 186 p. - ISBN 9789931907992 

SH/2-965-618/1 

415.  Bouchet,Henri  
L'individualisation de l'enseignement [Texte imprimé] : L'individualité des enfants et 

son role dans l'éducation / Henri Bouchet. - Paris : Presses Universitaires de France, 

1948. - 277p. : couv.en coul. ; 22 cm. 

Bibliogr. 

2-370-191/1 

416.  Boucourechliev, André  
Beethoven [Texte imprimé] / André Boucourechliev. - Paris : Editions du Seuil, [s.d]. 

- 192 P. : couv . ill. ; 18 cm. - (collection microcosme : écrivains de toujours ; 23). 

Index : p . 186 Bibliog : p . 187 

2-920-19/1 

417.  Boucourechliev, André  
Schumann [Texte imprimé] / André Boucourechliev. - Paris : Editions du Seuil, 1956. 

- 192 p. : couv . ill. ; 18 cm. - (collections microcosme : petite planète ; 2). 

2-920-15/1 

418.  Boudinet , gilles  
Enseigner l'histoire des arts [Texte imprimé] : enjeux et perspectives (1) / gilles 

Boudinet. - Paris : L harmattan, 2011. - 190 p. ; 22*14 cm. 

ISBN 978229654158 

2-372-11/1, 2-372-11/2 



419.  Boudjakdji, Dania  
L'Algerie préhistorique [Texte imprimé] : histoire de mon pays : rocntée en images / 

Dania Boudjakdji; Mohamed Kechida. - 2013. - Alger : Rive Sud, [s.d]. - 28 p. : ill., 

couv. ill. en coul. et graph. ; 23 cm. 

ISBN 9789947959138 

SH/2-965-674/1 

420.  BOUDJEDIR, Ali   

QU' elle était belle, la Révolution : [نص مطبوع] !apport d'El Baraka  &De Ses 

Compagnons Au Coeur D'or  &D'acier / Ali BOUDJEDIR .-  : [د.م]Editions Houma ,

  . p. ; 23 cm 79 -[د.ت]. 

 9961666178ر.د.م.ك 

SH/2-965-63/1, SH/2-965-63/2 

421.  Boudjellal, Amar  
Les barrages de la mort 1957 - 1959 [Texte imprimé] : Le front oublier / Amar 

Boudjellal. - Alger : Centre national d' étude de recherche sur le mouvement national 

et la révolution du 1er novembre., 2010. - 194 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 15 cm. - 

(Mémoires). 

Photos. - ISBN 9789947995075 

2-965-249/1, SH/2-965-249/2 

422.  Boudjenah, Yasmine  
Algérie décomposition d'une industrie [Texte imprimé] : La restructuration des 

entreprises publiques (1980-2000): l'etat en question / Yasmine Boudjenah. - [S.L] : 

L'Harmattan, 2002. - 318 p. : Couvr. en coul. ; 22 cm. 

Annexes: p.271-p.294 Bibliogr.: p.295-p.312. - ISBN 2747530523 

SH/2-965-83/1 

423.  Boughourlian, Héléne et gérad  
L'audio-visuel pour une pédagogie de la réussite [Texte imprimé] / Héléne et gérad 

Boughourlian. - Paris : Librairie Armand Colin, 1974. - 112 p. : Couv en coul. ; 21*19 

cm. - (Pratique Pédagogique). 

Annexes : 105p.- 111 p. 

2-070-78/1 

424.  Bougnoux, Daniel  
Introduction aux sciences de la communication [Texte imprimé] / Daniel Bougnoux. - 

Alger : Casbah, 1999. - 128 p. ; 18 X 11 cm. - (Approches). 

Bibliogr : 121-123. - ISBN 9961641752 

2-302-2/1, 2-302-2/2 

425.  Bougnoux, Daniel  
Introduction aux sciences de la communication [Texte imprimé] / Daniel Bougnoux. - 



Paris : La Découverte, 2001. - 128 p. ; 18 X11 cm. - (Repères / Pascal Combemale). 

Lexique. Bibliogr. - ISBN 2707137760 

2-302-12/1, 2-302-12/2 

426.  Bougouba, Mustapha  
Nos Félons et les colons [Texte imprimé] / Mustapha Bougouba. - Alger : El Maarifa : 

Ministère de la culture, 2012. - 188 p. : Couv en coul. ; 22*14 cm. 

Annexes : 172 p.- 185 p. - ISBN 9789961483459 

SH/2-965-519/1, SH/2-965-519/2 

427.  Bouguessa, Kamel  
Aux sources de nationalisme Algerien les pioniers du populisme révolutionnaire en 

marche [Texte imprimé] / Kamel Bouguessa. - Alger : Casbah éditions, 2006. - 383 p 

: ill ; 23 cm. 

ISBN 9961640993 

SH/2-965-6/1, SH/2-965-6/10 

428.  Bouhafs, Abdelkrim  
La communication de l'entreprise [Texte imprimé] : Comment dire aux uns et aux 

autres : à l'usage des étudiants, des professionnels et des cadres / Abdelkrim Bouhafs. 

- (S.L.) : (S.E), 2007. - 244 p. : couv.en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr : 239 p.- 240 p. - ISBN 789947020012 

2-070-80/1 

429.  Bouhara, Abderrezak  
Du djebel aux rizière [Texte imprimé] : apropos des résistances / Abderrezak 

Bouhara. - Alger : éditions, 2004. - 299 p. ; 22 X 14 cm. 

ISBN 978994721146 

2-965-43/1, 2-965-43/2 

430.  Bouillon, Jacques  
Le monde contemporain [Texte imprimé] : Histoire civilisations / Jacques Bouillon, 

Pierre Sorlin. - Paris : Bordas, 1975. - 703 p. : couv.ill. ; 21 cm. - (Histoire). 

ISBN 204008830X 

2-902-27/1 

431.  Boukhobza , M'hammed  
Octobre 88 [Texte imprimé] : évolution ou rupture ? / M'hammed Boukhobza; 

Abdelaziz Bouisri. - Alger : Ministère de la culture, 2009. - 237 p. : ill. ; 23 X 15 cm. 

- (essai). 

ISBN 9789947246405 

2-965-227/1 



432.  Boulsane, Abdelkader  
Les gouvernements de l'Algérie 1962 - 2006 [Texte imprimé] : Documents / 

Abdelkader Boulsane. - Alger : Houma, 2007. - 302 p : couv.ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 987996184614 

2-320-98/1 

433.  Boumehdi  
L art de la ceramique en algerie [Texte imprimé] : textes abdelkrim djilali / 

Boumehdi. - Alger : CPS editions, 2004. - 192 p. ; 26*29 cm. 

ISBN 9789961771020 

2-709-25/1, 2-709-25/2 

434.  Bounoure, Gilles  
Ménon [Texte imprimé] : Platon / Gilles Bounoure. - Paris : Ed Ellipses ; Marketing : 

[s.n], 1999. - 126 p. : Couv.il. ; 19 cm. - (collection philo - textes). 

bibliog:121-124. - ISBN 2729849041 

2-101-31/1 

435.  Bourdeau, Michel  
Auguste comt et l'idée de science de l'homme [Texte imprimé] / Michel Bourdeau. - 

France : L'Harmattan ; Italie : L'Harmattan Italia, [s.d]. - 297 p : couv.il. ; 24 cm. - 

(Epistémologie et Philosophie des Sciiences). 

bibliog: pp 298-302. - ISBN 274751918x 

2-101-126/2, 2-101-126/1 

436.  Bourdieu, Pierre  
Sur la télévision [Texte imprimé] : Suivi de l'emprise du journalisme / Pierre 

Bourdieu. - Paris : Raison d'agir éditions, 1996. - 95 p. : Couv en coul. ; 17*11 cm. 

ISBN 9782912107008 

2-070-91/1 

437.  Bourdieu, Pierre - Passerson, Jean- Claude  
La reproduction [Texte imprimé] : éléments pour une théorie du systéme 

d'enseignement / Pierre - Passerson, Jean- Claude Bourdieu. - Paris : les éditions de 

Minuit, 1970. - 288 p : Couv.ill ; 22x14 cm. - (Le Sens commun / Anne-Laure 

Angoulvent). 

Index : 269-279. - ISBN 2707302260 

2-370-157/1, 2-370-157/2 

438.  Bourdieu,Pierre  
sociologie de l'algerie [Texte imprimé] / Pierre Bourdieu. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1963. - 126p. : couv.en. coul. ; 18 cm. 

2-301-100/1 



439.  Bourniquel, Camille  
Chopin [Texte imprimé] / Camille Bourniquel. - Paris : Editions du Seuil, 1957 . - 192 

P. : couv. ill. ; 18 cm. - (collection Solféges ; 5). 

Index p 190 bibliog p 191 

2-920-9/1 

440.  Bourouiba , Boualem  
L'UGTA dans les premières années de l'indépendance 1962-1965 [Texte imprimé] : 

un témoignage post mortem / Boualem Bourouiba. - Alger : Alger-Livres éditions, 

2012. - 24*17 cm. 

ISBN 9789961819203 

SH/2-965-537/1, SH/2-965-537/2 

441.  Bourouiba, Boualem  
Les syndicaliste Algeriens [Texte imprimé] : leurs combats de l' éveil à la libération : 

1936 - 1962 / Boualem Bourouiba; Préf. Mustapha Lacheraf. - Alger : ENAG : 

Dahlab, 2006. - 454 p. : couv. ill. en coul. ; 16 X 16 cm. 

ISBN 996162201 

2-965-266/1, 2-965-266/2 

442.  Bourouiba, Rachid  
Abdelmoumène [Texte imprimé] / Rachid Bourouiba. - Alger : ENAG, 2011. - 2011 

p. : couv ill. en coul. ; 30 X 24 cm. 

2-965-404/1, 2-965-404/2 

443.  Bourouiba, Rachid  
Apport de l'algérie a l'architecture arabo-islamique [Texte imprimé] / Rachid 

Bourouiba. - 2011. - alger : ENAG éditions, [s.d]. - 358 p. : Couv.ill. et en coul. ; 24 

cm. - (تلمسان : Tlemcen capitale de la culture islamique). 

Bibliogr.343 p.-353 p., images. - ISBN 9789931000228 

2-720-1/1, 2-720-1/2 

444.  Bourouiba, Rachid  
L'art religieux musulman en algérie [Texte imprimé] / Rachid Bourouiba. - 2 éme éd. 

- [S.L] :  ,252  -. 2013بن مرابط  p. : Couvr. ill. en coul. ; 29 cm. 

ISBN 9789931320159 

SH/2-709-32/1 

445.  Bourstin, Daniel J.  
L'Image [Texte imprimé] / Daniel J. Bourstin; Trad . Marie - Je Milcent. - Paris : éd . 

Union Général, 1971. - 448 P. : couv.ill ; 18 cm. 

Index pp : 427 - 436 bibliog pp : 437 - 440 

2-709-7/1 



446.  bouslimi, Jaoued  
Psychopédagogie des adolescents [Texte imprimé] / Jaoued bouslimi, Claude Piard. - 

Paris : L'Harmattan, 2004. - 160 p : couv.il. ; 21 cm. - (Adolescences, sport et 

cultures). 

bibliog: pp161-162. - ISBN 274752969x 

2-150-39/1, 2-150-39/2 

447.  Boussadi, Mohamed  
Les années sombres [Texte imprimé] / Mohamed Boussadi. - [s.l] : ANEP, 2002. - 

179 p. : couv.ill. ; 21 cm. 

ISBN 9961756290f 

SH/2-965-346/1, SH/2-965-346/2 

448.  Boussard ,Valérie  
Sociologie des professions [Texte imprimé] / Claude Dubar; Pierre Tripier; Valérie 

Boussard. - 3ed. - Paris : Armand colin, 2013. - 376p. : ill. ; 24 cm. - ((collection U 

/Henri Mendres)). 

bibliogr. - ISBN 9782200248796 

2-301-83/1, 2-301-83/2 

449.  Bousselham, Hamid  
La Guerre d'Algerie ( 1954 - 1962 ) [Texte imprimé] : torturés par le pen / Hamid 

Bousselham. - Alger : ANEP, 2000. - 151 p. ; 21 X 14cm. 

Photos. - ISBN 978996180404 

2-965-97/1, 2-965-97/2 

450.  Bousselham, Hamid  
Quand la France torturait en Algerie [Texte imprimé] / Hamid Bousselham. - Alger : 

Rahma, 2001. - 279 p. ; 27 X 17 cm. 

ISBN 9789961353 

2-965-24/1, 2-965-24/2 

451.  Boutaleb, Abdelkader  
L'Emir Abdelkader et la formation de la nation algerienne De l'Emir Abdelkader à la 

gurre de libération [Texte imprimé] / Abdelkader Boutaleb; Préf. Ageron. - Alger : 

Editions Dahleb, 2009. - 344 p. ; 24X15 cm. 

2-965-53/1, 2-965-53/2 

452.  Boutaleb, Abdelkader  
ABD-EL-KADER Ben Mohieddine EL-HASSANI [Texte imprimé] : Entre résistance 

et Action Humanitaires / Abdelkader Boutaleb, Redouane Rahal. - Alget : Dahlab, 

2012. - 207 p. : Couv en coul. ; 24*15 cm. 

Bibliogr : 201 p.- 204 p. - ISBN 9789961612750 



SH/2-920-87/1, SH/2-920-87/2 

453.  Boutarene, Kadda  
Kaddour [Texte imprimé] : un adolescent algeriene à la veille du centenaire de l' 

occupation coloniale : tome 2 / Kadda Boutarene. - Alger : ENAG, 2010. - 239 p. : 

couv. ill. en noir et blanc ; 21 X 14 cm. 

ISBN 9789961629246 

2-965-308.2/1, 2-965-308.2/2 

454.  Boutarene, Kadda  
Kaddour ( 3 ) [Texte imprimé] : de brezina au palais Bourbon : itinnéraire d' un 

militant / Kadda Boutarene. - Alger : ENAG, 2010. - 235 p. : couv. ill. en noir et blanc 

; 21 X 13 cm. 

ISBN 9789961629406 

SH/2-965-309.3/1, SH/2-965-309.3/2 

455.  Boutarene, Kadda  
Kaddour [Texte imprimé] : un enfant algerien témoin des débuts du 20 ème siècle / 

Kadda Boutarene. - Alger : ENAG, 2010. - 277 p. : couv. ill. ; 21 X 14 cm. 

ISBN 9789961629253 

SH/2-965-311/1, SH/2-965-311/2 

456.  Boutaud, Jean-Jacques  
Sémiotique ouverte [Texte imprimé] : itinéraires sémiotique en communication / Jean-

Jacques Boutaud. - Paris : Lavoisier : Hermès science publications, 2007. - 194 p : 

couv. ill. en coul ; 24 X 16 cm. 

ISBN 9782746218253 

2-302-5/1, 2-302-5/2 

457.  Bouteflika, Abdelaziz  
Discours et messages [Texte imprimé] : janvier-décembre / Abdelaziz Bouteflika. - 

(S.L) : (S.E), 2011. - 104 p. : Couvr. ill. ; 23 cm. 

SH/2-920-116/1, SH/2-920-116/2 

458.  Boutefnouchet , Mostafa  
Système social et changement social en Algérie [Texte imprimé] / Mostafa 

Boutefnouchet. - Alger : O.P.U, [S.d]. - 170 P. : couv. ill. ; 22 X 15 cm. 

2-965-367/1, 2-965-367/2 

459.  Boutefnouchet, mostafa  
La société algérienne en transition [Texte imprimé] / mostafa Boutefnouchet. - (s.d). - 

alger : Office des publications universitaires, [s.d]. 

ISBN 9961007719 



2-301-24/6, 2-301-24/1 

460.  Boutefnouchet, Mostefa  
Introduction a la sociologie [Texte imprimé] : les fondements / Mostefa 

Boutefnouchet. - Alger : OPU, 2012. - 326 p. ; 24 cm. 

ISBN 978996100696 

SS/2-301-113/1, SS/2-301-113/2 

461.  Boutemen , Larbi  
711, L'épopée andalouse [Texte imprimé] : histoire de l'andalousie musilmane / Larbi 

Boutemen. - Alger : Alpha, 2013. - 556 p. ; 20 cm. 

Bibliogr. : p.544- p.548. - ISBN 9789961780978 

SH/2-953-1/1, SH/2-953-1/2 

462.  Bouterfa, Saïd  
Ahllil ou les louanges du gourara [Texte imprimé] / Saïd Bouterfa. - [s.l] : [s.n], [s.d]. 

- 72 p. : Ill grah, couv. ill. en coul. 

ISBN 9789947890080 

463.  Bouterfa, Saïd  
Ahllil ou les louanges du gourara [Texte imprimé] / Saïd Bouterfa. - Alger : Ed. hibre, 

[s.d]. - 72 p. : Ill. graph., couv. ill. en coul. ; 29x24 cm. - (Histoire des villes 

d ُ◌algerie). 

ISBN 9789947890080 

SH/2-701-6/1 

464.  Bouterfa, Saïd  
Manuscrits algeriens et conservation préventive [Texte imprimé] / Saïd Bouterfa. - 

Alger : Elkalima, 2013. - 156 p. : couv. il. graph. ; 28 cm. 

ISBN 9789931441090 

SH/2-020-1/1 

465.  Bouthoul, Gaston  
La Surpopulation [Texte imprimé] : l'inflation démographique / Gaston Bouthoul. - 

Paris : Ed Payot, 1964. - 256 P. : couv.ill ; 18 cm. - (Petite bibliothèque Payot / 

Christophe Guias ; 61). 

2-320-25/1 

466.  Boutros, Antonios  
Dictionnaire d'élève [Texte imprimé] : Français- français- arabe / Antonios Boutros. - 

Tripoli (Lebanon) : AL- Moussassa AL- Haditha LIL- Kitab, 2011. - 848 p. : Couvr. 

ill. en coul. ; 17 cm. 

ISBN 9789953559827 

SH/2-030-15/1, SH/2-030-15/2 



467.  Bouzaher, Hocine  
Lettre de Boudiaf [Texte imprimé] : Algerie / Hocine Bouzaher; Préf. Benkhedda 

Benyoucef. - Alger : Houma, 2009. - 477 p. ; 25X15 cm. 

ISBN 978996166819 

2-965-130/1 

468.  Bouzaher, Hocine  
La justice repressive dans l' Algerie coloniale [Texte imprimé] : ( 1830 - 1962 ) / 

Hocine Bouzaher. - Algerie : Houma, 2004. - 283 p. : couv. ill. en coul. ; 23 X 15 cm. 

ISBN 9789961668219 

SH/2-965-125/1, SH/2-965-125/2 

469.  Bouzaher, Hocine  
Algérie 1954 -1962 [Texte imprimé] : La guerre d'indépendance au jour le jour : 

Dates, Dits, Documents / Hocine Bouzaher, Benyoucef Benkhedda. - Alger : Houma, 

2009. - 477 p. : Couv en coul.Ill. ; 23*15 cm. 

Index : 18 p.- 23 p. - ISBN 9789961668191 

SH/2-965-603/1, SH/2-965-603/2 

470.  Bouzar Nadir  
L' Odyssée du Dina : [Texte imprimé] : Récit du premier transport d' armes de la 

révolution Maghrébine / Bouzar Nadir; Préf. Ben Bella Ahmed; Bouzar Wadi. - Alger 

: ENAG, 2006. - 101 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 24 X 14 cm. 

Annexe, photos, cartes. - ISBN 9961624610 

2-965-182/1, 2-965-182/2 

471.  Bouzid, Zaki  
Ziani [Texte imprimé] : les lumières de lhistoire : entretien avec François Pouillon / 

Zaki Bouzid. - Alger : CPS, 2003. - 191 p. : couv. ill. en coul. ; 26 X 29 cm. 

Bibliogr., index . - ISBN 9961771001 

2-965-360/1, 2-965-360/3 

472.  Bouzidi, Abdelmadjid  
Politique economique de la transition au socialisme [Texte imprimé] : Points de vue 

sur les pays du tiers-monde / Abdelmadjid Bouzidi. - 2 éd. - Alger : Office des 

publications universitaires, 1981. - 129 p. : Couv en coul. ; 24*16 cm. 

Bibliogr : 123p.- 129 p. 

2-320-127/1 

473.  Bouzidi, Abdelmadjid  
Questions actuelles de la planification algerienne [Texte imprimé] / Abdelmadjid 

Bouzidi. - Alger : ENAP ; ENAL : [s.n], 1983. - 175 P. ; 21 X 13 cm. 

Bibliog pp.169-173 



SH/2-965-175/1, SH/2-965-175/2 

474.  BouzinaOufriha Fatma Zohra  
Tlemcen capitale musulmane [Texte imprimé] : le siècle d'or du maghreb central / 

BouzinaOufriha Fatma Zohra. - Blida ( Algerie ) : Dalimen, 2011. - 377 p. : couv. ill. 

en coul. ; 22 X 14 cm. - (Tlemcen capitale de la culture arabe). 

ISBN 9789931306245 

2-965-417/2, 2-965-417/1 

475.  Bouzinz-Oufriha, Fatma Zohra  
Sidi Boumediene / Ibn Roched [Texte imprimé] : deux immortels de l'occident 

musulman : essai / Fatma Zohra Bouzinz-Oufriha. - Dalimen : Dalimen, 2011. - 200 

p. : couv ill. en noir et blanc ; 22 X 14 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9789931306238 

2-965-390/1, 2-965-390/2 

476.  Bowyer, Richard  
Dictionary of Military Terms [Texte imprimé] / Richard Bowyer. - 03 éd. - ( s.l ) : 

Macmillan, 2004. - 279 p. : Couc en coul. ; 20*13 cm. 

ISBN 9781405067034 

2-320-179/1, 2-320-179/2 

477.  Brahimi , Denise  
L'oued et la Zaouia [Texte imprimé] : lectures d'Isabelle Eberhardt / Denise Brahimi. - 

Alger : O.P.U : [s.l] : Paris,Publisud, 1983. - 179 P. : Couv ill en coul. ; 21 X 14 cm. 

... 

2-965-367/1, 2-965-367/2 

478.  Brana, Pierre  
Du syndicalisme au politique [Texte imprimé] : Regard intérieur sur la CGT, le PSU 

et le PS / Pierre Brana. - Paris : Presses universitaires de Rennes, 2013. - 260 p. : 

Couv en coul. ; 23*14 cm. 

Index: 247 p.- 257 p. - ISBN 9782753528031 

2-320-135/1, 2-320-135/2 

479.  Branche, Raphaélle  
L'embuscade de palestro [Texte imprimé] : Algérie 1956 / Raphaélle Branche. - Alger 

: Casbah, 2010. - 256 p. : Couv en coul. ; 22*14 cm. 

Index : 243 p.- 248 p. - ISBN 9789961642009 

SH/2-965-536/1, SH/2-965-536/2 

480.  Brandt, Frithiof  
Soren Kierkegaard [Texte imprimé] : sa vie , ses oeuvres / Frithiof Brandt; trad- par 

Pierre Martens. - Copenhague : ( S.E.), 1963. - 120 P. : couv . ill. ; 21 cm. - (Danois 



d'hier et d'aujourd'hui). 

Bibliog : pp.118-119 

2-920-41/1 

481.  Brathélemy- Madaule, Madeleine  
Bergson [Texte imprimé] / Madeleine Brathélemy- Madaule. - Paris : Seuil, 1967. - 

189 p. : couv.ill. ; 18 cm. 

Bibliogr.p188 

2-920-69/1 

482.  Brayant, Sara Cone  
Comment raconter des histoires à nos enfants [Texte imprimé] / Sara Cone Brayant; 

trad par Elisé Escande. - Paris Ed .Fernand Nathan : [s.n], 1926. - 318 P. : couv. ill ; 

19 cm. - (collection histoires à raconter). 

2-709-1/1 

483.  Braz, Adelino  
Penser la mondialisation [Texte imprimé] / Adelino Braz. - Paris : Ellipses, 2009. - 

157 p. : Couv en coul. ; 21*14 cm. 

ISBN 9782729852245 

2-101-154/1, 2-101-154/2 

484.  Brès, Yvon  
L'inconscient [Texte imprimé] / Yvon Brès. - Paris : Ellipses, 2002. - 160 p. : couv.il. 

; 19 cm. 

Bibliog: pp 155-160. - ISBN 2729809740 

2-101-189/1 

485.  Breton, Gilles  
Globalisation et universités [Texte imprimé] : Nouvel espace, nouveaux acteurs / 

Gilles Breton. - Paris : Unesco, 2003. - 264 p : couv.ill ; 25 cm. 

2-320-82/1 

486.  Breton, Philippe  
L'argumentation dans la communication [Texte imprimé] / Philippe Breton. - 3 éd. - 

Paris : La Découverte, 2003. - 128 p : Ill ; 18x11cm. - (Repères / Pascal Combemale). 

Bibliogr : 111-113 Index : 119-120. - ISBN 2707141844 

2-070-54/1, 2-070-54/2 

487.  Breton, Philippe  
L'argumentation dans la communication [Texte imprimé] : économie - sociologie - 

sciences politiques - droit - histoire - gestion / Philippe Breton. - 4 éd. - Paris : La 



Découverte, 2006. - 128 p : Ill. ; 18x11 cm. - (Repères / Pascal Combemale). 

Bibliogr : 109-111 Index : 117-118. - ISBN 9782707147950 

2-070-55/1, 2-070-55/2 

488.  Breton, Philippe - Proulx, Serge  
L'explosion de la communication [Texte imprimé] : Introduction aux théories et aux 

pratiques de la communication / Philippe - Proulx, Serge Breton. - Paris : Editions la 

découverte, 2006. - 384 p. - (Grands.Repères). 

Bibliogr : 355-378. - ISBN 2707148083 

2-070-24/1 

489.  Breton-Le golf, Gaelle  
l'influence des organisations non gouvernation (ONG) sur la négociation de quelques 

instruments internatianx [Texte imprimé] / Gaelle Breton-Le golf. - Bruxelles : Yvon 

Blais, 2001. - 263 p : couv.ill. ; 24 cm. 

Biblogr.p240. - ISBN 280271516X 

2-320-112/1 

490.  Brezini Mahiudine  
Ain - Sefra : Berceeau de mon enfance : [Texte imprimé] : fief du nationalisme dans 

l'ex-sud oranais / Brezini Mahiudine. - Oran ( Algerie ) : Dar bel Gherb, 2010. - 112 

p. : couv. ill. en coul ; 23 X13 cm. 

Photos. - ISBN 978996154898 

SH/2-965-64/1, SH/2-965-64/2 

491.  Brialy, Jean-Claude  
Mon algérie [Texte imprimé] / Jean-Claude Brialy. - [S.L] : Editions Zyriab, [2013]. - 

215 p. : Couvr. ill. en coul. ; 30 cm. 

ISBN 9789961715932 

SH/2-910-14/1 

492.  Brignano, Sophie  
Communication RHquelles réalittés ? [Texte imprimé] : 50 décideurs partagent leur 

expérience terrain / Sophie Brignano. - (s.l ) : Liaisons, 2006. - 312 p. : Couv en coul. 

; 24*16 cm. - (Entreprise.Carriéres). 

ISBN 9782878806465 

2-070-86/1 

493.  Briones, Hélène  
Mondialisation environnement et développement [Texte imprimé] / Hélène Briones, 

Cédric Tellenne. - Paris : Ellipses, 2004. - 159 p : couv.ill. ; 21 cm. 

Bibliogr.p137. - ISBN 272981969X 

2-320-93/1, 2-320-93/2 



494.  Briquet, Ferri  
Comment l'internet nous transforme [Texte imprimé] : La socialisation dans l'univers 

numérique / Ferri Briquet. - Paris : Presses Universitaires de Nancy, 2012. - 76 p. : 

Couv en coul. ; 21*15 cm. - (" Pour Ainsi Dire "). 

ISBN 9782814301238 

2-001.6-2/1, 2-001.6-2/2 

495.  Briselance , Marie-France  
Massinissa le berbere [Texte imprimé] / Marie-France Briselance. - Alger : Talantikit, 

2013. - 370 p. ; 18*11 cm. 

ISBN 9789931343547 

SH/2-965-489/1, SH/2-965-489/2 

496.  Brisson , Luc  
Le Vocabulaire de Platon [Texte imprimé] / Luc Brisson, Jean-Francois Pradeau. - 

Paris : Ellipses ; Marketing : [s.n], 1998. - 64p. : couv. il. en coul. ; 19 X 14 cm. - 

(Vocabulaire de...). 

index p 61 bibliog p : 62. - ISBN 2729858091 

2-101-26/4, 2-101-26/3 

497.  Brossat, Alain  
La démocratie [Texte imprimé] : Le mot qui dans la bouche, le concept qui dans la 

tète / Alain Brossat. - Paris : Sarl Al Dante, 2013. - 167 p. : Couv en coul. ; 17*12 cm. 

ISBN 9782847617832 

2-320-146/1, 2-320-146/2 

498.  Brown, Lester R.  
Malthus au delà [Texte imprimé] : Les 19 défis de l`explosion démographique / Lester 

R. Brown, gary gardner, brien halweil; ...[et all.]. - Paris : Ed Economica, 2001. - 120 

P. : couv en coul ; 24 cm. 

bibliog: p 114. - ISBN 271784130X 

2-320-3/1, 2-320-3/2 

499.  Brulé, Joel  
Par les routes et par les mers [Texte imprimé] / Joel Brulé. - Paris : Ellipses, 2000. - 

91p. : Couvr. ill. ; 19 cm. - (Civilisation latine par les textes). 

ISBN 2729800670 

SH/2-940-5/1 

500.  Brunelle, Lucien  
Qu'est-ce que la non-directivité? [Texte imprimé] / Lucien Brunelle. - [S.L] : 

Delagrave, 1973. - 159 p. : Couvr. ill. ; 20 cm. - (Education et pédagogie). 

Bibliogr: p.155 



SH/2-370-257/1 

501.  Brus, Wlodzimierz  
Problème généraux du fonctionnement de l'économie socialiste [Texte imprimé] / 

Wlodzimierz Brus, Trad. S- Nowocien, Anna posner ... ( etal ) B.p leblanc. - Paris : 

Ed .Français Maspero, 1968. - 264 P. : couv.ill. ; 24 cm. - (collection économie et 

socialisme ; 10). 

Annexes p - p : 245 - 257 Tableaux 

2-320-23/1 

502.  Brusset,Bernard  
Psychopathologie de l'anorexie mentale [Texte imprimé] / Bernard Brusset. - PARIS : 

Dunod, 2008. - 252p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782100518951 

2-150-86/1 

503.  La Bruyère  
Les Caractères [Texte imprimé] : ou les moeurs de ce siècle / La Bruyère; Préf. 

Marcel Fouhandeau; Ed. Atoine Adam. - Paris : Gallimard, 1975. - 512 p. : couv.ill. ; 

18 x 11 cm. - (Folio ; 693). 

Bibliogr: pp 622-624. 

2-101-71/1 

504.  Bucaille , Laetitia  
Le Pardon et la rancoeur [Texte imprimé] : algerie/france , afrique du sud : peut-on 

enterrer la guerre / Laetitia Bucaille. - Alger : Média-Plus , 2012. - 412 p. ; 22.5*14 

cm. 

ISBN 9789947430026 

SH/2-965-604/1, SH/2-965-604/2 

505.  Bucheton, Dominique  
Le developpement des gestes professionnels dans l'enseignement du français [Texte 

imprimé] : un defi pour la recherche et la formation / Dir. Dominique Bucheton, Dir. 

Olivier Dezutter. - Bruxelles : De Boeck, 2008. - 269 p : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 

cm. 

ISBN 9782804159511 

2-370-6/2, 2-370-6/1 

506.  Buhnau, Ludwig  
Histoire des pirates et des corsaires [Texte imprimé] / Ludwig Buhnau; texte de P . 

Kupermen. - Paris : Ed. Hachette, 1965. - 320 P. : couv.ill. ; 21 cm. 

Bibliog.p317 

2-902-18/1 



507.  C.Trumelet  
Blida [Texte imprimé] : récits selon légende , la tradition et l'histoire :Tome 2 / 

C.Trumelet. - Alger : Dar Alif, 2013. - 422 p. ; 23.5*15.5 cm. 

ISBN 9789931906339 

SH/2-965-611.2/1, SH/2-965-611.2/2 

508.  C.Trumelet  
Blida [Texte imprimé] : récits selon légende , la tradition et l'histoire : Tome 1 / 

C.Trumelet. - Alger : Dar Alif, 2013. - 584 p. ; 23.5*15.5 cm. 

ISBN 9789931906339 

SH/2-965-610.1/1, SH/2-965-610.1/2 

509.  Cabestan, Philippe  
Le vocabulaire de Sartre [Texte imprimé] / Philippe Cabestan, Arnaud Tomes. - Paris 

: Ellipses, 2001. - 64 P. ; 19 cm. - (Vocabulaire de ...). 

Bibliogr.,. - ISBN 2729804536 

2-100-1/1 

510.  Cabestan, Philippe  
Dictionnaire Sartre [Texte imprimé] / Philippe Cabestan. - Paris : Ellipses, 2009. - 212 

p. : Couv en coul. ; 21*15 cm. 

Bibliogr : 211 p.212 p. - ISBN 9782729843472 

2-100-17/1, SH/2-100-17/4 

511.  Cachia, Jean  
Ethique à nicomaque [Texte imprimé] : livre 5 (1-10) , la justice aristote / Jean 

Cachia. - Paris : Ellipses ; Marketing : [s.n], 1998. - 64 P. : couv.ill ; 19 cm. - (philo -

textes et commentaire). 

bibliog : p-63. - ISBN 2729878149 

2-101-5/1 

512.  Cachia, Jean  
Métaphysique [Texte imprimé] : Livre.4 aristote / Jean Cachia. - Paris : Ellipses ; 

Marketing : [s.n], 1999. - 96 p. : couv.ill. ; 19 cm. - (philo-textes -textes et 

commentaire). 

bibliog :pp-95-96. - ISBN 2729859962 

2-101-9/1 

513.  Cadet, Bernard  
Psychologie du risque [Texte imprimé] : Identifiier, évaluer, prévenir / Dongo Rémi 

Kouabenan; Bernard Cadet. - Belgique : De Boeck, 2006. - 346 p. : couv.il.en coul. ; 

24 cm. 

bibliog: pp 347-348. - ISBN 2804152170 



2-150-42/1, 2-150-42/2 

514.  Cahn, Jean-Paul  
La république fédérale d'Almagne et la guerre d'Algerie [Texte imprimé] : perception, 

implication, et retombées, diplomatiques / Jean-Paul Cahn, Klaus-Jurgen Muller. - 

Alger : El Maarifa, 2010. - 509 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 24 X 15 cm. 

ISBN 9789961486146 

SH/2-965-468/1 

515.  Calais, Etienne  
Petit bréviaire Rousseauiste [Texte imprimé] / Etienne Calais, claude obadia louis 

arsac. - Paris : .Ed .Ellipses ; Marking : [s.n], 1997. - 96p. : couv.il. ; 19 cm. 

bobliog p.94 Index p.95-96. - ISBN 2729857729 

2-101-24/1 

516.  Calais, Etienne  
Initiation aux épreuves de français des lycées [Texte imprimé] : classes de seconde / 

Etienne Calais, Philippe Petiet Haud Plaquette. - Paris : Ellipses, 2003. - 184 p. : 

couv. en coul. ; 19 x 15 cm. - (Réseau / Etienne Calais). 

Bibliogr., glossaire. - ISBN 272981258X 

2-373-15/1, 2-373-15/2 

517.  Calamee, Pierre  
La démocratie en miettes [Texte imprimé] : Pour une révolution de la gouvernance / 

Pierre Calamee. - Paris : Descartes eet cie, 2003. - 331 P : couv.ill. ; 24 Cm. 

ISBN 2844460542 

2-320-62/1, 2-320-62/2 

518.  Calenge,Bertrand  
Accueillir, Orienter, Informer [Texte imprimé] : l'organisation des services aux 

publics dans les bibliothéques / Bertrand Calenge. - 2e éd. - Paris : Cercle de la 

Librairie, 1999. - 444 p. : couv.en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 2765407770 

2-020-3/1 

519.  Cameron, Lynne  
Teaching languages to young learners [Texte imprimé] / Lynne Cameron. - U.K : 

Cambridge University Press, 2001. - 258 p. : Covr. colrd. ; 23 cm. 

Index: 256-258 p. - ISBN 9780521774345 

2-370-192/1, 2-370-192/2 

520.  Camous, claude  
Rimbaud à marseille [Texte imprimé] : le dernier voyage / claude Camous. - Paris : 



Autres temps, 2010. - 159 p. ; 22*13 cm. 

ISBN 9782845213869 

2-920-74/1, 2-920-74/2 

521.  Campodonico, Luis  
Falla [Texte imprimé] / Luis Campodonico. - Paris : éditions du Suil, 1959. - 192 P. : 

couv . ill. ; 18 cm. - (collection Solféges , 13). 

bibliog p 188 

2-920-18/1 

522.  Candelier, Michel  
L'éveil aux langues à l'école primaire [Texte imprimé] : Evlang, bilan d'une 

innovation européenne / Michel Candelier. - Bruxelles : De Boeck, 2003. - 379 p. : ill. 

; 24 x 16 cm. - (Pratiques pédagogiques / J). 

 Bibliogr. Index. - ISBN 2804139581ل

2-370-40/1 

523.  Capelle , Jean  
L'école de demain reste a faire [Texte imprimé] / Jean Capelle; Préf. Louis Armand. - 

Paris : Presses Universitaire de France, 1966. - 263 p. : couv.en coul. ; 18 x 12 cm. - 

(A la pensée / Philippe Garcin). 

2-370-23/1 

524.  Capitaine Mourad  
Mémoires [Texte imprimé] : capitaine Si Mourad ( Abderrahmane Krimi ) comando 

zonale de la wilaya 4 / Capitaine Mourad; Trad. Kouadri mohamed Bouali. - Alger : 

Dar El Ouma, 2010. - 350 p. ; 24 X 15 cm. 

ISBN 9961671945 

2-965-140/1, 2-965-140/2 

525.  Caporale, Bernard  
Oran capitale du beylik de l'ouest 1792-1831 [Texte imprimé] / Bernard Caporale, 

Marie Caporal. - Alger : Editions alpha, 2012. - 607 p. : Couv en coul. ; 20*14 cm. 

Bibliogr : 514 p.- 567 p. Index : 568 p.- 607 p. - ISBN 9789947886892 

SH/2-965-578/1, SH/2-965-578/2 

526.  Caquet, Emmanuel  
La dissertation de culture générale à science PO [Texte imprimé] : Méthodologie - 

Sujets corrigés / Emmanuel Caquet. - Paris : Studyrama, 2008. - 176 p. ; 24*15 cm. - 

(Principes). 

Bibliogr : 175 p.-176 p. - ISBN 9782759004034 

2-320-173/1 



527.  Caradeau, Jean-Luc  
La théorie du grand complot mondial [Texte imprimé] : Muthe, réalité , Fantasme , 

Paranoia : enfin une étude objective.... / Jean-Luc Caradeau. - Paris : Trajectoire, 

2012. - 224 p. : Couv en coul. ; 24*16 cm. 

ISBN 9782841975846 

2-320-164/1, 2-320-164/2 

528.  Carayol, Valérie  
Communication organisationnelle: une perspective allagmatique [Texte imprimé] / 

Valérie Carayol. - Paris : L'Harmattan, 2004. - 235 p. : Couv en coul. ; 22*14 cm. - 

(Communication des organisation). 

Biblio : 217 p.- 235 p. - ISBN 2747561526 

2-070-85/2, 2-070-85/1 

529.  Carlier, Omar  
Lettrés intellectuels et militants en Algérie 1880 - 1950 [Texte imprimé] / Omar 

Carlier, Fanny Colonna, Abdelkader Djeghloul, ...[et all.]. - Alger : O.P.U, 1988. - 

175 P. ; 22 X 15 cm. - (Laboratoire d'histoire et d'anthropologie sociale et culturelle). 

2-965-376/1, 2-965-376/2 

530.  Carlier, Omar  
Le cri du révolté [Texte imprimé] : Immache Amar , un itinéraire militant / Omar 

Carlier. - Alger : ENAG, 2009. - 173 p. : couv ill en coul. ; 21 cm. 

Bibliographie: 174 p. - ISBN 9719961629031 

SH/2-965-449/1, SH/2-965-449/2 

531.  caron-Parte, Maxence  
Lire Hegel [Texte imprimé] / Maxence caron-Parte. - Paris : Ellipses, 2000. - 94 p : 

couv.il.en coul. ; 19 cm. - (Philo). 

bibliog: pp 95-96. - ISBN 2729800123 

2-101-104/1 

532.  Carré, Christophe  
Animer un groupe [Texte imprimé] : Leadership, Communication at résolution de 

conflits / Christophe Carré. - Paris : Eyrolles, 2007. - 235 p : Couv.ill ; 21x16 cm. - 

(Livres outils formation). 

Bibliogr : 233-235. - ISBN 9782212537864 

2-070-28/1 

533.  Carré, Philippe  
Traité de psychologie de la motivation [Texte imprimé] / Philippe Carré, Fabien 

Fenouillet. - Paris : Dunod, 2009. - 406 p. : couv.il. ; 24 cm. - (Psycho Sup). 

ISBN 978210051583 



2-150-66/1, 2-150-66/2 

534.  Carvallo-Plus, Sarah   

Leibniz  : [نص مطبوع]les textes essentiels : fac / prépas / Sarah Carvallo-Plus. - Paris : 

Hachette, 2001. - 189 p. ; 19 X 15 cm. - (Prismes / Anne-Hélène Nicolas, Alexandre 

Abensour .(  

Glossaire, bibliogr .- .2011454107ك ر.د.م 

2-378-17/2, 2-378-17/1 

535.  Cassen, Bernard  
Presse, Radio et Télévision en Grande-Bretagne [Texte imprimé] / Henry Appia; 

Bernard Cassen. - Paris : Librairie Armand Colin, 1969. - 413 p. ; 17*12 cm. - 

(Collection U2). 

Annexe : 399 p.- 404 p. 

2-070-97/1 

536.  Castellani, Jean-pierre - Urabayen, Miguel  
Décrypter la presse écrite espagnole [Texte imprimé] / Jean-pierre - Urabayen, Miguel 

Castellani. - France : Presses Universitaires de France, 2000. - 202 p : Couv.ill ; 

18x12cm. - (Collection major). 

Bibliogr : 189-191 Index : 199-202. - ISBN 2130495370 

2-070-10/1, 2-070-10/2 

537.  Castellotti, Véronique  
Le français langue étrangère et seconde [Texte imprimé] : des paysages didactiques en 

contexte / Dir. Véronique Castellotti, Dir. Hocine Chalabi. - Paris : L' Harmattan, 

2006. - 320 p. : couv.ill. ; 24 X 16 cm. - (Espaces discursifs / Thierry Bulot). 

Bibliogr.p303. - ISBN 2296007724 

2-370-21/1 

538.  Castro, Josué De  
Géopolitique de la faim [Texte imprimé] / Josué De Castro. - nouv . ed . revue et aug. 

- Paris : Ed.Ouvrieères, 1952. - 412 P. : couv.ill. ; 22 cm. - (Economie et humanisme). 

2-320-21/1 

539.  Castro, Josué De  
Géographie de la faim [Texte imprimé] : le dilemme Brésilien pain ou acier / Josué 

De Castro; Trad. Jean Dupont. - Paris : Ed Seuil, 1964. - 352 P. : couv. ill. ; 18 cm. - 

(collection politique ; 52). 

Annexe p - p : 301 - 327 . Bibliog : p - p 329 - 342 

2-902-17/1 

540.  Caty, Gilbert  
La Coopération scientifique entre la Françe et le tiers - monde [Texte imprimé] / 



Gilbert Caty. - Paris : P. U. F, 1967. - 204 P. : couv.ill. ; 24 cm. 

Annexes p - p : 181 - 184 Bibliog p - p : 185 - 195 

2-320-22/1 

541.  Caudron, Hervé  
Des idees claires pour enseigner [Texte imprimé] : Epreuve orale d'entretien- 1 ére 

partie 40 questions- réponses : tome 2 / Hervé Caudron. - [s.l] : Sarl TE.M.P.E.S, 

2003. - 224 p : Couv ; 22x12cm. - (Concourrs de professeur d'école : Concourrs de 

professeur d'école). 

Bibliogr : 222-224. - ISBN 2904316639 

2-370-151.2/1, 2-370-151.2/2 

542.  Cauliez, Armand J.  
Jacques Tati [Texte imprimé] / Armand J. Cauliez. - Paris : éditions Seghers, 1968. - 

196 P. : couv . il. ; 18 cm. - (collection cinéma D'aujourd ' huis ; 7). 

bibliog : pp 187 - 190 

2-920-4/1 

543.  Caune, jean  
Culture et communication [Texte imprimé] : Convergences théoriques et lieux de 

médiation / jean Caune. - Paris : Presses universitaires de Grenoble, 2006. - 182 p. ; 

21 x 14 cm. - (La communication en plus). 

Bibliogr : 171 p.- 172 p. index : 173 p.- 175 p. - ISBN 2706112824 

2-302-7/1, 2-302-7/2 

544.  Cavallier, François  
Le Langage et la pensée [Texte imprimé] / François Cavallier. - Paris : Markeing, 

1997. - 64 p. : couv. ill ; 19. cm. - (Philo-notions). 

Index pp. 63-64 Bibliog. - ISBN 2729847847 

2-101-7/1 

545.  Cazeneuve, Jean  
Les pouvoir de la télévision [Texte imprimé] / Jean Cazeneuve. - ( s.l ) : Editions 

Gallimard, 1970. - 382 p. : Couv en coul. ; 17*11 cm. - (Idées nrf). 

2-070-100/1 

546.  Cdsp    

ص. : غالف مصور  Cdsp, 2013. - 273الجزائر :  -. Cdspقسنطينة [نص مطبوع] : مدينة النسور / 
  سم. 31وملون ; 

 9789931338215ر.د.م.ك 

SH/1-910-49/1 



547.  Cdsp éditions  
Constantine [Texte imprimé] : La ville des aigles / Ed. Cdsp éditions. - Alger : Cdsp 

Editions, 2013. - 273 p. : Couv. ill. en coul. ; 31 cm. 

ISBN 9789931338116 

SH/2-910-9/1 

548.  Césaire, Aimé  
Discours sur le colonialisme [Texte imprimé] / Aimé Césaire; Préf. Abdelaziz 

Bouteflika. - Alger : éditions ANEP, 2006. - 73 p. ; 22 x 15 cm. - (Voix de 

l'anticolonialisme). 

ISBN 978996176814 

2-965-111/1, 2-965-111/2 

549.  Chabane, Nordine  
Guerre d 'Algérie et lutte de libération [Texte imprimé] : 1ére partie / Nordine 

Chabane. - Alger : Houma, 2011. - 675 p. ; 24*16 cm. 

ISBN 9789961655054 

SH/2-965-523.1/1, SH/2-965-523.1/2 

550.  Chabane, Nordine  
Colonel AMIROUCHE [Texte imprimé] : L'aigle du djurjura / Nordine Chabane. - 

Alger : ENAG, 2012. - 310 p. : Couv en coul.Ill. ; 24*16 cm. 

Bibliogr : 6 p. - ISBN 9789961624685 

SH/2-920-91/1, SH/2-920-91/2 

551.  Chabane, Nordine  
Guerre d 'Algérie et lutte de libération [Texte imprimé] : 2 éme partie / Nordine 

Chabane. - Alger : Houma, 2012. - 813 p. : Couv en coul.Ill. ; 24*16 cm. 

Bibliogr : 5 p. - ISBN 9789961656242 

SH/2-965-524.2/1, SH/2-965-524.2/2 

552.  Chabot, Alexis  
Culture générale [Texte imprimé] : méthodologie de la dessertation : classes 

préparatoires, instituts d'études politiques, concours administratifs / Alexis Chabot. - 

Paris : Ellipses, 2004. - 213 p : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. - (Ptimum / Fabien 

Fichaux). 

ISBN 272981874X 

2-378-4/1, 2-378-4/2 

553.  Chagnollaud, Jean-Paul  
Maghreb et Palestine [Texte imprimé] / Jean-Paul Chagnollaud. - Paris : Ed Sindbad, 

1977. - 268 P. : couv . ill. ; 22 cm. - (La Bibliothèque arabe). 

ISBN 272740002 



2-902-7/1 

554.  Chaibi, Karim  
Atlas historique de l'algérie [Texte imprimé] / Karim Chaibi. - [S.L] : Editions 

Dalimen, [2012]. - 267 p. : Couv. ill. en coul. ; 20 cm. 

ISBN 9789931306566 

SH/2-965-495/1 

555.  Chaibi, Karim  
De Sitifis à Sitif [Texte imprimé] : Essai historique / Karim Chaibi. - Alger : Dalimen, 

2010. - 268 p : ill. couv. ill. en coul. ; 25 cm. 

Bibliogr. : p. 261-p. 166. - ISBN 9789961759714 

SH/2-965-490/1 

556.  Chaibout, Brahim Soltane  
Zighoud youcef [Texte imprimé] : Que j'ai connu / Brahim Soltane Chaibout. - Alger : 

Houma, 2007. - 150 p. : couv.ill. ; 24 cm. 

ISBN 978996184665 

2-965-506/1 

557.  Chaid, Hamoud  
Sans haine ni passion [Texte imprimé] : page de l'algerie combattante / Hamoud 

Chaid. - Alger : Les éditions Dahlab, 2005. - 349 p. : couv.ill. en noir et blanc ; 24 X 

14 cm. 

Abréviations. - ISBN 9961611806 

2-965-436/1 

558.  Chaila, Houari  
Oran [Texte imprimé] : Histoire d' une ville / Houari Chaila. - Alger : El-Djihad, 

2002. - 249 p. ; 22 X 15 cm. 

ISBN 9961310063 

2-965-296/1, 2-965-296/2 

559.  Chairasmisak, Korsak  
Enseignements d'un dirigeant asiatique [Texte imprimé] : Sagesse et efficacité / 

Korsak Chairasmisak, Sophie Faure. - Paris : éditions d'organisation, 2005. - 176 p : 

Couv ; 22x14 cm. 

ISBN 2708133934 

2-370-166/1 

560.  Chaline, Claude  
Géographie des iles Britanniques [Texte imprimé] / Claude Chaline. - 3 ed. - Paris : 

P.U.F, 1972. - 128 P. : couv. ill. ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 1127). 

Bibliogr. p127 



2-902-41/1 

561.  Chalvin, Dominique  
Histoire des courants pédagogiques [Texte imprimé] : Encyclopidie des pédagogies 

pour adultes : Tome 1 / Dominique Chalvin. - Paris : E S F, 1996. - 224 p : couv.ill. ; 

24 cm. 

Index. p211 Bibliogr.p215. - ISBN 2710113465 

2-370-63/1, 2-370-63/2 

562.  Chalvin, Dominique  
Formation méthodes et outils [Texte imprimé] : Encyclopédie des pédagogies pour 

adultes - tome 2 / Dominique Chalvin. - 4 e édition. - France : E S F, 1996. - 320 p : 

couv.ill. ; 24 cm. - (Formation permanente). 

Bibliogr. p307 Index. p313. - ISBN 2710118165 

2-370-74/1, 2-370-74/2 

563.  Champagne, Patrick  
Initiation à la pratique sociologique [Texte imprimé] / Patrick Champagne, Rémi 

Lenoiir, Dominique Merllié, ...[et all.]. - Paris : Dunod, 1999. - 234 p. : couv il en 

coul. ; 22 cm. - (Psycho Sup). 

bibliog: pp 221-225. index: pp227-234. - ISBN 2100045709 

2-301-49/1, 2-301-49/2 

564.  Chanquoy, Lucile  
Statistiques appliquées à la psychologie [Texte imprimé] : et aux sciences humaines et 

sociales / Lucile Chanquoy. - Paris : Hachette livre, 2005. - 318 p. : couv.il. en coul. ; 

24 cm. - (HU psycho). 

bibbliog: p 318. - ISBN 2011456991 

2-150-51/1, 2-150-51/2 

565.  Chapeu, Sybille  
Des chrétiens dans la guerre d' Algerie [Texte imprimé] : l'action de la mission de 

France / Sybille Chapeu. - Paris : Dahleb : [s.l] : Editions de l' Atelier / Editions 

Ouvrières, 2010. - 270 p : couv. ill. en noir et blanc ; 24 X14 cm. 

Index des noms . - ISBN 9789961612439 

SH/2-965-208/1, SH/2-965-208/10 

566.  Charby, Jacques  
Les porteurs d'éspoire [Texte imprimé] : le réseau de soutien au FLN pendant la gurre 

d'algerie / Jacques Charby. - Alger : Chihab, 2004. - 298 p, : couv. ill. en noir et blanc 

; 22 X15 cm. 

ISBN 9961635132 

2-965-09/5, 2-965-09/6 



567.  Charef, Abed  
Algerie ' 88 : octobre [Texte imprimé] : un chahut de gamins / Abed Charef. - 2ème 

édition. - Alger : Lafonic, 1990. - 270 p. ; 21 X 14 cm. 

2-965-222/1, 2-965-222/2 

568.  Charles, C.M  
La discipline en classe [Texte imprimé] : Modéles, doctrines et conduites / C.M 

Charles. - Paris : De Boeck, 1997. - 349 P ; 24x16 cm. - (Pratiques pédagogiques / J). 

Bibliogr : 335-340 Index : 341- 349. - ISBN 2804125610 

2-370-97/1, 2-370-97/2 

569.  Charles, Morazé  
Histoire du developpement culturel et scientifique de l'humanite [Texte imprimé] : 

Volume V. Le XIX siecle . Tome 2. Univers non européens / Morazé Charles. - Paris : 

Robert Laffont : [s.l] : Unesco, 1969. - 1245 p. : Couv en coul.photos.ill. ; 28x22 cm. 

Bibliogr: 1223 p.- 1245 p. 

2-903-6.2-7/1 

570.  Charlier, Bernadette  
Transformations des regards sur la recherche en technologie de l' éducation [Texte 

imprimé] / Dir. Bernadette Charlier, Dir. Daniel Peraya; Préf. Richard Hotte. - 

Bruxelles : De Boeck, 2007. - 273 p. ; 25 X15 cm. - (Perspective en éducation et 

formation). 

ISBN 978280415521 

2-370-4/3, 2-370-4/2 

571.  Charlier, Evelyne  
La formation au coeur de la pratique [Texte imprimé] : Analyse d'une formation 

continuée / Evelyne Charlier, Bernadette Charlier. - Bruxelles : De Boek Université, 

1998. - 133 p : couv.ill. ; 24 cm. - (Pratiques pédagogiques / J). 

Bbliogr. p133. - ISBN 2804128164 

2-370-83/1, 2-370-83/2 

572.  Charnay, J.P.  
Les contre-orients [Texte imprimé] : comment penser l'autre selon soi / J.P. Charnay. 

- Paris : Editions Simdbad, 1980. - 275 p. ; 23 x 14 cm. - (L'actuel). 

ISBN 2727400519 

SH/2-178-1/1 

573.  Charnay, Jean-Paul  
L'Ambivalence dans la culture arabe [Texte imprimé] / Jean-Paul Charnay, Roger 

Arnaldez ( etal ) jacques Berque. - Paris : Ed .Anthropos, 1967. - 478 p. ; 22 cm. 

Glossaire p- p : 452 - 461 . Index pp : 463 - 469 



2-101-66/1 

574.  Charnay, Jean-Paul  
La vie musulmane en Algérie [Texte imprimé] : d'aprés la jurisprudence de la 

première moitié du 20 ème siècle / Jean-Paul Charnay; préf . de Jacques Berque. - 

Paris : P. U. F, 1965. - 396 P. ; 23 cm. - (Bibliothéque de sociologie contemporaime). 

2-301-3/1, 2-301-3/2 

575.  Charon, Jean- Marie  
La presse des jeunes [Texte imprimé] / Jean- Marie Charon. - Paris : Editions la 

découverte, 2002. - 128 p : Couv.ill ; 18x11cm. - (Repères / Pascal Combemale). 

Bibliogr : 120-121. - ISBN 2707132292 

2-070-12/1, 2-070-12/2 

576.  Charon, Jean-Marie  
La presse magazine [Texte imprimé] / Jean-Marie Charon. - Paris : Editions la 

découverte, 1999. - 128 p : Couv ; 18x11cm. - (Repères / Pascal Combemale). 

Bibliogr : 120-121. - ISBN 2707130281 

2-070-11/1, 2-070-11/2 

577.  Charron, Camilo  
La psychologie de A à Z [Texte imprimé] : 500 mots pour comprendre / Camilo 

Charron, Alain Lieury, Nathalie Dumet, ...[et all.]. - Paris : Dunod, 2007. - 207 p. ; 24 

X 15 cm. 

Index des notions. - ISBN 2100514595 

2-150-14/1, 2-150-14/2 

578.  Charvin, Robert  
Droit de l'homme et libertés de la personne [Texte imprimé] / Robert Charvin; Sueur 

Jean - Jacques. - 3e édition. - Paris : Litec, 2002. - 446 P : couv.en cou ; 24 Cm. 

ISBN 2711134695 

2-320-29/1 

579.  Chastel, André  
Tout l'oeuvre peint de Seurat [Texte imprimé] / André Chastel; Documentation par 

Fiorella Minervino. - Paris : Flammarion, 1973. - 192 P. ; 32 cm. - (collection les 

classiques de l'art). 

Annexe : pp 112 - 116 Index : pp 117 - 119 

2-709-16/1 

580.  Châtelain, Ada Olei  
Ada , fille de cagliostro [Texte imprimé] : Ou le don de voir / Ada Olei Châtelain. - 

Paris : G. Ant., 2002. - 184 P. : couv.en coul. ; 24 cm. - (Coll Graine D'auteur). 

ISBN 2847510036 



2-920-60/1 

581.  Chatillon, Stéphane  
Le contrat international [Texte imprimé] / Stéphane Chatillon. - Pais : Vuibert, 2001. - 

233 p : couv.ill. ; 21 cm. 

Bibliogr.p 215 Index.p 227. - ISBN 2711778703 

2-320-49/1 

582.  Chauchard, Paul  
Physiologie des moeurs [Texte imprimé] : Morale biologique / Paul Chauchard. - 4 

ed. - Paris : P. U . F, 1967. - 128 p. : couv. ill ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 

613). 

Bibliog: pp 126-128. 

2-101-61/1 

583.  Chauchard, Paul  
Physiologie de la conscience [Texte imprimé] / Paul Chauchard. - Paris : P. U . F, 

1966. - 136 p. : couv . ill ; 17 cm. - (collection que sais - je ? le point des 

connaissences actuelles ; 333). 

bibiliog:pp 127-128. 

2-150-18/1, 2-150-18/2 

584.  Chaulet , pierre  
Le Choix de l'algerie [Texte imprimé] : Deux voix , une memoire / pierre Chaulet; 

Préf. Reda Malek. - Alger : Editions Barzakh, 2013. - 502 p. : Couvr. ill. ; 24 cm. 

Index: p.483-p.502. - ISBN 9789931325253 

SH/2-965-653/1, SH/2-965-653/2 

585.  Chaulet Achour , Christiane  
Ecritures algeriennes [Texte imprimé] : la règle du genre / Christiane Chaulet Achour. 

- Alger : Basamet Edution, 2013. - 132 p. : Couv. ill. ; 21 cm. 

Bibliographie: p.125- p.130. - ISBN 9789931446002 

SH/2-928-1/1 

586.  Chaulet, Caudine  
La terre , les frères et l'argent [Texte imprimé] : tome 2 , stratigie familiale et 

production agricole en Algérie depuis 1962 / Caudine Chaulet. - Alger : Office des 

publications universitaires, 1987. - P 378- P 674 : couv. ill. en noir et blanc ; 24 

X17cm. 

2-965-371.2/1, 2-965-371.2/2 

587.  Chaulet, Claudine  
La Mitidja autogérée [Texte imprimé] : Enquête sur les exploitations autogérées 

agricoles d'une règion d' Algérie / Claudine Chaulet. - Alger : S.N.E.D, 1971. - 402 P. 



: couv . ill. ; 24 cm. 

Annexe p-p : 361 -367 Bibliog p - p : 369 - 395 

SH/2-965-162/1 

588.  Chaulet, Claudine  
La terre , les frères et l'argent [Texte imprimé] : tome 3 , stratégie familiale et 

production agricole en Algérie depuis 1962 / Claudine Chaulet. - Alger : O.P.U, 1987. 

- P 678 - P 1198 : couv. ill.en noir et blanc ; 24 X 17 cm. 

2-965-370.3/1, 2-965-370.3/2 

589.  Chaulet, Claudine  
La terre , les frères et l'argent [Texte imprimé] : tome 1 , stratégie familiale et 

production agricole en Algérie depuis 1962 / Claudine Chaulet. - Alger : Office des 

publications universitaires, 1987. - 376 P. : couv. ill. en noir et blanc ; 24 X 17 cm. 

2-965-372.1/1, 2-965-372.1/2 

590.  Chauveau, gérard  
Comment l'enfant devient lecteur [Texte imprimé] : Pour une psychologie cognitive et 

culturelle de la lecture / gérard Chauveau. - Paris : Retz, 2006. - 192 p ; 22x17 cm. - 

(Forum éducation culture). 

Bibliogr : 187-192. - ISBN 272562309x 

2-370-100/1, 2-370-100/2 

591.  Chauvin, Pascal  
Devenez pro des relations presse [Texte imprimé] : Nouveaux médias - nouvelles 

approches / Pascal Chauvin. - Paris : Gualino, 2011. - 72 p. : Couv en coul.Ill. ; 21*11 

cm. - (Flash/ management ; 06). 

ISBN 9782297005166 

2-070-74/1, 2-070-74/2 

592.  Chauviré, Christiane  
Le vocabulaire de Bourdieu [Texte imprimé] / Christiane Chauviré, Olivier Fontaine. 

- Paris : Ellipses, 2003. - 80 p. : Couvr. en coul. ; 19 cm. 

bibliog: pp 77-78. - ISBN 2729811729 

2-301-72/2, 2-301-72/1 

593.  Chazal, Jean  
L'Enfance délinquante [Texte imprimé] / Jean Chazal. - 7 ed. - Paris : P.U. F, 1970. - 

128 P. : couv. ill ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 563). 

Bibbliog: pp 125-126 

2-150-63/1 



594.  Chébaux, Françoise  
La pensée unique à l'université [Texte imprimé] : Alice au pays des ténébres / 

Françoise Chébaux; Préf. Gérard Lurol; Postf. Cornaz Laurent. - Paris : L'Harmattan, 

2010. - 215 p. : couv. en coul. ; 21 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9782296131859 

2-370-202/1, 2-370-202/2 

595.  Chemim, Mokrane  
Berberes d'Afrique du nord [Texte imprimé] : Etre ou disparaitre / Mokrane Chemim. 

- Alger : Le savoir, 2009. - 196 p. : ill., couv. photogr. ; 24 cm. 

ISBN 9789947831274 

SH/2-965-638/1 

596.  Chenet, François  
Le temps [Texte imprimé] : temps cosmique, temps vécu / François Chenet. - Paris : 

Armand colin, 2000. - 240 p. : couv. ill. ; 24 cm. - (Linguistique / G. Bergounioux, J.-

C. Chevalier, S. Delesalle). 

bibliog: p 240. - ISBN 2200251408 

2-101-64/1 

597.  Chennoufi, Ridha  
évolution sociale et communication [Texte imprimé] : Introduction à la lecture de 

théorie de l'agir communicationnel de J.Habermas / Ridha Chennoufi, Alain Renault. 

- Tunis : Centre de publication universitaire, 2006. - 163 p. : Couv en coul. ; 21*13 

cm. 

Bibliogr : 161 p.- 163 p. - ISBN 9789973373427 

2-070-90/1, 2-070-90/2 

598.  Chenntouf, Tayeb  
Le Maghreb au présent [Texte imprimé] / Tayeb Chenntouf. - Alger : Office des 

publications universitaires, 2003. - 199 p : couv.ill. ; 24 cm. 

ISBN 9961005937 

2-320-88/1, 2-320-88/2 

599.  Chenntouf, Tayeb  
L'Algérie politique 1830 - 1954 [Texte imprimé] / Tayeb Chenntouf. - Alger : Office 

des publications universitaires, 2003. - 149 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 22 X 15 

cm. 

ISBN 9961005902 

2-965-430/1, 2-965-430/2 

600.  Chenntouf, Tayeb  
L'Algérie en 1954 [Texte imprimé] : document d'archive / Tayeb Chenntouf. - Alger : 

Offica des publications universitaires, 2006. - 335 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 21 X 



14 cm. 

ISBN 9961009576 

2-965-432/4, 2-965-432/5 

601.  Chenntouf, Tayeb  
L' Algerie en 1954 [Texte imprimé] : Document d' archive / Tayeb Chenntouf. - Alger 

: Office des publications universitaires, 2009. - 335 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 22 

X14 cm. 

ISBN 978996100957 

2-965-161/1 

602.  Chenntouf, Tayeb  
Etudes d'histoire de l' Algerie 18 ème - 19 ème siècle [Texte imprimé] / Tayeb 

Chenntouf. - Alger : Office des publications universitaires, 2010. - 211 p. : couv. ill. 

en coul. ; 22 X 15 cm. 

ISBN 9789961007068 

SH/2-965-460/1, SH/2-965-460/10 

603.  Cherfa, Halim  
Le leader [Texte imprimé] : Pouvoir et chrisme / Halim Cherfa. - Annaba : El Maaref, 

1989. - 232 p. : couv.ill. ; 24 cm. 

Bibliogr.p230. - ISBN 994712166 

2-902-65/1, 2-902-65/2 

604.  Chergou , Abderrahmane  
Aicha et autres nouvelles fanées [Texte imprimé] : pour ne jamais oublier novembre / 

Abderrahmane Chergou. - Alger : Lazhari Labter editions, 2013. - 232 p. ; 20.5*13 

cm. 

ISBN 9789947827581 

SH/2-965-595/1, SH/2-965-595/2 

605.  Chergou, Abderrahmane  
Demain reste toujours à faire [Texte imprimé] / Abderrahmane Chergou. - Alger : 

ANEP, 2003. - 263 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 22 X 15 cm. 

ISBN 9789947210109 

2-965-290/1, 2-965-290/2 

606.  Chergui , Brahim  
Au Coeur de la bataille d'alger [Texte imprimé] : la grève des huit jours et l'arrestation 

de Larbi Ben M'hidi / Brahim Chergui; Préf. Zahir Ihadaden. - Alger : Dahlab, 2012. - 

248 p. ; 24*16 cm. 

ISBN 9789961612767 

SH/2-965-547/1, SH/2-965-547/2 



607.  Chérif, Mustapha  
Derrida Alger [Texte imprimé] : un regard sur le monde : essais / Dir. Mustapha 

Chérif. - Alger : Barzakh / Actes Sud, 2008. - 191 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 23 X 

11 cm. 

ISBN 9782742778379 

2-920-54/1, 2-920-54/2 

608.  Cheriguen , Foudil  
Les enjeux de la nomination des langues dans l'Algérie contemporaine [Texte 

imprimé] / Foudil Cheriguen. - Paris : L' Harmattan, 2007. - 160 p. ; 22 X 14 cm. 

ISBN 9782296028296 

2-965-233/1 

609.  Cherkaoui,Mohamed  
Naissance d'une science sociale [Texte imprimé] : La sociologie selon Durkheim / 

Mohamed Cherkaoui. - Genève : Librairie Droz, 1998. - 239p. ; 24 cm. 

 ISBN 2600002804 - .و

2-301-91/1, 2-301-91/2 

610.  Cherkaoui,Mohamed  
Sociologie de l'éducation [Texte imprimé] / Mohamed Cherkaoui. - France : Presses 

Universitaires, 1986. - 127p. ; 17cm. - (Que sais-je). 

2-370-225/1 

611.  Cherki , Alice  
Frantz fanon [Texte imprimé] : portrait / Alice Cherki. - Alger : Apic, 2013. - 314 p. ; 

14*22 cm. 

ISBN 9789961769980 

SH/2-920-113/1 

612.  Cheurfi, Achour  
Dictionnaire de la révolution algerienne ( 1954 - 1962 ) [Texte imprimé] / Achour 

Cheurfi. - Alger : Casbah éditions, 2009. - 495 p. ; 24 X15 cm. 

ISBN 9961644786 

2-965-48/4, 2-965-48/1 

613.  Cheurfi, Achour  
La classe politique Algérienne de 1900 à nos jours [Texte imprimé] : Dictionnaire 

biographique / Achour Cheurfi. - 2e éd. - Alger : Casbah éditions, 2006. - 511 p. ; 24 

x 16 cm. 

Index.Bibliogr. Glossaire. - ISBN 9961642929 

2-965-63/1, 2-965-63/2 



614.  Cheurfi, Achour  
Ecrivains Algeriens [Texte imprimé] : Dictionnaire biographique / Achour Cheurfi. - 

Alger : les éditions Casbah, 2003. - 415 p. ; 24X14 cm. 

ISBN 9961643984 

2-965-33/1, 2-965-33/2 

615.  Cheurfi, Achour  
Dictionnaire des livres sur la révolution algerienne [Texte imprimé] : de 1954 à nos 

jours / Achour Cheurfi. - [s.l] : [s.n], [s.d]. - 1345 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. 

ISBN 9789961846568 

2-965-280/1 

616.  Cheurfi, Achour  
Dictionnaire encyclopédique del' Algérie [Texte imprimé] : culture, politique, société, 

histoire, personnalité, lieux, événnements. / Achour Cheurfi. - Alger : ENAG, 2007. - 

1230 p. : couv. ill. ; 25 X 16 cm. 

ISBN 9789947213193 

2-965-335/1, 2-965-335/2 

617.  Cheurfi, Achour  
Le livre des peintre algériens [Texte imprimé] : dictionnaire biographique / Achour 

Cheurfi. - Alger : ANEP, 2002. - 249 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

Bibliogr. index . - ISBN 9961756649 

2-965-337/1, 2-965-337/2 

618.  Cheurfi, Achour  
Petite encyclopedie de l'algerie [Texte imprimé] : 5 ème volume (S-Z) / Achour 

Cheurfi. - Alger : Editions Dalimen, 2013. - 617 p. : Couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliographie: p.605- p.617. - ISBN 978993130652 

SH/2-903-8.5/1 

619.  Cheurfi, Achour  
Petite encyclopedie de l'algerie [Texte imprimé] : Premier volume (A-B) / Achour 

Cheurfi. - Alger : Editions Dalimen, 2013. - 966 p. : Couv. ill en coul. ; 24 cm. 

ISBN 978993130652 

SH/2-903-8.1/1 

620.  Cheurfi, Achour  
Petite encyclopedie de l'algerie [Texte imprimé] : 6 e volume (G-L) / Achour Cheurfi. 

- Alger : Editions Dalimen, 2013. - 643 p. : Couv. ill en coul. ; 24 cm. 

ISBN 978993130652 

SH/2-903-8.6/1 



621.  Cheurfi, Achour  
Petite encyclopedie de l'algerie [Texte imprimé] : 4 è volume (M-R) / Achour 

Cheurfi. - Alger : Editions Dalimen, 2013. - 681 p. : Couv. ill en coul. ; 24 cm. 

ISBN 978993130652 

SH/2-903-8.4/1 

622.  Cheurfi, Achour  
Petite encyclopedie de l'algerie [Texte imprimé] : 2 ème volume (C-F) / Achour 

Cheurfi. - Alger : Editions Dalimen, 2013. - 627 p. : Couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 978993130652 

SH/2-903-8.2/1 

623.  Cheurfi, Achour  
Dictionnaire de la révolution Algérienne ( 1954-1962 ) [Texte imprimé] : Dictionnaire 

biographique / Achour Cheurfi. - Alger : Casbah, 2004. - 495 p. ; 23*16 cm. 

Bibliogr: 493 p.- 494 p3. - ISBN 9961644786 

SH/2-903-9/1, SH/2-903-9/2 

624.  Cheurfi, Achour  
Les colombes du president [Texte imprimé] : Suivi de la nuit le jour / Achour Cheurfi. 

- [S.L] : Editions Dalimen, [2012]. - 150 p. : Couv. ill. en coul. ; 22 cm. 

ISBN 9789931306603 

SH/2-030-7/1, SH/2-030-7/2 

625.  Chevalier, Claude  
communiquer pour mieux interagir en affaires [Texte imprimé] / Claude Chevalier, 

Lilia Selhi. - Canada : Gaetan Morin, 2004. - 252 p : couv.ill. ; 25 cm. 

index. p 252. - ISBN 2891058674 

2-070-62/1 

626.  Chevalier, Corinne  
Les trente premieres annees de l'état d'Alger 1510- 1541 [Texte imprimé] / Corinne 

Chevalier. - Alger : O P U, [s.d]. - 103 p. : couv.ill. ; 24 cm. 

Bibliogr. p97 

SH/2-965-348/1, SH/2-965-348/2 

627.  Chevalier, Jacques  
Histoire de la pensée . Tome 3 , la pensée moderne de Descartes à Kant [Texte 

imprimé] / Jacques Chevalier. - Paris : Flammarion éditeur, 1961. - 778 p. : couv . ill ; 

21 cm. 

bibliog:pp 771-776. 

2-101-42/1 



628.  Chevalier, Jacques  
Histoire de la pensée .Tome 2 , la pensée chrétienne [Texte imprimé] / Jacques 

Chevalier. - Paris : Flammarion éditeur, 1956. - 848 p. : couv . il. ; 20 cm. 

bibliog:pp 845-846 

2-101-43/1 

629.  Chevalier, Jacques  
Histoire de la pensée . Tome 4 , la pensée moderne de Hegel a Bergson [Texte 

imprimé] / Jacques Chevalier. - Paris : Flammarion, 1966. - 756 p. ; 21 Cm. 

bibliog p 758. 

2-101-58/1 

630.  Chevalier, Jean-Frédéric  
Histoire romaine [Texte imprimé] : livre 30 : chapitre 12 à 17 / Jean-Frédéric 

Chevalier. - Paris : Ellipses, 2003. - 126 p. : ill. ; 19 x 15 cm. - (40/4 - études antiques 

/ Denis Merle). 

Bibliogr. - ISBN 2729812652 

2-378-13/3, 2-378-13/2 

631.  Chikh , Slimane  
L'Algerie en armes [Texte imprimé] : ou le temps des certitudes / Slimane Chikh. - 

Alger : Offices des publications universitaires, 1981. - 511 P. : couv. ill.en coul. ; 24 

X 15 cm. 

2-965-364/1, 2-965-364/2 

632.  Chikh, bouamrane  
Questions d'histoire et d' actualité [Texte imprimé] / bouamrane Chikh. - [s.l] : Thala 

Editins, 2005. - 196 p. : ill. en coul. ; 24 X14 cm. 

ISBN 9961905679 

2-965-216/1, 2-965-216/2 

633.  Chikh, Slimane  
L'Algérie en armes [Texte imprimé] : Ou le temps des certitudes / Slimane Chikh. - 2e 

éd. - Alger : Casbah éditions, 2006. - 553 p. ; 24 x 16 cm. 

Index. - ISBN 9961640985 

2-965-60/1, 2-965-60/2 

634.  Chikhi, Beida  
Les romans d'Assia Djebar [Texte imprimé] : Entre histoire et fantaisie / Beida 

Chikhi. - Alger : Office des publications universitaires, 2002. - 248 p. : couv.en coul. ; 

22 cm. 

Bibliogr. p243. - ISBN 9961005775 

2-920-71/1 



635.  Chitour, Chems Eddine  
Histoire religieuse de l'Algerie : [Texte imprimé] : l' identité et la religion face à la 

modernité / Chems Eddine Chitour. - Alger : ENAG, 2001. - 388 p. : ill ; 24X14 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9961622324 

2-965-200/1, 2-965-200/2 

636.  Choi, Yong-ho  
Le probléme du temps chez ferdinand de saussure [Texte imprimé] / Yong-ho Choi. - 

paris : L'Harmattan, 2002. - 144 p : couv.il ; 21 cm. 

bibliog: pp 144-146. - ISBN 2747522717 

2-101-106/1 

637.  Chomsky, Noam  
Raison et liberté [Texte imprimé] : Sur la nature humaine,l'éducation et le role des 

intelellectuels / Noam Chomsky, Préf. Jacques Bouveresse. - Marseille : Agone, 2010. 

- 400p. ; 21 cm. 

Numéro normalisé 9782748901214 

2-370-214/2, 2-370-214/1 

638.  Chomsky, Noam  
Les dessous de la politique de l'oncle Sam [Texte imprimé] / Noam Chomsky. - Alger 

: El Hikma, 2000. - 133 p : couv.ill ; 18 cm. 

Index. p123. - ISBN 9961906187 

2-320-53/1 

639.  Christine Lipari Vaissade, Marie  
Entrée en écoles de journalisme [Texte imprimé] : épreuves orales / Marie Christine 

Lipari Vaissade. - Paris : Vuibert, 2011. - 125 p. : couv.en coul. ; 24 cm. - (Admis). 

annexe. Bibliogr. Glossair. - ISBN 9782311001549 

2-370-203/1, 2-370-203/2 

640.  Chroniques des Années de guerre en Wilaya III (Kabylie) 1956- 1962 
[Texte imprimé] : Tome 1 : Recits de guerre. - [s.l] : [s.n], [s.d]. 

641.  Churchill, Charles-Henry  
La vie d' Abdelkader [Texte imprimé] / Charles-Henry Churchill; Trad. Michel 

Habart. - Alger : éditions ANEP, 2006. - 371 p. : Couv en coul. ; 23 x 15 cm. - 

(Bibliothèque du Maghreb). 

ISBN 9789947212950 

2-965-117/1, 2-965-117/2 

642.  Churchill, Charles-Henry  
La vie D' ABDELKADER [Texte imprimé] / Charles-Henry Churchill, Michel 



Habart. - Alger : Zyriab, 2014. - 353 p. ; 21*12 cm. 

ISBN 9789961715956 

SH/2-920-101/1 

643.  Civard-Racinais, Alexandrine  
La déontologie des journalistes [Texte imprimé] : Principes et pratiques / Alexandrine 

Civard-Racinais. - Paris : Ellipses, 2003. - 111 p. : Couv ; 24 x 16 cm. - (Infocom). 

Bibliogr : 79-81 Glossaire : 83 Annexe : 85-106. - ISBN 2729815988 

2-070-45/1, 2-070-45/2 

644.  Clavier,Paul  
Qu'est-ce que le bien [Texte imprimé] / Paul Clavier. - Paris : Librairie Philosophique 

J.VRIN, 2010. - 128p ; 16*14cm. - (Chemins philosophiques). 

ISBN 978271162273 

2-101-144/1, 2-101-144/2 

645.  Clément, Céline  
Psychologie du developpement en 20 fiches [Texte imprimé] : comprendre et 

s'entrainer facilement / Céline Clément. - [s.l] : Dunod, 2008. - 143 p : couv. ill. en 

coul. ; 21 X 15 cm. 

ISBN 9782100513574 

2-150-4/2, 2-150-4/1 

646.  Clozier, René  
Géographie de l'Allemagne et des états alpestres [Texte imprimé] / René Clozier. - 3 

ed. - Paris : P. U . F, 1971. - 128 P. : couv. ill. ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 

1117). 

2-902-42/1 

647.  Coelho, Paulo  
l 'Alchimiste [Texte imprimé] / Paulo Coelho. - Paris : Editions Anne Carrière, 1994. - 

192 p : couv.il ; 19 cm. 

bibliog: p 192. - ISBN 2253150908 

2-101-122/1, 2-101-122/2 

648.  Au Coeur des continents [Texte imprimé]. - Paris : Casterman, 1966. - 198 P. 

: ill. ; 25 cm. - (collection globerama). 

Index p - p : 196 - 197 

2-902-59/1 

649.  Cogez, Gérard  
Gérard de nerval [Texte imprimé] / Gérard Cogez. - Paris : Gallimard, 2010. - 363 p. : 



ill. couv.en coul. ; 18 cm. 

Annexes Bibliogr. - ISBN 9782070338795 

2-920-76/1, 2-920-76/2 

650.  Cohen, Samy  
La Résistance des états [Texte imprimé] : Les démocraties faces aux défis de la 

mondialisation / Samy Cohen. - Paaris : Seuil, 2003. - 258 P : couv.ill. ; 22Cm. 

ISBN 20203961006 

2-320-66/1, 2-320-66/2 

651.  Coldon,Bruno  
Europe repenser les alliances [Texte imprimé] / Bruno Coldon. - Paris : Economica, 

1995. - 233 p. : couv.en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 2717828095 

2-320-125/1, 2-320-125/2 

652.  Colet, Nicole Rege  
Enseignement universitaire et interdisciplinarité [Texte imprimé] : Un cadre pour 

analyser, agir et évaluer / Nicole Rege Colet. - Bruxelles : De Boeck Université, 2002. 

- 216 p : Couv ; 24x16 cm. - (Pédagogies en développement). 

Bibliogr : 193-201 Index : 203-208. - ISBN 2804139840 

2-370-154/1, 2-370-154/2 

653.  Colette  
L'Algérie hors la loi [Texte imprimé] / Colette, Françis Jeanson; Préf. Abdelaziz 

Bouteflika. - Alger : éditions ANEP, 2006. - 368 p. : ill. ; 22 x 15 cm. - (Bibliothèque 

du Maghreb). 

ISBN 978994721287 

2-965-68/1, 2-965-68/2 

654.  Colin, Lucette - Muller, Burkhard  
Lédagogie des rencontres interculturelles [Texte imprimé] / Lucette - Muller, 

Burkhard Colin. - Paris : Anthropos, 1996. - 297 p : Couv ; 22x14 cm. 

ISBN 2717831673 

2-370-142/1 

655.  Collectif  
Léopold Sedar Senghor [Texte imprimé] : Ethiopiques / Collectif. - Paris : Edition 

marketing, 1997. - 128 P. : couv.ill. ; 26 cm. - (Analyse et réflexions sur). 

bibliog. p-p.122-123. - ISBN 2729897747 

2-965-497/1 



656.  Collectif.  
Analyse et réflexions sur Sartre [Texte imprimé] : Les Mots / Collectif. - Paris : Ed. 

Ellipses ; Marketing : [s.n], 1996. - 128 p. : Couv.ill. ; 24 cm. - (collection analyses et 

reflexions sur). 

bibliog: pp 126-129. - ISBN 2729846417 

2-101-57/1 

657.  Collier, Philippe  
Cyberstructures [Texte imprimé] : Les nouveaux défis de la culture numérique / Jean-

François Phelizon; Philippe Collier. - Paris : Cigref : Nuvis, 2010. - 239 p. ; 24*15 

cm. 

Bibliogr : 287 p.- 293 p. - ISBN 9782363670007 

2-001.6-3/1 

658.  Colonna, Fanny  
Aurés [Texte imprimé] : Algérie 1935-1936 / Fanny Colonna. - Alger : O.P.U ; Paris : 

M.S.H, 1987. - 214 P. : couv. ill. ; 21 cm. 

Annexe :P 193 - 207 Bibliog : P 209-214. - ISBN 2735101274 

SH/2-965-192/1, SH/2-965-192/10 

659.  Colot, Claude  
Les institutions de l'Algerie durant de la période coloniale 1830 -1962 [Texte 

imprimé] / Claude Colot. - Paris : Editions du CNRS ; Alger : O.P.U, 1987. - 343 P. : 

couv.ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

Bibliog : p 329-330. - ISBN 2222039576 

2-965-374/1, 2-965-374/2 

660.  Colson, Bruno  
La Culture strategique Americaine [Texte imprimé] : l`Infhuence de Jomini / Bruno 

Colson; pour les etudes de defence nationale, 1993. - Paris : Economica, 1993. - 330 

P. : couv. en coul ; 24 cm. - (bibliothèque Stratégique). 

annexes p-p : 297-306 index p-p : 307-321. - ISBN 2717824642 

2-320-27/1, 2-320-27/2 

661.  Comité international de la croix-rouge  
Les conventions de Genève du 12 aout 1949 [Texte imprimé] / Comité international 

de la croix-rouge. - Genève : C.I.C.R, 2004. - 251 p : couv.ill ; 23 cm. 

Annexes. p219 - p 222 

2-320-105/1 

662.  Comité international de la croix-rouge  
Les mines terrestres antipersonnel [Texte imprimé] : Des armes indispensables ? / 

Comité international de la croix-rouge. - Genève : C.I.C.R, 1996. - 96 p : couv.ill. ; 24 



cm. 

Annexe .p87. - ISBN 288145076 

2-320-110/1 

663.  Commandant Azzedine  
Et Alger ne brula pas [Texte imprimé] / Commandant Azzedine. - Alger : ENAG, 

2009. - 349 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 22 X 14 cm. 

ISBN 9789961628829 

2-965-286/1, 2-965-286/2 

664.  Le commmandont Azzedine  
Les fellagas [Texte imprimé] / Le commmandont Azzedine. - Alger : ENAG, 2009. - 

313 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 15. 

ISBN 9789961620731 

SH/2-965-247/1, SH/2-965-247/2 
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666.  Connelly, Matthew  
L'arme secréte du FLN [Texte imprimé] : Comment de Gaulle a perdu la gurre 

d'Algérie / Matthew Connelly, Françoise Bouillot. - Alger : Media - Plus, 2012. - 507 

p. : Couv en coul. ; 22*14 CM. 

Bibliogr : 467 p.- 495 p. Index : 497 p.- 503 p. - ISBN 9789961922941 

SH/2-965-625/1 

667.  Constantinidés, Yannis    

Nietzsche   : [نص مطبوع]les textes essentiels : fac / prépas / Yannis Constantinidés. - 

Paris : Hachette, 2001. - 192 p. ; 19 x 15 cm. - (Prismes / Anne-Hélène Nicolas, 

Alexandre Abensour .(  

Glossaire, bibliogr .-  2011454662ر.د.م.ك 

2-378-18/1, 2-378-18/2 

668.  Contrepoint russe [Texte imprimé] : l art contemporain russe , de l icone a l 
avant-garde en passant par le musee. - Russie : Louvre editions, 2001. - 79 p. ; 

29*23 cm. 

ISBN 9782842787936 

2-709-26/1, 2-709-26/2 

669.  Cordeil-le millin, ysabelle  
La prise de notes efficace [Texte imprimé] : Acquérir une technique en 8 leçons : 

l'utiliser en toutes circonstances : la combiner avec d'autres techniques / ysabelle 

Cordeil-le millin. - Paris : Dunod, 2007. - 176 p : Couv ; 22x14 cm. - (Efficacité 



professionnelle). 

Bibliogr : 175-176. - ISBN 9782100509416 

2-370-165/1 

670.  Cormier, Gérard  
Friedman, Milton [Texte imprimé] : vie, oeuvres; concepts / Gérard Cormier. - Paris : 

Ellipses, 2002. - 95 p. ; 19 X 14 cm. - (Les grands théoriciens Sciences économique et 

sociales). 

Conclusion, tableau chronologique, glossaire spécifique, bibliogr. selective. - ISBN 

2729809023 

2-923-2/1 

671.  Cornaton , Michel  
Les Camps de regroupement de la guerre d'algérie [Texte imprimé] / Michel 

Cornaton; Préf. G.Tillion. - Alger : Saihi, 2013. - 384 p. ; 24*17 cm. 
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SH/2-965-499/1, SH/2-965-499/2 
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Les Regroupements de la décolonisation en Algerie [Texte imprimé] / Michel 

Cornaton; préf de G. Tillion. - Paris : Ed Economie et humanisme ; Ed Ouvrières : 

[s.n], 1967. - 296 P. : couv . ill. ; 21 cm. 

Glossaire p - p : 277 - 280 Bibliog p - p 281 - 290 

2-965-514/1 

673.  Corneille, pierre  
Horace [Texte imprimé] : tragedie / pierre Corneille. - Paris : Henri Didier, 1913. - 

156 p ; 17 X 12 cm. - (La littérature Française illustrée). 

2-373-1/ 1 

674.  Corneille,C.  
L'initiation psychologique de l'éducateur [Texte imprimé] : Connaissances des 

méthodes et travaux expérimentaux / R Arnoux; C. Corneille, Préf. Jean Chateau. - 

Paris : Editions SUDEL, 1967. - 191p. ; 24 cm. 

2-150-94/1 

675.  Cornenin, Robert  
Histoire de l'Afrique :Tome 1 [Texte imprimé] : Des origines au 16 ème siècle / 

Robert Cornenin. - Paris : Payot, 1967. - 496 P. : couv.ill. ; 23 cm. - (collection 
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bibliog : pp 475 - 482 Index : p 485 les cartes 

2-902-33/1 



676.  De Corte, E.  
Les fondements de l'action de didactique [Texte imprimé] / E. De Corte, T. Geerligs, 

J. Peters (et al...); ...[et all.]. - 2e éd. - Bruxelles : De Boeck, 1990. - 402 p. : ill. ; 24 
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Index : 399-402 pp. - ISBN 2804113930 

2-371-14/1 

677.  Cote, Marc  
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Alger : O.P.U, 1983. - 278 P. : .couv. ill. ; 24 X 16 cm. 

Bibliog p-p 272-276 

2-965-383/1, 2-965-383/2 

678.  Cotton, Eugénie  
Les Curies et la radioactvité [Texte imprimé] / Eugénie Cotton. - Paris : éditions 

Seghers, 1963. - 232 P. : couv . ill. ; 18 cm. - (collection Savants du Monde entier ; 
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bibliog p 220 

2-920-62/1 

679.  coudol- thierry piette  
internet et la loi [Texte imprimé] / coudol- thierry piette, bertrand andre. - 1ed. - paris 

: Dalloz, 1997. - 206p ; 13cm. 

1-001.6-119/1 
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moniteurs de l'enseignement supérieur / Alain Coulon, Ridha Ennafaa, Saeed 

Paivandi. - Paris : L' Harmattan, 2004. - 222 p. : ill. en coul. ; 22 x 14 cm. - (Savoir et 
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ISBN 2747560368 

2-370-132/1, 2-370-132/2 

681.  Le Cour Grandmaison, Olivier  
Coloniser, Exterminer [Texte imprimé] : sur la geuerre et l' état colonial / Olivier Le 
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X 14 cm. 
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X 14 cm. 

ISBN 9961645545 
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Fourquet. - Bruxelles : De Boeck, 2003. - 208 p. : couv. en coul. ; 23 cm. - (Médias 

recherches études). 

Bibliogr. Index. - ISBN 2804143678 

2-070-38/1, 2-070-38/2 
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Jean Giraud. - Paris : Librairie Delagrave, 1925. - 458 p ; 18 X 12 cm. 

2-320-1/ 1 
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La Guerre d'Algerie [Texte imprimé] : Dictionnaire et documents :Tome 5 / Yves 

Courrière. - Paris : SGED, 2000. - 2047-2459 P. ; 30 X 22 cm. 

ISBN 2842482050 

SH/2-965-480.5/1, SH/2-965-480.5/2 

687.  Courrière, Yves  
La Guerre d'Algerie [Texte imprimé] : Les feux du désespoir ( La fin d'un empire ) : 

Tome 4 / Yves Courrière. - Paris : SGED, 2000. - 1467-2039 P. ; 30 X 22 cm. 

ISBN 2842482042 

SH/2-965-479.4/1, SH/2-965-479.4/2 

688.  Courrière, Yves  
La Guerre d'Algerie [Texte imprimé] : le temps de léopards : Tome 2 / Yves 

Courrière. - Paris : SGED, 2000. - 407-897 P. ; 30 X 22 cm. 

ISBN 2842482026 

SH/2-965-477.2/1, SH/2-965-477.2/2 

689.  Courrière, Yves  
La guerre d' Algerie [Texte imprimé] : les fils de la toussaint :Tome 1 / Yves 



Courrière; Préface de Kessek Joseph. - Paris : SGED, 2000. - 395 P. ; 30 X 22 cm. 

ISBN 2842482018 

SH/2-965-476.1/1, SH/2-965-476.1/2 

690.  Courrière, Yves  
La guerre d' Algerie [Texte imprimé] : L'heure des colonels : Tome 3 / Yves 

Courrière. - Paris : SGED, 2000. - 907-1457 P. ; 30 Cm. 

ISBN 2842482034 

SH/2-965-478.3/1, SH/2-965-478.3/2 

691.  Le court, dominique  
Bachelard épistémologie [Texte imprimé] / dominique Le court. - france : PUF, 2011. 

- 216p ; 18*15cm. 

ISBN 9782130584063 

2-101-147/1, 2-101-147/2 
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Les CRS en Algérie [Texte imprimé] : la face méconnue du maintien de l'ordre / Jean-

Louis Courtois. - (S.L.) : Marines, 2010. - 416 p. : ill. couv.en coul. ; 22 cm. 

Glossaire Bibliogr. Annexe. - ISBN 9782357430471 

SH/2-965-484/1, SH/2-965-484/2 

693.  Covington, Martin V.  
Vaincre l'échec scolaire [Texte imprimé] : Changer les raisons d'apprendre / Martin V. 

Covington, Karen Manheim Teel. - Paris : De Boeck, 2000. - 165 p. : cou.ill. ; 25 x 18 

cm. - (Animer sa classe / Antoine Roosen). 
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2-370-52/1, 2-370-52/2 

694.  Crahay, Marcel  
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Bruxelles : De Boeck, 2003. - 378 p. : couv.ill. ; 24 x 16 cm. - (Pédagogies en 

développement). 

Bibliogr.p349. - ISBN 2804143783 

2-370-35/1, 2-370-35/2 
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L'économie du cinéma [Texte imprimé] : en 50 fiches / Laurent Creton. - Paris : 

Armand colin, 2008. - 127 p. : ill. ; 18 x13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Glossaire, bibliogr. - ISBN 9782200355395 

2-791-6/2, 2-791-6/1 
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Belgique : Marabout, 1977. - 511 p ; 12*18 cm. 

ISBN 9782501001519 

2-150-76/1 

704.  Daco,Pierre  
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Science politique et Actualité: l'Actualité de la science politique [Texte imprimé] / 

Régis Dandoy. - Belgique : Academia Bruylant, 2010. - 269 p. : Couv en coul. ; 
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SH/2-965-548/1, SH/2-965-548/2 

711.  Dargent,Claude  
Sociologie des opinions [Texte imprimé] / Claude Dargent. - Paris : Armand colin, 
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Traité des sciences pédagogiques [Texte imprimé] : 1Introduction / Maurice - 

Mialaret, Gaston Debesse. - Paris : Presses Universitaires de France, 1969. - 208 p : 

Ill ; 24x16 cm. 

Bibliogr : 192-193 Annexe : 194-204 

2-370-172.1/1 

722.  Debesse, Maurice - Mialaret, Gaston  
Traité des sciences pédagogiques [Texte imprimé] : 3 Pédagogie comparée / Maurice 

- Mialaret, Gaston Debesse. - Paris : Presses Universitaires de France, 1972. - 444 p ; 
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Fondements de la métaphysique des moeurs [Texte imprimé] : Emmanuel Kant / 
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Index: p 64. - ISBN 2729896228 

2-101-102/1 

736.  Delannoi, Gil  
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du P.P.A. A L'U.G.T.A : documents et témoignages sur le syndicalisme algérien : / 

Mohamed Fares; Préf. Mahfoud Caddache. - Alger : éditions andalouses, [s.d]. - 180 

p. : ill. ; 26 x 22 cm. 

Index , photos , cartes géogr. 

2-965-234/1 

924.  Fares, Mohamed  
Aissat Idir [Texte imprimé] : documents et témoignages sur le syndicaliste algerien : 

contribution à l' histoire du mouvement syndicale algerien du PPA à l' UGTA / 

Mohamed Fares. - Alger : ENAG, 2010. - 196 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 26 X 22 

cm. 

ISBN 9789961629215 

2-965-312/4, 2-965-312/5 

925.  Farhat Abbas : Demain se lévera le jour [Texte imprimé] : Ouvrage inédit, 

publié à titre posthume / Abdelhalim Abbas. - Alger : Alger-Livre, 2010. - 173 p. : 

Couv en coul. ; 22*15 cm. - (études et documents). 

Bibliogr : 171 p.- 172 p. - ISBN 9789947897195 



SH/2-920-89/1 

926.  Fauconnier, Denis  
La Pléiade [Texte imprimé] / Denis Fauconnier. - Paris : Ellipses, 2001. - 123 p. : 

couv il . en couv. ; 19 Cm. - (Réseau / Etienne Calais). 

ISBN 2729806881 

2-373-24/1, 2-373-24/2 

927.  Faugère, Jean-Pierre  
Politiques publiques européennes [Texte imprimé] / Jean-Pierre Faugère, Sabrine 

Ferrand- Nagel, Marie-Anick Barthe. - Paris : Economica, 2002. - 264 p : couv.ill. ; 

24 cm. 

Index.p 255 

2-320-65/1, 2-320-65/2 

928.  fauque, vincent  
La Dissolution d'un monde [Texte imprimé] : La grande guerre et l'instauration de la 

modernité culturelle en occident / vincent fauque. - Presse Universitaire laval : Laval ( 

France ), 2002. - 219 P : couv.ill. ; 22Cm. 

ISBN 2763778232 

2-320-73/1 

929.  Fave-Bonnet, Marie-Françoise  
Evaluer, formations et enseignements dans les études supérieures [Texte imprimé] / 

Marie-Françoise Fave-Bonnet; Collab. Richard Lescure Georges Bertin. - Paris : 

Presses université d'Angers, 2006. - 231 p. : Couv.ill. ; 21 x 15 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2915571147 

2-370-174/1 

930.  Favre, Daniel - Hasni, Abdelkrim - Reynaud, Christian  
Les valeurs explicites dans la formation des enseignants [Texte imprimé] : Entre " 

toujours plus " et " mieux vivre ensemble" / Daniel - Hasni, Abdelkrim - Reynaud, 

Christian Favre. - Bruxelles : De Boeck, 2008. - 185 p : Couv.ill ; 24x16 cm. - 

(Perspectives en éducation & formation : Perspectives en éducation & formation). 

Bibloigr : 163-176 Annexe : 155-162. - ISBN 9782804159160 

2-370-161/7, 2-370-161/8 

931.  Fédération de France du FLN  
La femme Algerienne dans la révolution : [Texte imprimé] : textes et témoignages 

inédits / Fédération de France du FLN. - Alger : ENAG, 2006. - 117 p : couv. ill. en 

noir et blanc ; 24 X 14 cm. 

ISBN 9961624602 

SH/2-965-184/1, SH/2-965-184/10 



932.  Feki, Jamel  
PL/ SQL initiation et maitrise [Texte imprimé] : Cours avec exercices et séries 

corrigés sur CD / Jamel Feki. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2005. - 282 

p : Couv.ill ; 24x15 cm. 

Annexes : 207-282. - ISBN 9973372689 

2-370-167/1 

933.  Felissi, Philippe Karim  
Jacques vergès l'anticolonialiste [Texte imprimé] : Entretien avec Philippe Karim 

Felissi / Philippe Karim Felissi. - Alger : Chihab, 2005. - 116 p. ; 24X14 cm. 

ISBN 9961635639 

2-965-41/1, 2-965-41/2 

934.  Feng, Jiren  
Chinese Architecture and Metaphor [Texte imprimé] : Song Culture in the Yingzao 

Fashi building manual / Jiren Feng. - America : University of Hawai press, 2012. - 

304 p. : Couv en coul. ; 26*18 cm. 

Bibliogr : 799 p.- 295 p. Index : 297 p.- 304 p. - ISBN 9780824833633 

2-720-6/1 

935.  Fenneteau, Hervé  
Enquête : Entretien et Questionnaire [Texte imprimé] : 2e édition / Hervé Fenneteau. - 

Paris : Dunod, 2007. - 128 ; 19 cm. 

Biobliog: pp 125-126. - ISBN 978210051337 

2-301-71/1 

936.  Fenniche, Amel Fakhfakh  
Le traitement du mythe dans le théatre baroque [Texte imprimé] / Amel Fakhfakh 

Fenniche. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2001. - 275 p : couv.ill. ; 24 

cm. 

Bibliogr. p269. - ISBN 9973370317 

2-792-6/1, 2-792-6/2 

937.  Féraud, Laurent-Charles  
Histoire de bougie [Texte imprimé] / Laurent-Charles Féraud. - Alger : éditions 

talantikit, 2013. - 263 p. : Couv. ill en coul. ; 23 cm. 

ISBN 9789931343530 

SH/2-965-516/1, SH/2-965-516/2 

938.  Feredj, Mohamed-Sghir  
Histoire de Tizi-Ouzou et de sa région [Texte imprimé] : des origines à 1957 / 

Mohamed-Sghir Feredj; Préf. Chikh Bouamrane. - Alger : ANEP, 2010. - 280 p. : 

couv. ill. en coul. ; 23 X 15 cm. 

ISBN 9789947214794 



2-965-321/1, 2-965-321/2 

939.  Ferhat Abbas de la colonie vers la province le jeune algérien 1930 [Texte 

imprimé] : suivi de rapport au maréchal pétain avril 1941 / Abderrahmane Rebahi. - 

Alger : Alger-Livres éditions, 2011. - 184 p. ; 23.5*15.5 cm. 

ISBN 9789947897232 

SH/2-965-487/1, SH/2-965-487/2 

940.  Ferhat , Abbas  
Autopsie d'une guerre [Texte imprimé] : l'aurore / Abbas Ferhat; Préf. Abderrahmane 

Rebahi. - Alger : Alger-Livres éditions, 2011. - 334 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9789947897218 

SH/2-965-510/1, SH/2-965-510/2 

941.  Ferhat, Abbas  
Demain se lèvera le jour [Texte imprimé] : Ouvrage inédit, publié à titre posthume / 

Abbas Ferhat. - Alger : Alger-Livres éditions, 2010. - 169 p. : Couv. ill ; 23 cm. 

Bibliographie: p.171-p.172. - ISBN 9789947897195 

SH/2-965-531/1, SH/2-965-531/2 

942.  Ferhat, farhat  
The united states and algeria from roosevelt to kennedy 1940-1962 [Texte imprimé] / 

farhat Ferhat. - Algie : Office des publications universitaires, 2006. - P.375 : couv. ill. 

en coul. ; 22 X 15 cm. 

bibliogr . - ISBN 9961010132 

2-320-114/1 

943.  Ferhati , Barkahoum  
De La " Tolérance " en algérie 1830-1962 [Texte imprimé] : Enjeux en soubassement 

/ Barkahoum Ferhati; Préf. Wssyla Tamzali. - Alger : El Dar El Othmania, 2007. - 

214 p. ; 23*16 cm. 

ISBN 9789947810286 

SH/2-965-650/1 

944.  Ferkous, Salah  
Aperçu de l'histoire de l'algerie [Texte imprimé] : Des phénéciens à l'indépendance / 

Salah Ferkous. - Annaba ( Algerie ) : Dar El-Ouloum, 2007. - 302 p. : co. ill. en coul. 

; 24 X 16 cm. 

ISBN 97899619091 

2-965-361/5, 2-965-361/4 

945.  Ferrah, Abdelaziz  
Tlemcen [Texte imprimé] : cité sanctuaire / Abdelaziz Ferrah. - Alger : Apic, 2011. - 

274 p. : couv. ill. en coul. ; 23 X 24 cm. - (Tlemcen capitale de la culture arabe). 



2-965-423/1 

946.  Ferrah, Abdelaziz  
L'emir abdelkader [Texte imprimé] : le temps d'une halte : entretien / Abdelaziz 

Ferrah. - algérie : Apic, 2011. - 433 p. ; 24 cm. 

ISBN 9789961769652 

2-965-441/1, 2-965-441/3 

947.  Ferrah, Abdelaziz  
Le temps d'une halte [Texte imprimé] : rencontre avec l'Emir Abdelkader / Abdelaziz 

Ferrah; Préf. Mohamed Boutaleb. - Alger : Apic, 2004. - 292 p. : couv. ill. en coul. ; 

24 X 16 cm. 

ISBN 9961769082 

2-965-461/1 

948.  Ferrah, Abdelaziz  
Etienne et Sliman [Texte imprimé] / Abdelaziz Ferrah. - Alger : ANEP, 2002. - 390 p 

: couv. ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

Annexe, bibliogr. - ISBN 9789961768051 

2-965-239/1, 2-965-329/2 

949.  Ferrand, Jean-Paul  
Schopenhauer ou l'épreuve de la volonté [Texte imprimé] : 1788-1860 / Jean-Paul 

Ferrand. - Paris : Ed. Ellipses ; Marketing : [s.n], 1998. - 64p. : cow ill ; 19 cm. - 

(collection philo - philosophes). 

bibliog.63-64. - ISBN 2729848347 

2-101-12/1 

950.  Ferrand, ludovic  
La psychologie moderne [Texte imprimé] : Textes fondateurs du XIXe s. avec 

commentaires / Serge Nicolas; ludovic Ferrand. - Belgique : De Boeck, 2003. - 358 p. 

: couv.il. ; 24 cm. 

bibliog: pp 359-360. - ISBN 2804142760 

2-150-41/1, 2-150-41/2 

951.  Ferrand, Michéle - Imbert, François - Marry, Catherine  
L'excellence scolaire : une affaire de famille [Texte imprimé] : Le cas des 

normaliennes et normaliens scientifiques / Michéle - Imbert, François - Marry, 

Catherine Ferrand, christian Baudelot. - Paris : L'Harmattan, 1999. - 210 p : ill ; 

22x14 cm. - (Bibliothéque de l'éducation). 

Bibliogr : 189-200 Annexes : 201-206. - ISBN 273848221x 

2-370-119/1 



952.  Ferraoun, Mouloud  
Les poèmes de si Mohand [Texte imprimé] : 1845 - 1906 / Mouloud Ferraoun. - Alger 

: ANEP, 2005. - 101 p. ; 24X14 cm. 

ISBN 978994721245 

2-965-86/1, 2-965-86/2 

953.  Ferréol , Gilles  
Introduction à la sociologie [Texte imprimé] / Gilles Ferréol, Jean-Pierre Noreck. - 

paris : Armand colin, 2007. - 236 p. : couv.il. ; 21 cm. - (Cursus). 

index :pp 225-236. - ISBN 2200352325 

2-301-43/1, 2-301-43/2 

954.  Ferréol , Gilles*  
Introduction à la sociologie [Texte imprimé] / Gilles* Ferréol, Jean-Pierre* Noreck. - 

Paris : Armand colin, 2005. - 191 p : couv.il. ; 21 cm. - (Cursus). 

Index : pp 184-191. - ISBN 2200266103 

2-301-44/1, 2-301-44/2 

955.  Ferrier, Jean - Pierre  
L' année diplomatique 2004 [Texte imprimé] : la synthèse annuelle des problèmes 

politiques internationaux / Jean - Pierre Ferrier. - Paris : Gualino, 2003. - 293 p. ; 24 x 

16 cm. 

Index. - ISBN 2842006526 

2-327-4/1 

956.  Ferrière, A. D  
Un Mystique moderne [Texte imprimé] : P . Deunov ou le christianisme vécu selon 

Jésus de Nazareth / A. D Ferrière. - Suise : éditions de la Baconnière, (S.D). - 64 P. ; 

19 cm. 

2-920-43/1 

957.  Ferro, Marc  
Le Livre noir du colonisation [Texte imprimé] : XVI° - XXI siècle De l'extermination 

à la repentance / Marc Ferro. - Paris : Robert Lafont, 2003. - 843 P. : couv.ill. ; 24 

Cm. 

ISBN 2221092546 

SH/2-965-342/1 

958.  Ferro, Marc    

Le Livre noir du colonialisme  : [نص مطبوع]XVI° - XXI siècle : de l"extermination à 

la repentance :Tome 1 / Marc Ferro. - Alger : Dar el Kitab el Arabi, 2014. - 430 p. ; 

25 cm.  

Biblio:430 p .-  9782221092545ر.د.م.ك 



SH/2-965-597.1/1, SH/2-965-597.1/2 

959.  Ferro, Marc  
Le Livre noir du colonialisme [Texte imprimé] : XVI° - XXI siècle : de 

l"extermination à la repentance :Tome 2 / Marc Ferro. - Alger : Dar el Kitab el Arabi, 

2014. - 843 p. ; 25 cm. 

ISBN 9782221092545 

SH/2-965-598.2/1, SH/2-965-598.2/2 

960.  Ferroukhi, Mahfoud  
Our ancestors the numidian kings [Texte imprimé] : aloso known as the aguellids of 

imazighen : 3rd centryBC to 1st centry after the Christ / Mahfoud Ferroukhi. - Alger : 

Dalimen, 2011. - 141 p. : couv. ill. en coul. ; 27 cm. - (Tlemcen capitale de la culture 

arabe). 

2-965-421/1, SH/2-965-421/2 

961.  Feys, Henri-léon  
Histoire d'Oran [Texte imprimé] : Avant, pendant et aprés la domination Espagnole / 

Henri-léon Feys. - Alger : Talantikit, 2013. - 288 p. : Couv en coul. ; 22*15 cm. 

ISBN 9789931343769 

SH/2-965-645/1 

962.  Fiault, Noelle  
Identité(s), filiation, se repérer pour apprendre [Texte imprimé] : 20 ème congrès de la 

FNAREN du 22 au 25 Juin 2005 à Nice / Dir. Noelle Fiault. - Nice : CRDP de Nice ; 

Paris : Scéren, 2006. - 250 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. - (Documents , actes et 

rapports pour l'éducation / Jean-Michel Lecomte). 

ISBN 2866294181 

2-370-3/2, 2-370-3/3 

963.  Fichte  
La destination de l'homme [Texte imprimé] / Fichte; préf - de J. Hyppolite; trad. par 

M. Molitor. - Paris : éd Union Générale ; éd Montagne : [s.n], 1942. - 230 p. : couv . 

ill ; 18 cm. - (Le monde en 10 - 18). 

bibliog: p 320. 

2-101-35/1 

964.  Figari, Gérard  
Evaluer : quel référentiel ? [Texte imprimé] / Gérard Figari, Jacques Préface de 

Ardoino. - 1 re éditions. - Bruxelles : De Boeck Université, 1994. - 191 p : couv.ill. ; 

24 cm. - (Pédagogies en développement). 

Bibliogr. p185. - ISBN 2804119114 

2-370-77/1 



965.  Fijalkow, Jacques  
La gestion de la classe [Texte imprimé] / Jacques Fijalkow, Thérése Nault. - 2005. - 

Paris : De Boeck ; Liban : Delta, 2002. - 277 p ; 24x16 cm. - (Perspectives en 

éducation et formation / Philippe Jonnaert). 

Bibliogr : 239-263 Index : 265-271. - ISBN 2804137724 

2-370-106/1 

966.  Filliettaz, Laurent  
processus interactionnels et situations éducatives [Texte imprimé] / Laurent Filliettaz, 

Maria-Louisa Schubauer-Leon. - Bruxelles : De Boeck, 2008. - 325 p : couv.ill.en 

coul ; 24X15 cm. - (Raisons éducatives). 

ISBN 9782804159434 

2-370-1/ 2, 2-370-1/ 3 

967.  Filloux, Jean-claud  
l' inconscient [Texte imprimé] / Jean-claud Filloux. - Paris : Presses Universitaires de 

France, 1973. - 126 p : couv.il. ; 19 cm. - (Que sais- je?). 

bibliog: pp 127-128. 

2-150-36/1 

968.  Finding, Susan  
The abolition of slavery in britain (1787-1840) [Texte imprimé] : Débats et 

dissensions = l'abolition de l'esclavage au royame-uni (1787-1840) debate and 

dissension / Susan Finding. - (S.L) : Editions Sedes, 2009. - 146 p. : Covr. ill. ; 23 cm. 

Bibliogr.: p.127.-p.142 Index: p.143-p.146. - ISBN 9782301000606 

SH/2-940-3/1, SH/2-940-3/2 

969.  Fisher, Godfrey  
Legende barbaresque [Texte imprimé] : Gerre, commerce et piraterie en Afrique du 

nord de 1415 à 1830 / Godfrey Fisher; Trad. Farida Hellal. - Alger : O.P.U, 2002. - 

487 p. : couv. ill. ; 22 cm. 

Bibliog. Index. - ISBN 9961004795 

SH/2-965-350/1, SH/2-965-350/2 

970.  Flichy, Patrice  
Une histoire de la communication moderne [Texte imprimé] : Espace public et vie 

privée / Patrice Flichy. - Alger : Casbah éditions, 2000. - 288 p : Couv ; 19x13 cm. 

Bibliogr : 241-274 Index: 275-281. - ISBN 9961642724 

2-070-23/1, 2-070-23/2 

971.  Flipo, Fabrice  
Le développement durable [Texte imprimé] / Fabrice Flipo. - France : Bréal, 2007. - 

128 p. ; 19 cm. - (Thèmes a Débats sociètè). 

Bibliog: pp 122-124. - ISBN 978274950713 



2-301-70/1, 2-301-70/2 

972.  Le Floch, Patrick - Sonnac, Nathalie  
économie de la prese [Texte imprimé] / Patrick - Sonnac, Nathalie Le Floch. - Paris : 

Editions la découverte, 2000. - 128 p : Couv.ill ; 18x11cm. - (Repères / Pascal 

Combemale). 

Bibliogr : 117-120. - ISBN 2707131741 

2-070-15/1, 2-070-15/2 

973.  Florin, Agnès  
Introduction à la psychologie du développement [Texte imprimé] : Enfance et 

adolescence / Agnès Florin. - Paris : Dunod, 2003. - 123 p : couv.il. ; 19 cm. - (Les 

topos). 

bibliog: pp 123-128. - ISBN 2100065084 

2-150-34/1 

974.  Fohlen, Claude  
L'Amérique anglo-saxonne de 1815 à nos jours [Texte imprimé] / Claude Fohlen. - 2 

ed. - Paris : P.U.F, 1969. - 386 P. : couv . ill . en .coul. ; 18 cm. - (collection nouvelle 

clio : l'histoire et ses problèmes ; 43). 

2-902-24/1 

975.  Fontaine, Philippe  
La Moral [Texte imprimé] : Le Devoir , la volonte , la personne / Philippe Fontaine. - 

Paris : Ed.Ellipses ; Marketing : [s.n], 1997. - 64 P. : Couv.ill. ; 19 cm. - (philo - 

nolions). 

glossaire 62 p. index 63 p. - ISBN 2729857710 

2-101-3/1 

976.  Fontaine, Philippe  
La question d`autrui [Texte imprimé] / Philippe Fontaine. - Paris : Ellipses ; 

Marketing : [s.n], 1999. - 112 p. : couv.ill ; 24 X 16 cm. - (collection philo). 

BIBLIOG:PP 109-112. - ISBN 2729869484 

2-101-86/1 

977.  Fontanel, Jacques  
Géoconomié de la globalisation [Texte imprimé] / Jacques Fontanel. - Alger : Office 

des publications universitaires, 2005. - 443 p : couv.ill. ; 24 cm. - (Coté Cours). 

ISBN 9961009045 

2-320-80/1, 2-320-80/2 

978.  Fontanel, Jacques  
Les organisations non gouvernement [Texte imprimé] / Jacques Fontanel. - Alger : O 



P U, [s.d]. - 103 p : couv.ill. ; 24 cm. 

Bibliogr. p100. - ISBN 9961009371 

2-320-118/1, 2-320-118/2 

979.  Ford, Charles  
Max Linder [Texte imprimé] / Charles Ford. - Paris : éditions Sghers, 1966. - 192 P. : 

couv - ill. ; 18 cm. - (collection cinéma D'aujourd'hui ; 38). 

bibliog pp 187 - 188 

2-920-30/1 

980.  Former des enseignants professionnels [Texte imprimé] : Quelles stratégies 
? Quelles compétences ?. - 3e édition. - Bruxelles : De Boeck Université, 2001. - 268 

p : couv.ill. ; 24 cm. - (Perspectives en éducation et formation / Philippe Jonnaert). 

ISBN 2804137406 

2-370-93/1, 2-370-93/4 

981.  Fotso,François  
De la pédagogie par objectifs à la pédagogie des compétences [Texte imprimé] / 

François Fotso, Préf. Pierre Fankoua. - Paris : L'haramattan, 2011. - 95p. ; 22cm. 

Bibliogr.p.89-91. - ISBN 978229654089 

2-370-184/1, 2-370-184/2 

982.  Foubet, Fabrice  
La Vérité [Texte imprimé] : L`Irrationnel, le sens , la sagesse / Fabrice Foubet. - Paris 

: Ed.Ellipses ; Marketing : [s.n], 1996. - 64 p. : couv.ill ; 19 .cm. - (Philo-notions). 

index: p64. - ISBN 2729896252 

2-101-4/1 

983.  Fougerouse,Marie-christine  
L'évaluation des productions complexes en français langue étrangére/seconde dans 

l'énseignement supérieur [Texte imprimé] / Marie-christine Fougerouse. - Paris : 

L'Harmattan, 2010. - 171 p. : ill. couv.en coul. ; 24 cm. 

Index. - ISBN 9782296126695 

SS/2-370-197/5 

984.  Foulin, Jean-Noel  
Psychologie de l'éducation [Texte imprimé] / Jean-Noel Foulin, Serge Mouchon. - 

Paris : Nathan, 1999. - 128 p. : couv.ill. ; 19 x 14 cm. - (128 ; 234). 

Bibliogr : 125-126 Index : 123-124. - ISBN 2091908622 

2-370-44/5, 2-370-44/1 



985.  Fourastié, Jean  
La productivité [Texte imprimé] / Jean Fourastié. - 7 ed. - Paris : P. U .F, 1968. - 128 

P. : couv.ill ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 557). 

2-320-42/1 

986.  Fourastié, Jean  
Histoire de demain [Texte imprimé] / Jean Fourastié, Claude Vimont. - Paris : P.U. F, 

1968. - 128 P. : couv. ill. ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 711). 

2-902-40/1 

987.  Foure, Jusline  
Relations internationales [Texte imprimé] : histoires, questions régionales enjeux / 

Jusline Foure, Yannick Prost. - Paris : Ellipses, 2008. - 608 p : couv. ill. en coul. ; 24 

X 17 cm. 

Index. - ISBN 97827299838812 

2-378-8/1, 2-378-8/2 

988.  Fourez , gérard  
Pratiquer l'epistémologie [Texte imprimé] : un manuel d'initiation pour les maitres et 

formateurs / gilles Baillat; gérard Fourez. - Bruxelles : De Boeck, 2004. - 202 p. ; 

24*17 cm. 

ISBN 9782804145425 

2-101-139/1 

989.  Fourez,gérard  
Eduquez [Texte imprimé] : Enseignement,élèves,écoles,éthiques,sociétés / gérard 

Fourez. - Bruxelles : De Boeck, 2006. - 232p. ; 24 cm. 

ISBN 2804150461 

2-370-178/1, 2-370-178/2 

990.  Fournel, J.- L.  
La grammaire de la république [Texte imprimé] : Langages de la politique chez 

Francesco Guicciardini (1483 - 1540) / J.- L. Fournel, J.-C. Zancarini. - Geneve : 

Librairie Droz, 2009. - 566 p : couv.ill. ; 22 cm. 

Bibliogr.p 525 Index. p 551. - ISBN 978260001292. - ISSN 14225581 = La 

grammaire de la république 

2-320-119/1, 2-320-119/2 

991.  Fourrier , Charles  
L'enseignement français de l'antiquité a la révolution [Texte imprimé] : précis 

d'histoire des institutions scolaires par les textes juridiques / Charles Fourrier. - paris : 

institut pédagogique national, 1961. - 269 p. : couv.ill. ; 21 x 13 cm. 

2-370-22/1 



992.  Fragnière , Jean-Pierre  
Comment réussir un mémoire [Texte imprimé] / Jean-Pierre Fragnière. - 3 édition. - 

Paris : Dunod, 2001. - 120 P ; 22 x13 Cm. 
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2-370-109/1 
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Quelle université ? quelle société ? [Texte imprimé] / France . Centre de 

regroupement des informations universitaires. - Paris : Ed du Seuil, 1968. - 224 P. : 

couv.ill. ; 20 cm. - (collection combats). 
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ISBN 9782200244590 

2-301-90/1 

1144.  Guslevic, Caroline  
Etude sur Marguerite Yourcenar [Texte imprimé] : Alexis ou le traité du Vain combat 

/ Caroline Guslevic. - Paris : Ellipses, 2003. - 112 p. : ill. ; 19 X 15 cm. - (Résonances 

/ Etienne Calais). 

Glossaire, bibliogr. - ISBN 2729815708 

2-373-8/3, 2-373-8/1 

1145.  Gutas, Dimitri  
Pensée Grecque Culture Arabe [Texte imprimé] / Dimitri Gutas. - Paris : Aubier, 

2005. - 340 p : couv.il. en coul. ; 24 cm. 

biblioig: pp 341-348. - ISBN 2700734157 

2-101-118/1, 2-101-118/2 

1146.  Guy-Grand, Mathieu  
La culture générale à travers les grands auteurs [Texte imprimé] : 17 ème- 20 ème 

siècle : classes préparatoires, institut d'études politiques, 1er et 2nd cycle 

universitaires / Mathieu Guy-Grand. - Paris : Ellipses, 2004. - 333 p : couv. ill. en 

coul. ; 24 X 16 cm. 

Index. - ISBN 2729820167 

2-378-5/1 

1147.  Haaz, Ignace  
Nietzsche et la métaphore cognitive [Texte imprimé] / Ignace Haaz. - Paris : 

L'Harmattan, 2005. - 293 p. : couv.il. ; 22 cm. - (pistémologie et philosophie des 

Sciences). 

bibliog: pp 294-298. - ISBN 2296000142 

2-101-127/1, 2-101-127/2 

1148.  Habart, Michel  
Histoire d'un parjure [Texte imprimé] / Michel Habart. - Alger : ANEP, 2007. - 170 p. 

; 24X14 cm. - (Voix de l' anticolonialisme). 

ISBN 978997421327 

2-965-87/1, 2-965-87/2 

1149.  Hacéne, Abdellah  
Le treizième homme ou le commando des Bibans [Texte imprimé] / Abdellah Hacéne. 

- Alger : ENAG, 2005. - 175 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. 

ISBN 9961624050 



SH/2-965-459/1, SH/2-965-459/2 

1150.  Hachouf, Salim  
Le droit à l'existance [Texte imprimé] : Institution psychologie deviner / Salim 

Hachouf. - Alger : O.P.U, 1993. - 290 p. ; 22 Cm. 

bibliog: pp 290-294. 

2-150-53/1 

1151.  Haddadou,Mohand Akli  
Guide de la culture berbère [Texte imprimé] / Mohand Akli Haddadou. - Béjaia : 

Talantikit, 2013. - 342p. : couv.en coul. ; 22cm. 

ISBN 9789947819777 

2-301-93/2, 2-301-93/1 

1152.  Hadj Ali, Bachir  
Oeuvre poétique [Texte imprimé] / Bachir Hadj Ali; Préf. Janine Fève-Caragueul. - 

Alger : éditions ANEP, 2004. - 135 p. ; 20 x 13 cm. - (Patrimoine). 

ISBN 978994721217 

2-965-106/1, 2-965-106/2 

1153.  Hadj Haddou , Mohamed  
Combattants des ondes et martyres de l'histoire [Texte imprimé] / Mohamed Hadj 

Haddou. - Alger : Dar Elquds El Arabi, 2013. - 358 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9789947927571 

SH/2-965-557/1, SH/2-965-557/2 

1154.  Hadjadj Bachir  
Le serment à l' aieul : Les valeurs de réves [Texte imprimé] : cent cinquante ans 

d'histoire d' une famille algerienne / Hadjadj Bachir; Préf. Jean Lecouture. - Alger : 

Hibr éditions, 2009. - 456 p : couv. ill. en noir et blanc ; 24 X14 cm. 

Lexique . - ISBN 9789947838428 

2-965-189/6, 2-965-189/7 

1155.  Hadjadji, Hamdane  
Vie et oeuvre du poète andalou [Texte imprimé] : Ibn - Khafadja / Hamdane Hadjadji. 

- Alger : L'I.PA, 1968. - 240 P. : couv.ill. ; 21 cm. 

Index p - p : 209 - 233 

2-920-53/1 

1156.  Hadjil, Djillali  
Du " droit " de poursuite... le bonbardement de sakiet sidi-youcef [Texte imprimé] : 

Par l'aviation française ( 8 février 1958 ) / Djillali Hadjil; Préf. Rédha Malek. - Alger : 

Editions Dahlab, 1997. - 102 p. ; 23 x 15 cm. 

ISBN 9961611403 



2-965-126/1 

1157.  Hadroug , Mimouni  
Recueil de proverbes algeriens et des pays arabes [Texte imprimé] / Mimouni 

Hadroug. - Alger : Editions Mimouni, 2013. - 272 p. ; 23.5*16 cm. 

ISBN 9789961681589 

SH/2-398-2/1, SH/2-398-2/2 

1158.  Hain, Victor  
Jeux de scène [Texte imprimé] / Victor Hain. - Paris : (s.e.), 2002. - 58 p. : couv. ill. ; 

19 cm. - (Collection des quatre-vents). 

ISBN 2907468987 

2-792-11/1 

1159.  Hajiat, Abdelhamid  
Le Maghreb central [Texte imprimé] : sous la règne du sultan Ziyanide Abou 

Hammou Mousa 2 : 760 - 91/1359 - 89 / Abdelhamid Hajiat. - Alger : Dar El Maarifa, 

2011. - 24 X 11 cm. - (Tlemcen capitale de la culture islamique). 

Bibliogr., annexes 

2-965-411/1 

1160.  Halté, Jean - françois - Rispail, Marielle  
L'oral dans la classe : compétences, enseignement, activités [Texte imprimé] / Jean - 

françois - Rispail, Marielle Halté. - Paris : L'Harmattan, 2005. - 297 p : Couv ; 22x14 

cm. - (Sémantiques / Marc Arabyan). 

Bibliogr : 294. - ISBN 2747581241 

2-370-136/1, 2-370-136/2 

1161.  Hamadache, Tahar  
Proverbes Berbères de kabylie [Texte imprimé] : NNAN IMEZWURA / Tahar 

Hamadache. - Alger : Talantikit, 2013. - 142 p. : Couvr. ill. ; 19 cm. 

ISBN 9961760581 

SS/2-398-1/1, SS/2-398-1/2 

1162.  Hamel Benaouda  
Systeme productif algerien et indepandance nationale [Texte imprimé] : tome 1 / 

Hamel Benaouda. - Alger : Office des publications universitaires, 1983. - 415 P. : 

couv. ill. en coul. ; 24 X 15 cm. 

2-965-363.1/1, 2-965-363.1/10 

1163.  Hamel Benaouda  
Systeme productif algerien et indepondance nationale [Texte imprimé] : tome 2 / 

Hamel Benaouda. - Alger : Office des publications universitaires, 1983. - P 416- P619 

: couv.ill.en coul. ; 24 X 15 cm. 



2-965-362.2/1, 2-965-362.2/2 

1164.  HAMET, Ismael  
Le gouvernement marocain et la conquete d'alger [Texte imprimé] / Ismael HAMET. 

- 3 ed. - Alger : Thala Edition, 2013. - 182 P. ; 23 Cm. 

ISBN 9789947834879 

SH/2-965-579/1 

1165.  Hamon , Hervé  
Les porteurs de valises [Texte imprimé] : la résistante Française à la guerre d'Algerie / 

Hervé Hamon, Patrick Rotman. - Alger : Dahleb, 432 p. - 434 p. : couv. ill. en coul. ; 

24 X14 cm. 

Annexes, index, photos. - ISBN 9961612354 

2-965-188/1, 2-965-188/2 

1166.  Hamour, Nadia  
L'europe et le monde arabe depuis 1914 [Texte imprimé] / Nadia Hamour. - Paris : 

Ellipses, 2009. - 248 p : couv. ill. en coul. ; 19 X 14 cm. 

Cartes, chronologies, bibliogr. - ISBN 9782729840754 

2-327-5/2, 2-327-5/1 

1167.  Hani, Abdelkader  
Correspendance de l' emir Abdelkader 1833-1883 [Texte imprimé] / Abdelkader 

Hani. - Alger : Editions Dar El Gherb, [s.d]. - 183 p. ; 22X13 cm. 

ISBN 9961543696 

2-965-162/1 

1168.  Hanini Abdelkrim  
Tébessa à travers l'histoire : [Texte imprimé] : Recuiel de textes / Hanini Abdelkrim. - 

Alger : Chihab éditions, 2009. - 203 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X14 cm. 

ISBN 978996163817 

SH/2-965-427/1, SH/2-965-427/2 

1169.  Hannache, Ahmed  
La longue marche de l' Algerie combattante 1830 - 1962 [Texte imprimé] / Ahmed 

Hannache. - Alger : Dahleb, 2006. - 388 p : couv. ill. en coul. ; 24 X14 cm. 

Photos, 

SH/2-965-197/1, SH/2-965-197/2 

1170.  Hansen,Christine  
Psychologie expérimentale [Texte imprimé] / Anne Myers; Christine Hansen, Trad. 

Dieudonné Zele. - Bruxelles : De Boeck, 2007. - 625p. : ill. ; 27 cm. 

2-150-84/1, 2-150-84/2 



1171.  Harbi , Mohammed  
La Guerre d'algerie [Texte imprimé] : 1954-1962 , la fin de l'amnésie - Tome 2 / 

Mohammed Harbi. - Alger : Chihab éditions, 2004. - 380 p. ; 15*24 cm. 

ISBN 9789961635117 

SH/2-965-550.2/1, SH/2-965-550.2/2 

1172.  Harbi, Mohamed  
Une vie debout [Texte imprimé] : Mémoires politiques : 1945-1962 : Tome 1 / 

Mohamed Harbi. - Alger : Casbah éditions, 2001. - 418 p. ; 24X14 cm. 

ISBN 996164347X 

2-965-164/1 

1173.  Harbi, Mohammed  
1954 , la guerre commence en Algérie [Texte imprimé] / Mohammed Harbi. - Alger : 

Editions Barzakh, 2005. - 213 p. : ill. ; 23 x 15 cm. 

ISBN 978996189269 

2-965-128/1 

1174.  Haroun, Ali  
L' été de la discorde [Texte imprimé] : Algérie 1962 / Ali Haroun. - Alger : Casbah 

éditions, 2000. - 238 p. ; 24 X 14 cm. 

Annexes : 213 p.- 235 p. - ISBN 9961642538 

2-965-54/4, 2-965-54/1 

1175.  Haroun, Ali  
La 7ème wilaya [Texte imprimé] : La guerre du FLN en France / Ali Haroun. - alger : 

Casbah éditions, 2005. - 524 cm : ill. ; 24 X15 cm. 

ISBN 9961645227 

SH/2-965-02/4, SH/2-965-02/5 

1176.  Hassaine, Mohamed  
Chaabi Memoires [Texte imprimé] : Le devoir de memoire / Mohamed Hassaine. - 

Alger : ILAF, 2013. - 145 p. : Couv en coul.Ill. ; 22*30 cm. 

ISBN 9789931912422 

SH/2-780-11/1, SH/2-780-11/2 

1177.  Hassan Daouadji, Dalila  
Sur les traces de lalla [Texte imprimé] : La sainte de Tlemcen / Dalila Hassan 

Daouadji. - Alger : Ministère de la culture, 2011. - 195 p. : couv. ill. en coul. ; 27 X 

21 cm. - (Tlemcen capitale de la culture islamique). 

2-965-407/1, 2-965-407/2 



1178.  Hassani, Abdelkrim  
Guerilla sans visage [Texte imprimé] : Les premiers Réseaux : Tome 1 / Abdelkrim 

Hassani. - Alger : Office des publications universitaires, 2009. - 237 p. : ill. ; 22 x 15 

cm. 

ISBN 9789961012802 

SH/2-965-123.1/1, SH/2-965-123.1/10 

1179.  Haut conseil islamique  
La Mondialisation et son impact sur la culture islamique [Texte imprimé] : actes du 

colloque international : Alger - 10,11 et 12 mais 2004 / Haut conseil islamique. - 

Alger : Haut conseil islamique, 2005. - 91 p. : fig. ; 23 cm. 

ISBN 9789961795148 

SH/2-210-6/1 

1180.  Hawkes, Jacquetta - Woolley, Leonard  
Histoire du developpement culturel et scientifique de l'humanite [Texte imprimé] : 

Volume I. La prehistoire et les debuts de la civilisation / Jacquetta - Woolley, Leonard 

Hawkes. - Paris : Robert Laffont : [s.l] : Unesco, 1967. - 720 p. : Couv en 

coul.photos.ill. ; 28x22 cm. 

Bibliogr : 710 p.- 720 p. 

2-903-6.1-1/1 

1181.  HAYA, Djelloul  
Aux sources de novembre [Texte imprimé] / Omar Mokhtar CHAALAL; Djelloul 

HAYA. - Alger : Apic, 2013. - 152 P. ; 22 Cm. 

ISBN 9789961769874 

SH/2-965-546/1, SH/2-965-546/2 

1182.  Hazard, Paul  
La Crise de la conscience européenne [Texte imprimé] : 2, 1680 - 1715 / Paul Hazard. 

- Paris : Librairie Arthème Fayard, 1969. - 320 p. : couv. ill ; 16 cm. - (collection idée 

; 174). 

Bibliog: p 320. 

2-301-52/1, 2-301-52/2 

1183.  Hazard, Paul  
La Crise de la conscience européenne Tome 1, 1680 - 1715 [Texte imprimé] / Paul 

Hazard. - Paris : Gallimaard, 1961. - 320 p. : couv. ill ; 16 cm. - (collection idées ; 

173). 

Bibbliog: p 320 

2-301-63/1, 2-301-63/2 

1184.  Hearro,Patricia F   

عمان : دار الفكر ناشرون و موزعون,  -. Patricia F Hearroإدارة مراكز رعاية األطفال [نص مطبوع] / 



  سم. 24ص. : غالف مصور ; 472 - .2013

 9789957079994ر.د.م.ك  -. 472-459بيبليوغرافيا:ص

1-362-12/1, 1-362-12/2 

1185.  Hebbo, Ahmed  
Worterbuch der studenten zweisprachig [Texte imprimé] : Deutsch- Arabisch, 

Arabisch- Deutsch = ألماني -عربي، عربي -معجم الطالب المزدوج: ألماني  / Hashem Al-ayoubi; 

Ahmed Hebbo. - 3 éd. - Beirut : Dar Al-Kotob Al- Ilmiyah, 2007. - 362 p. : Couvr. ill. 

en coul. ; 16 cm. 

ISBN 2745134183 

SH/2-030-8/1, SH/2-030-8/2 

1186.  Héber - Suffrin, Pierre  
Nietzsche [Texte imprimé] / Pierre Héber - Suffrin. - Paris : Ellipses ; Marketing : 

[s.n], 1997. - 64 p. : couv.il. ; 19 cm. - (philo - philosophes). 

bibliog : pp-63-64. - ISBN 2729867430 

2-101-15/1 

1187.  Heber-Suffrin, Pierre  
Une Lecture de par-delà bien et mal [Texte imprimé] : Anciennes et nouvelles valeurs 

chez nietzsche / Pierre Heber-Suffrin. - Paris : Ellipses ; Marketing : [s.n], 1999. - 160 

p. : Couv.il. ; 19 cm. - (Philo). 

bibliog p-p : 149 - 150 index p-p : 151-153. - ISBN 2729858423 

2-101-25/1 

1188.  Helbo, D'André  
Performance et savoirs [Texte imprimé] / D'André Helbo. - Bruxelles : De Boeck, 

2011. - 200 p. : Couv en coul. ; 24*16 cm. - (Culture & communication). 

Bibliogr : 195 p.- 196 p. - ISBN 9782804163990 

2-070-94/1, 2-070-94/2 

1189.  Hellal, Abderrazak  
Image d' une révolution [Texte imprimé] : la révolution Algerienne dans le cinema et 

dans les textes français durant la période du conflit / Abderrazak Hellal. - Alger : 

Office des publications universitaires, 2009. - 173 p. : couv. ill. ; 23 X 13 cm. 

ISBN 978996101281 

2-965-138/9, 2-965-138/2 

1190.  Hellal, Amar  
Le mouvement reformiste Algerien [Texte imprimé] : Les hommes et l'histoire ( 1831 

- 1957 ) / Amar Hellal. - Alger : Office des publications universitaires, 2009. - 383 p. : 

couv. ill. ; 24 X14 cm. 

ISBN 978996100548 



SH/2-965-160/1, SH/2-965-160/10 

1191.  Henni, Ahmed  
La colonisation agraire et le sous - développement en Algérie [Texte imprimé] / 

Ahmed Henni. - Alger : ENAG, 2009. - 246 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 24 X 16 

cm. 

Bibliogr. - ISBN h9789961627047 

2-965-334/1, 2-965-334/2 

1192.  Henry,Robert  
A Glossary of british and American institutions [Texte imprimé] : 

Politics,Economics,Education,Culture,Social services / Marie-josé Arquié; Robert 

Henry. - Paris : Armand colin, 1997. - 396p. : ill. ; 24 cm. 

Numéro normalisé 9782200017118 

2-370-212/1, 2-370-212/2 

1193.  Herbi, Bouarfa  
La bataille de fillaoucene [Texte imprimé] : Tome 1 : a la mémoire des hommes / 

Bouarfa Herbi. - Alger : Dar essabil, 2013. - 205 p. : Couv en couL. Ill. ; 24*16 cm. 

ISBN 9789931339076 

SH/2-965-586.1/1, SH/2-965-586.1/2 

1194.  Herbi, Bouarfa  
La bataille de fillaoucene [Texte imprimé] : Tome : 02 / Bouarfa Herbi. - Alger : Dar 

essabil, 2013. - 326 p. : Couv en coul.Ill. ; 24*16 cm. - (La guerre d'Algérie). 

ISBN 9789931339076 

SH/2-965-587.2/1, SH/2-965-587.2/2 

1195.  Hermann, christian  
Initiation au siècle des lumières [Texte imprimé] / christian Hermann. - paris : 

Ellipses, 2008. - 271 p. 

ISBN 9782729835958 

2-101-196/1, 2-101-196/2 

1196.  Herrmann, Hans - Harald - Wunsch, Volker  
Nature [Texte imprimé] : Le régne végétal / Hans - Harald - Wunsch, Volker 

Herrmann. - Paris : SGED, 1998. - 400 p. : Couv. Photos. ; 30x22 cm. - 

(Encyclopédie Bordas). 

Glossaire : 388 p.- 391p. Index : 392 p.- 400 p. - ISBN 3577039000 

2-030-4.11/1 

1197.  Hersi, Abderrahmane  
Les mutations des structures agraires en Algérie depuis 1962 [Texte imprimé] / 

Abderrahmane Hersi; Préf. Yves Bouchut. - 2 ème édition. - Alger : Office des 



publicatins universitaires, 1981. - 206 P. ; 24 X 16cm. 

Bibliog pp. 195-204 

2-965-386/1, 2-965-386/2 

1198.  Herzallah, Abdelkarim - Baddari, Kamel  
Comprendre et pratiquer : le LMD [Texte imprimé] : Licence - Master - Doctorat : 

Etudiants - Enseignants / Abdelkarim - Baddari, Kamel Herzallah. - Alger : Office des 

publications universitaires, 2007. - 130 p : Couv.ill ; 22x15 cm. 

Glossaire : 103-115 Annexes : 93-101. - ISBN 9789961011102 

2-370-139/1, 2-370-139/2 

1199.  Herzlich , Claudine  
Réussir sa thèse en sciences sociales [Texte imprimé] / Claudine Herzlich. - Paris : 

Nathan/Vuef, 2002. - 121 p. ; 18 cm. - (Sciences Sociales). 

ISBN 2091912360 

2-301-69/1, 2-301-69/2 

1200.  Herzog, Maurice  
Annapurna [Texte imprimé] : Premier 8000 / Maurice Herzog. - France : Arthaud, 

1968. - 301 p. : couv.ill. ; 19 cm. - (Sempervivum). 

2-902-54/1 

1201.  Hilmi, Said  
Plume qui délire [Texte imprimé] / Said Hilmi. - Alger : Dalimen, 2011. - 176 p. : 

Couv en coul. ; 25*22 cm. 

ISBN 9789931306207 

2-780-9/1 

1202.  Hindryckx, Geneviève  
La Production écrite en questions [Texte imprimé] : Pistes de réflexion et d'action 

pour le cycle 5 - 8 ans / Geneviève Hindryckx, Nyssen Marie Claaire Lenoir Anne-

Sophie; Préf. Collignon Pol Carlier Suzy. - Bruxelles : De Boeck, 2002. - 157 P : 

Couv.Ill. ; 24 Cm. - (Outils pour enseigner). 

2-370-89/1, 2-370-89/2 

1203.  Hocine , Nouara  
Les Intellectuels algeriens mythe , mouvance et anamorphose [Texte imprimé] : des 

années de braise aux années de feu / Nouara Hocine; Préf. Mahfoud Kaddache. - 

Alger : ENAG, 2005. - 404 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 97899661623934 

SS/2-320-181/1 



1204.  Hoffbeck, Gérard - Walter, Jacques  
Prendre des notes vite et bien [Texte imprimé] : Enseignement et concours vie 

professionnelle / Gérard - Walter, Jacques Hoffbeck. - 3 éd. - Paris : Dunod, 2007. - 

136 p : Couv.ill ; 22x14 cm. 

ISBN 9782100508556 

2-370-159/1, 2-370-159/2 

1205.  Horcajo, Arturo  
La Question de l'alterite [Texte imprimé] : du siecle à nos jours / Arturo Horcajo, 

Carlos Horcajo. - Paris : Ellipses, 2000. - 128 P. : couv. en coul. ; 19 X 14 cm. - 

(collection reseau les thematiques). 

index p-p : 124 -125 bibliog p126. - ISBN 2729802355 

2-910-4/1 

1206.  Horne, Alistair  
Histoire de la guerre d' Algerie [Texte imprimé] / Alistair Horne; Trad. Guerny ( du ) 

Yves; Bourdrel Philippe. - Alger : Dahleb, 2007. - 608 p. ; 25 X1 5 cm. 

ISBN 978996161213 

2-965-104/1, 2-965-104/2 

1207.  Horstmann, Rosemary  
Comment écrire pour la radio [Texte imprimé] : Bulletins, pièces et jeux 

radiophonioques / Rosemary Horstmann. - Paris : Gremese, 2008. - 156 p. : ill. ; 20 x 

13 cm. - (Petite bibliothèque des arts). 

Bibliogr. - ISBN 8873016472 

2-791-5/1, 2-791-5/2 

1208.  Hosny, Ahmed  
Methodologie de la comprehension et de l'explication de texte [Texte imprimé] : Avec 

exercices corrigés / Ahmed Hosny. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2000. 

- 100 p ; 24x15 cm. - (Lettres et civilisations). 

Index : 95. - ISBN 9973948785 

2-370-149/1, 2-370-149/2 

1209.  Hotyat,Fernand  
Cours de psychologie de l enfant et de l adolescent [Texte imprimé] / Fernand Hotyat. 

- Bruxelles : Labor, 1980. - 277 p. : ill. couv.en coul. ; 21 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2825901725 

2-150-80/1 

1210.  Houle,Gilles  
Sociologie et normtivité scientifique [Texte imprimé] / Nicole Ramgnino; Gilles 

Houle. - Toulouse : Presses Universitaires, 1999. - 264p. : ill. ; 22cm. 

ISBN 2858164517 



2-301-103/1 

1211.  Hourst, Bruno  
Former sans ennuyer [Texte imprimé] : concevoir et réaliser des projets de formation 

et d'enseignement / Bruno Hourst. - Paaaris : éditions d'organisation, 2002. - 189 P ; 

21x15cm. - (Les Livres d'outils). 

Bibliogr : 189. - ISBN 2708127578 

2-370-115/1, 2-370-115/2 

1212.  Houssaye, Jean  
La pédagogie : une encyclopédie pour augourd'hui [Texte imprimé] / Jean Houssaye. - 

6 e édition. - Paris : E S F, 1993. - 351 p : couv.ill. ; 24 cm. - (Pédagogies). 

Index.p 343. - ISBN 2710117126 

2-370-73/1 

1213.  Hubert Mari Claude  
Les grandes théories du théatre [Texte imprimé] / Hubert Mari Claude. - Paris : 

Armand colin, 1998. - 267 p : couv.ill. ; 24 cm. 

Bibliogr. p263 Index. p264. - ISBN 2200016344 

2-792-24/1, 2-792-24/2 

1214.  Hue, Bernard  
Reve et réalité dans le soulier de satin [Texte imprimé] / Bernard Hue. - France : 

Presses universitaires de Rennes, 2005. - 209 p. : couv.il.en coul. ; 21 cm. - 

(Interférences). 

bibliog: pp 203-212. - ISBN 275350072x 

2-101-128/1 

1215.  Huet, André  
Droit pénal international [Texte imprimé] / André Huet; Renée Koering-Joulin. - 2e 

édition. - Paris : P.U.F, 2001. - 427 p : couv.ill. ; 21 cm. - (Thémis). 

index.p425. - ISBN 2130515746 

2-320-30/1 

1216.  Hugo , victor  
Hernani [Texte imprimé] / victor Hugo; Préf. Yves gohin. - Paris : Gallimard, 1995. - 

255 p. ; 17*12 cm. 

ISBN 9782070386574 

2-792-42/1 

1217.  Hugo, Victor  
Le théatre en liberté [Texte imprimé] / Victor Hugo. - Paris : Gallimard, 2002. - 966 p 

: couv.ill. ; 18 cm. - (Folio classique). 

ISBN 2070418812 



2-792-9/1, 2-792-9/2 

1218.  Hugon, Philippe  
Géopolitique de l'Afrique [Texte imprimé] / Philippe Hugon. - Paris : Editions Sedes, 

2007. - 239 p : couv.ill.en coul. ; 24 cm. - (Impulsion). 

Index. p237. - ISBN 987271665008 

2-320-99/1 

1219.  Hugonnard Roche,Henri  
L'enseignement supérieur dans les mondes antiques et méditévaux [Texte imprimé] : 

aspects institutionnels : juridiques et pédagogiques / Henri Hugonnard Roche. - Paris : 

Librairie philosophique, 2008. - 352 p. : couv.en coul. ; 24 cm. 

Index. - ISBN 9782711621675 

2-370-201/1, 2-370-201/2 

1220.  huitema. christian  
ET dieu crea l internet [Texte imprimé] / huitema. christian. - 1ed. - paris : Eyrolles, 

1995. - 201p ; 16cm. 

1-001.6-120/1 

1221.  Hume , rob  
Oiseaux [Texte imprimé] : la grande encyclopédie des oiseaux d'europe / peter 

Hayman; rob Hume. - Paris : Hachette, 2008. - 552 p ; 30*22 cm. 

ISBN 9782012374638 

2-030-3/1 

1222.  Hussein, Kamel  
La Cité inique [Texte imprimé] : récit philosophique / Kamel Hussein; préf . de J. 

Grosjean trad . pas R - Arnaldez. - Paris : Sindbad, 1973. - 160 p. ; 23 cm. - (La 

Bibliothèque arabe). 

bibliog: pp 156-160. 

2-101-63/1 

1223.  Huteau , Michel  
Psychologie de l'orientation [Texte imprimé] / Jean Guichard; Michel Huteau. - Paris : 

Dunod, 2006. - 394 p : couv.il.en coul ; 24 cm. - (Psycho Sup). 

bibliog: pp357-394. - ISBN 2100500376 

2-150-55/1, 2-150-56/2 

1224.  Huteau, Michel  
Ecriture et personnalité [Texte imprimé] : Approche critique de la graphologie / 

Michel Huteau. - Paris : Dunod, 2004. - 260 p : couv.il.en coul. ; 24 cm. 

bibliog: pp 261-265. - ISBN 2100485474 



2-150-47/1, 2-150-47/2 

1225.  Hutin, Serge  
Les Sociétés secrètes [Texte imprimé] / Serge Hutin. - 6 ed. - Paris : P.U.F, 1966. - 

128 P. : couv.ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ? ; 515). 

Bibliog : p- p 124 -126 

2-301-10/1 

1226.  Huyghe, François-Bernard  
Comprendre le pouvoir stratégique des médias [Texte imprimé] / François-Bernard 

Huyghe. - Paris : Eyrolles, 2005. - 228 p : Couv ; 22x12 cm. 

Bibiogr : 221-227. - ISBN 2708134000 

2-070-26/3, 2-070-26/2 

1227.  Huyghe, René  
Les puissances de l'image [Texte imprimé] : Bilan d'une psychologie de l'art / René 

Huyghe. - Paris : Flammarion, 1965. - 286 p. : couv on coul ill ; 21 cm. - (Index pp : 

269 - 279). 

biblig: p 281-286. 

2-150-16/1 

1228.  Huyghe, René  
L'Art et l'ame [Texte imprimé] / René Huyghe. - Paris : Flammarion, 1960. - 530 P. ; 

23 cm. 

Index : pp 513 - 519 

2-709-10/1 

1229.  Huyhe, René  
Dialogue avec le visible [Texte imprimé] : connaissance de la peinture / René Huyhe. 

- Paris : Flammarion, 1955. - 452 P. ; 23 cm. 

Index pp 441 - 444 

2-709-9/1 

1230.  I.EP. .Faculte de droit et des sciences économiques  
Problemes actuels de l'unité africaine [Texte imprimé] : Colloque d'Alger , 25 mars -

12 avril 1971 / I.EP. .Faculte de droit et des sciences économiques. - Alger : S.N.E.D, 

1973. - 608 P. : couv.ill. ; 24 cm. 

2-320-116/1 

1231.  Iberraken, Mahmoud  
Sémiologie de cinéma [Texte imprimé] : Méthodes et analyse filmiques / Mahmoud 

Iberraken. - Alger : Office des publications universitaires, 2006. - 196 p. : Couv en 

coul.Ill. ; 22 x 15 cm. 

Bibliogr. - ISBN 996100972X 



2-791-2/10, 2-791-2/2 

1232.  Iberraken, Mahmoud  
Le cinéma mondial [Texte imprimé] : Bibliographie thématique / Mahmoud 

Iberraken. - Alger : El-Moubriq Editions, [2014]. - 207 p. : Couvr. ill. en coul. ; 24 

cm. 

ISBN 9789931917625 

SH/2-070-111/1 

1233.  Ibn - Khaldûn  
Discours sur l'histoire universelle Tome 2 , al- Muquaddima [Texte imprimé] / Ibn - 

Khaldûn; préf par Vincent Monteil. - Beyrouth : Commission internationale pour la 

traduction des chefs, d'oeuvres. - 936 P. ; 22 cm. - (collection Unesco d'oeuvres 

représentatives : série arabe). 

bibliog. pp922-926 

2-301-20/1 

1234.  Ibn - Khaldûn  
Discours sur l'histoire universelle .Tome 3 [Texte imprimé] / Ibn - Khaldûn; préf par 

Vincent Monteil. - 2 ed. - Paris : Ed Sindbad ; Beyrouth Commission Libanaise : 

[s.n], 1968. - 1442 P. ; 21 cm. 

Index pp : 1335 - 1426 Tableaux pp : 1427 - 1429 

2-301-21/1 

1235.  Ibn Khaldoun, Abou Zakarya Yahia  
Histoire des Beni Abd El Wad [Texte imprimé] : rois de Tlemcen : jusqu'au rèigne 

d'Abou Hammou Moussa 2 : volume 2 / Abou Zakarya Yahia Ibn Khaldoun. - Alger : 

Art'Kange, 2011. - 473 p. : couv.ill. en coul. ; 20 X 15 cm. 

Index. - ISBN 9789931354017 

2-965-394.2/1 

1236.  Ibn Khaldoun, Abou zakarya yah'ia  
Histoire des beni abd el-wad [Texte imprimé] : Rois de Tlemcen / Abou zakarya 

yah'ia Ibn Khaldoun; Trad. Alfred Bel. - Alger : ENAG, 2011. - 601 p. : Couvr. ill. en 

coul. ; 23 cm. 

ISBN 9789931000570 

SH/2-965-617/1, SH/2-965-617/2 

1237.  Ibn Khaldûn  
Discours Sur l'histoire universelle . Tome 1 [Texte imprimé] / Ibn Khaldûn; trad et 

préf. vincent Monteil. - Paris : Sindbad, 1968. - 480 P. ; 21 cm. 

bibliog.pp469-472. - ISBN 272740032 

2-301-22/1 



1238.  Ibrahim, Annie  
Diderot [Texte imprimé] / Annie Ibrahim. - Paris : Vrin, 2010. - 239 p. : couv.en coul. 

; 22 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9782711622900 

2-101-133/1, 2-101-133/2 

1239.  Icheboudne, Larbi  
Alger [Texte imprimé] : histoire d' une capitale / Larbi Icheboudne. - 2 ° Ed. 

rev.,corrig., compl. - Alger : Casbah éditions, 2008. - 350 p. : couv. ill. ; 24 X 14 cm. 

ISBN 9961646397 

2-965-147/1 

1240.  Ighilahriz, Louisette  
Algérienne [Texte imprimé] / Louisette Ighilahriz, Anne Nivat. - Alger : Casbah, 

2006. - 273 p. : Couv en coul. ; 24*16 cm. 

ISBN 9789961646083 

SH/2-965-522/1, SH/2-965-522/2 

1241.  Ihaddaden, Zahir  
Bibliographie de la presse Algerienne [Texte imprimé] : 1. la presse musulmane 

Algerienne de 1830 - 1930 / Zahir Ihaddaden. - Alger : Enteprise nationale du livre, 

1986. - 50 p. : couv. ill. ; 21 X 13 cm. 

2-965-252/1 

1242.  Ihaddaden, Zahir  
histoire de la presse indigène en Algerie [Texte imprimé] : des origines jusqu' à 1930 / 

Zahir Ihaddaden. - Alger : ANEP, 2010. - 414 p. : couv.ill. ; 23 X 15 cm. 

ISBN 9789947214923 

2-965-291/1, 2-965-291/2 

1243.  Ihaddaden, Zahir  
Regard sur l'histoire de l'Algerie [Texte imprimé] / Zahir Ihaddaden. - Alger : ANEP, 

2002. - 233 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 22 X 15 cm. 

ISBN 9789961751008 

2-965-191/1 

1244.  L'imam Al-nawawi  
Le jardin des saints serviteurs [Texte imprimé] = رياض الصالحين / L'imam Al-nawawi; 

Trad. Fawzi Chaaban. - Beirut : Dar Al- Kotob Al-ilmiyah, 2000. - 519 p. : Couvr. ill. 

en coul. ; 17 cm. 

Titre original: رياض الصالحين. - ISBN 2745129562 

SH/2-210-1/1 



1245.  Inal, Djaafar  
Issiakhem [Texte imprimé] : la face oublieé de l'artiste : oeuvre graphiques / Djaafar 

Inal. - Alger : Ed diwan, 2007. - 117 p. : Ill. graph. ; 31x23 cm. 

Bibliogr. 151 p. Inex p. 116-117. - ISBN 9789947016138 

SH/2-701-1/1, SH/2-701-1/2 

1246.  Institu du monde arabe  
Le Monde arabe [Texte imprimé] / Institu du monde arabe. - Paris : Action 

educatives, 2001. - 28 P. : couv.ill. ; 15 cm. 

ISBN 2906062979 

2-320-48/1 

1247.  Institut du monde arabe  
Qantara [Texte imprimé] : Patrimoine méditerranéen traversées d'orient et d'occident / 

Institut du monde arabe. - (S.L) : Instiut du monde arabe, [s.d]. - 240 p. : Couvr. ill. en 

coul. ; 32 cm. 

ISBN 9782754103282 

SH/2-720-8/1, SH/2-720-8/2 

1248.  introd par Tolnay, Charles De  
Tout l'oeuvre peint de Bruege l 'Ancien [Texte imprimé] / Charles De introd par 

Tolnay, Piero docum par Blanconi. - Paris : Flammarion, 1968. - 120 p. : couv.ill. ; 30 

cm. - (Les classiques de l'Art). 

Index.p119 

2-920-52/1 

1249.  introdu par Piere , Georgel  
Tout l'oeuvre peint de Daumier [Texte imprimé] / Georgel introdu par Piere, Trad. 

Simone Darses; Mandel Docum par Gabriel. - paris : Flammarion, 1972. - 120 p. : 

couv.en coul. ; 30 cm. - (Les classiques de l'Art). 

index.p118 

2-920-48/1 

1250.  Introduction à la philosophie analytique [Texte imprimé]. - Paris : De 

Boeck, 2008. - 314 p : couv.il. ; 24 cm. 

bibliog: p314. - ISBN 2804156749 

2-101-191/1, 2-101-191/2 

1251.  Isnard, Hildebert  
Le Maghreb [Texte imprimé] / Hildebert Isnard. - Paris : P.U.F, 1966. - 280 P. : Couv. 

ill. . en coul. ; 19 cm. - (collection Magellan ; 19). 

Bibliog : pp 265 -269 

2-902-13/1, 2-902-13/2 



1252.  Izard, Michel  
Dictionnaire de l'ethnologie et de l'antropologie [Texte imprimé] / Pierre Bonte; 

Michel Izard. - Paris : PUF, 1991. - 848 p. : ill. graph, couv. ill en coull. ; 20 cm. 

ISBN 9782130584261 

SH/2-030-17/1 

1253.  Jacob, Alain  
D'une Algerie à l'autre [Texte imprimé] / Alain Jacob. - Paris : Ed . Bernard Grasset, 

1963. - 240 P. : couv. ill en coul ; 19 cm. 

SH/2-965-359/1 

1254.  Jacobi, Daniel  
La communication scientifique [Texte imprimé] : Discours, figures, modéles / Daniel 

Jacobi. - Saint-martin-d'héres ( isére) : Presses universitaires de Grenoble, 1999. - 280 

p : Couv ; 22x14 cm. - (Communication, média et sociétés). 

Bibliogr : 261-270 Index : 259. - ISBN 2706108223 

2-070-30/1 

1255.  Jacquemain, Marc  
Epistémologie de la sociologie [Texte imprimé] : Pradigmes pour le XXIe siècle : 

Licence, Master, Doctorat. / Marc Jacquemain; Dir. Bruno Frère; Préf. Philippe 

Corcuff. - Bruxelles : De Boeck, [s.d]. - 224 p : ill.en coul. ; 24X14 cm. - (Ouvertures 

Sociologiques). 

bibliog: p 224. - ISBN 9782804157081 

2-301-31/1, 2-301-31/2 

1256.  Jacques-jouvenot, Dominique  
Comment peut-on etre socio-anthropologue? [Texte imprimé] : Autour de pierre 

tripier / Dominique Jacques-jouvenot. - Paris : L' Harmattan, 2003. - 154 p. : couv.il. ; 

2003. - (Logiques sociales). 

bibliog: p 154. - ISBN 2477545504 

2-301-56/1, 2-301-56/2 

1257.  Jamati, Paul  
Walt Whitman [Texte imprimé] / Paul Jamati. - Paris : éditions Pierre Seghers, 1964. - 

240 P. : couv . ill. ; 18 cm. - (collection poètes d'aujourd'hui ; 9). 

2-920-39/1 

1258.  James,William  
Les émotions [Texte imprimé] / William James. - Paris : L'Harmattan, 2006. - 183 p. : 

couv.en cool. ; 22 cm. 

Annexe. - ISBN 2296006647 

2-150-79/2, 2-150-79/1 



1259.  Jan, Pascal  
Le procès constitutionnel [Texte imprimé] / Pascal Jan. - Paris : L.G.D.J, 2001. - 226 

p : couv.ill. ; 21 cm. - (Systèmes / L). 

Bibliogr.p219 Inde.p221. - ISBN 2275019952. - ISSN 09879927 = Le procès 

constitutionnel 

2-320-34/1 

1260.  Janet, Pierre  
L 'amnésie psychologique: Le cas Emma Dutemple [Texte imprimé] : OEuvres 

choisies 2 / Pierre Janet. - Paris : L' Harmattan, 2006. - 155 p. : couv.il. ; 21 cm. - 

(Encyclopédie Psychologique). 

bibliog: pp 156-164. - ISBN 2296001483 

2-150-49/1, 2-150-49/2 

1261.  Jarczyk, Gwendoline  
Science de la logique [Texte imprimé] : Hegel / Gwendoline Jarczyk. - Paris : Edition 

marketing, 1999. - 64 p. : couv.il. ; 19 cm. - (philo - oeuvres). 

bibliog : p-64. - ISBN 2729867996 

2-101-21/1 

1262.  Jardillier, Pierre  
La Psychologie industrielle [Texte imprimé] / Pierre Jardillier. - Paris : P.U.F, 1964. - 

136 p. : couv. ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ? ; 1106). 

Bibliog : p 127 

2-150-15/1 

1263.  Jargy, Simon  
La Musique arabe [Texte imprimé] / Simon Jargy. - 2 ed. - Paris : P.U.F, 1977. - 128 

P. : couv. ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ?). 

Bibliog : p 124 Index : p- p 125 - 127 

2-780-2/1 

1264.  Jauffret Jean-Charles  
Ces officiers qui ont dit non à la torture [Texte imprimé] : Algérie 1954-1962 / 

Jauffret Jean-Charles. - Alger : Chihab Edition, 2006. - 163 p. : couv. ill. en noir et 

blanc ; 24 X 16 cm. 

ISBN 9961637011 

2-965-176/1, 2-965-176/2 

1265.  Jauffret, Jean-charles  
Soldats en Algérie 1954-1962 [Texte imprimé] : Expériences contrastées des hommes 

du contingent / Jean-charles Jauffret. - Paris : Autrement, 2012. - 384 p. : Couv en 

coul.Ill. ; 23*15 cm. - (L'Atelier d'histoire). 

Bibliogr: 369 p.- 379 p. Annexes : 362 p.- 368 p. - ISBN 9782746716131 



SH/2-965-483/1, SH/2-965-483/2 

1266.  Jayat, Marc  
Introduction à la sociologie [Texte imprimé] / Marc Jayat. - Paris : Hachette, 2000. - 

190 p : couv.il. ; 21 cm. - (Crescendo). 

Index: pp189-190. - ISBN 2011453127 

2-301-50/1, 2-301-50/2 

1267.  Jeanne, René  
Abel Gance [Texte imprimé] / René Jeanne, Charles ford. - Paris : éditions Seghers, 

1963. - 224 P. : couv .ill. ; 18 cm. - (collection cinéma D'aujour d 'uis ; 14). 

bibliog pp : 217 - 219 

2-920-29/1 

1268.  Jean-Noel, Foulin  
Psychologie de l'enseignement [Texte imprimé] / Foulin Jean-Noel, Toczeck Maarie-

Christine. - Paris : Armand colin, 2006. - 126 p ; 18X17 Cm. - (éducation 128 ; 128). 

Bibliogr : 121-123 Index : 125-126. - ISBN 2200341725 

2-370-130/4, 2-370-130/2 

1269.  Jeanson , Françis  
L'Algérie hors la loi [Texte imprimé] / Colette; Françis Jeanson. - Alger : Ministère de 

la culture, 2009. - 360 p. : ill. ; 23 X 15 cm. - (essai). 

Annexes , carte géographique. - ISBN 9789947246214 

2-965-232/1 

1270.  Jeanson, Colette  
L' Algerie hors la loi [Texte imprimé] / Colette Jeanson, Francis Jeanson. - Alger : 

ENAG, 2013. - 353 p. : couv. ill.. ; 22 cm. - (Sad). 

Annexes: p.297- p.339 

2-965-254/2, 2-965-254/1 

1271.  Jeanson, Francis  
Notre guerre [Texte imprimé] / Francis Jeanson; Préf. Bouteflika Abdelaziz. - Alger : 

ANEP, 2009. - 103 p. ; 24X14 cm. - (Voix de l'anticolonialisme). 

2-965-88/1, 2-965-88/2 

1272.  Jeauneau, Edouard  
La Philosophie médiévale [Texte imprimé] / Edouard Jeauneau. - 2 ed. - Paris : P.U.F, 

1967. - 128 p. : couv. il. ; 18 cm. - (collection que sais - je ? ; 1044). 

Bibliog : pp 127-128. 

2-101-49/1 



1273.  Jellab, Aziz  
Initiation à la sociologie [Texte imprimé] / Aziz Jellab. - Paris : L' Harmattan, 2008. - 

229 p ; 24X14 cm. - (Pour Comprendre). 

bibliog: pp 227-232. - ISBN 978229605543 

2-301-32/1, 2-301-32/2 

1274.  Jellab, Aziz  
Débuter dans l'enseignement secondaire [Texte imprimé] : quel rapport aux savoirs 

chez les professeurs stagiaires ? / Aziz Jellab. - Paris : L'Harmattan ; 2006 : [s.n], 

[s.d]. - 280 p. ; 21 x 14 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2296005225 

2-370-176/1, 2-370-176/2 

1275.  Jeuge-Maynart, Isabelle  
Petit larousse de l'histoire du monde en 7560 dates [Texte imprimé] / Jeuge-Maynart, 

Isabelle. - 2 ème édition. - Paris : Larousse - bordas, 2008. - 927 p, : couv. ill. en coul. 

; 19 X 13 cm. 

2-903-1/1, 2-903-1/2 

1276.  Jeuge-Maynart, Isabelle  
Grand Larousse [Texte imprimé] : nouveau programme l'histoire du monde / Jeuge-

Maynart, Isabelle. - Paris : Larousse - bordas, 2005. - 80 p. ; 24 X 18 cm. 

Photos. - ISBN 2033201899 

2-903-3/1 

1277.  Les jeunes algériens [Texte imprimé] : Correspondances et rapports 1837 - 

 .Préf. Mahfoud Samati. - Alger : Thala, 2010. - 254 P. ; 23 Cm / الجزائر الفتاة = 1918

ISBN 9789947834756 

SH/2-965-564/1 

1278.  Joannés, Alain  
Communiquer par l'image [Texte imprimé] : Utiliser la dimension visuelle pour 

valoriser sa communication / Alain Joannés. - Paris : Dunod, 2005. - 212 p : Couv.ill ; 

24x16 cm. 

Bibliogr : 205-208 Glossaire : 199-203. - ISBN 2100081187 

2-070-4/1 

1279.  Joannés, Alain  
Communiquer par l'image [Texte imprimé] : Valoriser sa communication par la 

dimension visuelle / Alain Joannés. - 2 éd. - Paris : Dunod, 2008. - 210 p : Couv.ill ; 

24x16cm. - (Fonctions de l'entreprise). 

Glossaire : 201-206. - ISBN 9782100519453 

2-070-37/1, 2-070-37/2 



1280.  Johannet, René  
Vie et mort de Péguy [Texte imprimé] / René Johannet. - Paris : Flammarion, 1950. - 

476 p. ; 18 X 15 cm. 

2-920-36/1 

1281.  Jolibert,Josette  
Pour une autre pédagogie de la lecture [Texte imprimé] / Josette Jolibert. - [s.l] : 

Casterman, 1976. - 237p. ; 23cm. 

ISBN 2203202203 

2-370-207/1 

1282.  Joly, Martine  
Introduction à l'analyse de l'image [Texte imprimé] / Martine Joly. - Paris : Armand 

colin, 2005. - 128 p : couv.ill. ; 18 cm. 

Bibliogr. p119 Index. p118. - ISBN 2200341660 

2-792-16/1 

1283.  Joly, Martine  
L'image et les signes [Texte imprimé] / Martine Joly. - Paris : Armand colin, 2005. - 

191 p : couv.ill. ; 21 cm. 

Bibliogr.p 179 Index. p 186 

2-792-17/1, 2-792-17/2 

1284.  Jonnaert, Philippe  
Créer des conditions d'apprentissage [Texte imprimé] : un cadre de référence 

socioconstructiviste pour une formation didactique des enseignants / Philippe 

Jonnaert, Cécile Vander Borght. - 2e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2003. - 433 p. ; 24 x 

16 cm. - (Perspectives en éducation et formation / Philippe Jonnaert). 

Bibliogr : 407-424 Index : 401-405. - ISBN 2804141144 

2-370-107/3, 2-370-107/1 

1285.  Jorro, Anne  
L'enseignant et l'évaluation [Texte imprimé] : Des gestes évaluatifs en question / 

Anne Jorro. - Bruxelles : De Boeck, 2000. - 186 p ; 24x16 cm. - (Pratiques 

pédagogiques / J). 

Bibliogr : 171-176 Index : 179-180. - ISBN 2804134865 

2-370-122/1, 2-370-122/2 

1286.  Jost, François  
Introduction à l'analyse de la télévision [Texte imprimé] / François Jost. - 2e éd. rev. 

et augm. - Paris : Ellipses, 2004. - 174 p. : ill. ; 24 x 16 cm. - (Infocom). 

Bibliogr : 163-166 Index : 169-170. - ISBN 2729820558 

2-070-32/1, 2-070-32/2 



1287.  Jost, François  
Comprendre la télévision [Texte imprimé] / François Jost. - Bercelone : Armand 

colin, 2005. - 126 p : couv.ill. ; 18 cm. 

Bibliogr. p120 Index. p 125. - ISBN 220034113X 

2-791-3/1, 2-791-3/2 

1288.  Journot, Marie- thérése  
Le vocabulaire du cinéma [Texte imprimé] / Michel Marie; Marie- thérése Journot. - 

02 éd. - Paris : Armand Coline, 2008. - 127 p. : Couv en coul. ; 18*13 cm. - (la 

collection universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr : 127 p. - ISBN 9782200355067 

2-791-19/1, 2-791-19/2 

1289.  Joye,Dominique  
Enjeux de la sociologie urbaine [Texte imprimé] / Michel Bassand; Vincent 

Kaufmann; Dominique Joye. - 2 eme ed. - [s.l] : Presses polytechniques et 

universitaires romandes, 2007. - 411p. : ill. ; 21cm. 

ISBN 9782880746766 

2-301-25/1, 2-301-25/2 

1290.  Juin , Cloude  
Des soldats tortionnnaires [Texte imprimé] : Guerre d'algerie: des jeunes gens 

ordinaires confrontés à l'intolérable / Cloude Juin. - Alger : Pédia-plus, 2012. - 366 p. 

; 22*13.5 cm. 

ISBN 9789961922958 

SH/2-965-592/1, SH/2-965-592/2 

1291.  Julien, Charles - André  
Histoire de l'afrique du nord [Texte imprimé] : Tunisie - algérie - maroc des origines à 

la conquete arabe (647 ap. J. - C.) / Charles - André Julien. - Paris : Payot, 1975. - 333 
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Medjaoui. - Alger : les éditions Casbah, 2000. - 365 p. ; 22 X 14 cm. 

ISBN 99616420658 

2-965-22/1, 2-965-22/2 

1590.  Medjbeur, Tami  
Face au mur [Texte imprimé] : ou le journal d'un condamné à mort / Tami Medjbeur. - 

Alger : ENAG, 2009. - 298 p. ; 21 cm. 

ISBN 9789961623473 

2-965-472/1 

1591.  Medjebeur , Tami  
Mémoires d'un medecin légiste [Texte imprimé] / Tami Medjebeur. - [S.L] : Les 3 

pommes, 2012. - 150 p. : ill. graph., couv. ill. en coull. ; 23 cm. 

ISBN 9789961764589 

SH/2-210-7/1, SH/2-210-7/2 

1592.  Megherbi, Abdelghani  
La Pensée sociologique d ' Ibn khaldoun . [Texte imprimé] / Abdelghani Megherbi. - 

Alger : SNED, 1971. - 256 P. ; 21 cm. 

Index : pp . UUU - XVU Bibliog : pp XIX - XXV 

2-301-7/1 

1593.  Megherbi, Abdelghani  
culure et personalité algerienne [Texte imprimé] : de Massinissa à nos jours / 

Abdelghani Megherbi. - Alger : ENAG, 2011. - 158 p. : couv. ill. en coul. ; 21 X 13 

cm. - (Tlemcen capitale de la culture arabe). 

ISBN 9789931000235 

2-965-408/2, 2-965-408/1 

1594.  Megherbi, Abdelghani  
Le miroir aux alouettes [Texte imprimé] : lumière sur les ombres hollywoodiennes en 

Algérie et dans le monde / Abdelghani Megherbi. - Alger : Enteprise nationale du 

livre ; Bruxelles : GAM, 1985. - 219 p. : couv.en coul. ; 21 X 14 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2871540039 

2-791-9/1, 2-791-9/10 

1595.  Megherbi, Abdelghani  
Le Miroir apprivoisé [Texte imprimé] : sociologie du cinéma Algérien / Abdelghani 

Megherbi. - Alger : Enteprise nationale du livre ; Bruxelles : GAM, [s.d]. - 243 p. ; 21 

cm. 

Bibliog : P-P 221 -239 

2-791-10/1, 2-791-10/2 



1596.  Meghraoui , Nacera  
Quel Habitat pour l'algérie [Texte imprimé] : la nouvelle ville de constantine / Nacera 

Meghraoui. - Alger : Média-Plus , 2006. - 208 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9961922409 

SH/2-720-9/1 

1597.  Mekhaled, Boucif  
Chronique d' un masacre [Texte imprimé] : 8 Mai 1945 : Setif, Guelma, Kherrata / 

Boucif Mekhaled; Préf. Mehdi Lallaoui; Préf. Jean-Claude Jauffret. - Alger : EDIF : 

Au nom de la mémoire, 2010. - 250 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 23 X 15 cm. 

2-965-281/1, 2-965-281/2 

1598.  MEKHLEF Abderrhmane  
BAB-DJEDID 1961 [Texte imprimé] / MEKHLEF Abderrhmane. - Alger : Enag 

Editions, [s.d]. - 134p ; 24cm. 

ISBN 9789961629185 

SH/2-965-228/1 

1599.  Mellah, A  
Les grands trahison de la france coloniale [Texte imprimé] : faits et méfaits de la 

colonisation française en Algerie . / A Mellah. - Oran ( Algerie ) : Dar El-Radouane, 

[s.d]. - 257 p : couv. ill. en noir et blanc ; 24X14 cm. 

Notes,précisions, glossaire, bibliogr. - ISBN 97889961980675 

2-965-214/1, 2-965-214/2 

1600.  Memmi, Albert  
Portrait du colonisé [Texte imprimé] / Albert Memmi; Préf. Abdelaziz Bouteflika. - 

Alger : éditions ANEP, 2006. - 153 p. ; 22 x 15 cm. - (Voix de l'anticolonialisme). 

ISBN 9789961768150 

2-965-122/1, 2-965-122/2 

1601.  Mémoires de Mahieddine Bachetarzi [Texte imprimé] : première partie 
1951 - 1956. - Alger : ENAG, 2010. - 376 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 24 X 16 cm. 

Illustrations. - ISBN 9789961629208 

2-965-332.3/1, 2-965-332.3/2 

1602.  Mende, Tibor  
La Chine et son ombre [Texte imprimé] / Tibor Mende; trad par : Magdeleine Paz. - 7 

ed. - Paris : Ed du Seuil, 1960. - 328 P. : couv en coul. ; 21 cm. - (collection l'histoire 

immédiate). 

2-902-47/1 



1603.  Mendel,Gérard  
La crise de générations [Texte imprimé] / Gérard Mendel. - Paris : Payot, 1969. - 

264p. ; 18cm. 

2-301-107/1 

1604.  Merad, Ali  
Le reformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940 [Texte imprimé] : essai 

d'histoire religieuse et sociale / Ali Merad. - Alger : El Hikma, 2010. - 431 p. : couv. 

ill. en noir et blanc ; 24 X 16 cm. 

I9ndex général. - ISBN 9961906020 

2-965-333/1, 2-965-333/2 

1605.  Merakeb, Larbi  
Guerre d'Algérie [Texte imprimé] : Le point des 20 aout 1954-1962 / Larbi Merakeb. 

- 02 éd. - Alger : El-Amel, 2013. - 111 p. : Couv en coul. ; 24*16 cm. 

ISBN 9789947302446 

SH/2-965-497/1, SH/2-965-497/2 

1606.  Merchier, Alain  
Le génie didactique [Texte imprimé] : Usages et mésuages des théories de 

l'enseignement / Alain Merchier, Gisèle Lemoyne, André Rouchier. - Bruxelles : De 

Boeck Université, 2001. - 277 p : couv.ill. ; 24 cm. - (Persectives éducation et 

formation). 

Bibliogr. p251 Index. p267. - ISBN 2804135403 

2-370-65/1, 2-370-65/2 

1607.  Mercoyrol, Yannick  
Premières leçons sur La Condition humaine [Texte imprimé] : D'André marlraux / 

Yannick Mercoyrol, Richard Robert. - Paris : Presses Universitaires de France, 1996. 

- 116 p. : couv.il. ; 19 cm. - (Major bac / Pascal Gauchon). 

bibliog: pp 117-124. - ISBN 213047991x 

2-101-111/1, 2-101-111/2 

1608.  Merdaci, Abdelmadjid  
Dictionnaire des musiques citadines de Costantine [Texte imprimé] / Abdelmadjid 

Merdaci. - Constantine ( Algerie ) : Champs libre, 2008. - 280 p. : couv. ill. en coul. ; 

24 X 17 cm. 

ISBN 9789961978818 

2-965-302/1, 2-965-302/2 

1609.  Merdaci, Mourad  
Une psychologie du champ algerien [Texte imprimé] : elements de clinique sociale / 

Mourad Merdaci. - alger : Office des publications universitaires, 2010. - 188 p. : 



couv.en coul. ; 22 cm. 

Bibliog.: p. 189-p.190. - ISBN 9789961013397 

2-150-31/1, 2-150-31/2 

1610.  Merouche, Lemnouar  
Recherche sur l'Algerie à l'époque Ottomane [Texte imprimé] : la course mythe et 

réalité / Lemnouar Merouche. - Alger : EDIF 2000, 2010. - 353 p. : couv. ill. ; 24 X 

16 cm. 

ISBN 9789947984031 

2-965-462/1 

1611.  Merouche, Lemnouar  
Recherche sur l'Algerie à l'époque Ottomane [Texte imprimé] : Monnaies, prix et 

revenus 1520 - 1830: Tome 1 / Lemnouar Merouche. - Alger : EDIF, 2010. - 314 p. : 

couv. ill. en noir et blanc ; 24 X 16 cm. 

ISBN 9789947984024 

SH/2-965-458.1/1 

1612.  Messaadi, Sakina  
Nos seours musulmanes [Texte imprimé] : ou le mythe feministe civilisateur, 

evangilisateurs du messianisme colonialiste dans l'Algerie colonisée / Sakina 

Messaadi. - Alger : Houma, 2009. - 264 p. ; 24 X14 cm. 

ISBN 978996166588 

2-965-158/1 

1613.  Messaadi, Sakina  
Les romancière coloniales et la femme colonisée [Texte imprimé] / Sakina Messaadi. 

- Alger : ANEP, 2004. - 402 p. ; 24X14 cm. 

ISBN 978996156777 

2-965-171/1, 2-965-171/2 

1614.  Messali Hadj [Texte imprimé] : 1898-1998 : Parcours et témoignages. - 

Alger : Casbah éditions, 2006. - 243 p. : ill. ; 21 x 13 cm. - (Réflexions). 

ISBN 9961641205 

2-965-78/1, 2-965-78/2 

1615.  Messaoud , Djennas  
Algérie [Texte imprimé] : résistance et épopée - dialigues à travers le temps 1827-

2000. / Djennas Messaoud. - Alger : Casbah éditions, 2009. - 362 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9789961647769 

SH/2-965-526/1, SH/2-965-526/2 



1616.  Meuleman, Johan Hendrik  
Le constantinois entre les deux guerres mondiales [Texte imprimé] : L' évolution 

économique et sociale de la population rurale / Johan Hendrik Meuleman. - Alger : 

Office des publications universitaires, 2009. - 338 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 24 

X14 cm. 

ISBN 978996101282 

2-965-166/12, 2-965-166/13 

1617.  Meunier, Jean- Pierre - Peraya, Daniel  
Introduction aux théories de la communication [Texte imprimé] : Analysz sémio-

pragmatique de la communication médiatique / Jean- Pierre - Peraya, Daniel Meunier. 

- 2 éd. - Paris : De Boeck, 2004. - 459 p : Couv.ill. - (Culture & communication). 

Bibiliogr : 431-443 Annexe : 445-450 Index : 451-454. - ISBN 9782804143824 

2-070-21/1 

1618.  Meunier, Jean-Pierre  
Approches systémiques de la communication [Texte imprimé] : systémisme, 

mimétisme, cognition / Jean-Pierre Meunier. - Bruxelles : De Boeck, 2003. - 254 p. : 

Couv ; 24 x 16 cm. - (Culture et communication). 

Index : 245-249. - ISBN 2804142655 

2-070-40/1, 2-070-40/2 

1619.  Meunier, Jean-pierre - Peraya, Daniel  
Introduction aux théories de la communication [Texte imprimé] / Jean-pierre - Peraya, 

Daniel Meunier. - 3 éd. - Bruxelles : De Boeck, 2010. - 459 p : Couv ; 24x16 cm. - 

(Culture & communication). 

Bibliogr : 431-443 Annexe : 445-450 Index : 451-454. - ISBN 9782804160449 

2-070-53/1, 2-070-53/2 

1620.  Meynier, Gilbert  
&L'Algérie révélée [Texte imprimé] : la guerre de 1914 - 1918 : le premier quart de 

20 ème siècle / Gilbert Meynier. - Alger : Dar El Maarifa, 2010. - 789 p. : couv. ill. en 

noir et blanc ; 22 X 16 cm. 

ISBN 9789961486313 

2-965-326/1, 2-965-326/2 

1621.  Meynier, Gilbert  
Le FLN [Texte imprimé] : Documents et histoire 1954-1962 / Mohammed Harbi; 

Gilbert Meynier. - Alger : Casbah éditions, 2004. - 893 p. : Couv. ill. ; 24 cm. 

Bibliographie: p.879- p.880 Index: p.881-p.893. - ISBN 996164509X 

SH/2-965-131/1, SH/2-965-131/2 

1622.  Mezali , Hocine  
Ferhat Abbas [Texte imprimé] : un homme , un visionnaire / Hocine Mezali; Préf. 



Nordyne Tedjar. - Alger : El Dar El Othmania, 2013. - 318 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9789931368038 

SH/2-920-106/1 

1623.  Mezali, Hocine  
Alger [Texte imprimé] : trente-deux siècles d'histoire / Hocine Mezali. - Alger : 

ENAG, 2009. - 294 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. 

ISBN 9789961620762 

2-965-330/4, 2-965-330/5 

1624.  Mezali, Hocine  
Farhat abbas [Texte imprimé] : un homme, un visionnaire / Hocine Mezali, Préf. 

Nordyne Tedjar. - Alger : El Dar El Othmania, 2013. - 318 p. : Couv. ill ; 23 cm. 

ISBN 9789931368038 

SH/2-920-86/1, SH/2-920-86/2 

1625.  Mezghiche, Narimène  
 / Promenade à Alger : a Stroll though Algiers = [Texte imprimé] جولة عبر الجزائر

Narimène Mezghiche. - Alger : Dalimen, 2012. - 190 p. : ill., couv. ill. en coul. et 

graph. ; 21 cm. 

SH/2-745-1/1 

1626.  Meziani, Abdelhakim  
Le premier novembre dans la Mitidja [Texte imprimé] : recit : suivi de el djaziria ( 

l'algerienne ) / Abdelhakim Meziani. - Alger : SNED ; Paris : Publisud, 1983. - 117 P. 

; 22 X 13 cm. 

2-965-377/1, 2-965-377/2 

1627.  M'hamsadji, Kaddour  
La jeunesse de l'émir Abd el Kader [Texte imprimé] : Ses origines , son enfance , son 

édication , sa formation , son mariage , ses toutes premières batailles militaires et son 

élévation au rang d'émir / Kaddour M'hamsadji. - Alger : Office des publications 

universitaires, 2004. - 269 p. : couv.en coul. ; 22 X 15 cm. 

Glossaire. Index Bibliogr. - ISBN 9961006801 

2-965-429/1, 2-965-429/2 

1628.  M'hamsadji, Kaddour  
El quaçba zemàn [Texte imprimé] : la casbah d'alger antrefois : histoire de l'ile aux 

mouettes à la caçbah d'Alger autre fois : Tome 1 / Kaddour M'hamsadji. - Algie : 

Office des publications universitaires, 2007. - P. 257 : couv. ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

bibliogr Index. - ISBN 978996101057 

SH/2-965-455.1/1, SH/2-965-455.1/10 



1629.  M'hamsadji, Kaddour  
El Qaçbah zeman : La casbah d'Alger : autre fois [Texte imprimé] : Le mariage : 

mémoire de mouettes : mémoire ancestrales : Tome 2 / Kaddour M'hamsadji. - Paris : 

Office des publications universitaires, 2009. - 278 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

ISBN 978996101230 

SH/2-965-456.2/1, SH/2-965-456.2/10 

1630.  M'hamsadji, Kaddour  
Concevoir une émission éducative [Texte imprimé] : Contribution à la méthodologie 

d'un enseinement à distance / Kaddour M'hamsadji. - Alger : Office des publications 

universitaires, 1994. - 208 p. ; 22x15 cm. 

Bibliogr : 205 

2-370-98/1, 2-370-98/2 

1631.  Mialaret , Gaston  
Introduction à la pédagogie [Texte imprimé] / Gaston Mialaret. - Paris : Presses 

Universitaires, 1973. - 192 p. : couv.en coul. ; 18 cm. - (Sup). 

Bibliogr. - ISBN SISBN 

2-370-198/1 

1632.  Mialaret, Gaston  
Pédagogie générale [Texte imprimé] / Gaston Mialaret. - Paris : Presse Universitaire 

de France, 1991. - 598 P ; 24 x 18 Cm. - (Puf fondamental). 

Bibliogr - annexes : 563-582 Index : 583-595. - ISBN 2130438334 

2-370-112/1 

1633.  Mialaret, Gaston  
La formation des enseignants [Texte imprimé] / Gaston Mialaret. - Paris : P.U.F, 

1977. - 128 P. : couv. ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ?). 

Bibliog : p 127 

2-370-27/1, 2-370-27/2 

1634.  Mialaret, Gaston  
Les Sciences de l'education [Texte imprimé] / Gaston Mialaret. - Paris : P.U.F, 1976. - 

128 P. : couv.ill. ; 17 cm. - (collection que sais - je ?). 

Bibliog : p 127 Annexe : p - p : 120 - 126 

2-370-25/1, 2-370-25/2 

1635.  Mialaret,Gaston  
La psycho-pédagogie [Texte imprimé] / Gaston Mialaret. - Paris : Dar el afaq, 1987. - 

127p. ; 17cm. - (Que sais-je). 

1636.  Michaud, D'yves  
Université de tous les savoirs [Texte imprimé] : Le cerveau, le langage, le sens : 



volume 5 / D'yves Michaud. - Paris : éditions odile jacob, 2002. - 369 p : Couv.ill ; 

18x11 cm. 

Bibliogr : 357-359. - ISBN 2738111246 

2-070-7/1 

1637.  Michéa, Jean-Claude  
Les mystéres de la gauche [Texte imprimé] : De l'idéal des lumiére au triomphe du 

capitalisme absolu / Jean-Claude Michéa. - Paris : Flammarion, 2014. - 134 p. : Couv 

en coul. ; 18*11 cm. 

ISBN 9782081313026 

2-320-174/1, 2-320-174/2 

1638.  Michel, Jean- françois  
Les 7 profils d'apprentissage [Texte imprimé] : Pour former et enseigner / Jean- 

françois Michel. - Paris : groupe eyrolles, 2005. - 175 p : Couv.ill ; 21x15 cm. 

Bibliogr : 169-171 Index : 173-175. - ISBN 270813423x 

2-370-105/1, 2-370-105/2 

1639.  Michel, Jean Luc  
Le mémoire de recherche en information-communication [Texte imprimé] / Jean Luc 

Michel. - 2e éd. - Paris : Ellipses, 2006. - 157 p. : couv.en coul. ; 24 cm. - (Infocom). 

Bibliogr. - ISBN 9782729829865 

2-070-67/1, 2-070-67/2 

1640.  Michel, Jean-Luc  
Les professions de la communication [Texte imprimé] : fonctions et métiers / Jean-

Luc Michel. - 2e éd. augm. et mise à jour. - Paris : Ellipses, 1999. - 192 p. : Couv en 

coul. ; 24 x 16 cm. - (Infocom). 

Annexes : 173-189. - ISBN 2729869409 

2-070-46/2, 2-070-46/3 

1641.  Michel, Jean-Luc  
Le mémoire de recherche en information-communication [Texte imprimé] / Jean-Luc 

Michel. - Paris : Ellipses, 1999. - 93 p. : ill. couv.en coul. ; 24 cm. - (Infocom). 

Bibliogr : 89-90. - ISBN 2729878491 

2-070-33/1, 2-070-33/2 

1642.  Michel,Voirol  
Guide de la rédaction [Texte imprimé] / Voirol Michel. - 8e éd. - Paris : Victoires, 

2006. - 110 p. : couv.en coul. ; 18 cm. 

Annexe. - ISBN 9782351130131 

2-070-83/2, 2-070-83/1 



1643.  Midoun, Azzeddine  
Nedroma [Texte imprimé] : Ville d'abdelmoumène : Société, Anthropologie et 

Mémoire: Volume 3 / Azzeddine Midoun. - Alger : Dar essabil, 2011. - 368 P. ; 24 

Cm. 

ISBN 9789931339007 

SH/2-965-623.3/1, SH/2-965-623.3/2 

1644.  Miège, Jean-Louis  
Le Maroc [Texte imprimé] / Jean-Louis Miège. - 5 ed. - Paris : P .U . F ., 1971. - 128 

P. ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 439). 

Bibliogr.p127. 

2-320-4/1, 2-320-4/2 

1645.  Miguel, André  
La Géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du premier siècle 

[Texte imprimé] : Les travaux et les jours / André Miguel. - Paris : E.H.E.S.S, 1988. - 

87 p. : couv.ill. ; 24 Cm. 

ISBN 2713208858 

2-902-58/1 

1646.  De mille, Agnes  
L'ame de la danse [Texte imprimé] / Agnes De mille. - Paris : Flammarion, [s.d]. - 

251 p ; 29 cm. 

2-709-15/1 

1647.  Millman, Howard L    

 How to Help Children Withمشكالت األطفال و المراهقين [نص مطبوع] : و أساليب المساعدة فيها = 

Common Problems / Charles E Schaefer; Howard L Millman .عمان  -. 03ط. -, نزيه حمدي
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  568 -. 2014: دار الفكر, 

 9789957075385ر.د.م.ك  -ص.  568بيبليو: 

SS/1-150-770/1, SS/1-150-770/2 

1648.  Miloud , Hssab  
Récit d'évenement durant la lutte armée zone 6 wilaya 5 mascara saida [Texte 

imprimé] : mémoires de l'officier de l'ALN / Hssab Miloud. - Alger : Dar el kods el 

arabi, 2012. - 230 p. ; 24*15 cm. 

ISBN 9789947927687 

SH/2-965-528/1, SH/2-965-528/2 

1649.  Mimouni , Abdelkader  
Le Manifeste algérien [Texte imprimé] : dans la presse française / Abdelkader 

Mimouni. - 2ème éd. - Alger : Editions Mimouni, 2013. - 132 p. ; 22*15 cm. 

ISBN 9789961681565 



SH/2-965-513/1, SH/2-965-513/2 

1650.  Mimouni, Ahmida  
Benbadis par lui - méme [Texte imprimé] : Textes de chikh abdelhamid Ben Badis / 

Ahmida Mimouni. - Alger : Editions Mimouni, 2009. - 131 p. : Couv en coul. ; 23 X 

14 cm. 

ISBN 9789961681435 

2-965-23/1, 2-965-23/2 

1651.  Minder, Michel  
Didactique fonctionnelle [Texte imprimé] : objectifs, stratégies, évaluation, le 

cognétivisme opérant / Michel Minder. - Bruxelles : De Boeck, 2007. - 366 : couv. ill. 

en coul. ; 15 X 16 cm. 

Index. - ISBN 9782804156176 

2-370-12/1 

1652.  Minder, Michel  
Champs d'action pédagogique [Texte imprimé] : Une encyclopédie des domaines de 

l'éducation / Michel Minder. - Bruxelles : De Boeck Université, 1997. - 586 p : 

couv.ill. ; 24 cm. - (Perspectives en éducation). 

Index.p 567. - ISBN 2804126617 

2-370-87/1, 2-370-87/2 

1653.  Ministere de la culture  
Mohamed Louail [Texte imprimé] : peintures pastels : fusains gravures =   : محمد لوعيل

لوان شمعية : نقش قلم الفحمزيتات أ  / Ministere de la culture. - Algerie : Jazz, 2007. - 176 p. : 

Ill. fig. ; 29x24 cm. 

ISBN 9961959914 

SH/2-701-3/1 

1654.  Ministere de la culture  
L'afrique et le patrimoine culturel oral et immatériel de l'humanité [Texte imprimé] = 

Africa and the oral and intangible cultural heritage of humanity / Ministere de la 

culture. - (S.L) : (S.E), [s.d]. - 168 p. : Couvr. ill. en coul. ; 23 cm. 

SH/2-709-34/1, SH/2-709-34/2 

1655.  Ministere de la culture  
1er festival international de l'art contemporain d'alger [Texte imprimé] =   المهرجان الدولي
 Ministere de la culture. - (S.L) : Musée national d'art moderne / األول للفن المعاصر للجزائر

et contemporaine, 2009. - 78 p. : Couvr. en coul. ; 23 cm. 

SH/2-709-36/1 



1656.  MINISTERE DES MOUDJAHIDINE   

L'enfer du camp morand   / [نص مطبوع]MINISTERE DES MOUDJAHIDINE. - Alger : 

Ministère des moudjahidine, 2009. - 360 p. ; 23 cm. 

SH/2-965-624/1 

1657.  Ministère des Moudjahidines  
Vérité pour . [Texte imprimé] : centrale d'informations sur le fascisme et Algerie / 

Ministère des Moudjahidines. - Alger : Ministère des Moudjahidines, 2007. - couv. ill. 

; 27 X 21 cm. 

ISBN 978996184668 

2-965-439/1 

1658.  Ministère des Moudjahidines  
Approche du développement économique futur de l' Algerie par le Colonel Lotfi 

[Texte imprimé] = نظرة العقيد لطقي المستقبلية للتنمية االقتصادية / Ministère des Moudjahidines. 

- Alger : ANEP, 2010. - 274 p. : couv.ill. en noir et blanc ; 25 X 16 cm. 

ISBN 9789961846957 

2-965-242/1, 2-965-242/2 

1659.  Ministtère des Moudjhidine  
Documents du congrès de la Soummam [Texte imprimé] : procès verbal de reunion et 

extraits de la plate-forme / Ministtère des Moudjhidine. - Alger : Musée national du 

Moudjahid, 1996. - 56 p. ; 21 X 15 cm. 

2-965-255/1 

1660.  Minne djamila amrane, Danièle   

Des femmes dans la guerre d'algérie   : [نص مطبوع]Entretiens / Danièle Minne djamila 

amrane. - Alger : Editions Barzakh, 2014. - 232 p. : Couv. ill. ; 23 cm .  

 9789947851937ر.د.م.ك 

SH/2-965-619/1, SH/2-965-619/2 

1661.  Miquel , Pierre  
La Guerre d'algerie [Texte imprimé] / Pierre Miquel. - Alger : Basamet edition, 2013. 

- 544 p. : Couv en coul. ; 22*14.5 cm. 

ISBN 9789931445071 

SH/2-965-600/1, SH/2-965-600/2 

1662.  Mishra, Binod  
Communication skills for Engineers and scientists [Texte imprimé] / Sangeeta 

Sharma; Binod Mishra. - New delhi : PHI LEARNING private limited, 2012. - 354 p. 

: Couv en coul. ; 24*16 cm. 

Bibliogr : 343 p.- 349 p. Index : 351 p.- 354 p. - ISBN 9788120337190 

2-070-72/1, 2-070-72/2 



1663.  Mohammedi-Talbi , Bouba*  
La Société Algerienne Avant L'indepandance dans la Litterature [Texte imprimé] : 

Lecture de Quelques Romans / Bouba* Mohammedi-Talbi. - Alger : O.P.U, 1986. - 

302 P. : couv. en coul. ; 22 X 15 cm. 

Bibliog p.p 391 -300 

2-965-366/5, 2-965-366/1 

1664.  Mohmoud Bacha , Mohamed  
Le Prétexte du coup d'éventail -1827- [Texte imprimé] : prise de la rgénce d'algerie: 

récit d'un indigne / Mohamed Mohmoud Bacha. - Alger : Edition El Amel, 2010. - 

232 p. ; 24*16 cm. 

ISBN 9789947300473 

SH/2-965-612/1, SH/2-965-612/2 

1665.  Le moi / the self / le soi [Texte imprimé]. - Paris : Presses Universitaires de 

France, 2010. - 608 p. ; 22*14 cm. 

ISBN 9782130576464 

2-101-137/1, 2-101-137/2 

1666.  Moirand,Sophie  
Les discours de la presse quotidienne [Texte imprimé] : Observer : analyser : 

comprendre / Sophie Moirand. - Paris : PUF, 2007. - 179 p. : couv.en coul. ; 22 cm. - 

(Linguistique nouvelle). 

Index : 177 p.- 179 p. Bibliogr: 175 p. - ISBN 9782130559238 

2-070-82/3, 2-070-82/1 

1667.  Mokdad, Souad  
Domination colonial et rupture nationaliste [Texte imprimé] / Souad Mokdad. - Alger 

: O.P.U, 1984. - 190 P. : couv. ill. en noir et blanc ; 22 X 15 cm. 

Bibliog pp. 159-163 Annexes pp. 165-190 

2-965-380/1, 2-965-380/2 

1668.  Mokhtar, Arib  
L'Etat Algérien [Texte imprimé] : Element historiques constitutifs et forces sociales 

motrices / Arib Mokhtar. - Alger : Office des publications universitaires, 2006. - 111 

p : couv.ill. ; 21 cm. 

Bibliogr.p107. - ISBN 9961009959 

2-320-87/1, 2-320-87/2 

1669.  Mokhtari, Rachid  
Cheikh Hasnaoui [Texte imprimé] : La voix de l'érance : : Essai / Rachid Mokhtari. - 

Alger : Chihab éditions, 2002. - 151 p. ; 24X14 cm. 

ISBN 9961634608 



2-965-168/1, SH/2-965-168/2 

1670.  Mokhtari, Rachid  
Slimane azem, Allaoua zerrouki chantent si mohand u mhand [Texte imprimé] : les 

isefra dans la chanson kabyle de l'exil / Rachid Mokhtari. - Alger : Les éditions APIC, 

2005. - 187 p. : Couvr. ill. ; 18 cm. 

Annexe: p.186 Bibliographie: p.187. - ISBN 9961769155 

SH/2-780-6/1 

1671.  Molière  
Le bourgeois gentilhomme [Texte imprimé] / Molière. - [s.l] : Gallimard, 1998. - 309 

p : couv.ill. ; 18 cm. - (Folio théâtre). 

ISBN 2070400816 

2-792-39/1, 2-792-39/2 

1672.  Momouni , Abdelkader  
Le Manifest algérien [Texte imprimé] : dans la presse francaise / Abdelkader 

Momouni. - 2ème ed. - Alger : Editions Mimouni, 2013. - 22.5*15.5 cm. + 132 p. 

ISBN 9789961681565 

SH/2-965-556/1, SH/2-965-556/2 

1673.  La mondialisation n'est pa coupable [Texte imprimé] : Vertus et limites du 
libre- échange. - Paris : La Découverte, 2000. - 219 p : couv.ill. ; 18 cm. 

ISBN 270713113X 

2-320-57/1, 2-320-57/2 

1674.  Mongeaau, Serge  
Parce que la paix n' est pas une utopie [Texte imprimé] / Serge Mongeaau. - Alger : 

Les éditions El Hikma, 2000. - 137 P ; 23 Cm. 

bibliog: p 137. - ISBN 2921561255 

2-301-58/1, 2-301-58/2 

1675.  Monlau, Jean  
Les Etats barbaresques [Texte imprimé] / Jean Monlau. - 12 ed. - Paris : P.U.F, 1973. 

- 128 P. : .couv.ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ? ; 1097). 

Bibliog : p 125 Les cartes. 

2-320-15/1 

1676.  Monod, Jacques  
Le Hasard et la nécessité [Texte imprimé] : Essai sur la philosophie naturelle de la 

biologie moderne / Jacques Monod. - Paris : Editions du Seuil, 1970. - 223 p. ; 21 cm. 

bibiliog:pp197-199 

2-101-41/1, 2-101-41/2 



1677.  Mons, Gil  
Relation éducative et transactions pédagigiques dans les disciplines scolaires 

l'éxemples de l'EPS [Texte imprimé] / Gil Mons. - Paris : Actio, 1996. - 231 P : 

couv.ill. ; 21 Cm. 

ISBN 2906411175 

2-370-51/1 

1678.  Montalembert, Charles  
Journal intime inédit .Tome 4, 1844 - 1848 [Texte imprimé] / Charles Montalembert. - 

Paris : Honoré Champion, 2004. - 694 P. : couv.ill. ; 22 Cm. 

ISBN 2745311840 

2-920-55/1 

1679.  Montécot, Christiane  
Techniques de communication écrite [Texte imprimé] / Christiane Montécot. - 03 éd. 

- ( s.l ) : Eyrolles : [s.l] : Chihab, 1996. - 112 p. : Couv en coul.Ill. ; 24*15 cm. - 

(Communication). 

Bibliogr: 105 p.- 107 p. - ISBN 996163120x 

2-070-96/1 

1680.  Montesquieu, Charles-Louis de second  
De l' esprit des lois [Texte imprimé] : essai : tome 1 / Charles-Louis de second 

Montesquieu. - Alger : ENAG, 1990. - 386 p : couv. ill. en coul. ; 18 X 11 cm. 

2-320-2.1/1 

1681.  Montesquieu, Charles-Louis de second  
De l' esprit des lois [Texte imprimé] : essai : tome 2 / Charles-Louis de second 

Montesquieu. - Alger : ENAG, 1990. - 1990 : couv. ill. en coul. ; 18 X 11 cm. 

2-320-03.2/1 

1682.  Montmollin, Maurice de  
L'Enseignement programmé [Texte imprimé] / Maurice de Montmollin. - 3 ed. - Paris 

: P.U . F, 1971. - 128 P. : couv.ill. ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 1171). 

Bibliogr.p125 

2-370-32/1, 2-370-32/2 

1683.  Morana, Cyril  
Découvrir la philosophie antique [Texte imprimé] / Cyril Morana, Eric Oudin. - Paris 

: groupe eyrolles, 2009. - 192 p. : couv.il. ; 24 cm. 

bibliog: p 192. - ISBN 978221254196 

2-101-190/1, 2-101-190/2 



1684.  Morand-Deviller, Jacqueline  
Les idées politiques de Louis-Ferdinand Céline [Texte imprimé] / Jacqueline Morand-

Deviller. - Paris : Ecriture, 2010. - 302 p ; 24 X 14 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9782359050035 

2-320-120/1, 2-320-120/2 

1685.  Morandi, Franc  
Philosophie de l'éducation [Texte imprimé] / Franc Morandi. - Paris : Nathan 

Université, 2000. - 127 p. : couv.ill. ; 17 Cm. 

ISBN 209190936X 

2-370-85/1, 2-370-85/2 

1686.  Morandi, Franc  
Modèles et méthodes en pédagogie [Texte imprimé] / Franc Morandi. - Paris : 

Nathan, 2000. - 127 P : .couv.ill. ; 24 Cm. - (Synthèse / Lettres). 

ISBN 2091911852 

2-370-48/1, 2-370-48/2 

1687.  Morange, Jean  
Les libertés publiques [Texte imprimé] / Jean Morange. - Paris : PUF, 1979. - 127 p. ; 

18*12 cm. - (Que sais-je ?). 

Bibliogr : 125 p. - ISBN 9782130557791 

2-320-160/1 

1688.  Moreaau Defaarges, Philippe  
L' Ordre mondial [Texte imprimé] / Philippe Moreaau Defaarges. - 3° édition. - Paris : 

Armand colin, 2003. - 202 P : couv.ill. ; 24 Cm. 

ISBN 2247051715 

2-320-72/1 

1689.  Moreau, Marie-Louise  
Sociolinguistique [Texte imprimé] : Concepts de base / Marie-Louise Moreau. - [S.L] 

: Mardaga, [1997]. - 312 p. : Couv. en coul. ; 23 cm. 

Index: p.297-p.308. - ISBN 287009664x 

SS/2-302-13/1 

1690.  Morel, Philippe  
Pratique des relations presse [Texte imprimé] / Philippe Morel. - 4 éd. - Paris : Dunod, 

2008. - 244 p : Couv.ill ; 22x14cm. 

Bibliogr : 237 Glossaire : 239-243. - ISBN 9782100519484 

2-070-8/1, 2-070-8/2 



1691.  Morel, Pierre-Marie  
Epicure [Texte imprimé] : la nature et la raison / Pierre-Marie Morel. - Paris : Vrin, 

2013. - 223 p. : couv.en coul. ; 22 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9782711622399 

2-101-136/1, 2-101-136/2 

1692.  Morel-Ferla, Denise  
Terre aimée Algérie [Texte imprimé] : Essai / Denise Morel-Ferla. - Sétif : El IBRIZ, 

2013. - 152 P. ; 20 Cm. 

ISBN 9931911470 

SH/2-965-506/1, SH/2-965-506/2 

1693.  Morelle , Chantal  
Comment De Gaulle et le FLN [Texte imprimé] : Ont mis fin à la guerre d'algérie 

1962 , les accords d'évian / Chantal Morelle. - Alger : Média-Plus , 2012. - 282 p. ; 

24*15.5 cm. 

ISBN 9789961922989 

SH/2-965-596/1, SH/2-965-596/2 

1694.  Morizio, Claude  
La recherche d'information [Texte imprimé] / Claude Morizio. - Paris : Armand colin, 

2006. - 128 p. : Couv.en coul. ill. ; 18 cm. - (Information documentation ; 128). 

Bibliogr : 124-127 Annexe : 122-123. - ISBN 2200340796 

2-070-19/4, 2-070-19/1 

1695.  Moscovici, Serge  
Psychologie sociale [Texte imprimé] / Serge Moscovici. - Paris : P U F, 1984. - 618 p 

: couv.il. ; 21 cm. - (Quadrige / Anne-Laure Angoulvent). 

biblig: pp 619-640. - ISBN 2130539173 

2-150-38/1, 2-150-38/2 

1696.  Les mosquées en Algérie [Texte imprimé]. - Madrid : SNED, 1970. - 99 p : 

couv.en coul. ; 32 cm. - (Art et culture). 

2-720-5/1 

1697.  Mostefaoui Mahmoud  
Afin que nul n'oublie [Texte imprimé] : la bataille de Maison carré / Mostefaoui 

Mahmoud; Azibi Idir. - alger : Chihab, 2009. - 171 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 23 

X 15 cm. 

Photos . - ISBN 9789961637968 

SH/2-965-400/1, SH/2-965-400/2 



1698.  Mostefaoui, Belkacem  
L'usage des médias en question [Texte imprimé] : la presse Algerienne face au debat 

de Mai 1976 sur l'avant projet de la charte nationale / Belkacem Mostefaoui. - Alger : 

O.P.U ; Enal : [s.n], 1982. - 348 P. : couv.ill. ; 24 cm. 

Bibliog pp. 321- 328 Annexes pp. 330- 348 

2-070-61/1, 2-070-61/2 

1699.  Moteil, Vincent  
Maroc [Texte imprimé] / Vincent Moteil. - Paris : Ed du Seuil, 1962. - 192 P. : couv. 

ill. ; 18 cm. - (petite planéte ; 31). 

2-902-30/1 

1700.  Mouhoub, Salah  
Le nepad [Texte imprimé] : Une chance pour l'Afrique? / Salah Mouhoub. - Alger : 

Office des publications universitaires, 2005. - 197 p : couv.ill.en coul. ; 21 cm. 

Bibliogr.p197. - ISBN 9961008316 

2-320-83/1, 2-320-83/2 

1701.  Mouhoubi, Salah  
Le monde en crise [Texte imprimé] : la fin de l'unilateralisme américaine / Salah 

Mouhoubi. - Alger : Office des publications universitaires, 2010. - 221 p : couv. en 

coul. ; 24X 14 cm. 

ISBN 8979961012390 

2-320-124/1, 2-320-124/2 

1702.  Mouhoubi, Salah  
L'Algérie face aux chocs extérieurs [Texte imprimé] / Salah Mouhoubi. - Alger : 

Basamet : Ministère de la culture, 2013. - 135 p. ; 21*14 cm. 

Annexes : 126 p.-132 p. - ISBN 9789931446019 

2-320-176/5, 2-320-176/1 

1703.  Moukraenta abed, Bakhta  
L'image de l'algérie antique au travers des sources arabes du moyen age [Texte 

imprimé] : Tome 1 / Bakhta Moukraenta abed. - Alger : Dar sahnoun, 2013. - 575 P. ; 

24 Cm. 

ISBN 9789931445050 

SH/2-965-570.1/1 

1704.  Moukraenta abed, Bakhta  
L'image de l'algérie antique au travers des sources arabes du moyen age [Texte 

imprimé] : Tome 2 / Bakhta Moukraenta abed. - Alger : Dar sahnoun, 2013. - 579 - 

1235 P. ; 24 Cm. 

ISBN 9789931445067 



SH/2-965-571.2/1 

1705.  Moukraenta abed, Bakhta  
L'image de l'algérie antique au travers des sources arabes du moyen age [Texte 

imprimé] : Tome 3 / Bakhta Moukraenta abed. - Alger : Dar sahnoun, 2013. - 1239 - 

1916 P. ; 24 Cm. 

ISBN 9789931445074 

SH/2-965-572.3/1 

1706.  Moukraenta abed, Bakhta  
L'image de l'algérie antique au travers des sources arabes du moyen age [Texte 

imprimé] : Tome 4 / Bakhta Moukraenta abed. - Alger : Dar sahnoun, 2013. - 1921 - 

2435 P. ; 24 Cm. 

ISBN 9789931445081 

SH/2-965-573.4/1 

1707.  Mounier , Emmanuel  
Mounier et sa génération [Texte imprimé] : lettres , carnets et inédits / Emmanuel 

Mounier. - Paris : Editions du Seuil, [s.d]. - 824 p. ; 23 x 14 cm. - (Esprit). 

Index , Photos. 

2-920-1/1 

1708.  Mourad, Boutebba  
Stress et préparation mentale [Texte imprimé] / Boutebba Mourad. - Alger : Office 

des publications universitaires, 2007. - 273 p. : couv.il.encoul. ; 24 cm. 

bibliog: pp 274-276. - ISBN 9961010143 

2-150-45/1, 2-150-45/2 

1709.  Moureaux, Serge  
Avocats sans frontières [Texte imprimé] : le collectif belge et la gurre d'Algerie / 

Serge Moureaux. - Alger : Casbah éditions, 2002. - 144 p ; 21 cm. 

ISBN 9961252X 

2-965-04/1, 2-965-04/2 

1710.  Mourre, Michel  
Dictionnaire encyclopédique d'histoire [Texte imprimé] : A - C / Michel Mourre. - 

Paris : Larousse - bordas, 1996. - 1523 p. : Couv en coul. ; 21x15 cm. 

ISBN 2040270558 

2-903-5.1/1 

1711.  Mourre, Michel  
Dictionnaire encyclopédique d'histoire [Texte imprimé] : D - H / Michel Mourre. - 

Paris : Larousse - bordas, 1996. - 1526-2752 p. : Couv en coul. ; 21x15 cm. 

ISBN 2040270566 



2-903-5.2/1 

1712.  Mourre, Michel  
Dictionnaire encyclopédique d'histoire [Texte imprimé] : I - M / Michel Mourre. - 

Paris : Larousse - bordas, 1996. - 2754- 3796 : Couv en coul. ; 21x15 cm. 

ISBN 2040270574 

2-903-5.3/1 

1713.  Mourre, Michel  
Dictionnaire encyclopédique d'histoire [Texte imprimé] : N - R / Michel Mourre. - 

Paris : Larousse - bordas, 1996. - 3798 - 4903 p. : Couv en coul. ; 21x15 cm. 

ISBN 2040270582 

2-903-5.4/1 

1714.  Mourre, Michel  
Dictionnaire encyclopédique d'histoire [Texte imprimé] : S . Z / Michel Mourre. - 

Paris : Larousse - bordas, 1996. - 4906-5884 p. : Couv en coul. ; 21x15 cm. 

ISBN 2040270590 

2-903-5.5/1 

1715.  Moussaoui, Abdelmalek  
Conformité de l'art décoratif [Texte imprimé] : Entre Tlemcen et l'Andalousie / 

Abdelmalek Moussaoui, Mohamed Larbi Herzallah. - Alger : Dar essabil, 2011. - 336 

p. : Couv en coul.Ill. ; 30*21 cm. - (Encyclopédie de l'art décoratif dans le patrimoine 

Islamo-Algérien). 

Bibliogr : 334 p.- 336 p. - ISBN 9789931339045 

SH/2-709-30/1 

1716.  Moussaoui, Abdelmalek  
Techniques de conception [Texte imprimé] : De l'organisation épigraphique dans 

l'ART MAURESQUE / Abdelmalek Moussaoui, Abderrahim Benmansour. - Alger : 

Dar essabil, 2013. - 240 p. : Couv en coul.Ill. ; 30*21 cm. - (Encyclopédie de l'art 

décoratif dans le patrimoine Islamo-Algérien). 

Bibliogr : 238 p.- 240 p. - ISBN 9789931339045 

SH/2-709-29/1 

1717.  Moussaoui, Abdelmalek  
Techniques de conception [Texte imprimé] : De l'organisation géométrique dans 

l'ART MAURESQUE / Abdelmalek Moussaoui, Abderrahim Benmansour. - Alger : 

Dar essabil, 2013. - 256 p. : Couv en coul.Ill. ; 30*21 cm. - (Encyclopédie de l'art 

décoratif dans le patrimoine Islamo-Algérien). 

Bibliogr : 255 p.- 256 p. - ISBN 9789931339045 

SH/2-709-28/1 



1718.  Moussaoui, Abdelmalek  
Ornementations des minarets andalous en espagne et en afrique du nord [Texte 

imprimé] / Abdelmalek Moussaoui. - [S.L] : Dar essabil, 2013. - 328 p. : Couvr. ill. en 

coul. ; 30 cm. - (Encyclopédie de l'art décoratif dans le patrimoine Islamo-Algérien). 

Bibliogr.: p.326-p.328 

SH/2-709-33/1 

1719.  Moussaoui, Rabia  
Sur les traces de l' Emir Abdelkader ou l' histoire autrement [Texte imprimé] / Rabia 

Moussaoui. - Alger : ENAG, 2008. - 149 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X12 cm. 

Cet ouvrage est témoignage original sur l' Emir Abdelkader admiré par tout le monde 

. - ISBN 9789961626931 

2-965-213/1, 2-965-213/2 

1720.  Moussinac, Léon  
Sergei Michailovitch Eisenstein [Texte imprimé] / Léon Moussinac. - Paris : éditions 

Sehers, 1964. - 228 P. : couv . ill. ; 18 cm. - (collection cinéma D'aujourd'hui ; 23). 

bibliog : pp 214 - 219 

2-920-38/1 

1721.  Moutassem-Mimouni, Badra  
Tentatives de suicide et suicide des jeunes à Oran [Texte imprimé] : déspoir ou 

affirmation de soi ? / Badra Moutassem-Mimouni. - 2010. - Alger : CRSC, [s.d]. - 168 

p. ; 22 cm. 

Bibliogr. : p. 155- p. 158. Annexes : p. 159- p. 165 CRASC : "Centre national de 

recherche en anthropolgie sociale et culturelle". - ISBN 9789961813423 

SH/2-301-111/1 

1722.  Moutassem-Mimouni,Badra  
Tentatives de suicide et suicide des jeunes à oran [Texte imprimé] : Désesspoir ou 

affirmation de soi? / Badra Moutassem-Mimouni. - Alger : ENAG, 2011. - 168 p. ; 22 

cm. 

ISBN 9789961813423 

SH/2-301-94/1, SH/2-301-94/2 

1723.  Mouze, Létitia  
Platon [Texte imprimé] : les textes essentiels : fac / prépas / Létitia Mouze. - Paris : 

Hachette, 2001. - 190 p. ; 19 X 14 cm. - (Prismes / Anne-Hélène Nicolas, d'Alexandre 

Abensour). 

Glossaire, bibliogr. - ISBN 2011454719 

2-378-12/2, 2-378-12/1 

1724.  Mucchielli, Alex  
L'art d'influencer [Texte imprimé] : Analyse des techniques de manipulation / Alex 



Mucchielli. - Paris : Armand colin, 2005. - 174 p : Couv.ill ; 24x16 cm. - (Collection 

U). 

Bibliogr : 167-169 Index : 36. - ISBN 2200269870 

2-070-22/1, 2-070-22/2 

1725.  Mucchielli, Alex  
étude des communications : information et communication interne [Texte imprimé] : 

Pour de nouveaux audits / Alex Mucchielli. - Paris : Armand colin, 2005. - 208 p : 

Couv.ill ; 24x16 cm. - (U collection). 

Bibliogr : 187-194 Index : 195. - ISBN 2200269854 

2-070-47/1, 2-070-47/2 

1726.  Mucchielli, Alex  
Etude des communications [Texte imprimé] : approche par la contextualisation / Alex 

Mucchielli. - paris : Armand colin, 2005. - 284 p ; 24*17 cm. 

bibliographie p247-p258. - ISBN 2200268823 

2-070-63/1, 2-070-63/2 

1727.  Mucchielli,Roger  
Les méthodes actives [Texte imprimé] : dans la pédagogie des adultes / Roger 

Mucchielli. - 10ed. - France : ESF, 2006. - 231p. : couv.en.coul. ; 24 cm. 

ISBN 2710117630 

2-370-220/1 

1728.  Mucchilli, Alex  
Les sciences de l'information et de la communication [Texte imprimé] / Alex 

Mucchilli. - 4 éd. - Paris : Hachette Supérieur, 2006. - 160 p : Couv.ill ; 19x14 cm. - 

(Les fondamentaux sciences humaines). 

Bibliogr : 153-160. - ISBN 2011457149 

2-070-52/2, 2-070-52/1 

1729.  Muchielli, Alex  
Etude des communications [Texte imprimé] : nouvelles approches / Alex Muchielli. - 

Paris : Armand colin, 2006. - 219 p. : couv.en coul. ill. ; 24 cm. 

Index Bibliogr. - ISBN 2200345798 

2-070-57/1, 2-070-57/2 

1730.  Muchielli, Roger  
Le Questionnaire dans l'enquête psycho-sociale [Texte imprimé] : application 

pratiques / Roger Muchielli. - 7e éd. - Paris : ESF, [s.d]. - 122 p. ; 24 cm. 

ISBN 2710103880X 

SH/2-150-90/1 



1731.  Muée national du moudjahid  
Nora [Texte imprimé] : témoignages - nouvelles / Muée national du moudjahid. - 

Alger : ENAG, 2009. - 197 p. : couv. ill ; 21 cm. 

ISBN 9789961629109 

2-965-168/2, 2-965-168/3 

1732.  De Mulinen, Frédéric  
Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées [Texte imprimé] / Frédéric De 

Mulinen. - Geneve : C.I.C.R, 1989. - 260 p : couv.ill. ; 24 cm. 

Index.p 227. - ISBN 2881450164 

2-320-100/1 

1733.  Muller, Jan-Werner  
Difficile démocratie [Texte imprimé] : Les idées politiques en europe au xxe siécle 

1918-1989 / Jan-Werner Muller, Frédéric Joly. - Paris : Alma, 2011. - 553 p. : Couv 

en coul. ; 22*15 cm. - (Essai histoire : Essai histoire). 

Index : 547 p.- 553 p. - ISBN 9782362790911 

2-320-145/1, 2-320-145/2 

1734.  Mumford, Lewis  
La Cité à travers l'histoire [Texte imprimé] / Lewis Mumford; Gérard Durand trad . 

par Guy Durand. - Paris : Ed .du Seuil, 1964. - 784 P. : couv.ill. ; 20 cm. - (collections 

esprit : la cité prochaine). 

Bibliog pp : 723 - 759 Index pp : 761 - 777 

2-301-17/1 

1735.  Murphy, Richard W  
Cézanne et son temps 1839-1906 [Texte imprimé] / Richard W Murphy, Trad. Jean 

Elie Leymarie; Les rédacteurs des éditions Time- Life. - [s.l] : TIME - LIFE, 1975. - 

191 p. : couv.en coul. ; 30 cm. 

Bibliogr.p187 Index. .p189 

2-920-49/1 

1736.  Musée national d'art moderne et contemporaine  
Khadda [Texte imprimé] / Musée national d'art moderne et contemporaine. - (S.L) : 

Musée national d'art moderne et contemporaine, 2011. - 223 p. : Couvr. ill. ; 27 cm. 

ISBN 9789961998113 

SH/2-745-2/1, SH/2-745-2/2 

1737.  Musée national d'art moderne et contemporaine  
Lazhar hakkar [Texte imprimé] : Traversée de la mémoire = لزهر حكار: رحلة عبر الذاكرة / 
Musée national d'art moderne et contemporaine. - Alger : Musée national d'art 

moderne et contemporaine, 2012. - 302 p. : Couvr. ill. ; 25 cm. 

ISBN 9789931361022 



SH/2-745-3/1, SH/2-745-3/2 

1738.  Musée national nasr-eddine dinet   

 Ali ali-khodja / Ministere de la culture; Musée nationalعلي علي خوجة [نص مطبوع] = 

nasr-eddine dinet .-  : (د.م)Jazz éditionsسم. 30ص : غالف ملون ;  157 -). 2007, (حوالي  

 9789961959923ر.د.م.ك 

SH/1-745-49/1 

1739.  Musées d'Algérie [Texte imprimé] : Reflets du passé. - Madrid : SNED, 

1971. - 32 cm : couv.en coul. ; 32 cm. - (Art et culture). 

2-720-2/1 

1740.  Musette,Mohamed Saib  
La question de l'emploi au Maghreb central volume 3 [Texte imprimé] / Mohamed 

Saib Musette, Nacer Eddine Hammouda. - Alger : C.R.E.A.D., 2006. - 251 p. : ill. ; 

22 cm. 

ISBN 9961959655 

2-301-88/1, 2-301-88/2 

1741.  Musset, Alfred de  
On ne badine pas avec l' amour [Texte imprimé] : Le chandelier, un caprice, louison / 

Alfred de Musset. - Paris : Librairie Gibert, [s.d]. - 296 p ; 18 X 12 cm. 

2-373-2/ 1 

1742.  Muzelle, Stéphane  
100 fiches d'histoire du moyen age [Texte imprimé] / Stéphane Muzelle. - 2ème 

édition. - Paris : Bréal, 2009. - 379 p : couv. ill; en coul; ; 24 X 14 cm. 

Bibliogr. lexique 

1-940-3/1, 1-940-3/2 

1743.  Nabli,Béligh  
Comprendre le monde arabe [Texte imprimé] / Béligh Nabli. - ( s.l ) : Armand : [s.l] : 

Colin, 2013. - 291 p. : Couv en coul. ; 24*15 cm. - (Campus LMD). 

Bibliogr : 283 p. Index : 285 p.- 291 p. - ISBN 9782200286385 

2-327-13/4, 2-327-13/3 

1744.  Nacer-Khodja , Hamid  
Jean Senak [Texte imprimé] : critique algérien / Hamid Nacer-Khodja; Préf. Guy 

Dugas. - Alger : El Kalima, 2013. - 549 p. ; 24*7 cm. 

ISBN 9789931441113 

SH/2-920-114/1, SH/2-920-114/2 



1745.  Nachi, Mohamed  
Introduction à la sociologie pragmatique [Texte imprimé] : Vers un nouveau " style " 

sociologique ? / Mohamed Nachi; Luc Boltanski. - Paris : Armand colin, [s.d]. - 223 p 

; 24X13 cm. - (Cursus). 

ISBN 220026849 

2-378-3/1, 2-378-3/2 

1746.  Nacib, Youssef  
Cultures oasiennes [Texte imprimé] : essai d'histoire sociale de l'oasis de Bou-Saâda / 

Youssef Nacib; Préf. Milion Santos. - Alger : Enteprise nationale du livre, 1986. - 505 

P. : couv ill. en noir et blanc ; 22 X 14 cm. 

index : P.460-476 Bibliog : P477-499 Milton, Santos; pref 

2-965-369/1, 2-965-369/2 

1747.  Nacib, Youssef  
Cheikh Noureddine [Texte imprimé] : comédien, poète, chanteur / Youssef Nacib. - 

Alger : Zyriab éditions, 2013. - 383 p. ; 16*23 cm. - (Chants et poésies du Maghreb). 

ISBN 9789961715949 

SH/2-920-115/1, SH/2-920-115/2 

1748.  Naciri, Mohamed  
Science sociales et phénomènes urbains dans le monde arabe [Texte imprimé] / 

Mohamed Naciri; André Raymond. - Maroc : Fondation du roi Abdul- Aziz al saoud 

pou les études islamiques et les sciences humaines, 1997. - 316 p. : ill. graph., couv. 

ill. en coull. ; 26 cm. 

ISBN 9789981973149 

SH/2-301-112/1 

1749.  Nait Ali, Belaid  
Les cahiers de belaid [Texte imprimé] : ou la kabylie d'antan / Belaid Nait Ali; Trad. 

J.M Dallet; Trad. J.L Degezelle. - Alger : dar khettab, 2009. - 528 p. : Couvr. ill. ; 22 

cm. 

ISBN 9789961965979 

SH/2-030-18/1 

1750.  Najar,Sihem  
La décision sur scéne [Texte imprimé] : une regard sosiologique sur le pouvoir 

décisionnel des femmes tinisiennes / Sihem Najar, Mohamed Kerrou. - Tunis : 

M.A.J.D., 2007. - 238 p. : couv.en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9789953463612 

2-301-89/3, 2-301-89/1 

1751.  Namer, Gérard  
Rousseau Sociologue De La Connaissance [Texte imprimé] : De la créativité au 



machiavélisme / Gérard Namer. - paris : L'harmttan, 1999. - 378 p. : couv.il. ; 24 cm. 

- (Logiques Sociales). 

bibliog:pp 379-386. - ISBN 2738478476 

2-101-98/1, 2-101-98/2 

1752.  Nantet, Jacques  
Histoire du Liban [Texte imprimé] / Jacques Nantet. - 3 em édition. - Paris : TEQUI, 

1989. - 364 p. : couv.en coul. ; 21 cm. 

Bibliogr.p351. - ISBN 2852449684 

2-902-62/1 

1753.  Narame, Véronique  
L'algérie [Texte imprimé] : Une rencontre découverte 2008-2009-2010-2011-2012 / 

Véronique Narame. - Alger : Editions Dalimen, 2013. - 175 p. : Couvr. ill. en coul. ; 

22 cm. 

ISBN 9789931306856 

SH/2-910-13/1 

1754.  Naugrette, Catherine  
L'esthétique théatrale [Texte imprimé] / Catherine Naugrette. - Paris : Armand colin, 

2000. - 249 p : couv.ill. ; 21 cm. 

Bibliogr. p244 Index. p249. - ISBN 978220034431 

2-792-20/1, 2-792-20/2 

1755.  Nay, Olivier  
Histoire des idées politiques [Texte imprimé] / Olivier Nay. - Paris : Armand colin, 

2007. - 592 p : Couv. ill; en coul. ; 24 X 14 cm. - (U Science Politique). 

Bibliogr. index. - ISBN 9782200353247 

2-320-123/1 

1756.  Nazet, Michel  
Comprendre l'Actualité [Texte imprimé] : Géopolitique et relations internationales / 

Michel Nazet, Jean-François Ségard. - Paris : Ellipses, 2014. - 336 p. : Couv en coul. ; 

24*17 cm. 

ISBN 9782729882648 

2-327-9/1, 2-327-9/2 

1757.  Nedjadi, Boualem  
Viva Zabana [Texte imprimé] : Les héros meurent , les mères pleurent , les mémoires 

demeurent / Boualem Nedjadi. - Alger : éditions ANEP, 2006. - 183 p. ; 22 x 15 cm. 

Bibliopgr. - ISBN 978994721284 

2-965-119/1, 2-965-119/2 



1758.  Nedjadi, Boualem  
Les tortionnaires [Texte imprimé] : de 1830 - 1962 / Boualem Nedjadi. - Alger : 

ANEP, 2001. - 262 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

ISBN 9789961903384 

2-965-276/1, 2-965-276/2 

1759.  Nedjai, Mustapha  
Ayred [Texte imprimé] : ennauyer chez les beni snous Tlemcen / Mustapha Nedjai. - 

Alger : Dalimen, 2011. - 175 p. : couv. ill. en coul. ; 33 X 24 cm. 

SH/2-965-159/1 

1760.  Nedjar, Ammar  
Messali Hadj, le Zaim calomnié [Texte imprimé] : articles et positions sur le 

mouvement national 1988 - 2001 / Ammar Nedjar; Trad. Dahmane Nadjar. - Alger : 

El Hikma, 2002. - 358 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 22 X 15 cm. 

ISBN 9961906454 

2-965-471/1 

1761.  Nemouchi, Farouk  
Euro-Mediterranee [Texte imprimé] : le processus de Barcelone en question / Azzouz 

Kerdoun; Farouk Nemouchi. - 2004. - Alger : Dar elhouda, [s.d]. - 332 p. : fig. ; 24 

cm. 

ISBN 9789961605071 

SS/2-320-182/1, SS/2-320-182/2 

1762.  Nettement, Alfred  
Histoire de la conquete d'alger [Texte imprimé] / Alfred Nettement, Préf. Zahir 

Ihaddaden. - Alger : Assala Culture, 2013. - 610 P. ; 25 Cm. 

ISBN 9789947931011 

SH/2-965-575/1 

1763.  Neuveut, Claudie  
Enseigner l'histoire littéraire [Texte imprimé] / Claudie Neuveut, Marie-Lucile 

Milhaud, Myriam Tsimbidy. - Paris : Ellipses, 2005. - 159 p. : couv.ill. ; 24 x 17 cm. - 

(Pratiques littéraires / Gil Charbonnier). 

ISBN 2729818340 

2-370-58/1 

1764.  Neveu, érik  
Sociologie du journalisme [Texte imprimé] / érik Neveu. - Paris : Editions la 

découverte, 2004. - 128 p : Couv ; 18x11cm. - (Repères / Pascal Combemale). 

Bibliogr : 112-118 Index : 119-120. - ISBN 2707130621 

2-070-13/3, 2-070-13/1 



1765.  Nezzar, Khaled  
Mémoires du général Khaled Nezzar [Texte imprimé] / Khaled Nezzar. - Alger : 

Chihab éditions, 1999. - 300 p. : Couv en coul.Ill. ; 24 X 15 cm. 

Index : 295 p.- 298 p. - ISBN 9961633865 

2-965-14/1, 2-965-14/2 

1766.  Nezzar, Khaled  
Algérie (1954-1962 ) [Texte imprimé] : Journal de guerre / Khaled Nezzar. - Alger : 

Editions ANAP, 2004. - 281 p. ; 22 x 15 cm. 

Annexe. - ISBN 978994721201 

2-965-69/1, 2-965-69/2 

1767.  Nezzar, Khaled  
Récits de combats [Texte imprimé] : guerre de libération nationale 1958-1962 / 

Khaled Nezzar; Préf. Slimane Chikh. - Akger : Chihab éditions, 2002. - 215 p. : couv. 

ill. en noir et blanc ; 23 X 15 cm. 

Index. - ISBN 9961634586 

2-965-236/4, 2-965-236/1 

1768.  Nezzar, Khaled  
Algerie : Janvier 1992 [Texte imprimé] : Arret du processus éloctorale : Enjeux et 

démocratie . / Khaled Nezzar, Ali : Asslaoui Leila ; Bourayou Khaled ; Rezzag-Barra, 

Kamel Haroun; Préf. Rédha Malek. - Alger : Marinoor, 2002. - 403 p. : ill. ; 23 X12 

cm. 

Annexes. - ISBN 9961747003 

2-965-204/1, 2-965-204/2 

1769.  Ngoma-Binda; P  
Démocratie, Femme et société civile en Afrique [Texte imprimé] / Ngoma-Binda; P. - 

Paris : L'Hrmattan, 2012. - 167 P. : Couv en coul. ; 24*16 cm. - (Comptes rendus). 

Biblio: 163 p.- 164 p. - ISBN 9782336002330 

2-320-142/1, 2-320-142/2 

1770.  NI VALISE NI CERCUEIL    : [نص مطبوع]LES PIEDS-NOIRS RESTES EN 
ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE .- Constantine : Média -PLUS, 2012. - 

431 p. ; 24 cm.  

Biblio:423 p.-428 p .-  9789961922927ر.د.م.ك 

SH/2-965-627/1, SH/2-965-627/2 

1771.  Niederhoffer,A.  
Les bandes d'adolescents [Texte imprimé] / H. Bloch; A. Niederhoffer. - Paris : Payot, 

1969. - 278p. ; 18cm. 

2-301-106/1 



1772.  Niel, Fernand  
Albigeois et cathares [Texte imprimé] / Fernand Niel. - 5 ed. - Paris : P.U.F, 1967. - 

128 p. : . couv. ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ? ; 689). 

Bibliog : p 125 carte 

2-101-79/1 

1773.  noelle lamy-marie  
Decrire la conversation en ligne [Texte imprimé] : le face a face distanciel / kern. 

richard; noelle lamy-marie. - 1ed. - france : ENS éditions, 2011. - 213p ; 24cm. 

1-001.6-124/1, 1-001.6-124/2 

1774.  Nonjon,Alain  
La géopolitique du monde contemporain [Texte imprimé] : En dissertations corrigées 

/ Alain Nonjon, Pierre Dallenne. - Paris : Ellipses, 2007. - 400 p. : couv.en coul. ; 24 

cm. - (Mise en examen). 

ISBN 9782729832308 

2-320-124/2, 2-320-124/3 

1775.  Nordine, Chabane  
Colonel Amirouche [Texte imprimé] : l'aigle de djurdjura / Chabane Nordine. - Alger 

: ENAG, 2006. - 310 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. 

ISBN 99616241688 

2-965-448/1 

1776.  Notaise, Jacques - Barda, Jean - Dusanter, Olivier  
Dictionnaire du multimédia [Texte imprimé] : Audiovisuel - informatique - 

Télécommunications / Jacques - Barda, Jean - Dusanter, Olivier Notaise. - 2 éd. - 

Paris : Afnor, 1996. - 903 p. : Couv en coul.ill. ; 22x15 cm. 

Bibliogr : 889p.- 903 p. - ISBN 2124650270 

2-030-6/1 

1777.  La notion de compétence en éducation et en formation [Texte imprimé] : 

fonctions et enjeux / Dir. Rodolphe Toussaint; Dir. Constantin Xypas. - Paris : L' 

Harmattan, 2004. - 319 p. ; 22 x 14 cm. 

Bibliogr : 319. - ISBN 2747566412 

2-370-128/1, 2-370-128/2 

1778.  Nouaimeh, Rani  
Student's dictionary [Texte imprimé] : English- English / Rani Nouaimeh. - 2 nd. - 

Beirut : Dar Al- Kotob Al-ilmiyah, 2014. - 765 p. : Covr. ill. col. ; 16 cm. 

ISBN 9782745153654 

SH/2-030-14/1, SH/2-030-14/2 



1779.  Nouschi, André  
La Naissance du nationalisme algérien [Texte imprimé] : 1914 - 1954 / André 

Nouschi. - Paris : les éd . Minuit, 1962. - 164 P. : couv.ill. ; 22 cm. 

SH/2-965-352/1 

1780.  Nouschi, André  
Enquête sur le niveau de vie des population rurales constantinoises [Texte imprimé] : 

de la conquete jusqu' en 1919 : essai d'histoire économique et sociale / André 

Nouschi. - Paris : Presse Universitaire de France : Sedia, 2010. - 695 p. : couv. ill. ; 22 

X 14 cm. - (Université de Tunis : Publication de la des lettres). 

ISBN 9789947872413 

SH/2-965-420/1 

1781.  Nouschi, Marc - Nouschi, Sylviane  
Score civilisation française [Texte imprimé] : 100 tests pour mieux connaitre 

l'hexagone / Marc - Nouschi, Sylviane Nouschi. - Paris : Presses pocket, 1991. - 320 p 

: Couv.ill ; 11x18 cm. - (Les langues pour tous). 

Anexes : 311-320. - ISBN 2266039784 

2-370-181/1, 2-370-181/2 

1782.  Nozick, Robert  
Anarchie, état et utopie [Texte imprimé] / Robert Nozick. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1988. - 452 p. : Couv en coul. ; 19*13 cm. 

Bibliogr: 433 p. Index: 435 p.- 452 p. - ISBN 9782130564713 

2-320-136/1, 2-320-136/2 

1783.  Le Ny, Marc  
découvrir la philosophie contemporaine [Texte imprimé] / Marc Le Ny. - Paris : 

Eyrolles, 2009. - 222 p : couv.ij.en.coul. ; 24 cm. 

index: p 203. - ISBN 978221254321 

2-101-192/2, 2-101-192/3 

1784.  Obadia,Lionel  
L'anthropologie des religions [Texte imprimé] / Lionel Obadia. - 2012 : La 

Découverte, Paris. - 125p. ; 19cm. 

2-301-94/1, 2-301-94/2 

1785.  D'Octon , Paul Vigné  
La gloire du sabre [Texte imprimé] / D'Octon , Paul Vigné; Préf. Abdelaziz 

Bouteflika. - Alger : Ministère de la culture, 2009. - 177 p. : ill. ; 23 X cm. - (essai). 

ISBN 9789947246061 

2-965-230/1 



1786.  d'Octon, Paul Vigné  
La gloire du sabre [Texte imprimé] / Paul Vigné d'Octon; Préf. Abdelaziz Bouteflika. 

- Alger : éditions ANEP, 2006. - 176 p. ; 22 x 15 cm. - (Voix de l'anticolonialisme). 

ISBN 978994721261 

2-965-107/1, 2-965-107/2 

1787.  Odile De Bary, Marie  
Manuel de muséographie [Texte imprimé] : Petit guide à l'usage des responsables de 

musée / Marie Odile De Bary, Jean - Michel Tobelem. - [s.l] : Seguier, 1998. - 350 p : 

couv.ill. ; 21 cm. 

bibliogr. p343. - ISBN 2840491281 

2-708-2/1 

1788.  Offerlé, Michel  
Les partis politiques [Texte imprimé] / Michel Offerlé. - 8 éd. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1987. - 127 p. : Couv en coul. ; 18*12 cm. - (Que sais-je ?). 

Biblio: 124 p.- 126 p. - ISBN 9782130595496 

2-320-139/1, 2-320-139/2 

1789.  Office national du parc culturel de tindouf  
Le parc culturel de tindouf [Texte imprimé] / Office national du parc culturel de 

tindouf. - Alger : Office national du parc culturel de tindouf, [s.d]. - 48 p. : Couvr. ill. 

en coul. ; 21 cm. 

SH/2-709-35/1 

1790.  Ogawa ,Midori  
Voix Musique Altérité [Texte imprimé] : duras : quignard : butor / Midori Ogawa. - 

Paris : L'Harmattan, 2010. - 209 p. : ill. ; 22 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9782296082588 

2-780-16/1, 2-780-16/2 

1791.  Olivesi, Stéphane  
L'expérience esthétique [Texte imprimé] : Une archéologie des arts et de la 

communication / Stéphane Olivesi. - Paris : Honoré champion éditeur, 2012. - 451 p. ; 

24 cm. - (Champion essais). 

Bibliogr : 419 p.- 445 p. - ISBN 9782745323118 

SH/2-070-95/1, SH/2-070-95/2 

1792.  Olivier, Long  
Le dossier secret des accords d' Evian [Texte imprimé] : une mission Suisse pour la 

paix en Algerie / Long Olivier. - Alger : Office des publications universitaires, 2010. - 

197 p. : couv. ill. ; 22 X 15 cm. 

ISBN 9789961013403 



2-965-470/1 

1793.  Olivier, Roland  
L'Afrique depuis 1800 [Texte imprimé] / Roland Olivier, Anthony Atmore; Trad. 

Odette Guitard. - Paris : P.U.F, 1970. - 352 P. : couv. ill. ; 22 cm. - (collection pays 

d'outre - mer). 

Bibliog pp : 319 - 342 Index pp : 343 - 348 

2-902-21/1 

1794.  Ollitrault, Sylvie  
La désobéissance civile [Texte imprimé] / Graeme Hayes; Sylvie Ollitrault. - Paris : 

Sciences PO. Les presses, 2013. - 185 p. : Couv en coul. ; 18*11 cm. - (Contester ; 

10). 

Bibliogr; 179 p.- 185 p. - ISBN 9782724612455 

2-320-147/1, 2-320-147/2 

1795.  Ollivier, Bruno  
Les sciences de la communication [Texte imprimé] : Théories et acquis / Bruno 

Ollivier. - Paris : Armand colin, 2007. - 288 p. : Couv. en coul. ; 24 cm. - (Collection 

U). 

Bibliogr :p. 273-274 Index :p. 275-279. - ISBN 9782200346287 

2-070-20/3, 2-070-20/4 

1796.  Oppenheimer, J. Robert  
La science et le bon sens [Texte imprimé] / J. Robert Oppenheimer, Trad. Albert 

colnat. - Paris : Gallimard, 1955. - 192 P. : couv . ill. ; 16 cm. - (collection idées ; 30). 

2-902-9/1 
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Introduction Psychologie de l'enfant [Texte imprimé] / Paul Osterrieth. - Paris : 

Presses Universitaires de France, 1973. - 260p. : ill. ; 19cm. 

2-150-89/1 

1798.  Otto, Rudolf  
Le Sacré [Texte imprimé] : l'élément non rationnel dans l'idée du divin et sa relation 

avec le rationnel / Rudolf Otto. - Paris : édition payot, 1968. - 240 p. : couv . ill ; 18 

cm. - (collection petite bibliothèque Payot ; 128). 

Annexe pp 233 - 234. 

2-101-65/1 

1799.  Ouandjeli, Hacène  
Flash sur la révolution [Texte imprimé] / Hacène Ouandjeli. - Alger : ENAG, 2010. - 

110 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 21 X 13 cm. 



2-965-466/1, 2-965-466/2 
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2-101-146/1, 2-101-146/2 

1801.  OUETTAR, Tahar  
Les martyrs reviennent cette semaine [Texte imprimé] : Nouvelles traduites de l'arabe 
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ISBN 9789961623060 

SH/2-965-488/1 

1802.  Oufriha, M  
Les derniers jours [Texte imprimé] : la guerre d'Algerie : la période de cessez-le feu / 

M Oufriha. - Alger : ENAG, 2009. - 167 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 21 X 14 cm. 

ISBN 9789961626962 

SH/2-965-425/1 

1803.  Ougouag, Abdelkader  
Les grands procès [Texte imprimé] : orgaisation spéciale : Oran, 06 mars 1951 : 

Alger, 29 octobre 1953 / Abdelkader Ougouag. - Alger : Dahlab, 1993. - 219 p. ; 12 X 

14 cm. 

SH/2-965-173/1, SH/2-965-173/2 

1804.  Ould Aoudia, J. P  
Autopsie d' un assassinat [Texte imprimé] : Alger 15 Mars 1962 / J. P Ould Aoudia. - 

Alger : ENAG, 2006. - 224 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

ISBN 996162467X 

SH/2-965-273/1, SH/2-965-273/2 

1805.  Ould el Hocine, Chérif Mohamed  
De la résistance a la guerre d'independance 1830 - 1962 [Texte imprimé] / Chérif 

Mohamed Ould el Hocine. - Alger : Casbah, 2010. - 358 P. ; 30 Cm. 

ISBN 9789961642160 

SH/2-965-649/1 

1806.  Ould El Hocine, Mohamed Chérif  
De la résistance à la guerre pour l' independance ( 1830 - 1962 ) [Texte imprimé] / 

Mohamed Chérif Ould El Hocine. - Alger : Casbah éditions, 2010. - 358 p. : couv. ill. 

en noir et blanc ; 30 X21 cm. 

Photos. - ISBN 9789961642160 



2-965-223/6, 2-965-223/7 

1807.  Ould El Hocine, Mohamed Chérif  
Au coeur du cmbat [Texte imprimé] : Recits authentiques des batailles du commando 

Si Zoubir et de la Katiba El-Hamdania ALN Wilaya IV / Mohamed Chérif Ould El 

Hocine, Benalia Hadj. - Alger : Casbah, 2007. - 214 cm. : ill. ; 24 X14 cm. 

ISBN 978996164668 

2-965-226/1, 2-965-226/2 

1808.  Ould El Hocine, Mohammed Cherif  
Au coeur du cmbat [Texte imprimé] : Recits authentiques des batailles du commando 

Si Zoubir et de la Katiba El-Hamdania ALN Wilaya IV = Deg wul n umennut : 

Ullisen n tidett n yimennutten n ukumundu Si Zoubir D tkebbanit El-Hamdania ALN 

Lwilaya IV / Mohammed Cherif Ould El Hocine; Trad. Hamid Nekkar. - Alger : 

Casbah, 2007. - 214 p. ; 24X18 cm. 

ISBN 9789961648339 

2-965-225/1, 2-965-225/2 

1809.  Ould ramoul, Ali  
Medea [Texte imprimé] : Entre le passé et le présent / Ali Ould ramoul. - [S.L] : El-

Ahmadi, [2013]. - 223 p. : Couvr. ill. en coul. ; 30 cm. 

Bibliogr.: p.223. - ISBN 9789947981047 

SH/2-965-608/1 

1810.  Ould ramoul, Ali  
La céramique algérienne [Texte imprimé] : Histoire et techniques / Ali Ould ramoul. - 

[S.L] : El-Ahmadi, [2013]. - 154 p. : Couvr. ill. en coul. ; 30 cm. 

ISBN 9789947981030 

SH/2-709-31/1, SH/2-709-31/2 

1811.  Ould taleb , mahmoud  
Le spectre de l'autisme [Texte imprimé] / mahmoud Ould taleb. - Alger : Office des 

piblications universitaire, 2009. - 103 p ; 22*15 cm. 

ISBN 9789961012468 

2-150-78/1, 2-150-78/2 

1812.  Oussedik, Tahar  
Des héroines Algériennes dans l 'histoire [Texte imprimé] : Récit / Tahar Oussedik. - 

Alger : ENAG, 2012. - 140 p. : Couv en coul. ; 23*15 cm. 

ISBN 9789961621356 

SH/2-965-500/1, SH/2-965-500/2 

1813.  Oussedil , Tahar  
L'la Fatma N'soumeur [Texte imprimé] / Tahar Oussedil. - Alger : ENAG, 2012. - 92 



p. ; 23*15 cm. 

ISBN 9789931001416 

SH/2-920-112/1 

1814.  Ouzegane, Amar  
Le meilleur combat [Texte imprimé] / Amar Ouzegane; Préf. Abdelkader Djeghloul. - 

Alger : éditions ANEP, 2006. - 293 p. : ill. ; 23 X 15 cm. - (essai). 

ISBN 9789947246207 

SH/2-965-229/1, SH/2-965-229/2 

1815.  Paillé, Pierre  
L'analyse qualitative [Texte imprimé] : en sciences humaines et sociales / Pierre 

Paillé, Alex Mucchielli. - Paris : Armand colin, 2003. - 222 p. : couv.il. ; 24 cm. 

bibliog: pp 201-211. - ISBN 2200265174 

2-301-60/1 

1816.  Palmade, Guy  
Les Méthodes en pédagogie [Texte imprimé] / Guy Palmade. - 8 ed. - Paris : P.U. F, 

1971. - 128 P. : couv. ill ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 572). 

Bibliog 

2-370-49/1, 2-370-49/2 

1817.  Panas, Jean-christophe  
Former les équipes éducatives [Texte imprimé] / Jean-christophe Panas. - Paris : 

Dunos, 2003. - 177 p : Couv ; 24x15 cm. - (Action sociale : Action sociale). 

Index : 177. - ISBN 210006953 

2-370-152/1, 2-370-152/2 

1818.  Papillon, Xavier  
Gérer la classe [Texte imprimé] : Une compétence à développer / Xavier Papillon. - 

Lyon : Chronique sociale, 2003. - 264 p : Couv.ill ; 22x15 cm. - (Pédagogie / 

Formation). 

Bibliogr : 261-264. - ISBN 2850085111 

2-370-187/1, 2-370-187/2 

1819.  Pappalardo , Pierre-henri  
Bienvenue à alger [Texte imprimé] : quand les hommes se retrouvent... / Pierre-henri 

Pappalardo. - Alger : Basamet edition, 2013. - 288 p. ; 21*14.5 cm. 

ISBN 9789931445071 

SH/2-965-594/1, SH/2-965-594/2 

1820.  Papy,Fabrice  
Les bibliothéques numériques [Texte imprimé] / Fabrice Papy. - Paris : Lavoisier, 



2005. - 220 p. : ill. ; 24 cm. 

Index. - ISBN 2746210363 

SH/2-020-203/1 

1821.  Paquay, Léopold  
L'analyse qualitative en éducation [Texte imprimé] : des pratiques de recherche aux 

critères de qualité : hommage à Michael Huberman / Léopold Paquay, Marcel 

Crahhay, Jean-Marie de Ketel; ...[et all.]. - Bruxelles : De Boeck, 2006. - 283 p. : 

couv. ill. ; 24 X16 cm. - (Pédagogies en développement). 

Bibliogr : 251-267. - ISBN 2804150518 

2-370-5/1, 2-370-5/2 

1822.  Pareti, Luigi - Petech, Luciano  
Histoire du developpement culturel et scientifique de l'humanite [Texte imprimé] : 

Volume II. L'antiquite de 1200 avant J.-C. à 500 de notre ére / Luigi - Petech, Luciano 

Pareti. - Paris : Robert Laffont : [s.l] : Unesco, 1967. - 862 p. : Couv en 

coul.ill.photos. ; 28x22 cm. 

Bibliogr : 828p.- 862 p. 

2-903-6.1-2/1 

1823.  Pariset, François-Géorges  
L'Art classique [Texte imprimé] / François-Géorges Pariset. - Paris : P.U.F, 1965. - 

182 P. : :couv . ill ; 21 cm. - (Les Neufs Muses). 

Bibliog : pp 179 - 181 

2-709-21/1 

1824.  Pascal, Blaise  
Pensées et opuscules [Texte imprimé] / Blaise Pascal; présenté par Ferndinand 

Duviard. - Paris : Librairie Hatier, [s.d]. - 96 P. : vouv.ill. ; 17 cm. - (Les classiques 

hatier). 

Index.p95 

2-920-46/1 

1825.  Pastiaux, Georgette  
Précis de pédagogie [Texte imprimé] : Histoire ,doctrine , sciences d'appui , thèmes , 

débats ,spécifités , ressources / Georgette Pastiaux, Jean Pastiaux. - Paris : Nathan, 

1999. - 159 P : couv.ill. ; 21 Cm. - (Repères Pratiques). 

ISBN 2091824429 

2-370-45/1, 2-370-45/2 

1826.  Pattieu , Sylvain  
Les Camarades des freres [Texte imprimé] : Trotsskistes et liberatiires dans la guerre 

d'algérie / Sylvain Pattieu; Préf. Mohammed Harbi. - Alger : Casbah éditions, 2006. - 



256 p. ; 24*16 cm. 

ISBN 978996164560 

SH/2-965-517/1, SH/2-965-517/2 

1827.  Paugam, Serge  
La pratique de la sociologie [Texte imprimé] / Serge Paugam. - Paris : Presses 

Universitaires de France, [s.d]. - 198 p : Ill. en coul. ; 24X15cm. - (Licence Socio). 

Bibliog: pp 190-201. - ISBN 9782130568179 

2-301-301/2, 2-301-34/2 

1828.  Paul, Foulquié  
L'existentialisme [Texte imprimé] / Foulquié Paul. - Paris : Presses Universitaires de 

France, 1974. - 128 p. : Couv en coul. ; 18*12 cm. - (Que sais-je?). 

Bibliogr : 127 p. 

2-101-148/1 

1829.  Pauwels, Louis  
Le matin des magisiens [Texte imprimé] : Introduction au réalisme fantastique / Louis 

Pauwels, Bergier Jacques. - Paris : Gallimard, 1960. - 640 p. ; 16 Cm. - (Le Livre de 

poche, classique de poche .). 

bibliog:pp:630-640. - ISBN 3031116707 

2-101-74/1 

1830.  Pavis, Patrice  
Dictionnaire du théâtre [Texte imprimé] / Patrice Pavis. - Ed. rev. et corr. - Paris : 

Armand colin, 2002. - XVII-447 p. : couv.ill. ; 25 X 17 cm. 

Bibliogr.p 410 Index. p 437. - ISBN 2200263090 

2-792-18/1 

1831.  Pavis, Patrice  
La mise en scène contemporaine [Texte imprimé] : Origines, tendances, perspectives / 

Patrice Pavis. - Paris : Armand colin, 2007. - 331 p : couv.ill. ; 24 cm. - (Lettres U). 

Bibliogr.p 313-314 Index. p319. - ISBN 978200340438 

2-792-4/6, 2-792-4/1 

1832.  Péan, Pierre  
La face cachée du monde [Texte imprimé] : Du contre - pouvoir aux abus de pouvoir / 

Pierre Péan. - Paris : Mille et une nuits, 2003. - 631 P : couv.ill. ; 24 Cm. 

ISBN 2842057562 

2-320-69/1 

1833.  Péan, Pierre  
Affaires africaines [Texte imprimé] / Pierre Péan. - Paris : Fayard, 1983. - 3.40 p : 



couv. ill. ; 24 X 15 cm. 

ISBN 2213013241 

2-320-2/2, 2-320-2/1 

1834.  Péan, Pierre  
Main basse sur Alger [Texte imprimé] : enquete sur un pillage juillet 1830 / Pierre 

Péan. - Alger : Chihab éditions, 2005. - 271 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 24 cm. 

ISBN 9961635353 

2-965-01/9, 2-965-01/10 

1835.  Pecar, zdravko  
Algerie [Texte imprimé] : témoignage d' un reporter Yougoslave sur la guerre 

d'Algerie / zdravko Pecar. - Alger : ENAG, 2009. - 426 p. : couv. ill. en noir e blanc ; 

24 X 16 cm. 

Index, photos. - ISBN 9789961627037 

2-965-328/1, 2-965-328/2 

1836.  Pedler, emmanuel  
Sociologie de la communication [Texte imprimé] / emmanuel Pedler. - Paris : Nathan 

Université, 2000. - 127 p : Couv ; 18x13cm. - (Sociologie ; 128). 

Bibliogr : 121-125 Annexe : 109-120. - ISBN 2091908487 

2-070-18/1, 2-070-18/2 

1837.  Peeters, Luc  
La concertation dans l'enseignement [Texte imprimé] / Luc Peeters. - Bruxelles : De 

Boeck, 2001. - 157 p : couv.ill ; 24 cm. 

Bibliogr.p151. - ISBN 2804137872 

2-370-60/1, 2-370-60/2 

1838.  Peeters, Luc  
Méthodes pour enseigner et apprendre en groupe [Texte imprimé] / Luc Peeters. - 

Bruxelles : De Boeck, 2005. - 172 p. : ill ; 24 x 16 cm. - (Sciences de l'éducation). 

Bibliogr : 161-163. - ISBN 9782804148300 

2-374-3/4, 2-374-3/5 

1839.  Peille,Françoise  
La bientraitance de l'enfant en protection sociale [Texte imprimé] / Françoise Peille. - 

Paris : Armand colin, [s.d]. - 271p. : couv.en coul. ; 24cm. 

ISBN 2200269388 

2-150-83/1, 2-150-83/2 

1840.  Péju, Marcel  
Le Procès du réseau Jeanson [Texte imprimé] / Marcel Péju; Préf. Vergès Jacques. - 



Algher : Casbah, 2010. - 253 p : fig. ; 22 cm. 

ISBN 9961644581 

SH/2-965-146/1, SH/2-965-146/2 

1841.  Pelloux, Robert  
Le Citoyen devant l'état [Texte imprimé] / Robert Pelloux. - 3 ed. - Paris : P.U.F, 

1966. - 128 P. : couv. ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ? 665). 

Bibliog : p 127 

2-320-5/1 

1842.  Pelpel, Patrice  
Se former pour enseigner [Texte imprimé] / Patrice Pelpel. - 3ème. - Paris : Dunod, 

2002. - 384 P : Couv.Ill. ; 24 Cm. 

ISBN 2100055976 

2-371-9/1 

1843.  Penesco, Anne  
Proust et le violon intérieur [Texte imprimé] / Anne Penesco. - Paris : Cerf, 2011. - 

177 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 9782204094054 

2-780-24/1, 2-780-24/2 

1844.  La pensée politique Algerienne 1830 - 1962; Les actes du colloque 25 - 26 
Septembre 2005 Hotel El- Aurassi [Texte imprimé]. - Alger : ANEP, 2005. - 257 p. 

; 24X14 cm. 

ISBN 97899617681 

2-965-99/1, 2-965-99/2 

1845.  Peperzak, Adriaan Th  
Savoir et sagesse [Texte imprimé] / Adriaan Th Peperzak. - Paris : PUF, 2011. - 129 

p. : couv.en coul. ; 22 cm. - (Métaphysique). 

ISBN 9782130587798 

2-001.4-2/1, 2-001.4-2/2 

1846.  Percheron,Maurice  
Le Bouddha et le bouddhisme [Texte imprimé] / Maurice Percheron. - Paris : Editions 

du Seuil, 1968. 

2-101-204/1 

1847.  De Peretti , André  
Encyclopédie de l'évaluation en formation et en éducation [Texte imprimé] : guide 

pratique / André De Peretti, jean Boniface, Jean-André Legrand. - [s.l] : ESF, 1998. - 



556p. ; 25 cm. - (Pédagogies). 

ISBN 2710117452 

2-370-183/1 

1848.  Peretti, André de  
Liberté et relations humaines ou l'inspiration non directive [Texte imprimé] / André 

de Peretti. - 5 ed. - Paris : Ed . de l'Epi, 1967. - 304 P. : couv.ill. ; 20 cm. 

Bibliog.pp295-299 

2-301-5/1 

1849.  Perraudeau, Michel  
Le métier d'enseignement en 70 questions [Texte imprimé] / Michel Perraudeau. - 

Paris : Retz, 2005. - 151 p : couv.ill. en coul. ; 21 cm. - (Questions-clés). 

Bibliogr. p145. - ISBN 2725624746 

2-370-76/1, 2-370-76/2 

1850.  Perrenoud ,, Philippe  
Pédagogie différenciée [Texte imprimé] : Des intentions à l'action / , Philippe 

Perrenoud. - 2 édition. - France : ESF, 2000. - 194 P : couv.ill. ; 24 Cm. - (Pédagogies 

recherche). 

ISBN 2710114445 

2-370-54/1, 2-370-54/2 

1851.  Perrenoud, Philippe  
Pédagogie différenciée [Texte imprimé] : Des intentions à l'action / Philippe 

Perrenoud. - 3éd. - Paris : ESF, 2004. - 200 p : Couv ; 24x16 cm. - (Pédagogies 

recherche). 

Bibliogr : 173-194. - ISBN 271011674x 

2-370-185/1, 2-370-185/2 

1852.  Perriault, Jacques  
éducation et nouvelles technologies [Texte imprimé] : Théorie et pratiques / Jacques 

Perriault, René La borderie. - Paris : Nathan, 2002. - 125 p : Couv ; 18x13 cm. - 

(éducation 128). 

Bibliogr : 118-122 Index : 123-124. - ISBN 209191164x 

2-370-121/1, 2-370-121/2 

1853.  Perrin, Michel  
Histoire du jazz [Texte imprimé] / Michel Perrin. - Paris : Librairie larousse, 1967. - 

350 P. : couv . ill ; 17 cm. - (Le Livre de poche). 

bibliog : pp 335 -336 Index : p 337 - 343. - ISBN 30512140 

2-709-3/1 



1854.  Perron, Roger  
Les Enfants inadaptés [Texte imprimé] / Roger Perron. - 3 ed. - Paris : P. U . F, 1979. 

- 128 P. : couv . ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ?). 

Bibliog : p 127. - ISBN 21303590 

2-301-13/1 

1855.  Perrounoud, Philippe  
conflits de savoirs en formation des enseignants [Texte imprimé] : entre savoirs issus 

de la recherche et savoirs isus de l'expérience / Philippe Perrounoud. - Bruxelles : De 

Boeck, 2008. - 274 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. 

index auteurs. - ISBN 9782804156350 

2-370-13/2, 2-370-13/1 

1856.  Pervillé, Guy  
La guerre d'Algerie [Texte imprimé] / Guy Pervillé. - Paris : Presses Universitaires de 

France, 2007. - 127 p. : couv. ill. ; 18 X 11 cm. - (Que sais-je ?). 

bibliogr. - ISBN 97821139541721 

SH/2-965-344/1, SH/2-965-344/2 

1857.  Pervillé, Guy  
Les étudiants Algeriens de l'université Française de 1880 - 1962 [Texte imprimé] : 

populisme et nationalisme chez les étudiants et intelectuels musulmans algeriens de 

formation française / Guy Pervillé. - Alger : les éditions Casbah, 2004. - 346 p ; 24 

cm. 

ISBN 9961640659 

SH/2-965-21/1, SH/2-965-21/2 

1858.  Pescheux, Marion  
Analyse de pratique enseignante en FLE/S [Texte imprimé] : Mémento pour une 

ergonomie didactique en FLE / Marion Pescheux. - Paris : L'Harmattan, 2007. - 254 p 

; 24x16 cm. - (Action & savoir clés). 

Bibliogr : 241-248 Index : 251-254. - ISBN 9782296034655 

2-370-163/1, 2-370-163/2 

1859.  Pétry, Jean-Luc   

Etude sur Jacques Brel  : [نص مطبوع]textes et chansons / Jean-Luc Pétry. - Paris : 

Ellipses, 2003. - 107 p. ; 19 x 15 cm. - (Résonances / Etienne Calais.(  

Annexe, lexique, bibliogr .index .-  2729811699ر.د.م.ك 

2-373-16/3, 2-373-16/1 

1860.  Peugeot, Jacqueline  
La connaissance de l'enfant par l'écriture [Texte imprimé] : L'approche graphologique 

de l'enfance et de ses difficultés / Jacqueline Peugeot. - 3 éd. - Paris : Dunod, 1997. - 



203 p : Couv ; 24x16 cm. 

Bibliogr : 201-203 Index : 199-200 Annexes : 189-198. - ISBN 2100077058 

2-370-148/1 

1861.  Peyre, Sully-André  
Essai sur frédéric Mistral [Texte imprimé] / Sully-André Peyre. - Paris : éditions 

Pierre Seghers, 1959. - 216 P. : couv . ill. ; 18 cm. - (collection poétes d'aujourd'hui , 

68). 

bibliog pp : 199 - 205 

2-920-26/1 

1862.  Peyroulou , Jean-Pierre  
Guelma, 1945 : [Texte imprimé] : Une subversion française dans l' Algérie coloniale / 

Jean-Pierre Peyroulou; Préf. Marc-Olivier Baruch. - Constantine ( Algerie ) : Média-

Plus ; Paris : Editions la découverte, 2009. - 405 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 24 

X14 cm. 

Bibliogr., index. - ISBN 9789961922736 

2-965-181/6, 2-965-181/7 

1863.  Pezeu-Massabuau, Jacques  
Géographie du Japon [Texte imprimé] / Jacques Pezeu-Massabuau. - 2 ed . revue. - 

Paris : P. U . F, 1973. - 128 P. : couv.ill. ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 1292). 

Bibliog p - p : 126 - 127 

2-902-39/1 

1864.  Pharés, Walid  
Du printemps arabe...à l'automne islamiste ? [Texte imprimé] : Par le conseiller de 

mitt romney pour le moyen-orient / Walid Pharés. - Paris : Hugo - Doc, 2013. - 367 p. 

: Couv en coul. ; 24*16 cm. 

ISBN 9782755613773 

2-320-150/1, 2-320-150/2 

1865.  Piaget, Jean  
La Psychologie de l'enfant [Texte imprimé] / Jean Piaget, Barbel Inhelder. - 4 ed. - 

Paris : P.U.F, 1971. - 128 p. : couv. ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ? ; 369). 

Bibliog : p 127 

2-150-21/1 

1866.  Piaget,Jean  
La psychologie de l'intelligence [Texte imprimé] / Jean Piaget. - (s.d). - France : 

U.Prisme, [s.d]. - 192p. : ill. ; 17cm. 

2-150-91/ 



1867.  Pic, François  
Politique linguistique et enseignement des 'langues de france' [Texte imprimé] / 

Patrick Souzet; François Pic. - Paris : L'Harmattan, 2009. - 299 p. ; 22 cm. - 

(Sociolinguistique / Henri Boyer). 

Bibliogr. - ISBN 9782296077690 

2-370-195/1, 2-370-195/4 

1868.  Picard, Georges  
Le Génie à l'usage de ceux qui n'en ont pas [Texte imprimé] / Georges Picard. - Paris : 

José Corti, 2004. - 249 p. : Couv.ill. ; 18 Cm. 

bibliog:pp 249-256. - ISBN 2714308732 

2-101-95/1, 2-101-95/2 

1869.  Pictet, Jean S  
La convention de Genève I [Texte imprimé] : Pour l'amélioration du sort des blessés 

et des malades dans les forces armées en campagne / Jean S Pictet, Frédéric Siordet, 

Claude Pilloud. - Genève : C.I.C.R, 1958. - 542 p : couv.ill. ; 23 cm. 

Bibliogr.p523 Annexes. p482 

2-320-106.1/1 

1870.  Pictet, Jean S  
La convention de Genève II [Texte imprimé] : Pour l'amélioration du sort des blessés, 

des malades et des naufragés des forces armées sur mer / Jean S Pictet, Frédéric 

Siordet, Claude Pilloud. - Genève : C.I.C.R, 1994. - 333 p : couv.ill. ; 23 cm. 

Bibliogr.p323 Annexes.p289. - ISBN 2881450547 

2-320-106.2/1 

1871.  Pierre, Sicard  
Les partis et la vie politique aux états-unis [Texte imprimé] / Sicard Pierre. - Paris : 

Armand Coline, 2012. - 223 p. ; 21*15 cm. - (Cursus). 

Biblio: 211 p.- 223 p. - ISBN 9782200279141 

2-320-141/1, 2-320-141/2 

1872.  Pierron, Agnés  
Dictionnaire de la langue du théàtre [Texte imprimé] : Mots et moeurs du théàtre / 

Agnés Pierron. - Paris : Le Robert, 2009. - 648 p. : Couv en coul. ; 24*15 cm. 

Bibliogr : 611 p.- 622 p. Index : 623 p.- 648 p. - ISBN 9782849026526 

2-792-43/1 

1873.  Pirat, Jean-Pierre  
Atlas [Texte imprimé] : Géopolitique des espaces maritimes : Frontiére, énergie, 

péche et environnement / Didier Ortolland; Jean-Pierre Pirat. - Paris : Technip, 2008. - 

277 p. : Couv en coul. ill. ; 30*21 cm. 

Bibliogr : 268 p.- 272 p. Index : 273 p.- 277 p. - ISBN 9782710808978 



2-320-178/1 

1874.  Piriou, Odile  
Les états de la démocratie [Texte imprimé] : comprendre la démocratie au-delà de son 

autopie / Odile Piriou, Pierre Lénel. - Paris : Hermann, 2011. - 249 p : couv. en coul. ; 

24 X 14 cm. 

Bibliogr., index auteur. - ISBN 978270587075 

2-320-121/1 

1875.  Planche, Jean-Louis  
Sétif 1945 [Texte imprimé] : histoire d'un massacre annoncé / Jean-Louis Planche. - 

Alger : Chihab éditions, 2006. - 422 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 23 X 15 cm. 

Glossaire , bibliogr. , index , cartes géogr. - ISBN 9961637003 

2-965-235/7, 2-965-235/6 

1876.  Planète des connaissances [Texte imprimé] : Pays et régions / Ed. Leonard 

Sealey M. - Beyrouth (Liban ) : Nobilis, 1997. - 674-669 p. : photos , cartes géogr. ; 

25x18 cm. - (Encyclopédie). 

Index. - ISBN 0431000344 

2-903-2/1 

1877.  Plantet, Eugéne  
Correspondance des deys d'Alger avec la cour de France 1579- 1833 [Texte imprimé] 

: Recueille dans les dépots d'archives .....Tome Second ( 1700 - 1833 ) : Tome 2 / 

Eugéne Plantet. - Alger : Art Kange, 2013. - 592 p. : Couv en coul. ; 20*15 CM. 

ISBN 9789931354185 

SH/2-965-634.2/1 

1878.  Plantet, Eugéne  
Correspondance des deys d'Alger avec la cour de France 1579- 1833 [Texte imprimé] 

: Recueilie dans les dépots ........Tome premier ( 1579- 1700 ) : Tome 1 / Eugéne 

Plantet. - ( S.L ) : Art Kange, 2013. - 560 p. : Couv en coul. ; 21*15 cm. 

ISBN 9789931354178 

SH/2-965-633.1/1 

1879.  Pluet, Jacqueline  
Trotski et le trotskisme [Texte imprimé] / Jacqueline Pluet. - Paris : Librairie Armand 

Colin, 1971. - 96 p. ; 17 cm. - (dossier : Sciences humaines ; 34). 

bibliog:pp 92-96. 

2-101-73/1 

1880.  Poivre d'Arvor, Olivier  
Courriers de nuit [Texte imprimé] : la légende de Mermoz et de Saint-Exupéry / 

Olivier Poivre d'Arvor, Poivre d'Arvor Patrick. - Versailles ( Paris ) : Feryane, 2005. - 



351 p. : couv. ill. ; 22x 15 cm. - (Biographie). 

ISBN 2840116375 

2-920-61/1 

1881.  Pomeau, René  
Voltaire par lui - même [Texte imprimé] / René Pomeau. - Paris : Editions du Seuil, 

1955. - 192. P. : couv.ill. ; 18 cm. - (collections microcosm : écrivains de toujours ; 

28). 

2-920-20/1 

1882.  Porcher, Louis  
Les médias entre éducation et communication [Texte imprimé] / Louis Porcher, Préf. 

Jacques Gonnet. - Paris : Vuibert, 2006. - 211 p. : couv.en coul. ; 24 cm. - 

(Comprendre les médias). 

Bibliogr. - ISBN 2711772861 

2-070-68/1 

1883.  Porcher,Louis  
Vers une pédagogie audio-visuelle [Texte imprimé] / Louis Porcher. - Paris : Bordas, 

1975. - 128 p. ; 18 cm. 

ISBN 2040058028 

2-070-66/1 

1884.  Porquier,Rémy  
Apprentissage d'une langue étrangére [Texte imprimé] : contextes et discours / Rémy 

Porquier, Py Bernard. - Paris : Didier, 2004. - 122 p. : couv.en coul. ; 24 cm. - 

(C.R.E.DI.F. Essais : C.R.E.DI.F. Essais). 

Bibliogr. - ISBN 227805300 

2-372-6/1 

1885.  Poteet,James A *  

, عبد Linda hargrove; James A* Poteetالتقييم في التربية الخاصة التقويم التربوي [نص مطبوع] / 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 507 -. 2013عمان : دار المسيرة,  -العزيز مصطفى السرطاوي. 

 507-475بيبليوغرافيا:ص.

1-370-972/1, 1-370-972/2 

1886.  Potter,Tiffany  
Woman,Popular culture,and the eighteenth century [Texte imprimé] / Tiffany Potter. - 

U.S.A. : University of toronto press, 2012. - 321p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 978442626911 

2-301-96/1, 2-301-96/2 



1887.  Pouivet, Roger  
Dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l'art [Texte imprimé] / Jacques Morizot; 

Roger Pouivet. - 2 éd. - Paris : Armand colin, 2007. - 497 p. : Couv en coul. ; 24*16 

cm. 

ISBN 9782200346391 

2-101-150/1, 2-101-150/2 

1888.  Pourtalès, Guy de  
Chopin ou le poète [Texte imprimé] / Guy de Pourtalès. - Paris : Edition Gallimard, 

1946. - 256 P. : couv . ill. ; 17 cm. - (Le Livre de poche, classique de poche . ; 979). 

2-920-12/1 

1889.  Pradeau, Jean-François  
Platon [Texte imprimé] : (427-347) / Jean-François Pradeau. - Paris : Ellipses : 

Marketing, 1999. - 62 p. : couv.ill.en coul. ; 19 X 14 cm. - (Philo-philosophes). 

bibliog : pp-57-60. - ISBN 2729859756 

2-101-39/1 

1890.  Préposiet, Jean  
Histoire de l'anarchisme [Texte imprimé] / Jean Préposiet. - Espagne : Librairie 

Arthéme Fayard / Pluriel, 2012. - 510 p. : Couv en coul. ; 18*11 cm. - (Collection 

Pluriel). 

Bibliogr : 471 p.- 502 p. Index : 503 p.- 510 p. - ISBN 9782818500811 

2-320-134/1, 2-320-134/2 

1891.  Présence de femmes [Texte imprimé]. - Alger : O.P.U, 1984. - 157 p. : couv. 

ill. en noir et blanc ; 21 X 15 cm. 

2-965-385/1, 2-965-385/2 

1892.  De Preux, Jean  
La convention de Genève III [Texte imprimé] : Relative au traitement des prisonniers 

de guerre / Jean De Preux, Frédéric Siordet, Claude Pilloud. - Genève : C.I.C.R, 2001. 

- 834 p : couv.ill. ; 23 cm. 

Bibliogr.p799 

2-320-106.3/1 

1893.  Prevost,Claude-M  
La psychologie fondamentale [Texte imprimé] / Claude-M Prevost. - 2 ed. - [s.l] : Dar 

el afaq, 1997. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je?). 

ISBN 2130460666 

2-150-85/1 



1894.  La problématique existetielle dans cette fille là de maissa bey [نص مطبوع] .-  

 [د.م] : [د.ن], [د.ت]. 

1895.  Le procès de l'impérialisme et du colonialisme [Texte imprimé] : L'algérie, 
bastion de la résistance. - [S.L] : NECIB, [S.D]. - 179 p. : Couv. ill en coul. ; 24 cm. 

SH/2-965-613/1, SH/2-965-613/2 

1896.  Le prohon, Pierre  
Vittorio de Sica [Texte imprimé] / Pierre Le prohon. - Paris : éditions Seghers, 1966. - 

192 P. : couv . ill. ; 18 cm. - (collection cinéma D'aujourd' hui ; 39). 

bibliog : pp 178 - 184 

2-920-34/1 

1897.  Les protocoles additionnels aux conventions de genève du 12 aout 1949 
[Texte imprimé] : Les résolutions de la conférence diplomatique. - Genève : 

C.I.C.R, 2004. - 136 p : couv.ill. ; 24 cm. 

ISBN 2881475027X 

2-320-109/1 

1898.  Proudhon, Pierre-Joseph  
Oeuvres choisies [Texte imprimé] / Pierre-Joseph Proudhon; Préf. Jean Bancal. - Paris 

: Gallimard, 1967. - 384 P. : couv. ill ; 16 X 11 cm. 

Bibliogr p - p : 369 - 373 

2-320-51/1 

1899.  Proudhon, Pierre-Joseph  
Qu 'est - ce que la propriété ? [Texte imprimé] / Pierre-Joseph Proudhon; introduction 

par Emile James. - Paris : Garnier - Flammarion, 1966. - 318 P. : couv . ill ; 18 cm. - 

(G. F ; 91). 

2-320-28/1 

1900.  Proulx, Serge  
L'explosion de la communication [Texte imprimé] / Philippe Breton; Serge Proulx. - 

Alger : Casbah, 2000. - 319 p. ; 19*13 cm. 

Bibliogr : 301p.- 320 p. - ISBN 9961642732 

2-070-109/1 

1901.  Pruniéres, Bernard  
La presse sans politique [Texte imprimé] : Etude systématique de la presse lue dans le 

Calvados ( 1963 ) / Bernard Pruniéres, René De lacharriére. - Paris : Librairie 

générale de droit et de jurisprudence, 1966. - 420 p. : Couv en coul. ; 25*17 cm. - 

(Bibliothéque constitutionnelle et de science politique). 

Annexe : 373 p.- 418 p. 



2-070-106/1 

1902.  Przesmycki, Halina  
La pédagogie différenciée [Texte imprimé] / Halina Przesmycki. - Nouv. éd. - Paris : 

Hachette Education, 2004. - 160 p. : Couv.ill ; 23 x 14 cm. - (Profession enseignant). 

Index : 159-160. - ISBN 2011708028 

2-370-101/3, 2-370-101/1 

1903.  Psychologie de la surdité [Texte imprimé] / Ed. Benoit Virole; Préf. Jacques 

Cosnier. - 3e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2006. - 524 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 

cm. - (Questions de personne / G). 

Index: pp 524-530. - ISBN 2804152235 

2-150-13/4, 2-150-13/5 

1904.  Pujade-Renaud,Claude  
La recherche en éducation [Texte imprimé] / Yves Guyot; Claude Pujade-Renaud. - 

Paris : Les editions ESF, 1974. - 163p. ; 24 cm. 

2-370-223/1 

1905.  Puyuelo,Rémy  
Acceuil familial et enfance [Texte imprimé] / Jean-Pièrre Sune; Rémy Puyuelo. - [s.l] 

: érès, 2010. - 178p. : ill. ; 24cm. 

ISBN 978274921349 

2-301-95/1, 2-301-95/2 

1906.  Quermonne, Jean- Louis  
Le système politique de l'Union européenne [Texte imprimé] / Jean- Louis 

Quermonne. - 5e édition. - paris : Montchrestein, 2002. - 159 p : couv.ill. ; 21 cm. 

Bibliogr.p144 Index.p159. - ISBN 27077613053 

2-320-67/1 

1907.  Quesnel, Alain  
Premières leçons sur les Confessions de J.-J. Rousseau [Texte imprimé] : livres 1 à 4 / 

Alain Quesnel. - Paris : Presses Universitaires de France, 1997. - 118 p. : couv.il. ; 19 

cm. - (Bibliothéque Major). 

biblig: pp 119-124. - ISBN 2130495702 

2-101-112/1, 2-101-112/2 

1908.  Quezel, P.  
Nouvelle flore de l'agerie [Texte imprimé] : régions désertiques méridionales :Tome 2 

/ P. Quezel, S Santa, Collab. O Schotter; ...[et all.]. - Paris : Centre national de la 

recherche scientifique, 1963. - 571 - 1172 P. ; 24 X 16 cm. 

Index : pp 1091 -1165 



SH/2-965-419.2/1 

1909.  Quezel, P.  
Nouvelle flore de l'Algérie [Texte imprimé] : régions désertiques méridionales :Tome 

1 / P. Quezel, S Santa, Collab. O Schotter; ...[et all.]. - Paris : Centre national de la 

recherche scientifique, 1962. - 566 P. ; 24 X 16 cm. 

Index : pp 559 - 565 Les cartes 

SH/2-965-418.1/1 

1910.  Quilliot, Roland  
Philosophie de Woody Allen [Texte imprimé] / Roland Quilliot. - Paris : Ellipses, 

2004. - 189 p ; 19 X 14 cm. 

Filmographie, bibliographie: pp 189-192. - ISBN 2729815686 

2-101-90/1 

1911.  A quoi sert la sociologie ? [Texte imprimé] / Dir. Bernard Lahire. - Paris : La 

Découverte, 2004. - 193 p. ; 19 x 12 cm. - (La Découverte poche ; 184). 

Bibliog: pp193-194. - ISBN 2707144215 

2-301-65/1 

1912.  Racine [Texte imprimé] : Oeuvres complètes / préf de pierre clarac. - Paris : Ed 

du Seuil, 1962. - 460 P. : couv.ill. ; 22 cm. - (collection l'intégrale). 

Index p- p : 625 - 626 

2-792-22/1 

1913.  Rahal, Malika  
Ali boumendjel [Texte imprimé] : ( 191901957 ) Une affaire française. Une histoire 

algérienne / Malika Rahal. - Alger : Barzakh, 2011. - 295 p. : Couv en coul.Ill. ; 

23*15 cm. 

Index : 287 p.- 291 p. - ISBN 9789947851982 

SH/2-920-109/1 

1914.  Rahmani, Cherif  
La croissance urbaine en Algérie [Texte imprimé] : cout de l'urbanisation et politique 

foncière / Cherif Rahmani. - Alger : O.P.U, 1982. - 317 P. : Couv.Ill. en coul: ; 24 

X16 cm. 

Bibliog p.p 307-316 Index cartes p. 317 

2-965-365/1, 2-965-365/10 

1915.  Raizon, Laure   

Argumenter  : [نص مطبوع]démontrer, convaincre, persuader, délibérer / Laure Raizon. 

- Paris : Ellipses, 2003. - 90 p. : ill. ; 19 x 15 cm. - (40/4 / Denis Mercle .(  

Bibliogr., index .-   2729817182ر.د.م.ك 



1-373-23/3, 2-373-23/1 

1916.  Ramond, Charles  
Le Vocabulaire de Spinoza [Texte imprimé] / Charles Ramond. - Paris : Ed.Ellipses ; 

Marketing : [s.n], 1999. - 64 p. : cov.il. ; 19 cm. - (collection vocabulaire de). 

index p-p : 60-61 bibliog p : 62. - ISBN 2729858334 

2-101-37/1 

1917.  Rang, Sander  
Fondation de la régence d'alger [Texte imprimé] : Histoire des barberousse / Sander 

Rang. - Alger : Dar el hana, [2013]. - 812 p. : Couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 9789947976951 

SH/2-965-609/1, SH/2-965-609/2 

1918.  Rat , maurice  
Théâtre complet .Tome 3 [Texte imprimé] / Préf. maurice Rat. - Paris : Garnier 

Frères, (SD). - 788 P. : couv.ill. ; 19 cm. - (Cassique Garnier). 

Annexe p-p 773-783 

2-792-34/1 

1919.  Raucent, Benoit  
Etre enseignant magister? metteur en scène? [Texte imprimé] / Benoit Raucent, Cécile 

Vander Borght. - Bruxelles : De Boeck, 2006. - 451 p : couv.ill. ; 24 cm. - 

(Pédagogies en développement). 

Bibliogr.p 429 - 442 Glossaire : 419-421. - ISBN 280415047x 

2-370-75/1, 2-370-75/2 

1920.  Raulet, Gérard  
Marx [Texte imprimé] / Gérard Raulet. - Paris : Ed. Ellipses ; Marketing : [s.n], 1997. 

- 64 p. : couv.ill. ; 19 cm. - (philo - philosophes). 

bibliogr.64.p. - ISBN 2729857664 

2-101-2/1 

1921.  Ravestein, Jean  
Autonomie de l'éléve et régulation du systéme didactique [Texte imprimé] / Jean 

Ravestein, Philippe Jonnaert. - Paris : De boeck & larcier, 1999. - 139 p : Couv ; 

24x16 cm. - (Perspectives en éducation). 

Bibliogr : 111-119 Annexes : 121-131 Index : 133-136. - ISBN 2804132625 

2-370-117/1 

1922.  Raynal, Françoise  
Pédagogie : Dictionnaire des concepts clés [Texte imprimé] : Apprentissage, 

formation et psychologie cognitive / Françoise Raynal, Alain Rieunier. - Paris : E S F, 



1997. - 405 p : Couv.ill. ; 24 cm. - (Pédagogies). 

ISBN 2710112116 

2-370-67/1, 2-370-67/2 

1923.  Raynal, Françoise - Rieunier, Alain  
Pédagogie : dictionnaire des concepts clés [Texte imprimé] : Apprentissage, 

formation, psychologie cognitive / Françoise - Rieunier, Alain Raynal. - 6éd. - Paris : 

ESF éditeur, 2007. - 424 p : Couv ; 25x17 cm. - (Pédagogies outils). 

ISBN 9782710118503 

2-370-186/1, 2-370-186/2 

1924.  Rebah , Mohamed  
Taleb Abderrahmane [Texte imprimé] : guillotiné le 24 avril 1958 / Mohamed Rebah; 

Préf. Mohamed Bouhamidi. - Alger : Apic, 2013. - 104 p. ; 19*15 cm. 

ISBN 9789961769881 

SH/2-920-99/1, SH/2-920-99/2 

1925.  Reboul, Olivier  
Qu'est ce que qu'apprendre [Texte imprimé] / Olivier Reboul. - Paris : Presses 

Universitaires de France, 1980. - 206p. ; 23 cm. - ((l'éducateur)). 

ISBN 9782130583066 

2-370-206/1, 2-370-206/2 

1926.  Règles essentielles des conventions de genève et de leurs protocoles 
additionnels [Texte imprimé]. - Suisse : C.I.C.R, 2004. - 64 cm : couv.ill. ; 24 cm. 

Index .p 58 

2-320-113/1 

1927.  REMAOUN,Hassan  
Savoirs historiques au maghreb [Texte imprimé] : Construction et usages / Sami 

BARGAOUI; Hassan REMAOUN. - Oran : CRASC, 2006. - 310 P. ; 24 Cm. 

ISBN 9961813243 

SH/2-965-255/1, SH/2-965-255/2 

1928.  Renan, Ernest  
Qu'est ce qu'une nation ? [Texte imprimé] : Et autres essais politiques / Ernest Renan. 

- (s.l ) : Pocket, 1992. - 316 p. : Couv en coul. ; 18*11 cm. - (Agora). 

Bibliogr : 313 p. - ISBN 9782266050630 

2-320-162/1 

1929.  Renaud, Barbaras  
Merleau - Ponty [Texte imprimé] / Barbaras Renaud. - Paris : Ellipses ; Marketing : 



[s.n], 1997. - 64 p. : couv.ill ; 19 cm. - (Philo-philosophes). 

bibliog : p 64. - ISBN 2729867090 

2-101-14/1 

1930.  Renaut, D'alain  
Institutions [Texte imprimé] : Tome II / D'alain Renaut, Pierre Zelenko. - Paris : 

Hermann ; (s.l) : Ellipses, 2008. - 753 p. : Couv en coul. ; 24*17 cm. - (Encyclopédie 

de la culture politique contenporaine). 

Index : 735 p.- 752 p. - ISBN 9782705667528 

2-320-151.2/1 

1931.  René gallissot  
Algerie [Texte imprimé] : mouvement ouvrier et question nationale : 1919 - 1954 : / 

nora Benallegue-chaouia; Trad. René gallissot. - Alger : Office des publications 

universitaire, 2010. - 498 p. : couv. ill. en coul. ; 22 X 15 cm. 

ISBN 9789961007846 

2-965-450/1, 2-965-450/2 

1932.  Republic [Texte imprimé] : Plato. - Beirut : York Press, 2002. - 435 p. : 

couv.il.en coul. ; 21 cm. 

bibliog:pp 436-438. - ISBN 9953105111 

2-101-125/1, 2-101-125/2 

1933.  Résister a la guerre d'algérie [Texte imprimé] : Par les textes de l'époque / Préf. 

Tramor Quemeneur; Postf. Nils Andersson. - Alger : Edition Baghdadi, 2012. - 191 P. 

; 17 Cm. 

ISBN 9789961204986 

SH/2-965-569/1 

1934.  Reuchlin, Maurice  
Guide de l'étudient en psychologie [Texte imprimé] / Michel Huteau; Maurice 

Reuchlin. - paris : Presses Universitaires de France, 1973. - 260 p ; 21.5*15 cm. 

2-150-75/1, 2-150-75/2 

1935.  Reuchlin, Maurice  
Histoire de la psychologie [Texte imprimé] / Maurice Reuchlin. - 9 ed. - Paris : P. U . 

F, 1974. - 128 p. ; 17 cm. - (collection que sais - je ? ; 732). 

Bibliog: pp 126-128. 

2-150-20/1 

1936.  Reuchlin, Maurice  
L'Orientation scolaire et professionnelle [Texte imprimé] / Maurice Reuchlin. - 9 ed. - 



Paris : P.U.F, 1971. - 128 P. : couv.ill. ; 17 cm. 

Bibliog : p - p : 126 - 127 

2-370-50/1 

1937.  Reuter , Yeves  
Didactique du français [Texte imprimé] : Fondements d'une discipline / Jacques 

David; Jean-louis CHiss; Yeves Reuter. - 8 eme ed. - Bruxelles : De Boeck, 2008. - 

250 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. 

,;Bibliogr. Index. - ISBN 9782804158699 

2-371-5/2, 2-371-5/1 

1938.  Reuter , Yves  
Une école freinet [Texte imprimé] : fonctionnements et effets d'une pédagogie 

alternative en milieu populaire / Dir. Yves Reuter; C. Carra , C. Cohen-Azria G. 

Bécousse. - Paris : L' Harmattan, 2007. - 255 p. : couv.ill. ; 24 X16 cm. 

ISBN 9782296033153 

2-370-2/1 

1939.  Revel, Judith  
Le vocabulaire foucault [Texte imprimé] / Judith Revel. - paris : Ellipses, 2009. - 106 

p : couv.il. ; 19 cm. - (Vocabulaire de ...). 

bibliog: pp 107-120. 

2-101-97/1 

1940.  Les Révolutions arabes [Texte imprimé]. - Alger : Dar el-farouk, 2000. - 159 

p. : fig. ; 18 cm. 

ISBN 9789947896143 

SH/2-953-2/1 

1941.  Rey, Bernard  
Discipline en classe et autorité de l'enseignant [Texte imprimé] : éléments de 

réflexion et d'action / Bernard Rey. - Bruxelles : De Boeck, 2004. - 151 p. : couv. ill. 

en coul. ; 24 X 16 cm. - (Action / La pédagogie dans l'enseignement secondaire). 

Bibliogr : 146-148. - ISBN 2804146955 

2-370-10/4, 2-370-10/1 

1942.  Rey, Bernard  
Les compétences à l'école [Texte imprimé] : Apprentissage et évaluation / Bernard 

Rey, Vincent Carette, Philippe Préface de Meirieu. - Bruxelles : De Boeck, 2003. - 

159 p : couv.ill. ; 24 cm. 

Bibliogr.p154. - ISBN 2804142795. - ISSN 13730169 = Les compétences à l'école 

2-370-62/1 



1943.  Rey-Goldzeiguer, Annie  
Le royaume arabe [Texte imprimé] : la politique algerienne de napoleon 3. : 1861 - 

1870 / Annie Rey-Goldzeiguer. - Alger : ENAG, 2010. - 814 p. : couv. ill. en noir et 

blanc ; 24 X 16 cm. 

ISBN 9789961629222 

2-965-310/3, 2-965-310/1 

1944.  Rezig, Abdelouahab  
Algérie , Brésil, Corée du sud [Texte imprimé] : Trois expériences de développement 

/ Abdelouahab Rezig. - Alger : Office des publications universitaires, 2006. - 143 p : 

couv.ill. ; 21 cm. 

Bibliogr.p139. - ISBN 9961009894 

2-320-89/1, 2-320-89/2 

1945.  Rice, Sally  
Professional English In Use Law [Texte imprimé] / Gillian D Brow; Sally Rice. - 

Dubai : Cambridge university presss, 2014. - 128 p. : Couv en coul. ; 26*20 cm. 

ISBN 9780521685429 

2-340-1/1, 2-340-1/2 

1946.  Richard, Jean-François  
Cours de psychologie [Texte imprimé] : 6.Processus et applications / Rodolphe 

Ghiglione; Jean-François Richard. - Paris : Dunod, 2003. - 782 p : couv.il.en coul. ; 

24 cm. - (Psycho Sup). 

Bibliog: pp 775- 786. - ISBN 2100071858 

2-150-59/1, 2-150-59/2 

1947.  Richard, Pierre  
Les citoyens au coeur de la décentralisation [Texte imprimé] / Pierre Richard. - 

France : L'aube, 2002. - 157 p : couv.ill. ; 19 cm. 

Annexes.p-p 135 - 147 

2-320-59/1 

1948.  Richard, Sébastien  
Analyse et ontologie le renouveau de la métaphysique dans la tradition analytique 

[Texte imprimé] / Sébastien Richard. - Paris : Vrin, 2010. - 199 p. : couv. en coul. ; 21 

cm. 

ISBN 9782711623211 

2-101-135/1, 2-101-135/2 

1949.  Rickenmann,René  
Situation éducative et significations [Texte imprimé] / Christiane Moro; René 

Rickenmann. - Bruxelles : De Boeck, 2004. - 307p. ; 24 cm. 

ISBN 2804146804 



2-370-17/1, 2-370-17/2 

1950.  Rieffel, Rémy  
Sociologie des médias [Texte imprimé] / Rémy Rieffel. - Paris : Ellipses, 2001. - 176 

p. ; 24 x 16 cm. - (Infocom). 

Bibliogr : 169-173. - ISBN 2729805966 

2-070-31/3, 2-070-31/4 

1951.  Riesman, David  
La Foule solitaire [Texte imprimé] : anatomie de la sociéte moderne / David Riesman; 

Morin trad par Edgare. - Paris : Ed Arthaud, 1964. - 384 P. : couv.ill ; 20 cm. 

bibliog.p381 

2-301-11/1 

1952.  Rigaux, Natalie  
Introduction à la sociologie par sept grands auteurs : Bourdieu, Drkheim, Godbout, 

Goffman, Sennett, Tonnies, Weber [Texte imprimé] : Avec corrigés et suppléant sur 

internet : Licence, Master, Doctorat. / Natalie Rigaux. - Bruxelles : De Boeck, 2008. - 

294 p : ill.en coul. ; 25X15 cm. - (Ouvertures Sociologiques). 

bibliog: pp 273-294. - ISBN 9782804157074 

2-301-30/1, 2-301-30/2 

1953.  Righi, Abdellah  
Hadj-Ali Abdelkader [Texte imprimé] : Pionnier du mouvement révolutionnaire 

Algerienne / Abdellah Righi. - Alger : Casbah éditions, 2006. - 223 p. : Couv en coul. 

; 24 X14 cm. 
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Ondes de choc [Texte imprimé] : la transmission durant la guerre de libération / 

Seddar Snoussi. - Alger : éditions ANEP, 2002. - 196 p : ill ; 24 cm. - (Histoire). 

ISBN 978996190381 

2-965-03/1, 2-965-03/2 

2105.  Société de l'information , transition démocratique et développement - 
Algérie - [Texte imprimé]. - Alger : Office des publications universitaires, 2007. - 

113 p : couv.ill. ; 24 cm. 

ISBN 978996101064 

2-320-78/1, 2-320-78/2 

2106.  Soleillet, Paul  
L'afrique occidentale [Texte imprimé] : Algérie, Mzab, Tidikelt première partie / Paul 

Soleillet; Préf. Saïd Bouterfa. - [S.L] : El kalima editions, 2013. - Couv.ill. en coul ; 

28 cm. 

ISBN 978993144103 

SH/2-910-8/1 

2107.  Sophie, Roux  
Lambertiana [Texte imprimé] / Pierre Edouard Bour; Roux Sophie. - Paris : Vrin, 



2010. - 469 p. : couv.en coul. ; 24 cm. 

ISBN 9782711684014 

2-101-132/1, 2-101-132/2 

2108.  Souidi; Djamel  
Yamzal Al-Zanati [Texte imprimé] : Tlemcen au temps des ziyyanides ( 13éme siècle 

). / Souidi; Djamel. - Blida ( Algerie ) : Editions de Tell, 2008. - 239 p. : couv. ill. en 

coul. ; 24 X13 cm. 

2-965-224/1, 2-965-224/2 

2109.  Soulez , Bettina  
Lire vite & bien [Texte imprimé] / Bettina Soulez. - Paris : éditions d'organisation, 

2005. - 178 p : Couv ; 21x16 cm. - (Vie Quotidienne). 

Bibliogr : 177-178 Index : 169-175. - ISBN 2708127365 

2-370-156/1 

2110.  Souriau, Maurice  
La préface de Cromwell [Texte imprimé] : introduction, texte et notices / Maurice 

Souriau. - paris : Boivin et Cie, [s.d]. - 330 p ; 18 X 12 cm. 

2-373-3/ 1 

2111.  Soussi, Zoubir  
La téte des orphelins [Texte imprimé] / Zoubir Soussi. - Alger : Casbah éditions, 

2006. - 320 p : Couv ; 24x16 cm. 

ISBN 9961646290 

2-070-48/1, 2-070-48/2 

2112.  Spender, Stephen  
Shelley [Texte imprimé] / Stephen Spender. - Paris : éditions Pierre Seghers, 1964. - 

192 P. : couv . ill. ; 18 cm. - (collection écrivains d'hier et d'aujourd'hui ; 17). 

bibliog : pp 187-188 

2-920-7/1 

2113.  Sperber, Jonathan  
Revolutionary europe 1780 - 1850 [Texte imprimé] / Jonathan Sperber. - England : 

Pearson, 2000. - 472 p. : couv.ill. ; 24 cm. 

Index. p459. - ISBN 0582294460 

2-902-56/1, 2-902-56/2 

2114.  Stalloni, Yves  
La synthèse de textes [Texte imprimé] : Méthode, exercices, épreuves / Yves Stalloni. 

- Paris : Ellipses, 1999. - 144 p. : couv.ill. ; 26 x 18 cm. - (Concours d'entrée aux 



grandes écoles). 

ISBN 2729898689 

2-370-56/4, 2-370-56/5 

2115.  Stalloni,Yves  
La contraction de texte [Texte imprimé] : méthode : exercices : épreuves / Yves 

Stalloni. - Paris : Ellipses, 2007. - 221 p. : couv.en coul. ; 30 cm. 

ISBN 2729867066 

2-378-23/1 

2116.  Steinberg, Jean  
Cartographie [Texte imprimé] : Système d'information géographique et télédétection / 

Jean Steinberg. - Paris : Armand colin, 2000. - 159 p. : couv.ill. ; 21 cm. - (Campus). 

Bibliogr.p157. - ISBN 220026558 

2-902-61/1 

2117.  Stirn,Bernard  
Les libertés en questions [Texte imprimé] / Bernard Stirn. - 5e éd. - Paris : Danger, 

2004. - 160 p. : couv.en coul. ; 20 cm. - (Clefs / politique). 

Bibliogr: 153 p.- 155 p. Index : 157 p.- 160 p. - ISBN 2707613789 

2-320-130/1 

2118.  Stora , Benjamin  
La Guerre d'algerie [Texte imprimé] : 1954-1962 , la fin de l'amnésie - Tome 1 / 

Mohammed Harbi; Benjamin Stora. - Alger : Chihab éditions, 2004. - 364 p. ; 15*24 

cm. 

ISBN 9789961635117 

SH/2-965-549.1/1, SH/2-965-549.1/2 

2119.  Stora, Benjamin  
Algérie [Texte imprimé] : Histoire contemporaine 1830-1988 / Benjamin Stora. - 

Alger : Casbah éditions, 2004. - 367 p. ; 24 x 16 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9961644611 

2-965-61/1, 2-965-61/2 

2120.  Stora, Benjamin  
Les Ecrits de novembre : [Texte imprimé] : Réflexions sur le livre et la guerre d' 

Algérie / Benjamin Stora. - Alger : Chihab éditions ; Paris : Le Préau des collines, 

2006. - 270 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 24 X14 cm. 

Bibliogr. comlementaire, index. - ISBN 9961635752 

2-965-179/1, 2-965-179/2 



2121.  Stordeur, Joseph  
Enseigner et/ou apprendre [Texte imprimé] : Pour choisir nos pratiques / Joseph 

Stordeur. - 2 e éditions. - Bruxelles : De Boeck, 2006. - 112 p : couv.ill. ; 24 cm. - 

(Outils pour enseigner). 

Bibliogr. p103. - ISBN 284150666 

2-370-78/1, 2-370-78/2 

2122.  Stowe,, Harriet Beecher  
La Case de l'oncle Tom [Texte imprimé] / , Harriet Beecher Stowe; Trad.Annie 

Mesritz. - Paris : Ed. Gérard ET C, 1963. - 576 P. : couv.ill. ; 18 cm. - (Collection 

Marabout ; 187). 

2-902-49/1 

2123.  Le stum, Philippe  
Jaques Burel [Texte imprimé] : témoin de la vie paysanne en Bretagne / Préf. Philippe 

Le stum; Jean-Pierre Gestin. - 2005. - London : Coop breizh, [s.d]. - 153 p. : ill., couv. 

ill. en coul. ; 30 cm. 

ISBN 2843462614 

SH/2-745-6/1 

2124.  Subtil, De marie-pierre  
Le monde: les grands portraits / 1944-2011 [Texte imprimé] : 100 portraits pour 

l'histoire : Agnelli, Arafat, Berlusconi ....... / Didier Rioux; De marie-pierre Subtil. - 

Paris : Les arénes, 2011. - 559 p. : Couv en coul. Photos. Ill. ; 27*21 cm. 

ISBN 9782352041375 

2-070-75/1, 2-070-75/2 

2125.  Sue, Roger  
La Sociétéé civile face au pouvoir [Texte imprimé] / Roger Sue. - Paaris : Presse de la 

fondation nationale des sciences politiqque, 2003. - 128 P 21 Cm : couv.ill. ; 22 cm. - 

(La Bibliuothèqque du citoyen). 

ISBN 2724608860 

2-320-74/1 

2126.  Sullivan, Michael  
Introduction à l'art chinois [Texte imprimé] / Michael Sullivan; olivier lipine trad - 

catherine kaan. - Paris : éd Michael Sullivan, 1961. - 448 P. : couv en coul :ill ; 17 cm. 

- (Le Livre de poche). 

Annexe pp : 437- 438 bibliog pp : 439 -443 Index pp : 444 - 445. - ISBN 30552343 

2-709-5/1 

2127.  Sun, Ron  
Cognition and multi-agent interaction [Texte imprimé] : from cognitive modeling to 

social simulation / Ron Sun. - New York : Cambridge University Press, 2006. - 434 p. 



: couv. en coul. ; 23 cm. 

Index. - ISBN 9780521728959 

2-302-8/1 

2128.  Sur, Serge  
Relations internationales [Texte imprimé] / Serge Sur. - 2 em édition. - Paris : Danger, 

2000. - 543 p : couv.ill. ; 24 cm. - (Domat). 

Annexes.p479 Index.p499. - ISBN 2707612081 

2-320-97/1 

2129.  Surgers, Anne  
Scénographies du théatre occidetal [Texte imprimé] / Anne Surgers. - 2ed. - Paris : 

Armand colin, [s.d]. - 223p. ; 21cm. 

1-791-17/1, 1-791-17/2 

2130.  Tabet Aoul , Abdeslam  
La Bataille de tlemcen [Texte imprimé] / sidahmed Taleb Bendiab; Abdeslam Tabet 

Aoul. - Alger : Edition Mimouni, 2011. - 420 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9789961681459 

SH/2-965-629/1 

2131.  Tahar, Oussidik  
Si smail [Texte imprimé] : récit / Oussidik Tahar. - Alger : ENAG, 2012. - 142 p. : 

couv. ill. en coull. ; 24 cm. 

ISBN 9789961628942 

SH/2-965-509/1, SH/2-965-509/2 

2132.  Taklit , Saàd  
Djebal Tafat [Texte imprimé] : Bougaà de 1830 à 1962 : Histoire et légendes / Saàd 

Taklit. - Alger : Dahlab, 2012. - 510 p. : Couv en cou. ; 23*15 cm. 

ISBN 9789961612644 

SH/2-965-515/1, SH/2-965-515/2 

2133.  Talbot, Laurent  
L'évaluation formative [Texte imprimé] : comment évaluer pour remédier aux 

difficultés d'apprentissage / Laurent Talbot. - Paris : Armand colin, 2009. - 191p. : ill. 

couv.en coul. ; 24 cm. - (Sciences humaines et sociales). 

Index Bibliogr. - ISBN 9782200350642 

2-371-16/1, 2-371-16/2 

2134.  Taleb Bendiab, Sid Ahmed  
Quelques épisodes de la bataille de tlemcen [Texte imprimé] : actes des journées des 2 

fevrier et 18 mai 2006 : cinquantennaire des manifestations de janvier 1956 à 



Tlemcen : inauguration de la stèle : témoignages / Sid Ahmed Taleb Bendiab, 

Abdeslam Tabet Aoul; Préf. Cherif Belkacem. - Tlemcen ( Algerie ) : Mimouni, 2011. 

- 420 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 24 X 16 cm. 

ISBN 9789961681459 

2-965-398/2, 2-965-398/1 

2135.  Taleb-Ibrahimi, Ahmed  
Lettres de prison [Texte imprimé] : 1957 - 1961 / Ahmed Taleb-Ibrahimi. - Alger : 

Dar El Oumma, 2001. - 24 X 14 cm. 

ISBN 978996167125 

2-965-84/1, 2-965-84/2 

2136.  Taleb-Ibrahimi, Ahmed  
Mémoire d'un Algerien [Texte imprimé] : tome 2 / Ahmed Taleb-Ibrahimi. - Alger : 

Casbah, 2008. - 527 p. ; 24 X 15 cm. 

ISBN 9789961647349 

SH/2-965-35.2/4, SH/2-965-35.2/5 

2137.  Taleb-Ibrahimi, Ahmed  
Mémoires d'un Algérien [Texte imprimé] : Reves et épreuves (1932-1965 ) :Tome1 / 

Ahmed Taleb-Ibrahimi. - Alger : Casbah éditions, 2006. - 253 p. ; 24X14 cm. 

ISBN 978996161579 

SH/2-965-35.1/1, SH/2-965-35.1/2 

2138.  Taleb-Ibrahimi, Ahmed  
Mémoires d'un Algérien [Texte imprimé] : La passion de batir ( 1965 - 1978 ) : Tome 

2 / Ahmed Taleb-Ibrahimi. - Alger : Casbah éditions, 2008. - 527 P. ; 24 Cm. 

ISBN 9789961647349 

SH/2-965-36.2/1, SH/2-965-36.2/10 

2139.  Talon, Claire-Gabrielle  
Al jazeera [Texte imprimé] : Liberté d'expression et pétromonarchie / Claire-Gabrielle 

Talon. - Paris : Presses Universitaires de France, 2011. - 286 p. : Couv en coul.Ill. ; 

22*15 cm. - (" Proche Orient "). 

Bibliogr : 278 p.- 286 p. - ISBN 9782130586197 

2-070-77/1, 2-070-77/2 

2140.  Tanner , J.M.  
L'Entretiens sur le développement psych-biologique de l'enfant [Texte imprimé] : 

tome 1 / J.M. Tanner, Barbel Inhelder; Trad. D. Jullien-Vollmer. - Genève : delachaux 

et nistlé, 1960. - 254 p. ; 22 x 16 cm. - (Actualités pédagogiques et psychologiques). 

bibliog: p 256. - ISBN 1960 

2-150-29/1 



2141.  Tapié, Victor L.  
Moyen âge et temps modernes [Texte imprimé] : 987 - 1789 / Victor L. Tapié, 

Edouard Bruley. - Paris : Librairie Hatier, 1962. - 450 P. : couv . ill. ; 21 cm. - 

(collection d'histoire hatier). 

2-902-32/1 

2142.  Taranto, Pascal  
Essai philosophique concernant [Texte imprimé] : L'entendement humain , Livre IV, 

chapitre XIX- ((De L'enthousiasme)) John Locke / Pascal Taranto. - Paris : Ellipses, 

2000. - 61 p. : couv.il. ; 19 cm. - (Philo-textes). 

bibliog: pp 62-64. - ISBN 2729800301 

2-101-101/1 

2143.  Tardieu, Claire  
La didactique des langues en 4 mots-clés [Texte imprimé] : Communication, culture, 

méthodologie, évaluation / Claire Tardieu. - Paris : Ellipses, 2008. - 237 p. : Couvr. 

ill. en coul. ; 24 cm. 

Index: 227-229 p. - ISBN 97827929838133 

2-370-194/4, 2-370-194/1 

2144.  Tariol, Marcel  
Louis Delluc [Texte imprimé] / Marcel Tariol. - Paris : Seghers, 1965. - 192 P. : couv 

. ill ; 18 cm. - (collection D'aujourd ' hui ; 30). 

bibliog : pp 181 - 185 

2-920-32/1 

2145.  Tazerout, Mohand  
Histoire politique de l'Afraique du nord [Texte imprimé] / Mohand Tazerout. - Alger : 

Alem el Afkar, 2012. - 190 p. : Couv en coul. ; 21*15 cm. 

ISBN 9789961712597 

2-320-128/3, 2-320-128/1 

2146.  Teghia, Mohamed  
L'Algérie en guerre [Texte imprimé] / Mohamed Teghia. - Alger : Office des 

publications universitaires, 2009. - 435 p. ; 22 x 15 cm. 

ISBN 978996101077 

2-965-124/1 

2147.  Teguia, Mohamed  
L'Algerie en guerre [Texte imprimé] / Mohamed Teguia. - Alger : Office des 

publications universitaires, 2007. - 435 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X16 cm. 

ISBN 97899610107 

2-965-437/1, 2-965-437/2 



2148.  Teguia, Mohamed  
L'armée de libération nationale en wilaya IV [Texte imprimé] / Mohamed Teguia, 

Madeleine Rebérioux. - Alger : Casbah éditions, 2006. - 240 p ill. : Couv. ill. ; 22 cm. 

Annexes: p.213- p.229 Bibliographie: p.231- p.237. - ISBN 9961643860 

2-965-10/5, 2-965-10/4 

2149.  Temmar, Hamid  
Structures et modèle de développement de l'économie de l'Algérie [Texte imprimé] / 

Hamid Temmar. - Alger : S.N.E.D, 1974. - 320 P. : couv.ill. ; 24 cm. 

2-320-58/1 

2150.  Terrel, Jean  
Hobbes [Texte imprimé] / Jean Terrel. - Paris : Ellipses ; Marketing : [s.n], 1997. - 64 

p. : couv.ill ; 19 cm. - (philo - philosophes). 

bibliog : p 64. - ISBN 2729867104 

2-101-16/1 

2151.  Terrou, Fernand  
L'Information [Texte imprimé] / Fernand Terrou. - 3 ed. - Paris : P.U. F, 1968. - 136 

P. : couv. ill ; 18x12 cm. - (collection que sais - je ? ; 1000). 

Bibliog : p 134 

2-070-50/1 

2152.  Tessier, Max  
Le cinéma japonais [Texte imprimé] / Max Tessier; Dir. Francis Vanoye. - Paris : 

Armand colin, 2008. - 128 p. : ill. ; 18 x 13 cm. - (Universitaire de poche ; 128). 

Bibliogr., glossaire. - ISBN 9782200352813 

2-791-8/1, 2-791-8/2 

2153.  Testa, François de  
Le Pakistan [Texte imprimé] / François de Testa. - 2 ed. - Paris : P.U . F, 1968. - 128 

P. : . couv. ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ? 970). 

Bibliog : p 127 

2-320-38/1 

2154.  Les textes fondamentaux et la révolution [Texte imprimé] : Appel du 1er 

novembre 1954, plate forme de la soummam texte du congrès de Tripoli / Préf. 

Bouteflika Abdelaziz. - Alger : les éditions ANEP, 2008. - 138 p. ; 21X14 cm. 

ISBN 978994721394 

2-965-101/1, 2-965-101/2 



2155.  Le théatre [Texte imprimé] : Texte dramaturgie histoire. - Barcelone : 

Armand colin, 2005. - 127 p : couv.ill. ; 18 cm. 

Bibliogr. p121 Index. p126. - ISBN 2200341962 

2-792-19/1 

2156.  Le théatre contemporain [Texte imprimé] : Analyse des textes, de 
Sarraute à Vinaver. - France : Armand colin, 2007. - 232 p : couv.ill. ; 22 cm. 

Bibliogr. p230. - ISBN 978220034006 

2-792-14/1, 2-792-14/2 

2157.  Thénault, Sylvie  
Histoire de la guerre d' indépendance Algerienne [Texte imprimé] / Sylvie Thénault. - 

Alger : El Maarifa, 2010. - 303. p. : couv. ill. en coul. ; 23 X 15 cm. 

ISBN 97589961486122 

2-965-282/1, 2-965-282/2 

2158.  Thénault, Sylvie  
Une drole de justice [Texte imprimé] : les magistrats dans la guerre d' Algerie / Sylvie 

Thénault; Préf. Jean-Jacques Becker; Préf. Pierre Vidal-Narquet. - Alger : EDIF 2000, 

2010. - 347 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 22 X 14 cm. 

ISBN 9789947984130 

SH/2-965-313/1, SH/2-965-313/2 

2159.  Thénault, Sylvie  
Violence ordinaire dans l'Algérie coloniale [Texte imprimé] : Camps, Internements , 

Assignations à résidance / Sylvie Thénault. - Alger : Media - Plus, 2012. - 381 p. ; 

24*15 cm. 

Bibliogr : 363 p.- 370 p. Index : 371 p.- 378 p. - ISBN 9789961922996 

SH/2-965-620/1 

2160.  Thierry, Solange  
Madagascar [Texte imprimé] / Solange Thierry. - Paris : Ed du Seuil, 1961. - 192 P. : 

couv. ill ; 18 cm. - (collection petite planète ; 28). 

2-320-14/1 

2161.  Thiry, Alain - Lellouche, Yves  
Apprendre à apprendre avec la PNL [Texte imprimé] : Les stratégies 

PNLd'apprentissage à l'usage des enseignants du primaire / Alain - Lellouche, Yves 

Thiry. - 3éd. - Bruxelles : De Boeck, 2007. - 152 p : Couv.ill ; 24x16cm. - (Pratiques 

pédagogiques / J). 

Bibliogr : 143-146 Annexes : 147-150. - ISBN 2804154149 

2-370-140/1, 2-370-140/2 



2162.  Thomas, Hugh  
Histoire de la guerre d'' Espagne [Texte imprimé] : Tome 1 = The spanish civil war / 

Hugh Thomas. - Paris : Robert Lafont, 1961. - 447 P. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (Le 

livre de poche historique). 

2-902-55.1/1 

2163.  Thomas, Hugh  
Histoire de la guerre d'Espagne [Texte imprimé] : Tome 2 = The spanish civil war / 

Hugh Thomas. - Paris : Robert Lafont, 1961. - 541 p. : couv.ill. ; 18 x 11 cm. - (Le 

Livre de poche). 

2-902-55.2/1 

2164.  Thual, François  
Les conflits identitaires [Texte imprimé] / François Thual. - Paris : Ellipses, 1995. - 

191 p. ; 19 x14 cm. 

ISBN 9782729895044 

2-327-6/1 

2165.  Tiano, André  
Le Maghreb entre les mythes [Texte imprimé] : l'économie nord-africaine depuis 

l'indépendance / André Tiano. - Paris : P.U.F, 1967. - 624 P. : couv . ill. ; 21 cm. 

Annexes . p-p : 594 - 603 Bibliog . p-p : 605 -614 

2-902-16/1 

2166.  Tilman, Francis  
Piloter un établissement scolaire [Texte imprimé] : lectures et stratégies de la conduite 

du changement à l'école / Francis Tilman; Dir. Nouria Ouali. - Bruxelles : De Boeck, 

2001. - 244 p. : Couv. ; 24 x 16 cm. - (Pédagogies en développement). 

ISBN 2804135241 

2-370-127/1 

2167.  Tinland, Olivier  
Maitrise et servitude [Texte imprimé] : phénoménologie de l'esprit ( B.IV.A ) : Hegel 

/ Olivier Tinland. - Paris : Ellipses, 2008. - 72 p. : couv. ill. en coul. ; 19 X 14 cm. - 

(Philo-textes. Texte et comentaire). 

Bibliogr. , liste des références et abréviations:p 72. - ISBN 2729814639 

2-101-89/1, -2-101-89/2 

2168.  Tlemcen [Texte imprimé]. - Madrid : SNED, 1971. - 85 p : couv.en coul. ; 32 

cm. - (Art et culture). 

2-720-3/1 



2169.  Todorov, Tzevetan  
Le Nouveau désordre mondial [Texte imprimé] : Réflexion d'un européen / Tzevetan 

Todorov. - Paris : Robert Laffont, 2003. - 111P : couv.ill. ; 24 Cm. 

ISBN 2221101227 

2-320-52/1 

2170.  Tolas, Jacqueline  
Le français pour les sciences [Texte imprimé] : Niveau intermédiaire ou avancé / 

Jacqueline Tolas. - Gfenoble ( France ) : Presses Unversitaires de Grenoble, 2004. - 

302 p : ill.en noir et en coul. ; 24X16 cm. - (Français langue étrangère, maternelle et 

seconde). 

ISBN 270611178 

2-378-1/1, 2-378-1/2 

2171.  Tolston, Leon  
La guerrre et la paix Tome 3 [Texte imprimé] / Leon Tolston. - Paris : Baudelaire, 

1969. - 571 p. : couv.ill. ; 19 cm. 

2-902-64/1 

2172.  Tomes, Arnaud  
L'existentialisme est un humanisme [Texte imprimé] : Sartre / Arnaud Tomes. - Paris 

: Ellipses, 1999. - 64 P. : couv.ill ; 19 cm. - (philo- textes). 

Bibliogr,. - ISBN 2729899294 

2-100-15/1 

2173.  Tomiche, Fernand-J  
L'Arabie Séoudite [Texte imprimé] / Fernand-J Tomiche. - 2 ed. - Paris : P. U. F, 

1969. - 128 P. : couv. ill ; 18 cm. - (collection que sais - je ? ; 1025). 

Bibliogr : p 127 

2-320-37/1 

2174.  Tomkins, Calvin  
Duchamp et son temps 1887-1968 [Texte imprimé] / Calvin Tomkins; Les 

Rédacteures des éditions Time- Life. - [s.l] : TIME - LIFE, 1975. - 191 p. : couv.ill. ; 

30 cm. 

Bibliogr.p185 Index.p187 

2-920-50/1 

2175.  Tomkinson, Michael  
La Tunisie en images avec quatre vingts illutrations [Texte imprimé] / Michael 

Tomkinson; Jacques Perez. - Tunis : Société Tunisienne de diffusion, 1985. - 128 P. : 

couv. en coul. ; 29 X 21cm. 

Index. - ISBN 0905500156 



2-965-1/1, 2-965-1/2 

2176.  Touati, Houari  
Aux origines du drapeau algérien [Texte imprimé] : Une histoire symbolique / Houari 

Touati. - Oran : Zaytun, 2014. - 116 p. : Couvr. ill. en coul. ; 30 cm. - (Collection 

imago/sura). 

ISBN 9789931919209 

SH/2-965-593/1, SH/2-965-593/2 

2177.  Touati, Houari  
Islam et voyage au moyen âge [Texte imprimé] : histoire et anthropologie d'une 

pratique lettrée / Houari Touati. - Paris : Seuil, 2000. - 348 p. : fig. + 24 cm. 

Bibliogr.: p.321- p. 340. Index : p. 341- p.345. - ISBN 9782020400626 

SH/2-953-3/1 

2178.  Toumi, Mohamed  
Medecin dans les maquis [Texte imprimé] : Guerre de liberation nationale 1954-1962 

/ Mohamed Toumi. - Alger : Enag Editions, 2013. - 329 p. : Couvr. ill. en coul. et 

graph. ; 28 cm. 

ISBN 9789931003267 

SH/2-965-256/1, SH/2-965-256/2 

2179.  Tounsi , Mustapha  
Il était une fois la wilaya IV [Texte imprimé] : Itinéraire d'un rescapé / Mustapha 

Tounsi. - Alger : Casbah éditions, 2009. - 222 p. ; 24*17 cm. 
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SH/2-965-505/1, SH/2-965-505/2 

2180.  Tourrette, Catherine  
Introduction à la psychologie du développement [Texte imprimé] : du bébé à 

l'adolescent / Catherine Tourrette, Michèle Guidetti. - 3ème édition. - paris : Armand 

colin, 2008. - 256 p. : couv.il. ; 24 X 14 cm. - (Cursus). 

Bibliogr., index :pp 256. - ISBN 9782200346133 

2-150-23/3, 2-150-23/4 

2181.  Toynbee, Arnold J.  
Guerre et civilisation [Texte imprimé] / Arnold J. Toynbee; Albert colnat. - Paris : 

Gallimard, 1953. - 256 P. : couv. ill. ; 16 cm. - (collection idées ; 11). 

2-902-28/1 

2182.  Travaux sur la classe ouvrière dans le monde arabe [Texte imprimé] : 
Communications du 2 eme colloque international 3-6 nov.1979. - Alger : [s.n], 

[s.d]. - 483p. ; 24 cm. 
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2183.  Tricot,André  
Comment concevoir un enseignement [Texte imprimé] / Manuel Musial; Fabienne 

Pradère; André Tricot. - Paris : De Boeck, 1995. - 283p. : couv.en coul. ; 24 cm. 
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2-370-215/1, 2-370-215/2 

2184.  Trincal, Pierre  
L'univers scénique de Samuel Beckett [Texte imprimé] / Pierre Trincal. - Paris : 

CNDP : [s.l] : Ed. théâtrales, 1994. - 96 p. : couv.ill. ; 28 cm. - (Théâtre aujourd'hui ; 
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2-792-36/1 

2185.  Trincal, Pierre  
Don Juan de Molière [Texte imprimé] : Métamorphoses d'une pièce / Pierre Trincal. - 

Paris : CNDP : [s.l] : Ed. théâtrales, 1995. - 128 p. : couv.ill. ; 28 cm. - (Théâtre 
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2-792-37/1 

2186.  Trincal, Pierre  
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CNDP : [s.l] : Ed. théâtrales, 1994. - 96 p. : couv.ill. ; 28 cm. - (Théâtre aujourd'hui ; 
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ISBN 224000326X 

2-792-35/1 

2187.  Troadec, Bertrand  
Psychologie intreculturelle [Texte imprimé] / Zohra Gurraoui; Bertrand Troadec. - 

Paris : Armand colin, 2000. - 95 p : couv.il.en coul ; 19 cm. - (Synthèse, série 
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Glossaire: pp 88-90 Bibliog: pp 91-94 Index: pp 95-96. - ISBN 2200250940 

2-150-54/1 

2188.  Trodi , El-Hachimi  
Sur les chemins de la liberté [Texte imprimé] / El-Hachimi Trodi. - Alger : Casbah 

éditions, 2009. - 148 p. ; 24*17 cm. 

ISBN 9789961648186 

SH/2-965-533/1, SH/2-965-533/2 

2189.  Trodi, El Hachemi  
Larbi Ben M'hidi [Texte imprimé] : l' homme des grands rendez-vous / El Hachemi 



Trodi; Préf. Omar Carlier. - Alger : ENAG, 2007. - 189 p. : couv. ill. en coul. ; 21 X 

14 cm. 

ISBN 9789961625125 

2-965-279/1, 2-965-279/2 

2190.  Trotsky, Léon  
La Révolution permanente [Texte imprimé] : 1928 - 1931 / Léon Trotsky. - Paris : 

Gallimard, [s.d]. - 384 P. : couv . ill ; 17 cm. - (collection idées ; 56). 

bibliog: p 384. 

2-301-41/1, 2-301-41/2 

2191.  Tse - Toung, Mao  
Ecrits militaires [Texte imprimé] / Mao Tse - Toung. - 1 ere. - Pekin : ed en langues 

etrangères, 1964. - 470 P. : couv.ill. ; 23 cm. 

2-320-115/1, 2-320-115/2 

2192.  Tudesq, André-Jean  
Les médias en Afrique [Texte imprimé] / André-Jean Tudesq. - Paris : Ellipses, 1999. 

- 160 p. : couv. ill. en coul. ; 24 X 16 cm. - (Infocom). 

Bibliogr : 152-154 Index : 155-156. - ISBN 2729899073 

2-070-2/1, 2-070-2/2 

2193.  Tunon de Lara, Manuel  
Antonio Machado [Texte imprimé] / Manuel Tunon de Lara. - Paris : éditions Pierre 
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2194.  Turconi, David  
Marck Sennett [Texte imprimé] / David Turconi. - Paris : éditions Seghers, 1961. - 
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2195.  turin, yvonne  
affrontements culturels dans l'algérie coloniale [Texte imprimé] : 

écoles,médecines,religion ,1830-1880 / yvonne turin. - Alger : Editions Houma, 2009. 

- 435 p. ; 23 cm. 

biblio:. - ISBN 9789961667460 

SH/2-965-655/1 

2196.  Ubersfeld, Anne  
Lire le théatre II [Texte imprimé] : L'école du spectateur / Anne Ubersfeld. - [s.l] : 



Belin, 1996. - 318 p : couv.ill. ; 19 cm. 

Bibliogr. p289 Index. p301. - ISBN 2701119189 

2-792-26/1, 2-792-26/2 

2197.  Ubersfeld, Anne  
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Belin, 1996. - 217 p : couv.ill. ; 19 cm. 
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2-792-27/1, 2-792-27/2 

2198.  Uhler, Oscar M  
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civiles en temps de guerre / Oscar M Uhler, Claude Pilloud, Henri Coursier. - Genève 

: C.I.C.R, 2001. - 729 p : couv.ill. ; 23 cm. 

Bibliogr.p701 

2-320-106.4/1 

2199.  Unesco  
Nomades et nomadisme au Sahara [Texte imprimé] / Unesco. - Paris : Unesco, 1963. - 
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2-320-24/1 
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) : Techniplus, 1992. - 208 p. : Couv en coul.Ill. ; 22*14 cm. - (Mémento DEGE). 
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Bernard Valade. - Paris : PUF, 1998. - 520 p. ; 21 cm. 
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2-301-73/1, 2-301-73/2 
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2207.  Van Der Maren , Jean-Marie  
La recherche appliquée [Texte imprimé] : Des modèles pour l'enseignement / Jean-
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2-370-64/1, 2-370-64/2 
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2218.  Vergès, Jacques  
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2-965-71/1, 2-965-71/2 

2219.  Verhaeren, Emile ( 1855 - 1916 ) / Villes tentaculaires  
Les villes tentaculaires [Texte imprimé] / Emile ( 1855 - 1916 ) / Villes tentaculaires 
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2-965-495/1 
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Vermeulen. - Bruxelles : De Boeck, 1997. - 241 p. : couv.il.en coul. ; 24 cm. 
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2-150-46/1, 2-150-46/2 

2221.  Vernant , Denis  
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imprimé] / Denis Vernant. - Paris : Armand colin, 2010. - 248 p. ; 24 cm. 
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2-101-138/1, 2-101-138/5 

2222.  Vers la paix en algérie [Texte imprimé] : les négociations d'evian dans les 
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recherches psychopédagogiques / Jacques Grégoire; Marcel Crahaye; Lieven 
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2225.  Vianin, Pierre  
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2232.  Vion, Robert  
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- Paris : Hachette, 2000. - 302 p : Couv ; 22x14 cm. - (Linguistique). 
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Traçabilité [Texte imprimé] : Outils, méthodes et pratiques / Jean-Luc Viruéga. - Paris 

: Les éditions d'Organisation, 2005. - 237 p : couv.ill. ; 24 cm. 
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Librairie Général Française, 1998. - 281p. : couv.ill. ; 18 cm. - (Livre de poche). 
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Liban, 1978. - 748 p. ; 24 X 17 cm. 

Index 

2-320-1/2, 2-320-1/1 

2242.  Wakim, A  
Dictionnaire d'éléve [Texte imprimé] : Français/ Arabe / A Wakim. - Tripoli ( ) : AL- 
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La personne agée [Texte imprimé] : psychologie du vieillissement : premier et 
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Rouzo. - Paris : Bréal, 2008. - 190 p : icouv. ll ; 24 X 14 cm. - (Amphi 

Psychologique). 

Notes. - ISBN 9782749507392 

2-150-2/2, 2-150-2/ 1 

2247.  Weinstein, Claire Ellen  
Stratégies pour un apprentissage durable [Texte imprimé] / Claire Ellen Weinstein, 
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: éditions Seghers, 1964. - 192 P. : couv.ill. ; 16 cm. - (collections Seghers). 

2-920-45/1 

2254.  WIET, GASTON   

Grandeur de l'Islam  / [نص مطبوع]GASTON WIET. - Alger : Alem el Afkar, 2013. - 

374 p. ; 23 cm.  

 9789961712221ر.د.م.ك 

SH/2-210-2/1, SH/2-210-2/2 

2255.  Wilfert, Joêl  
Kant { 1724-1804} Joêl Wilfert [Texte imprimé] / Joêl Wilfert. - Paris : Ed. Ellipses ; 

Marketing : [s.n], 1999. - 64 p. : Couv.ill. ; 19 cm. - (collection philo - philosophes). 

bibliog.63-64. - ISBN 2729858377 

2-101-11/1 

2256.  William , Shakespeare  
Jules Cézar [Texte imprimé] / Shakespeare William. - Paris : Gallimard, 2003. - 226 p 

: couv.ill. ; 18 cm. - (Folio théâtre). 

Bibliogr. p209. - ISBN 2070393208 

2-792-10/1, 2-792-10/2 

2257.  Wilson, Kevin  
Une histoire des médias de communication [Texte imprimé] / Sylvie Douzou; Kevin 

Wilson. - 2 éd. - Canada : Télé- université : [s.l] : Université du québec à montréal, 

2009. - 323 p. : Couv en coul. ; 23*15 cm. - (Communication et société). 

Bibliogr : 311 p.- 323 p. - ISBN 9782762422382 



2-070-71/1, 2-070-71/2 

2258.  Wintzen, René  
Bertolt Brecht [Texte imprimé] / René Wintzen. - Paris : éditions Sghers, 1967. - 224 

P. : couv . ill ; 18 cm. - (collection poétes d'aujourd'hi ; 43). 

bibliog : pp 213 - 219 

2-920-21/1 

2259.  Witkowski, Nicolas  
Science Infuse [Texte imprimé] : Dictionnaire politique : Le progrés: une extase de 

gobe- mouches. / Nicolas Witkowski. - Paris : Don Quichotte, 2013. - 556 p. : Couv 

en coul. ; 23*14 cm. 

Bibliogr : 529 p.- 536 p. Index : 537 p.- 556 p. - ISBN 9782359490879 

2-320-167/1, 2-320-167/2 

2260.  Wolfs, José-Luis  
Méthodes de travail et stratégies d'apprentissage [Texte imprimé] : Du secondaire à 

l'université : recherche - théorie - application / José-Luis Wolfs, jean - marie De 

ketele. - 2e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2001. - 332 p. : ill. ; 24 x 16 cm. - (Pédagogies 

en développement). 

Bibliogr: 315-322 Index : 313-314. - ISBN 2804137082 

2-370-59/2, 2-370-59/1 

2261.  Wolting, Patrick  
Le Vocabulaire de Nietzsche [Texte imprimé] / Patrick Wolting. - Paris : Ed. Ellipses 

; Marketing : [s.n], 2001. - 64 p. : cov.il. ; 19 cm. - (vocabulaire de). 

sommaire:pp 63-64 bibliog: p 64. - ISBN 2729805044 

2-101-38/1 

2262.  Worms, Frédéric  
Le Vocabulaire de Bergson [Texte imprimé] / Frédéric Worms. - Paris : Ellipses ; 

Marketing : [s.n], 2000. - 64p. : cov.il. ; 19 cm. - (collection vocabulaire de). 

sommaire:pp 63-64. - ISBN 2729858296 

2-101-36/1 

2263.  Xavier, pavie  
L'apprentissage de soi [Texte imprimé] : exercices spirituels de socrate à foucault / 

pavie Xavier. - 2010. - paris : Eyrolles, [s.d]. - 240 p ; 24*17 cm. 

ISBN 9782212542905 

2-101-197/1, 2-101-197/2 

2264.  Xiberras, Patricia  
Grammaticalement correct ! [Texte imprimé] : grammaire française alphabétique / 

Patricia Xiberras. - Paris : Ellipses, 2002. - 143 p. : couv.en coul. ; 24 x 15 cm. - 



(Français : Savoir en pratique). 

Index. - ISBN 2729801324 

2-372-3/1, 2-372-3/2 

2265.  Yacef  
La bataille d'Alger [Texte imprimé] : l' affrontement :tome 2 / Yacef. - Alger : Casbah 

éditions, 1997. - 248 p. ; 24 X 15 cm. 

2-965-26/1, 2-965-26/2 

2266.  Yacef  
La bataille d'Alger [Texte imprimé] : le démantellement :tome 3 / Yacef. - Alger : 

Casbah éditions, 1997. - 273 p. ; 24 X 15 cm. 

2-965-27/1, 2-965-27/2 

2267.  Yachir, Fayçal  
Crise et redéploiement dans la sidérugie [Texte imprimé] / Fayçal Yachir. - Alger : 

OPU, 1987. - 149 p. ; 22 cm. 

Bibliogr. p. 145- p. 149 

SH/2-320-184/1, SH/2-320-184/2 

2268.  Yacono, Xavier  
Histoire de l'Algerie [Texte imprimé] : de La fin de la régence turque à l'insurrection 

de 1954 / Xavier Yacono. - Paris : L'Atlanthrope, 1993. - 396 P. : couv. ill. en coul. ; 

30 X 21 cm. 

ISBN 2864420326 

2-965-386/1 

2269.  Yahiaoui-Merabet, Messaouda  
Société musulmane et communautés européennes dans l'Algerie du 20 siècle. Tome 1, 

Société musulmane dans l'algérie du xxe siècle [Texte imprimé] : Réalités, idéologies, 

mythes, et stéréotypes: Tome 1 / Messaouda Yahiaoui-Merabet. - Alger : Houma 

éditions, 2009. - 533 p. : ill. ; 25 cm. 

ISBN 978996166860 

contenu dans : Société musulmane et communautés européennes dans l'Algerie du 20 

siècle, Tome 1 

SH/2-965-135.1/1, SH/2-965-135.1/2 

2270.  Yahiaoui-Merabet, Messaouda  
Société musulmane et communautés européennes dans l'algerie du 20 siècle. Tome 2, 

Société musulmane dans l'algérie du xxe siècle [Texte imprimé] : Réalités, idéologies, 

mythes, et stéréotypes: Tome 2 / Messaouda Yahiaoui-Merabet. - Alger : Houma 

éditions, 2009. - 1169 p. : ill. ; 25 cm. 

Index: p.1097-p.1100 Bibliogr.: p.1101-p.1159. - ISBN 978996166861 



contenu dans : Société musulmane et communautés européennes dans l'algerie du 20 

siècle, Tome 2 

SH/2-965-136.2/1, SH/2-965-136.2/2 

2271.  Yaiche, Alain - Mettoudi, Chantal  
Travailler avec méthode [Texte imprimé] : L'aide méthodologique / Alain - Mettoudi, 

Chantal Yaiche. - Paris : Hachette, 2003. - 107 p : Couv.ill ; 16x24 cm. - (L'école au 

quotidien). 

ISBN 2011707773 

2-370-141/1, 2-370-141/2 

2272.  Yousfi , M'hamed  
Le Complot [Texte imprimé] : algérie 1950-1954 / M'hamed Yousfi. - lger : ENAG, 

2012. - 236 p. ; 21*13.5 cm. 

ISBN 9789961629048 

SH/2-965-153/1, SH/2-965-153/2 

2273.  Yousfi, M'hamed  
Les otages de la liberté [Texte imprimé] : Quelques aspects des dessous de la guerre 

d'algérie / M'hamed Yousfi. - 2 ème édition. - Alger : Mimouni, 2010. - 189 p. : couv. 

ill. en noir et blanc ; 23 X 15 cm. 

ISBN 9789961680001 

SH/2-965-463/1, SH/2-965-463/2 

2274.  Yousfi, M'hamed  
L'Algerie en marche [Texte imprimé] : Tome 1 / M'hamed Yousfi. - Alger : ENAG, 

2009. - 178 p. : couv. ill. en noir et blanc ; 21 X 13 cm. 

ISBN 9789961624661 

SH/2-965-464.1/1, SH/2-965-464.1/2 

2275.  Yousfi, M'hamed  
L'Algerie en marche [Texte imprimé] : Tome 2 / M'hamed Yousfi. - Alger : ENAG, 

2009. - 257 p. : couv. ill. en coir et blanc ; 21 X 14 cm. 

ISBN 9789961624962 

SH/2-965-465.2/1, SH/2-965-465.2/2 

2276.  Yousfi, M'hamed  
L'O.A.S et la fin de la guerre d'Algérie [Texte imprimé] / M'hamed Yousfi. - 03 éd. - 

Alger : Mimouni : ENAG, 2013. - 223 p. : Couv en coul. ; 23*15 cm. 

Annexe : 211 p.- 219 p. - ISBN 9789961681534 

SH/2-965-336/1, SH/2-965-336/2 



2277.  Yousfi, M'hamed  
Le pouvoir... [Texte imprimé] : Face voilee de l'algerie / M'hamed Yousfi. - Alger : 

Editions Mimouni, 2012. - 255 p. : Couv. ill. en coul. ; 23 cm. 

ISBN 9789961681497 

SH/2-965-535/1, SH/2-965-535/2 

2278.  Yver , Georges  
Documents relatifs au traité de la tafna ( 1837 ) [Texte imprimé] : Tome 2 / Georges 

Yver. - Alger : Art kange editions, 2013. - de p.270 a la p.539. ; 20.5*14.5 cm. 

ISBN 9789931354048 

SH/2-965-615.2/1, SH/2-965-615.2/2 

2279.  Yver , Georges  
Documents relatifs au traité de la tafna ( 1837 ) [Texte imprimé] : Tome 1 / Georges 

Yver. - Alger : Art kange editions, 2013. - 266 p. ; 20.5*14.5 cm. 

ISBN 9789931354031 

SH/2-965-614.1/1, SH/2-965-614.1/2 

2280.  Zanoun, Saïd  
Fatima, hafsa, d tiyad ...ttharabent [Texte imprimé] : fatima, hafsa, seg 1ar 8 magu 

1945 / Saïd Zanoun. - Alger : Etahadi, 2013. - 312 p. : fig. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 314. - ISBN 9789947460061 

SH/2-965-568/1, SH/2-965-568/2 

2281.  Zanten, Agnès Van  
Dictionnaire de l'éducation [Texte imprimé] / Dir. Agnès Van Zanten. - Paris : Presses 

Universitaire de France, 2008. - 705 p. ; 20 cm. - (Dicos poche). 

Index 685-705 p. - ISBN 9782130553083 

2-301-7/5, 2-301-7/1 

2282.  Zarifian, Philippe  
Travail et communication [Texte imprimé] : Essai sociologique sur le travail dans la 

grande entreprise industrielle / Philippe Zarifian. - Paris : PUF, 1996. - 216 p. ; 22 x 

14 cm. - (Sociologie d'aujourd'hui / Georges Balandier). 

ISBN 2130473571 

2-302-10/1, 2-302-10/2 

2283.  zebouchi, Abdelkrim  
Les sacrifices consentis pour la libération de l'Algérie [Texte imprimé] : Mai 1956 à 

juillet 1962 / Abdelkrim zebouchi. - [s.l] : Ministère des moudjahidine, 2008. - 123 p. 

: couv.ill. ; 24 cm. 

ISBN 978996184689 

SH/2-965-347/1 



2284.  Zeghidour, Slimane  
L'Algérie en couleurs [Texte imprimé] : 1954-1962 photographies d'appelés pendant 

la gurre / Slimane Zeghidour. - Alger : EDIF, 2013. - 214 p. : Couv en coul.Ill. ; 

29*25 cm. 

Bibliogr : 214 p. - ISBN 9789947984307 

SH/2-965-599/1 

2285.  Zéraffa, Michel  
Tunisie [Texte imprimé] / Michel Zéraffa. - Paris : Ed du Seuil, 1955. - 192 P. : couv. 

ill. ; 18 cm. - (petite planéte ; 8). 

2-902-14/1, 2-902-14/2 

2286.  Ziégler, Jean  
Sociologie de la nouvelle Afrique [Texte imprimé] / Jean Ziégler. - Paris : Gallimard, 

1964. - 384 P. : couv.ill ; 16 cm. - (collection idées ; 59). 

bibliog.p376 

2-301-16/1 

2287.  Zimmerman, Barry J.  
Des apprenants autonomes [Texte imprimé] : autorégulation des apprentissages / 

Barry J. Zimmerman, Sebastian Bonner, Robert Kovach. - Paris : De Boeck, 2000. - 

182 p. : couv.ill. ; 25 x 18 cm. - (Animer sa classe / Antoine Roosen). 

Bibliogr. - ISBN 2744500755 

2-370-37/1, 2-370-37/2 

2288.  Zohra , Abassi  
Notion d' individu et conditinnemet social du corps [Texte imprimé] : 

Psychosociologie de l'algérie contemporaine / Abassi Zohra. - Alger : Offices des 

publications universitaires, 2006. - 156 p. : couv.il. ; 23 cm. 

bibliog: pp 155-158. - ISBN 9961010159 

2-150-57/1, 2-150-57/2 

2289.  Zouzou, Abdelhamid  
L'Aurès au temps de la France coloniale [Texte imprimé] : évolution politique , 

économique et sociale :1837-1939 : Tome 1 / Abdelhamid Zouzou. - Alger : Houma, 

2009. - 631 p. : Couv en coul.ill. ; 25 X15 cm. 

ISBN 9789961665411 

SH/2-965-133.1/1, SH/2-965-133.1/2 

2290.  Zouzou, Abdelhamid  
L'Aurès au temps de la France coloniale [Texte imprimé] : évolution politique , 

économique et sociale :1837-1939 : Tome 2 / Abdelhamid Zouzou. - Alger : Houma, 

2009. - 633 à 1365 ( pagination continue ) : Couv en coul. ; 25 X 15 cm. 

ISBN 9789961665428 



SH/2-965-134.2/1, SH/2-965-134.2/2 

2291.  Zribi, Adnane - Elouedi, Zied  
Apprendre à programmer par l'exemple [Texte imprimé] : Fiches de cours et exercices 

corrigés en C / Adnane - Elouedi, Zied Zribi. - Tunis : Centre de publication 

universitaire, 2006. - 168 p : Couv ; 21x15 cm. 

ISBN 9789973373151 

2-370-164/1, 2-370-164/2 

 [د.م] : [د.ن], [د.ت].   -. إ [نص مطبوع]  .2292

  ا بتسام، أمير   .2293

. 2018المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / أمير ا بتسام.   TVعة بقناة دزايرترتيب األخبار في نشرة الساب

  سم.  27*21ورقة ;  165 -

  2018ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1220/1 

  ا رجي، الزهرة    .2294

هرة بوخاري; م [نص مطبوع] / الز 847 -م 750ه/  232 -ه 132تطور علم الفلك في العصر العباسي األول 
  سم. 27*21ورقة ;  154 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -الزهرة ا رجي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1142/1 

  أبا زيد, صابر عبده    .2295

:  اإلسكندرية  -مآثر علماء العرب و المسلمين في تاريخ العلوم و المناهج [نص مطبوع] / صابر عبده أبا زيد. 

 سم. 24ص. ;  274 -. 2007مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

SH/1-189-62/1, SH/1-189-62/2 

  أبادير, نبيل صموئيل    .2296

القاهرة :   -حوار الثقافات [نص مطبوع] : ضرورة مستقبلية أم رفاهية / نبيل صموئيل أبادير, أحمد أمين. 
  (كراسات مستقبلية). -سم. 33ف ملون ومصور. ; ص. : غال53 -. 2005المكتبة األكاديمية, 

 0263281977ر.د.م.ك 

1-792-51/1, 1-792-51/2 

  اباه, السيد ولد    .2297

بيروت :  -[نص مطبوع] : اإلشكاالت الفكرية و اإلستراتيجية / السيد ولد اباه.  2001سبتمبر  11عالم ما بعد 
  سم.  24ص. ;  176 -. 2004الدار العربية, 

 9953299765 ر.د.م.ك

1-327-66/1, 1-327-66/2 

  إبداح، ميسون    .2298

عمان : مؤسسة حمادة   -المدينة اإلسالمية [نص مطبوع] : نشأتها واثرها في التطور الحضاري / ميسون إبداح. 
  سم. 17*24ص ;  144 -. 2012للدراسات الجامعية, 

 9789957890223ر.د.م.ك 



1-720-36/1, 1-720-36/2 

  أبراش, ابراهيم   .2299

ص. : غالف   312 -. 1998عمان : دار الشروق,  -علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] / ابراهيم أبراش. 
  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9957000217ر.د.م.ك 

SS/1-301-116/1, SS/1-301-116/2 

  ابراهيم ، امال نعيم عبد المالك   .2300

القاهرة : دار التعليم  -يث [نص مطبوع] / امال نعيم عبد المالك ابراهيم. عظماء السياسة في التاريخ الحد
  سم. 17*24ص. ;  422 -. 2015الجامعي, 

 9789777330329ر.د.م.ك 

SH/1-923-8/1, SH/1-923-8/2 

  ابراهيم ،بسلم عبد هللا    .2301

األردن : دار   -عبد هللا ابراهيم. التعلم المبني على المشكالت الحياتية و تنمية التفكير [نص مطبوع] / بسلم 
 سم.17سم*24ص ; 247 -. 2009المسيرة, 

1-370-478/5, 1-370-478/1 

  ابراهيم أسعد، ميخائيل   .2302

/ ميخائيل   Problems of babyhood and adolescenceمشكالت الطفولة و المراهقة [نص مطبوع] = 
 سم.17*24ص ; 401 -. 1991ة, بيروت : دار اآلفاق الجديد -. 2ط -ابراهيم أسعد. 

1-150-628/1 

  إبراهيم أسعد، ميخائيل   .2303

ص ; 341 -بيروت : األهلية, [د.ت].  -علم اإلضطرابات السلوكية [نص مطبوع] / ميخائيل إبراهيم أسعد. 
 سم.24

1-150-657/1 

  إبراهيم الرحماني، سميرة    .2304

المدية : جامعة  -[نص مطبوع] / سميرة إبراهيم الرحماني.  اإلعالم الثقافي في القنوات العربية المتخصصة
  سم. 30*21ورقة ;  121 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.293/1 

  إبراهيم القاعود    .2305

كلية  2007تشرين األول  25-23ابع المناهج التربوي و قضايا العصر [نص مطبوع] : مؤتمر كلية التربية الس
األردن : عالم الكتب الحديث للنشر و  -األولى.  -جامعة اليرموك / إبراهيم القاعود, خلدون أبو الهيجاء. -التربية 

 سم.24ص. ; 666 -التوزيع : جدار الكتاب العالمي, [د.ت]. 

1-370-344/1, 1-370-344/2 

  إبراهيم بلهواري، إبتسام   .2306

ش الجنسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى المرأة العاملة [نص مطبوع] / سميرة بوخاري; إبتسام إبراهيم التحر



  سم. 30*21ورقة ;  149 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -بلهواري. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.895/1 

  إبراهيم بلهواري، سهام   .2307

النفسية و عالقتها بالكفاءة الذاتية لدى األيتام المراهقين [نص مطبوع] / أمال الوشفون; سهام الشعور بالوحدة 
  سم. 30*21ورقة ;   118 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -إبراهيم بلهواري. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.199/1 

  إبراهيم خضر, لطيفة    .2308

 422 -. 2006القاهرة : عالم الكتب,  -الحقيقة و الوهم [نص مطبوع] / لطيفة إبراهيم خضر.  الديمقراطية بين

  سم.  24ص ; 

 0502232977ر.د.م.ك 

1-320-223/1, 1-320-223/2 

  إبراهيم خليل    .2309

عمان : أمانة عمان   -األولى.  -في دائرة الضوء [نص مطبوع] : شخصيات و تراجم أدبية / إبراهيم خليل. 
 سم.24ص. ; 326 -الكبرى, [د.ت]. 

1-928-90/1, 1-928-90/2 

  إبراهيم محمد صالح   .2310

األردن : دار البداية,   -األولى.  -القياس و التشخيص [نص مطبوع] : في التربية الخاصة / إبراهيم محمد صالح. 
 سم. 24ص. ; 199 -[د.ت]. 

1-370-260/1 

  إبراهيم خميس  إبراهيم,  .2311

معالم التاريخ األوروبي الوسيط [نص مطبوع] / إبراهيم خميس إبراهيم, حسن عبد الوهاب حسين, سهير إبراهيم  
 سم.24ص. ; 373 -. 2003مصر : دار المعرفة الجامعية,  -نعينع. 

1-940-41/5, 1-940-41/1 

  ابراهيم, ابراهيم عبد الرحمن   .2312

المي [نص مطبوع] : تاريخه و مصادره و نظرياته العامة / ابراهيم عبد الرحمن  المدخل لدراسة الفقه اإلس
  سم. 24ص. ;  242 -. 1999عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -ابراهيم. 

 9957160125ر.د.م.ك 

SH/1-250-27/1, SH/1-250-27/2 

  ابراهيم, ابراهيم محمد    .2313

مطبوع] : رؤى و توجهات / ابراهيم محمد ابراهيم, مصطفى عبد السميع التعليم المفتوح...تعليم الكبار [نص 
 سم. 24ص. ;  348 -. 2004القاهرة : دار الفكر العربي,  -محمد. 

1-370-61/1 



  ابراهيم, أبو الحسن عبد الموجود    .2314

اإلسكندرية :  -التنمية و حقوق اإلنسان [نص مطبوع] : نظرة اجتماعية / أبو الحسن عبد الموجود ابراهيم. 
 سم. 24ص. ;  426 -. 2006المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-169/1, SS/1-301-169/2 

  ابراهيم, أبو الحسن عبد الموجود    .2315

 -ديناميات اإلنحراف و الجريمة [نص مطبوع] : بين التحليل و المواجهة / أبو الحسن عبد الموجود ابراهيم. 

  سم. 24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  604 -. 2017الحديث, القاهرة : المكتب الجامعي 

 9789774385988ر.د.م.ك 

SS/1-301-1103/1, SS/1-301-1103/2 

  ابراهيم, أحمد   .2316

 24ص. ;  72 -. 2001القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -تاريخ التشريع اإلسالمي [نص مطبوع] / أحمد ابراهيم. 

  سم.

 7044341977ر.د.م.ك 

SH/1-250-93/1, SH/1-250-93/2 

  ابراهيم, أحمد   .2317

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون  -الدراما و الفرجة المسرحية [نص مطبوع] / أحمد ابراهيم. 
  سم. 24ص. ;  340 -. 2006الجامعية, 

 9773275876ر.د.م.ك 

1-792-27/1, 1-792-27/2 

  سيد ابراهيم ابراهيم, احمد ال  .2318

االسكندرية : مؤسسة  -التعليم و التنمية البشرية [نص مطبوع] : خبرات عالمية / احمد السيد ابراهيم ابراهيم. 
 سم. 24ص. ;  284 -. 2007لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

SS/1-370-63/1 

  ابراهيم, الدسوقي عبده    .2319

اإلسكندرية : دار   -] : تحليل نظري / الدسوقي عبده ابراهيم. التغير اإلجتماعي و الوعي الطبقي [نص مطبوع
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  336 -]. 2004الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, [

 9773281280ر.د.م.ك  -. 335ص.  - 315بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-38/1, SS/1-301-38/2 

  ابراهيم, أمل    .2320

  -مزيدة ومنفتحة.  2ط. -ي [نص مطبوع] : دراسة أدبية نقدية / أمل ابراهيم. األثر العربي في سعدي الشيراز 

  سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  360 -. 2000القاهرة : الدار الثقافية للنشر, 

 9003339ر.د.م.ك  -. 357 - 353ص :  -بيبليوغرافيا ص

1-922-2/1, 1-922-2/2 

  إبراهيم, أمل عجيل   .2321

ب قبل اإلسالم [نص مطبوع] : دراسة تاريخية / أمل عجيل إبراهيم; خالد موسى عبد الحسيني. اإلعالم عند العر



  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  362 -. 2016القاهرة : دار الكتب والدراسات العربية,  -

 9789776528086ر.د.م.ك  -. 358ص. -307بيبليوغرافيا : ص.

SH/1-001.5-756/1, SH/1-001.5-756/2 

  ابراهيم, زكريا    .2322

 -سم. 21ص. ;  298 -. 1968القاهرة : دار المعارف,  -. 2ط. -برجسون [نص مطبوع] / زكريا ابراهيم. 

  ). 3(نوابغ الفكر العربي ; 

 296- 289ص :-بيبليوغرافيا ص

1-921-8/1 

  ابراهيم, سعد الدين    .2323

  -. 1997القاهرة : دار األمين,  -دين ابراهيم; نجاح حسن. المرأة العربية والحياة العامة [نص مطبوع] / سعد ال

  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  376

 977279120Xر.د.م.ك 

SS/1-301-23/1, SS/1-301-23/2 

  ابراهيم, سعد الدين    .2324

دور الجامعات و مراكز البحث في دعم ثقافة المجتمع المدني [نص مطبوع] : حلقات نقاشية / سعد الدين  
 سم.  27ص. ;  84 -. 1997القاهرة : مركز ابن خلدون,  -ابراهيم, حمدي البصير كريم صبحي. 

1-370-22/1, 1-370-22/2 

  إبراهيم, عبد هللا    .2325

الدار البيضاء : المركز الثقافي  -. 3ط.  - علم االجتماع [نص مطبوع] : السوسيولوجيا / عبد هللا إبراهيم. 
  سم. 24: غالف مصور ملون ; ص.  304 -. 2010العربي, 

 978995368426xر.د.م.ك 

SS/1-301-550/1, SS/1-301-550/2 

  إبراهيم, عبد هللا    .2326

الدار البيضاء : المركز  -العالقة مع الغرب [نص مطبوع] : الموضوع, اإلشكالية, المنهج / عبد هللا إبراهيم. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;   240 -الثقافي العربي, [د.ت]. 

SS/1-301-395/1, SS/1-301-395/2 

  ابراهيم, عبد هللا علي    .2327

القاهرة : دار   -الشريعة و الحداثة [نص مطبوع] : مبحث في جدل األصل و العصر / عبد هللا علي ابراهيم. 
  سم. 24ص. ;  174 -. 2004االمين, 

 9772794004ر.د.م.ك 

1-250-43/1 

  ابراهيم, ك.   .2328

الجزائر  -قبل التاريخ في الجزائر [نص مطبوع] / ك. ابراهيم; رشيد بوروبية محمد البشير شنيتي. تمهيد حول ما
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 144 -. 1982: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 

1-965-53/1, 1-965-53/2 



  ابراهيم, مجدي عزيز    .2329

  -ته / مجدي عزيز ابراهيم, محمد عبد الحليم حسب هللا. مهار  -تحليله  -التفاعل الصفي [نص مطبوع] : مفهومه 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  184 -. 2002القاهرة : عالم الكتب, 

 3277232977ر.د.م.ك  -. 179بيبليوغرافيا ص ص: 

SS/1-370-19/1, SS/1-370-19/2 

  ابراهيم, مجدي عزيز    .2330

القاهرة : عالم الكتب,   -،ب / مجدي عزيز ابراهيم. موسوعة المعارف التربوية [نص مطبوع] : الحرفان أ
  سم. 24ص ;  726 -. 2007

 2515232977ر.د.م.ك 

SS/1-370-209.1/1 

  ابراهيم, مجدي عزيز    .2331

. 2007القاهرة : عالم الكتب,  -موسوعة المعارف التربوية [نص مطبوع] : الحرف ت / مجدي عزيز ابراهيم. 

  سم. 24ص ;  1412 -

 2515232977ر.د.م.ك 

SS/1-370-209.2/1 

  ابراهيم, مجدي عزيز    .2332

القاهرة : عالم   -موسوعة المعارف التربوية [نص مطبوع] : الحروف من ث الى ش / مجدي عزيز ابراهيم. 
  سم. 24ص ;  2108 -. 2007الكتب, 

 2515232977ر.د.م.ك 

SS/1-370-209.3/1 

  ابراهيم, مجدي عزيز    .2333

القاهرة : عالم   -موسوعة المعارف التربوية [نص مطبوع] : الجروف من ص الى ل / مجدي عزيز ابراهيم. 
  سم. 24ص ;  2702 -. 2007الكتب, 

 2515232977ر.د.م.ك 

SS/1-370-209.4/1 

  ابراهيم, مجدي عزيز    .2334

القاهرة : عالم   -راهيم. موسوعة المعارف التربوية [نص مطبوع] : الحروف من م الى ي / مجدي عزيز اب
  سم. 24ص ;  3203 -. 2007الكتب, 

 2515232977ر.د.م.ك 

1-370-209.5/1 

  إبراهيم, محمد أعبيد الزنتاني    .2335

القاهرة : المكتب   -الهجرة الغير الشرعية و المشكالت اإلجتماعية [نص مطبوع] / محمد أعبيد الزنتاني إبراهيم. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   275 -. 2008العربي الحديث, 

SS/1-301-400/1, SS/1-301-400/2 

  إبراهيم, محمد حمدى   .2336

رحلة الدراما عبر العصور من القرن الخامس ق.م. حتى القرن العشرين [نص مطبوع] / محمد حمدى إبراهيم. 



  سم.24لون و مصور ; ص. : غالف م297 -. 2007القاهرة : الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية,  -

 3012282977ر.د.م.ك 

1-792-42/1, 1-792-42/2 

  إبراهيم, محمد سعد   .2337

القاهرة : دار الكتب  -اإلعالم التنموي والتعددية الحزبية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد سعد إبراهيم. 
  سم. 24ص : غالف مصور، ملون ; 372 -. 2003العلمية, 

 5312287977ر.د.م.ك  -. 372-355بيبليوغرافيا ص ص: 

1-320-23.2/1, 1-320-23.2/10 

  إبراهيم, محمد سعد   .2338

القاهرة : دار الكتب  -اإلعالم التنموي والتعددية الحزبية [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد سعد إبراهيم. 
  سم. 24ص : غالف مصور، ملون ; 304 -. 2003العلمية, 

 3263287977ر.د.م.ك  -. 300-283بيبليوغرافيا ص ص: 

1-320-23.1/1, 1-320-23.1/10 

  ابراهيم, محمد عباس   .2339

الثقافات الفرعية [نص مطبوع] : دراسة أنثروبولوجية للجماعات النوبية بمدينة اإلسكندرية / محمد عباس 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;   392 -. 2005اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -ابراهيم. 

SS/1-301-64/1, SS/1-301-64/2 

  إبراهيم, محمد عباس   .2340

 204 -. 2006القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -نشأة الفكر اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد عباس إبراهيم. 

 سم. 24ص : غالف مصور باللوان ; 

SS/1-301-360/1, SS/1-301-360/2 

  إبراهيم, محمد عباس   .2341

ص. :  256 -. 2008مصر : دار المعرفة الجامعية,  -فة والشخصية [نص مطبوع] / محمد عباس إبراهيم. الثقا
  سم.  24غالف ملون ; 

 948001703ر.د.م.ك 

SS/1-301-481/1, SS/1-301-481/2 

  إبراهيم, محمد عباس   .2342

اإلسكندرية : دار المعرفة   - األنثروبولوجيا [نص مطبوع] : دراسة نظرية و ميدانية / محمد عباس إبراهيم.
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 309 -. 2005الجامعية, 

SS/1-301-17/1, SS/1-301-17/2 

  إبراهيم, محمد معوض    .2343

االتجاهات الحديثة في إعالم الطفل و ذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] : دراسات إعالمية / محمد 
القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -ماد خلف معبد; ...[و آخرون]. معوض إبراهيم; محمود حسن اسماعيل; إعت

  (دراسات إعالمية). -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  350 -. 2007

 9773501388ر.د.م.ك 



SH/1-001.5-783/1, SH/1-001.5-783/2 

  ابراهيم, ميرينا    .2344

 -وع] : اليمن عمان األردن / ميرينا ابراهيم. قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم [نص مطب

 سم.  24ص. ;   240 -(د.م) : (د.ع), (د.ت).  

1-902-40.5/1 

  ابراهيم, وفاء    .2345

  -. 1999القاهرة : دار غريب,  -الفلسفة و الشعر [نص مطبوع] : الوعي بين المفهوم و الصورة / وفاء ابراهيم. 

  سم. 24ص ;  104

 9772154013ر.د.م.ك 

SH/1-189-46/1, SH/1-189-46/2 

  إبراهيم، إبراهيم الشافعي   .2346

القاهرة  -علم النفس اإلجتماعي و المشكالت المعاصرة [نص مطبوع] : الجزء األول / إبراهيم الشافعي إبراهيم. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  340 -. 2000: دار النهضة العربية, 

 8276004977ر.د.م.ك 

SS/1-150-33.1/1, SS/1-150-33.1/2 

  ابراهيم، ابراهيم مصطفى   .2347

بيروت : دار النهضة   -فلسفة جورج سنتيانا في الوجود والمعرفة [نص مطبوع] / ابراهيم مصطفى ابراهيم. 
 سم. 17*24ص ;  290 -. 1994العربية, 

SH/1-111-19/1, SH/1-111-19/2 

  إبراهيم، أبو الحسن عبد الموجود    .2348

  -االجتماعية في مؤسسات التعليم قبل الجامعي [نص مطبوع] / أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم. المتغيرات 

(سلسلة  -سم.   24ص. : غالف مصور باأللوان ;  488 -. 2011االسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

  ).01كتب مجاالت الخدمة االجتماعية ; 

 9789773277586ر.د.م.ك 

SS/1-301-818/1, SS/1-301-818/2 

  إبراهيم، أسماء محمد عباس    .2349

القاهرة : دار المعرفة   -الصحافة اإللكترونية و اإلصالح السياسي [نص مطبوع] / أسماء محمد عباس إبراهيم. 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  304 -. 2016الجامعية, 

 9789772739554.م.ك ر.د -ص.  300 -ص. 279ص. المالحق:  278 -ص. 263بيبليو: 

SH/1-070-409/1, SH/1-070-409/2 

  إبراهيم، الزهرة    .2350

دمشق :  -األنثروبولوجيا و األنثروبولوجيا الثقافية [نص مطبوع] : وجوه الجسد / الزهرة إبراهيم, خضر اآلغا. 
 سم. 15*22ص. : غالف مصور. ;  221 -. 2009النايا للدراسات و النشر و التوزيع, 

SS/1-301-1047/1, SS/1-301-1047/2 



  إبراهيم، السعيد مبروك   .2351

دسوق : دار العلم و اإليمان,  -أخصائي المكتبات بين المهنة و الرسالة [نص مطبوع] / السعيد مبروك إبراهيم. 
الموارد (سلسلة كتب البرامج التدريبية و التأهيلية لتنمية  -سم.  16*24ص. : غالف مصور. ;  260 -. 2016

  البشرية).

 9789773082433ر.د.م.ك   -ص.  260 -ص. 255بيبليو: 

SH/1-020-207/1, SH/1-020-207/2 

  ابراهيم، المختار محمد   .2352

القاهرة : دار الفكر العربي,  -أسس تحليل البيانات في علم االجتماع [نص مطبوع] / المختار محمد ابراهيم. 
  سم.  24باأللوان ; ص. : غالف مصور  176 -. 2005

 995922662xر.د.م.ك 

SH/1-001.4-33/1, SH/1-001.4-33/2 

  إبراهيم، بحاز    .2353

م) / 788-777ه/171-160عبد الرحمن بن رستم [نص مطبوع] : مؤسس أول دولة إسالمية مستقلة بالجزائر ( 
  سم.  24ص. : غالف : ملون ;  61 -. 2011الجزائر : موفم للنشر,  -بحاز إبراهيم. 

 9789931000624ر.د.م.ك  -. 55ص. -51بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-920-25/2, SH/1-920-25/3 

  إبراهيم، بعزيز    .2354

التضليل اإلعالمي [نص مطبوع] : كيف يقوم اإلعالم بتسطيح ثقافة الجماهيرو تغييب الوعي : دراسة نقدية 
ص. : غالف    239 -. 2015اهرة : دار الكتاب الحديث, الق -تحليلية لواقع اإلعالم المعاصر / بعزيز إبراهيم. 

  سم. 18*25مصور. ; 

 9789773506360ر.د.م.ك   -ص.  236 -ص. 223بيبليو: 

SH/1-001.5-774/1, SH/1-001.5-774/2 

  إبراهيم، بن داود   .2355

القاهرة : دار الكتاب  -المعاهدات الدولية فى القانون الدولى [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية / بن داود إبراهيم. 
  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  643 -. 2010الحديث, 

 9789773503079ر.د.م.ك  -ص.  636 -ص. 599ص. بيبليوغرافيا:  598 -ص. 561المالحق : 

1-327-209/1, 1-327-209/2 

  إبراهيم، حنان حسن    .2356

 -. 2014عمان : دار المسيرة,  -براهيم. تجريب التعبير الفني لرياض األطفال [نص مطبوع] / حنان حسن إ

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  224

SS/1-370-1032/1, SS/1-370-1032/2 

  إبراهيم، سليمان عبد الواحد   .2357

عمان : دار المناهج,   -فسيولوجيا وبيولوجيا األداء العقلي المعرفي [نص مطبوع] / سليمان عبد الواحد إبراهيم. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  292 -. 2017

SS/1-150-842/1, SS/1-150-842/2 



  ابراهيم، سمد الدين   .2358

  -أزمة الديمقراطية في الوطن العربي [نص مطبوع] : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية / سمد الدين ابراهيم. 

 سم. 17*24ص ;  925 -. 1984بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, 

1-320-352/1 

  إبراهيم، عبد اله   .2359

بيروت : المؤسسة العربية  -عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين [نص مطبوع] / عبد اله إبراهيم. 
  سم.31ص. : مص. ; 720 -. 2007للدراسات, 

 ص 713-ص710ص -بيبليو.ص

SH/1-953-591/1, SH/1-953-591/2 

  إبراهيم، عز الدين    .2360

الغرب و اإلسالم [نص مطبوع] : ٌُ◌إشكالية الحرب و الجهاد : من تداعيات المواجهة وسوء  العالقات بين 
ص. ;  262 -. 2009القاهرة : مكتبة الشروق الدولية,  -الفهم...إلى آفاق التفاهم و الحوار / عز الدين إبراهيم. 

24X30 .سم 

SH/1-210-107/1, SH/1-210-107/2 

  إبراهيم، فراس محمد   .2361

العراق : دار الفجر ; عمان   -اعاة الرأي العام [نص مطبوع] : في ضوء السنة النبوية / فراس محمد إبراهيم. مر
(إصدارات مركز البصيرة للبحوث و   -سم.   17*24ص. : غالف مصور. ;  166 -. 2013: دار النفائس, 

  التطوير اإلعالمي). 

 9789957801151ر.د.م.ك  -ص.  161 -ص. 155بيبليوغرافيا : 

1-327-135/1, 1-327-135/2 

  إبراهيم، مجدي عزيز    .2362

عمان : دار المسيرة للنشر و   -ت) / مجدي عزيز إبراهيم.  -موسوعة التدريس [نص مطبوع] : الجزء األول (أ
  سم.  25ص. : غالف ملون. ;  432 -. 2004التوزيع و الطباعة, 

. 

SH/1-030-10.1/1 

  إبراهيم، مجدي عزيز    .2363

عمان : دار المسيرة للنشر   -ح) / مجدي عزيز إبراهيم.  -وسوعة التدريس [نص مطبوع] : الجزء الثاني (ت م
 سم.  25ص. : غالف ملون. ;  862 -ص. 433 -. 2004و التوزيع و الطباعة, 

SH/1-030-10.2/1 

  إبراهيم، مجدي عزيز    .2364

عمان : دار المسيرة للنشر و   -جدي عزيز إبراهيم. ع) / م-موسوعة التدريس [نص مطبوع] : الجزء الثالث (ح 
 سم.  25ص. : غالف ملون. ;  1292 -ص. 863 -. 2004التوزيع و الطباعة, 

SH/1-030-10.3/1 

  إبراهيم، مجدي عزيز    .2365

عمان : دار المسيرة للنشر و   -م) / مجدي عزيز إبراهيم.  -موسوعة التدريس [نص مطبوع] : الجزء الرابع (ع 
 سم.  25ص. : غالف ملون. ;  1722 -ص.1293 -. 2004التوزيع و الطباعة, 



SH/1-030-10.4/1 

  إبراهيم، مجدي عزيز    .2366

عمان : دار المسيرة  -ي) / مجدي عزيز إبراهيم.  -موسوعة التدريس [نص مطبوع] : الجزء الخامس ( م 
 سم.  25ف ملون. ; ص. : غال 2168 -ص. 1723 -. 2004للنشر و التوزيع و الطباعة, 

SH/1-030-10.5/1 

  ابراهيم، محمد عباس   .2367

االسكندرية : دار   -التحديث و التغير [نص مطبوع] : دراسة في مكونات القيم الثقافية / محمد عباس ابراهيم. 
 سم.24ص. : غالف مصور باأللوان ;  442 -. 2009المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-576/1, SS/1-301-576/2 

  إبراهيم، محمد عباس   .2368

.  2009القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -الثقافة الشعبية [نص مطبوع] : الثبات والتغير / محمد عباس إبراهيم. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  282 -

SS/1-301-536/1, SS/1-301-536/2 

  إبراهيم، محمد عباس   .2369

 -. 2009القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -علم اإلنسان / محمد عباس إبراهيم.   األنثروبولوجيا [نص مطبوع] :

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  374

SS/1-301-537/1, SS/1-301-537/2 

  إبراهيم، محمد عباس   .2370

. 2008الجامعية, اإلسكندرية : دار المعرفة  -المدخل إلى األنثروبولوجيا [نص مطبوع] / محمد عباس إبراهيم.  

 سم.24ص. : غالف مصور ;  371 -

1-301-747/1 

  إبراهيم، محمد فؤاد   .2371

القاهرة : مؤسسة األهرام,  -موسوعة الغد [نص مطبوع] : الجزء األول: علم الحيوان / محمد فؤاد إبراهيم. 
  سم.  28ص. : غالف اخضر. ;  311 -. 1978

 9777296282ر.د.م.ك 

SH/1-030-11.1/1 

  إبراهيم، محمد فؤاد   .2372

.  1978القاهرة : مؤسسة األهرام,  -موسوعة الغد [نص مطبوع] : الجزء الثاني: الجغرافيا / محمد فؤاد إبراهيم. 

 سم. 28ص. : غالف أخضر. ;  548 -

SH/1-030-11.2/1 

  إبراهيم، منى علي   .2373

اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,   -م. رؤية جديدة في اإلرشاد األسري [نص مطبوع] / منى علي إبراهي
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ; 168 -. 2013

 9789773684631ر.د.م.ك 



SS/1-301-922/1, SS/1-301-922/2 

  إبراهيم، يسري   .2374

 سم. 15× 22ص ;  339 -. 2007بيروت : التنوير,  -فلسفة األخالق [نص مطبوع] / يسري إبراهيم. 

SH/1-170-1/1, SH/1-170-1/2 

  ابراهيم، يوسف كامل   .2375

جدار الضم و العزل العنصري و الدولة الفلسطينية العتيدة [نص مطبوع] : دراسة جغرافية في االثار السياسية 
ص : غالف ملون ;   92 -. 2005[د.م] : باحث للدراسات,  -واالقتصادية و االجتماعية / يوسف كامل ابراهيم. 

 سم. 24

1-327-204/1, 1-327-204/2 

  ابراهيم،ابراهيم محمد    .2376

 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -تعليم الكبار في الوطن العربي [نص مطبوع] / ابراهيم محمد ابراهيم. 

  سم.  24ص. : غالف ; 312

 9957075500ر.د.م.ك  -ا. 

1-370-703/1, 1-370-703/2 

  إبراهيم،أبو بكر محمد أحمد   .2377

الواليات المتحدة األمريكية : المعهد  -المعرفي و تطبيقاته [نص مطبوع] / أبو بكر محمد أحمد إبراهيم.  التكامل
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  344 -. 2007العالمي للفكر اإلسالمي, 

 1565643089ر.د.م.ك 

1-370-729/1, 1-370-729/2 

  إبراهيم،سليمان عبد الواحد يوسف   .2378

  -التربوي [نص مطبوع] : لذوي صعوبات التعلم / سليمان عبد الواحد يوسف إبراهيم. اإلرشاد النفسي 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 280 -. 2012اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 

 9789773288726ر.د.م.ك  -. 276-239بيبليوغرافيا:ص.

1-370-957/2, 1-370-957/3 

  إبراهيم،مجدي عزيز    .2379

 -أنماطه / مجدي عزيز إبراهيم. -تنميته-مهاراته-طبيعته-التفكير من منظور تربوي [نص مطبوع] : تعريفه

  ).1((التفكير و التعليم و التعلم) ;  -سم.  24ص. ; 456 -. 2005القاهرة : عالم الكتب, 

 977232460ر.د.م.ك 

1-370-919/1, 1-370-919/2 

  راهيم،محمد عبد الرزاق اب  .2380

  -. 2ط. -منظومة تكوين المعلم [نص مطبوع] : في ضوء معايير الجودة الشاملة / محمد عبد الرزاق ابراهيم. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  324 -. 2007عمان : دار الفكر, 

 9957073567ر.د.م.ك 

1-370-686/1, 1-370-686/2 



  إبراهيم،محمد عبد الرزاق   .2381

 -ة و التخطيط التربوي [نص مطبوع] / رافدة الحريري; محمود أسامة جالل; محمد عبد الرزاق إبراهيم. اإلدار

  سم. 24ص. : غالف مصور ;   311 -. 2007عمان : دار الفكر,  -. 1ط.

 9789957075279ر.د.م.ك 

1-370-711/1, 1-370-711/2 

  ابراهيم،هانم عبد الرحيم.   .2382

االسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب.,  -. [نص مطبوع] / هانم عبد الرحيم. ابراهيم. نظم المعلومات والمجتمع
  سم.24ص. : غلف ملون ومصور. ; 99 -. 2005

 9773880192ر.د.م.ك 

SH/1-020-75/1, SH/1-020-75/2 

  ابراهيم،هانم عبد الرحيم.   .2383

االسكندرية. : مركز  -هانم عبد الرحيم. ابراهيم. تاريخ الكتابة والمكتبات وأوعية المعلومات. [نص مطبوع] / 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور. ; 131 -. 2006االسكندرية للكتاب., 

 9773880435ر.د.م.ك 

SH/1-020-76/1, SH/1-020-76/2 

  ابراهيمي سعيدة   .2384

دار الخلدونية : [د.ن], الجزائر :  -الحبسة وعلم النفس العصبي عند الراشد [نص مطبوع] / ابراهيمي سعيدة. 
  سم.24: غالف ملون ومصور ;  78ص. -. 2011

 9789961521441ر.د.م.ك 

sh1-150-891/1, sh1-150-891/2 

  ابراهيمي، اسامة    .2385

أخالقيات الممارسة اإلعالمية في البيئة االتصالية الجديدة [نص مطبوع] : دراسة مسحية على عينة من صحفيي 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  169 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -/ اسامة ابراهيمي.  إذاعة المدية الجهوية

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2002 

  إبراهيمي، حورية    .2386

ضغط ما بعد الصدمة و أساليب المواجهة لدى أمهات األطفال المصابين بمتالزمة داون [نص مطبوع] / شرين  
  سم.  27*21ورقة ;  156 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -كروش; حورية إبراهيمي. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1429/1 

  إبراهيمي، دليلة   .2387

م) [نص مطبوع] /  16-8ه/10-01النشاط الحرفي في المغرب األوسط من الفتح إلى نهاية العهد الزياني من(ق
  سم.  27*21ورقة ;  135 - . 2019المدية : جامعة المدية,  -برباشي; دليلة إبراهيمي. أحالم 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1367/1 



  إبراهيمي، سارة   .2388

دور الذكاء اإلنفعالي في تحقيق التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط [نص مطبوع] / فايزة مزاري; 
  سم. 27*21ورقة ;  99 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -ارة إبراهيمي. س

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1629/1 

  إبراهيمي، علي    .2389

  -دور العالقات العامة في تطوير آداء المؤسسة الخدماتية [نص مطبوع] / علي إبراهيمي, عبد الرحمان نايلي. 

  .CDسم +  30*21ورقة ;  101  -. 2014عة المدية, المدية : جام

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA104/1 

  إبسن،هنريك   .2390

 152 -. 2007عمان : دار األهلية,  -. 05ط. - البطة البرية [نص مطبوع] / هنريك إبسن; سمير عزت نصار. 

 : سلسلة المسرح العالمي).(سلسلة المسرح العالمي  -سم. 14×20ص ; 

1-792-82/5, 1-792-82/4 

  إبسن،هنريك   .2391

ص  139 -. 2007عمان : دار األهلية,  -. 01ط. -بيت دمية [نص مطبوع] / هنريك إبسن; سمير عزت نصار. 
 (سلسة المسرح العالمي : سلسة المسرح العالمي). -سم.  14×20; 

1-792-81/4, 1-792-81/5 

  إبسن،هنريك   .2392

ص ;  152 - . 2007عمان : دار األهلية,  -أعمدة المجتمع [نص مطبوع] / هنريك إبسن; سمير عزت نصار. 
 (سلسلة المسرح العالمي : سلسلة المسرح العالمي). -سم.  14×20

1-792-80/4, 1-792-80/5 

 -. 2013ر : ابتكار للنشر و التوزيع, الجزائ  -. أبطال من ذاكرة الثورة [نص مطبوع] : الجزء األول  .2393

  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  16*23ص. : غالف مل. و مص. ;   64

 9789931430001ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-76/1, 1-920-76/2 

 -. 2013الجزائر : إبتكار للنشر و التوزيع,  - .  أبطال من ذاكرة الثورة [نص مطبوع] : الجزء الثالث  .2394

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  23: غالف مص.مل. ; ص.  64

 9789931430001ر.د.م.ك  -ملحق صور. 

1-920-76.3/1, 1-920-76.3/2 

 -. 2013الجزائر : إبتكار للنشر و التوزيع,  - . أبطال من ذاكرة الثورة [نص مطبوع] : الجزء الثاني  .2395

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  23; ص. : غالف مص. مل.  64

 9789931430001ر.د.م.ك  -ملحق صور. 

1-920-76.2/1, 1-920-76.2/2 



  -. 2013الجزائر : إبتكار للنشر و التوزيع,  -. أبطال من ذاكرة الثورة [نص مطبوع] : الجزء الخامس  .2396

  زائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). (الج -سم.  23ص. : غالف مل.مص. ;  64

 9789931430001ر.د.م.ك  -ملحق صور. 

1-920-76.5/1, 1-920-76.5/2 

 -. 2013الجزائر : إبتكار للنشر و التوزيع,  - . أبطال من ذاكرة الثورة [نص مطبوع] : الجزء الرابع  .2397

  افة : الجزائر وزارة الثقافة). (الجزائر وزارة الثق -سم.  23ص. : غالف مص.مل. ;  64

 9789931430001ر.د.م.ك  -ملحق صور. 

1-920-76.4/1, 1-920-76.4/2 

  أبطوي ، محمد   .2398

/ محمد  Etudes d histoire des sciences arabesدراسات في تاريخ العلوم العربية [نص مطبوع] = 

  سم. 17*24ص. ;  100 -. 2007الدار البضاء : مؤسسة الملك عبد العزيز,  -أبطوي. 

 9954035842ر.د.م.ك 

699/1-953-SH/1 

  أبلسون، دونالد    .2399

أبو ظبي   -هل هناك أهمية للمؤسسات البحثية [نص مطبوع] : تقويم تأثير معاهد السياسة العامة / دونالد أبلسون. 
  سم. 17*24ص ;  325 -. 2007: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية, 

 9948009053د.م.ك ر.

1-320-370/1, 1-320-370/2 

  ابن اشنهو, عبد الحميد بن أبي زيان    .2400

(د.م : ( د.ن),  -دخول األتراك العثمانيين إلى الجزائر [نص مطبوع] / عبد الحميد بن أبي زيان ابن اشنهو. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  240 -. 1972

 232- 228ص :-بيبليوغرافيا ص 227- 226ص :-ملحق ص

1-965-10/1 

  ابن األبار   .2401

, التكملة لكتاب الصلة [نص مطبوع] / ابن األبار; محمد بن أبي شنب; ألفرد 13األعمال الكاملة البن أبي شنب. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  304 -. 2013الجزائر : دار األبحاث,  -بل. 

 13محتوي في : األعمال الكاملة البن أبي شنب, 

SH/1-922-43.13/1 

  ابن األثير , محمد    .2402

 -. 1980بيروت : دار الكتاب العربي,  -الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد ابن األثير. 

 سم. 28ص. : غالف مل. ;  408

1-903-20.3/1 

  ابن األثير , محمد    .2403

 -. 1980بيروت : دار الكتاب العربي,  -الرابع / محمد ابن األثير. الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء 

 سم. 28ص. : غالف مل. ;  384



1-903-20.4/1 

  ابن األثير , محمد    .2404

 -. 1980بيروت : دار الكتاب العربي,  -الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء الخامس / محمد ابن األثير. 

 سم. 28ص. : غالف مل. ;  382

1-903-20.5/1 

  ابن األثير , محمد    .2405

 -. 1980بيروت : دار الكتاب العربي,  -الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء السادس / محمد ابن األثير. 

 سم. 28ص. : غالف مل. ;  368

1-903-20.6/1 

  ابن األثير , محمد    .2406

 -. 1980بيروت : دار الكتاب العربي,  -محمد ابن األثير. الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء السابع / 

 سم. 28ص. : غالف مل. ;  368

1-903-20.7/1 

  ابن األثير , محمد    .2407

 -. 1980بيروت : دار الكتاب العربي,  -الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء الثامن / محمد ابن األثير. 

 سم. 28ص. : غالف مل. ;  379

1-903-20.8/1 

  ابن األثير, محمد    .2408

 -. 1980بيروت : دار الكتاب العربي,  -الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء التاسع / محمد ابن األثير. 

 سم. 28ص. : غالف مل. ;  399

1-903-20.9/1 

  ابن االثير, مجد الدين ابن السعادات المبارك بن محمد    .2409

ال الغرائب [نص مطبوع] / مجد الدين ابن السعادات المبارك بن محمد ابن األول, منال الطالب فى شرح طو
  سم. 24ص. ;  274 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 02ط. -االثير; تحقيق.محمد محمود الطناحي. 

  7005505977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

 محتوي في : , األول

SH/1-230-1.1/1 

  ابن االثير, محمد    .2410

بيروت : دار الكتاب العربي,  -كامل في التاريخ [نص مطبوع] : فهارس : الجزء العاشر / محمد ابن االثير. ال
 سم. 28ص. : غالف مل. ;  483 -. 1981

1-903-20.10/1 

  ابن األثير, محمد بن محمد بن عبد الكريم    .2411

بيروت :  -. 2ط . -بد الكريم ابن األثير. الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد بن محمد بن ع
 سم. 29ص. : غالف اسود. ;  432 -. 1967دار الكتاب العربي, 



SH/1-903-14.1/1 

  ابن األثير, محمد بن محمد بن عبد الكريم    .2412

ألثير. الكامل في التاريخ: الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن ا
 سم. 29ص. : غالف اسود. ;  420 -. 1967بيروت : دار الكتاب العربي,  -. 2ط . -

SH/1-903-14.2/1 

  ابن األثير, محمد بن محمد بن عبد الكريم    .2413

بيروت : دار   -الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن األثير. 
 سم. 29ص. : غالف اسود. ;   410 -. 1967 الكتاب العربي,

SH/1-903-14.3/1 

  ابن األثير, محمد بن محمد بن عبد الكريم    .2414

بيروت :  -. 2ط. -الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء الثامن / محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن األثير. 
 .سم  29ص. : غالف اسود. ;  376 -. 1967دار الكتاب العربي, 

SH/1-903-14.8/1 

  ابن األثير, محمد بن محمد بن عبد الكريم    .2415

بيروت :  -. 2ط .  -الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء السابع / محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن األثير. 
 سم. 29ص. : غالف اسود. ;  368 -. 1967دار الكتاب العربي, 

SH/1-903-14.7/1 

  , محمد بن محمد بن عبد الكريم  ابن األثير  .2416

بيروت   -. 2ط . -الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء السادس / محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن األثير. 
 سم.  29ص. : غالف اسود. ;  372 -. 1967: دار الكتاب العربي, 

SH/1-903-14.6/1 

  ابن األثير, محمد بن محمد بن عبد الكريم    .2417

بيروت   -. 2ط . -مل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء الخامس / محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن األثير. الكا
  سم.  29ص. : غالف اسود. ;  384 -. 1967: دار الكتاب العربي, 

 383-374ص: -كشاف ص

SH/1-903-14.5/1 

  ابن األثير, محمد بن محمد بن عبد الكريم    .2418

بيروت :  -. 2ط  -ص مطبوع] : الجزء الرابع / محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن األثير. الكامل في التاريخ [ن
 سم. 29ص. : غالف اسود. ;  384 -. 1967دار الكتاب العربي, 

SH/1-903-14.4/1 

  ابن األثير, محمد بن محمد بن عبد الكريم    .2419

بيروت :  -. 2ط .  -محمد بن عبد الكريم ابن األثير. الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء التاسع / محمد بن 
  سم. 29ص. : غالف اسود. ;  399 -. 1967دار الكتاب العربي, 

 399-388ص: -كشاف ص



SH/1-903-14.9/1 

  ابن األثير, محمد بن محمد بن عبد الكريم    .2420

بيروت   -عبد الكريم ابن األثير. الكامل في التاريخ [نص مطبوع] : فهارس : الجزء العاشر / محمد بن محمد بن 
 سم. 29ص. ;  484 -. 1981: دار الكتاب العربي, 

1-953-2.10/1, 1-953-2.10/2 

  ابن األثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد    .2421

ن الثاني, منال الطالب في شرح طوال الغرائب [نص مطبوع] / مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد اب
  سم. 24ص. ;  764 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -األثير. 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-230-1.2/1 

  ابن الخطيب, أبو العباس أحمد بن حسن   .2422

بيروت : مؤسسة    -كتاب الوفيات [نص مطبوع] / أبو العباس أحمد بن حسن ابن الخطيب; تحقيق عادل نويهض. 
  سم. 24ص. ; 400 -. 1982نويهض الثقافية, 

 397-383كشاف ص.ص: 

1-922-10/1 

  ابن الخطيب, لسان الدين   .2423

ط  -اإلحاطة في أخبار غرناطة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / لسان الدين ابن الخطيب; محمد عبد هللا عنان. 
  سم. 24ص ;  617 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -. 04

 2915046977ر.د.م.ك  -رافيا. بيبليوغ 617-584ص: -كشافات ص

1-928-42.2/1, 1-928-42.2/2 

  ابن الخطيب, لسان الدين   .2424

. 4ط. -اإلحاطة في أخبار غرناطة [نص مطبوع] : الجزء األول / لسان الدين ابن الخطيب; محمد عبد هللا عنان. 

  سم. 24ص. ;  618 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -

 615-571ص:-كشافات ص 570-569ص: -بيبليوغرافيا ص

1-928-42.1/1, 1-928-42.1/2 

  ابن الخطيب, لسان الدين   .2425

 -اإلحاطة في أخبار غرناطة [نص مطبوع] : الجزء الثالث / لسان الدين ابن الخطيب; محمد عبد هللا عنان. 

  سم. 24ص. ;  690 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي, 

 بيبليوغرافيا  685-682ص: -ص مالحق 681-641ص: -كشافات ص

1-928-42.3/1, 1-928-42.3/2 

  ابن الرشد   .2426

بيروت : دار اآلفاق الجديدة,  -فلسفة ابن الرشد [نص مطبوع] / ابن الرشد; تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. 
 سم.24ص. ; 144 -. 1982

SH/1-189-35/1 



  ابن الشيخ, الحسين سفيان    .2427

 -. 1983باتنة : دار الشهاب للطباعة والنشر,   -ية [نص مطبوع] / الحسين سفيان ابن الشيخ. المعجزة القرآن

  سم. 20ص. ;  286

 278-277بيبليوغرافية: ص.ص

1-220-22/1 

  ابن بشكوال, أبي القاسم خلف بن عبد الملك    .2428

القاهرة : الدار   -بشكوال. كتاب الصلة [نص مطبوع] : القسم الثاني / أبي القاسم خلف بن عبد الملك ابن 
 ). 5(تراثنا ;  -سم. 23ص ; -ص 702-322 -. 1966المصرية للتأليف والترجمة, 

1-920-5.2/1 

  ابن بشكوال, أبي قاسم خلف بن عبد الملك    .2429

القاهرة : الدار المصرية   -كتاب الصلة [نص مطبوع] : القسم األول / أبي قاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال. 
 ). 4(تراثنا ;  -سم. 23ص. ; 322 -. 1966للتأليف والترجمة, 

1-920-5.1/1 

  ابن جابر, أحمد بن يحي   .2430

القاهرة : مكتبة  -كتاب فتوح البلدان [نص مطبوع] : القسم الثاني / أحمد بن يحي ابن جابر; صالح الدين منجد. 
 سم. 25ص. ; 498 -. 1957النهضة المصرية, 

1-953-33.2/1 

  ابن خالويه, أبي عبد هللا الحسين بن أحمد    .2431

االول, إعراب القراءات السبع وعللها [نص مطبوع] / أبي عبد هللا الحسين بن أحمد ابن خالويه; تحقيق عبد  
  سم. 24ص. ;  426 -. 1992القاهرة : مكتبة الخانجي,  -الرحمن بن سليمان العثمين. 

  9775046076ر.د.م.ك 

 محتوي في : , االول

SH/1-220-1.1/1, SH/1-220-1.1/2 

  ابن خالويه, أبي عبد هللا الحسين بن أحمد    .2432

القاهرة :  -الثاني, إعراب القراءات السبع وعللها [نص مطبوع] / أبي عبد هللا الحسين بن أحمد ابن خالويه.  
  سم. 17*24ص. ;  684 -. 1992مكتبة الخانجي, 

  9775046076ر.د.م.ك 

 لثانيمحتوي في : , ا

SH/1-220-1.2/1, SH/1-220-1.2/2 

  ابن خالويه, الحسين بن احمد   .2433

 416 -. 2007القاهرة : عالم الكتب,  -الحجة في القراءات السبع [نص مطبوع] / الحسين بن احمد ابن خالويه. 

  سم.  24ص. ; 

 9772325640ر.د.م.ك 

SH/1-220-85/1 

  ابن خرف هللا, الطاهر    .2434

الجزائر : دار هومة,   -الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / الطاهر ابن خرف هللا. 



  سم. 23ص ;  117 -. 2003

 1001609947ر.د.م.ك 

1-370-801.2/1, 1-370-801.2/2 

  ابن خلدون    .2435

اب العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم و البربر , الجزء األول من كت1مقدمة ابن خلدون. ج.
بيروت :   -ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر [نص مطبوع] : المجلد الثاني / ابن خلدون; أ.م كاترمير. 

  سم.  29ص. : غالف ملون ;  408 -. 1992مكتبة لبنان, 

 1محتوي في : مقدمة ابن خلدون, ج.

SS/1-301-1.2/1 

  ابن خلدون    .2436

, الجزء األول من كتاب العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم و البربر 3مقدمة ابن خلدون. ج.
بيروت :  -ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر [نص مطبوع] : المجلد الثالث / ابن خلدون; أ.م كاترمير.  

  سم.  29 ص. : غالف ملون ; 436 -. 1992مكتبة لبنان, 

 3محتوي في : مقدمة ابن خلدون, ج.

SS/1-301-1.3/1, SS/1-301-1.3/2 

  ابن خلدون    .2437

, الجزء األول من كتاب العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من  2مج. 
 25ص. ; 1295 -. 1960لبناني, بيروت : دار الكتاب ال -ذوي السلطان األكبر [نص مطبوع] / ابن خلدون. 

  سم.

  9772380307ر.د.م.ك  -. 1295ص.  - 1189كشاف : ص.  1188ص.  - 1181بيبليوغرافيا : ص. 

 2محتوي في : , مج. 

SS/1-301-3.1/1, SS/1-301-3.1/2 

  ابن خلدون, عبد الرحمن   .2438

المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم و البربر , الجزء األول من كتاب العبر و ديوان 1مقدمة ابن خلدون. ج.
  -ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر [نص مطبوع] : المجلد األول / عبد الرحمن ابن خلدون; أ.م كاترمير. 

  سم. 29ص. : غالف ملون ;  422  -. 1992بيروت : مكتبة لبنان, 

 1محتوي في : مقدمة ابن خلدون, ج.

SS/1-301-1.1/1, SS/1-301-1.1/2 

  ابن خلدون, عبد الرحمن   .2439

مقدمة ابن خلدون [نص مطبوع] : لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب و العجم والبربر ومن 
القاهرة : مكتبة ومطبعة عبد الرحمان محمدلنشر   -عاصرهم من ذوي السلطان األكبر / عبد الرحمن ابن خلدون. 

 سم.24. ; ص 462 -القرآن, (د.ت). 

SS/1-301-2/1 

  ابن خلدون, عبد الرحمن   .2440

تاريخ ابن خلدون, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
بيروت : مؤسسة جمال للطباعة   -السلطان األكبر [نص مطبوع] : المجلد الثاني / عبد الرحمن ابن خلدون. 

  سم. 24ص. ;  346 -. 1979والنشر, 

 محتوي في : تاريخ ابن خلدون 



SH/1-953-784.2/1 

  ابن خلدون, عبد الرحمن   .2441

, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر, في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 1تاريخ ابن خلدون. ج.
بيروت : مؤسسة جمال للطباعة و   -ون. السلطان األكبر [نص مطبوع] : المجلد الثالث / عبد الرحمن ابن خلد

  سم. 24ص. ;  566 -. 1979النشر, 

 1محتوي في : تاريخ ابن خلدون, ج.

SH/1-953-784.3/1 

  ابن خلدون, عبد الرحمن   .2442

, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر, في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 1تاريخ ابن خلدون. ج.
بيروت : مؤسسة جمال للطباعة,   -[نص مطبوع] : المجلد الخامس / عبد الرحمن ابن خلدون.  السلطان األكبر

  سم. 24ص. ;  594 -. 1979

  593ص.  - 525كشاف : ص. 

 1محتوي في : تاريخ ابن خلدون, ج.

SH/1-953-784.5/1 

  ابن خلدون, عبد الرحمن   .2443

أ والخبر, في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي , كتاب العبر, وديوان المبتد1تاريخ ابن خلدون. ج. 
بيروت : مؤسسة جمال للطباعة   -السلطان األكبر [نص مطبوع] : المجلد السادس / عبد الرحمن ابن خلدون. 

  سم. 24ص. ;  442 -. 1979والنشر, 

  440ص.  - 428كشاف : ص. 

 1محتوي في : تاريخ ابن خلدون, ج. 

SH/1-953-784.6/1 

  ابن خلدون, عبد الرحمن   .2444

, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر, في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 1تاريخ ابن خلدون. ج.
بيروت : مؤسسة جمال للطباعة   -السلطان األكبر [نص مطبوع] : المجلد السابع / عبد الرحمن ابن خلدون. 

  سم. 24ص. ;  482 -. 1979والنشر, 

  480ص.  - 466. كشاف : ص

 1محتوي في : تاريخ ابن خلدون, ج.

SH/1-953-784.7/1 

  ابن خلدون, عبد الرحمن   .2445

, كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر, في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 1تاريخ ابن خلدون. ج.
بيروت : مؤسسة جمال للطباعة,   - السلطان األكبر [نص مطبوع] : المجلد الرابع / عبد الرحمن ابن خلدون.

  سم. 24ص. ;  552 -. 1979

  551ص. - 523كشاف : ص. 

 1محتوي في : تاريخ ابن خلدون, ج.

SH/1-953-784.4/1 

  ابن خلدون, عبد الرحمن   .2446

عاصرهم من  , كتاب العبر, وديوان المبتدأ والخبر, في أيام العرب والعجم والبربر ومن 1تاريخ ابن خلدون. ج.
بيروت : مؤسسة جمال للطباعة   -ذوي السلطان األكبر [نص مطبوع] : المجلد األول / عبد الرحمن ابن خلدون. 



  سم. 24ص. ;  546 -. 1979والنشر, 

 1محتوي في : تاريخ ابن خلدون, ج.

SS/1-301-4.1/1 

  ابن خلدون, عبد الرحمن   .2447

 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 6ط.   -ابن خلدون.  مقدمة ابن خلدون [نص مطبوع] / عبد الرحمن

 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  536

1-301-375/5, 1-301-375/6 

  ابن خلدون، عبد الرحمن   .2448

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر..., تاريخ العالمة إبن خلدون [نص مطبوع] :  
بر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر:الجزء كتاب الع

 -سم.  17ص. : غالف مصور باأللوان ;  624 -. 2007الجزائر : موفم,  -العاشر / عبد الرحمن ابن خلدون. 

  (األنيس). 

  9789961626061ر.د.م.ك 

 أ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر...محتوي في : كتاب العبر وديوان المبتد

SH/1-953-735.10/1 

  ابن خلدون، عبد الرحمن   .2449

تاريخ العالمة إبن خلدون [نص مطبوع] : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
 578 -. 2007الجزائر : موفم,  -ن. عاصرهم من ذوي السلطان األكبر: الجزء السابع / عبد الرحمن ابن خلدو

  (األنيس).  -سم.  17ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789961626030ر.د.م.ك 

SH/1-953-735.7/1 

  ابن خلدون، عبد الرحمن   .2450

تاريخ العالمة إبن خلدون [نص مطبوع] : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
 569 -. 2007الجزائر : موفم,  -من ذوي السلطان األكبر: الجزء الرابع / عبد الرحمن ابن خلدون.  عاصرهم

  (األنيس).  -سم.  17ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789961626009ر.د.م.ك 

SH/1-953-735.4/1 

  ابن خلدون، عبد الرحمن   .2451

وان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن تاريخ العالمة إبن خلدون [نص مطبوع] : كتاب العبر ودي 
 -. 2007الجزائر : موفم,  -عاصرهم من ذوي السلطان األكبر: الجزء الحادي عشر / عبد الرحمن ابن خلدون. 

  (األنيس).  -سم.  17ص. : غالف مصور باأللوان ;  592

 9789961626078ر.د.م.ك 

SH/1-953-735.11/1 

  عبد الرحمن ابن خلدون،   .2452

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر..., تاريخ العالمة إبن خلدون [نص مطبوع] :  
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر: الجزء 

 -سم.  17ص. : غالف مصور باأللوان ;  592 -. 2007ر : موفم, الجزائ -الثامن / عبد الرحمن ابن خلدون. 

  (األنيس). 



  9789961626047ر.د.م.ك 

 محتوي في : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر...

SH/1-953-735.8/1 

  ابن خلدون، عبد الرحمن   .2453

رب والعجم والبربر..., تاريخ العالمة إبن خلدون [نص مطبوع] :  كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام الع
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر: الجزء 

  -سم.  17ص. : غالف مصور باأللوان ;  616  -. 2007الجزائر : موفم,  -السادس / عبد الرحمن ابن خلدون. 

  (األنيس). 

  9789961626023ر.د.م.ك 

 محتوي في : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر...

SH/1-953-735.6/1 

  ابن خلدون، عبد الرحمن   .2454

ن تاريخ العالمة إبن خلدون [نص مطبوع] : كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربروم
 564 -. 2007الجزائر : موفم,  -عاصرهم من ذوي السلطان األكبر: الجزء الخامس / عبد الرحمن ابن خلدون. 

  سم. 17ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789961626016ر.د.م.ك 

SH/1-953-735.5/1 

  ابن خلدون،أبي زكرياء يحيى    .2455

لواد : الجزء األول / أبي زكرياء يحيى ابن خلدون;  بغية الرواد [نص مطبوع] : في ذكر الملوك من بني عبد ا
(تلمسان ظاهرة الثقافة   -سم.  24ص. ;  355 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -عبد الحميد حاجيات. 

 اإلسالمية : تلمسان ظاهرة الثقافة اإلسالمية). 

1-920-39.1/1 

  ابن خلدون،أبي زكرياء يحيى    .2456

مطبوع] : في ذكر الملوك من بني عبد الواد : الجزء الثاني / أبي زكرياء يحيى ابن خلدون;  بغية الرواد [نص 
(تلمسان ظاهرة الثقافة   -سم.  17*24ص. ;  419 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -عبد الحميد حاجيات. 

  اإلسالمية : تلمسان ظاهرة الثقافة اإلسالمية). 

 9789947912683ر.د.م.ك 

1-920-39.2/1 

  ابن رشد القرطبي،ابي الوليد    .2457

 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط -تهافت التهافت [نص مطبوع] / ابي الوليد ابن رشد القرطبي. 

  سم. 24ص : إيض ;  400

 4318374512ر.د.م.ك 

SH/1-189-69/1, SH/1-189-69/2 

  ابن رشد, أبو الوليد محمد   .2458

القاهرة :  -. 02ط. -مطبوع] : القسم األول / أبو الوليد محمد ابن رشد; تحقيق سليمان دنيا.  تهافت التهافت [نص 
 ).37;  37(ذخائر العرب -سم. 23ص. ; 426 -. 1969دار المعارف, 

SH/1-189-23.1/1, SH/1-189-23.1/2 



  ابن رشد, أبو الوليد محمد   .2459

القاهرة : دار   -و الوليد محمد ابن رشد; تحقيق سليمان دنيا.  تهافت التهافت [نص مطبوع] : القسم الثاني / أب
 ). 37;  37(ذخائر العرب -سم. 24;  1072الى ص427ص  -. 1965المعارف, 

SH/1-189-23.2/1 

  ابن رشد, أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد األندلسي المالكي    .2460

[نص مطبوع] : مختصر كتاب السياسة ألفالطون / أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد   1الضروري في السياسة
بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,   -األندلسي المالكي ابن رشد, محمد عابد الجابري; أحمد شعالن. 

 ).4(سلسلة التراث الفلسفي العربي ;   -سم.  24ص. ;  340 -. 1998

1-320-131/1, 1-320-131/2 

  ابن رشد, محمد بن أحمد بن محمد   .2461

الكشف عن مناهج األدلة  -فلسفة ابن رشد [نص مطبوع] : فصل المقال فيما بين الحكمة وة الشريعة و االتصال 
القاهرة : المكتبة   -. 03ط. -رشد; مصطفى عبد الجواد عمران.  في عقائد الملة / محمد بن أحمد بن محمد ابن

 سم.24ص. ; 160 -. 1968المحمودية التجارية, 

SH/1-189-34/1 

  ابن رويلة, قدور    .2462

وشاح الكتاب وزينة الجيش المحمدي الغالب ويليه ديوان العسكر المحمدي الملياني [نص مطبوع] / قدور ابن  
(ذخائر المغرب  -سم. 22ص. ; 199 -. 1968الجزائر : الشركة الوطنية للنشر,  -كريم. رويلة; محمد بن عبد ال

  العربي).

 196-177ص:-كشاف ص 176-171ص:-بيبليوفرافيا ص

1-965-51/1 

  ابن سعد   .2463

الجزائر : ديوان  -العشرة المبشرون بالجنة [نص مطبوع] : من الطبقات الكبرى البن سعد / ابن سعد. 
 سم. 22ص. ;  287  -.  1988ت الجامعية, المطبوعا

SH/1-230-21/1 

  ابن سعد   .2464

 سم. 25ص. ;  317 -. 1968بيروت : دار صادر,  -الطبقات الكبرى إلبن سعد [نص مطبوع] / ابن سعد. 

SH/1-230-47/1 

  ابن سودة،عبد السالم عبد القادر.    .2465

المغرب. : دار الكتاب.,   -الم عبد القادر. ابن سودة. دليل مؤرخ المغرب األقصى. [نص مطبوع] / عبد الس
 سم. 24ص. ; 280 -[د.ت]. 

SH/1-020-43.1/1 

  ابن سينا    .2466

  -اإلشارات والتنبيهات [نص مطبوع] : القسم األول / ابن سينا; شرح نصير الدين الطوسي تحقيق سليمان دنيا. 

 ).22(ذخائر العرب ;  -سم. 24ص. ; 520 -. 1971القاهرة : دار المعارف,  -. 02ط.

SH/1-189-43.1/1 



  ابن سينا    .2467

 -اإلشارات والتنبيهات [نص مطبوع] : القسم الثاني / ابن سينا; تحقيق سليمان دنيا; شرح نصير الدين الطوسي. 

 ).22(ذخائر العرب ;  -سم. 23ص. ; 470 -. 1971القاهرة : دار المعارف,  -. 02ط.

SH/1-189-43.2/1 

  ابن سينا    .2468

 -اإلشارات و التنبيهات [نص مطبوع] : القسم الثالث / ابن سينا; تحقيق سليمان دنيا; شرح نصير الدين الطوسي. 

 ). 22(ذخائر العرب ;  -سم.  24ص. ;  334 - القاهرة : دار المعارف, (د.ت). 

SH/1-189-43.3/1 

  ابن سينا    .2469

القاهرة : الهيئة العامة  -ابن سينا; ابراهيم مدكور; أحمد فؤاد األهواني. الجدل /   - الشفاء [نص مطبوع] : المنطق 
  سم.27ص. ; 522 -. 1965لشؤون المطابع األميرية, 

 484-336ص: -كشاف ص

SH/1-160-1.6/1, SH/1-160-1.6/2 

  ابن سينا    .2470

القاهرة : الهيئة العامة  -. القياس / ابن سينا; ابراهيم مدكور*; سعيد زايد*- الشفاء [نص مطبوع] : المنطق 
  سم.27ص. ; 638 -. 1964لشؤون المطابع األميرية, 

 619-583ص -كشاف ص

SH/1-160-1.4/1, SH/1-160-1.4/2 

  ابن سينا    .2471

ص. ; 80 -. 1966القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة,  -الشفاء [نص مطبوع] : المنطق / ابن سينا. 
 سم.24

1-160-2.9/1 

  ابن صادق ، عبد الوهاب رجب هاشم    .2472

عمان : دار الحامد :   -جرائم البيئة و سبل المواجهة [نص مطبوع] / عبد الوهاب رجب هاشم ابن صادق. 
  سم. 17*24ص. ;  220 -. 2014األكادميون, 

 9789960972329ر.د.م.ك 

SS/1-301-1002/1, SS/1-301-1002/2 

  ابن عاشور, محمد الطاهر   .2473

تونس : الدار التونسية  -تفسير التحرير و التنوير [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد الطاهر ابن عاشور. 
 سم. 24ص. ;  392 -للنشر ; الجزائر : الشركة الوطنية للنشر و التوزيع, (د.ت). 

1-220-25.1/1 

  ابن عاشور، محمد الطاهر   .2474

القاهرة : دار السالم,   -. 2ط. -تحقيقات وأنظار [نص مطبوع] : في القرآن والسنة / محمد الطاهر ابن عاشور. 
 سم. 17×24ص. ;  222 -. 2008

SH/1-210-94/1 



  ابن عبد الحكم, عبد الرحمن بن عبد هللا    .2475

بيروت   -لحكم; عبد هللا أنيس الطباع. فتوح أفريقية و األندلس [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن عبد هللا ابن عبد ا
  سم. 17* 24ص. : غالف ملون ;  111 -. 1964: دار الكتاب اللبناني, 

 ببليوغرافيا

SH/1-953-105/1 

  ابن فايع, عبد الرحمن بن احمد بن محمد   .2476

: دار االندلس جدة  -أحكام البحر في الفقه االسالمي [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن احمد بن محمد ابن فايع. 
 سم. 24ص. ;  780 -. 2000الخضراء ; بيروت : دار ابن حزم, 

SH/1-250-34/1 

  ابن قنفد القسنطيني ،أبي العباس احمد بن الخطيب    .2477

وسيلة اإلسالم بالنبي صلى هللا عليه وسلم [نص مطبوع] / أبي العباس احمد بن الخطيب ابن قنفد القسنطيني;  
(من ذخائر السيرة  -سم.  17*24ص. ;   182 -. 1984ت : دار الغرب اإلسالمي, بيرو -سليمان الصيد. 

 النبوية). 

SH/1-230-27/1 

  ابن كثير, الحافظ    .2478

بيروت : مكتبة المعارف ; الرياض : مكتبة   -البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / الحافظ ابن كثير. 
 سم. 28ص. ;  284 -. 1966النصر, 

1-953-1.2/1 

  ابن كثير, الحافظ    .2479

بيروت : مكتبة المعارف ; الرياض : مكتبة  -البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء الخامس / الحافظ ابن كثير. 
 سم. 28ص. ;  362 -. 1966النصر, 

1-953-1.5/1 

  ابن كثير, الحافظ    .2480

 380 -. 1966بيروت : مكتبةالمعارف,  -ابن كثير.  البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء السادس / الحافظ

 سم.  28ص. ; 

1-953-1.6/1 

  ابن كثير, الحافظ    .2481

 342 -. 1966بيروت : مكتبة المعارف,  -البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء السابع / الحافظ ابن كثير.  

 سم.  28ص. ; 

1-953-1.7/1, 1-953-1.7/2 

  ابن كثير, الحافظ    .2482

بيروت : مكتبة المعارف ; الرياض : مكتبة   -البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء الرابع / الحافظ ابن كثير. 
 سم. 28ص. ;  353 -. 1966النصر, 

1-953-1.4/1 



  ابن كثير, الحافظ    .2483

 -. 1974المعارف, بيروت : مكتبة  -. 2ط. -البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء األول / الحافظ ابن كثير. 

 سم. 28ص. ;  362

SH/1-953-1.1/1 

  ابن كثير, الحافظ    .2484

بيروت : مكتبة المعارف ; الرياض : مكتبة   -البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء التاسع / الحافظ ابن كثير.  
 سم. 29ص. ;  360 -. 1966النصر, 

1-953-1.9/1 

  ابن كثير, الحافظ    .2485

بيروت : مكتبة المعارف ; الرياض :    -هاية [نص مطبوع] : الجزء الحادي عشر / الحافظ ابن كثير. البداية والن
 سم.  24ص. ;  372 -. 1966مكتبة النصر, 

1-953-1.11/1 

  ابن كثير, الحافظ    .2486

اض : مكتبة  بيروت : مكتبة المعارف ; الري - البداية والنهاية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / الحافظ ابن كثير. 
 سم. 27ص. ;  380 -. 1966النصر, 

1-953-1.3/1, 1-953-1.3/2 

  ابن نبي, مالك   .2487

 -. 1969القاهرة : دار الفكر,  -وجهة العالم اإلسالمي [نص مطبوع] / مالك ابن نبي; عبد الصبور شاهـين. 

 (مشكالت الحضارة). -سم.  14*20ص. : غالف ملون ; 216

SH/1-953-26/1 

  ابن هشام   .2488

 24ص. ;  482 -. 1969القاهرة : د.ن,  -الروض األنف [نص مطبوع] : في شرح السيرة النبوية / ابن هشام. 

  سم.

 بيبليوغرافيا

  ابن هشام   .2489

دار   بيروت : -البن هشام السيرة النبوية [نص مطبوع] : الجزء األول والثاني والثالث والرابع / ابن هشام. 
  سم.  17×24ص. : غالف مص. و مل. ;  863 -األرقم, (د.ت.). 

  995372167Xر.د.م.ك 

SH/1-230-33/2, SH/1-230-33/1 

  ابن هشام   .2490

ص. :  863 -بيروت : دار األرقم, [د.ت].  -السيرة النبوية [نص مطبوع] / ابن هشام, ناجي إبراهيم سويد. 
 سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

1-230-68/5 

  أبو أسعد, أحمد عبد اللطيف   .2491

/ أحمد عبد اللطيف   Psychology of family problemsسيكولوجية المشكالت االسرية [نص مطبوع] = 



ص. :  286 -. 2011عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -أبو أسعد; سامي محسن الختاتنة.  
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789957067458 ر.د.م.ك

SS/1-301-756/1, SS/1-301-756/2 

  أبو أسعد, أحمد عبد اللطيف   .2492

عمان : مركز  -دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية [نص مطبوع] / أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. 
  سم. 17*25ص. ; 525 -. 2009ديبونوللطباعة و النشر, 

 9789957454470ر.د.م.ك 

1-370-455/4, 1-370-455/1 

  أبو أسعد, أحمد عبد اللطيف   .2493

/ أحمد عبد اللطيف أبو أسعد, صالح عبد العزيز   Family consultingاالستشارات األسرية [نص مطبوع] =  
  سم.  24ص. : غالف : ملون ;  334 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -دردير. 

 9789957970246ر.د.م.ك  -. 333ص.  - 329بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1091/1, SS/1-301-1091/2 

  أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف   .2494

 -. 2009عمان : دار المسيرة,  -. 1ط. -المهارات اإلرشادية [نص مطبوع] / أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. 

  سم. 24ص : غالف ملون ; 272

 069957978ر.د.م.ك 

1-370-627/2, 1-370-627/3 

  أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف   .2495

عمان : دار   -التشخيص و التقييم في اإلرشاد [نص مطبوع] / أحمد عبد اللطيف أبو أسعد, أحمد نايل الغرير. 
  سم.  17*  25ص. : غالف ملون ;  236 -. 2009المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 9789957064877ر.د.م.ك 

1-370-547/3, 1-370-547/1 

  أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف   .2496

 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -الصحة النفسية [نص مطبوع] : منظور جديد / أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. 

  ص. 18*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  375

 9789957970079ر.د.م.ك   -ص.  375 -ص. 359بيبليو: 

SS/1-150-720/1, SS/1-150-720/2 

  أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف   .2497

/ أحمد عبد   Interview In Psychological Al Counselingالمقابلة في اإلرشاد النفسي [نص مطبوع] =  
  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  376 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -اللطيف أبو أسعد. 

 9789957970017ر.د.م.ك   -ص.  376 -ص. 373بيبليو: 

SS/1-150-718/4, SS/1-150-718/5 

  أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف   .2498

/ أحمد عبد اللطيف   Counseling For Life-Spain Developmentارشاد مراحل النمو [نص مطبوع] = 



  سم.  18*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  526 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -أبو أسعد. 

 9789957970529 ر.د.م.ك  -ص.  526 -ص. 519بيبليو: 

SS/1-150-746/1, SS/1-150-746/2 

  أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف   .2499

دليل المقاييس و االختبارات النفسية و التربوية [نص مطبوع] : الجزء األول : مقاييس الصحة النفسية . مقاييس  
.  2014يبونو لتعليم التفكير, عمان : مركز د -. 03ط. -المشكالت و االضطرابات / أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;   283 -

 9789957454470ر.د.م.ك   -ص.  283 -ص. 265بيبليو: 

SS/1-370-1010.1/1, SS/1-370-1010.1/2 

  أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف   .2500

الثاني: مقاييس المهارات، المقاييس  دليل المقاييس و االختبارات النفسية و التربوية [نص مطبوع] : الجزء 
عمان : مركز ديبونو   -. 03ط. -المهنية، المقاييس الشخصية، المقاييس االجتماعية / أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. 

  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;   257 -.  2014لتعليم التفكير, 

 9789957454470ر.د.م.ك   -ص.  257 -ص. 239بيبليو: 

SS/1-370-1010.2/1, SS/1-370-1010.2/2 

  أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف   .2501

دليل المقاييس و االختبارات النفسية و التربوية [نص مطبوع] : الجزء الثالث: مقاييس للمرشدين، المقاييس  
 -. 03ط.  -السلوكية، المقاييس التحصيلية، المقاييس العقلية، المقاييس األسرية / أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  253 -. 2014عمان : مركز ديبونو لتعليم التفكير, 

 9789957454470ر.د.م.ك   -ص.  253 -ص. 235بيبليو: 

SS/1-370-1010.3/1, SS/1-370-1010.3/2 

  أبو أسعد،أحمد   .2502

  سم. 24ص. ; 210 -. 2008 عمان : دار الشروق, -التوجيه التربوي و المهني [نص مطبوع] / أحمد أبو أسعد. 

 4336009957ر.د.م.ك 

1-370-306/5, 1-370-306/6 

  أبو أسعد،أحمد عبد اللطيف   .2503

  -. 1ط -/ أحمد عبد اللطيف أبو أسعد.  Consuling psychologieعلم النفس اإلرشادي [نص مطبوع] = 

 سم.  24ص. : غالف مصور ;  423 -. 2012عمان : دار المسيرة, 

1-370-816/1, 1-370-816/2 

  أبو اشقير، عبد المهدي كايد    .2504

تحليل أكوستيكي [نص مطبوع] : لوجوه االختالف الصوتي بين ورش وقالون في قراءة نافع / عبد المهدي كايد 
 17*24ص. ;   214 -. 2006عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع : جدار للكتاب العالمي,  -أبو اشقير. 

  سم.

 9957466577.ك ر.د.م

1-220-190/1, 1-220-190/2 



  أبو اصبع, صالح    .2505

عمان : دار   -. 3ط.  -في الفكر و الحضارة اإلنسانية [نص مطبوع] : نصوص مختارة / صالح أبو اصبع. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  352 -. 2009البركة للنشر و التوزيع, 

 9975414599ر.د.م.ك 

SS/1-301-381/1, SS/1-301-381/2 

  أبو إصبع, صالح    .2506

/ صالح أبو   2006نيسان (أبريل)  26-24ثقافة الخوف [نص مطبوع] : مؤتمر فيالدلفيا الدولي الحادي عشر 
ص. : غالف ملون  414 -. 2007جرش : منشورات جامعة فيالدلفيا,  -إصبع, محمد عبيد عز الدين المناصرة. 

 سم.24; 

1-792-53.1/1, 1-792-53.1/2 

  أبو إصبع, صالح    .2507

/ صالح أبو   2006نيسان (أبريل)  26-24ثقافة الخوف [نص مطبوع] : مؤتمر فيالدلفيا الدولي الحادي عشر 
ص. : غالف ملون  420 -. 2007جرش : منشورات جامعة فيالدلفيا,  -إصبع, محمد عبيد عز الدين المناصرة. 

 سم.24; 

1-792-53.2/1, 1-792-53.2/2 

  أبو إصبع, صالح    .2508

ثقافة المقاومة [نص مطبوع] : اإلطار النظري و الفكري بين اإلرهاب و المقاومة / صالح أبو إصبع, محمد عبيد  
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 623 -. 2006جرش : جامعة فيالدفيا,  -هللا عزالدين المناصرة. 

1-792-56/1, 1-792-56/2 

  , صالح خليل  أبو أصبع  .2509

عمان : دار   -. 5+4ط. -اإلتصال و اإلعالم في المجتمعات المعاصرة [نص مطبوع] / صالح خليل أبو أصبع. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  425 -. 2004آرام للدراسات و النشر والتوزيع, 

 9957021494ر.د.م.ك 

SS/1-301-54/12, SS/1-301-54/13 

  خليل   أبو اصبع، صالح  .2510

  -. 2004عمان : دار الشروق,  -العالقات العامة [نص مطبوع] : و اإلتصال اإلنساني / صالح خليل أبو اصبع. 

  سم.x17سم24ص. : غالف مصور. ;  228

 995700276ر.د.م.ك  -ص.  228 -ص. 227ص. بيبليوغرافيا :  226 -ص. 211المالحق : 

1-659-37/2, 1-659-37/1 

  لي  أبو البصل, ع  .2511

 سم. 17*24ص. ;   214 -. 2004دبي : دار القلم,  -دراسات في فقه األسرة [نص مطبوع] / علي أبو البصل. 

SH/1-250-28/1 

  أبو الحسن, منال    .2512

القاهرة  -أساسيات علم االجتماع اإلعالمي [نص مطبوع] : النظريات و الوظائف و التأثيرات / منال أبو الحسن. 
  سم.  24ص : غالف مصور باأللوان ;  176  -. 2006عات, : دار النشر للجام

 9773161927ر.د.م.ك 



SS/1-301-337/1, SS/1-301-337/2 

  أبو الخير, السيد مصطفى أحمد   .2513

القاهرة :  -استراتجية فرض العولمة [نص مطبوع] : اآلليات ووسائل الحماية / السيد مصطفى أحمد أبو الخير. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  294 - .2008ايتراك للطباعة, 

 4135373977ر.د.م.ك 

SS/1-320-529/1, SS/1-320-529/2 

  أبو الخير, السيد مصطفى أحمد   .2514

القاهرة : إيتراك  -تحالفات العولمة العسكرية و القانون الدولي [نص مطبوع] / السيد مصطفى أحمد أبو الخير. 
  سم. 24ص. ;  368 -. 2005للنشر, 

 9773830292ر.د.م.ك 

1-327-41/1, 1-327-41/2 

  أبو الخير, مصطفى أحمد   .2515

. 2004القاهرة : إيتراك للنشر,  -النظرية العامة لألحالف العسكرية [نص مطبوع] / مصطفى أحمد أبو الخير. 

  سم. 24ص. ;  598 -

 9773830322ر.د.م.ك 

1-327-54/1, 1-327-54/2 

  ريم قاسم أبو الخير، عبد الك   .2516

/ عبد  The battling of addictionمعركة اإلدمان [نص مطبوع] : التشخيص و خطوات العملية العالجية = 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  404 -. 2013عمان : دار وائل,  -الكريم قاسم أبو الخير. 

 9789957910327ر.د.م.ك 

SS/1-301-939/1, SS/1-301-939/2 

  لروس, أحمد أبو ا  .2517

اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,   -اإلرهاب والتطرف والعنف الدولي [نص مطبوع] / أحمد أبو الروس. 
  سم. 24ص : غالف مصور: ملون ; 298 -. 2001

 290-289بيبليوغرافي ص ص: 

1-320-18/1 

  أبو السميد،سهيلة   .2518

عمان : دار   -/ ذوقان عبيدات; سهيلة أبو السميد.  استراتيجيات حديثة في اإلشراف التربوي [نص مطبوع]
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 340 -. 2007الفكر, 

 9957075233ر.د.م.ك 

1-370-699/1, 1-370-699/2 

  أبو الضبعات, زكريا اسماعيل   .2519

 -. 1ط. -  إعداد وتأهيل المعلمين [نص مطبوع] : األسس التربوية والنفسية / زكريا اسماعيل أبو الضبعات.

  سم.24ص : غالف ملون و مصور ;  360 -. 2009عمان : دار الفكر, 

 9957075903ر.د.م.ك 

1-370-471/4, 1-370-471/5 



  أبو العز، عزمي زكريا    .2520

/   Arab Thought of modern and cotemporaryالفكر العربي الحديث و المعاصر [نص مطبوع] : 

  سم. 24ص. : غالف مل.مص. ; 284 -. 2012ار المسيرة, عمان : د -عزمي زكريا أبو العز. 

 9789957068189ر.د.م.ك 

1-745-16/1, 1-745-16/2 

  ابو العطا، رياض صالح   .2521

ص  528 -. 2010عمان : اثراء للنشر و التوزيع,  -المنظمات الدولية [نص مطبوع] / رياض صالح ابو العطا. 
 سم.  24: غالف ملون ; 

1-327-208/1, 1-327-208/6 

  أبو العال ، حسن عبد هللا   .2522

القاهرة : المكتب الجامعي  -الخدمة االجتماعية في مجال اإلرهاب [نص مطبوع] / حسن عبد هللا أبو العال. 
  سم. 17*24ص. ;  356 -. 2009الحديث, 

 9774380541ر.د.م.ك 

SS/1-301-1044/1, SS/1-301-1044/2 

  ابو العال ، عواطف   .2523

القاهرة : دار نهضة   -ربية السياسية للشباب [نص مطبوع] : و دور التربية الرياضية / عواطف ابو العال. الت
 سم. 17*24ص. ;  255  -ت). -مصر للطبع و النشر, (د

SS/1-370-1105/1 

  أبو العال ، محمد سليمان   .2524

االستعمار الفرنسي في الجزائر / محمد سليمان أبو  صفحات من الكفاح [نص مطبوع] : خاص بالشيخ بيوض و 
  سم.  16*23ص. : غالف ملون. ;  332 -. 2013الجزائر : إيفي ميديا للنشر و التوزيع,  -العال. 

 9789931428008ر.د.م.ك   -ص.  323 -ص. 318بيبليو: 

1-965-907/1, 1-965-907/2 

  أبو العال, محمد حسين   .2525

القاهرة : مكتبة  -ص مطبوع] : قراءة تحليلية في فكر المثقف / محمد حسين أبو العال. ديكتاتورية العولمة [ن
  سم. 24ص. ;  414 -. 2004مدبولي, 

 9772084562ر.د.م.ك 

1-320-133/1, 1-320-133/2 

  أبو العال، تركي حسن عبد هللا    .2526

القاهرة : المكتب   - أبو العال. الخدمة االجتماعية في مجال االرهاب [نص مطبوع] / تركي حسن عبد هللا
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   356 -. 2010الجامعي الحديث, 

 9774380541ر.د.م.ك 

SS/1-301-731/1, SS/1-301-731/2 

  أبو العال، يسري    .2527

محمد الصغير بعلي; يسري الميزانية العامة /   -اإليرادات العامة  -المالية العامة [نص مطبوع] : النفقات العامة 



  سم. 23ص. ;  159 -. 2003عنابة : دار العلوم,  -أبو العال. 

 9961805496ر.د.م.ك 

1-658-35/1 

  أبو الغزال, معاوية محمود   .2528

عمان : دار   -نظريات التطور اإلنساني و تطبيقاتها التربوية [نص مطبوع] / معاوية محمود أبو الغزال. 
  سم. 24ص ;  275 -. 2006المسيرة, 

 5287069957ر.د.م.ك 

SS/1-370-200/1, SS/1-370-200/2 

  أبو القاسم سعد هللا    .2529

بيروت : دار    -[نص مطبوع] / أبو القاسم سعد هللا.  1962-1954تاريخ الجزائر الثقافي : مرحلة الثورة : 
 سم. 24ص. ;  686 -. 2007الغرب االسالمي, 

1-965-65/7, 1-965-65/8 

  أبو القاسم،سعد هللا    .2530

الجزائر : عالم   -تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : الجزء العاشر الفهارس العامة / سعد هللا أبو القاسم. 
 سم. 24ص. ;   436 -. 2011المعرفة, 

1-965-108.10/1, SH/1-965-108.10/2 

  أبو المكارم، جاد هللا    .2531

اإلسكندرية : المكتبة التربوية,  -واسهام علماء / جاد هللا أبو المكارم.  -الرياضيات [نص مطبوع] : تاريخ علم 
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  339 -. 2016

 9789777292641ر.د.م.ك   -ص.  333 -ص. 329بيبليو: 

SS/1-370-1046/1, SS/1-370-1046/2 

  أبو النصر, عمر    .2532

بيروت :   -/ عمر أبو النصر.  1998-1914ريخية مصورة الحرب العالمية األولى [نص مطبوع] : موسوعة تا
 سم. 28ص. : إيض. ;  404 -المكتب التجاري للطباعة و التوزيع, (د.ت). 

1-902-19.2/1 

  أبو النصر, عمر    .2533

/  10-1، المجموعة األولى 1918-1914الحرب العالمية األولى [نص مطبوع] : موسوعة تاريخية مصورة 

ص. : مصور 404 -بيروت : منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر, (د.ت).   -عمر أبو النصر. 
 سم. 27; 

1-902-19.1/1 

  أبو النصر, عمر    .2534

زعماء التحرير في اإلسالم [نص مطبوع] : جمال الدين األفغاني،محمد عبده، محمد بن عبد الوهاب / عمر أبو 
 (في تاريخ العرب واإلسالم). -سم. 20ص. ; 160 -. 1968صر, بيروت : مكتب عمر أبو الن -النصر. 

1-923-2/1 



  أبو النصر, مدحت    .2535

/ مدحت أبو  The art of the social work practiceفن ممارسة الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  412 -. 2009القاهرة : دار الفجر,  -النصر. 

 9773581950م.ك ر.د.

SS/1-301-540/1, SS/1-301-540/2 

  أبو النصر, مدحت    .2536

/ مدحت أبو النصر.  Successful teamworkفرق العمل الناجحة [نص مطبوع] : البناء و النمو و اإلدارة =  
  سم.  24; ص. : غالف مصور باأللوان  184 -.  2014القاهرة : المجموعة العربية للتدريب و النشر,  -. 2ط.  -

 180 - 167بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-907/1, SS/1-301-907/2 

  أبو النصر, مدحت محمد   .2537

اكتشف شخصيتك و تعرف على مهاراتك في الحياة و العمل [نص مطبوع] : كتاب يساعدك على إختيار أسلوبك  
اهرة : إيتراك للنشر و التوزيع, الق -في الحياة و إكتشاف القدرات الخاصة لديك / مدحت محمد أبو النصر. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  324 -. 2002

 9775723744ر.د.م.ك 

SS/1-301-290/1, SS/1-301-290/2 

  أبو النصر, مدحت محمد محمود   .2538

الوظيفة اإلجتماعية لألحزاب السياسية [نص مطبوع] : إحدى مسارات تفعيل العمل السياسي و تدعيم حقوق  
  سم. 24ص. ;  194 -. 2004القاهرة : إيتراك للنشر و التوزيع,  -إلنسان / مدحت محمد محمود أبو النصر. ا

 9773830012ر.د.م.ك 

1-320-87/1, 1-320-87/10 

  أبو النصر، محمد زكي   .2539

لسكندرية : ا -االستبعاد االجتماعي [نص مطبوع] : الوجه اآلخر للسياسة االجتماعية / محمد زكي أبو النصر. 
  سم.  24ص. : غالف مصور بااللوان ;  392 -. 2012المكتب الجامعي الحديث, 

 9789774382206ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-786/1, SS/1-301-786/2 

  أبو النصر، مدحت محمد   .2540

مجموعة النيل  القاهرة :  -مهارات إدارة اجتماعات العمل بنجاح [نص مطبوع] / مدحت محمد أبو النصر. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  182 -. 2006العربية, 

 9773770370ر.د.م.ك 

1-658-33/1 

  أبو النصر،مدحت    .2541

القاهرة : دار الفجر,   -. 1ط. -إدارة العملية التدريبية [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق / مدحت أبو النصر. 
  سم. 24ص. ; 315 -. 2008

 9773581586ر.د.م.ك 

1-370-636/1, 1-370-636/2 



  أبو النضر, وفدي السيد   .2542

في تاريخ مصر الفرعونية [نص مطبوع] : الصحراء الغربية في عصر الدولة الحديثة / وفدي السيد أبو النضر.  
  سم.17*24ص. : غالف ملون ; 211 -. 2005مصر : عين للدراسات و البحوث اإلنسانية و اإلجتماعية,  -

 0152322977ر.د.م.ك 

SH/1-953-151/1, SH/1-953-151/2 

  أبو الهجاء،عبد الرحيم عوض   .2543

المنهاج [نص مطبوع] : بناؤه،تنظيمه،نظرياته،و تطبيقاته العملية / راتب قاسم عاشور; عبد الرحيم عوض أبو 
  م.س 24ص. : غالف مل. ; 384 -. 2009عمان : الجنادرية,  -. 1ط. -الهجاء. 

 9957501186ر.د.م.ك 

1-370-643/1, 1-370-643/2 

  أبو الهيجاء, فؤاد حسن   .2544

عمان : دار   -التربية الميدانية [نص مطبوع] : دليل عمل المشرفين و الطالب المعلمين / فؤاد حسن أبو الهيجاء.  
  سم.24ص ; 204 -. 2006المناهج, 

 9131189957ر.د.م.ك 

1-370-233/1, 1-370-233/2 

  أبو الوفا إبراهيم، أبو الوفا محمد    .2545

[د.م] :  -دور وسائل اإلعالم في ارتكاب السلوك اإلجرامي [نص مطبوع] / أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم. 
  سم. 23ص. : غالف مصور. ;   116 -. 2016المكتب الجامعي الحديث, 

 9789774385707ر.د.م.ك   -ص.  112 -ص. 103بيبليو: 

SS/1-301-1093/1, SS/1-301-1093/2 

  أبو الوفاء،جمال محمد    .2546

(د.م.) : دار   - التربية الدولية و عالمية التعليم [نص مطبوع] / سالمه عبد العظيم حسين; جمال محمد أبو الوفاء. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 401 -. 2008الجامعة الجديدة, 

 9774220730ر.د.م.ك  -. 396-367بيبليوغرافيا:ص

1-370-963/1, 1-370-963/2 

  أبو الياس ، بن فريجة الجياللي    .2547

لغة الطفل ما قبل المدرسة بين االكتساب و التواصل [نص مطبوع] : مقاربة لسانية / بن فريجة الجياللي أبو 
  سم. 17*24ص. ;  200 -. 2015عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع,  -الياس. 

 9789957226183ر.د.م.ك 

SS/1-370-1024/1, SS/1-370-1024/2 

  أبو بكر ، عبد الولي اسحاق    .2548

تطوير التعليم الجامعي [نص مطبوع] : لتنمية المجتمعات في ضوء إدارة الجودة الشاملة / سليمان زيدان  
  سم. 17* 24ص. ;  206 -. 2015عمان : مركز الكتاب االكاديمي,  -النداوي; عبد الولي اسحاق أبو بكر. 

 9789957351687د.م.ك ر.

SS/1-370-1025/1, SS/1-370-1025/2 



  أبو بكر رحال    .2549

 -ليل االستعمار [نص مطبوع] : حرب الجزائر و ثورتها : الجزء األول / فرحات عباس; أبو بكر رحال. 

  سم. 24ص. : غالف مص.و مل. ;  189 -. 2011الجزائر : دار الجزئر للكتب, 

 9789947897300ر.د.م.ك 

1-965-783/3, 1-965-783/1 

  أبو جادو, صالح محمد علي   .2550

عمان : دار المسيرة,   -. 7ط. -سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية [نص مطبوع] / صالح محمد علي أبو جادو. 
  سم. 24ص : غالف مصور باأللوان ;  288 -. 2010

 9789957060916ر.د.م.ك 

SS/1-301-63/1, SS/1-301-63/2 

  و جادو, صالح محمد علي أب  .2551

عمان : دار   - . 02ط. -علم النفس التطوري [نص مطبوع] : الطفولة و المراهقة / صالح محمد علي أبو جادو. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ;   494 -. 2007المسيرة للنشر و التوزيع, 

SS/1-150-99/1, SS/1-150-99/2 

  أبو جادو، صالح محمد    .2552

  -/ صالح محمد أبو جادو.  EDUCATIONAL PSYCHOLOGY[نص مطبوع] = علم النفس التربوي 

  سم. 25ص. : غالف مصور. ;  447 -. 2016[د.م] : دار المسيرة,  -. 12ط 

 9789957060671ر.د.م.ك   -ص.  447 -ص. 433بيبليو: 

SS/1-370-1030/1, SS/1-370-1030/2 

  أبو جزر، أحمد    .2553

 -ة في ظل االحتالل الفرنسي [نص مطبوع] : مواقف و أسرار / أحمد أبو جزر. العالقات الجزائرية الفلسطيني

  سم. 16* 23ص. : غالف مصور. ;  300 -. 2004الجزائر : دار هومة, 

 9961667336ر.د.م.ك  -ص.  300 -ص. 283ص. مالحق:  279 -ص. 273بيبليو: 

SH/1-965-1001/1, SH/1-965-1001/2 

  أبو جعفر, هاني   .2554

 -. 2006القاهرة : أكادمية الفنون,  -دراستي التحطيب في الصعيد وتعليمه [نص مطبوع] / هاني أبو جعفر. 

  . فنون شعبية).17(دفاتر األكادمية ;  -سم.  24ص. ;  120

 9773059561ر.د.م.ك  -. 106ص.-105بيبليوغرافيا : ص.

SH/1-790-27/1 

  ياس  أبو جودت, إل  .2555

بيروت : مجد المؤسسة الجامعية,  -. 1ط. -األمن البشري وسيادة الدول [نص مطبوع] / إلياس أبو جودت. 
  سم.24ص ; 216 -. 2008

 9789953515144ر.د.م.ك 

1-327-149/4, 1-327-149/3 



  أبو حجر، امنة   .2556

 -. 2010ة للنشر و التوزيع, عمان : دار أسام -موسوعة المدن اإلسالمية [نص مطبوع] / امنة أبو حجر. 

 سم.24ص. : مص.مل. ; 511

1-953-445/3, 1-953-545/4 

  أبو حجلة، ليلى فؤاد    .2557

 -. 2011عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -تاريخ الفن [نص مطبوع] : النشوء والتطور / ليلى فؤاد أبو حجلة. 

  سم. 17*24ص ;  305

 9789957525026ر.د.م.ك 

1-701-16/1, 1-701-16/2 

  أبو حديد، فاطمة علي   .2558

القاهرة :  -دور المجتمع المدنى في مواجهة الفقر في المناطق العشوائية [نص مطبوع] / فاطمة علي أبو حديد. 
 سم. 17*24ص. ;  408 -. 2015دار المعرفة, 

SS/1-301-1005/1, SS/1-301-1005/2 

  أبو حمده ، علي خالد    .2559

 -. 2007عمان : اليازوري,  -من تراث معان الشعبي القديم والحديث [نص مطبوع] / علي خالد أبو حمده. 

  سم. 17*24ص ;  143

 9957120190ر.د.م.ك 

1-709-17/1, 1-709-17/2 

  أبو حمو الثاني, موسى بن يوسف   .2560

 -ع] / موسى بن يوسف أبو حمو الثاني, عبد الرحمن عون. واسطة السلوك في سياسة الملوك [نص مطبو

  سم. 24ص. ;  211 -. 2011الجزائر : مؤسسة بونة للبحوث و الدراسات, 

 9789961914137ر.د.م.ك  -. 208ص. -207بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-953-751/2, SH/1-953-751/1 

  أبو حميدان، يوسف عبد الوهاب    .2561

/ مروان طاهر الزعبي; يوسف عبد  Introduction to psychology[نص مطبوع] =  مدخل إلى علم النفس 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  391 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -الوهاب أبو حميدان. 

SS/1-150-747/1, SS/1-150-747/2 

  أبو حويج, مروان   .2562

  -طبوع] / مروان أبو حويج, إبراهيم الخطيب; سمير أبو مغلي. القياس و التقويم في التربية و علم النفس [نص م

 سم.24ص. : غالف ملون. ;  285 -. 2002عمان : الدار العلمية للنشر, 

SS/1-370-122/1, SS/1-370-122/2 

  أبو حويج, مروان   .2563

 262 -. 2006لمية, عمان : دار اليازوري الع -المدخل الى علم النفس العام [نص مطبوع] / مروان أبو حويج. 

 سم.  24ص ; 

SS/1-150-123/2, SS/1-150-123/1 



  أبو حويج،مروان   .2564

عمان : دار اليازوري  -المدخل إلى علم النفس التربوي [نص مطبوع] / مروان أبو حويج, سمير أبو مغلي. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ومصور ;  291 -. 2004العلمية, 

1-150-361/3, 1-150-361/1 

  أبو خليل, شوقي    .2565

 -. 2003سوريا : دار الفكر المعاصر,  -أعالم / شوقي أبو خليل. -أقوام -أطلس القرآن [نص مطبوع] : أماكن 

  سم. 25ص. ;  336

 848575471ر.د.م.ك 

1-210.3-5/1 

  أبو خليل، شوقي    .2566

الجزائر :   -س / شوقي أبو خليل. الحضارة العربية اإلسالمية [نص مطبوع] : الفرق و المذاهب: الجزء الساد
 سم. 24ص. ;  502 -. 2011دار الوعي, 

1-953-403.6/2, 1-953-403.6/1 

  أبو خليل، شوقي    .2567

الجزائر : دار   -الحضارة العربية اإلسالمية [نص مطبوع] : التاريخ العربي: الجزء الخامس / شوقي أبو خليل. 
  سم. 24ص. ;  336 -. 2011الوعي, 

 9789947862599ك ر.د.م.

1-953-403.5/1, 1-953-403.5/2 

  أبو خليل، شوقي    .2568

الجزائر : دار   -الحضارة العربية اإلسالمية [نص مطبوع] : القرآن الكريم: الجزء األول / شوقي أبو خليل. 
  سم. 30*  24ص. ;  334 -. 2011الوعي, 

 9789947862452ر.د.م.ك 

1-953-403.1/1, 1-953-403.1/2 

  أبو خليل، شوقي    .2569

الجزائر : دار   -الحضارة العربية اإلسالمية [نص مطبوع] : الحديث النبوي:الجزء الثاني / شوقي أبو خليل. 
 سم. 30* 24ص. ;  440 -. 2011الوعي, 

1-953-403.2/1, 1-953-403.2/2 

  أبو دامس, زكريا    .2570

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و   -ب [نص مطبوع] / زكريا أبو دامس. أثر التطور التكنولوجي على اإلرها
 سم. 17*24ص ; 140 -. 2005التوزيع, 

1-320-247/3, 1-320-247/4 

  أبو دبسة، فداء حسين   .2571

عمان : مكتبة المجتمع العربي,   -أساسيات الرسم الحر [نص مطبوع] : للفنون التطبيقية / فداء حسين أبو دبسة. 
  ).1(سلسلة الفنون التطبيقية ;  -سم.  17*24ص ;  199 -. 2012

 9789957525309ر.د.م.ك 



1-745-7/1, 1-745-7/2 

  أبو دبسة، فداء حسين   .2572

 -. 2009عمان : مكتبة المجتمع العربي,   -تاريخ الفن عبر العصور [نص مطبوع] / فداء حسين أبو دبسة. 

  سم. 17سم*24ص. ; 270

 9789957524333ر.د.م.ك  -صور. 

1-701-30/1, 1-701-30/2 

  أبو دنيا, عبد المنعم صبحي أبو شعيشع   .2573

  -اإلستشراق اليهودي [نص مطبوع] : أسبابه وأهدافه وطرق مواجهته / عبد المنعم صبحي أبو شعيشع أبو دنيا. 

  سم.24ص. ; 241 -. 2007مصر : دار الجامعة الجديدة, 

 9773283372ر.د.م.ك 

1-902-83/6, 1-902-83/7 

  أبو دية،عدنان أحمد    .2574

عمان : دار أسامة,   -. 1ط. -أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات [نص مطبوع] / عدنان أحمد أبو دية. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 344 -. 2011

 9789957223861ر.د.م.ك 

1-370-759/1, 1-370-759/10 

  أبو راضي, فتحي عبد العزيز    .2575

بيروت : دار النهضة   -الطرق اإلحصائية في العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] / فتحي عبد العزيز أبو راضي. 
  سم.25ص. : غالف مصور باأللوان ;  486 -. 1998العربية, 

 486ص.  - 459مالحق : ص.  456ص.   - 454ص. -ببليوغرافيا : 

SS/1-301-9/1, SS/1-301-9/2 

  سيد محمد أبو رحاب، محمد ال  .2576

العمائر الدينية والجنائزية بالمغرب في عصر األشراف السعديين [نص مطبوع] : دراسة آثارية معمارية / محمد  
  سم. 17*24ص ;   615 -. 2008القاهرة : دار القاهرة,  -السيد محمد أبو رحاب. 

 9776048536ر.د.م.ك  -لوحة.  120شكل توضيحي+ 91خرائط+ 10

1-720-29/4, 1-720-29/5 

  أبو رستم, رستم    .2577

عمان : دار المعتز للنشر و التوزيع,   -األجهزة و المعدات في التلفزيون [نص مطبوع] / رستم أبو رستم. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  383 -. 2012

SH/1-070-415/1, SH/1-070-415/2 

  أبو رستم, رستم    .2578

.  2012عمان : دار المعتز للنشر و التوزيع,  -طبوع] / رستم أبو رستم. األجهزة والمعدات في التلفزيون [نص م

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  429 -

 429ص.   -428بيبليغيورافيا : ص. 

SH/1-070-416/1, SH/1-070-416/2 



  أبو رياش، حسين محمد   .2579

 learning and teachingبيق = أصول استراتيجيات التعلم و التعليم [نص مطبوع] : النظرية و التط

strategies principles : theory and practice  حسين محمد أبو رياش, سليم محمد شريف, عبد الحكيم /
  سم.  24ص. : غالف ملون ;   416 -. 2009عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,   -الصافي. 

 9789957164010ر.د.م.ك 

1-370-561/5, 1-370-561/6 

  أبو ريان, محمد علي    .2580

اإلسكندرية   -مدخل لدراسة الفلسفة اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد علي أبو ريان, عباس محمد حسن سليمان. 
 سم. 24ص. ;  270 -: دار المعرفة الجامعية, (د.ت). 

SH/1-189-48/1, SH/1-189-48/2 

  ابو ريان، محمد علي    .2581

الفلسفة االسالمية / محمد علي ابو   -علم الكالم  -االسالم [نص مطبوع] : المقدمات  تاريخ الفكر الفلسفي في 
  سم. 17*24ص. ;  498 -. 1976بيروت : دار النهضة العربية,  -ريان. 

 ص. 489 -ص. 483بيبليو : 

SH/1-189-103/1 

  أبو زعيزع, عبد هللا    .2582

عمان : دار   -النظرية و التطبيق / عبد هللا أبو زعيزع.   أساسيات اإلرشاد النفسي والتربوي [نص مطبوع] : بين
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  432 -. 2009يافا العلمية, 

SS/1-150-225/1, SS/1-150-225/2 

  أبو زهرة, محمد   .2583

ص.  128 -. 1995القاهرة : دار الفكر العربي,  -العالقات الدولية في اإلسالم [نص مطبوع] / محمد أبو زهرة.  
  سم. 24; 

 9771006924ر.د.م.ك 

1-327-20/1 

  أبو زهرة, محمد   .2584

 -تاريخ المذاهب االسالمية في السياسة و العقائد و تاريخ المذاهب الفقهية [نص مطبوع] / محمد أبو زهرة. 

 سم. 24ص. ;  712 -. 1996القاهرة : دار الفكر العربي, 

SH/1-250-92/1 

  أبو زهرة،محمد   .2585

 سم. 25ص. ;  368 -. 2006القاهرة : دار الفكر العربي,  -الفقه [نص مطبوع] / محمد أبو زهرة.  أصول

SH/1-250-91/1 

  أبو زيان،محمد على    .2586

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,   -الحركة الصوفية فى اإلسالم [نص مطبوع] / محمد على أبو زيان. 
 )). 2الفكر الفلسفى فى اإلسالم( (تاريخ -سم.  24ص. ;  428 -. 2007

SH/1-260-10/1 



  أبو زيد, أبو ابراهيم الحسن   .2587

القاهرة : المكتب الجامعي,  -التنمية اإلجتماعية وحقوق اإلنسان [نص مطبوع] / أبو ابراهيم الحسن أبو زيد. 
  ).1ثة ; (سلسلة كتب التنمية األلفية الثال -سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  478 -. 2009

 9774380537ر.د.م.ك 

SS/1-301-531/1, SS/1-301-531/2 

  أبو زيد, أحمد سليمان    .2588

اإلسكندرية : دار المعرفة   -نظرية علم االجتماع [نص مطبوع] : رؤية نقدية راديكالية / أحمد سليمان أبو زيد. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  395 -. 2006الجامعية, 

 9775360064ر.د.م.ك 

SS/1-301-322/1, SS/1-301-322/2 

  أبو زيد, أحمد سليمان    .2589

اإلسكندرية   - علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] : األسس والقضايا من منظور نقدي / أحمد سليمان أبو زيد. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  420 -. 2006: دار المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-343/1, SS/1-301-343/2 

  أبو زيد, رشدي شحاته    .2590

  -العنف ضد المرأة و كيفية مواجهته في ضوء أحكام الفقه االسالمي [نص مطبوع] / رشدي شحاته أبو زيد. 

  سم.  25ص. . : غالف ملون ومصور ;  476 -. 2008القاهرة : دار الوفاء لدنيا النشر و التوزيع, 

 X/635/327/977ر.د.م.ك 

SS/1-301-686/1 

  أبو زيد, مدحت عبد الحميد   .2591

[نص مطبوع] : األسس والديناميات والتصنيف والمشكالت / مدحت عبد  1العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
(سلسلة اإلرشاد العالجي   -سم. 17*24ص ; 350 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -الحميد أبو زيد. 

 ).1النفسي ; 

1-150-523.1/1 

  أبو زيد, مدحت عبد الحميد   .2592

[نص مطبوع] : بروتوكوالت تحليلية وسلوكية معرفية ولعبية / مدحت   2العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
(سلسلة اإلرشاد  -سم. 17*24ص ; 346 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -عبد الحميد أبو زيد. 

 ).2العالجي النفسي ; 

1-150-523.2/1 

  يد أبو زيد, مدحت عبد الحم  .2593

[نص مطبوع] : المجتمعات العالجية والمحيط العالجي والعالج التدعيمي  3العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
 -سم. 17*24ص ; 346 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -مدحت عبد الحميد أبو زيد.  /

 ).3(سلسلةاإلرشاد العالجي النفسي ; 

1-150-523.3/1 

  مدحت عبد الحميد  أبو زيد,  .2594

[نص مطبوع] : العالج بضبط النفس والعالج العقالني االنفعالي / مدحت   5العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج



(سلسلة اإلرشاد  -سم. 17*24ص ; 403 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -عبد الحميد أبو زيد. 
 والعالج النفسي). 

1-150-523.5/1 

  أبو زيد, مدحت عبد الحميد   .2595

[نص مطبوع] : التدريبات العالجية للمهارات االجتماعية دراسة تدخلية   6العالج النفسي وتطبيقاته االجتماعية ج
(سلسلة   -سم. 17*24ص ; 431 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -مدحت عبد الحميد أبو زيد.  /

 جي النفسي).اإلرشاد العال

1-150-523.6/1 

  أبو زيد, منى أحمد    .2596

 -. 2000اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -المدينة الفاضلة عند ابن رشد [نص مطبوع] / منى أحمد أبو زيد. 

  سم.  24ص. : غالف مصور: ملون ;  292

 286 -277ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-189-33/1, SH/1-189-33/2 

  نصر حامد  ابو زيد,   .2597

 -. 2004بيروت : المركز الثقافي العربي,  -. 2ط. -هكذا تكلم ابن عربي [نص مطبوع] / نصر حامد ابو زيد. 

  سم. 24ص. ;  302

 9953680256ر.د.م.ك 

1-928-70/1, 1-928-70/2 

  أبو زيد, نصر حامد    .2598

  -. 5ط. -ن عربي / نصر حامد أبو زيد. فلسفة التأويل [نص مطبوع] : دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين ب

 سم. 21ص. ;  428 -. 2003بيروت : المركز الثقافي العربي,  

SH/1-111-16/1, SH/1-111-16/2 

  أبو زيد, نصر حامد    .2599

بيروت : المركز الثقافي العربي,  -مفهوم النص [نص مطبوع] : دراسة في علوم القرآن / نصر حامد أبو زيد. 
  سم. 17*24ص. ;  320 -. 2005

 9953680361ر.د.م.ك 

SH/1-220-130/1, SH/1-220-130/2 

  أبو زيد,مدحت عبد الحميد   .2600

[نص مطبوع] : العالج المعرفي دراسة تدخلية وبروتوكوالت عالجية /  7العالج النفسي وتطبيقاته الجماعية ج
(الموسوعة  -سم. 17*24ص ; 543 -. 2009القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -مدحت عبد الحميد أبو زيد. 

 ).7المسلسلة لإلرشاد و العالج النفسي ; 

1-150-523.7/1 

  أبو زيد، عبد الباقي    .2601

عمان : دار المناهج,  -أساسيات التدريس [نص مطبوع] / خليل شبر; عبد الرحمن جامل; عبد الباقي أبو زيد. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 326 -. 2005

 9957180967ر.د.م.ك 



1-370-622/1, 1-370-622/2 

  أبو زيد، محمود   .2602

علم االجتماع و االجتماعيون [نص مطبوع] : تجارب و خبرات / محمود أبو زيد; حسن الساعاتي; خضر عبد  
  سم. 24ص. ;  230 -القاهرة : دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع, [د.ت].  -العظيم أبو قورة. 

 9771722506ر.د.م.ك 

SS/1-301-768/1, SS/1-301-768/2 

  أبو زيد، مدحت عبد الحميد   .2603

): تبويب البيانات و تمثيلها بيانيا و نزعتها  1اإلحصاء في العلوم السلوكية [نص مطبوع] : الوصف اإلحصائي (
: غالف مصور ص 397 -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -المركزية / مدحت عبد الحميد أبو زيد. 

 سم.24باأللوان ; 

SS/1-150-30/1, SS/1-150-30/2 

  أبو زيد، مدحت عبد الحميد   .2604

القاهرة : دار المعرفة   -علم نفس الطفل [نص مطبوع] : الجزء األول: قلق األطفال / مدحت عبد الحميد أبو زيد. 
دراسات حديثة في علم نفس  (سلسلة -سم.   17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  277 -. 2016الجامعية, 

  الطفل).

 9789772734764ر.د.م.ك  -ص.  277 -ص. 259ص. مالحق:  257 -ص. 229بيبليو: 

SS/1-150-794.1/1, SS/1-150-794.1/2 

  أبو زيد، مدحت عبد الحميد   .2605

  -أبو زيد. علم نفس الطفل [نص مطبوع] : الجزء الثاني: الخوف و الرهاب لدى األطفال / مدحت عبد الحميد 

(سلسلة دراسات  -سم.  17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  410 -. 2016القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  
  حديثة في علم نفس الطفل). 

 9789772734774ر.د.م.ك  -ص.  410 -ص. 381ص. المالحق:  380 -ص. 351بيبليو: 

SS/1-150-794.2/1, SS/1-150-794.2/2 

  بد الحميد أبو زيد، مدحت ع  .2606

علم نفس الطفل [نص مطبوع] : الجزء الثالث: االكتئاب لدى األطفال: أطر نظرية و معايير عربية لمقاييس  
ص. :  516 -. 2016القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -لفظية و اسقاطية ........ / مدحت عبد الحميد أبو زيد. 

  ة للدراسات الحديثة في علم نفس الطفل).(الموسوعة المسلسل -سم.   17*25غالف مصور.إيض. ; 

 9799772734781ر.د.م.ك  -ص.  516 -ص. 455ص. المالحق:  451 -ص. 413بيبليو: 

SS/1-150-794.3/1, SS/1-150-794.3/2 

  أبو زيد، مدحت عبد الحميد   .2607

كندرية : دار المعرفة  اإلس -االكتئاب [نص مطبوع] : دراسة في السيكوباثومترى / مدحت عبد الحميد أبو زيد. 
  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  454 -. 2016الجامعية, 

 9799772737473ر.د.م.ك   -ص.  454 -ص. 423بيبليو: 

SS/1-150-804/1, SS/1-150-804/2 

  أبو زيد، ناصر حامد    .2608

 -. 2008الثقافي العربي, المغرب : المركز  -.  03ط. -الخطاب والتأويل [نص مطبوع] / ناصر حامد أبو زيد. 



  سم. 17*24ص ;  268

 995368345ر.د.م.ك 

SH/1-189-85/1, SH/1-189-85/2 

  أبو زيدون، وديع    .2609

بيروت :  -.  2ط -تاريخ اإلمبراطورية العثمانية [نص مطبوع] : من التأسيس إلى السقوط / وديع أبو زيدون. 
  سم.24مل. ; ص. : مص. 373 -. 2011األهلية للنشر و التوزيع, 

 ص 383-ص371ص -بيبليو.ص

1-953-468/1, 1-953-468/2 

  أبو زيدون، وديع    .2610

  -. 2ط -تاريخ األندلس [نص مطبوع] : من الفتح اإلسالمي حتى سقوط الخالفة في قرطبة / وديع أبو زيدون. 

  سم.24ص. : مص. مل. ; 365 -. 2009بيروت : األهلية للنشر والتوزيع, 

 ص 365-ص361ص -بيبليوص

1-953-477/8, 1-953-477/1 

  أبو سكينه، نادية حسن   .2611

عمان : دار    -العالقات و المشكالت األسرية [نص مطبوع] / نادية حسن أبو سكينه; منال عبد الرحمن خضر. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  344 -. 2011الفكر, 

 9789957079000ر.د.م.ك  -. 343-333بيبليوغرافيا:ص

SS/1-301-884/1, SS/1-301-884/2 

  أبو سمرة، محمد    .2612

. 2007عمان : دار أسامة,  -المحرقة النازية [نص مطبوع] : بين رايخ برلين ويهود فلسطين / محمد أبو سمرة.  

 سم. 17*24ص ;  240 -

1-320-357/6, 1-320-357/1 

  أبو سنة, كمال   .2613

الجزائر : دار الخلدونية,   -ع] : المدخل الميسر في علم تفسير القرآن / كمال أبو سنة. أسهل التفاسير [نص مطبو
  سم. 24ص. ;  288 -. 2006

 996152117xر.د.م.ك 

SH/1-220-23/1 

  أبو سنينه،محمد جمال   .2614

نه, حسين  الطاعة الزوجية [نص مطبوع] : فى الفقه اإلسالمى و قانون األحوال الشخصية / محمد جمال أبو سني
  سم. 24ص. ;  236 -. 2005عمان : دار الثقافة للنشر,  -مطاوع الترتورى. 

 3058169957ر.د.م.ك 

SH/1-250-52/1, SH/1-250-52/2 

  أبو شاقور، نعيمة عبد السالم   .2615

نعيمة  الفتنة الكبرى [نص مطبوع] : دراسة في الفتح العربي االسالمي و التغيرات االجتماعية و االقتصادية / 
 17*25ص. : غالف مصور. ;  367 -. 2015عمان : دار الكندي للنشر و التوزيع,  -عبد السالم أبو شاقور. 



  سم.

 9789957599041ر.د.م.ك   -ص.  367 -ص. 347بيبليو: 

SH/1-953-727/1, SH/1-953-727/2 

  أبو شريخ, شاهر ذيب    .2616

عمان : دار   -ن الكريم [نص مطبوع] / شاهر ذيب أبو شريخ. األساليب التربوية و الوسائل التعليمية في القرآ
  سم. 24ص. ;  224 -. 2004جرير, 

 9957380168ر.د.م.ك 

SH/1-220-34/1 

  أبو شعيرة ،خالد محمد    .2617

التربية الخاصة [نص مطبوع] : بين التوجهات النظرية و التطبيقية / ثائر أحمد غباري; محمد أحمد خصاونه;  
 سم. 24 -. 2010عمان : مكتبة المجتمع العربي,   -. 1ط. -و شعيرة.  خالد محمد أب

1-370-706/1, 1-370-706/2 

  أبو شعيشع أبو دنيا، عبد المنعم صبحي    .2618

  -العلمانية في التعليم [نص مطبوع] : أهدافها و آثارها و مقاومتها / عبد المنعم صبحي أبو شعيشع أبو دنيا. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  167 -. 2008لجديدة, القاهرة : دار الجامعة ا

 9773283356ر.د.م.ك   -ص.  161 -ص. 152بيبليو: 

SS/1-370-996/1, SS/1-370-996/2 

  أبو شعيشع،مصطفى علي.   .2619

االسكندرية :  -دراسات في الوثائق ومراكز المعلومات الوثائقية. [نص مطبوع] / مصطفى علي. أبو شعيشع. 
 سم. 24ص. : عالف ملون. ; 399 -. 2001افة العلمية., دار الثق

SH/1-020-23/1, SH/1-020-23/2 

  أبو شنب، جمال محمد   .2620

االسكندرية : دار  -أصول االجتماع السياسي [نص مطبوع] : النشأة, القضايا, التطبيقات / جمال محمد أبو شنب. 
 سم. 24لوان ; ص. : غالف مصور باأل 354 -. 2011المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-815/1, SS/1-301-815/2 

  أبو شنب، جمال محمد   .2621

  -علم اإلجتماع اإلداري [نص مطبوع] : الجودة و التميز في إدارة المؤسسات / جمال محمد أبو شنب. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  240 -. 2013االسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

 978977273ر.د.م.ك 

SS/1-301-936/1, SS/1-301-936/2 

  أبو صالح، أحمد    .2622

عمان :   -موسوعة الجنوب األرض واإلنسان [نص مطبوع] : المجلد األول: مدينة معان / أحمد أبو صالح. 
  سم.  25ص. : غالف مصور. ;  160 -. 2012اليازوري, 

 ص. 156بيبليو: 

SH/1-030-7.1/1, SH/1-030-7.1/2 



  أبو صعيليك, محمد عبد هللا   .2623

عمان :    -األحاديث النبوية المبشرة بنصر اإلسالم و المسلمين [نص مطبوع] / محمد عبد هللا أبو صعيليك. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  232 -. 2005األكاديميون للنشر و التوزيع, 

 995744901Xر.د.م.ك 

SH/1-230-40/1 

  عيليك، محمد عبد هللا أبو ص  .2624

دمشق : دار القلم ;   -جهود المعاصرين في خدمة السنة المشرفة [نص مطبوع] / محمد عبد هللا أبو صعيليك. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  139 -. 1995بيروت : الدار الشامية, 

SH/1-230-44/1, SH/1-230-44/2 

  أبو صعيليليك, محمد عبد هللا   .2625

دمشق : دار القلم,   -ق [نص مطبوع] : إمام أهل المغازي و السير / محمد عبد هللا أبو صعيليليك.  محمد إبن إسحا
  ).53(أعالم المسلمين ;  -سم.  22ص. ;  128 -. 1994

 122ص.-113بيبليوغرفيا : ص. 

SH/1-922-33/1 

  أبو طاحون, عدلي    .2626

القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -و طاحون. في النظريات اإلجتماعية المعاصرة [نص مطبوع] / عدلي أب
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  562 -(د.ت). 

SS/1-301-406/1, SS/1-301-406/2 

  أبو طالب, محمد سعيد    .2627

عوامل التربية الجسمية و النفسية و اإلجتماعية [نص مطبوع] / محمد سعيد أبو طالب, شراش أنيس عبد الخالق.  
 ).2(علم التربية العام ;  -سم. 24ص. : غالف ملون ; 191 -. 2001بيروت : دار النهضة العربية,  -

SS/1-370-171/1, SS/1-370-171/2 

  أبو طالب, محمد سعيد    .2628

علم التربية التطبيقي [نص مطبوع] : المناهج و تكنولوجيا تدريسها و تقويمها / محمد سعيد أبو طالب, شراش 
(علم التربية  -سم. 24ص. : غالف ملون ; 287 -. 2001بيروت : دار النهضة العربية,  -الخالق. أنيس عبد 

 ).2العام ; 

SS/1-370-172/1, SS/1-370-172/2 

  أبو طالب, محمد سعيد    .2629

 بيروت : دار النهضة العربية, -علم التربية العام [نص مطبوع] : ميادينه و فروعه / محمد سعيد أبو طالب. 

 ).1(علم التربية العام ;  -سم. 24ص. : غالف ملون ; 229 -. 2001

SS/1-370-173/1, SS/1-370-173/2 

  أبو عابد،محمود محمد   .2630

إربد : دار الكتاب  -المرجع في اإلشراف التربوي و العملية اإلشرافية [نص مطبوع] / محمود محمد أبو عابد. 
 سم. 24; ص. : غالف مصور 358 -. 2005الثقافي, 

1-370-688/1, 1-370-688/2 



  أبو عامر, عالء   .2631

 -. 2001عمان : الشروق,  -قوانينها / عالء أبو عامر. -مؤسساتها-الوظيفة الدبلوماسية [نص مطبوع] : نشأتها

  سم.17×24ص ;  296

 9957001671ر.د.م.ك 

1-327-167/3, 1-327-167/1 

  حميد  أبو عبية, طه عبد المقصود عبد ال   .2632

الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة في تاريخ العلوم اإلسالمية / طه عبد المقصود عبد الحميد أبو عبية.  
  سم. 24. ; 1180الى ص 467من ص -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 274513938xر.د.م.ك 

SH/1-953-208.2/1, SH/1-953-208.2/2 

  د عبد الحميد  أبو عبية, طه عبد المقصو  .2633

االول, الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة في تاريخ العلوم اإلسالمية / طه عبد المقصود عبد الحميد أبو 
  سم. 24ص. ;  468 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -عبية. 

  274513938xر.د.م.ك 

 محتوي في : , االول

SH/1-953-208.1/1, SH/1-953-208.1/2 

  بو عرجة, تيسير أحمد  أ  .2634

/ تيسير أحمد أبو  Mass communication and societyاإلتصال و قضايا المجتمع [نص مطبوع] = 
  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  208 -. 2013عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -عرجة. 

  سم.

 9789957069322ر.د.م.ك  -. 208ص.-205بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-001.5-744/1, SH/1-001.5-744/2 

  أبو عرقوب، إبراهيم    .2635

عمان : دار مجدالوي  -اإلتصال اإلنساني و دوره في التفاعل اإلجتماعي [نص مطبوع] / إبراهيم أبو عرقوب. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;   292 -. 2009للنشر و التوزيع, 

SS/1-301-652/1, SS/1-301-652/2 

  أبو علي, محمد بركات حمدي    .2636

 248 -. 2000عمان : دار وائل,   -دراسات في اإلعجاز البياني [نص مطبوع] / محمد بركات حمدي أبو علي. 

(سلسلة األدب والبالغة والبيان القرآني : سلسلة األدب والبالغة والبيان القرآني   -سم.  24ص. : غالف مص. ; 
 ;4.(  

 9957110888.ك ر.د.م

SH/1-220-32/1, SH/1-220-32/2 

  أبو علية, عبد الفتاح حسن   .2637

 -القدس [نص مطبوع] : دراسة تاريخية حول المسجد األقصى و القدس الشريف / عبد الفتاح حسن أبو علية. 

  سم.17* 24ص. ;  188 -. 2000الرياض : دار المريخ, 

 9960244644ر.د.م.ك 

SH/1-953-203/1, SH/1-953-203/2 



  أبو علية, عبد الفتاح حسن   .2638

الرياض : دار   -تاريخ أوروبا الحديث و المعاصر [نص مطبوع] / عبد الفتاح حسن أبو علية, اسماعيل ياغي. 
  سم.  24ص. : إيض:غالف مصور: ملون ;  528 -. 1984المريخ ; الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 528-505ص: -خرائط ص  503-400ص: -ببليوغرافيا ص

1-940-17/1 

  ابو عمران الشيخ   .2639

الجزائر : دار   -[نص مطبوع] / ابو عمران الشيخ, محمد جيجلي.  1955 -1935الكشافة اإلسالمية الجزائرية : 
 سم. 24ص. : ايض. ; 432 -. 2010االمة, 

1-965-92/4, 1-965-92/2 

  أبو عمران الشيخ   .2640

:  379ص.  -. 2006الجزائر : ثالة : [د.ن],  -والتاريخ [نص مطبوع] / أبو عمران الشيخ. قضايا في الثقافة 

  سم.24ملون ومصور ; 

 9961795490ر.د.م.ك 

sh1-189-212/1, sh1-189-212/2 

  أبو عواد , إبراهيم   .2641

ص. ; 184  -. 2007األردن : دار اليازوري,  -األساس الفكري للجاهلية [نص مطبوع] / إبراهيم أبو عواد. 
  سم.24

 9957121227ر.د.م.ك 

1-953-341/1, 1-953-341/2 

  أبو عيانة , فتحى محمد   .2642

القاهرة : دار   -جغرافية العمران [نص مطبوع] : دراسة تحليلية للقرية و المدينة / فتحى محمد أبو عيانة. 
  سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  280 -. 2005المعرفة الجامعية, 

 9789772732947ر.د.م.ك  -شكال. جداول أ

SH/1-913-36/1, SH/1-913-36/2 

  أبو عيطة، السيد   .2643

الزواج و الطالق في زمن العولمة [نص مطبوع] : أشهر النماذج العلمية في الخليج العربي و السعودية و مصر 
  سم. 24مص. و مل. ;  ص. : غالف  190 -. 2014اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -السيد أبو عيطة.  /

 9789773791290ر.د.م.ك 

1-250-140/1, 1-250-140/2 

  ابو غربية, ايمان   .2644

ص. ; 200  -. 2009عمان : دار البداية,  -. 1ط. -القياس و التقويم التربوي [نص مطبوع] / ايمان ابو غربية. 
  سم.24

 9789957452360ر.د.م.ك 

1-370-360/3, 1-370-360/1 



  أبو غريبة،سمية    .2645

ص. : غالف 158 -. 2009عمان : دار وائل,  -. 1ط. -معلمة الروضة [نص مطبوع] / سمية أبو غريبة. 
 سم . 24مصور ; 

1-370-679/1, 1-370-679/2 

  أبو غريبة،سمية    .2646

: غالف  ص.158 -. 2009عمان : دار وائل,  -. 1ط. -معلمة الروضة [نص مطبوع] / سمية أبو غريبة. 
 سم . 24مصور ; 

  أبو غنيمة،عادل يوسف   .2647

القاهرة : دار الفجر,  -التأهيل المهني لذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / عادل يوسف أبو غنيمة. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 304 -. 2011

  9789773582476ر.د.م.ك  -. 0

1-370-753/1, 1-370-753/2 

  بد القادر  أبو فارس، محمد ع  .2648

عمان  -صفحات من التاريخ السياسي لألخوان المسلمين في األردن [نص مطبوع] / محمد عبد القادر أبو فارس. 
 سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;   293 -. 2000: دار الفرقان, 

SH/1-953-689/1 

  أبو قحف، عبد السالم    .2649

االسكندرية : الدار الجامعية,  -مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. هندسة اإلعالن اإلعالن اإلليكتروني [نص 
  سم. 24ص. ;  474 -. 2006

 9775433851ر.د.م.ك 

1-659-54/1, 1-659-54/2 

  أبو قحف، عبد السالم    .2650

 -. 1996االسكندرية : الدار الجامعية,  -محاضرات في هندسة اإلعالن [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 

 سم.X17سم24. ; ص 350

1-659-9/2, 1-659-9/3 

  أبو قحف، عبد السالم    .2651

االسكندرية : المكتب العربي الحديث,  -محاضرات في العالقات العامة [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
 سم.x17سم24ص. ;  232 -[د.ت]. 

1-659-14/1 

  أبو قحف، عبد السالم    .2652

 349 -. 2003االسكندرية : دار الجامعةالجديدة للنشر,  -عبد السالم أبو قحف. هندسة اإلعالن [نص مطبوع] / 

 سم. x17سم24ص. ; 

1-659-18/1, 1-659-18/2 



  أبو لحية، نور الدين    .2653

القاهرة : دار الكتاب   -, لتحكيم / نور الدين أبو لحية. -الخالفات الزوجية [نص مطبوع] : األسباب, العالج
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  84 -. 2007الحديث, 

SS/1-301-957/1, SS/1-301-957/2 

  أبو لحية، نور الدين    .2654

محمد صلى هللا عليه و سلم [نص مطبوع] : المحبون للنبي صلى هللا عليه و سلم المقبلون على دينه و المنصفون 
ص. : غالف مص. و مل.   650 -. 2012حديث, القاهرة : دار الكتاب ال -قلوب مع محمد / نور الدين أبو لحية. 

  سم. 24; 

 9773502228ر.د.م.ك 

1-230-86/1, 1-230-86/2 

  أبو لحية، نور الدين    .2655

 -محمد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات العلمية في القرآن و الحديث [نص مطبوع] / نور الدين أبو لحية. 

  سم. 24. : غالف مص. و مل. ; ص 460 -. 2008القاهرة : دار الكتاب الحديث, 

 9773502252ر.د.م.ك 

1-230-83/1, 1-230-83/2 

  أبو لحية، نور الدين    .2656

محمد صلى هللا عليه وسلم و المعجزات الحسية و الخوارق الكونية [نص مطبوع] : براهين على نبوته / نور 
  سم.  24: غالف مص. و مل. ; ص.   410 -. 2008القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -الدين أبو لحية. 

 9773502198ر.د.م.ك 

1-230-82/1, 1-230-82/2 

  أبو ليلة, أحمد   .2657

 176 -. 2006القاهرة : دار الفكر العربي,  -قراءة جديدة في فكر طه حسين [نص مطبوع] / أحمد أبو ليلة. 

 سم.  24ص. ; 

1-928-72/1, 1-928-72/2 

  أبو مصلح, عدنان    .2658

عمان : دار اسامة للنشر و التوزيع : دار المشرق  -االجتماع [نص مطبوع] / عدنان أبو مصلح. معجم علم 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  520 -الثقافي, [د.ت]. 

SHS/1-030-48/1, SHS/1-030-48/10 

  أبو معال, عبد الفتاح   .2659

  -و المدرسة [نص مطبوع] / عبد الفتاح أبو معال. تنمية اإلستعداد اللغوي عند األطفال في األسرة و الروضة 

  سم. 24ص ;  238 -. 2005عمان : دار الشروق, 

 4238009957ر.د.م.ك 

SS/1-370-186/1, SS/1-370-186/2 

  أبو مغلي, سميح    .2660

ر و عمان : دار اليازوري للنش -تربية الطفل في اإلسالم [نص مطبوع] / سميح أبو مغلي, عبد الحافظ سالمة. 
 سم.24ص. : غالف ملون. ; 158 -. 2001التوزيع, 



SS/1-370-143/1 

  أبو مغلي، سميح    .2661

. 2013عمان : دار اليازوري,  -التنشئة اإلجتماعية للطفل [نص مطبوع] / سميح أبو مغلي; عبد الحافظ سالمة. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  200 -

 9789957125073ر.د.م.ك 

SS/1-301-934/1, SS/1-301-934/2 

  أبو مغلي،سميح    .2662

عمان : دار   -.  1ط. -تعليم األطفال القراءة و الكتابة [نص مطبوع] / عبد الحافظ سالمة; سميح أبو مغلي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 223 -. 2012البداية, 

 9789957452131ر.د.م.ك 

1-370-666/1, 1-370-666/2 

  أبو ناشي, منى سعيد    .2663

األردن : دار   -قدرة التفكير الناقد / منى سعيد أبو ناشي.  -القدرات العقلية [نص مطبوع] : قدرة التقويم 
  سم.24ص. ; 236 -. 2007الجنادرية للنشر و التوزيع, 

 9957501038ر.د.م.ك 

1-370-345/6, 1-370-345/3 

  د ابو نصر، مدحت محم  .2664

/  The power of focusing  &improving memoryقوة التركيز و تحسين الذاكرة [نص مطبوع] = 

ص. : غالف ملون  179 -. 2012القاهرة : المجموعة العربية للتدريب و النشر,  -مدحت محمد ابو نصر. 
  سم. 24x17.إيض. ; 

 9789776298408ر.د.م.ك  -ص.  179 -ص. 165بيبليوغرافيا : 

1-150-621/1, 1-150-621/2 

  أبوأصبع، صالح خليل    .2665

عمان : دار   - . 3ط.  -في الفكر والحضارة اإلنسانية [نص مطبوع] : نصوص مختارة / صالح خليل أبوأصبع. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  352 -. 2009البركة, 

 9789957414603ر.د.م.ك 

SS/1-301-608/1, SS/1-301-608/2 

  بوأصبع، صالح خليل  أ  .2666

 -. 2008عمان : دار الشروق,  -العالقات العامة و االتصال اإلنساني [نص مطبوع] / صالح خليل أبوأصبع. 

  سم.X17سم24ص. ;  344

 9789957003722ر.د.م.ك 

1-659-61/7, 1-659-61/1 

  أبوالهيجاء، إيهاب أحمد سليمان   .2667

  -بوع] : دراسة نظرية تطبيقية / إيهاب أحمد سليمان أبوالهيجاء. الحيل وأثرها في األحوال الشخصية [نص مط

 سم. 24X30ص. ;  296 -عمان : دار النفائس, [د.ت]. 

SH/1-210-109/1, SH/1-210-109/2 



  أبوبكر، جالل أحمد    .2668

  -[د.م] : مكتبة األنجلو المصرية, [د.ت].  -فنون صغرى فرعونية [نص مطبوع] / جالل أحمد أبوبكر. 

  سم.17سم*24ص. : غالف مل.مص. ; 208

 9789770527955ر.د.م.ك  -صور. 

1-709-26/1, 1-709-26/2 

  آبوت, باتريك ل    .2669

القاهرة : المجلس   -الكوارث الطبيعية [نص مطبوع] : المجلد األول / باتريك ل آبوت, منصور توفيق علي. 
 سم.  24ص. ;   600 -. 2003األعلى للثقافة, 

1-910-10.1/1 

  آبوت, باتريك ل    .2670

القاهرة : المجلس   -الكوارث الطبيعية [نص مطبوع] : المجلد الثاني / باتريك ل آبوت, منصور توفيق علي. 
 سم.  24ص. ; 557 -. 2003األعلى للثقافة, 

1-910-10.2/1 

  أبوجادو, صالح محمد علي علي    .2671

عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع,  -ي أبوجادو. علم النفس التربوي [نص مطبوع] / صالح محمد علي عل
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 447 -. 2006

 8067069957ر.د.م.ك 

SS/1-150-98/1, SS/1-150-98/2 

  أبوجعفر, هاني   .2672

القاهرة : أكادمية الفنون,  -مدخلى في دراسة الفنون الشعبية المصرية و العربية [نص مطبوع] / هاني أبوجعفر.  
 . فنون شعبية). 22(دفاتر األكادمية ;  -سم.  24;  9773059588 -. 2006

SH/1-790-30/1, SH/1-790-30/2 

  أبوحماد, ناصر الدين    .2673

عمان : عالم   -إختبارات الذكاء و مقاييس الشخصية [نص مطبوع] : تطبيق ميداني / ناصر الدين أبوحماد. 
  سم. 24ص. ;  554 -. 2007الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  

 7884669957ر.د.م.ك 

SS/1-150-176/1, SS/1-150-176/2 

  أبوحماد, ناصر الدين    .2674

عمان : عالم   -تعديل السلوك اإلنساني و أساليب حل المشكالت السلوكية [نص مطبوع] / ناصر الدين أبوحماد. 
  سم.24ص ; 325 -. 2008الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  

 9789957700391ر.د.م.ك 

SS/1-150-194/1, SS/1-150-194/2 

  أبوحماد، زياد    .2675

ص. ;  334  -. 2009عمان : دار النفائس,  -.  3ط.  -معالم في الثقافة اإلسالمية [نص مطبوع] / زياد أبوحماد. 
 سم. 17*24



SH/1-210-153/1, SH/1-210-153/2 

  أبوخزام، إبراهيم   .2676

مطبوع] : دراسة شلملة لنظرية توازن القوى وعالقتها الجدلية بالحرب والسالم / الحروب وتوازن القوى [نص 
  سم. 17*24ص ;  299 -. 2009ليبيا : دار الكتاب الجديد,  -إبراهيم أبوخزام. 

 9957293742ر.د.م.ك 

1-320-361/1, 1-320-361/2 

  ابودبسة، فداء حسين   .2677

 -. 2010عمان : داراإلعصار العلمي,  -فداء حسين ابودبسة.  /فلسفة علم الجمال عبر العصور [نص مطبوع] 

 سم. 17*24ص ;  183

1-701-13/1, 1-701-13/2 

  ابودبسة، فداء حسين   .2678

 219 -. 2012عمان : دار االعصار العلمي,  -التصميم [نص مطبوع] : أسس ومبادئ / فداء حسين ابودبسة. 

  سم.17*24ص ; 

 9789957524425ر.د.م.ك 

1-701-9/1, 1-701-9/2 

  ابودياب، فوزي    .2679

بيروت : دار النهضة العربية   -المفاهيم الحديثة لالنظمة و الحياة السياسية [نص مطبوع] / فوزي ابودياب. 
  سم.  24غالف ملون ; -ص :  221 -. 1971للطباعة و النشر, 

 ببليوغرافيا

1-320-395/1, 1-320-395/2 

  ناصري  أبوراس الجزائري، ال  .2680

  -عجائب األسفار ولطائف األخبار [نص مطبوع] : الجزء الثاني / الناصري أبوراس الجزائري; محمد بوركبة. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  631 -. 2012الجزائر : وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

 9789931384359ر.د.م.ك 

1-920-34.2/1, 1-920-34.2/2 

  حمدالسيد محمد أبورحاب، م  .2681

  -المدارس المغربية في العصر المريني [نص مطبوع] : دراسة آثارية معمارية / محمدالسيد محمد أبورحاب. 

  سم. 17*24ص ;   799 -. 2011القاهرة : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 9789773278703ر.د.م.ك 

1-720-23/1, 1-720-23/2 

  ابورمان، سامر رضوان   .2682

االبعاد السياسية للحوار بين الحضارات [نص مطبوع] : الحوار اإلسالمي المسيحي نموذجا / سامر رضوان  
 سم. 17*24ص ;  222 -. 2005عمان : جدار للكتاب,  -. 02ط. -ابورمان. 

1-320-353/1, 1-320-353/2 



  أبورياش, حسين محمد    .2683

 -. 2007عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع,  -ش.  التعلم المعرفي [نص مطبوع] / حسين محمد أبوريا

  سم.24ص. : غالف ملون ; 415

 7367069957ر.د.م.ك  -ط. 

SS/1-370-178/1, SS/1-370-178/2 

  أبوزعيزع، عبد هللا يوسف   .2684

 167 -. 2014عمان : دار جليس الزمان,  -مبادئ العالج النفسي [نص مطبوع] / عبد هللا يوسف أبوزعيزع.  

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789957810559ر.د.م.ك 

SS/1-150-751/1, SS/1-150-751/2 

  ابوزيد، ابوالحسن عبد الموجود ابراهيم   .2685

االسكندرية :  -التنمية االجتماعية و حقوق االنسان [نص مطبوع] / ابوالحسن عبد الموجود ابراهيم ابوزيد. 
(سلسلة كتب التنمية في  -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  478 -. 2009المكتب الجامعي الحديث, 

  ). 1األلفية الثالثة ; 

 9774380527ر.د.م.ك 

SS/1-301-754/1, SS/1-301-754/2 

  أبوزيد، مدحت عبد الحميد   .2686

رفة الجامعية,  [د.م] : دار المع -علم النفس العام [نص مطبوع] : الجزء األول / مدحت عبد الحميد أبوزيد. 
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  320 -. 2016

 ص. 320 -ص. 313بيبليو: 

SS/1-150-813/1, SS/1-150-813/2 

  أبوسليمان،ناريمان علي   .2687

عمان : دار الفكر,   -التربية البيئية للطفل [نص مطبوع] / صالح عبد العزيز ترك; ناريمان علي أبوسليمان. 
  سم. 17×24ص. ;  208 -. 2009

 9789957076047ر.د.م.ك 

1-370-510/4, 1-370-510/5 

  أبوسمرة، محمد    .2688

مفهوم الحريات [نص مطبوع] : دراسة مقارنة في النظم السياسية واالقتصادية و االجتماعية و الدينية المعاصرة 
  سم. 16*24;  ص. : غالف مصور. 142 -. 2012عمان : دار الراية للنشر و التوزيع,  -محمد أبوسمرة.   /

 9789957544454ر.د.م.ك  -ص.  141 -ص. 139بيبليوغرافيا : 

1-320-490/1, 1-320-490/2 

  أبوسيد أحمد, محمد محمد أحمد   .2689

لبنان : دار الكتب العلمية,  -حماية المستهلك في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد محمد أحمد أبوسيد أحمد. 
  سم.  24ملون ; ص. : غالف  432 -. 2004

 3431274512ر.د.م.ك 

1-250-66/1 



  ابوشيخة، ياسين نزيه   .2690

 243 -. 2011عمان : مكتبة المجتمع العربي,   -نظريات في علم الجمال [نص مطبوع] / ياسين نزيه ابوشيخة. 

  سم. 17*24ص ; 

 9789957525286ر.د.م.ك 

1-701-8/1, 1-701-8/2 

  أبوصالح، رزان إبراهيم   .2691

عمان :  -األمن الصناعي والسالمة المهنية [نص مطبوع] / ناصر منصور الروسان; رزان إبراهيم أبوصالح. 
 سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  213 - . 2007مكتبة المجتمع العربي, 

1-658-34/1, 1-658-34/2 

  أبوعامود، محمد سعد   .2692

 -. 2012القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -مد سعد أبوعامود. النظم السياسية في ظل العولمة [نص مطبوع] / مح

  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  298

 9789773791905ر.د.م.ك  -ص.  296 -ص. 295بيبليوغرافيا : 

1-320-491/1, 1-320-491/2 

  أبوعواد, إبراهيم   .2693

عمان : دار اليازوري العلمية  -وعواد. صورة اليهود في القرآن و السنة و األناجيل [نص مطبوع] / إبراهيم أب
  سم.  24ص. : غالف مص. ;   215 -. 2008للنشر و التوزيع, 

 7069129957ر.د.م.ك 

SH/1-290-4/1 

  أبوعوض، سليم    .2694

ص. : غالف   265 -. 2008عمان : دار أسامة,  - التوافق النفسي للمسنين [نص مطبوع] / سليم أبوعوض.
 سم. 24مصور باأللوان ; 

SS/1-150-284/1, SS/1-150-284/2 

  أبوعيد, عارف خليل    .2695

عمان : دار النفائس للنشر و التوزيع,   -العالقات الدولية في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / عارف خليل أبوعيد. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  312 -. 2007

 174779957ر.د.م.ك 

SH/1-250-31/1, SH/1-250-31/2 

  أبوعيد, عارف خليل    .2696

ص.  255 -. 2006األردن : دار النفائس,  -. 05ط. -الوجيز في الميراث [نص مطبوع] / عارف خليل أبوعيد. 
 سم.  24: غالف مصور ; 

SH/1-250-38/1 

  أبوعيشة، زاهدة   .2697

 Posttraumaticالعالج = -األعراض -دمة النفسية [نص مطبوع] : النظريات إضطراب ضغوط ما بعد الص

stress disorder  .ص.256 -. 2012عمان : دار وائل,  -/ زاهدة أبوعيشة, عبد هللا تيسير  

 9789957910082ر.د.م.ك 



1-150-645/1, 1-150-645/2 

  أبوغربية،إيمان   .2698

 231 -. 2009عمان : دار البداية,  -آفاق / إيمان أبوغربية. -اقعو-اإلشراف التربوي [نص مطبوع] : مفاهيم

 سم.17×24ص. ; 

1-370-514/3, 1-370-514/1 

  أبوغزال، معاوية محمود   .2699

عمان : دار المسيرة,  -. 2ط.  -نظريات النمو و تطبيقاتها التربوية [نص مطبوع] / معاوية محمود أبوغزال. 
 سم.  25باأللوان ; ص. : غالف مصور  334 -. 2016

SS/1-150-849/1, SS/1-150-849/2 

  أبوغزلة، حسن عقيل    .2700

  -الحركات االصولية و االرهاب في الشرق االوسط [نص مطبوع] : اشكالية العالقة / حسن عقيل أبوغزلة. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  376 -. 2002[د.م] : دار الفكرللطباعة و النشر و التوزيع, 

 9957072536ر.د.م.ك  -ص.  376 -ص. 365افيا : ببليوغر

1-320-401/4, 1-320-401/5 

  أبوكريشة, عبد الرحيم تمام   .2701

اإلسكندرية : المكتب الجامعي  -دراسات في علم اجتماع التنمية [نص مطبوع] / عبد الرحيم تمام أبوكريشة. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  428 -. 2003الحديث, 

 427ص. - 417ليوغرافيا: ص. بيب

SS/1-301-40/1, SS/1-301-40/2 

  أبولبدة، سبع محمد    .2702

 380 -. 2008عمان : دار الفكر,  -مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي [نص مطبوع] / سبع محمد أبولبدة. 

  سم. 24ص. : غالف ملون و مصور ; 

 3554079957ر.د.م.ك 

SS/1-150-280/1, SS/1-150-280/2 

  أبولفد, ابراهيم    .2703

العرب و مواجهة إسرائيل احتماالت المستقبل [نص مطبوع] : الدراسات األساسية / ابراهيم أبولفد, محمد خالد 
 سم. 24ص. ;  1320 -. 2000بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,   -األزعر عبد الوهاب المسيري. 

1-327-81.1/1, 1-327-81.1/2 

  أبولفد, ابراهيم    .2704

العرب و مواجهة إسرائيل احتماالت المستقبل [نص مطبوع] : نحو استراتيجية و خطة العمل / ابراهيم أبولفد, 
ص. ;  1802 -. 2000بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -محمد خالد األزعر عبد الوهاب المسيري. 

 سم. 24

1-327-81.2/1, 1-327-81.2/2 

  أبومصلح، عدنان    .2705

ص. :  536  -. 2015عمان : دار أسامة,  -معجم مصطلحات علم اإلجتماع [نص مطبوع] / عدنان أبومصلح. 



  سم.  25غالف مصور باأللوان ; 

 9789957221795ر.د.م.ك 

SH/1-030-36/1, SH/1-030-36/2 

  أبومعال، عبد الفتاح شحدة    .2706

القاهرة : الشركة العربية المتحدة   -. 2ط. -عبد الفتاح شحدة أبومعال.  /أدب األطفال وثقافة الطفل [نص مطبوع] 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  312  -. 2016للتسويق والتوريدات, 

 9789776274129ر.د.م.ك 

SS/1-370-1070/1, SS/1-370-1070/2 

  أبومغلي،سميح    .2707

 -. 2009األردن : دار البداية,  -. 1ط. -ع] / سميح أبومغلي. األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية [نص مطبو 

 سم.24سم*17ص : غالف ملون ; 140

1-370-482/2, 1-370-482/1 

  أبونعيم، محمود   .2708

. 2007عمان : اليازوري,  -ترميمه / محمود أبونعيم.  -زخرفته  -نجارة األثاث المنزلي [نص مطبوع] : دهانه 

 سم. 17*24ص ;  192 -

1-745-12/1, 1-745-12/2 

  أبوهنطش، محمد توهيل   .2709

عمان : دار   -علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] : فضايا العنف و الحرب و السالم / محمد توهيل أبوهنطش.  
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  426 -. 2011المستقبل للنشر و التوزيع, 

SS/1-301-725/1, SS/1-301-725/2 

  أبي الحسين, رشيد الدين   .2710

  -مجرد أسماء الرواة عن مالك [نص مطبوع] / رشيد الدين أبي الحسين; أبو محمد بن أحمد بن عبد الهادي. 

 سم. 25ص. ;  449 -. 1997الرياض : مكتبة الغرباء األثرية, 

SH/1-230-39/1 

  أبي بكر, أبي زكريا يحي   .2711

المعروف بتاريخ أبي زكرياء [نص مطبوع] / أبي زكريا يحي أبي بكر; اسماعيل  كتاب سير األئمة وأخبارهم 
(سلسلة النصوص والدراسات التاريخية ;  -سم. 24ص. ; 220 -. 1979الجزائر : المكتبة الوطنية,  -العربي. 

3.(  

 208-197ص: -كشاف ص 193-189ص: -بيبليوغرافيا ص

  أبي حجلة،احمد بن يحي   .2712

ح و تمييز الصالح من الطالح و يليه سلوة الحزين في موت البنين و يليه أنموذج القتال في نقل صرائح النصائ
  104 -. 2011الجزائر : دار زمورة,  -العوال [نص مطبوع] / احمد بن يحي أبي حجلة. 

  (آثار ابن ابي حجلة التلمساني : آثار ابن ابي حجلة التلمساني).  -سم.  17*24ص. ; 158ص+190ص+

  9789931334002.م.ك ر.د

SH/1-210-117/1 



  أبي شيبة، أبي بكر عبد هللا بن محمد   .2713

  -الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد الخامس / أبي بكر عبد هللا بن محمد أبي شيبة. 

  سم. 24ص. ;  575 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط.

 2745114093ر.د.م.ك 

SH/1-230-25.5/1 

  أبي شيبة، أبي بكر عبد هللا بن محمد   .2714

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد االول / أبي بكر عبد هللا بن محمد أبي شيبة; محمد  
  سم . 17*24ص. ;  512 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 02ط. -عبد السالم شاهين. 

 2745114093ر.د.م.ك 

SH/1-230-25.1/1 

  أبي شيبة، أبي بكر عبد هللا بن محمد   .2715

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد الثاني / أبي بكر عبد هللا بن محمد أبي شيبة, محمد  
  سم. 17*24ص. ;   512 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -عبد السالم شاهين. 

 2745114093ر.د.م.ك 

SH/1-230-25.2/1 

  أبي شيبة، أبي بكر عبد هللا بن محمد   .2716

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد الثالث / أبي بكر عبد هللا بن محمد أبي شيبة; محمد  
  سم. 17* 24 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -عبد السالم شاهين. 

 2745114093ر.د.م.ك 

SH/1-230-25.3/1 

 أبي شيبة، أبي بكر عبد هللا بن محمد   .2717
المجلد الرابع / أبي بكر عبد هللا بن محمد أبي   : [Texte imprimé] الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار

سم 17*24 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -شيبة, محمد عبد السالم شاهين.  . 

ISBN 2745114093 

SH/1-230-25.4/1 

  أبي شيبة، أبي بكر عبد هللا بن محمد   .2718

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد السادس / أبي بكر عبد هللا بن محمد أبي شيبة; 
  سم. 17*24 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمد عبد السالم شاهين. 

 2745114093ر.د.م.ك 

SH/1-230-25.6/1 

  أبي شيبة، أبي بكر عبد هللا بن محمد   .2719

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد السابع / أبي بكر عبد هللا بن محمد أبي شيبة; 
  سم. 17*24 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمد عبد السالم شاهين. 

 2745114093ر.د.م.ك 

SH/1-230-25.7/1 



  أبي شيبة، أبي بكر عبد هللا بن محمد   .2720

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد الثامن / أبي بكر عبد هللا بن محمد أبي شيبة; محمد  
 سم. 17* 24 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -عبد السالم شاهين. 

SH/1-230-25.8/1 

   بن محمد أبي شيبة، أبي بكر عبد هللا  .2721

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار [نص مطبوع] : المجلد التاسع / أبي بكر عبد هللا بن محمد أبي شيبة; 
 سم. 17*24 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -محمد عبد السالم شاهين. 

SH/1-230-25.9/1 

  أبي نادر، نايلة   .2722

بيروت : الشبكة العربية لألبحاث   -نص مطبوع] / نايلة أبي نادر. التراث والمنهج بين أركون والجابري [
  سم. 17*24ص ;  590 -. 2008والنشر, 

 .590-579بيبليوغرافيا: ص

SH/1-189-91/1, SH/1-189-91/2 

  إتحاد المؤرخين الجزائريين    .2723

رخين الجزائريين, / إتحاد المؤ Annal of the historianحولية المؤرخ [نص مطبوع] : مجلة دورية = 
ص. : غالف   335 -).  2005، جوان  5الجزائر : دار الكرامة للطباعة و النشر, ( العدد   -إبراهيم فخار. 

  سم. 15*23مصور. ; 

 11124253ر.د.م.ك 

SH/1-965-1061/1 

  إتحاد المؤرخين الجزائريين    .2724

 Annal of the historian : periodical reviewحولية المؤرخ [نص مطبوع] : مجلة دورية = 

published by Algerian : histoiian union  .الجزائر : دار   -/ إتحاد المؤرخين الجزائريين, إبراهيم فخار
  سم.  15*23ص. : غالف مصور. ;  336 -).  2005، جويلية 6الكرامة للطباعة و النشر, ( العدد 

 11124253ر.د.م.ك   -ص.  304 -ص. 299بيبليو: 

SH/1-965-1062/1 

  إتزيوني, أميتاي    .2725

 -الخير العام [نص مطبوع] : إشكاليات الفرد و المجتمع في العصر الحديث / أميتاي إتزيوني; ندى السيد. 

  سم. 24ص. ;  310 -. 2005بيروت : دار الساقي, 

 18551164930ر.د.م.ك 

SS/1-301-387/1, SS/1-301-387/2 

  آتشي، عادل   .2726

علوم التربية [نص مطبوع] : طريقة التدريس التنشيطية و قدرة إنجاز المتعلم بمؤسسات التكوين  علم النفس و 
ص. : غالف ملون و مصور.إيض. ;  283 -. 2013الجزائر : دار العباسي يوسف,  -المهني / عادل آتشي. 

21x14 .سم  

 9789931910367ر.د.م.ك 

1-370-829/1, 1-370-829/2 



  آتشي، عادل   .2727

استراتيجيات التعلم وعالقتها بالكفاءات المهنية لدى متربص التكوين المهني بالجزائر [نص مطبوع] / عادل  
  سم. 30*21ص ;  353 -. 2012الجزائر : جامعة الجزائر,  -آتشي. 

 2012:   2012دكتوراه : علم النفس : 

DA.SS.001/1 

  أتومي, جودي   .2728

  -ريخ [نص مطبوع] : المسيرة الطويلة ألسد الصومام / جودي أتومي. العقيد عميروش بين األسطورة و التا

  سم.21ص. : غالف : مصور ;  346 -. 2005الجزائر : دار ريما, 

 9947008037ر.د.م.ك 

SH/1-965-351/1, SH/1-965-351/2 

  أتومي, جودي   .2729

ص. ; 392 -. 2006يم أتومي, الجزائر : ر -العقيد عميروش أمام مفترق طرق [نص مطبوع] / جودي أتومي. 
  سم.21

 9947013995ر.د.م.ك 

1-965-350/1, 1-965-350/2 

  إتيين، برونو    .2730

ص. : مص. 525 -. 1995الجزائر : دار الفارابي,  -األمير عبد القادر الجزائري [نص مطبوع] / برونو إتيين. 
  سم.24; 

 9961903560ر.د.م.ك 

1-965-746/1 

المدية : جامعة  -. إستخدام الفيس بوك في التحسين من الصورة الذهنية للمؤسسة [نص مطبوع]أثر   .2731
  سم. 27*21ورقة ;  79 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1248/1 

اإلتجاه نحو القراءة عند تالميذ  أثر برنامج تدريسي مقترح لزياة السرعة و اإلستعاب القرائي و تنمية   .2732
 [د.م] : [د.ن], [د.ت].   -. السنة الخامسة من التعليم اإلبتدائي [نص مطبوع]

 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -. أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية على الموارد البشرية [نص مطبوع]  .2733

  .CDسم +  30*21ورقة ;  200

  2014ع : المدية : ل م د : علم االجتما -ماستر

MMA.SS.087/1 

  أجرون ، ش.ر.    .2734

المجتمع الجزائري في مخبر اإليديولوجية الكولينالية [نص مطبوع] : مقاومة القبائل لإلدماج و التفكيك و فشل  
 192 -. 2013الجزائر : تالة,  -. 02ط. -مشاريع التنصير و التجنيس / ش.ر. أجرون; محمد العربي ولد خليفة. 

  سم. 15.5*23;  ص.

 9789931348733ر.د.م.ك 

SH/1-965-971/1 



  أجرون؛ شارل روبير    .2735

/ أجرون؛ شارل   1954إلى اندالع حرب التحرير 1871تاريخ الجزائر المعاصرة [نص مطبوع] : من انتفاضة 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 1018 -. 2008الجزائر : شركة دار األمة,  -روبير. 

 9789961672617ر.د.م.ك 

1-965-608.2/1 

  أجعود، رشيد    .2736

  سم.24ص. : مص. ; 286 -. 2012الجزائر : دار القصبة,  -الشاهد األخير [نص مطبوع] / رشيد أجعود. 

 9789961649664ر.د.م.ك 

1-965-588/1, 1-965-588/2 

  اجعيط، نورالدين    .2737

ص  190 -. 2012االردن : عالم الكتب,  -. 1ط   -تداوليات الخطاب السياسي [نص مطبوع] / نورالدين اجعيط. 
  سم.17*24; 

 9789957705237ر.د.م.ك 

1-320-463/1, 1-320-463/2 

  أجلولي، باهية    .2738

الصدمة النفسية وعالقتها باإلضطرابات السيكوماتية لدى المرأة الجنين [نص مطبوع] / زكية حمزاوي; باهية 
  سم. 27*21ورقة ;  96 - .2019المدية : جامعة المدية,   -أجلولي. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1414/1 

  اجيرون, شارل روبير    .2739

الجزائر :  -. 02ط. -تاريخ الجزائر المعاصرة [نص مطبوع] / شارل روبير اجيرون; تر.عيسى عصفور. 
 سم.17ص. ;  208 -. 1982ديوان المطبوعات الجامعية, 

1-965-49/2, 1-965-49/1 

  إحدادن, زهير    .2740

الجزائر : المؤسسةالوطنية للنشر واإلشهار,   -شخصيات ومواقف تاريخية [نص مطبوع] / زهير إحدادن. 
  سم. 24ص. ;  187 -. 2002

 9789961752043ر.د.م.ك 

1-965-467/3, 1-965-467/1 

  إحدادن، زهير    .2741

الجزائر : منشورات   -[نص مطبوع] / زهير إحدادن.  1962- 1954المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  23ص. : غالف مل. ;  123 -. 2012دحلب, 

 9789961612613ر.د.م.ك 

1-965-831/3, 1-965-831/1 

  أحسن، رابحي   .2742

 222 -. 2013ار الكتاب الحديث, القاهرة : د -النشاط التشريعي للسلطة التنفيذية [نص مطبوع] / رابحي أحسن. 



  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ; 

 9789773505073ر.د.م.ك  -ص.  214 -ص. 201بيبليوغرافيا : 

1-340-2/1, 1-340-2/2 

  أحمد أبو الخير، السيد مصطفى    .2743

في األحالف والتكتالت العسكرية طبقا لقواعد القانون الدولي العام [نص مطبوع] / السيد  النظرية العامة
  سم. 17*24ص ;  400 -. 2010بيروت : مركزدراسات الوحدة العربية,  -مصطفى أحمد أبو الخير. 

 9789953823003ر.د.م.ك 

1-320-460/1, 1-320-460/2 

  أحمد الجباري، جنار عبد القادر    .2744

اط الشخصية وفق نظرية اإلنيكرام وعالقتها بالعبء المعرفي و تمايز الذات [نص مطبوع] / جنار عبد القادر  أنم
  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  220 -. 2015القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -أحمد الجباري. 

 9789774384504ر.د.م.ك  -ص.  214 -ص. 189ص. المالحق:  188 -ص. 175بيبليو: 

SS/1-150-725/1, SS/1-150-725/2 

  أحمد السرير، سميرة   .2745

المدية : جامعة  -الثقافة التنظيمية وبناء الهوية في العمل [نص مطبوع] / حنان قرموش; سميرة أحمد السرير. 
  سم. 27*21ورقة ;  136 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.994/1 

  أحمد المهدي عبد الحليم   .2746

المنهج المدرسي المعاصر [نص مطبوع] : أسسه.بناءه.تنظيماته.تطويره / أحمد المهدي عبد الحليم, رشدي أحمد  
 سم. 17×24ص. ; 592 -. 2008األردن : دار المسيرة,  -.  1ط. -طعيمة. 

1-370-346/11, 1-370-346/12 

  أحمد بدر    .2747

القاهرة : دار قباء : [د.ن],  -علم المكتبات والمعلومات [نص مطبوع] : الدولي والمقارن / أحمد بدر.  مقدمة في
  سم.24ص : غالف ملون ; 349 -. 2001

 9773032639ر.د.م.ك 

SH/1-020-11/1, SH/1-020-11/2 

  أحمد دوقة   .2748

سي في ضوء المقارنة بالكفاءات / أحمد دوقة.  دور التعلم الذاتي التنظيم [نص مطبوع] : واثره على النجاح الدرا 
  سم. 24: ملون ومصور ;  117ص. -. 2014الجزائر : كنوز الحكمة : [د.ن],  -

 9789947600146ر.د.م.ك 

sh1-370-1117/1, sh1-370-1117/2 

  أحمد سرير، زهرة    .2749

- ميولوجية لفيمي "معركة الجزائرصورة المرأة الجزائرية في السينما الثورية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية س

  سم. 30*21ورقة ;   152 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فاطمة نسومر" / وردة حدبي; زهرة أحمد سرير. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر



MMA.SH.502/1 

  أحمد عطا عمر    .2750

ص ; 208 -. 2007األردن : دار الفكر,  -. 1ط. -أحمد عطا عمر.  /تربية الطفل في اإلسالم [نص مطبوع] 
  سم.24

 9957071785ر.د.م.ك 

1-370-398/1, 1-370-398/2 

  أحمد علي، رجاء    .2751

.  2012[د.م] : دار المسيرة,  -/ رجاء أحمد علي.  Islamic philosophyالفلسفة اإلسالمية [نص مطبوع] =  

  سم.25ص ; 294 -

 9789957068356ر.د.م.ك 

SH/1-189-102/1, SH/1-189-102/2 

  أحمد محمد, أشرف السعيد   .2752

الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية [نص مطبوع] : بين رؤية مابعد الحداثة والرؤية اإلسالمية / أشرف  
  سم. 24ص. ; 948 -. 2008القاهرة : دار الجامعة الجديدة,  -السعيد أحمد محمد. 

 9773283909ر.د.م.ك 

1-370-425/2, 1-370-425/1 

  أحمد مريوش   .2753

)  1914-1818محاضرات في تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : االستعمارالفرنسي وردودأفعال المقاومة الوطنية(

: ملون ومصور ;  543ص. -. 2018الجزائر : كنوز الحكمة : [د.ن],  -= الجزء االول / أحمد مريوش.  
  سم.24

 9789947600955ر.د.م.ك 

sh1-965--1120/1, sh1-965--1120/2 

  أحمد مسعود، سمية    .2754

  -م [نص مطبوع] / أحالم سهالوي; سمية أحمد مسعود. 19إلى القرن 16العالقات العثمانية اليمنية من القرن 

  سم.  27*21ورقة ;  89  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1331/1 

  أحمد مسعود، سيدعلي   .2755

م" [نص مطبوع] / سيدعلي أحمد مسعود.   1962-1959قضايا ومسائل في المجلس الوطني للثورة الجزائرية "
 سم. 30*21ص ;   578 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -

  أحمد مهساس   .2756

 -جزائر : دار المعرفة, [د.ت]. ال -[نص مطبوع] / أحمد مهساس.  1954-1914الحركة الثورية فس الجزائر 

  سم. 24ص. : ايض. ; 429

1-965-86/1 

  احمد نايف، محمد   .2757

عمان : دار الحامد,  -. 1ط  -مؤسسات المجتمع المدني و التحول الديمقراطي [نص مطبوع] / محمد احمد نايف. 



  سم.17*24ص ; 164 -. 2012

 9789957325657ر.د.م.ك 

1-320-464/1, 1-320-464/2 

  أحمد يوسفي، محمد   .2758

) عند ذوي اإلعاقات الحركية المكتسبة [نص  PTSDإستراتيجيات مواجهة إضطراب الضغط مابعد الصدمة (
سم +  30* 21ورقة ;  174 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / محمد أحمد يوسفي, حميد مزياني. 

CD.  

 2014ية : ل م د : علم النفس : المد -ماستر

MMA010/1 

  أحمد, أحمد إبراهيم   .2759

اسكندرية : دار الوفاءلدنيا  -العالقات اإلنسانية في المؤسسة التعليمية [نص مطبوع] / أحمد إبراهيم أحمد. 
  سم.  24ص ;  360 -. 2002الطباعة و النشر, 

 1200327977ر.د.م.ك 

SS/1-370-190/1, SS/1-370-190/2 

  بد الظاهر أحمد, سهير ع  .2760

مناهج البحث في العلوم اإلقتصادية و اإلجتماعية [نص مطبوع] / سهير عبد الظاهر أحمد; محمد مدحت 
  سم. 24ص. : غالف ملون بالصور ;  212 -. 2004اإلسكندرية : مكتبة و مطبعة اإلشعاع,  -مصطفى. 

 9773520285ر.د.م.ك 

SS/1-301-46/1, SS/1-301-46/2 

  كامل أحمد, سهير   .2761

القاهرة :  -تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / سهير كامل أحمد; شحاتة سليمان محمد. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  436 -. 2008مركز اإلسكندرية للكتاب, 

 9773881679ر.د.م.ك 

SS/1-301-417/1, SS/1-301-417/2 

  مد, سهير كامل أح  .2762

القاهرة : مركز اإلسكندرية,   -تنشئة الطفل و حاجاته بين النظريو و التطبيق [نص مطبوع] / سهير كامل أحمد. 
  سم.24ص. ; 434 -. 2007

 9167388977ر.د.م.ك 

1-370-280/1, 1-370-280/2 

  أحمد, شعبان الكومي   .2763

. 2006القاهرة : دار الجامعة الجديدة,  -بان الكومي أحمد. أحكام التجميل في الفقه االسالمي [نص مطبوع] / شع

  سم. 17*24ص. ;  222 -

 9773281957ر.د.م.ك 

1-250-125/1 

  أحمد, عطا هللا    .2764

الجزائر : ديوان   -أساليب و طرائق التدريس في التربية البدنية و الرياضية [نص مطبوع] / عطا هللا أحمد. 



  سم. 24ص. ;  229  -. 2006المطبوعات الجامعية, 

 1100509961ر.د.م.ك 

1-370-285/1, 1-370-285/2 

  أحمد, عطية سليمان   .2765

القاهرة : دار الكتب العلمية,  -اللغة اإلنفعالية بين المنطوق والمكتوب [نص مطبوع] / عطية سليمان أحمد. 
  (في علم اللغة النفسي). -سم.  24ص. : غالف ملون ;  126 -. 2001

 198287977ر.د.م.ك × -.  126-123ص -افيا صببليوغر

SS/1-150-11/1, SS/1-150-11/2 

  أحمد, علي فؤاد    .2766

ص. :  438  -بيروت : دار النهضة العربية, (د.ت.).  -علم االجتماع الريفي [نص مطبوع] / علي فؤاد أحمد. 
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 3134459953ر.د.م.ك 

SS/1-301-348/1, SS/1-301-348/2 

  أحمد, غريب سيد    .2767

 574 -. 2004اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -تاريخ الفكر اإلجتماعي [نص مطبوع] / غريب سيد أحمد. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-301-65/1, SS/1-301-65/2 

  أحمد, غريب محمد سيد   .2768

.  2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -ريب محمد سيد أحمد. علم االجتماع الحضري [نص مطبوع] / غ

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  380 -

SS/1-301-158/1, SS/1-301-158/2 

  أحمد, غريب محمد سيد   .2769

  اإلسكندرية : دار -علم إجتماع السلوك اإلنحرافي [نص مطبوع] / غريب محمد سيد أحمد; سامية محمد جابر. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان. ;  460 -. 2005المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-294/1 

  أحمد, محمد جاد    .2770

القاهرة : العلم و اإليمان للنشر و  -التجديد التربوي في التعليم قبل الجامعي [نص مطبوع] / محمد جاد أحمد. 
  سم.24ص. ; 488 -. 2008التوزيع, 

 7149308977ر.د.م.ك 

1-370-284/1, 1-370-284/2 

  أحمد, محمد مصطفى   .2771

اإلسكندرية : دار المعرفة   -محمد مصطفى أحمد.  /الخدمة اإلجتماعية في مجال العالقات العامة [نص مطبوع] 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  318 -. 2003الجامعية, 

SS/1-301-229/1, SS/1-301-229/2 



  احمد، ابراهيم صبرى    .2772

 Online Advocacy Inالمدافعة االلكترونية [نص مطبوع] : و حماية المستهلك من منظور تنظيم المجتمع = 

The Field Of Consumer Protection In Terms Of Community Organizing  مصطفى احمد /
ص. : غالف مصور.إيض.  308 -. 2014القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -تومارد; ابراهيم صبرى احمد. 

  سم. 17*24; 

 9789774384348ر.د.م.ك   -ص.  301 -ص. 283ص. بيبليو:  281 -ص. 245المالحق: 

SS/1-301-1074/1, SS/1-301-1074/2 

  أحمد، بدر الدين مصطفى   .2773

.  2011عمان : دار المسيرة,  -/ بدر الدين مصطفى أحمد.  Aestheticsفلسفة الفن و الجمال [نص مطبوع] = 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;   336 -

 9789957068240ر.د.م.ك   -ص.  336 -ص. 331بيبليو : 

SH/1-111-20/1, SH/1-111-20/2 

  أحمد، حسن إبراهيم   .2774

 282 -. 2009دمشق : النايا,  -العنف من الطبيعة إلى الثقافة [نص مطبوع] : دراسة أفقية / حسن إبراهيم أحمد. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-301-873/1, SS/1-301-873/2 

  احمد، حسين عبدالحميد   .2775

القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب,  -شرين [نص مطبوع] / حسين عبدالحميد احمد. اإلستعمار في القرن الع
 سم. 23*17ص. ;  178 -. 1975

SH/1-902-37/1 

  أحمد، حمدي علي    .2776

 -المجتمعات الجديدة بين سياسة االنتشار الحضري و التنمية المتوازنة [نص مطبوع] / حمدي علي أحمد. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  200 -. 2009المعرفة الجامعية, االسكندرية : دار 

SS/1-301-783/1, SS/1-301-783/2 

  أحمد، سهير كامل   .2777

اإلسكندرية : مركز  -علم النفس اإلجتماعي بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / سهير كامل أحمد. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  334 -. 2001اإلسكندرية للكتاب, 

SS/1-150-35/1, SS/1-150-35/2 

  أحمد، عبد هللا   .2778

القاهرة : دار   - التربوي وتحديات عصر العولمة [نص مطبوع] / عبد هللا أحمد.  اإلتجاهات الحديثة في علم النفس
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    131 -. 2008الكتاب الحديث, 

 977350025xر.د.م.ك 

SS/1-150-295/1, SS/1-150-295/2 

  أحمد، علي خليل    .2779

عمان : دار   -قدمات، الوقائع، النتائج) / علي خليل أحمد. الدولة العثمانية في سنوات المحنة [نص مطبوع] : (الم



  سم. 24ص : غباف مصور و ملون ;  196 -. 2010الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957325039ر.د.م.ك  -. 194ص-177بيبليوغرافيا:ص

SH/1-953-573/1, SH/1-953-573/2 

  أحمد، فتحي السيد عبدة أبو سيد   .2780

جتماعية [نص مطبوع] : رؤية إجتماعية في األحكام الشرعية / فتحي السيد عبدة أبو سيد  اإلسالم والعدالة اإل
  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  260 -. 2009القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -أحمد. 

 9772121484ر.د.م.ك 

SS/1-301-53/01, SS/1-301-530/2 

  أحمد، لطفي بركات    .2781

ق وتربيته [نص مطبوع] : دراسات نفسية تربوية لالطفال غير العاديين / عبد المجيد سيكولوجية الطفل المعو
 سم. 24ص. ; 242 -. 1966القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -عبد الرحيم; لطفي بركات أحمد. 

1-150-712/1 

  أحمد، ماهود   .2782

عمان : دروب  -ماهود أحمد.  /منمنمات ومخطوطة مقامات الحريري العظمى في بطرسبورغ [نص مطبوع] 
 سم. 22*30ص ;  314 -. 2009للنشر والتوزيع : اليازوري, 

1-745-4/1, 1-745-4/2 

  أحمد، محمد حمدان    .2783

عمان :  -. 1ط. -م) / محمد حمدان أحمد. 1453-330تاريخ بيزنطة [نص مطبوع] : السياسي والحضاري ( 
  سم. 25الف مصور. ; ص. : غ 395 -. 2015دار االعصار العلمي, 

 9789957981341ر.د.م.ك  -ص.  394-ص. 391ص. مالحق:  389 -ص. 387بيبليو: 

SH/1-940-86/1, SH/1-940-86/2 

  أحمد، مروة محروس   .2784

القصة الحركية واأللعاب الصغيرة في تنمية الذكاء اإلجتماعي لدى األطفال [نص مطبوع] : برنامج مقترح /  
ص. :  235 -. 2016اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -أحمد; هالة إبراهيم الجرواني. مروة محروس 

  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789772739905ر.د.م.ك   -. 230ص. -144مالحق: ص.

SS/1-370-1080/1, SS/1-370-1080/2 

  أحمد، نجالء محمد علي   .2785

[د.م] : دار المعرفة الجامعية,   -طبوع] / نجالء محمد علي أحمد. فن تدريس اللغة العربية للمبتدئين [نص م
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  316 -[د.ت]. 

 9789772733715ر.د.م.ك   -ص.  311 -ص. 297بيبليو: 

SS/1-370-1066/1, SS/1-370-1066/2 

  أحمد، نجالء محمد علي   .2786

 237 -. 2016االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -أدب األطفال [نص مطبوع] / نجالء محمد علي أحمد. 

 ).9(دراسات وقضايا الطفولة المبكرة ورياض األطفال ;  -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  



SS/1-370-1076/1, SS/1-370-1076/2 

  أحمد، نجالء محمد علي   .2787

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -. مسرح الطفل [نص مطبوع] / محمد السيد حالوة; نجالء محمد علي أحمد
 ).6(دراسات وقضايا التربية الخاصة ;  -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  212 -[د.ت]. 

SS/1-370-1085/1, SS/1-370-1085/2 

  احمد، نهلة شهاب   .2788

ص. : مص. مل. ; 288 -. 2009عمان : دار الفكر,  -تاريخ المغرب العربي [نص مطبوع] / نهلة شهاب احمد. 
  سم.24

 9789957077167ر.د.م.ك  -ص. 288-ص280ص -بيبليو. ص

1-953-462/1, 1-953-462/2 

 أحمد،أبو امجد    .2789
الجزائر : دار البعث,  -بين الحاجة و اإلمكان / أبو امجد أحمد.  : [Texte imprimé] علم االجتماع االسالمي

سم 12*16.5ص. ;  94 -. 1982 . 

SS/1-301--1151/1 

  أحمد،علي فؤاد    .2790

بيروت : دار النهضة العربية,  -مشكالت المجتمع الريفي في العالم العربي [نص مطبوع] / علي فؤاد أحمد. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  109 -[د.ت]. 

SS/1-301-563/1 

  احميده, عميراوي    .2791

 207 -. 2009الجزائر : دار الهدى,  -. 02ط. -ميده.  من تاريخ الجزائر الحديث [نص مطبوع] / عميراوي اح

  سم. 30ص. : غالف مصور. ; 

 978994705283ر.د.م.ك  -ص.  191ص. بيبليو:  205 -ص. 193المالحق : 

1-965-186/1, 1-965-186/2 

  احميده, عميراوي    .2792

الجزائر : دار   -ميده. [نص مطبوع] / عميراوي اح 1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية 
  سم.30ص. ; 150 -. 2009الهدى, 

 978994726219ر.د.م.ك 

SH/1-965-281/4, SH/1-965-281/5 

  احميده, عميراوي    .2793

الجزائر في أدبيات الرحلة و األسر خالل العهد العثماني [نص مطبوع] : ( مذكرات تيدنا أنموذجا ) / عميراوي 
  سم.  24ص. : غالف: مصور, ملون ;  160 -. 2009ى,  الجزائر : دار الهد -احميده. 

 9789961605004ر.د.م.ك 

SH/1-965-285/4, SH/1-965-285/5 

  أخطانا, محمد    .2794

 24ص. ;  214 -. 2002اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -مقالة في الفعل العربي [نص مطبوع] / محمد أخطانا. 



  ).4لسفية العربية ; (سلسلة دراسات إتحاد الجمعيات الف -سم. 

 9770310379ر.د.م.ك 

SH/1-189-50/1, SH/1-189-50/2 

 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. أخالقيات ممارسة العمل اإلعالمي في الجزائر [نص مطبوع]  .2795

  . CDسم +  30ورقة ;  119

  114-112بيبليو ص ص

 2010فارس بالمدية : ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي 

  آخن، ألبرت فون    .2796

م / ألبرت فون آخن, محمد   1120 - 1095تاريخ الحملة الصليبية األولى و مملكة بيت المقدس [نص مطبوع] : 
 17*25ص. : غالف مصور. ;  545 -. 2016عمان : دار االعصار العلمي للنشر و التوزيع,  -حمدان أحمد. 

  سم.

  ص. 545 -ص. 539المالحق: 

SH/1-902-134/1, SH/1-902-134/2 

القاهرة : دار الجامعة  -إدارة الموارد المائية في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / حسام اإلمام.   .2797
 سم. 17*24ص. ;  260 -. 2006الجديدة, 

SH/1-210-38/1 

القاهرة : دار الجامعة  -حسام اإلمام. إدارة الموارد المائية في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] /   .2798
 سم. 17*24ص. ;  260 -. 2006الجديدة, 

إدراك أساتذة التعليم المتوسط لمعوقات التفكير اإلبتكاري [نص مطبوع] : دراسة ميدانية على أساتذة    .2799
  سم. 27*21ورقة ;   165 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -. التعليم المتوسط

  2019: علم النفس : المدية :  ل م د -ماستر

MMA.SS.1459/1 

  إدريس، خضير    .2800

  -. 2ط. -التفكير اإلجتماعي الخلدوني و عالقته ببعض النظريات اإلجتماعية [نص مطبوع] / خضير إدريس. 

 (دروس العلوم االجتماعية). -سم.   27ص. ; 188 -. 1992الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

SS/1-301-954/1 

  أدم، طلعت    .2801

ص. :  255 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -الموجود والمنشود في اقتصاديات التعليم [نص مطبوع] / طلعت أدم. 
  سم.  24غالف مصور. ; 

 9789777531337ر.د.م.ك   -ص.  248 -ص. 235بيبليو: 

SS/1-370-1055/1, SS/1-370-1055/2 

  آدم، طلعت محمد   .2802

 -. 2015القاهرة : إيتراك,  -األطفال [نص مطبوع] / طلعت محمد آدم, عمر محمد أبوشعالة. تربية الحب عند 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  160

 9789773833228ر.د.م.ك 



SS/1-370-1079/1, SS/1-370-1079/2 

 آدم،محمد سالمه    .2803
ين في المعاهد التكنولوجية للتربية / توفيق حداد;  للطلبة المعلمين و المساعد : [Texte imprimé] التربية العامة
سم 17*24ص. ;  208 - .[s.d] ,[s.n] : [s.l] - .محمد سالمه آدم; محمود يعقوبي . 

SS/1-370-1131/1 

  إدملود, المصطفى    .2804

 152 -. 2003الدار البيضاء : دار الثقافة العلمية,  -أسئلة التجديد التربوي [نص مطبوع] / المصطفى إدملود. 

  (السلسلة البيداغوجية). -سم.  21ص. ; 

 998102483xر.د.م.ك 

SS/1-370-46/1, SS/1-370-46/2 

  إدواردز, دافيد    .2805

القاهرة :  -حراس السلطة [نص مطبوع] : أسطورة وسائل اإلعالم الليبرالية / دافيد إدواردز, آمال كيالني. 
 سم. 24ف ملون ; ص : غال 146  -. 2007مكتبة الشروق الدولية, 

1-320-276/1, 1-320-276/2 

  آدولف، فرانك    .2806

القاهرة :  -المجتمع المدني [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق السياسي / فرانك آدولف; عبد السالم حيدر. 
  سم. 24ص. ;  204 -. 2009مركز المحروسة, 

 9773132692ر.د.م.ك  -. 202-180ص-بيبليوغرافيا:ص

SS/1-301-857/1, SS/1-301-857/2 

  آدي،فيلب   .2807

التدخل المعرفي و التحصيل االكاديمي [نص مطبوع] : رفع المعايير التربوية / فيلب آدي, ميخائيل شاير, زينات  
  سم. 17سم*24ص : مصور و ملون ; 254 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -دعنا. 

 9789957076054ر.د.م.ك 

1-370-492/1, 1-370-492/2 

  آربر، آن   .2808

القاهرة : دار الكتاب  -. 2009 -استراتيجيات تعلم اللغة الثانية [نص مطبوع] : بحوث و دراسات / آن آربر. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  384 -الحديث, [د.ت]. 

 9773502246رقم معياري 

1-370-612/1, 1-370-612/2 

  قيرار، ماري بول   -آرتو، باتريك   .2809

القاهرة :  -قيرار، ماري بول آرتو, سعد الطويل.  -سمالية في طريقها لتدمير نفسها [نص مطبوع] / باتريك الرأ
(المشروع القومي  -سم.  17X24ص. : غالف ملون و مصور. ;  110  -. 2008مكتبة الشروق الدولية, 

  ).1229للترجمة ; 

 9789776278325ر.د.م.ك 

1-320-484/1, 1-320-484/3 



  آرتوس، آندريه   .2810

 14*20ص. ;   248 -القاهرة : مكتبة نهضة, (د.ت ).  -طفلك... ذلك المجهول [نص مطبوع] / آندريه آرتوس. 

 سم.

1-150-702/1 

  أرسالن، شكيب   .2811

الحلل السندسية في األخبار و اآلثار األندلسية [نص مطبوع] : وهي معلمة أندلسية تحيط بكل ما جاء عن ذلك  
 سم. X 24ص. ;  416 -. 2011الجزائر : [د.ن],  -الفردوس المفقود:الجزء األول / شكيب أرسالن. 

1-953-402.1/1, 1-953-402.1/2 

  أرسالن، شكيب   .2812

ألخبار و اآلثار األندلسية [نص مطبوع] : وهي معلمة أندلسية تحيط بكل ما جاء عن ذلك  الحلل السندسية في ا
  سم. 24ص. ;  317 -. 2011الجزائر : منشورات بلوتو,  -الفردوس المفقود:الجزء الثاني / شكيب أرسالن. 

 9789931319047ر.د.م.ك 

1-953-402.2/1, 1-953-402.2/2 

  أرسالن، شكيب   .2813

الجزائر : منشورات المجلس  -ر المسلمون و لماذا تقدم غيرهم ? [نص مطبوع] / شكيب أرسالن. لماذا تأخ
  سم. 16*23ص. : غالف مصور. ;  138 -. 2011اإلسالمي األعلى, 

 9789961795576ر.د.م.ك 

SH/1-953-691/1 

  أركون, محمد   .2814

لبنان : دار  -. 03ط. -حمد أركون, هاشم صالح. العلمنة و الدين [نص مطبوع] : اإلسالم، المسيحية، الغرب / م
  ).4(بحوث إجتماعية ، -سم.  20ص. : غالف ملون ; 136 -. 1996الساقي, 

 2900855161ر.د.م.ك 

SH/1-210-156/1 

  أركون، محمد   .2815

  بيروت : مركز اإلنماء -. 2ط -الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] : قراءة علمية / محمد أركون, هاشم صالح. 

 سم. 24ص ; 284 -. 1996القومي ; الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي, 

SH/1-189-52/1, SH/1-189-52/2 

  أركون، محمد   .2816

ص  231 -. 2007بيروت : دار النهضة العربية,  -اإلسالم [نص مطبوع] : األخالق والسياسة / محمد أركون. 
 سم. 17*24; 

SH/1-189-95/1, SH/1-189-95/2 

  آرمسترونغ, كارين    .2817

دمشق : بدايات للطباعة و النشر,   -موجز تاريخ األسطورة [نص مطبوع] / كارين آرمسترونغ, أسامة إسبر. 
 سم. 21. ; 12 -. 2007

1-902-38/1, 1-902-38/2 



  أرمسترونغ، كارين    .2818

 -. 2008ة للعلوم ناشرون, بيروت : الدار العربي  -تاريخ األسطورة [نص مطبوع] / كارين أرمسترونغ. 

  سم. 21ص. : مل. ; 143

 9789953873893ر.د.م.ك 

1-902-113/1, 1-902-113/2 

  إرمسون   .2819

 -الموسوعة الفلسفية المختصرة [نص مطبوع] / إرمسون; جالل العشري; نجيب محمود زكي; ...[و آخرون]. 

  ).481(األلف كتاب ;  -سم. 27x20ص. : إيض. ; 488 -. 1963القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية, 

 485-464ص: -بيبليوغرافيا ص 456-426ص: -مالحق ص

1-103-8/1 

  أرمغان ، مصطفى    .2820

التاريخ السري لإلمبراطورية [نص مطبوع] : جوانب غير معروفة من حياة سالطين بني عثمان / مصطفى 
  سم. 17*24ص. ;  232 -. 2013, بيروت : الدار العربية للعلوم ناشرون -أرمغان; مصطفى حمزة. 

 9786140111226ر.د.م.ك 

SH/1-953-695/1, SH/1-953-695/2 

  ٌ◌إرنست، كارل    .2821

على نهج محمد صلى هللا عليه وسلم [نص مطبوع] : إعادة التفكير في اإلسالم في العالم المعاصر / 
  سم. 17*24ص. ;  263 -. 2008بيروت : الدار العربية للعلوم,   -كارل ٌإرنست; حمزة الحاليقة. 

 9789953871561ر.د.م.ك 

SH/1-230-30/1 

  أزغيدي, محمد لحسن    .2822

[نص مطبوع] / محمد لحسن أزغيدي.   1962-1956مؤتمر الصومام و تطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 
  سم. 23ص. ;  331 - . 2004الجزائر : دار هومة,  -

 9789961668450ر.د.م.ك  -. 327-ص295المالحق 

1-965-239/1, 1-965-239/2 

  أسامة ،أحمد مسعود   .2823

الجزائر : دار المجدد,   -اإلدارة اإللكترونية في الجزائر [نص مطبوع] : واقع و معيقات / أحمد مسعود أسامة. 
 سم. 16*24ص. ;  212 -. 2020

SH/1-658-61/1, SH/1-658-61/2 

المدية :  -. اإلتصال الحديثة في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية [نص مطبوع] إستخدام تكنولوجيا   .2824
  سم.  27*21ورقة ;  89 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1289/1 

لمدية : ا -. إستراتيجيات المواجهة وعالقتها بتقدير الذات لدى مرضى القصور الكلوي [نص مطبوع]  .2825
  سم.  27*21ورقة ;  171 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر



MMA.SS.1033/1 

[د.م] :   -. إستراتيجية تعلم المستويات اللغوية في الطور األول "السنة األولى إبتدائي" [نص مطبوع]  .2826
 [د.ن], [د.ت]. 

  [د.م] : [د.ن], [د.ت].   -. غوية [نص مطبوع]إسترتيجية تعلم المستويات الل  .2827

  استيتية, دالل ملحس   .2828

 24ص. ;  304 -. 2004عمان : دار وائل,  -التغير اإلجتماعي و الثقافي [نص مطبوع] / دالل ملحس استيتية.  

  سم.

  9957115014ر.د.م.ك 

SS/1-301-86/1, SS/1-301-86/2 

  استيفان قزال   .2829

دار ألف : وزارة الثقافة ;   -التاريخ القديم لشمال إفريقيا [نص مطبوع] : الجزء األول و الثاني / استيفان قزال. 
  سم . 24ص. : غالف ملون ; 311 -الجزائر : [د.ن], [د.ت]. 

 9789931906360ر.د.م.ك 

SH/1-953-801.1/1 

  استيفان قزال   .2830

الجزائر : وزارة الثقافة ;   -لشمال افريقيا [نص مطبوع] : الجزء الثالث والرابع / استيفان قزال. التاريخ القديم 
  سم. 24: غالف ملون ;  351 -دار ألف : [د.ن], [د.ت]. 

 9789931906377ر.د.م.ك 

SH /-953-801.3/1 

  أسد، طالل   .2831

.  2008المغرب : المركز الثقافي العربي,  - عن التفجيرات اإلنتحارية [نص مطبوع] / طالل أسد; فاضل جتكر.

 ص. 15×22ص ;  223 -

1-320-325/3, 1-320-325/1 

  أسعد, زهور   .2832

الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر   -ثورة العلم [نص مطبوع] : من ابن خلدون إلى ابن باديس / زهور أسعد. 
  سم. 23.ص ;  159 -. 2010و التوزيع, 

 978996166832ر.د.م.ك 

1-965-221/1, 1 -965-221/2 

  اسكاروس، فيليب    .2833

 -. 02ط.  -الجديد في المدرسة و التمدرس [نص مطبوع] / فيليب اسكاروس, مصطفى عبد السميع محمد. 

 سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  287  -. 2016القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات, 

SS/1-370-1028/1, SS/1-370-1028/2 

  إسكندر، خولة    .2834

  -جودة الحياة وعالقتها بإتخاذ القرار لدى عينة من الموظفين [نص مطبوع] / سفيان جرمون; خولة إسكندر. 



  سم.  30*21ورقة ;  124  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.710/1 

  صبرينة  اسكندر،   .2835

المساندة تاإلجتماعية واإلتزان اإلنفعالي لدى المسنين المقيمين بدار العجزة. [نص مطبوع] / أحالم بوديسة; 
  سم. 27*21ورقة ;  98 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -صبرينة اسكندر. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1568/1 

  اسكوت   .2836

 -لونيل اسكوت [نص مطبوع] : عن إقامته في زمالة األمير عبد القادر / اسكوت; اسماعيل العربي. مذكرات الك

  سم.23ص. ;  220 -. 1981الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 

 217-209ص: -كشاف ص

1-965-19/1, 1-965-19/2 

  إسماعيل , أحمد علي   .2837

 404 -. 2012القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -أحمد علي إسماعيل.   دراسات في جغرافية المدن [نص مطبوع] /

  سم.  24ص. : غالف مل. ; 

 9789773501150ر.د.م.ك  -جداول خرائط. 

SH/1-913-37/1, SH/1-913-37/2 

  إسماعيل , كمال عنانى    .2838

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا  -. 1ط. -اآلثار اإلسالمية فى األندلس [نص مطبوع] / كمال عنانى إسماعيل. 
  سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  1035 -. 2014الطباعة و النشر, 

 9789777350396ر.د.م.ك  -أشكال صور. 

1-709-19/1, 1-709-19/2 

  اسماعيل ، أحمد سميح حسن   .2839

 -اسماعيل. [نص مطبوع] : الجزء األول / أحمد سميح حسن  1919-1830االستيطان اليهودي في الجزائر 

  سم. 17.5*25ص. ;  292 -. 2009الجزائر : دار الكتاب العربي, 

 9947833544ر.د.م.ك 

1-965-894.1/1, 1-965-894.1/2 

  اسماعيل ، أحمد سميح حسن   .2840

 -[نص مطبوع] : الجزء الثاني / أحمد سميح حسن اسماعيل.  1919-1830االستيطان اليهودي في الجزائر 

  سم. 17.5*25ص. ;  396 -. 2013لكتاب العربي, الجزائر : دار ا

 9947833544ر.د.م.ك 

1-965-894.2/1, 1-965-894.2/2 

  إسماعيل ، نبيل نعمان    .2841

بيروت : دار و  -سوسيولوجيا االنحراف [نص مطبوع] : بحث ميداني في مدينة بغداد / نبيل نعمان إسماعيل. 
 سم. 14.5*22ص. ;  66 -. 2011مكتبة البصائر, 



SS/1-301-1054/1, SS/1-301-1054/2 

  إسماعيل حامت   .2842

: [د.ن],  2011الجزائر : ثالة ; الجزائر -الحكومة المغربية واحتالل الجزائر [نص مطبوع] / إسماعيل حامت. 
  سم.24: ملون ومصور ;  187ص. -. 2011

 9789947834862ر.د.م.ك 

sh1-953-800/1 

  إسماعيل علي، سعيد   .2843

. 2007القاهرة : دار الفكر العربي,  -إلسالم والغرب [نص مطبوع] : تعايش أم صراع؟ / سعيد إسماعيل علي. ا

  سم. 17*24ص. ;  360 -

 9771023411ر.د.م.ك 

1-210-197/1 

  اسماعيل, ابراهيم حسن   .2844

الدارالعربية للعلوم, بيروت :  -ديمقراطية القرن الواحد و العشرين [نص مطبوع] / ابراهيم حسن اسماعيل. 
  ). 1(سلسلة نفثات روح ;  -سم.  18ص. ;  168 -. 2003

 9953299609ر.د.م.ك 

1-320-40/1, 1-320-40/2 

  اسماعيل, عز الدين    .2845

ص. : غالف مصور ; 353 -د.م. : مكتبة الغريب, د .ت.  -الفن واإلنسان [نص مطبوع] / عز الدين اسماعيل. 
  سم.24

 بيبليوغرافيا

1-701-19/1, 1-701-19/2 

  اسماعيل, علي عبد ربه حسين   .2846

 -حسين اسماعيل.  البناء التنظيمي لألقسام العلمية الجامعية [نص مطبوع] : الواقع و التصور / علي عبد ربه

 سم. 24ص. ;  352 -. 2007اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 

SS/1-370-50/1, SS/1-370-50/2 

  اسماعيل, علي عبد ربه حسين   .2847

تطوير إدارة التعليم الجامعي [نص مطبوع] : في ضوء بعض اإلتجاهات المعاصرة / علي عبد ربه حسين 
 سم. 24ص. ;  404 -. 2007الجامعة الجديدة, االسكندرية : دار  -اسماعيل. 

SS/1-370-68/1, SS/1-370-68/2 

  اسماعيل, فضل هللا محمد   .2848

اإلسكندرية : مكتبة بستان المعرفة,   -تطور الفكر السياسي الغربي [نص مطبوع] / فضل هللا محمد اسماعيل. 
  سم. 24ص. ;  526 -. 2004

 9773930033ر.د.م.ك 

1-320-109/1, 1-320-109/2 



  اسماعيل, فضل هللا محمد   .2849

اإلسكندرية : مكتبة بستان المعرفة,  -الفكر السياسي في اإلسالم [نص مطبوع] / فضل هللا محمد اسماعيل. 
  سم. 24ص. ;  540 -. 2004

 9776015ر.د.م.ك 

1-320-115/1, 1-320-115/2 

  إسماعيل, فضل هللا محمد   .2850

ي دول العالم الثالث [نص مطبوع] : دراسة في فلسفة السياسة / فضل هللا محمد إسماعيل. أزمة القرار السياسي ف
  سم.24ص ; 115 -. 2008القاهرة : دار الجامعة الجديدة,   -

 6070422977ر.د.م.ك 

1-320-258/10, 1-320-258/11 

  إسماعيل, فضل هللا محمد   .2851

القاهرة : دار   -يفية التعامل معها / فضل هللا محمد إسماعيل. و ك -العولمة السياسية [نص مطبوع] : انعكاساتها
  سم. 24ص ; 167 -. 2008الجامعة الجديدة, 

 2069422977ر.د.م.ك 

1-320-259/1, 1-320-259/2 

  اسماعيل, قدري محمود   .2852

 -محمود اسماعيل. اإلتجاهات المعاصرة و ما بعد المعاصرة [نص مطبوع] : دراسة العالقات الدولية / قدري 

 سم. 24ص. ;  178 -.  2004اإلسكندرية : أليكس تكنولوجيا المعلومات, 

1-327-44/1, 1-327-44/2 

  اسماعيل, محمد حسن محمد حسن   .2853

  -. 2004القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -إثبات عذاب القبر [نص مطبوع] / محمد حسن محمد حسن اسماعيل. 

 سم. 24ص. ;  126

1-220-63/1 

  إسماعيل, نبيه إبراهيم   .2854

اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,  -اإلنسان و السلوك االجتماعي [نص مطبوع] / نبيه إبراهيم إسماعيل. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  228 -د.ت. 

SS/1-301-338/1, SS/1-301-338/2 

  إسماعيل, وائل مختار    .2855

عمان : دار   -. 02ط. -كتبات ومراكز المعلومات [نص مطبوع] / وائل مختار إسماعيل. إدارة وتنظيم الم
  سم. 24ص : غالف مصور. ;  314 -. 2012المسيرة, 

 9789957064990ر.د.م.ك   -ص.  314 -ص. 311بيبليو: 

SH/1-020-141/1, SH/1-020-141/2 

  إسماعيل,أحمد سميح حسن   .2856

الجزائر : دار   -[نص مطبوع] / أحمد سميح حسن إسماعيل.  1962-1919ئر اإلستيطان اليهودي في الجزا
  سم. 24ص. ; 3320 -. 2009الكتاب العربي, 

 9789947833544ر.د.م.ك 



1-965-353/1, 1-965-353/2 

  إسماعيل، أحمد سميع حسن   .2857

حمد سميع حسن م / أ 1919 - 1830اإلستيطان اليهودي في الجزائر [نص مطبوع] : " الجزء األول " 
  سم.  18*25ص. : غالف مصور. ;  399 -. 2014الجزائر : دار الكتاب العربي,  -إسماعيل. 

 9789947833544ر.د.م.ك   -ص.  395 -ص. 381ص. بيبليو:  380 -ص. 369المالحق: 

SH/1-965-1076.1/1, SH/1-965-1076.1/2 

  إسماعيل، حسن صالح    .2858

و مراكز المعلومات [نص مطبوع] : التزويد، الفهرسة ، التصنيف / حسن صالح  اإلجراءات الفنية في المكتبات 
ص. : غالف  459 -. 2013عمان : مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع,  -إسماعيل; إبراهيم أمين الورغى.  

  سم. 18*25مصور. ; 

 9789957333379ر.د.م.ك   -ص.  459 -ص. 457بيبليو: 

SH/1-020-226/1, SH/1-020-226/2 

  اسماعيل، زكريا    .2859

 -. 2011االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -طرق تدريس اللغة العربية [نص مطبوع] / زكريا اسماعيل. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  313

SS/1-370-1087/1, SS/1-370-1087/2 

  إسماعيل، شاهيناز    .2860

القاهرة :   -طرق عالجها ) / شاهيناز إسماعيل.  -نتائجها   -ا ظاهرة التحرش الجنسي [نص مطبوع] : ( أسبابه
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  95 -. 2015دار العلوم, 

 9789773804190ر.د.م.ك  -ص.  93بيبليو: 

SS/1-301-1018/1, SS/1-301-1018/2 

  إسماعيل، عبد الباقي يونس   .2861

 -كز المعلومات [نص مطبوع] / عبد الباقي يونس إسماعيل. دراسات المستفيدين وخدماتهم في المكتبات ومرا

  سم. 23ص. : غالف مصور. ;  248  -. 2017القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات, 

 9789774771655ر.د.م.ك  -ص.  248 -ص. 232ص. مالحق:  231 -ص. 223بيبليو: 

SH/1-020-63/1, SH/1-020-63/2 

  فضل هللا محمد  إسماعيل،  .2862

القاهرة :  -الدولة المثالية [نص مطبوع] : بين الفكر اإلغريقي والفكر اإلسالمي / فضل هللا محمد إسماعيل. 
  سم. 17×24ص ;  479  -. 2008دارالجاممعة الجديدة, 

 9773283801ر.د.م.ك 

SH/1-189-80/1, SH/1-189-80/2 

  اسماعيل، كمال عنانى    .2863

ص.  512 -. 2016القاهرة : دار الوفاء,  -في المغرب [نص مطبوع] / كمال عنانى اسماعيل.  اآلثار اإلسالمية
  سم.  18*25: غالف مصور. ; 

 9789777353038ر.د.م.ك  -ص. لوحات.  385 -ص. 367بيبليو: 

SH/1-709-31/1, SH/1-709-31/2 



  إسماعيل، كمال عناني   .2864

.  1ط. -األندلس [نص مطبوع] / كمال عناني إسماعيل, حنان عبد الفتاح مطاوع. موسوعة الفنون اإلسالمية في 

  .2017اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر,  -

 ص. 598 -ص. 559بيبليو: 

SH/1-709-32/1, SH/1-709-32/2 

  اسماعيل، محمود محمد جابر    .2865

القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -محمود محمد جابر اسماعيل. الصحافة اإلعالمية و المجتمع [نص مطبوع] / 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  357 -. 2015

 9789777330350ر.د.م.ك   -ص.  347 -ص. 343بيبليو: 

SH/1-070-408/1, SH/1-070-408/2 

  اسماعيل، مصطفى عثمان    .2866

ص : غالف   111 -. 2008لقاهرة : مكتبة مدبولي, ا -قضايا افريقية [نص مطبوع] / مصطفى عثمان اسماعيل. 
  سم. 24ملون ; 

 9772087499ر.د.م.ك 

1-320-415/1, 1-320-415/2 

  اسماعيل، نوار محمد   .2867

.  2010عمان : دار الراية للنشروالتوزيع,  -تأويل الجملة القرآنية الواحدة [نص مطبوع] / نوار محمد اسماعيل. 

  سم. 17*24ص. ;  396 -

 9957499939.م.ك ر.د

1-220-188/1, 1-220-188/2 

  إسماعيل،بليغ حمدي    .2868

عمان   -استراتيجيات تدريس اللغة العربية [نص مطبوع] : أطر نظرية و تطبيقات عملية / بليغ حمدي إسماعيل. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 304 -. 2013: دار المناهج, 

 304-299بيبليوغرافيا:ص.

1-370-974/1, 1-370-974/2 

  اسماعيلي يامنة   .2869

  -دور االرشاد النفسي في عالج ووقاية المدمنبن على المخدرات [نص مطبوع] / اسماعيلي يامنة, بعبع نادية. 

  سم.24: مصور وملون ;  174ص. -. 2011الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية : [د.ن],  -. 2ط.

 9789961013670ر.د.م.ك 

1-50-879/1, sh1-150-879/2 

  أشموني, محمد علي منصوؤر    .2870

المجتمع الفاضل [نص مطبوع] : محاولة عصرية و رؤية جديدة لمجتمع و مدينة فاضلة / محمد علي منصوؤر  
  سم. 24ص. ;  186 -. 2004القاهرة : دار الفجر,   -أشموني. 

 9773580296ر.د.م.ك 

1-320-112/1, 1-320-112/2 



  سف أطفيش، أحمد بن يو  .2871

الجزائر : دار   -الجزء االول, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم بن محمد طالي.  
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  472 -. 2011التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  نوادر خزانة الشيخ أطفيش).

  9789931901457ر.د.م.ك 

 : , الجزء االول محتوي في

SH/1-220-92.1/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2872

الجزائر : دار   -الجزء الثاني, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم بن محمد طالي.  
  (من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من -سم.   25ص. : غالف ملون ;  84 -. 2011التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  نوادر خزانة الشيخ أطفيش).

  9789931901464ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الجزء الثاني

SH/1-220-92.2/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2873

الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -الجزء الثالث, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش. 
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من نوادر خزانة الشيخ   -م. س 25ص. : غالف ملون ;  554 -. 2011

  أطفيش). 

  9789931901471ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الجزء الثالث

SH/1-220-92.3/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2874

يع, الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوز -الجزء الرابع, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش. 
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من نوادر خزانة الشيخ   -سم.  25ص. : غالف ملون ;  572 -. 2011

  أطفيش). 

  9789931901488ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الجزء الرابع 

SH/1-220-92.4/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2875

الجزائر :   -راهيم بن محمد طالي.  الجزء الخامس, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, اب
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش :   -سم.  25ص. : غالف ملون ;  472 -. 2011دار التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  من نوادر خزانة الشيخ أطفيش).

  9789931901495ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الجزء الخامس

SH/1-220-92.5/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2876

الجزائر :   -ء السادس, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم بن محمد طالي.  الجز
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش :   -سم.  25ص. : غالف ملون ;  496 -. 2011دار التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  من نوادر خزانة الشيخ أطفيش).



  9789931336006ر.د.م.ك 

 جزء السادس محتوي في : , ال

SH/1-220-92.6/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2877

الجزائر : دار   -الجزء السابع, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم بن محمد طالي.  
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  484 -. 2011التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  ر خزانة الشيخ أطفيش).نواد

  9789931336013ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الجزء السابع

SH/1-220-92.7/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2878

الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  - الثامن, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش. 
ادر خزانة الشيخ أطفيش : من نوادر خزانة الشيخ  (من نو -سم.  25ص. : غالف ملون ;  468 -. 2011

  أطفيش). 

  9789931336020ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثامن

SH/1-220-92.8/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2879

الجزائر : دار   -التاسع, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم بن محمد طالي. 
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  458 -. 2011التوزيع, التوفيقية للنشر و 

  نوادر خزانة الشيخ أطفيش).

  9789931336037ر.د.م.ك 

 محتوي في : , التاسع

SH/1-220-92.9/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2880

الجزائر : دار   -ن محمد طالي. العاشر, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم ب
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  464 -. 2011التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  نوادر خزانة الشيخ أطفيش).

  9789931336044ر.د.م.ك 

 محتوي في : , العاشر

SH/1-220-92.10/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2881

الجزائر : دار التوفيقية للنشر و التوزيع,  -ر التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش. الحادي عشر, تيسي
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من نوادر خزانة الشيخ   -سم.  25ص. : غالف ملون ;  513 -. 2011

  أطفيش). 

  9789931336051ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الحادي عشر 

SH/1-220-92.11/1 



  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2882

الجزائر : دار   -الثاني عشر, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم بن محمد طالي. 
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  474 -. 2011التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  نوادر خزانة الشيخ أطفيش).

  17397 ر.د.م.ك

 محتوي في : , الثاني عشر

SH/1-220-92.12/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2883

الجزائر : دار   -الثالث عشر, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم بن محمد طالي. 
شيخ أطفيش : من (من نوادر خزانة ال -سم.  25ص. : غالف ملون ;  475 -. 2011التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  نوادر خزانة الشيخ أطفيش).

  9789931336075ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثالث عشر

SH/1-220-92.13/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2884

الجزائر : دار   -الرابع عشر, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم بن محمد طالي. 
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  497 -. 2011التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  نوادر خزانة الشيخ أطفيش).

  9789931336082ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الرابع عشر 

SH/1-220-92.14/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2885

الجزائر : دار   -ن محمد طالي.  الخامس عشر, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم ب
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  503 -. 2011التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  نوادر خزانة الشيخ أطفيش).

  9789931336099ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الخامس عشر

SH/1-220-92.15/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2886

الجزائر : دار   -تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم بن محمد طالي.  السادس عشر, 
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  464 -. 2011التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  نوادر خزانة الشيخ أطفيش).

  9789931336105ر.د.م.ك 

 محتوي في : , السادس عشر 

SH/1-220-92.16/1 

  أطفيش، أحمد بن يوسف   .2887

الجزائر : دار   -السابع عشر, تيسير التفسير [نص مطبوع] / أحمد بن يوسف أطفيش, ابراهيم بن محمد طالي.  
(من نوادر خزانة الشيخ أطفيش : من  -سم.  25ص. : غالف ملون ;  353 -. 2011التوفيقية للنشر و التوزيع, 

  أطفيش). نوادر خزانة الشيخ



  9789931336112ر.د.م.ك 

 محتوي في : , السابع عشر

SH/1-220-92.17/1 

  أعراب، عبد الحميد    .2888

الجزائر : ديوان المطبوعات  -. 2ط  -دراسات في المكتبات والمعلومات [نص مطبوع] / عبد الحميد أعراب. 
  سم. 24ص : غالف مصور وملون ;  218 -. 2017الجامعية, 

 9789961017029ر.د.م.ك 

SH/1-020-238/1, SH/1-020-238/2 

  أعراب، عبلة   .2889

المدية : جامعة المدية,   -تمايز الذات وعالقته بالتفكير اإلبتكاري [نص مطبوع] / أمينة صيد; عبلة أعراب. 
  سم. 27*21ورقة ;  158 -. 2019

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1455/1 

ل الدكتور عبد الحميد زوزو [نص مطبوع] : األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسي الجزء األول أعما  .2890
  سم.24ص. ; 463  -. 2010الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. :المجلد األول

 9789961013830ر.د.م.ك 

1-965-411.1/1 

إبان فترة اإلستعمار الفرنسي الجزء  [نص مطبوع] : األوراس -أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو   .2891
  سم.24ص. ; 404 -. 2010الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. الثاني:المجلد الثاني

 9789961013847ر.د.م.ك 

1-965-411.2/1 

أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو [نص مطبوع] : الدور السياسي للهجرة إلى فرنسا بين الحربين    .2892
  سم.24ص. ; 272 -. 2010الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. :المجلد الرابع1914-1939

 9789961013861ر.د.م.ك 

1-965-411.4/1 

أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو [نص مطبوع] : المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة    .2893
  سم.24ص. ; 515 -. 2010عات الجامعية, الجزائر : ديوان المطبو -. :المجلد الخامس

 9789961013878ر.د.م.ك 

1-965-411.5/1 

  -. أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو [نص مطبوع] : محطات في تاريخ الجزائر :المجلد السابع  .2894

  سم.24ص. ; 565 -. 2010الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 97899610138592ر.د.م.ك 

1-965-411.7/1 



أعمال الدكتور عبد الحميد زوزو [نص مطبوع] : مراسالت األمير عبد القادر مع الجينرال دي ميشيل:    .2895
  سم.24ص. ; 669  -. 2010الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. المجلد الثالث

 9789961013854ر.د.م.ك 

1-965-411.3/1 

النووية في العالم : الصحراء الغربية نموذجا [نص مطبوع]  أعمال الملتقى الدولي حول آثار التجارب   .2896
,  1960ديسمبر  11الجزائر : الجمعية التاريخية و الثقافية  -. 2007فبراير  14-13: الملتقى الدولي الجزائر 

 سم.24ص. : ايض. ; 446 -. 2007

1-965-102/1 

لم [نص مطبوع] : الصحراء الجزائر نموذجا  أعمال الملتقى الدولي حول آثار التجارب النووية في العا   .2897
 =ACtes du colleque international sur les essais nucluaires dans le mande:Cas du 

sahara algerien .-  ,ص.  444 -. 2007الجزائر : المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية
  سم. 24: غالف مصور. ; 

 9789961846254ر.د.م.ك 

1-965-455/1, SH/1-965-455/2 

الرياض : مركز   -أعمال ندوة اإلرهاب و العولمة [نص مطبوع] / مركز الدراسات و البحوث.   .2898
  سم.  24ص. : إيض. ;  362 -. 2002الدراسات و البحوث, 

 9960853683ر.د.م.ك 

1-327-92/1, 1-327-92/2 

  اعمر ، بيان حسن    .2899

لتصميم [نص مطبوع] / محمد عبد هللا الدرايسة; عدلي محمد عبد الهادي; بيان حسن تكنولوجيا الطباعة في ا
  سم. 17*24ص. ;  324 -. 2014عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -اعمر. 

 9789957832421ر.د.م.ك 

SH/1-070-404/1, SH/1-070-404/2 

  أعمر الستي، أعمر    .2900

التوجيه المدرسي لدى تالميذ جذع مشترك من التعليم الثانوي [نص مطبوع] /  تأثير اإلتجاهات األسرية على 
  .CDسم +  3*21ورقة ;  101 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -أعمر أعمر الستي. 

 2014ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA011/ 

  أعمر، يحياوي    .2901

الجزائر : دار   -ة والقانون الدولي [نص مطبوع] / يحياوي أعمر. الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة اإلسالمي
  سم.24ص : غالف مص ; 183 -. 2001هومة, 

 9961665511ر.د.م.ك 

SH/1-320-537/1, SH/1-320-537/2 

  أغوال، صحراوي    .2902

ية : جامعة المد -فعالية التسيير وإستراتيجية إدارة األزمات [نص مطبوع] / يوسف حمداني; صحراوي أغوال. 



  سم. 27*21ورقة ;  159 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.999/1 

  أفانا سيفا ف.ك    .2903

تاريخ الشرق القديم [نص مطبوع] : نشوء المجتمعات الطبقية القديمة و المواطن األولى للحضارات العبودية / 
 17*24ص. ;  560 -. 2014عمان : دار الفكر,  -. 02ط. -محمد العالمي.  ديكانوف ي.م; أفانا سيفا ف.ك;

  سم.

 9789957079611ر.د.م.ك 

SH/1-902-132/1, SH/1-902-132/2 

  أفالطون    .2904

ص. : غالف مصور  489 -. 2007الجزائر : موفم,  -الجمهورية [نص مطبوع] / أفالطون; جياللي اليابس. 
  سم. 18باأللوان ; 

 9789961625507 ر.د.م.ك

SH/1-180-17/1 

  إقبال، محمد   .2905

الجزائر : وزارة الشؤون  -تجديد الفكر الديني في اإلسالم [نص مطبوع] / محمد إقبال; بوعبد هللا غالم هللا. 
  سم. 17*24ص. ;  263 -. 2012الدينية, 

 9789931374046ر.د.م.ك 

SH/1-210-139/1 

الصحيةاقتصاديات الخدمات   .2906  [Texte imprimé]. - [s.l] : [s.n], [s.d]. 

  أقيس، خالد    .2907

الجزائر : دار   -الشيخ العربي التبسي [نص مطبوع] : الرئيس الثالث لجمعية العلماء المسلمين / خالد أقيس. 
  سم. 24X 30ص. ;  224 -. 2011األلمعية, 

 978993130523ر.د.م.ك 

1-920-12/1, 1-920-12/2 

  أقيس، خالد    .2908

(د.م) : دار   -[نص مطبوع] / خالد أقيس.  -الجزء األول -العربي التبسي رجل اإلصالح والمقاومة الدينية 
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  192 -. 2013األوطان, 

 9789947983478ر.د.م.ك  -ص.  191 -ص. 177بيبليو:

SH/1-928-125.1/1 

  أقيس، خالد    .2909

(د.م). : دار   -[نص مطبوع] / خالد أقيس.  -الجزء الثاني -إلصالح والمقاومة الدينية العربي التبسي رجل ا
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  299 -. 2013األوطان, 

 9789947983478ر.د.م.ك  -ص.  267 -ص.161ص. مالحق:  297 -ص. 283بيبليو: 

SH/1-928-125.2/1 



  أكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية    .2910

الرياض : مركز الدراسات و البحوث,   -مكافحة اإلرهاب [نص مطبوع] / أكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية. 
 سم. 24ص. ;  244 -. 1999

1-327-95/1 

  أكبر, أحمد   .2911

 -. 2004لبنان : دار الساقي,  -اإلسالم تحت الحصار [نص مطبوع] / أحمد أكبر, عزت شعالن; وليد فتوني. 

  سم. 24. : غالف ملون ; ص 232

 6487855161ر.د.م.ك 

SH/1-210-61/1, SH/1-210-61/2 

 -. 2011الجزائر : منشورات الشهاب,  -. اكتشف الفن اإلسالمي في حوض المتوسط [نص مطبوع]  .2912

  سم. 29ص. : غالف ملون ; 269

 9789961638682ر.د.م.ك 

1-709-4/1, 1-709-4/2 

  إكوفان شفيق    .2913

  -ي اإلعالم بين الممارسة والتنظير [نص مطبوع] : قراءة في قوانين اإلعالم الجزائرية / إكوفان شفيق. الحق ف

  سم.24ص : غالف مص وملون ; 190 -. 2018الجزائر : مخبر مجتمع تربية عمل, 

 9789947052587ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-651/1 

  آل اسماعيل, حازم رضوان   .2914

عمان :   -ضطراب السمع و اإلتزان [نص مطبوع] / حازم رضوان آل اسماعيل. سؤال و جواب حول ا 100
  سم. 24ص. : غالف : ملون, مصور ;  2012 -. 2015دار مجدالوي للنشر و التوزيع, 

 9789957025526ر.د.م.ك  -. 101ص.  - 99بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-150-821/1, SS/1-150-821/2 

  أحمد  آل المغيلي, الصديق حاج  .2915

من أعالم التراث الكنتي المخطوط [نص مطبوع] : الشيخ محمد بن بادي الكنتي : حياته و آثاره / الصديق حاج 
  سم. 240ص. : غالف : مصور, ملون ;  104 -. 2007الجزائر : دار الغرب,  -أحمد آل المغيلي. 

 9789961548028ر.د.م.ك  -. 102ص.-95بيبليوغرافيا : ص.

SH/1-953-733/1 

  آل دغيم، خالد بن عبد الرحمن    .2916

عمان : دار أسامة   -اإلعالم السياحي و تنمية السياحة الوطنية [نص مطبوع] / خالد بن عبد الرحمن آل دغيم. 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  192 -. 2014للنشر و التوزيع : نبالء ناشرون و موزعون, 

 9789957225919ر.د.م.ك   -ص.  192 -ص. 189بيبليو: 

SH/1-001.5-738/1, SH/1-001.5-738/2 

  آل سالم, طارق بن أنور   .2917

اإلسكندرية : دار اإليمان للطبع و النشر و   -الواضح في أحكام الطالق [نص مطبوع] / طارق بن أنور آل سالم. 



  سم.  24ص. : غالف ملون و مصور ;  123 -. 2004التوزيع, 

 9773312429ر.د.م.ك 

SH/1-250-24/1 

  آل عبد هللا، محمد بن محمود   .2918

القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة   -المراهقة و العناية بالمراهقين [نص مطبوع] / محمد بن محمود آل عبد هللا. 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  172 -. 2014و النشر, 

 9789777350006ر.د.م.ك 

SS/1-150-728/1, SS/1-150-728/2 

  آل عبد هللا، محمد بن محمود   .2919

القاهرة : دار الوفاء,   -إعداد و تأهيل المعلم [نص مطبوع] : مهارات التدريس / محمد بن محمود آل عبد هللا. 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  251 -. 2016

 9789777353236ر.د.م.ك  -ص.  245بيبليو: 

SS/1-370-1037/1, SS/1-370-1037/2 

  آل عبد هللا، محمد بن محمود   .2920

  -. 2016القاهرة : دار الوفاء,  -تنمية مهارات التفوق و القدرات [نص مطبوع] / محمد بن محمود آل عبد هللا. 

  سم. 17* 24ص. : غالف مصور. ;  91

 9789777351010ر.د.م.ك  -ص.  90بيبليو: 

SS/1-370-1064/1, SS/1-370-1064/2 

  آل عبد هللا، محمد بن محمود   .2921

اإلسكندرية :   -سيكولوجية الطفولة واألمومة [نص مطبوع] : مشكالت وحلول / محمد بن محمود آل عبد هللا. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  147 -. 2016دار الوفاء, 

 9789777352826ر.د.م.ك 

SS/1-150-817/1, SS/1-150-817/2 

  ، محمد بن محمود آل عبد هللا  .2922

اإلسكندرية : مؤسسة  -عناية اإلسالم بالطفولة حتى قبل اإلنجاب [نص مطبوع] / محمد بن محمود آل عبد هللا. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  138 -. 2016عالم الرياضة : دار وفاء, 

 9789777531375ر.د.م.ك 

SS/1-370-1083/1, SS/1-370-1083/2 

  جين، علي بن إبراهيم بن سعود  آل ع  .2923

. 2009عمان : دار الحامد,  -المفيد في تقعيد علوم الحديث [نص مطبوع] / علي بن إبراهيم بن سعود آل عجين. 

 سم. 24ص. ;  211 -

SH/1-230-13/1, SH/1-230-13/2 

  آل غزاي ، ماجد محيي    .2924

الث [نص مطبوع] : مرحلة الحرب الباردة و ما بعدها :  العوامل الخارجية في االوضاع السياسية لدول العالم الث
 17*24ص. ;  258 -. 2015عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -دراسة تاريخية / ماجد محيي آل غزاي. 



  سم.

 9789957951184ر.د.م.ك 

SH/1-320-517/1, SH/1-320-517/2 

  آل وادي، علي شناوة    .2925

عمان : دار صفاء ; بغداد : دار الصادق   -ي [نص مطبوع] / علي شناوة آل وادي. النقد الفني والتنظير الجمال
 سم. 17*24ص ;  194 -الثقافية, [د.ت]. 

1-701-3/9, 1-701-3/10 

  االبراشي، محمد عطية   .2926

  -. 4ط. -, علم النفس التربوي [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد عطية االبراشي; حامد عبد القادر.  3ج.

  سم. 24ص. ;  416 -القاهرة : الدار القومية, (د.ت.). 

 3محتوي في : , ج.

SS/1-301-969/1 

  اإلبراشي،محمد عطية   .2927

 -. 1999القاهرة : دار الفكر العربي,  -اإلتجاهات الحديثة في التربية [نص مطبوع] / محمد عطية اإلبراشي. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 381

 977100672Xر.د.م.ك 

1-370-978/1 

  اإلبراهمي، أحمد طالب   .2928

الجزائر : شركة دار األمة,  -) [نص مطبوع] / أحمد طالب اإلبراهمي. 1961-1957رسائل من السجن (
  سم.24ص. : مل. ; 227 -. 2013

 9789961672662ر.د.م.ك 

1-965-712/1, 1-965-712/2 

  اإلبراهيمي, أحمد طالب   .2929

  -/ أحمد طالب اإلبراهيمي.  1952-1940ير اإلبراهيمي [نص مطبوع] : الجزء الثاني آثار اإلمام محمد البش

 سم. 24ص. ;  477 -. 1997بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  

1-965-448.2/6, 1-965-448.2/7 

  اإلبراهيمي, أحمد طالب   .2930

  -/ أحمد طالب اإلبراهيمي.  1954-1952آثار اإلمام محجمد البشير اإلبراهيمي [نص مطبوع] : الجزء الرابع:

 سم. 24ص. ;  418 -. 1997بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  

1-965-448.4/6, 1-965-448.4/7 

  اإلبراهيمي, أحمد طالب   .2931

  -آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي [نص مطبوع] : الجزء الثالث :عيون البصائر / أحمد طالب اإلبراهيمي. 

 سم. 17*24ص. ;  599 -. 1997رب اإلسالمي,  بيروت : دار الغ

1-965-448.3/6, 1-965-448.3/7 



  اإلبراهيمي, أحمد طالب   .2932

  -/ أحمد طالب اإلبراهيمي.  1964-1954آثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي [نص مطبوع] : الجزء الخامس:

 سم. 17*24ص. ;  410 -. 1997بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  

1-965-448.5/6, 1-965-448.5/7 

  اإلبراهيمي, محمد البشير   .2933

الجزائر : دار األمة,  -محمد البشير اإلبراهيمي في قلب المعركة [نص مطبوع] / محمد البشير اإلبراهيمي. 
  سم. 30ص. : غالف مصور. ;  266 -. 2007

 9789961672037ر.د.م.ك 

1-965-291/1, 1-965-291/2 

  اإلبراهيمي، صالح الدين   .2934

خبرات اإلساءة في الطفولة وعالقتها باإلكتئاب لدى تالميذ المرحلة الثانوية [نص مطبوع] / وسام إيرس; صالح 
  سم. 30*21ورقة ;  102 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الدين اإلبراهيمي. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.175/1 

  اإلبراهيمي، محمد البشير   .2935

ص. : غالف   701 -. 2007الجزائر : دار األمة,  -عيون البصائر [نص مطبوع] / محمد البشير اإلبراهيمي. 
  سم. 25مصور باأللوان ; 

 9789961672327ر.د.م.ك 

SH/1-210-145/1 

  األتربي، شريف   .2936

القاهرة : العربي للنشر و التوزيع,  -مطبوع] / شريف األتربي. التعليم اإللكتروني و الخدمات المعلوماتية [نص 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  230 -. 2015

 9789773192075ر.د.م.ك   -ص.  227 -ص. 217بيبليو: 

SH/1-020-223/1, SH/1-020-223/2 

  األتروشي، شوكت عارف   .2937

م /  14-11ه/ 8-5لسياسية و اإلقتصادية من القرن دولة كانم اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة في الجوانب ا
  سم. 24ص. : غالف ملون ;   211 -. 2007عمان : دار دجلة,  -شوكت عارف األتروشي. 

 995747829ر.د.م.ك  -. 199ص-167بيبليو.:ص

SH/1-953-636/1, SH/1-953-636/2 

 [د.ت]. [د.م] : [د.ن], -.  اإلتصال التنظيمي وإتخاذ القرار [نص مطبوع]  .2938

  األجري, نائلة أحمد   .2939

الجزائر : دار الكتاب  -االختبارات النفسية التحصيلية والتقويم التربوي [نص مطبوع] / نائلة أحمد األجري. 
  سم. 24ص. ;  327 -. 2009الحديث, 

  9773502595ر.د.م.ك 

1-370-460/5, 1-370-460/1 



  األحمد, عدنان سليمان    .2940

  سم. 24ص ;   271 -. 2005عمان : دار وائل,  -ص مطبوع] / عدنان سليمان األحمد. قضايا معاصرة [ن

 1413119957ر.د.م.ك 

1-320-206/1, 1-320-206/2 

  األحمر , أحمد سالم   .2941

ليبيا : دار الكتاب الجديد,  -علم اجتماع األسرة [نص مطبوع] : بين التنظير والواقع المتغير / أحمد سالم األحمر. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  200 -. 2004

 9959292274ر.د.م.ك  -ص.   195 -ص. 181لبيبليوغرافيا : 

SS/1-301-232/1, SS/1-301-232/2 

  األحمر ، جمال بن عمار   .2942

عمان : دار    -تحليل الوعاء اإلعالمي و محتواه و إجراءاته المنهجية [نص مطبوع] / جمال بن عمار األحمر. 
  سم. 17*24ص. ;  318 - . 2016و التوزيع,  األيام للنشر

 9789957951818ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-757/1, SH/1-001.5-757/2 

  األحمر، جمال بن عمار   .2943

/ جمال بن  Cultural and social anthropologyاألنثروبولوجيا الثقافية واالجتماعية [نص مطبوع] = 
 سم. 25ص. : غالف ملون ;  176 - .2016عمان : دار األيام,  -عمار األحمر. 

SS/1-301-1060/1, SS/1-301-1060/2 

  األحوال، جمال السيد   .2944

الجيزة : الزعيم للخدمات المكتبية و   -فن الحلي بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / جمال السيد األحوال. 
  سم.17سم*24ص. : غالف مل.مص. ; 156 -. 2009النشر, 

 977612903xد.م.ك ر. -اشكال صور. 

1-745-17/1, 1-745-17/2 

  األخرس, إبراهيم   .2945

القاهرة :  -أسرار تقدم الصين [نص مطبوع] : دراسة في مالمح القوة و أسباب الصعود / إبراهيم األخرس. 
  سم.24ص ; 318 -.  2008إيتراك للطباعة و النشر, 

 2130383977ر.د.م.ك 

1-320-264/1, 1-320-264/2 

  األخرس، صفوح   .2946

دمشق : مطابع مؤسسة   -علم اإلجتماع العام [نص مطبوع] : أسسه، ميادينه، و موضوعاته / صفوح األخرس. 
 سم. 24ص. ;  354 -. 1981الوحدة, 

SS/1-301-931/1 

  األدرع، الشريف   .2947

 -الشريف األدرع. بريخت و المسرح الجزائري [نص مطبوع] : مثال بريخت وولد عبد الرحمن كاكي / 

  سم. 16*23ص. : غالف مصور. ;  178 -. 2013الجزائر : مقامات للنشر و النوزيع : وزارة الثقافة, 

 9789931419167ر.د.م.ك 



1-792-89/1, 1-792-87/2 

  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2948

ني / عبد هللا حمادي اإلدريسي. اإلستبصار في تاريخ بشار و ما جاورها من األمصار [نص مطبوع] : الجزء الثا
(الجزائر وزارة  -سم.  24ص. : غالف مل.و مص. ;  608 -. 2013الجزائر : إبتكار للنشر و التوزيع,  -

  الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 

 9789931901273ر.د.م.ك 

1-965-802.2/3, 1-965-802.2/1 

  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2949

اريخ بشار و ما جاورها من األمصار [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد هللا حمادي اإلدريسي. اإلستبصار في ت
(الجزائر وزارة  -سم.  24ص. : غالف مص.و مل. ;  560 -. 2013الجزائر : إبتكار للنشر و التوزيع,  -

  الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 

 9789931901273ر.د.م.ك 

1-965-802.3/3, 1-965-802.3/1 

  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2950

 -صحراء وادي الساورة [نص مطبوع] : تاريخا و مناقب و بطوالت : الجزء الثاني / عبد هللا حمادي اإلدريسي. 

(الجزائر وزارة  -سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;  429 -. 2013الجزائر : دار بوسعادة للنشر و التوزيع, 
  وزارة الثقافة).  الثقافة : الجزائر

 9789931433118ر.د.م.ك   -ص.  427-ص.404مالحق: 

SH/1-913-24.2/3, SH/1-913-24.2/1 

  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2951

اإلستبصار في تاريخ بشار و ما جاورها من األمصار [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد هللا حمادي اإلدريسي. 
(الجزائر وزارة  -سم.  24ص. : غالف مص.و مل. ;  632 -. 2013توزيع, الجزائر : إبتكار للنشر و ال -

  الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 

 9789931901273ر.د.م.ك 

1-965-802.1/2, 1-965-802.1/1 

  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2952

الوثائق و الصور : الجزء الخامس  اإلستبصار في تاريخ بشار و ما جاورها من األمصار [نص مطبوع] : ملحق 
ص. : غالف مل.و مص.  167 -. 2013الجزائر : إبتكار للنشر و التوزيع,   -عبد هللا حمادي اإلدريسي.  /

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24صور ; 

 9789931901273ر.د.م.ك 

1-965-802.5/3, 1-965-802.5/1 

  , عبد هللا حمادي  اإلدريسي   .2953

حاضرة القنادسة و زاويتها الزيانية الشاذلية بهذه الصحراء الجزائرية [نص مطبوع] : تاريخا و مناقب : الجزء  
 -سم.  24ص. : غالف مص.مل. ;  440 -. 2013الجزائر : دار بوسعادة,  -الثاني / عبد هللا حمادي اإلدريسي. 

ة الثقافة. سلسلة إحياء التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار و صحاري  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزار
  ). 1جوارها الجزائرية ; 

 9789931433118ر.د.م.ك  -ملحق وثائق و صور. 

SH/1-913-27.2/3, SH/1-913-27.2/1 



  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2954

لساورة و بالد كرزاز [نص مطبوع] :  م) بوادي ا1604ه/1013زاوية سيدي أحمد بن موسى الساوري (ت 
ص. : غالف مص.مل. ;  288 -. 2013الجزائر : دار بوسعادة,  -تاريخا و مناقب / عبد هللا حمادي اإلدريسي. 

(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة. سلسلة إحياء التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار و   -سم.  24
  ).3زائرية ; صحاري جوارها الج

 9789931433118ر.د.م.ك  -ملحق صور. 

SH/1-913-28/1, SH/1-913-28/2 

  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2955

زاوية سيدي عبد هللا بن الشيخ بوادي الساورة و فروعها بالصحراء المغربية الشرقية [نص مطبوع] : تاريخا و  
ص. : غالف مص.مل.  224 -. 2013جزائر : دار بوسعادة, ال -مناقب و بطوالت / عبد هللا حمادي اإلدريسي. 

(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة. سلسلة إحياء التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار  -سم.  24; 
  ).6و صحاري جوارها الجزائرية ;  

 9789931433118ر.د.م.ك  -ملحق وثائق و صور. 

SH/1-913-29/3, SH/1-913-29/4 

  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2956

 -. 2013الجزائر : دار بوسعادة,  -نبذة مختصرة من تاريخ تبلبالة [نص مطبوع] / عبد هللا حمادي اإلدريسي. 

(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة. سلسلة إحياء التراث  -سم.  13ص. : غالف مص.مل. ;  86
  ).7لوالية بشار و صحاري جوارها الجزائرية ; التاريخي و الثقافي 

 9789931433118ر.د.م.ك  -ملحق الصور. 

SH/1-913-30/3, SH/1-913-30/1 

  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2957

 -صحراء بالد بشار بنادق و مواقف و أشعار في مواجهة االستعمار [نص مطبوع] / عبد هللا حمادي اإلدريسي. 

(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر   -سم.  23ص. : غالف مص.مل. ;  80 - . 2013سعادة, الجزائر : دار بو
  ).14وزارة الثقافة. سلسلة إحياء التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار و صحاري جوارها الجزائرية ; 

 9789931433118ر.د.م.ك  -ملحق صور و وثائق.  

SH/1-913-32/3, SH/1-913-32/1 

  دريسي , عبد هللا حمادي  اإل  .2958

 -صحراء وادي الساورة [نص مطبوع] : تاريخا و مناقب و بطوالت : الجزء األول / عبد هللا حمادي اإلدريسي. 

(الجزائر وزارة  -سم.  24ص. : غالف مص.و مل. ;  424 -. 2013الجزائر : دار بوسعادة للنشر و التوزيع, 
  الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 

 9789931433118ر.د.م.ك  -حق. مال

SH/1-913-24.1/3, SH/1-913-24.1/1 

  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2959

السلطان السجلماسي الفقيه الصوفي المفترى عليه اإلمام أحمد ابن أبي محلي مهدي وادي الساورة 
الجزائر : دار   -يسي. م) [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد هللا حمادي اإلدر1021/1612-م1560ه/967(

(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة.   -سم.  24ص. : غالف مص.مل. ;  544 -. 2013بوسعادة, 
  ). 4سلسلة إحياء التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار و صحاري جوارها الجزائرية ; 

 9789931433118ر.د.م.ك 

SH/1-920-73.2/3, SH/1-920-73.2/4 



  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2960

المناقب غير الخافية [نص مطبوع] : في المآثر السجلماسية ثم العباسية الساورية المنال يخافيه / عبد هللا حمادي 
(الجزائر وزارة الثقافة   -سم.  24ص. : غالف مص.مل. ;  135 -. 2013الجزائر : دار بوسعادة,  -اإلدريسي. 

ثقافة. سلسلة إحياء التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار و صحاري جوارها الجزائرية ;  : الجزائر وزارة ال
5.(  

 9789931433118ر.د.م.ك  -ملحق صور و وثائق.  

1-920-74/3, 1-920-74/4 

  اإلدريسي , عبد هللا حمادي    .2961

الجزائر : دار بوسعادة,  -ريسي. سيدي هدارة الولي المصاحب لطير النعام [نص مطبوع] / عبد هللا حمادي اإلد
(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة. سلسلة إحياء   -سم.  23ص. : غالف مص.مل. ;  96 -. 2013

  ).10التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار و صحاري جوارها الجزائرية ; 

 9789931433118ر.د.م.ك  -ملحق صور. 

1-920-75/3, 1-920-75/1 

  اإلدريسي ,عبد هللا حمادي   .2962

حاضرة القنادسة و زاويتها الزيانية الشاذلية بهذه الصحراء الجزائرية [نص مطبوع] : تاريخا و مناقب : الجزء  
 -سم.  24ص. : غالف مص.مل. ;  368 -. 2013الجزائر : دار بوسعادة,  -األول / عبد هللا حمادي اإلدريسي. 

: الجزائر وزارة الثقافة. سلسلة إحياء التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار و صحاري   (الجزائر وزارة الثقافة
  ). 1جوارها الجزائرية ; 

 9789931433118ر.د.م.ك  -ملحق وثائق و صور. 

SH/1-913-27.1/3, SH/1-913-27.1/1 

  اإلدريسي ، عبد هللا حمادي    .2963

  -القصور والديار [نص مطبوع] / عبد هللا حمادي اإلدريسي.  اإلختصار من تاريخ قصر بشار و ما جاوره من

(سلسلة إحياء التراث التاريخي و الثقافي  -سم.  17*24ص. ;  648 -. 2013الجزائر : دار الكتاب الملكي, 
 ).2للجنوب الغربي الجزائري ; 

1-965-950/1, 1-965-950/2 

  اإلدريسي ، عبد هللا حمادي    .2964

  -بلعمش الجكنيين بالحاضرة الصحراوية تندوف [نص مطبوع] / عبد هللا حمادي اإلدريسي.  مناقب و مآثر آل

(سلسلة إحياء التراث التاريخي و  -سم.  2*16ص. ;  412 -. 2013الجزائر : دار بوسعادة للنشر و التوزيع, 
  ). 13الثقافي لوالية بشار و صحاري جوارها الجزائرية ; 

 9789931433118ر.د.م.ك  -ص.  407-ص. 403حق: ص. مل 400 -ص. 385بيبليو: 

1-920-176/1, 1-920-176/2 

  اإلدريسي ، عبد هللا حمادي    .2965

المناقب و المآثر األعمشية الجكنية في حاضرتها التندوفية الصحراوية [نص مطبوع] : و يليه مصاحب النعام 
ص. ;  644 -. 2013جزائر : دار الكتاب الملكي, ال -سيدي هدارة الولي األسطورة / عبد هللا حمادي اإلدريسي. 

  ).4(سلسلة إحياء التراث التاريخي و الثقافي للجنوب الغربي الجزائري ;  -سم.  17*24

 .642ص.-639ملحق: ص.

1-920-191/1, 1-920-191/2 



  اإلدريسي ، عبد هللا حمادي    .2966

[د.م]   -جزء األول / عبد هللا حمادي اإلدريسي. تندوف و تجكانت تاريخا و مناقب و بطوالت [نص مطبوع] : ال
(سلسلة إحياء التلراث التاريخي و الثقافي للجنوب  -سم.  17*24ص. ;  544 -: دار الكتاب الملكي, [د.ت]. 

 ). 03الغربي الجزائري ; 

1-920-189.1/1, 1-920-189.1/2 

  اإلدريسي ، عبد هللا حمادي    .2967

  -قب و بطوالت [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد هللا حمادي اإلدريسي. تندوف و تجكانت تاريخا و منا

(سلسلة إحياء التلراث التاريخي و الثقافي  -سم.  17*24ص. ;  304 -. 2013الجزائر : دار الكتاب الملكي, 
  ).03للجنوب الغربي الجزائري ; 

 .  103الى  1ملحق: رقم 

1-920-189.2/1, 1-920-189.2/2 

  دريسي, الشريف اإل  .2968

القاهرة : مكتبة الثقافة  -نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق [نص مطبوع] : المجلد الثاني / الشريف اإلدريسي. 
 سم.  24ص. ;   1106 -524 -. 1994الدينية, 

1-910-8.2/1 

  اإلدريسي, الشريف   .2969

القاهرة : مكتبة الثقافة  -الشريف اإلدريسي. نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق [نص مطبوع] : المجلد األول / 
 سم. 24ص. ;  524 -. 1994الدينية, 

1-910-8.1/1 

  اإلدريسي, عبدهللا حمادي   .2970

السلطان السجلماسي الفقيه الصوفي المفترى عليه اإلمام أحمد ابن أبي محلي مهدي وادي الساورة 
الجزائر : دار   -ل / عبدهللا حمادي اإلدريسي. م) [نص مطبوع] : الجزء األو1612ه/1021-م1560ه/967(

(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة.   -سم.  24ص. : غالف مص.مل. ;  624 -. 2013بوسعادة, 
  ). 4سلسلة إحياء التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار و صحاري جوارها الجزائرية ; 

 9789931433118ر.د.م.ك 

SH/1-920-73.1/3, SH/1-920-73.1/4 

  اإلدريسي، عبد هللا حمادي    .2971

اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني [نص مطبوع] : و تصديه للخطر اليهودي بصحراء توات و  
ص. :  448 -. 2011الجزائر : وزارة الثقافة,  -الصقع السوداني : الجزء الثاني / عبد هللا حمادي اإلدريسي. 

  سم.  16*24ر. ; غالف مصو

 9789931201282ر.د.م.ك   -ص.  399 -ص. 299ص. بيبليو:  448 -ص. 401المالحق: 

SH/1-920-213.2/1 

  اإلدريسي، عبد هللا حمادي    .2972

اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني [نص مطبوع] : و تصديه للخطر اليهودي بصحراء توات و  
ص. :  473 -. 2011الجزائر : وزارة الثقافة,  -ل / عبد هللا حمادي اإلدريسي. الصقع السوداني : الجزء األو

  سم.  16*24غالف مصور. ; 

 9789931201282ر.د.م.ك 



SH/1-920-213.1/1 

 اإلدريسي،محمد بن علي السنوسي   .2973
حديث و القرآنشفاء الصدر بأري المسائل العشر من درر الفقه المالكي و يليه إيقاظ الوسنان في العمل بال  

[Texte imprimé] /  .الجزائر : دار زمورة للنشر و  -محمد بن علي السنوسي اإلدريسي; نجيب بن خيرة
د بن علي  (المجموعة المختارة من اعمال االمام محم -سم.  17*24ص. ;  186ص+111 -. 2011التوزيع, 

1السنوسي ;  ). 

ISBN 9789931334149 

SH/1-250-66/1 

 اإلدريسي،محمد بن علي السنوسي   .2974
محمد بن علي السنوسي   / [Texte imprimé] كتاب المسائل العشر المسمى بغية المقاصد في خالصة المراصد

(لمجموعة المختارة   -سم.  17*24ص. ;  408 -. 2011الجزائر : دار زمورة,  -اإلدريسي; نجيب بن خيرة. 
3نوسي ; من اعمال االمام محمد بن علي الس ). 

ISBN 9789931334479 

SH/1-250-67/1 

 اإلدريسي،محمد بن علي السنوسي   .2975
 Texte] السلسبيل المعين في الطرائق األربعين و يليه المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم و أصول الطرائق

imprimé] /  .176 -. 2011ورة, الجزائر : دار زم -محمد بن علي السنوسي اإلدريسي; نجيب بن خيرة 

سم 17*24ص. ;  160ص+ . 

SH/1-250-68/1 

  األرموي، تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين    .2976

األول, الحاصل من المحصول في أصول الفقه [نص مطبوع] / تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين 
 17×24ص. ;   232 -. 2001مداراإلسالمي, بيروت : دارال -. 02ط. -األرموي; عبد السالم محمود أبو ناجي. 

  سم.

  9959290574ر.د.م.ك 

 محتوي في : , األول

1-250-99.1/3, 1-250-99.1/1 

 األرموي، تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين    .2977
 تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين / [Texte imprimé] الثالث, الحاصل من المحصول في أصول الفقه

سم 47*24ص. ; 462 -. 2002بيروت : دار المدار االسالمي,  -األرموي; عبد السالم محمود أبو ناجي.  . 

ISBN 9959290574 

contenu dans : ,  الثالث 

SH/1-250-77.3/1 

  األرموي، تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين    .2978

تاج الدين أبي عبد هللا محمد بن الحسين  /الثاني, الحاصل من المحصول في أصول الفقه [نص مطبوع] 
  سم. 17*24ص. ; 536 -. 2002بيروت : دار المدار االسالمي,  -األرموي; عبد السالم محمود أبو ناجي. 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-250-77.2/1 



  األرناؤوط، محمد.م   .2979

طرابلس : دار المدار   -محمد.م األرناؤوط.  تاريخ الدولة العثمانية [نص مطبوع] : من النشوء إلى اإلنحدار / 
 سم.24ص. : مص.مل. ; 367 -. 2002اإلسالمي, 

1-953-508/17, 1-953-508/2 

  األرناؤوط،محمد   .2980

لبنان :  -. 1ط.  -مراجعة اإلستشراق [نص مطبوع] : ثنائية الذات/اآلخر نموذج يوغسالفيا / محمد األرناؤوط.  
  سم. 17سم*24ص. ; 151 - .2002دار المدار اإلسالمي, 

 9959290913ر.د.م.ك 

1-953-396/4, 1-953-396/1 

  سم. 14×24ص ;  318 -. 2008عمان : دارجرير,  -. اإلرهاب والعالقات العربية [نص مطبوع]  .2981

 9789957381141ر.د.م.ك 

1-327-175/1 

  األزدي، عبد هللا    .2982

 536 -. 2011الجزائر : استديو الترقية,  -األزدي; يخلف شلحة. تاريخ علماء األندلس [نص مطبوع] / عبد هللا 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789931903000ر.د.م.ك 

1-920-23/1, 1-920-23/2 

  األزرق, أحمد   .2983

الجزائر : منشورات دحلب,  -/ أحمد األزرق.  1958-1955مذكرات مناضل [نص مطبوع] : مشاهد و وقائع 
  سم. 23.ص ;  88 -. 2009

 9961611760ر.د.م.ك 

1-965-241/1, 1-965-241/2 

  األزرق، أحمد   .2984

 21ص. : مص. ; 127 -. 2012الجزائر : دار ميم للنشر,  -ذكريات و مواقف [نص مطبوع] / أحمد األزرق. 

  سم.

 9789947863589ر.د.م.ك 

1-965-711/1 

المدية : [د.ن] :   -. ع] : روبورتاج مصوراالستثمار في مدينة المدية مؤسسة الذوق اللذيذ [نص مطبو  .2985
  سم.  30ورقة ;  35 -. 2009[د.ن], 

  33بيبليو ص

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

  األسد, األسد صالح علي   .2986

 -/ األسد صالح علي األسد.  التأثيرات الثقافية -األهداف  -إنفجار الفضائيات العربية [نص مطبوع] : األبعاد 

  سم. 24ص. : غالف : ملون مصور ;  280 -. 2011عمان : دار غيداء, 

  9789957555214ر.د.م.ك  -. 280ص. -271بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-070-429/1, SH/1-070-429/2 



  األسدى، زكريا سعد الدين   .2987

الجزائر   -مطبوع] : أسس المواجهة / زكريا سعد الدين األسدى. البطالة و آثارها الجتماعية و االقتصادية [نص 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ; 158 -. 2009: دار الكتاب الحديث, 

 9773501077ر.د.م.ك  -. 158-155ببيبليوغرفيا ص:

SS/1-301-450/1, SS/1-301-450/2 

  األسدي, سعيد جاسم    .2988

عمان : دار الثقافة العلمية,   -يد جاسم األسدي, مروان عبد المجيد إبراهيم. اإلشراف التربوي [نص مطبوع] / سع
  سم.24ص. : غالف مصور. ; 335 -. 2006

 5138169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-96/1, SS/1-370-96/2 

  األسعد, محمد مصطفى   .2989

 -مد مصطفى األسعد. مشكالت الشباب الجامعي و تحديات التنمية [نص مطبوع] : بحث نظري و ميداني / مح 

 سم.24ص. : غالف ملون ; 224 -. 2000لبنان : مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع, 

SS/1-362-25/1, SS/1-362-25/2 

  األسود, شعبان الطاهر    .2990

القاهرة :  -د. علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] : قضايا األقليات بين العزل و اإلدماج / شعبان الطاهر األسو 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  118 -. 2003الدار المصرية اللبانية, 

 9772707985ر.د.م.ك 

SS/1-301-219/1, SS/1-301-219/2 

  اإلشبيلي, علي بن محمد   .2991

تاريخ غزوة السلطان سليم مع قانصوه الغوري [نص مطبوع] : و يليه الدر المصان في سيرة المظفر سليم خان /  
  سم. 17*24ص. ;  184 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -ي بن محمد اإلشبيلي; أحمد فريد المزيدي. عل

 2745140175ر.د.م.ك 

SH/1-953-194/1 

  األشرف, مصطفى   .2992

الجزائر : المؤسسة الوطنية  -الجزائر [نص مطبوع] : األمة و المجتمع / مصطفى األشرف; حنفي بن عـيسى. 
 سم.24ص. ; 472 -. 1983للكتاب, 

1-965-46/1, 1-965-46/2 

  األشرف, مصطفى   .2993

الجزائر : دار   -. 02ط. -الجزائر [نص مطبوع] : األمة و المجتمع / مصطفى األشرف; حنفي بن عيسى. 
  سم. 17*24ص. ;   468 -. 2007القصبة للنشر, 

 9789961646120ر.د.م.ك 

SH/1-965-1031/1 

    األشرم، محمود  .2994

بيروت : مركز دراسات  -. 02ط. -اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم [نص مطبوع] / محمود األشرم. 



  سم. 17*24ص ;  344 -. 2008الوحدة العربية, 

 9789953822174ر.د.م.ك 

1-327-186/1, 1-327-186/2 

  األشعري, أبي الحسن علي بن اسماعيل   .2995

المصلين [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي الحسن علي بن اسماعيل األشعري;  مقاالت اإلسالميين واختالف
 سم. 23ص. ;  328 -. 1950القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

1-210-254.1/1 

  األشعري, أبي الحسن علي بن اسماعيل   .2996

طبوع] : الجزء الثاني / أبي الحسن علي بن اسماعيل األشعري; مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين [نص م
 سم. 23ص. ;  284 -. 1954القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

1-210-256.2/1 

  األشعري, أبي الحسن علي بن اسماعيل   .2997

األول / أبي الحسن علي بن اسماعيل األشعري;  مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين [نص مطبوع] : الجزء
  سم.  24ص. ;   286 -. 1969القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -. 2ط. -تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 

 283-257ص: -كشاف ص

1-210-255.1/1 

  األصطخري, ابن إسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي    .2998

بن إسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي األصطخري; محمد جابر عبد العال  المسالك والممالك [نص مطبوع] / ا
  ((تراثنا)).  -سم.  20*27ص. : إيض. ; 218 -. 1961القاهرة : دار القلم,  -الحيني; محمد شفيق غربال. 

 205-191ص: -ملحق ص 214-207ص: -كشاف ص

SH/1-953-24/1 

  األصفر، أحمد عبد العزيز   .2999

عمان : دار حامد   -درات في المجتمع العربي [نص مطبوع] / أحمد عبد العزيز األصفر. أسباب تعاطي المخ
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;   322 -. 2014للنشر و التوزيع : األكاديميون للنشر و التوزيع, 

 9786038006931ر.د.م.ك   -ص.  322 -ص. 308بيبليو: 

SS/1-301-1042/1, SS/1-301-1042/2 

  سم, عبد األمير  األع  .3000

القاهرة : دار   -الفيلسوف الغزالي [نص مطبوع] : إعادة تقويم لمنحنى تطوره الروحي / عبد األمير األعسم. 
  سم. 24ص. ;  238 -. 1998قباء, 

 9773030199ر.د.م.ك 

SH/1-189-112/1 

  األعظمي، سعيد رشيد   .3001

عمان : دار جليس  -الوقاية منها / سعيد رشيد األعظمي. اضطرابات السلوك [نص مطبوع] : تشخيصها و 
  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  302 -. 2014الزمان, 

 9789957810617ر.د.م.ك  -ص.  301بيبليو: 



SS/1-150-755/6, SS/1-150-755/7 

. 2021امعة المدية, المدية : ج -. اإلعالم األمني ودوره في مكافحة الجريمة اإللكترونية [نص مطبوع]  .3002

  .CDسم +  29*21ورقة ;  133 -

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1993/1 

 -. 2005بيرزت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -.  األعمال الكاملة السين الحافظ [نص مطبوع]  .3003

  سم. 17*24ص ;  1274

 9953450643ر.د.م.ك 

1-320-373/1 

  غا, فؤاد  اآل  .3004

ص. :  240 -. 2008عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع,  -علم االجتماع العسكري [نص مطبوع] / فؤاد اآلغا. 
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 ل

SS/1-301-405/1, SS/1-301-405/2 

  اآلغا، وسماء   .3005

مؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت : ال -الواقعية التجريدية في الفن [نص مطبوع] / وسماء اآلغا. 
 سم. 17*24ص ;  288 -. 2007

1-701-4/1, 1-701-4/2 

  األغبري, عبد الصمد    .3006

 -. 02ط. -اإلدارة المدرسية [نص مطبوع] : البعد التخطيطي و التنظيمي المعاصر / عبد الصمد األغبري. 

 سم.24ص. : غالف مصور ; 512 -. 2006بيروت : دار النهضة العربية, 

SS/1-370-165/1, SS/1-370-165/2 

  األفندى، سعيد بن أحمد    .3007

هـ [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / سعيد بن أحمد  840-775قواعد المنهج عند ابن الوزير اليماني ( 
  سم. 24ص. ;  390 -. 2008القاهرة : مؤسسة المختار,  -األفندى. 

 996433226ر.د.م.ك 

SH/1-240-13/1, SH/1-240-13/2 

  األقداحي, هشام محمود   .3008

اإلسكندرية :  -الشخصية القومية [نص مطبوع] : تحليل تاريخي اجتماعي سياسي / هشام محمود األقداحي. 
  سم.24ص ; 215 - . 2009مؤسسة شباب الجامعة, 

 9772121344ر.د.م.ك 

1-320-305/5, 1-320-305/6 

  اإلقداحي، هشام محمود   .3009

االسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -علم األجناس البشرية [نص مطبوع] / هشام محمود اإلقداحي.  في
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  405 -. 2011



SS/1-301-822/1, SS/1-301-822/2 

  اإلقداحي، هشام محمود   .3010

مصطلحات السياسية / هشام محمود  اإلستقرار السياسي في العالم المعاصر [نص مطبوع] : ملحق خاص بال
 سم. 17×24ص ;  282 -. 2009القاهرة : مؤسسة شباب,  -اإلقداحي. 

1-320-321/3, 1-320-321/1 

  األكشة, جمال مهدي محمود   .3011

  -بنوك لبن الرضاع [نص مطبوع] : بين الحل والحرمة دراسة فقهية مقارنة / جمال مهدي محمود األكشة. 

  ص.  233سم. +  17*24 -. 2008جامعة الجديدة, القاهرة : دار ال

 9773283321ر.د.م.ك 

SH/1-250-62/1 

اإللتزامات الوظيفية للصحافة المكتوبة اتجاه القراء [نص مطبوع] : دراسة مسحية على عينة من   .3012
  .CDسم +  30ورقة ;  77 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. القراء في المدية

  77-75بيبليو ص ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د.يحي فارس بالمدية : 

  اآللوسي, رعد صالح   .3013

 -. 2006عمان : دار مجدالوي,  -التعددية السياسية في عالم الجنوب [نص مطبوع] / رعد صالح اآللوسي. 

  سم. 24ص ;  312

  9957022393ر.د.م.ك 

1-320-282/1, 1-320-282/2 

  االمارة ، أسعد شريف   .3014

 144 -. 2014عمان : دار صفاء للطباعة و النشر,  -علم نفس الشواذ [نص مطبوع] / أسعد شريف االمارة. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957248727ر.د.م.ك 

SS/1-150-799/1, SS/1-150-799/2 

  اإلمام , محمد رفعت   .3015

  -مد هريدى; عاصم محروس عبد المطلب; محمد رفعت اإلمام. تاريخ أوربا الحديث [نص مطبوع] / صالح أح

  سم.24ص. ; 320 -. 2008مصر : مكتبة بستان المعرفة, 

 9773931218ر.د.م.ك 

1-940-37/1, 1-940-37/2 

  اإلمام البخاري    .3016

داب, (د.م) : مكتبة اآل -األدب المفرد [نص مطبوع] / اإلمام البخاري; تحقيق. عبد الرحمن حسن محمود. 
  سم. 24ص. ;  402 -. 1979

 0057694977ر.د.م.ك 

اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي [نص مطبوع] : فقه السياسة والحوار الديني (أعمال ملتقى دولي    .3017
الجزائر : وزارة الشؤون الدينية   -. )2012فيفري  06-05الموافق ل  1433ربيع األول  13-12بتلمسان يومي 

  ). 2011(عاصمة الثقافة اإلسالمية  -سم.  17*24ص ;   261 -د.ت]. واألوقاف, [



1-922-29/1, 1-922-29/2 

  اإلمام محمد صالح   .3018

عمان : دار   -. 1ط -السلوكات الدالة على نظرية العقل [نص مطبوع] / اإلمام محمد صالح, عيد الجوالدة فؤاد. 
  ). 3(سلسلة نظرية العقل في التربية الخاصة  -م. س24ص : غالف ملون ; 238 -. 2010الثقافة العلمية, 

 5550155799ر.د.م.ك 

1-370-800/5, 1-370-800/1 

  اإلمام،غادة   .3019

.  2012عمان : دار المسيرة,  -/ بدر الدين مصطفى; غادة اإلمام.  Metaphysicsالميتافيزيقا [نص مطبوع] = 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;   296 -

 9789957068981ر.د.م.ك   -ص.  296 -ص. 293بيبليو: 

SH/1-111-23/1, SH/1-111-23/2 

  اإلمام،محمد صالح   .3020

/ محمد  Issues and views in the special educationقضايا و آراء في التربية الخاصة [نص مطبوع] :  

  سم.  24ور ; ص. : غالف مص 304 -. 2010عمان : دار الثقافة العلمية,  -. 1ط. -صالح اإلمام. 

 9957163716ر.د.م.ك 

1-370-752/1, 1-370-752/2 

 -. 1981[د.م] : منشورات دار األفاق الجديدة,  -. 4ط -.  األمراض النفسية و العصبية [نص مطبوع]  .3021

 سم.20ص. ; 128

1-150-672/1 

  األمم المتحدة   .3022

نيويورك   -في جنوب افريقيا / األمم المتحدة. جريمة ضد اإلنسانية [نص مطبوع] : أسئلة عن الفصل العنصري 
 سم.  15ص. ;   36 -. 1984: األمم المتحدة, 

1-953-122/1 

 [د.م] : [د.ن], [د.ت]. -. االمن االجتماعي [نص مطبوع]  .3023

  أالمي، عبد هللا   .3024

المدية :   -عبد هللا أالمي.  حماية التراث الثقافي في منطقة تمنراست [نص مطبوع] : األلعاب الشعبية التقليدية /
  سم.  30*21ورقة ;  120 -. 2016جامعة المدية, 

  2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.359/1 

  االمير خالد    .3025

الجزائر :    -رسالة إلى الرئيس ويلسون و نصوص أخرى [نص مطبوع] / االمير خالد; عبد العزيز بوتفليقة. 
 سم.24ص. : ايض ; 78 -ة للنشر, [د.ت]. المؤسسة الوطني

1-965-59/1 



  االمير خالد    .3026

الجزائر : المؤسسة الوطنية للنشر,  -رسالة إلى الفرنسييين [نص مطبوع] / االمير خالد, عبد العزيز بوتفليقة. 
 سم. 24ص. ; 84 -[د.ت]. 

1-965-60/1 

  االمير, محمد أبو زيد   .3027

القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -فقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد أبو زيد االمير. اإلحتكار ومعالجته في ال
  سم. 17*24ص. ;  139 -. 2006

 9773790434ر.د.م.ك 

1-250-122/1 

  األمير، عبد القادر    .3028

الجزائر   -رسالة الى الفرنسيين [نص مطبوع] : ذكرى العاقل و تنبيه الغافل / عبد القادر األمير, عمار الطالبي. 
 :ANEP, 2007. - 83  ; سم.  23ص. : غالف ملون  

 9789947212327ر.د.م.ك  -ص.  81 -ص. 71بيبليو:

1-965-298/1, 1-965-298/2 

  األمين, عدنان   .3029

الرباط : المركز الثقافي العربي ; بيروت :   -ة و تكوين الطباع [نص مطبوع] / عدنان األمين. التنشئة اإلجتماعي
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  208 -. 2005المركز الثقافي العربي, 

 9953680469ر.د.م.ك 

SS/1-301-225/1, SS/1-301-225/2 

  األندلسي, أبي عبيد عبد هللا   .3030

البالد والمواضع [نص مطبوع] : الجزء األول والثاني / أبي عبيد عبد هللا األندلسي; معجم ما استعجم من أسماء 
(سلسلة المعهد  -سم. 24ص. ; 708 -. 1945القاهرة : مطبعة كنة التأليف والنشر,  -تحقيق مصطفى الشقا. 

 الخليفي لألبحاث المغربية). 

1-910-3.1/1 

  األندلسي, ابي عبيد عبد هللا البكري    .3031

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع [نص مطبوع] : الجزء الثالث / ابي عبيد عبد هللا البكري األندلسي;  
(سلسلة   -سم. 24ص. ; 1110 -. 1949القاهرة : لجنة التأليف والترجمة والنشر,   -تحقيق مصطفى الشقا. 

 المعهد الخليفي لألبحاث المغربية).

1-910-4.3/1 

  ي, أبي عبيد عبد هللا البكري  األندلس  .3032

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي عبيد عبد هللا البكري األندلسي;  
(سلسلة المعهد الخليفي  -سم. 24ص. ; 710 -. 1948القاهرة : لجنة التأليف والنشر,  -تحقيق مصطفى الشقا. 
 لألبحاث المغربية+). 

1-910-4.2/1 

  األندلسي, أبي عبيد عبد هللا البكري    .3033

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع [نص مطبوع] : الجزء الثالث والرابع / أبي عبيد عبد هللا البكري 



(سلسلة   -سم. 24ص. ; 1628 -. 1949القاهرة : لجنة التأليف والنشر,   -األندلسي; تحقيق مصطفى الشقا.  

  في لالبحاث المغربية).المعهد الخلي

 1425-1413ص: -كشافات ص

1-910-3.2/1 

  األندلسي, أبي عبيد عبد هللا البكري    .3034

معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي عبيد عبد هللا البكري األندلسي;  
 سم.24ص. ; 345 -. 1945القاهرة : لجنة التأليف والنشر,  -تحقيق مصطفى الشقا. 

1-910-4.1/1 

  األندلسي, أبي عبيد عبد هللا البكري    .3035

البالد والمواضع [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبي عبيد عبد هللا البكري األندلسي;   معجم ما استعجم من أسماء
(سلسلة المعهد الخليفي   -سم. 24ص. ; 1628 -. 1951القاهرة : لجنة التأليف والنشر,  -تحقيق مصطفى الشقا. 

  لألبحاث المغربية). 

 1625-1413ص: -كشافات ص

1-910-4.4/1 

  دين أبي حيان  األندلسي, اثير ال  .3036

  -تحفة األريب بما في القرآن من الغريب [نص مطبوع] / اثير الدين أبي حيان األندلسي; تحقيق سمير المجذوب. 

  سم. 24ص. ;  397 -. 1983بيروت : المكتب اإلسالمي, 

 397-333ص :-كشاف ص  332-327ص :-ببليوغرافيا ص

  األنصارى، عبد الحميد إسماعيل   .3037

مي المعاصر بين الشورى و الديموقراطية [نص مطبوع] : رؤية نقدية / عبد الحميد إسماعيل العالم االسال
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  100 -. 2001القاهرة : دار الفكر العربي,  -األنصارى. 

  977101451xر.د.م.ك 

1-320-507/1, 1-320-507/2 

  األنصاري, ابن هشام    .3038

ص. ;  719 -بيروت : دار الكتاب, (د.ت).   -ام [نص مطبوع] / ابن هشام األنصاري. السيرة النبوية البن هش
 سم. 17×24

SH/1-230-32/1 

  األنصاري, بدر محمد   .3039

ص. :  679 -. 2000الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -قياس الشخصية [نص مطبوع] / بدر محمد األنصاري. 
  سم. 24غالف ملون. ; 

 4425758977ر.د.م.ك 

SS/1-150-57/1, SS/1-150-57/2 

  األنصاري, عابد    .3040

 -تحليل الخطاب السياسي العربي [نص مطبوع] : االستبداد والهيمنة وغياب الرؤية الشاملة / عابد األنصاري. 

  سم. 24X30ص ;  296 -. 2009الجزائر : دار الكتاب العربي, 

 9773501224ر.د.م.ك 



1-320-342/5, 1-320-342/6 

  األنصاري, عبد الحميد إسماعيل   .3041

القاهرة : دار الفكر العربي,  -الشورى و أثرها في الديمقراطية [نص مطبوع] / عبد الحميد إسماعيل األنصاري. 
  سم. 24ص. ;  476 -. 1996

 9771007777ر.د.م.ك 

1-320-45/1, 1-320-45/2 

  األنصاري, عالء سيف الدين    .3042

الجزائر :   -األسس النفسية و االجتماعية للتعلم [نص مطبوع] : التعلم التجريبي / عالء سيف الدين األنصاري. 
  سم. 17*  24ص. ; 301 -. 2008دار الكتاب الحديث, 

 9773500726ر.د.م.ك  -ل. 

1-370-417/10, 1-370-417/11 

  األنصاري, فريد    .3043

آفاق / -مناهج- تقنيات-أبجديات البحث في العلوم الشرعية [نص مطبوع] : محاولة في التأصيل المنهجي ضوابط
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  218 -. 2007عمان : دار الحامد,  -فريد األنصاري. 

 83153299579ر.د.م.ك 

SH/1-250-43/1 

  األنصاري, لعمر بن القاسم   .3044

 -قراءات العشر المتواترة [نص مطبوع] : دراسة وتحقيق / لعمر بن القاسم األنصاري. البدور الزاهرة في ال

 سم. 24ص. ;  568 -. 2009عمان : دار الفكر, 

SH/1-220-65/1 

  األنصاري, محمد جابر    .3045

عساف النزاعات األهلية العربية [نص مطبوع] : العوامل الداخلية و الخارجية / محمد جابر األنصاري, ساسين 
 سم. 24ص. ;  202 -. 2001بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -عبد اإلله بلقزيز. 

1-320-113/1, 1-320-113/2 

  األنصاري, نعيم محمد علي   .3046

عمان : دار   -التلوث البيئي [نص مطبوع] : مخاطر عصرية واستجابة علمية / نعيم محمد علي األنصاري. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  278 -. 2009 دجلة ناشرون و موزعون,

 9957710419ر.د.م.ك 

SS/1-301-690/1, SS/1-301-690/2 

  األهواني،أحمد فؤاد   .3047

ص. ; 332 -.  1975مصر : دار المعارف,  -. 2ط. -التربية في اإلسالم [نص مطبوع] / أحمد فؤاد األهواني. 
 ص.21

1-370-947/1 

  بن محكم الهواري  األوراسي،هود   .3048

تفسير كتاب هللا العزيز [نص مطبوع] : المجلد األول / هود بن محكم الهواري األوراسي, بالحاج بن سعيد  



  سم. 24ص. ;  614 -. 2011الجزائر : دار البصائر,  -. 2ط. -شريفي. 

 9789961887394ر.د.م.ك 

SH/1-220-97.1/1 

  األوراسي،هود بن محكم الهواري    .3049

كتاب هللا العزيز [نص مطبوع] : المجلد الثاني / هود بن محكم الهواري األوراسي, بالحاج بن سعيد   تفسير
  سم. 24ص. ;  531 -. 2011الجزائر : دار البصائر,  -شريفي. 

 9789961887400ر.د.م.ك 

SH/1-220-97.2/1 

  األوراسي،هود بن محكم الهواري    .3050

: المجلد الثالث / هود بن محكم الهواري األوراسي, بالحاج بن سعيد   تفسير كتاب هللا العزيز [نص مطبوع]
  سم. 24ص. ;  483 -. 2011الجزائر : دار البصائر,  -شريفي. 

 9789961887417ر.د.م.ك 

SH/1-220-97.3/1 

  األوراسي،هود بن محكم الهواري    .3051

كم الهواري األوراسي, بالحاج بن سعيد  تفسير كتاب هللا العزيز [نص مطبوع] : المجلد الرابع / هود بن مح
  سم. 24ص. ;  645 -. 2011الجزائر : دار البصائر,  -شريفي. 

 9789961887424ر.د.م.ك 

SH/1-220-97.4/1 

  االيوبي, األمير وليد جميل   .3052

نقدية في السياسات العولمة والعرب و بداية التاريخ [نص مطبوع] : رؤية سياسية لتنمية قومية استراتيجية قراءة 
 سم. 24ص ; 436 -. 2009لبنان : المؤسسة الحديثة للكتاب,  -الدولية / األمير وليد جميل االيوبي. 

1-320-292/6, 1-320-292/7 

  األيوبي, محمد ياسر   .3053

وت  بير -النظرية العامة لألمن [نص مطبوع] : نحو علم اجتماع أمني / محمد ياسر األيوبي; مصطفى العوجي. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;   352 -. 2008: المؤسسة الحديثة للكتاب, 

SS/1-301-565/1, SS/1-301-565/2 

  األيوبي، نزيه    .3054

بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -. 1ط. -تضخيم الدولة [نص مطبوع] / نزيه األيوبي; أمجد حسين. 
  سم. 17*24ص ;  976 -. 2010

 9789953018324ر.د.م.ك 

1-320-453/1, 1-320-453/2 

  البازعي سعد    .3055

المغرب : المركز الثقافي  -األولى.  -المكون اليهودي في الحضارة الغربية [نص مطبوع] / البازعي سعد. 
  سم.24ص. : مل. ; 424 -العربي, [د.ت]. 

 9953681783ر.د.م.ك 



1-940-28/3, 1-940-28/1 

  البازعي, سعد    .3056

بيروت : المركز الثقافي  -شرفات للرؤية [نص مطبوع] : العولمة و الهوية و التفاعل الثقافي / سعد البازعي. 
  سم. 21ص. ;  256 -. 2005العربي, 

 9953680779ر.د.م.ك 

1-320-160/7, 1-320-160/6 

  البازياني، محمد سيد نوري    .3057

المي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة بين الشريعة و القانون / محمد سيد نوري  مفهوم السلم في الفكر االس
  سم. 24ص : غالف ملون ;  317 -. 2007بيروت : دار المعرفة للطباعة و النشر و التوزيع,  -البازياني. 

 9953851360ر.د.م.ك 

1-320-417/1, 1-320-417/2 

 البخاري،حمانة    .3058
الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,   -. 02ط. -حمانة البخاري.  / [Texte imprimé] التعلم عند الغزالي

سم 15*24ص. ;  214 -. 1991 . 

SS/1-370-1129/1 

  البخشونجي، حمدي عبد الحارس    .3059

االسكندري   -العالقات العامة [نص مطبوع] : من منظور الخدمة االجتماعية / حمدي عبد الحارس البخشونجي. 
 سم.24ص. ;  345 -. 2001لمكتب الجامعي, : ا

1-659-28/1, 1-659-28/2 

  البداينة ، ذياب موسى    .3060

 144 -. 2014عمان : دار الحامد,  -الشباب و اإلنترنيت و المخدرات [نص مطبوع] / ذياب موسى البداينة. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9786038006726ر.د.م.ك 

SS/1-301-998/1, SS/1-301-998/2 

  البداينة, ذياب    .3061

ص. ; 490 -. 2002عمان : دار الشروق,  -. 01ط. -اْالمن و حرب المعلومات [نص مطبوع] / ذياب البداينة. 
  سم.24

 12179957ر.د.م.ك 

1-327-61/1, 1-327-61/10 

  البدراوي, حسن    .3062

تأصيلية تحليلية مقارنة في حرية تكوين األحزاب األحزاب السياسية والحريات العامة [نص مطبوع] : دراسة 
 24ص. ; 964 -. 2000اإلسكندرية : دار المطبوعات الجامعية,  -وحرية النشاط الحزبي... / حسن البدراوي. 

  (المكتبة القانونية).  -سم. 

 941 - 913ص :  -ببليوغرافيا ص

1-320-6/1, 1-320-6/10 



  البدري, جمال شاكر    .3063

يو في قصص القرآن [نص مطبوع] : حوار فكري و حضاري جديد في النص / جمال شاكر البدري, فن السينار
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  256 -. 2007سوريا : صفحات للدراسات,  -يزن يعقوب; مظهر اللحام. 

SH/1-220-131/1, SH/1-220-131/2 

  البدري, طارق عبد الحميد   .3064

 -المدرسية في تنمية القيادة التدريسية [نص مطبوع] / طارق عبد الحميد البدري. اإلتجاهات الحديثة لإلدارة 

  سم.24ص. : غالف ملون. ;  316 -. 2008عمان : دار الثقافة العلمية, 

 1031169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-128/1, SS/1-370-128/2 

  البدو, خليل عبد الهادي   .3065

ص. :  296 -. 2009عمان : دار الحامد,  -ل عبد الهادي البدو. علم االجتماع السكاني [نص مطبوع] / خلي
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789957324025ر.د.م.ك 

SS/1-301-552/1, SS/1-301-552/2 

  البدو، خليل عبد الهادي   .3066

ص. :  192 -. 2009عمان : دار الحامد,  -علم االجتماع الصناعي [نص مطبوع] / خليل عبد الهادي البدو. 
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789957323974ر.د.م.ك 

SS/1-301-609/1, SS/1-301-609/2 

  البدور، جودت أحمد   .3067

عمان : دار جليس  -فن العمارة اإلسالمية [نص مطبوع] : المساجد األيوبية في دمشق / جودت أحمد البدور. 
  سم.17سم*24ص. : مل.مص. ; 218 -. 2014الزمان, 

 صور اشكال

1-726-15/1, 1-726-15/2 

  البدوي , محمد على    .3068

ص.  416 -. 2004بيروت : دار النهضة العربية,  -دراسات سوسيولوجية [نص مطبوع] / محمد على البدوي. 
 سم.24: غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-235/1, SS/1-301-235/2 

  البدوي, محمد علي    .3069

اإلسكندرية : دار   -علم اجتماع األدب [نص مطبوع] : النظرية و المنهج و الموضوع / محمد علي البدوي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  402 -. 2004المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-651/1, SS/1-301-651/2 

  البدوي،يوسف أحمد محمد   .3070

. 2007عمان : دار الحامد للنشر,  -إلسالمى و أصوله [نص مطبوع] / يوسف أحمد محمد البدوي. مدخل الفقه ا

  سم. 24ص. ;  476 -

 83023299579ر.د.م.ك 



SH/1-250-53/1 

  البرديسي, محمد زكريا    .3071

ص.  481 -. القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع, (د.ت) -أصول الفقه [نص مطبوع] / محمد زكريا البرديسي. 
 سم. 24; 

SH/1-250-1/1 

  البرغثي، محمد حسن   .3072

  -الثقافة العربية و العولمة [نص مطبوع] : دراسة سوسيولوجية آلراء المثقفين العرب / محمد حسن البرغثي. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  278 -. 2007بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 

 9789959100669ر.د.م.ك 

SS/1-301-773/1, SS/1-301-773/2 

  البرغوثي ، بشير    .3073

ص. : غالف   360 -. 2013عمان : دار زهران,  -ادارة العقل البشري الجديد [نص مطبوع] / بشير البرغوثي. 
 سم. 17*24مصور. ; 

SS/1-150-734/1, SS/1-150-734/2 

  البرغوثي، بشير شريف   .3074

.  2000عمان : دار زهران,  -[نص مطبوع] : من منظور اسالمي / بشير شريف البرغوثي.  سوء استخدام القوة

 سم.  24ص : غالف ملون ;  167 -

1-320-434/1, 1-320-434/2 

  البرغوثي،بشير    .3075

.  2006عمان : مؤسسة الطريق,  -األداء اإلبداعي والتأثير [نص مطبوع] : تطبيقات إسالمية / بشير البرغوثي. 

 سم. 24ص. ;  160 -

SH/1-210-4/1 

  البرهاوي, رعد محمود احمد   .3076

العيون و الجواسيس في الدولة االسالمية [نص مطبوع] : منذ عهد الرسول صلى هللا عليه و سلم و الى نهاية 
 -. 2002عمان : دار الكتاب الثقافي,  -ه / رعد محمود احمد البرهاوي.  749- 633ه/ 133-1العصر االموي 

 .17* سم24ص. ;  324

SH/1-953-198/1, SH/1-953-198/2 

  البرهاوي, رعد محمود أحمد   .3077

 -أجناد الشام [نص مطبوع] : دورهم السياسي والعسكري في العصر األموي / رعد محمود أحمد البرهاوي. 

 سم.24*17ص. ; 354 -. 2006عمان : دار الكتاب الثقافي, 

SH/1-953-315/1, SH/1-953-315/2 

  البريثن, عبد العزيز عبد هللا   .3078

 سم.  24ص. ;  223 -. 2008عمان : الشروق,  -اإلرشاد االسري [نص مطبوع] / عبد العزيز عبد هللا البريثن. 

1-150-208/6, SS/1-150-208/1 



  البريثن،عبد العزيز بن عبد هللا    .3079

 -. 2010عمان : دار الفكر,  -بن عبد هللا البريثن. مقاالت في الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] / عبد العزيز 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  280

 9957076809ر.د.م.ك 

SS/1-301-650/1, SS/1-301-650/2 

  البزاز ، توفيق عزيز    .3080

- فرنسي، إنكليزي -انكليزي -المعجم المتخصص في مصطلحات السياحة و الفندقة [نص مطبوع] : عربي

 230 -. 2015عمان : دار السواقي العلمية,  -عربي / توفيق عزيز البزاز.  -إنكليزي  -عربي، فرنسي-فرنسي

 سم.  24ص. ; 

SH/1-030-35/1, SH/1-030-35/2 

  البزاز ، سعد توفيق عبد هللا   .3081

قات الدولية /  الجزائر في عهد الشاذلي بن جديد [نص مطبوع] : التحوالت الداخلية و الخارجية و أثرها في العال
  سم. 17*24ص. ;  416 -. 2010عمان : دار أيلة,  -سعد توفيق عبد هللا البزاز. 

 9789957533229ر.د.م.ك 

SH/1-965-975/1, SH/1-965-975/2 

  البزاز, حسن    .3082

للدراسات و بيروت : المؤسسة الجامعية  -عولمة السيادة [نص مطبوع] : حال األمة العربية / حسن البزاز. 
  سم. 18ص. ;  174 -. 2002النشر, 

 995342702xر.د.م.ك 

1-327-82/1, 1-327-82/2 

  البستاني ، الفريد    .3083

نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر [نص مطبوع] : تسليم غرناطة و نزوح األندلسيين الى المغرب / الفريد 
  سم.24. : غالف مصور و ملون ; ص 264 -. 2013الجزائر : منشورات أمجد,  -البستاني. 

 9789931499015ر.د.م.ك 

SH/1-953-681/1, SH/1-953-681/2 

  البستاني، بطرس    .3084

(د.م) : مؤسسة  -كتاب دائرة المعارف [نص مطبوع] : مجلد اول: من األلف الى االمالك / بطرس البستاني. 
 سم.  30ص. : غالف أسود. ;  800 - مطبوعاتي اسماعيليان, (د.ت). 

SH/1-030-2.1/1 

  البستاني، بطرس    .3085

(د.م) : مؤسسة  -كتاب دائرة المعارف [نص مطبوع] : مجلد ثاني: من ابوامية الى ارجوان / بطرس البستاني. 
 سم.  30ص. : غالف أسود. ;  800 - مطبوعاتي اسماعيليان, (د.ت). 

SH/1-030-2.2/1 

  البستاني، بطرس    .3086

(د.ت) : مؤسسة   -كتاب دائرة المعارف [نص مطبوع] : مجلد ثالث: من ارجوب الى اغمنت / بطرس البستاني. 
 سم.  30ص. : غالف أسود. ;  800 - مطبوعاتي اسماعيليان, (د.ت). 



SH/1-030-2.3/1 

  البستاني، بطرس    .3087

(د.م) : مؤسسة  -بطرس البستاني. كتاب دائرة المعارف [نص مطبوع] : مجلد رابع: من اغميد الى أبونا / 
 سم.  30ص. : غالف أسود. ;  808 - مطبوعاتي اسماعيليان, (د.ت). 

SH/1-030-2.4/1 

  البستاني، بطرس    .3088

(د.م) : مؤسسة   -كتاب دائرة المعارف [نص مطبوع] : مجلد خامس: من با ايوب الى بيوس / بطرس البستاني. 
 سم.  30ص. : غالف أسود. ;  800 - مطبوعاتي اسماعيليان, (د.ت). 

SH/1-030-2.5/1 

  البستاني، بطرس    .3089

(د.م) : مؤسسة   -كتاب دائرة المعارف [نص مطبوع] : مجلد سادس: نابط شرا الى حرب / بطرس البستاني. 
 سم.  30ص. : غالف أسود. ;  784 - مطبوعاتي اسماعيليان, (د.ت). 

SH/1-030-2.6/1 

  البستاني، بطرس    .3090

(د.م) : مؤسسة  -تاب دائرة المعارف [نص مطبوع] : مجلد سابع: حرب بن امية الى دمشق / بطرس البستاني. ك
 سم.  30ص. : غالف أسود. ;  772 - مطبوعاتي اسماعيليان, (د.ت). 

SH/1-030-2.7/1 

  البستاني، بطرس    .3091

(د.م) : مؤسسة  -طرس البستاني. كتاب دائرة المعارف [نص مطبوع] : مجلد ثامن: دمسيس الى روستجق / ب
 سم.30ص. : غالف اسود. ;  768 - مطبوعاتي اسماعيليان, (د.ت). 

SH/1-030-2.8/1 

  البستاني، بطرس    .3092

(د.م) : مؤسسة  -كتاب دائرة المعارف [نص مطبوع] : مجلد تاسع: من روسو الى سليك / بطرس البستاني.  
 سم.  30: غالف أسود. ; ص.  760 - مطبوعاتي اسماعيليان, (د.ت). 

SH/1-030-2.9/1 

  البستاني، بطرس    .3093

(د.م) :  -كتاب دائرة المعارف [نص مطبوع] : مجلد عاشر: من سليكون الى صالح الدينية / بطرس البستاني. 
 سم.  30ص. : غالف أسود. ;  764 -مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان, (د.ت). 

SH/1-030-2.10/1 

  طرس  البستاني، ب  .3094

(د.م) : مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان,  -/ بطرس البستاني.  11كتاب دائرة المعارف [نص مطبوع] : مجلد: 
 سم. 30ص. : غالف أسود. ;  755 -(د.ت). 

SH/1-030-2.11/1 



  البستاني، فؤاد أفرام    .3095

بيروت : (د.ن),  -أفرام البستاني. دائرة المعارف [نص مطبوع] : المجلد األول : من الهمزة الى آيين نامه / فؤاد 
 سم. 32ص. ;  494 -. 1956

SH/1-030-5.1/1 

  البستاني، فؤاد أفرام    .3096

بيروت :  -دائرة المعارف [نص مطبوع] : المجلد الثاني: من األب الى ابن الخطاب / فؤاد أفرام البستاني. 
 سم. 32ص. ;  494 -. 1958(د.ن), 

SH/1-030-5.2/1 

  البستاني، فؤاد أفرام    .3097

  -دائرة المعارف [نص مطبوع] : المجلد الثالث: من ابن الخطيب الى ابن الماجشون / فؤاد أفرام البستاني. 

 سم.  32ص. ;   494 -. 1960بيروت : (د.ن), 

SH/1-030-5.3/1 

  البستاني، فؤاد أفرام    .3098

بيروت :   -لد الرابع: من ابن ماجه الى أبو العيناء / فؤاد أفرام البستاني. دائرة المعارف [نص مطبوع] : المج
 سم. 32ص. ;  492 -. 1962(د.ن), 

SH/1-030-5.4/1 

  البستاني، فؤاد أفرام    .3099

بيروت : (د.ن),  -دائرة المعارف [نص مطبوع] : المجلد الخامس: من أبو عيينة الى اتايل / فؤاد أفرام البستاني. 
 سم. 32ص. ;  492 -. 1964

SH/1-030-5.5/1 

  البستاني، فؤاد أفرام    .3100

بيروت : (د.ن),  -دائرة المعارف [نص مطبوع] : المجلد السادس: من أتاترك إلى اثيوبية / فؤاد أفرام البستاني. 
 سم. 32ص. ;  492 -. 1966

SH/1-030-5.6/1 

  البستاني، فؤاد أفرام    .3101

بيروت : (د.ن),  -بوع] : المجلد السابع: من أثيوفس الى أخيليا / فؤاد أفرام البستاني. دائرة المعارف [نص مط
 سم. 32ص. ;  492 -. 1967

SH/1-030-5.7/1 

  البستاني، فؤاد أفرام    .3102

بيروت : (د.ن),  -دائرة المعارف [نص مطبوع] : المجلد الثامن: من أخيلية الى أرتمين / فؤاد أفرام البستاني. 
 سم. 32ص. ;  492 -. 1969

SH/1-030-5.8/1 



  البستاني، فؤاد أفرام    .3103

بيروت : (د.ن),  -دائرة المعارف [نص مطبوع] : المجلد التاسع:من أرتنا إلى أرسطو / فؤاد أفرام البستاني. 
 سم. 32ص. ;  492 -. 1971

SH/1-030-5.9/1 

  البسيوني, البسيوني عبد هللا جاد    .3104

القاهرة : عين    -علم االجتماع القانوني و دراسة حقوق اإلنسان [نص مطبوع] / البسيوني عبد هللا جاد البسيوني. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  268 -. 2005للدراسات و البحوث اإلنسانية, 

SS/1-301-199/1, SS/1-301-199/2 

  البسيوني, محمود   .3105

: دراسة تحليلية إلنتاج نصف قرن من اإلبداع في فن التصوير / محمود البسيوني.   رحلة اإلبداع [نص مطبوع]
  سم.24ص : غالف ملون ; 175 -. 1990القاهرة : دار المعارف,  -

 3288902977ر.د.م.ك  -لوحات. 

1-709-22/1, 1-709-22/2 

  البشتاوي، يحي   .3106

.  2013عمان : دار و مكتبة الكندي للنشر و التوزيع,  - وقفات في الفلسفة و الفن [نص مطبوع] / يحي البشتاوي.

 سم.24ص. : غالف مل.مص ; 183 -

1-790-18/1, 1-790-18/2 

  البشتاوي، يحي سليم    .3107

 -. 2011عمان : دار الحامد,  -مدارات الرؤية [نص مطبوع] : وقفات في الفن المسرحي / يحي سليم البشتاوي. 

  .سم24ص. : غالف مل.مص. ; 160

 9789957326067ر.د.م.ك 

1-790-23/1, 1-790-23/2 

  البشلري، محمد    .3108

دمشق : دار الفكر,  -شتنبر الواقع و المآل [نص مطبوع] / محمد البشلري.  11العالم االسالمي و تحديات 
 سم.  24ص : غالف ملون ;  206 -. 2006

1-327-211/1, 1-327-211/2 

  البصري، أبي اسماعيل محمد بن عبد هللا األزدي    .3109

 -. 2010عمان : دار اليازوري,  -فتوح الشام [نص مطبوع] / أبي اسماعيل محمد بن عبد هللا األزدي البصري. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 441

 9789957491840ر.د.م.ك 

SH/1-953-582/1, SH/1-953-582/2 

  البصري، إيالف    .3110

 -. 2010عمان : مجدالوي,  -في عصر النهضة [نص مطبوع] / سعد علي البصري; إيالف البصري.  الفن

  سم. 17*24ص ;  208

 9789957024086ر.د.م.ك 



1-709-7/1, 1-709-7/9 

  البطاينة, أسامة محمد   .3111

: دار المسيرة,  عمان  -. 2ط. -صعوبات التعلم [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق / أسامة محمد البطاينة. 
  سم.24ص. ; 301 -. 2007

 0253069957ر.د.م.ك 

1-370-238/1, 1-370-238/2 

  البطاينة, فؤاد    .3112

عمان : المؤسسة العربية للدراسات و  -األمم المتحدة منظمة تبقى و نظام يرحل [نص مطبوع] / فؤاد البطاينة. 
  سم. 24ص. ;  408 -. 2003النشر, 

 9953360189ر.د.م.ك 

1-327-26/1, 1-327-26/2 

  البطريق, عبد الحميد    .3113

بيروت : دار النهضة   -/ عبد الحميد البطريق.  1960 -1815التيارات السياسية المعاصرة [نص مطبوع] : 
 سم. 24ص. ;  478 -العربية, (د.ت). 

1-320-121/1, 1-320-121/2 

  البطريق, عبد الحميد    .3114

ص مطبوع] : من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا / عبد الحميد البطريق, عبد العزيز التاريخ األوربي الحديث [ن
  سم. 24ص. ;  552 -. 1971بيروت : دار النهضة العربية,  -نوار. 

 ببليوغرافيا 548-498ص: -مالحق ص

1-940-14/1 

  البطريق، نسمة أحمد   .3115

  -المدخل االجتماعي / نسمة أحمد البطريق.  اإلعالم والمجتمع في عصر العولمة [نص مطبوع] : دراسة في

  سم. 24ص. ;  464 -. 2005القاهرة : دار غريب, 

 9772157640ر.د.م.ك 

SS/1-301-523/1, SS/1-301-523/2 

  البطريق، نسمة أحمد   .3116

التوزيع, القاهرة : الدار العربية للنشر و  -الكتابة لإلذاعة و التلفزيون [نص مطبوع] / نسمة أحمد البطريق. 
 سم. 17*24ص. ;  256 -. 2009

SH/1-001.5-489/1, SH/1-001.5-489/2 

 البطوش،تحسين ابراهيم   .3117
 -تحسين ابراهيم البطوش.  / [Texte imprimé] الجوانب الصوتية و الصرفية و النحوية في قراءة بن محيض

سم 17*24 -. 2011عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  . 

ISBN 9789957325213 

SH/1-220-79/1, SH/1-220-79/2 



  البعلي ،فؤاد    .3118

دمشق : دار المدى للثقافة و   -ابن خلدون [نص مطبوع] : رائد العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية? / فؤاد البعلي. 
  سم. 24ص : غالف مصور ملون ;  184 -. 2006النشر, 

 x840843052ر.د.م.ك 

SS/1-301-352/1, SS/1-301-352/2 

  البغدادي, اإلمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد    .3119

 -الفرق بين الفرق [نص مطبوع] / اإلمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي; تعليق الشيخ ابراهيم رمضان. 

 سم. 24ص. ;  330 -. 2001بيروت : دار المعرفة,   -. 03ط.

1-210-258/1 

  أحمد بن علي الخطيب  البغدادي, الحافظ أبي بكر   .3120

 -تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد األول / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 

 .17سم*24ص. ; 443 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت). 

SH/1-953-56.1/1 

  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب    .3121

 -تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد الثاني / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 

 سم.24ص. ; 434 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت). 

SH/1-953-56.2/1 

  د بن علي الخطيب  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحم  .3122

 -تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد الثالث / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 

 سم.24ص. ; 480 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت). 

SH/1-953-56.3/1 

  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب    .3123

 -تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد الرابع / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 

 سم.24ص. ; 479 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت). 

SH/1-953-56.4/1 

  د بن علي الخطيب  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحم  .3124

 -تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد الخامس / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 

 سم.24ص. ; 514 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت). 

SH/1-953-56.5/1 

  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب    .3125

 -نة السالم [نص مطبوع] : المجلد السادس / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدي

 سم.24ص. ; 426 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت). 

SH/1-953-56.6/1 



  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب    .3126

 -ع / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد الساب

 سم.24ص. ; 486 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت). 

SH/1-953-56.7/1 

  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب    .3127

 -يب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد الثامن / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخط

 سم.24ص. ; 526 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت). 

SH/1-953-56.8/1 

  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب    .3128

 -تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد التاسع / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 

 سم.24ص. ; 512 -لعربي, (د.ت). بيروت : دار الكتاب ا

SH/1-953-56.9/1 

  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب    .3129

 -تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد العاشر / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. 

 سم.24ص. ; 498 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت). 

SH/1-953-56.10/1 

  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب    .3130

تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد الحادي عشر / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
 سم.24ص. ; 498 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت).  -البغدادي. 

SH/1-953-56.11/1 

  لحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب  البغدادي, ا  .3131

تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد الثاني عشر / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
 سم.24ص. ; 524 -بيروت : دار الكتب العربي, (د.ت).  -البغدادي. 

SH/1-953-56.12/1 

  ب  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطي  .3132

تاريخ بغداد أو مدينة السالم [نص مطبوع] : المجلد الثالث عشر / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
 .17سم*24ص. ; 512 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت).  -البغدادي. 

SH/1-953-56.13/1 

  البغدادي, الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب    .3133

الم [نص مطبوع] : المجلد الرابع عشر / الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب تاريخ بغداد أو مدينة الس
 سم.24ص. ; 472 -بيروت : دارالكتاب العربي, (د.ت).  -البغدادي. 

SH/1-953-56.14/1 



  البغدادي, شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي   .3134

 -شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي البغدادي.  /معجم البلدان [نص مطبوع] : المجلد السادس 

 سم. 24ص. ;  408 -. 1995بيروت : دار صادر, 

1-910-2.6/1 

  البغدادي, شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي   .3135

ن أبي عبد هللا ياقوت بن  / شهاب الدي Mu'djam Al- Buldanمعجم البلدان [نص مطبوع] : المجلد الخامس = 
ص. : غالف   466 -. 1995بيروت : دار الصادر : دار بيروت للطباعة والنشر,  -عبد هللا الحموي البغدادي. 

 سم. 25x18ملون. ; 

1-910-2.5/1, 1-910-2.5/2 

  البغدادي, شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي   .3136

 -معجم البلدان [نص مطبوع] : المجلد الرابع / شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي البغدادي. 

 سم. 24ص. ;  511  -. 1995بيروت : دار الصادر, 

1-910-2.4/1 

  البغدادي, شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي   .3137

 -معجم البلدان [نص مطبوع] : المجلد الثالث / شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي البغدادي. 

 سم. 24ص. ;  480 -. 1995بيروت : دار صادر, 

1-910-2.3/1 

  البغدادي، الخطيب    .3138

 alkifayah fi ilm al-riwayah // the basics of theفي علم الرواية [نص مطبوع] =   الكفاية

prophetic hadith's narration  .بيروت : دار الكتب العلمية,  -.  2ط. -/ الخطيب البغدادي; زكريا عميرات
  سم. 24ص. : إيض. ;  384 -. 2012

 2745145428ر.د.م.ك 

1-230-60/1, 1-230-60/2 

البغدادي، شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد البغدادي, شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد    .3139
  هللا الحموي  

معجم البلدان [نص مطبوع] : المجلد األول / شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي البغدادي،  
 سم. 24ص. ;  546 -. 1995بيروت : دار الصادر,  -شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد البغدادي. 

1-910-2.1/1 

  البقور، فواز    .3140

المدية : جامعة  -م) [نص مطبوع] / فواز البقور. 1962م/1954التمويل والتموين خالل الثورة التحريرية (
  سم. 30*21ورقة ;  92 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.058/1 

  البكري، أبي عبيد    .3141

المغرب في ذكر بالد افريقية والمغرب [نص مطبوع] : وهو جزء من كتاب المسالك والممالك / أبي عبيد 



  سم. 30*24ص. ;  235 -. 2011الجزائر : زيتا غرافيك,  -البكري. 

 9789961973875ر.د.م.ك 

1-953-405/1, 1-953-405/2 

  ن  البكري، حسين محيسن ختال  .3142

 252 -. 2012عمان : دار دجلة,  -دراسات في الداللة القرآنية [نص مطبوع] / حسين محيسن ختالن البكري. 

  سم.  24ص. ; 

 9789957712402ر.د.م.ك 

1-220-197/1, 1-220-197/2 

  البكري، فؤادة    .3143

ة : دار النهضة الشرق, القاهر -العالقات العامة [نص مطبوع] : بين التخطيط و اإلتصال / فؤادة البكري. 
  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  284 -. 2001

 9772451417ر.د.م.ك  -ص.  280 -ص. 278بيبليوغرافيا : 

1-659-29/1, 1-659-29/2 

  البكوش ، الهادي    .3144

الجزائر :  -شهادات على االستعمار و المقاومة في تونس و الجزائر و المغرب [نص مطبوع] / الهادي البكوش. 
  سم.  16.5*24ص. : غالف ملون. ;  348 -. 2013وفم للنشر, م

 9789931002185ر.د.م.ك 

1-965-953/1, SH/1-965-953/2 

  البالذري، احمد بن يحيى بن جابر    .3145

القاهرة :  -فتوح البلدان [نص مطبوع] : الجزء الثالث / احمد بن يحيى بن جابر البالذري; صالح الدين المنجد. 
  سم. 25الى ص ;  499.من ص 794 -ة المصرية, (د.ت).  مكتبة النهض

 793-577ص: -مالحق ص

SH/1-953-33.3/1, SH/1-953-33.3/2 

  البلخي, مقاتل بن سليمان   .3146

  -األشباه والنظائر في القرآن الكريم [نص مطبوع] / مقاتل بن سليمان البلخي; دراسة وتحقيق عبد هللا شحاتة. 

  سم.  23ص. : غالف مصور ;  348 -. 2001القاهرة : دار غريب, 

 9541215177ر.د.م.ك  -. 346-329ص: -بيبليوغرافيا الكشافات ص

SH/1-220-10/1 

  البلداوي ، محمد ثابت   .3147

تصميم األثاث [نص مطبوع] : مفاهيم ... تقنيات / هدى محمود عمر; لبنى أسعد عبد الرزاق; محمد ثابت  
  سم. 17*24ص ;  144 -. 2008عمان : دار أيلة,  -البلداوي. 

 150الى  137ملحق ص 

1-745-11/1, 1-745-11/2 

  البلداوي، محمد    .3148

ص ;  180 -. 2009عمان : أيلة للنشر,  -فضاء المسجد الداخلي وأثاثه [نص مطبوع] / محمد البلداوي. 
 سم. 17*24



1-726-12/1, 1-726-12/2 

  البلك, سهام    .3149

 24ص. ;  160  -. 1999القاهرة : مكتبة ابن سينا,  -ذاعية [نص مطبوع] / سهام البلك. الموسوعة السياسية اإل

 سم.

1-320-137/1, 1-320-137/2 

  البنا، حسن    .3150

 132 -. 2001الرياض : دار البشير,  -نظرات في التربية والسلوك [نص مطبوع] / حسن البنا; عصام تليمة. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SH/1-260-19/1 

  البنا، زينب رجب علي    .3151

فعالية برنامج إثرائي لألنشطة التربوية في تنمية مهارات التفكير المنظومي ألطفال الروضة الموهبين [نص  
 The effectiveness of an enrichment program of educational activities onمطبوع] : 

development of systemic thinking skills for systemic thinking skills for kindergaten 

for gifted children  .ص. :  269 -. 2016اإلسنكدرية : دار المعرفة الجامعية,  -/ زينب رجب علي البنا
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 97897727394480ر.د.م.ك 

SS/1-370-1084/1, SS/1-370-1084/2 

  م دسوقي. البنداري،إبراهي  .3152

اإلسكندرية :   -النظم المحسبة. [نص مطبوع] : في المكتبات ومراكز المعلومات. / إبراهيم دسوقي. البنداري. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 220 -. 2001دار الثقافة العلمية., 

 9771853012ر.د.م.ك 

SH/1-020-17/1, SH/1-020-17/2 

  البنك الدولي   .3153

لشرق األوسط و شمال أفريقيا [نص مطبوع] : النوع اإلجتماعي و التنمية في الشرق  تقرير عن التنمية في ا
ص : غالف    278 -. 2005بيروت : دار الساقي,  -األوسط و أفريقيا : المرأة في المجال العام / البنك الدولي. 

  سم. 24مصور باأللوان ; 

 1855164434ر.د.م.ك 

SS/1-301-361/1, SS/1-301-361/2 

  البنهاوي، محمد أمين   .3154

 : ictionary Of Library Termsعربي =  -معجم المصطلحات المكتبية [نص مطبوع] : إنجليزي 

English / Arabe  .ص. : مجلد.   296 -. 1985القاهرة : دار الفكر العربي,  -. 02ط. -/ محمد أمين البنهاوي
  سم. 17*24; 

 ص. 295بيبليو: 

SH/1-020-36/1, SH/1-020-36/2 

  البهجي ، إيناس حسنى    .3155

القاهرة : دار التعليم   -تاريخ الدولة األموية [نص مطبوع] : األمويون و الحكم اإلسالمي / إيناس حسنى البهجي. 



  سم. 17*24ص. ;  332 -. 2017الجامعي, 

 9789777331128ر.د.م.ك 

SH/1-953-767/1, SH/1-953-767/2 

  نى  البهجي ، إيناس حس  .3156

ص.  246 -. 2017عمان : دار التعليم الجامعي,  -تاريخ الدولة الفاطمية [نص مطبوع] / إيناس حسنى البهجي. 
  سم. 17*24; 

 9789777330978ر.د.م.ك 

SH/1-953-781/1, SH/1-953-781/2 

  البهجي ، إيناس حسنى    .3157

القاهرة :  -ر االموي / إيناس حسنى البهجي. تاريخ الدولة األموية [نص مطبوع] : الفتوحات اإلسالمية في العص
  سم. 17*24ص. ;  426 -. 2016دار التعليم الجامعي, 

 9789777331104ر.د.م.ك 

SH/1-953-782/1, SH/1-953-782/2 

  البهجي ، ايناس حسني    .3158

القاهرة : دار   -. تاريخ الدولة األموية [نص مطبوع] : األمويون في عهد الخالفة الراشدة / ايناس حسني البهجي
  سم. 17*24ص. ;  312 -. 2017التعليم الجامعي, 

 9789777331111ر.د.م.ك 

SH/1-953-766/1, SH/1-953-766/2 

  البهقي، أبو الفضل    .3159

 17*24ص ;  810 -. 1982بيروت : دار النهضة العربية,  -تاريخ البيهقي [نص مطبوع] / أبو الفضل البهقي. 

 سم.

1-922-21/4, 1-922-21/5 

  البهنسي, عفيف    .3160

 -. 1997دمشق : دار الكتاب العربي,  -من الحداثة الى ما بعد الحداثة في الفن [نص مطبوع] / عفيف البهنسي. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  158

SS/1-301-394/1, SS/1-301-394/2 

  البهنسي، سعد صديق سعد   .3161

عمان : مكتبة المجتمع  -/ سعد صديق سعد البهنسي.  V-Ray et RPCالماكس المعماري [نص مطبوع] = 
 ).5يوم ;  24يوم : سلسلة تعلم في  24(سلسلة تعلم في  -سم.  17*24ص ;  207 -. 2010العربي, 

1-720-31/1, 1-720-31/2 

  البهنسي، عفيف   .3162

نجليزي =  فرنسي عربي مع سرد فرنسي ا -معجم العمارة والفن [نص مطبوع] : عربي فرنسي 
Dictionnaire d'architecture et des arts : Arabe - Français et français - Arabe avec un 

index  .ص. : غالف مصور + صور .  170 -. 1995بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  - ...... / عفيف البهنسي
 سم. 17×24; 



1-720-18/1, 1-720-18/2 

  البهنسي، محمد صديق   .3163

  -ساوند فروج / محمد صديق البهنسي.  4) [نص مطبوع] : باستخدام أدوبي بريمير برو 1المونتاج التلفزيوني(

 ).2يوم ;  21(سلسلة تعلم في  -سم.  17*24ص. ;  193 -. 2010عمان : مكتبة المجتمع العربي, 

SH/1-070-347.1/1, SH/1-070-347.1/2 

  هواشي, السيد عبد العزيز  الب  .3164

 226 -. 2006القاهرة : عالم الكتب,  -المدرسة الفاعلة [نص مطبوع] : مفهومها / السيد عبد العزيز البهواشي. 

  سم.  24ص. ; 

 9772325411ر.د.م.ك 

SS/1-370-71/1 

  البهي, محمد   .3165

بيروت : دار الفكر,  -. 5ط. -الجانب اإللهي من التفكير اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد البهي. 
  سم.24ص. ; 462 -هـ). 1391(1972

 457-455بيبليوغرافية ص.ص:  462-455المراجع ص ص.

SH/1-189-13/1 

  البهي, محمد   .3166

  -مزيدة ومنقحة.  06ط. -الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باإلستعمار الغربي [نص مطبوع] / محمد البهي. 

 سم. 25ص. ;  618 -.  1968بيروت : دارالفكر, 

SH/1-210-8/1 

  البهي, محمد   .3167

بيروت : الدار   -الفكر اإلسالمي والمجتمع المعاصر [نص مطبوع] : مشكالت الحكم والتوجيه / محمد البهي. 
 سم. 24ص. ;  626 -القومية للطباعة والنشر, (د.ت). 

1-210-22/1 

  البهي, محمد   .3168

القاهرة : دار الفكر للطباعة و النشر,  -. 02ط. -وع] / محمد البهي.  الدين والحضارة اإلنسانية [نص مطب
 سم. 24ص. ;  320 -. 1974

SH/1-210-10/1 

  البهي, محمد   .3169

 سم. 24ص. ;  502 -القاهرة : دارالفكر, [د.ت].  -اإلسالم في حياة المسلم [نص مطبوع] / محمد البهي. 

1-210-31/1 

  البوعبدلي، المهدي    .3170

األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي [نص مطبوع] : الحياة الثقافية بالجزائر : جوانب من الحياة الثقافية 
ه ) : الشريف بوبغلة بطل ثورة بالد القبائل / المهدي 13 - 10بالجزائر في العهد العثماني من القرن ( 

 117ص.+  310 -. 2013الجزائر : دار المعرفة الدولية للنشر و التوزيع,  -البوعبدلي; عبد الرحمان دويب. 



  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  17*25ص. : غالف مل. ;  55ص.+

 9789931347125ر.د.م.ك 

1-965-833/1, 1-965-833/2 

  البومديني, محمد سعدي   .3171

الجزائر : دار الهدى,   -مد سعدي البومديني. يوغرطة المشنوق [نص مطبوع] : نبي الوطنية الجزائرية / مح
  سم.  21ص. : غالف : مصور باأللوان ;  96 -[د.ت]. 

 9789947263051ر.د.م.ك  -. 93ص. -81المالحق : ص. 

SH/1-920-225/1 

  البوني ، أحمد قاسم    .3172

الجزائر : دار   -. الدرة المصونة في علماء و صلحاء بونة [نص مطبوع] / أحمد قاسم البوني; حلفاوي بعلي
  سم. 15*21ص. ;  432 -. 2013الكاتب للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789931479055ر.د.م.ك 

SH/1-920-177/1, SH/1-920-177/2 

  البياتي ، فراس عباس    .3173

 264 -. 2011عمان : دارغيداء,  -األمن البشري بين الحقيقة و الزيف [نص مطبوع] / فراس عباس البياتي. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957480776ر.د.م.ك 

SS/1-320-514/1, SS/1-320-514/2 

  البياتي, ياس خضير    .3174

ليبيا : دار الكتب  -النظرية اإلجتماعية [نص مطبوع] : جذورها التاريخية و روادها / ياس خضير البياتي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  264 -. 2002الوطنية, 

 995330109ر.د.م.ك 

SS/1-301-341/1, SS/1-301-341/2 

  البياتي،هالل    .3175

عمان : دار    -أساسيات نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] / عالء السالمي; عثمان الكيالني; هالل البياتي. 
  سم. 24ص : غالف مصور ; 294 -. 2012المناهج, 

 9957180797ر.د.م.ك 

1-658-2/1, 1-658-2/2 

  مامي  البير  .3176

الجزائر : منشورات المؤسسة  -صورة المستعمر [نص مطبوع] / البير مامي, ميشال سطوف, سمير شطوف. 
 سم. 24ص. : ايض. ; 156 -الوطنية لالتصال, [د.ت]. 

1-965-91/1 

  البيطار، عبد الرزاق   .3177

بيروت   -. 02ط. -الرزاق البيطار. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد 
 سم. 24X30ص. ;  622 -. 1993: دار صادر, 



1-920-11.3/5, 1-920-11.3/1 

  البيطار، عبد الرزاق   .3178

بيروت   -. 02ط. -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الرزاق البيطار. 
 سم. 24X30ص. :  622 -. 1993: دار صادر, 

1-920-11.1/5, 1-920-11.1/1 

  البيطار، عبد الرزاق   .3179

بيروت   -. 03ط. -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد الرزاق البيطار. 
 سم. 24x30;  1180إلى ص 626من ص   -. 1993: دار صادر, 

1-920-11.2/5, 1-920-11.2/1 

  ر، فراس  البيطا  .3180

 -. 2003عمان : دار أسامة,  -الموسوعة السياسية والعسكرية [نص مطبوع] : الجزء األول / فراس البيطار. 

 سم. 17*24ص ;  416

1-320-344.1/1 

  البيطار، فراس    .3181

 -. 2003عمان : دار أسامة,  -الموسوعة السياسية والعسكرية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / فراس البيطار. 

 سم. 17*24;  832الى ص 419من ص 

1-320-344.2/1 

  البيطار، فراس    .3182

 -. 2003عمان : دار أسامة,  -الموسوعة السياسية والعسكرية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / فراس البيطار. 

 سم. 17*24;  1248الى ص 835من ص

1-320-344.3/1 

  البيطار، فراس    .3183

 -. 2003عمان : دار أسامة,  -ية [نص مطبوع] : الجزء الرابع / فراس البيطار. الموسوعة السياسة والعسكر

 سم. 17*24ص ;  1664الى1251من ص

1-320-344.4/1 

  البيطار، فراس    .3184

 -. 2003عمان : دار أسامة,  -الموسوعة السياسة والعسكرية [نص مطبوع] : الجزء الخامس / فراس البيطار. 

 سم. 17*24;  2080الى ص1667من ص

1-320-344.5/1 

  البيطار، فراس    .3185

 -. 2003عمان : دار أسامة,  -الموسوعة السياسة والعسكرية [نص مطبوع] : الجزء السادس / فراس البيطار. 

 سم. 17*24;  2544الىص2083من ص

1-320-344.6/1 



  البيالوي، حسن حسين    .3186

الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التميز ومعايير اإلعتماد [نص مطبوع] : األسس والتطبيقات / حسن 
  سم. 17*  24ص. : غالف ملون ;  383  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].   -حسين البيالوي, رشدي أحمد طعيمة. 

 9957062903ر.د.م.ك 

1-370-361/6, 1-370-361/5 

    البيلى, عادل عباس  .3187

ماذا بعد العراق؟ [نص مطبوع] : قراءة في مستقبل األمة اإلسالمية من واقع أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه  
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  78 -القاهرة : دار البيان للطباعة و النشر, د.ت.  -وسلم / عادل عباس البيلى. 

SH/1-210-64/1 

  التابعى, كمال    .3188

القاهرة : الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية,  -ماع الريفي [نص مطبوع] / كمال التابعى. مقدمة في علم االجت
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  310 -. 2007

 9772822873ر.د.م.ك 

SS/1-301-424/1, SS/1-301-424/2 

 [د.ن], [د.ت]. [د.م] :  -. التاريخ القديم اشمال افريقيا [نص مطبوع] : الخامس والسادس  .3189

الجزائر : النشر  - .رؤية منهجية لخدمة التاريخ : [Texte imprimé] التاريخ و األدب و الفن  .3190
(التاريخ و المعارف األخرى : التاريخ و المعارف   -سم.  17*24ص. ;  312 -. 2020الجامعي الجديد, 

1األخرى ; ك ). 

ISBN 9789947780701 

SH/1-965-1145/1 

  التباني، محمد العربي    .3191

الجزائر : وزارة الشؤون  -نزهة الفتيان [نص مطبوع] : في تراجم بعض الشجعان / محمد العربي التباني. 
  (تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية). -سم.  17*24ص. ;  102 -. 2011الدينية, 

 9789931384090ر.د.م.ك 

1-920-48/1, 1-920-48/2 

  التباني، محمد العربي    .3192

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة األبرار [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد  
(ذاكرة  -سم.  17*24ص. ;  382 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -العربي التباني. 

  الجزائر).

 9789931834069ر.د.م.ك 

SH/1-210-69.1/1 

  التجاني, ثريا    .3193

الجزائر : شركة دار األمة,   -وسائل التغيير اإلجتماعي ومؤشراته في الجزائر [نص مطبوع] / ثريا التجاني. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  382 -. 2013

 9789961673249ر.د.م.ك  -. 359ص. -351بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-301-1057/1, SH/1-301-1057/2 



  التجاني, محمد الحافظ    .3194

القاهرة : دار   -الدين القيم و قضايا العصر [نص مطبوع] / محمد الحافظ التجاني; أحمد محمد حافظ التجاني. 
  ).2(موسوعة الدين القيم ;   -سم.  24ص. ;  204 -. 2001غريب, 

 9772155443ر.د.م.ك 

1-210-65/1 

  التجاني، ثريا    .3195

منهجية البحث في العلوم االجتماعية والبيداغوجيا [نص مطبوع] : نظرية التربية نماذج ميدانية في  دروس في
ص. : غالف مصور باأللوان ;  174 -]. 2015الجزائر : دار الهدى, [حوالي  - تطبيق المنهجية / ثريا التجاني. 

  سم. 24

 9947266613ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-246/1 

  يسى  التجيني ، بن ع  .3196

الجزائر : دار   -البغية الثمينة في من جاور من أعالم الجزائر مكة و المدينة [نص مطبوع] / بن عيسى التجيني. 
  سم. 17*24ص. ;  338 -. 2013كنوز لالنتاج و النشر و التوزيع,  

 9789947908334ر.د.م.ك 

1-920-186/1, SH/1-920-186/2 

  التجيني، عبد الرحمن بن عبد هللا    .3197

عقد الجمان النفيس في ذكر األعيان من أشراف غريس [نص مطبوع] : ويليه إيضاح الغميس و أنوار البرجيس 
. 2013الجزائر : مكتبة الرشاد للطباعة و النشر,  -بشرح عقد الجمان النفيس / عبد الرحمن بن عبد هللا التجيني. 

  ).5راسات المعاصرة : النسب و المجال ; (سلسلة التراث و الد -سم.  16*24ص. : غالف مصور. ;   125 -

 9789947917923ر.د.م.ك  -ص.  123 -ص. 119مالحق : 

1-920-180/1 

  التح،زياد    .3198

عمان : دار وائل للنشر,  -علم النفس التربوي [نص مطبوع] : المبادئ و التطبيقات / محمد بني خالد; زياد التح. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 362 -. 2012

 9789957910211ر.د.م.ك  -. 362-361بليوغرافيا:ص.بي

1-370-962/1, 1-370-962/2 

 [د.م] : [د.ن], [د.ت].  -.  التحليل السوسيولوجي [نص مطبوع] : نماذج تطبيقية  .3199

  الترتوري, محمد عوض   .3200

اإلرهاب / محمد عوض   علم اإلرهاب [نص مطبوع] : األسس الفكرية و النفسية و اإلجتماعية و التربوية لدراسة
  سم. 24ص ;  444 -. 2006عمان : دار الحامد,  -الترتوري. 

  x103329957ر.د.م.ك 

1-301-374/1, 1-301-374/2 

  التركى, ابراهيم محمد    .3201

االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية,  -ما الفلسفة؟ [نص مطبوع] / ابراهيم محمد التركى. 
  سم.24ص ; 312 -. 2006

 5579327977ر.د.م.ك 



SH/1-101-148/1, SH/1-101-148/2 

 -. 1960بيروت : المطبعة الكاثوليكية,  -التصوف اإلسالمي [نص مطبوع] / ألبير نصري نادر.   .3202

 ).16;  16(نصوص ودروس -سم. 25ص. ; 160

SH/1-260-24/1 

 [د.م] : [د.ن], [د.ت].   -. التعامالت المالية والتجارية [نص مطبوع]  .3203

  التعيم، رائف محمد عبدالعزيز    .3204

الجزائر : دار البصائر,  -الفكر السياسي عند االمام الجويني [نص مطبوع] / رائف محمد عبدالعزيز التعيم. 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  388 -. 2008

  97899619580ر.د.م.ك 

1-320-435/1, 1-320-435/2 

  -. التغيير التنظيمي وعالقته بتحسين اآلداء داخل المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية [نص مطبوع]  .3205

  سم.  30*21ورقة ;  154  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.568/1 

ص. 240 -. 2013عمان : دار قنديل,  - .مهاراته-تطبيقاته-التفاعل الصفي [نص مطبوع] : أساسياته  .3206
  سم.  24: غالف مصور ; 

 9789957250324ر.د.م.ك 

1-370-954/1, 1-370-954/2 

التكتيكات الجديدة في مجال حقوق اإلنسان [نص مطبوع] : مورد للممارسين : كتاب عملي أعده :    .3207
األردن : األهلية  -د الجواد; عماد عمر. مشروع التكتيكات الجديدة في مجال حقوق اإلنسان..... / ممدوح عب

 سم. 17*24ص. : غالف ملون. إيض. ;   279 -. 2008للنشر و التوزيع, 

1-320-143/1 

  التل، سعيد    .3208

عمان : مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع,  -دور التربية السياسية في التربية الوطنية [نص مطبوع] / سعيد التل. 
  سم.  17*25مصور. ;  ص. : غالف 325 -. 2012

 9789957332839ر.د.م.ك  -ص.  325 -ص. 317بيبليوغرافيا: 

1-320-498/1, 1-320-498/2 

  التل،وائل عبد الرحمن   .3209

ص. : 184 -. 2007عمان : دار الحامد,  -أصول التربية التاريخية [نص مطبوع] / وائل عبد الرحمن التل.  
 سم.  234غالف ملون ; 

1-370-665/1, 1-370-665/2 

  التل،وائل عبد الرحمن   .3210

  -أصول التربية [نص مطبوع] : الفلسفية و اإلجتماعية و النفسية / وائل عبد الرحمن التل, أحمد محمد شعراوي. 



  سم.17سم*24ص ; 207 -. 2007األردن : دار الحامد,  -. 2ط.

 5329329957978ر.د.م.ك  -. 207-205بيبليوغرافيا:ص

1-370-491/5, 1-370-491/1 

  التلمحرى , ديونسيوس   .3211

  -تاريخ األزمان [نص مطبوع] / ديونسيوس التلمحرى; شادية توفيق تر :حافظ; السباعي محمد مر : السباعي. 

  سم.24ص. ; 260 -. 2008مصر : المركز القومي للترجمة,  

 9789774790119ر.د.م.ك 

1-902-67/1, 1-902-67/2 

  أحمد بن محمد المقري  التلمساني, الشيخ   .3212

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب [نص مطبوع] : الجزء األول و الثاني / الشيخ أحمد بن محمد المقري 
ص. ;  446+ 444ص -. 1949بيروت : دار الكتاب العربي,  -التلمساني; محمد محي الدين عبد الحميد. 

 سم. 17*24

SH/1-953-45.1/1 

  حمد بن محمد المقري  التلمساني, الشيخ أ  .3213

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب [نص مطبوع] : الجزء الثالث و الرابع / الشيخ أحمد بن محمد المقري 
ص. ;   430ص+472 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت).   -التلمساني; محمد محي الدين عبد الحميد. 

 سم. 17*24

SH/1-953-45.3/1 

  حمد بن محمد المقري  التلمساني, الشيخ أ  .3214

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب [نص مطبوع] : الجزء الخامس و السادس / الشيخ أحمد بن محمد 
+ ص ; 390ص  416 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت).   -المقري التلمساني; محمد محي الدين عبد الحميد. 

 سم. 17*224

SH/1-953-45.5/1 

  أحمد بن محمد المقري  التلمساني, الشيخ   .3215

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب [نص مطبوع] : الجزء السابع والثامن / الشيخ أحمد بن محمد المقري 
ص. ; 416ص+414 -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت).   -التلمساني; محمد محي الدين عبد الحميد. 

 .17سم*24

SH/1-953-45.7/1 

  د بن محمد المقري  التلمساني, الشيخ أحم  .3216

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب [نص مطبوع] : الجزء التاسع / الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني; 
 سم.24ص. ; 369 -. 1949بيروت : دار الكتاب العربي,  -محمد محي الدين عبد الحميد. 

1-953-45.9/1 

  التلمساني، ابن ابي حجلة شهاب الدين    .3217

 -الجزائر : دار زمورة, الجزائر.  -السلطان [نص مطبوع] / ابن ابي حجلة شهاب الدين التلمساني. سكردان 

  سم. 30*24ص. ;  270

 9789931334002ر.د.م.ك 



1-953-415/1, 1-953-415/2 

  التلمساني، ابن مريم   .3218

والعلماء بتلمسان [نص مطبوع] / ابن مريم , البستان في ذكر األولياء 3األعمال الكاملة البن أبي شنب. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  447 -. 2013الجزائر : دار األبحاث,   -التلمساني; محمد بن أبي شنب.  

 3محتوي في : األعمال الكاملة البن أبي شنب, 

SH/1-922-46/1 

  التلمساني، السنوسي   .3219

الجزائر : دار   -وسي التلمساني; تحقيق أبو احمد بلكرد بوكعبر.  شرح السنوسية الكرى [نص مطبوع] / السن
  (تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية). -سم.  17*24ص ;  641 -. 2011البصائر, 

 9789947988459ر.د.م.ك 

1-922-20/1 

  التلمساني، محمد ابن مرزوق    .3220

- Al-musnad asي [نص مطبوع] = المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن موالنا أبي الحسن المرين

sahih al-hasan fi ma'athir mawlana abi al-hasan  محمد ابن مرزوق التلمساني; محمود آغا بو /
 Tlemcen capitale de(تلمسان :  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  ENAG, 2011. - 602[د.م] :  -عياد. 

la culture islamique .(  

 9789931000853ر.د.م.ك  -ص.  603-ص. 503كشاف 

SH/1-920-232/1 

  التلمساني، محمد بن مريم   .3221

. 2009الجزائر : السهل,  -البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان [نص مطبوع] / محمد بن مريم التلمساني. 

  سم. 17×24ص ;  341 -

 9789947921104 ر.د.م.ك

1-922-12/1 

  التليسي , بشير رمضان   .3222

االتجاهات الثقافية فى بالد الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] : خالل القرن الرابع الهجري/العاشر ميالدي / بشير 
  سم.25ص : مص.مل. ; 599 -. 2003ليبيا : دار الكتب الوطنية,  -رمضان التليسي. 

 9959291146ر.د.م.ك 

SH/1-953-234/2, SH/1-953-234/3 

  التليسي, بشير رمضان    .3223

بيروت : دار المدار   -. 2ط. -تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية [نص مطبوع] / بشير رمضان التليسي. 
  سم. 17*24ص ;  382 -. 2004اإلسالمي, 

 5056299959ر.د.م.ك 

SH/1-953-214/5, SH/1-953-214/3 

  ك خلف التميمي ، عبد المل  .3224

الجزائر :   -أضواء على المغرب العربي [نص مطبوع] : رؤية عربية مشرقية / عبد الملك خلف التميمي. 
  سم. 16*23.5ص. ;  286 -. 2013البصائر للنشر و التوزيع, 

 9789961887998ر.د.م.ك 



SH/1-953-687/1, SH/1-953-687/2 

  التميمي,عبد المالك خلف   .3225

[نص مطبوع] : منذ بداية القرن السادس عشر حتى الحرب العالمية األولى / عبد المالك  تاريخ العرب الحديث 
  سم. 24ص. ; 343 -. \2006الكويت : مجلس النشر العلمي,  -خلف التميمي. 

 9990611282ر.د.م.ك 

1-953-363/1 

  التميمي، عبد المالك خلف   .3226

بيروت : مركز   -.  02ط. -عبد المالك خلف التميمي. المياه العربية [نص مطبوع] : التحدي واالستجابة / 
  سم. 17*24ص. ;  280 -.  2008دراسات الوحدة العربية, 

 9789953822037ر.د.م.ك 

1-327-180/1, 1-327-180/2 

  التميمي، محمود كاظم    .3227

 160 -. 2014 عمان : دارصفاء للنشر و التوزيع, -علم النفس المعرفي [نص مطبوع] / محمود كاظم التميمي. 

  سم.  18*24ص. : غالف مصور. ; 

 9789957248789ر.د.م.ك   -ص.  160 -ص. 159بيبليو: 

SS/1-150-744/6, SS/1-150-744/7 

  التميمي،رعد سامي عبد الرزاق    .3228

  -. 1ط. -العولمة و التنمية البشرية المستدامةفي الوطن العربي [نص مطبوع] / رعد سامي عبد الرزاق التميمي. 

  سم. 24ص ; 285 -. 2008األردن : دار دجلة, 

 و

SS/1-320-530/1 

  التميمي،عبد الفتاح   .3229

القاهرة : الشركة العربية المتحدة  -الشبكات المحليةواالنترانت [نص مطبوع] / عبد الفتاح التميمي, سالمة وليد. 
 سم.24ص : غالف ملون ومصور ; 452  -. 2007للتسويق والتوريدات, 

SH/1-020-139/1, SH/1-020-139/2 

  التميمي،عواطف كنوش المصطفى    .3230

عمان : دار صفاء,   -المعنى والتأويل في النص القرآني [نص مطبوع] / عواطف كنوش المصطفى التميمي. 
 سم. 17×24ص. ;  152 -. 2010

SH/1-220-123/1, SH/1-220-123/3 

  التميمي،مهدي    .3231

عمان : دار كنوز  -.  1ط. -مطبوع] : دراسة في الفكر و األداء التدريسي / مهدي التميمي. مهارات التعليم [نص 
  سم.17سم*24ص : غالف ملون ومصور ; 208 -. 2007المعرفة, 

 9957463322ر.د.م.ك 

1-370-495/5, 1-370-495/1 



  التنبكتي، أبي العباس أحمد باب    .3232

الجزائر   -ص مطبوع] / أبي العباس أحمد باب التنبكتي, محمود براهم. الآللي السندسية في الفضائل السنوسية [ن
  سم. 16*24ص. : غالف مصور. ;  165 -. 2011: موفم, 

 9789961629468ر.د.م.ك   -ص.  155 -ص. 151بيبليو: 

SH/1-920-216/1, SH/1-920-216/2 

  التنسي, أبي عبد هللا   .3233

  -تاب نظم الدر و العقبان / أبي عبد هللا التنسي; عبد الحميد حاجيات.  تاريخ دولة األدارسة [نص مطبوع] : من ك

 ).14(سلسلة ذخائر المغرب العربي ;  -. 16* سم24ص. ;  110 -. 1984الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب, 

SH/1-953-64/1 

  التنسي, محمد بن عبد هللا   .3234

من نظر الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان / محمد  تاريخ بني زيان ملوك تلمسان [نص مطبوع] : مقتطف
(النصوص  -سم.  24ص. ;  357 -. 2010الجزائر : المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار,  -بن عبد هللا التنسي. 

  ).6والدراسات التاريخية 

 9789947214848ر.د.م.ك 

1-965-470/3, 1-965-470/1 

  التنسي، محمد بن عبد هللا   .3235

خ بني زيان : ملوك تلمسان [نص مطبوع] : مقتطف من نظم الدر و العقبان في بيان شرف بني زيان = تاري
Histoire Des Bani-Zayyan : Rois de Tlemcen  .محمد بن عبد هللا التنسي, محمودآغا بوعياد /- 

  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  352 -. 2011الجزائر : موفم, 

 9789931000846ر.د.م.ك  -ص.  353بيبليو: 

SH/1-965-966/1, SH/1-965-966/2 

  التهامى،حسين    .3236

القاهرة : دار   -التفكير اإلبتكاري في السلوك التدريبي [نص مطبوع] : في العملية اإلدارية / حسين التهامى. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 256 -. 2013الكتاب الحديث, 

 9789773505059ر.د.م.ك 

1-370-983/1, 1-370-983/2 

  التهامي،حسين أحمد عبد الرحمن.    .3237

تطوير مكتبات الطفل في ضوء عصر المعلوماتية . [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية. / حسين أحمد عبد الرحمن.  
  سم.24ص. : غالفملون ومصور. ; 315 -. 2007القاهرة : الدار العالمية.,  -التهامي. 

 9774400119ر.د.م.ك 

SH/1-020-105/1, SH/1-020-105/2 

  التهامي،مختارمحمد   .3238

القاهرة : مركز جامعة القاهرة,  -) [نص مطبوع] : المستوى الثالث / مختارمحمد التهامي. 3الترجمة االعالمية(
  (برنامج بكالوريوس االعالم). -سم.  17*24ص. ; 184 -. 2001

 9772234777ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-107.3/1, SH/1-001.5-107.3/2 



 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -. التوافق النفسي اإلجتماعي وعالقته بتقدير الذات [نص مطبوع]  .3239

  سم.  27*21ورقة ;  153

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1072/1 

  التوبة،غازي    .3240

بيروت : دار القلم, [د.ت].  -. 03ط -قويم / غازي التوبة. الفكر اإلسالمي المعاصر [نص مطبوع] : دراسة و ت
 سم. 24ص. ;  223 -

1-953-362/1 

  التوحيدي، أبي حيان    .3241

البصائر و الذخائر ألبي حيان التوحيدي [نص مطبوع] : الجزء األول / أبي حيان التوحيدي; وداد القاضي;  
(الجزائر وزارة الثقافة :   -سم.  24ص. ;  447 -. 2013زيع, الجزائر : العميد للنشر و التو -إبراهيم بن مهية. 

  الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931423041ر.د.م.ك 

1-210-275.1/1 

  التومي, محمد    .3242

الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب   -. 2ط.  -المجتمع اإلنساني في القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمد التومي. 
  سم. 24ص. ;  528 -لتونسية للنشر, [د.ت]. ; تونس : الدار ا

 9973121600ر.د.م.ك  -. 474ص. -435بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-307/1 

  التويجري, عبد العزيز بن عثمان   .3243

  -. 2002القاهرة : دار الشروق,  -تأمالت في قضايا معاصرة [نص مطبوع] / عبد العزيز بن عثمان التويجري. 

  سم. 24ص. ;  208

 9770907952ر.د.م.ك 

1-320-182/1, 1-320-182/2 

  التويجري, عبد العزيز بن عثمان   .3244

القاهرة : مطابع الشروق,   -العالم اإلسالمي في عصر العولمة [نص مطبوع] / عبد العزيز بن عثمان التويجري. 
  سم. 24ص. ;  228 -. 2004

 9770910791ر.د.م.ك 

SH/1-210-50/1, SH/1-210-50/2 

  التويجري،محمد بن عبد المحسن   .3245

الموهوبون [نص مطبوع] : آفاق الرعاية و التأهيل بين الواقعين:العربي و العالمي / عبد المجيد سيد أحمد 
ص. : غالف مصور ; 416 -. 2000الرياض : مكتبة العبيكان,  -منصور; محمد بن عبد المحسن التويجري. 

  سم. 24

 3679209960ر.د.م.ك 

1-370-787/1 



. 2018المدية : جامعة المدية,  -. التويزة كمظهر ثقافي بالمناطق الصحراوية الجزائرية [نص مطبوع]  .3246

  سم.  27*21ورقة ;  156 -

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1209/1 

  التير, مصطفى عمر   .3247

حقيق األهداف [نص مطبوع] : نموذج الغش في اإلمتحانات / مصطفى عمر التغيير في أنساق القيم ووسائل ت 
  سم. 24ص ;  264 -. 2003بيروت : دار الكتاب الجديدالمتحدة,  -التير. 

 7122299959ر.د.م.ك 

SS/1-370-202/1, SS/1-370-202/2 

  الثبيتي, عبد هللا    .3248

ص. :  276  -. 2008مصر : المكتب الجامعي الحديث,   -علم اجتماع التربية [نص مطبوع] / عبد هللا الثبيتي. 
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 948000242ر.د.م.ك 

SS/1-301-463/1, SS/1-301-463/2 

  الثعالبي، ابو زيد عبد الرحمن بن مخلوف    .3249

عالبي; حبيب  رياض الصالحين وتحفة المتقين [نص مطبوع] : الجزء االول / ابو زيد عبد الرحمن بن مخلوف الث
(من كنوز تراث  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  374 -. 2011[د.م] : دار االرشاد,  -التندوفي الجكاني. 

  الجزائر : من كنوز تراث الجزائر).

 9789947955215ر.د.م.ك 

SH/1-250-65.1/1 

  الثعالبي، ابو زيد عبد الرحمن بن مخلوف    .3250

بوع] : الجزء الثاني / ابو زيد عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي; حبيب  رياض الصالحين وتحفة المتقين [نص مط 
  سم. 24ص. ;  351 -. 2011الجزائر : دار االرشاد,  -التندوفي الجكاني. 

 9789947955222ر.د.م.ك 

SH/1-250-65.2/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .3251

و هو شرح على منظومة العالمة أبي الحسن  المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع [نص مطبوع] : 
الجزائر :   - ه ( / عبد الرحمان الثعالبي; محفوظ بوكراع; عمار بسطة.  730الرباطي (ابن بري المتوفي سنة 
 Tlemcen capitale de la(تلمسان :  -سم.  25ص. ;  357 -. 2011عالم المعرفة للنشر و التوزيع, 

culture islamique .(  

 9789947912898ر.د.م.ك 

SH/1-220-121/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .3252

الجزائر :   -االول, األنوار في آيات النبي المختار [نص مطبوع] / عبد الرحمان الثعالبي; محمد الشريف قاهر. 
  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم.  25ص. ;  426 -. 2011عالم المعرفة, 

  9789947912867.ك ر.د.م

 محتوي في : , االول



SH/1-230-37.1/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .3253

الجزائر : عالم المعرفة للنشر و  -التقاط الدرر [نص مطبوع] / عبد الرحمان الثعالبي; مصطفى مرزوقي. 
  ).Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -. 16سم* 25ص. ;  618 -. 2011التوزيع, 

 9789947912881ر.د.م.ك 

SH/1-250-70/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .3254

وار المضيئة [نص مطبوع] : الجامع بين الحقيقة و الشريعة / عبد الرحمان الثعالبي; فريد محرزي; عبد  األن
 24ص. : غالف ملون ;  616 -. 2011الجزائر : دار البصائر للنشر و التوزيع,  -الحق زداح; ...[و آخرون]. 

  سم.

 9789947988466ر.د.م.ك 

1-250-119/1 

  ان  الثعالبي، عبد الرحم  .3255

الجزائر :   -الثاني, جامع األمهات في أحكام العبادات [نص مطبوع] / عبد الرحمان الثعالبي; موسى اسماعيل. 
  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم.  25ص. ;  976 -. 2011عالم المعرفة, 

  9789947912850ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-250-71.2/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .3256

الدر الفائق المشتمل على أنواع الخيرات في األذكار و الدعوات [نص مطبوع] : الشيخ عبد الرحمان الثعالبي، 
 -سم.  25ص. ;  607 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -حياته و أعماله / عبد الرحمان الثعالبي; خالد بوشمة. 

  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان : 

 9789947912911ر.د.م.ك 

1-250-107/1, 1-250-107/2 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .3257

غنيمة الوافد و بغية -حقائق التوحيد -الجامع الكبير  -مجموع مشتمل [نص مطبوع] : كتاب الرؤى و المنامات 
  33+128+96+79 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  - إرشاد السالك / عبد الرحمان الثعالبي.-الطالب الماجد 

  (الشيخ عبد الرحمان الثعالبي حياته و أعماله). -سم.  25ص. ; 

 9789947912973ر.د.م.ك 

SH/1-250-69/1 

  الثعالبي، عبد الرحمان    .3258

بوع] : الجامع بين الحقيقة و الشريعة / عبد الرحمان الثعالبي; أديب الكالس; أبو بكر  األنوار المضيئة [نص مط 
 Tlemcen(تلمسان :  -سم.  25ص. ;  400 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -عليوش فريد محرزي. 

capitale de la culture islamique.(  

 9789947912966ر.د.م.ك 

SH/1-250-76/1 



عبد الرحمان   الثعالبي،  .3259  

 -عبد الرحمان الثعالبي; موسى اسماعيل.  / [Texte imprimé] األول, جامع األمهات في أحكام العبادات

ي حياته و اعماله :  (الشيخ عبد الرحمان الثعالب -سم.  17*24ص. ;  486 -.  2011الجزائر : عالم المعرفة, 
 .(الشيخ عبد الرحمان الثعالبي حياته و اعماله
ISBN 9789947912850 

contenu dans : ,  األول 

SH/1-250-71.1/1 

  الثعالبي، عبد الرحمن    .3260

الجزائر  -الجزء االول, الجواهر الحسان في تفسير القرآن [نص مطبوع] / عبد الرحمن الثعالبي; عمار الطالبي. 
  ه و اعماله).(الشيخ عبد الرحمن الثعالبي حيات -سم.  24ص. ;  686 -. 2011: عالم المعرفة, 

  9789947912836ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الجزء االول

SH/1-220-95.1/1 

  الثعالبي، عبد الرحمن    .3261

 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -اإلرشاد لما فيه من مصالح العباد [نص مطبوع] / عبد الرحمن الثعالبي. 

  سم. 17*24ص. ;  670

 9789947912959ر.د.م.ك 

SH/1-250-85/1 

  الثعالبي،عبد الرحمن    .3262

الجزائر  -الجزء الثاني, الجواهر الحسان في تفسير القرآن [نص مطبوع] / عبد الرحمن الثعالبي, عمار الطالبي. 
  (الشيخ عبد الرحمن الثعالبي حياته و أعماله). -سم.  24ص. ;  554 -. 2011: عالم المعرفة, 

  9789947912836ر.د.م.ك 

 الجزء الثانيمحتوي في : , 

SH/1-220-95.2/1 

  الثعالبي،عبد الرحمن    .3263

الجزائر  -الجزء الرابع, الجواهر الحسان في تفسير القرآن [نص مطبوع] / عبد الرحمن الثعالبي; عمار الطالبي. 
له :  (الشيخ عبد الرحمان الثعالبي حياته و اعما -سم.  24ص. ;  706 -. 2013: دار كردادة للنشر و التوزيع, 

  الشيخ عبد الرحمان الثعالبي حياته و اعماله). 

  9789931407102ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الجزء الرابع 

SH/1-220-95.4/1 

  الثعالبي،عبد الرحمن    .3264

الجزائر :   -الثاني, األنوار في آيات النبي المختار [نص مطبوع] / عبد الرحمن الثعالبي; محمد الشريف قاهر.  
  (الشيخ عبد الرحمان الثعالبي و أعماله). -سم.  17*24ص. ;  754 -. 2011 عالم المعرفة,

  9789947912867ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-230-37.2/1 



  الثعالبي،عبد الرحمن    .3265

  الجزائر : -الثالث, األنوار في آيات النبي المختار [نص مطبوع] / عبد الرحمن الثعالبي, محمد الشريف قاهر. 

  سم. 17*24ص. ;  1156 -. 2011عالم المعرفة, 

  9789947912867ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثالث

SH/1-230-37.3/3 

عمان : دار   -.  الثقافة المالية للطفل [نص مطبوع] : دليل اآلباء و المعلمات في مرحلة رياض األطفال  .3266
  .سم 24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  288 -. 2015المسيرة, 

 9789957970505ر.د.م.ك  -. 285ص.  - 277بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-370-1094/1, SS/1-370-1094/2 

  الجابري , على حسين    .3267

 -) / على حسين الجابري. 1998-1908مأساة الحالج [نص مطبوع] : بين الماسينيون والباحثين البغداديين(

 سم.21ص. ; 159 -. 2008سوريا : دار نينوى, 

1-953-346/1, 1-953-346/2 

  الجابري ،محمد عابد    .3268

الكشف عن مناهج األدلة في عقائد الملة [نص مطبوع] : نقد علم الكالم ضدا على الترسيم األيديولوجي للعقيدة و  
بيروت : مركز   -طبعة الثانية.  -دفاعا عن العلم و حرية اإلختيار في الفكر الفعل و العلم / محمد عابد الجابري. 

 (سلسلة التراث الفلسفي العربي). -سم.  24ص : إيض ;  351 -.  2001دراسات الوحدة العربية, 

SH/1-189-65/1, SH/1-189-65/2 

  الجابري, محمد عابد    .3269

أحمد  الفكر اإلسالمي و دراسة المؤلفات [نص مطبوع] / محمد عابد الجابري, مصطفى العمري األزموري
  سم.24ص ;  240 -. 1969الدار البيضاء : دار النشر المغربية,  -. 02ط. -السطاني. 

 237-236ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-189-12/1 

  الجابري, محمد عابد    .3270

اإلسالم و الحداثة واالجتماع السياسي [نص مطبوع] : حوارات فكرية / محمد عابد الجابري; رضوان السيد;  
(سلسلة حوارات  -سم.  24ص. ;  148 -. 2004بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,   - هشام جعيط.

  ). 1المستقبل العربي ; 

 995345020xر.د.م.ك 

SS/1-301-120/1, SS/1-301-120/2 

  الجابري, محمد عابد    .3271

  -. 3ط.  -عابد الجابري.  ), المسألة الثقافية في الوطن العربي [نص مطبوع] / محمد25سلسلة الثقافة القومية (

. قضايا 25(سلسلة الثقافة القومية ;  -سم.  17ص. ;  304 -. 2006بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, 
  ).1الفكر العربي ; 

  9953820988ر.د.م.ك 

 )25محتوي في : سلسلة الثقافة القومية (

SS/1-301-502/1, SS/1-301-502/2 



  الجابري, محمد عابد    .3272

فكر ابن خلدون، العصبية و الدولة [نص مطبوع] : معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي / محمد عابد 
 سم. 24ص. ;  316 -. 2001بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -الجابري. 

1-320-101/1, 1-320-101/2 

  الجابري, محمد عابد    .3273

عصبية والدولة [نص مطبوع] : معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي / محمد عابد فكر ابن خلدون ال
  سم. 17*24ص ; 320 -. 2007لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية,  -. 8ط  -الجابري. 

 9789953821139ر.د.م.ك 

1-320-293/2, 1-320-293/1 

  الجابري، علي حسين    .3274

عمان  -ي الفكر العربي [نص مطبوع] : دراسة عقالنية نقدية / علي حسين الجابري. فلسفة التاريخ و الحضارة ف
 سم. 24ص : إيض ; 444 -. 2005: دار الكتاب الثقافي, 

SH/1-189-67/1, SH/1-189-67/2 

  الجابري، محمد العابد    .3275

بيروت : مركز دراسات  - العقل السياسي العربي [نص مطبوع] : محدداته و تجلياته / محمد العابد الجابري.
  سم.  24ص : غالف ملون ;  392 -. 2001الوحدة العربية, 

 9789953823164ر.د.م.ك 

1-320-407/1, 1-320-407/2 

  الجابري، محمد صالح    .3276

 -[نص مطبوع] / محمد صالح الجابري.  1962-1900النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس 

  سم.  22ص. : غالف مصور باأللوان ;  436  -. 2007لحكمة, الجزائر : دار ا

 9789947842027ر.د.م.ك 

SH/1-965-1047/1 

  الجابري، محمد عابد    .3277

بيروت : الشبكة العربية  -العولمة وأزمة الليبرالية الجديدة [نص مطبوع] : الكتاب الثاني / محمد عابد الجابري. 
  (سلسلة فكر ونقد).  -سم.  17*24ص ;   392 -. 2009لألبحاث والنشر, 

 9789953533292ر.د.م.ك 

1-320-365/6, 1-320-365/1 

  الجادرجي، رفعة    .3278

بيروت :   -صفة الجمال في وعي اإلنسان [نص مطبوع] : ( سوسيولوجية االستطيقية ) / رفعة الجادرجي. 
  سم. 17*24ص. : إيض. ;  208 -. 2013مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9789953825991ر.د.م.ك  -ص.  201ليو : بيب

SH/1-111-22/1, SH/1-111-22/2 

  الجاسور, ناظم عبد الواحد    .3279

االستراتيجي األمريكي [نص مطبوع] : ما بعد الحادي عشر من أيلول/   -المرجعية الفكرية للخطاب السياسي
ص : غالف مصور  208 -. 2006عربية, بيروت : دار النهضة ال -/ ناظم عبد الواحد الجاسور.  2001سبتمبر 



  سم. 24; 

 9953470618ر.د.م.ك 

1-320-278/1, 1-320-278/2 

  الجاسور، ناظم عبد الواحد    .3280

عمان : دار   -الجزائر [نص مطبوع] : محنة الدولة ومحنة اإلسالم السياسي / ناظم عبد الواحد الجاسور. 
  سم. 17*24ص ;  213 -. 2001المسيرة, 

 995706102 ر.د.م.ك

1-965-748/1, 1-965-748/2 

  الجامعي،خالد    .3281

أطيب األحاجي و األمثال من أفواه النساء و الرجال [نص مطبوع] : المجلد األول / عبد الحي بنيس; خالد  
 سم. 24ص ; 554 -الرباط : (د.ن), (د.ت).  -الجامعي. 

1-398-5/1, 1-398-5/2 

  الجاويش, محمد اسماعيل   .3282

سوعة دهاة العرب [نص مطبوع] : أما عمر...: أما معاوية... : أما المغيرة.. : أما زياد.. / محمد اسماعيل مو
  سم.  24ص. ;  304 -. 2005االسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,  -الجاويش. 

 9773680665ر.د.م.ك 

1-922-22/1, 1-922-22/2 

  الجاويش، اسماعيل    .3283

مطبوع] : عمر فللمعضالت : معاوية فلألنا و الحلم : المغيرة فللمبادهة : زياد بن موسوعة دهاة العرب [نص 
ص. :  349 -. 2006اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,  -أبيه فللصغير و الكبير / اسماعيل الجاويش. 

  سم.  17*24غالف ملون ; 

 977368069Xر.د.م.ك 

1-922-23/1, 1-922-23/2 

  كريم  الجباعي, جاد ال  .3284

 313 -. 2003دمشق : ترقا للطباعة,  -المجتمع المدني [نص مطبوع] : هوية االختالف / جاد الكريم الجباعي. 

 سم.  24ص. ; 

SS/1-301-136/1, SS/1-301-136/2 

  الجبالي, حمزة    .3285

 24ص. ;  160 -. 2005عمان : دار صفاء,   -المشاكل النفسية عند األطفال [نص مطبوع] / حمزة الجبالي. 

  سم.

 5174249957ر.د.م.ك 

SS/1-150-126/1, SS/1-150-126/2 

  الجبالي, حمزة    .3286

  سم.  24ص. ;  144 -. 2005عمان : دار صفاء,  -آداب األطفال وسلوكياتهم [نص مطبوع] / حمزة الجبالي. 

 9169249957ر.د.م.ك 



SS/1-370-1110/1 

  الجبالي, حمزة    .3287

عمان : دار صفاء,   -لمراهقين [نص مطبوع] : أسبابها و دوافعها وعالجها / حمزة الجبالي. جرائم األطفال و ا
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  157 -. 2005

 0168249957ر.د.م.ك 

SS/1-150-146/1, SS/1-150-146/2 

  الجبالي، حمزة    .3288

 -. 2005عمان : دار أسامة,  -حمزة الجبالي. مشاكل النمو عند الطفل المراهق و طرق تغذيته [نص مطبوع] /  

 سم. 17*  24ص. : غالف ملون ;  176

1-362-7/2, 1-362-7/3 

  الجبالي، صفية   .3289

عمان : مكتبة المجتمع  -. 1ط -علم النفس العام [نص مطبوع] / ثائر غباري; خالد أبوشعيرة; صفية الجبالي. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  382 -. 2008العربي, 

SS/1-150-228/1, SS/1-150-228/2 

  الجبالي، نبيل موسى    .3290

عمان : مكتبة المجتمع   -الحضارة االسالمية [نص مطبوع] : أهدافها مظاهرها انتشارها / نبيل موسى الجبالي. 
  سم.24ص. : مل. ; 477 -. 2011العربي للنشر و التوزيع, 

 9789957830946ر.د.م.ك 

1-902-102/1, 1-902-102/2 

  الجبور، سناء    .3291

 24ص. : غالف ملون ;  208 -. 2010عمان : دار أسامة,  -اإلعالم االجتماعي [نص مطبوع] / سناء الجبور. 

  سم.

 9789957223236ر.د.م.ك 

SS/1-301-696/1, SS/1-301-696/2 

  الجبوري ، حسين محمد جواد   .3292

المفاهيم و األساليب العلمية / حسين محمد جواد الجبوري,  منهجية البحث التاريخي [نص مطبوع] : األسس و 
 17*24ص. ;   200 -. 2014عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -.  2ط. -قيس حاتم هاني الجنابي. 

  سم.

 9789957247942ر.د.م.ك 

SH/1-902-133/1, SH/1-902-133/2 

  الجبوري ، شفيق ابراهيم   .3293

 108 -. 2013عمان : دار غيداء,   -التغيير االجتماعي [نص مطبوع] / شفيق ابراهيم الجبوري. المثال القيمي و 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957572846ر.د.م.ك 

SS/1-301-1015/1, SS/1-301-1015/2 



  الجبوري ، عدي سالم    .3294

ليلية / عدي سالم دوافع الفتوحات اإلسالمية في العصرين الراشدي و األموي [نص مطبوع] : دراسة تح
  سم. 17*24ص. ;  306 -. 2012عمان : دار الحامد,   -الجبوري. 

 9789957326593ر.د.م.ك 

SH/1-953-697/1 

  الجبوري, أحمد إسماعيل   .3295

م / أحمد إسماعيل 749-861ه/132-247االول, تاريخ الدولة العباسية [نص مطبوع] : العصر العباسي األول 
  سم.17*24ص. : مص. مل. ; 206 -. 2010ر الفكر, عمان : دا -الجبوري. 

  9957077090ر.د.م.ك 

 محتوي في : , االول

SH/1-953-311.1/5, SH/1-953-311.1/6 

  الجبوري, عبد هللا    .3296

 -. 1982بيروت دار الغرب االسالمي : [د.ن],  -رسائل في الفقه واللغة [نص مطبوع] / عبد هللا الجبوري. 

 سم. 24ص. ;  242

1-210-28/1, 1-210-28/2 

  الجبوري, كامل سلمان    .3297

 -[نص مطبوع] : الجزء األول / كامل سلمان الجبوري.  2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 

  سم. 17*24ص. : غالف مذهب ;  520 -. 2003لبنان : دار الكتب العلمية, 

 2745136941ر.د.م.ك 

1-928-108.1/2, 1-928-108.1/3 

  الجبوري, كامل سلمان    .3298

 -[نص مطبوع] : الجزء الثاني / كامل سلمان الجبوري.  2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 

  سم. 17*24ص. : غالف مذهب ;  442 -. 2003لبنان : دار الكتب العلمية, 

 2745136941ر.د.م.ك 

1-928-108.2/2, 1-928-108.2/3 

  الجبوري, كامل سلمان    .3299

  -[نص مطبوع] : الجزء الثالث / كامل سلمان الجبوري.  2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 

  سم. 17*24ص. : غالف مذهب ;  480 -. 2003لبنان : دار الكتب العلمية, 

 2745136941ر.د.م.ك 

1-928-108.3/2, 1-928-108.3/3 

  سلمان  الجبوري, كامل   .3300

  -[نص مطبوع] : الجزء الرابع / كامل سلمان الجبوري.  2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 

  سم. 17*24ص. : غالف مذهب ;  496 -. 2003لبنان : دار الكتب العلمية, 

 2745136941ر.د.م.ك 

1-928-108.4/2, 1-928-108.4/3 



  الجبوري, كامل سلمان    .3301

  -[نص مطبوع] : الجزء الخامس / كامل سلمان الجبوري.  2002ن العصر الجاهلي حتى سنة معجم األدباء م

  سم. 17*24ص. : غالف مذهب ;  448 -. 2003لبنان : دار الكتب العلمية, 

 2745136941ر.د.م.ك 

1-928-108.5/2, 1-928-108.5/3 

  الجبوري, كامل سلمان    .3302

  -[نص مطبوع] : الجزء السادس / كامل سلمان الجبوري.  2002نة معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى س

  سم.24ص. : غالف مذهب ; 452 -. 2003لبنان : دار الكتب العلمية, 

 2745136941ر.د.م.ك 

1-928-108.6/2, 1-928-108.6/3 

  الجبوري, كامل سلمان    .3303

  -الجزء السابع / كامل سلمان الجبوري. [نص مطبوع] :  2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 

  سم. 17*24ص. : غالف مذهب ;  392 -. 2003لبنان : دار الكتب العلمية, 

 2745136941ر.د.م.ك 

1-928-108.7/2, 1-928-108.7/3 

  الجبوري، فتحي عباس    .3304

عمان : دار الفكر,  -. 2ط. -تاريخ الخليج العربي [نص مطبوع] / أحمد صالح الجبوري; فتحي عباس الجبوري. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  247 -. 2013

 9789957077037ر.د.م.ك  -. 247ص.-240ببليو. ص.

SH/1-953-635/1, SH/1-953-635/2 

  الجبوري، أحمد حسين    .3305

عمان : دار و   -/ أحمد حسين الجبوري.  1640-1516القدس في العهد العثماني [نص مطبوع] : الجزء األول (
  .17سم*24ص. : مص.مل. ; 412 -. 2010تبة الحامد للنشر, مك

 9789957325466ر.د.م.ك 

SH/1-953-551.1/1, SH/1-953-551.1/2 

  الجبوري، يحيى وهيب    .3306

 Caliph,literatureمجالس العلماء واألدباء و الخلفاء [نص مطبوع] : مرآة للحضارة العربيةاإلسالمية = 

scholar,and ulema sessions  .445 -. 2006بيروت : دار الغرب اإلسالمي,   -/ يحيى وهيب الجبوري 

 سم. 17×24ص. ; 

SH/1-210-96/1, SH/1-210-96/2 

  الجبوري،أحمد صالح    .3307

عمان : دار الفكر للنشر و  -تاريخ الخليج العربي [نص مطبوع] / فتحي عباس الجبوري; أحمد صالح الجبوري. 
  سم.24: غالف مصور و ملون ;  ص.247 -. 2009التوزيع, 

 9957077031ر.د.م.ك  -. 247ص.240بيبليو.ص 

1-953-504/9, 1-953-504/10 



  الجحمة، نواف عبد العزيز    .3308

رحالة الغرب اإلسالمي و صورة المشرق العربي [نص مطبوع] : من القرن السادس إلى القرن الثامن الهجري  
ص. : مص. مل. ; 856 -. 2008عمان : األهلية للنشر و التوزيع,  -م / نواف عبد العزيز الجحمة. 12-14
  سم.24

 ص834-ص789ص -بيبليو. ص

1-953-479/1, 1-953-479/2 

  الجحني، علي بن فايز    .3309

الرياض : جامعة نايف العربية  -مدخل إلى العالقات العامة واإلنسانية [نص مطبوع] / علي بن فايز الجحني. 
  سم.X17سم24ص : غالف ملون. ;   280 -. 2006للعلوم االمنية, 

 99609795x4ر.د.م.ك 

1-659-62/1, 1-659-62/2 

  الجراد، خلف    .3310

دمشق :  -الخرافة و وأد العقالنية [نص مطبوع] : محطات في السياسة و الثقافة و الحياة / خلف الجراد. 
 (فكر).  -سم.  14*22ص. : غالف مصور. ;  175 -. 2008داركيوان, 

SH1-301-1137/1, SH1-301-1137/2 

  الجرايدة، بسام عبد الرحمن   .3311

 352 -. 2013عمان : دار أسامة للنشر,  -إدارة العالقات العامة [نص مطبوع] / بسام عبد الرحمن الجرايدة. 

  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ; 

 9789957224950ر.د.م.ك   -ص.  352 -ص. 347بيبليو : 

SH/1-659-84/1, SH/1-659-84/2 

. 2005اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -.  الجرائم و الجنايات من المنظور النفسى [نص مطبوع]  .3312

 سم.24ص : إبض ; 469 -

1-150-28/1, 1-150-28/2 

  الجرجاني, عبد القاهر    .3313

والنقد األدبي / عبد القاهر الجرجاني, ثالث رسائل في إعجاز القرآن [نص مطبوع] : في الدراسات القرآنية 
 234 -.  1978القاهرة : دار المعارف,  -. 02ط.  -الرماني الخطابي; محمد زغلول سالم تحقيق محمد خلف هللا. 

  ).16(ذخائر العرب ;  -سم.  23ص. ; 

 230- 212ص :-كشاف ص

1-220-14/1 

  الجرواني، هالة إبراهيم   .3314

التكيفي عند متالزمة داون [نص مطبوع] / رحاب محمود صديق; هالة إبراهيم اللغة واالنتباه والسلوك 
  سم. 24ص. : غالف مصور باألوان ;  208 -. 2016اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -الجرواني. 

 9789772736713ر.د.م.ك 

SS/1-370-1081/1, SS/1-370-1081/2 

  الجرواني، هالة إبراهيم   .3315

اإلسكندرية : دار   -بداع لدى األطفال [نص مطبوع] / هالة إبراهيم الجرواني, محمد السيد حالوة. الموهبة واإل



(دراسات وقضايا التربية الخاصة   -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  169 -. 2011المعرفة الجامعية, 
 ).9والتأهيل ; 

SS/1-370-1082/1, SS/1-370-1082/2 

  ابراهيم محمد الجرواني، هالة   .3316

. 2013اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -البيئة وصحة الطفل [نص مطبوع] / هالة ابراهيم محمد الجرواني. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  302 -

 9789773289223ر.د.م.ك 

SS/1-301-1058/1, SS/1-301-1058/2 

  الجزار, أحمد محمود   .3317

 -. 2001االسكندرية : منشأة المعارف,   -[نص مطبوع] / أحمد محمود الجزار.  قضايا وشخصيات صوفية 

  ). 3(دراسات في التصوف ;  -سم. 24ص ; 202

 3092703977ر.د.م.ك  -.  252-247ص -ببليوغرافيا ص

SH/1-260-26/1, SH/1-260-26/2 

  الجزار, أحمد محمود   .3318

 -. 2000االسكندرية : منشأة المعارف,  -مود الجزار. فخر الدين الرازي والتصوف [نص مطبوع] / أحمد مح

  ). 1(دراسات في التصوف ;  -سم. 24ص ; 236

 966903977ر.د.م.ك 

SH/1-260-27/1, SH/1-260-27/2 

  الجزار, أحمد محمود   .3319

  اإلسكندرية : منشأة المعارف, -اإلمام المجدد ابن باديس والتصوف [نص مطبوع] / أحمد محمود الجزار. 

  ).1(دراسات في الفكراالسالمي الحديث والمعاصر ;  -سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  206 -. 1999

 9770305685ر.د.م.ك  -. 204ص.  -185بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-260-18/1 

  الجزار, أحمد محمود   .3320

 254 -. 2001منشأة المعارف, القاهرة :  -قضايا و شخصيات صوفية [نص مطبوع] / أحمد محمود الجزار. 

  ).3(دراسات في التصوف ;  -سم.  24ص. ; 

 9770309273ر.د.م.ك 

SH/1-260-3/1, SH/1-260-3/2 

  الجزار،منى الصفى    .3321

استخدام التكنولوجيا في التربية الخاصة [نص مطبوع] / أمل سويدان; منى الصفى الجزار, مصطفى عبد 
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 352 -. 2007الكتاب للنشر,  [د.م] : مركز -. 1ط. -السميع. 

 9772943859ر.د.م.ك 

1-370-572/5, 1-370-572/1 

  الجزار،هاني    .3322

القاهرة :  -إستراتيجيات علم النفس التربوي وفقا ألحدث طرائق البحث العلمي [نص مطبوع] / هاني الجزار. 



  سم.  24;  ص. : غالف ملون184 -. 2012دار الكتاب الحديث, 

 9789773504069ر.د.م.ك 

1-370-964/4, 1-370-964/1 

 Algérie : visages d'uneالجزائر [نص مطبوع] : وجوه الستعمار يرفض االعتراف باسمه =   .3323

colonisation qui ne dit pas son non  .الجزائر : منشورات   -/ سميرة بن دريس أولبصير; جون مارتي
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  23*21ص. : غالف مصور ;  108 -. 2013اإلبريز, 

 993191148ر.د.م.ك  -صور. 

1-965-762/1, 1-965-762/2 

  الجزائري, أبو بكر جابر   .3324

(د م) : (د  -منهاج المسلم [نص مطبوع] : كتاب عقائد وأخالق وعبادات ومعامالت / أبو بكر جابر الجزائري. 
  سم. 24 ص. ; 576 -. 1981ن), 

 بيبليوغرافيا

1-250-20/1, 1-250-20/2 

  الجزائري, أبوبكر جابر    .3325

 -منهاج المسلم [نص مطبوع] : كتاب عقائد وأداب وأخالق وعبادات ومعامالت / أبوبكر جابر الجزائري. 

 سم. 17* 24ص. ;  544 -الجزائر : دار الكتاب الحديث, دت).  -. 02ط.

SH/1-250-74/1, SH/1-250-74/2 

  الجزائري, محمد بن عبد القادر    .3326

تحفة الزائر في تاريخ الجزائر واألمير عبد القادر [نص مطبوع] / محمد بن عبد القادر الجزائري; ممدوح حقي;  
 سم.24ص. : ايض. ; 962 -. 1964بيروت : دار اليقظة العربية,  -.  2-ط -شرح ممدوح حقي. 

1-965-3/1, 1-965-3/2 

  الجزائري, محمد سماعي   .3327

بيروت : دار إبن حزم,   -نظرية األصل والظاهرة في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد سماعي الجزائري. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  250 -. 2005

 1188819953ر.د.م.ك 

SH/1-250-46/1 

  الجزائري، األمير محمد بن عبد القادر    .3328

الزائر في ماثر األمير عبد القادر و أخبار الجزائر [نص مطبوع] : الجزء األول / األمير محمد بن عبد تحفة 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 614 -. 2012الجزائر : دار الوعي,  -القادر الجزائري. 

 9789931376552ر.د.م.ك 

1-965-604.1/1, 1-965-604.1/2 

  الجزائري، األميرة بديعة الحسني   .3329

األمير عبد القادر الجزائري حياتهو فكره [نص مطبوع] : ومابدلوا تبديال الجزء األول / األميرة بديعة الحسني 
  ص.306 -. 2012الجزائر : دار الوعي,  -الجزائري. 

 9789931376545ر.د.م.ك 



1-965-736.1/1, 1-965-736.1/2 

  الجزائري، األميرة بديعة الحسني   .3330

ر الجزائري حياته و فكره [نص مطبوع] : ردود و تعليقات على كتاب حياة الـمير عبد القادر  األمير عبد القاد
ص. : 260 -. 2012الجزائر : دار الوعي,  -الجزائري الجزء الثاني / األميرة بديعة الحسني الجزائري. 

  سم.24مص.مل. ; 

 9789931376538ر.د.م.ك 

1-965-736.2/1, 1-965-736.2/2 

  ئري، األميرة بديعة الحسني الجزا  .3331

األمير عبد القادر الجزائري حياته و فكره [نص مطبوع] : فكر األمير عبد القادر الجزائري الجزء الثالث / 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 374 -.  2012الجزائر : دار الوعي,  -األميرة بديعة الحسني الجزائري. 

 9789931376521ر.د.م.ك 

1-965-736.3/1, 1-965-736.3/2 

  الجزائري، عمر بن قدور   .3332

الجزء األول من كتاب اإلبداء و اإلعادة في مسلك سائق السعادة [نص مطبوع] / عمر بن قدور الجزائري; محمد 
  سم. 24ص. ;  374 -. 2011الجزائر : دار البصائر للنشر و التوزيع,  -عبد الحليم بيشي. 

 9789961887325ر.د.م.ك 

1-260-25.1/1, 1-260-25.1/2 

  الجزائري، محمد بن األمير عبد القادر    .3333

تحفة الزائر في ماثر األمير عبد القادر و أخبار الجزائر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن األمير عبد  
  سم.24ص. : مص.مل. ; 508 -. 2012الجزائر : دار الوعي,  -القادر الجزائري. 

 9789931376552ر.د.م.ك 

1-965-604.2/1, 1-965-604.2/2 

  الجعفري،ماهر إسماعيل   .3334

عمان : دار اليازوري,  -تقويمها / ماهر إسماعيل الجعفري. -بناؤها-المناهج الدراسية [نص مطبوع] : فلسفتها 
 سم. 24ص : غالف مصور ; 303 -. 2010

1-370-642/1, 1-370-642/2 

  الجكني، ابن االعمش الموساني   .3335

الجزائر : دار   -ر في فتح مسالتي المشكور [نص مطبوع] / ابن االعمش الموساني الجكني. شفاء الصدو
  سم. 24ص. ;  182 -. 2011االرشاد, 

 9789947955239ر.د.م.ك 

1-250-112/1, 1-250-112/2 

  الجالد، ماجد زكي   .3336

ات تدريس القيم / ماجد زكي تعلم القيم و تعليمها [نص مطبوع] : تصور نظري و تطبيقي لطرائق و استرتيجي
  سم. 18*25ص. : غالف مصور. ;  229 -. 2013عمان : دار المسيرة,  -. 04ط. -الجالد. 

 9789957062774ر.د.م.ك  -ص.  229 -ص. 219ص. مالحق:  215 -ص. 211بيبليو: 

SS/1-370-1021/1, SS/1-370-1021/2 



  الجليند, محمد السيد    .3337

القاهرة :  -فلسفة التنوير [نص مطبوع] : بين المشروع اإلسالمي و المشروع التغريبي / محمد السيد الجليند. 
  ).1;  1(سلسلة تصحيح المفاهيم -سم.  19ص. : غالف ملون ; 108 -. 1999دار قباء, 

 3090303977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

SH/1-189-21/1 

  الجليند, محمد السيد    .3338

رد مفتريات / محمد السيد  -درء شبهات  - منهج السلف بين العقل و التقليد [نص مطبوع] : تصحيح مفاهيم 
  ).4(سلسلة تصحيح المفاهيم ;  -سم.  20ص. : غالف ملون ;  200 -. 1999القاهرة : دار قباء,  -الجليند. 

 6094303977ر.د.م.ك 

1-260-4/1 

  الجمال, رضا مسعد أحمد   .3339

مصر : المكتبة  -. 1ط. -تنمية التفكير اإلبتكاري لطفل الروضة [نص مطبوع] / رضا مسعد أحمد الجمال. 
  سم.24ص ; 203 -. 2009العصرية, 

 9774101235ر.د.م.ك 

1-370-370/6, 1-370-375/5 

  الجمال، أحمد محمد إسماعيل أحمد   .3340

ر ازدهار حركة الترجمة على النهضة العلمية في بغداد في عهد الدولة العباسية [نص مطبوع]  العلوم اإلنسانية أث
ص. : غالف ملون و مصور ; 241 -. 2009مصر : مركز االسكندرية,   -أحمد محمد إسماعيل أحمد الجمال.  /

 سم.24

1-953-383/3, 1-953-383/2 

  الجمال، راسم   .3341

 286 -. 2000القاهرة : مركز جامعة القاهرة,  -[نص مطبوع] / راسم الجمال. إدارة اإلعالن و إقتصادياته 

  سم. x17سم24ص. ; 

 977223436ر.د.م.ك 

1-659-38/1, 1-659-38/2 

  الجمال، نجوى    .3342

 -الدور السياسي و الحضاري لمصر الفرعونية [نص مطبوع] : في منطقة الشرق األدنى القديم / نجوى الجمال. 

  .17سم*24ص. : مص.مل. ; 339 -. 2011ر النهضة العربية, بيروت : دا

 9786144023655ر.د.م.ك 

SH/1-953-557/1, SH/1-953-557/2 

  الجمالي،محمد فاضل    .3343

تونس : الدار   -. 2ط. -نحو توحيد الفكر التربوي في العالم اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد فاضل الجمالي. 
  سم.  24. ; ص323 -. 1978التونسية للنشر, 

 ل

  الجمزاوي، نهلة    .3344

فلسفة األخالق عند نيتشه [نص مطبوع] : و أثرها في الفكر العربي الحديث و المعاصر " سالمة موسى أنموذجا  



  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  187 -. 2013عمان : دار فضاءات,  -" / نهلة الجمزاوي. 

  9789957304881ر.د.م.ك   -ص.  181 -ص. 177بيبليو : 

SH/1-170-8/1, SH/1-170-8/2 

  الجمل, بسام    .3345

الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي,  -أسباب النزول [نص مطبوع] : علما من علوم القرآن / بسام الجمل. 
  سم.24ص. : غالف مصور ; 472 -. 2005

 7078689953ر.د.م.ك 

SH/1-220-45/1 

  الجمل, شوقي   .3346

 -ص مطبوع] : نشأته وتطوره ووضعه بين العلوم األخرى و مناهج البحث فيه / شوقي الجمل. علم التاريخ [ن

  سم. 24ص. ; 220 -. 2000القاهرة : المكتب المصري لتوزيع المطبوعات, 

 0213119977ر.د.م.ك  -. 210 -205ص:  -بيليوغرافيا ص 201-197ص: -مالحق ص

1-902-2/1 

  الجمل, شوقي عطا هللا    .3347

 -يخ المسلمين فى أفريقيا و مشكالتهم [نص مطبوع] / شوقي عطا هللا الجمل, عبد هللا عبد الرزاق إبراهيم. تار

  .17سم*24ص ; 196 -. 2006القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية, 

 9770522317ر.د.م.ك 

SH/1-953-287/1, SH/1-953-287/2 

  الجمل, عبد الباسط    .3348

القاهرة :  -ص مطبوع] : ثورات و إنجازات علمية / عبد الباسط الجمل, محمد دياب. علماء الحضارة البشرية [ن
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 344 -. 2005دار الرشاد, 

 3018364977ر.د.م.ك 

1-928-66/1, 1-928-66/2 

  الجمل، أحمد محمد عبد العظيم    .3349

 -ية المعاصرة / أحمد محمد عبد العظيم الجمل. دور نظام الوقف اإلسالمي [نص مطبوع] : في التنمية اإلقتصاد

 سم. 17*24ص. ;  190 -. 2007القاهرة : دار السالم, 

1-250-128/1 

  الجميدي،عبد الرحمن علوي    .3350

القاموس العربي االول لمصطلحات علوم التفكير [نص مطبوع] / عيسى سعد العوفي; عبد الرحمن علوي  
  سم.  24ص. : غالف مصور و ملون ; 247 -. 2010ة و النشر و التوزيع, عمان : يبونو للطباع  -الجميدي. 

 9789957454609ر.د.م.ك 

1-370-993/1, 1-370-993/2 

  الجميل, سيار    .3351

 -المجايلة التاريخية فلسفة التكوين [نص مطبوع] : نظرية رؤيوية في المعرفة العربية اإلسالمية / سيار الجميل. 

 سم.24ص. ;  586 -. 1999والتوزيع,  عمان : األهلية للنشر



1-902-61/1, 1-902-61/2 

 الجميلى،خيرى خليل    .3352
القاهرة : المكتب العلمي للكمبيوتر و   -خيرى خليل الجميلى.  / [Texte imprimé] المدخل في خدمة الفرد

سم 17*24ص. ;   292 -. 1996النشر و التوزيع,  . 

ISBN 977560933 

SS/1-301--1148/1 

  الجميلي, محسن عبد فرحان صالح    .3353

الغرامة المالية في الحدود و الجنايات على النفس البشرية ومادونها في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محسن  
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  351 -. 2006لبنان : دار الكتب العلمية,  -عبد فرحان صالح الجميلي. 

 2745148419ر.د.م.ك 

SH/1-250-36/1, SH/1-250-36/2 

  الجميلي، قاسم محمد صالح    .3354

 -م) تتابع [نص مطبوع] / قاسم محمد صالح الجميلي.  100*4استراتيجيات التعلم التعاوني في تعلم مسابقة ( 

  سم. 17*24.إيض. ; ص. : غالف مصور 120 -. 2016القاهرة : مؤسسة عالم الرياضة و النشر : دار الوفاء, 

 9789777353458ر.د.م.ك   -ص.  118 -ص. 113بيبليو: 

SS/1-370-1040/1, SS/1-370-1040/2 

  الجنابى،قيس كاظم    .3355

القاهرة : مكتبة الثقافة   -. 1ط -التصوف اإلسالمى فى اتجاهاته األدبية [نص مطبوع] / قيس كاظم الجنابى. 
  سم. 24ص. ;  200 -. 2007الدينية, 

 9317341977.د.م.ك ر

SH/1-260-13/1, SH/1-260-13/2 

  الجنابي, باسم كريم سويدان   .3356

[نص مطبوع] : دراسة في وقائع النزاع ومدى مشروعية الحرب /   2003مجلس األمن والحرب على العراق 
 سم. 24ص : غالف مصور. ;  399 -. 2008عمان : زهران للنشر,  -باسم كريم سويدان الجنابي. 

1-327-164/3, 1-327-164/1 

  الجنابي، سيروان عبد الزهرة    .3357

 -اإلطالق والتقييد في النص القرآني [نص مطبوع] : قراءة في المفهوم والداللة / سيروان عبد الزهرة الجنابي. 

  سم. 17*24ص. ;  384 -عمان : دار الرضوان : مؤسسة دار الصادق الثقافية, [د.ت]. 

 9789957246914ر.د.م.ك 

1-220-178/1, 1-220-178/2 

  الجنابي، قيس حاتم هاني   .3358

عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,   -تاريخ الشرق األدنى القديم [نص مطبوع] / قيس حاتم هاني الجنابي. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 287 -. 2010

 9789957246891ر.د.م.ك 

1-940-57/1, 1-940-57/2 



  الجنابي،أسعد    .3359

عمان : دار الشروق,  -منطق الرمزى المعاصر [نص مطبوع] : نظرى و تمارين محلولة / أسعد الجنابي. ال
  سم. 24ص ;  346 -. 2007

 730600957ر.د.م.ك 

SH/1-160-19/1, SH/1-160-19/2 

  الجنحي, علي بن فايز    .3360

الرياض : مركز  -جنحي. اإلرهاب [نص مطبوع] : الفهم المفروض لإلرهاب المرفوض / علي بن فايز ال
  ص.  24ص ;  430 -. 2001الدراسات و البحوث, 

 6278539960ر.د.م.ك 

1-320-230/1, 1-320-230/2 

  الجندي, أنور    .3361

 -(د.م) : مطبعة الرسالة, (د.ت).  -القيم األساسية للفكر اإلسالمي والثقافة العربية [نص مطبوع] / أنور الجندي. 

  سوعة العربية اإلسالمية). (المو -سم. 24ص. ; 528

 525-523ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-189-9/1 

  الجندي، إكرام حمودة    .3362

القاهرة : دار الكتاب   -مرشد األسرة و المعلمة في التربية الصحية [نص مطبوع] / إكرام حمودة الجندي. 
 سم. 17*  24: غالف ملون ;  330ص. -. 2009الحديث, 

1-370-608/2, 1-370-608/3 

  الجندي، محمد سليم    .3363

لبنان :  -. 2ط. -الجامع في أخبار أبي العالء المعري و آثاره [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد سليم الجندي. 
 سم. 17*24ص. ;  575 -. 1992دار صادر, 

1-928-104.1/5, 1-928-104.1/1 

  الجندي، محمد سليم    .3364

 -. 2ط. -معري و آثاره [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد سليم الجندي. الجامع في أخبار أبي العالء ال

 سم. 17*24ص. ;  1233ص.إلى  582من  -. 1992بيروت : دار صادر, 

1-928-104.2/6, 1-928-104.2/1 

  الجندي،أنور    .3365

 -. 1965لدار القومية, القاهرة : ا -الفكر و الثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا [نص مطبوع] / أنور الجندي. 

 ص. 363

1-953-355/1 

  الجندي،محمد سليم    .3366

 -. 02ط. -الجامع في أخبار ابي العالء المعري وآثاره [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد سليم الجندي. 

 سم. 24x30;  1986الىص 1246من ص -. 1992بيروت : دار صادر, 

1-928-104.3/3, 1-928-104.3/1 



  الجنكي، محمد المختار بن بلعمش الموساني   .3367

(د.م) :  -شفاء الصدور في شرح مسألتي المشكور [نص مطبوع] / محمد المختار بن بلعمش الموساني الجنكي. 
(سلسلة إحياء التراث التاريخي والثقافي لوالية  -سم.  24ص. : غالف مصور. ;  302 -. 2013دار بوسعادة, 

  ).11ار وصحاري جوارها الجزائرية ; بش

 9789931433118ر.د.م.ك  -ص. 299-ص. 297ص. مالحق:  293-ص. 278بيبليو: 

SH/1-922-31/1, SH/1-922-31/2 

  الجنكي، محمد المختار بن بلعمش الموساني   .3368

لعمش الموساني  معرفة المباني لصحة المعاني واإلعانة للمقصر العاني [نص مطبوع] / محمد المختار بن ب
  سم.  24ص. : غالف ملون. ;  296 -. 2013(د.م) : دار بوسعادة,   -الجنكي. 

 ص. 295 -ص. 293ص. مالحق: 292-ص. 277بيبليو: 

SH/1-922-36/1 

  الجهني, فايز    .3369

امد  عمان : دار الح -تقويمها / فايز الجهني.  -تنفيذها   -مناهج و برامج الموهوبين [نص مطبوع] : تخطيطها 
  سم.  17* 24ص. : ايض. ;   200 -. 2009للنشر و التوزيع, 

 995732473ر.د.م.ك 

1-370-605/12, 1-370-605/11 

  الجوابرة, فاطمة محمود   .3370

.  2004عمان : دار صفاء,  -العثمانيون / فاطمة محمود الجوابرة. -موسوعة الخلفاء [نص مطبوع] : الفاطميون

  سم. 24ص ;  311 -

 9060249957ر.د.م.ك 

1-953-221/1, 1-953-221/2 

  الجوادي ، رياض بن علي   .3371

المخدرات و المؤثرات العقلية [نص مطبوع] : أسباب التعاطي و أساليب المواجهة / عبد اإلله بن عبد هللا 
  سم. 17*24ص. ;  220 -. 2014عمان : دار الحامد : األكادميون,  -المشرف; رياض بن علي الجوادي. 

 9786038006559ر.د.م.ك 

SS/1-150-729/1, SS/1-150-729/2 

  الجوادي, محمد    .3372

 -. 2003القاهرة : دار الخيال,  -تكوين العقل العربي [نص مطبوع] : مذكرات شوقي ضيف / محمد الجوادي. 

  ).10(مذكرات المفكرين و التربويين ;  -سم.  24ص. ;  396

 9775979315ر.د.م.ك 

1-928-59/1, 1-928-59/2 

  الجوارى , رائد راكان قاسم   .3373

م) [نص مطبوع] : قمة ما بلغته الحضارة العربية 1100-1166ه/493-560أطلس العالم للشريف اإلدريسى (
.  2013القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -اإلسالمية من تطور فى علم الخرائط / رائد راكان قاسم الجوارى. 

  سم.  32ص. : إض. ;  116 -

 9789774383894ر.د.م.ك 

1-903-28/1, 1-903-28/2 



  الجوالدة،فؤاد عيد    .3374

  -اإلعاقة العقلية و مهارات الحياة في ضوء نظرية العقل [نص مطبوع] / محمد صالح اإلمام; فؤاد عيد الجوالدة. 

ية العقل في التربية (نظر -سم.  24ص. : غالف مصور ; 368 -. 2010عمان : دار الثقافة العلمية,  -. 1ط.
  ).1الخاصة ; 

 9957164980ر.د.م.ك 

1-370-570/5, 1-370-570/1 

  الجوالده، فؤاد عيد    .3375

عمان : دار الثقافة للنشر و  -التوحد و نظرية العقل [نص مطبوع] / محمد صالح اإلمام; فؤاد عيد الجوالده. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  376 -. 2010التوزيع, 

 9789957165581 ر.د.م.ك

SS/1-150-277/1, SS/1-150-277/10 

  الجوالده،فؤاد عيد    .3376

اإلعاقات التطورية و الفكرية [نص مطبوع] : تطبيقات تربوية من منظور نظرية العقل / محمد اإلمام; فؤاد عيد 
(نظرية العقل في   -سم.  24ص. : غالف مصور ; 304 -. 2010عمان : دار الثقافة العلمية,  -. 1ط. -الجوالده. 

  ).2التربية الخاصة ; 

 9957165376ر.د.م.ك  -. 304-289يبليوغرافيا:ص

1-370-571/5, 1-370-571/1 

  الجوالده،فؤاد عيد    .3377

ص. : غالف  383 -. 2012عمان : دار الثقافة العلمية,  -اإلعاقة السمعية [نص مطبوع] / فؤاد عيد الجوالده. 
  سم. 24ملون ; 

 9789957167509ر.د.م.ك  -. 382-351يا:ص.بيبليوغراف

1-370-976/1, 1-370-976/2 

  الجوالده،فؤاد عيد    .3378

ص. : غالف  327 -. 2012عمان : دار الثقافة العلمية,  -اإلعاقة البصرية [نص مطبوع] / فؤاد عيد الجوالده. 
  سم. 24ملون ; 

 9789957167493ر.د.م.ك 

1-370-975/1, 1-370-975/2 

  الجوزي خليفاتي، وهيبة   .3379

  -سوسيولوجيا المناهج التربوية واستراتيجيات االصالح [نص مطبوع] : المجلد األول / وهيبة الجوزي خليفاتي. 

(سلسلة في علم االجتماع   -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  268 -. 2019عمان : دار ابن بطوطة, 
 ). 10ج-1الثقافي التربوي ; ج

SS/1-370-1143.1/1 

  الجوزي خليفاتي، وهيبة   .3380

  -سوسيولوجيا المناهج التربوية واستراتيجيات االصالح [نص مطبوع] : المجلد الثاني / وهيبة الجوزي خليفاتي. 

(سلسلة في علم االجتماع   -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  336 -. 2019عمان : دار ابن بطوطة, 
 ). 17ج-11ي ; جالثقافي التربو

SS/1-370-1143.2/1 



  الجوالنى ، فادية عمر   .3381

القاهرة : المكتبة المصرية للنشر و التوزيع,   -علم اإلجتماع التربوى [نص مطبوع] / فادية عمر الجوالنى. 
  سم. 17*24ص ;  408 -. 2014

 9789774114947ر.د.م.ك 

SS/1-370-1005/1, SS/1-370-1005/2 

  , فادية عمر  الجوالني  .3382

اإلسكندرية :   -التغير اإلجتماعي [نص مطبوع] : مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير / فادية عمر الجوالني. 
  سم. 24ص. : غالف مصور.باأللوان ;   318 -. 2014المكتبة المصرية, 

 9789774114930ر.د.م.ك   -ص.  318 -ص. 305بيبليو: 

SS/1-301-152/1, SS/1-301-152/2 

  الجوهر, محمد ناجي    .3383

. 2000عمان : مكتبة الرائد العلمية,  -وسائل اإلتصال في العالقات العامة [نص مطبوع] / محمد ناجي الجوهر. 

  سم.24ص. ;  287 -

 9957010042ر.د.م.ك 

1-659-33/1, 1-659-33/10 

  الجوهري, عبد الهادي    .3384

اإلسكندرية : المكتبة الجامعية,  -. 2ط. -د الهادي الجوهري. أصول علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] / عب
 سم. 24ص. ;  350 -. 2000

1-301-67/1 

  الجوهري, عبد الهادي    .3385

 400 -. 2001اإلسكندرية : المكتبة الجامعية,  -أصول علم االجتماع [نص مطبوع] / عبد الهادي الجوهري. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ; 

 9775020034ر.د.م.ك 

SS/1-301-79/1, SS/1-301-79/2 

  الجوهري, محمد    .3386

اإلسكندرية : دار المعرفة  -التغير اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد الجوهري; علي ليلة; علياء شكري. 
 سم. 24ص. ;  480 -. 2000الجامعية, 

SS/1-301-76/2, SS/1-301-76/3 

  الجوهري, محمد    .3387

القاهرة : مكتبة  -مي [نص مطبوع] / محمد الجوهري; فاطمة القليني; منى الفرنواني. علم االجتماع اإلعال
  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  460 -. 2001زهراء الشرق, 

 9773141268ر.د.م.ك 

SS/1-301-72/7, SS/1-301-72/1 

  الجوهري, محمد    .3388

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,   -. 5ط.  -المدخل إلى علم االجتماع [نص مطبوع] / محمد الجوهري. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  410 -. 2006



SS/1-301-173/1, SS/1-301-173/2 

  الجوهري, محمد    .3389

محمد الجوهري; علياء شكري; سعاد  األنثروبولوجيا اإلجتماعية [نص مطبوع] : قضايا الموضوع و المنهج /
 24ص. : غالف مصور ملون ;  448 -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -عثمان; ...[و آخرون]. 

 سم.

SS/1-301-324/1, SS/1-301-324/2 

  الجوهري, محمد    .3390

  -. 2009ان : دار المسيرة, عم -علم االجتماع الطبي [نص مطبوع] / محمد الجوهري; علي ليلة; شكري علياء. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  386

SS/1-301-561/1, SS/1-301-561/2 

  الجوهري, محمد    .3391

ص. :  314 -. 2008القاهرة : الدار الدولية,  -المدخل إلى علم االجتماع [نص مطبوع] / محمد الجوهري. 
  سم.  24غالف مصور ملون ; 

 9772823667ر.د.م.ك 

SS/1-301-617/1, SS/1-301-617/2 

  الجوهري, محمد    .3392

التراث الشعبي في عالم متغير [نص مطبوع] : دراسات في إعادة إنتاج التراث / محمد الجوهري, قاسم عبده 
ص. : غالف  418 -. 2007القاهرة : عين للدراسات و البحوث اإلنسانية و اإلجتماعية,  -قاسم; منى العيسوى. 

  .سم24مصور ; 

 7221322977ر.د.م.ك 

1-701-22/1, 1-701-22/2 

  الجوهري, محمد    .3393

 -العربي [نص مطبوع] : بحوث و دراسات / محمد الجوهري, مصطفى جاد ابراهيم عبد الحافظ.  الفولكلور

 سم. 24ص. ;  512 -. 2006القاهرة : مركز البحوث و الدراسات,  -. 2ط.

1-398-1/1, 1-398-1/2 

  الجوهري, محمد    .3394

القاهرة  -. 01ط.  -يم عبد الحافظ. الفولكلور العربي [نص مطبوع] : بحوث و دراسات / محمد الجوهري, إبراه
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 699 -. 2001: مركز البحوث و الدراسات اإلجتماعية, 

1-398-2.1/1 

  الجوهري, محمد    .3395

االسكندرية : دار المعرفة   -علم االجتماع و قضايا التنمية في العالم الثالث [نص مطبوع] / محمد الجوهري. 
  ). 21(علم االجتماع المعاصر ;  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  356 -. 1990الجامعية, 

 343ص.  -316بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-89/1, SS/1-301-89/2 



  الجوهري, محمد    .3396

  -. 5ط.  -ميادين علم االجتماع [نص مطبوع] / محمد الجوهري; علياء شكري; محمود عودة; ...[و آخرون]. 

  سم. 24ص. ;  406 -. 1980 القاهرة : دار المعارف,

 977247851Xر.د.م.ك 

SS/1-301-908/1 

  الجوهري, محمد محمود   .3397

ص. :  448 -. 2010عمان : دارالمسيرة,  -المدخل الى علم االجتماع [نص مطبوع] / محمد محمود الجوهري. 
 سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-831/1, SS/1-301-831/2 

  عبدالهادي   الجوهري،  .3398

  -المنظور التنموي [نص مطبوع] / عبدالهادي الجوهري; محمود مصطفى كمال; علي عبد الرزاق إبراهيم. 

 سم. 21ص. : غالف مصور ملون ;  196 -. 2008القاهرة : المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-759/1, SS/1-301-759/2 

  الجوهري، محمد    .3399

 -. 2008القاهرة : الدارالدولية لإلستثمارات الثقافية,  -مطبوع] / محمد الجوهري.  علم االجتماع التطبيقي [نص

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  372

 5370282977ر.د.م.ك 

SS/1-301-655/1, SS/1-301-655/2 

  الجوهري، محمد    .3400

عمان : دار   -تن أحمد علي. علم االجتماع االقتصادي [نص مطبوع] / محمد الجوهري; امال عبدالحميد; فا
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  480 -. 2009المسيرة للنشر و التوزيع, 

SS/1-301-727/1, SS/1-301-727/2 

  الجوهري، محمد    .3401

عمان : دار   -تاريخ التفكير االجتماعي [نص مطبوع] : الرواد / محمد الجوهري; أحمد زيدان; بدران محمود. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  424 -. 2011لنشر و التوزيع, المسيرة ل

SS/1-301-734/1, SS/1-301-734/2 

  الجوهري، محمد    .3402

القاهرة : دار المعرفة الجامعية طبع نشر و   -دراسات في علم االجتماع [نص مطبوع] / محمد الجوهري. 
 سم. 24ص. ;  410 -. 2013توزيع, 

SS/1-301-796/1, SS/1-301-796/2 

  الجوهري، محمد محمود   .3403

عمان : دار المسيرة للنشرو  -علم االجتماع الصناعي و التنظيم [نص مطبوع] / محمد محمود الجوهري. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  368 -. 2009التوزيع و الطباعة, 

 368-363بيبليوغرافيا ص.ص.

SS/1-301-641/1, SS/1-301-641/2 



  ري، محمد محمود الجوه  .3404

  -. 2015عمان : دار المسيرة,  -. 3ط.  -المدخل إلى علم اإلجتماع [نص مطبوع] / محمد محمود الجوهري. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  448

 9789957066352ر.د.م.ك 

SS/1-301-657/1, SS/1-301-657/2 

  الجوهري، محمد محمود   .3405

عمان : دار المسيرة للنشرو التوزيع و الطباعة,   -ع] / محمد محمود الجوهري. علم اجتماع التنمية [نص مطبو 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  424 -. 2010

SS/1-301-709/1, SS/1-301-709/2 

  الجوهري، محمد محمود   .3406

عمان : دار المسيرة  -المشكالت االجتماعية [نص مطبوع] / محمد محمود الجوهري; عدلي محمود السمري. 
 سم.  24ص : غالف مصور بااللوان ;  464 -. 2011للنشر و التوزيع و الطباعة, 

SS/1-301-807/1, SS/1-301-807/2 

  الجوهري،محمد    .3407

علم االجتماع القانوني و الضبط االجتماعي [نص مطبوع] / محمد الجوهري; آمال عبد الحميد; عدلي السمري.  
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  377 - . 2010المسيرة, عمان : دار  -

SS/1-301-695/1, SS/1-301-695/2 

  الجوهري،هناء محمد   .3408

 469 -. 2011عمان : دار المسيرة,  -. 2ط.  -علم االجتماع الحضري [نص مطبوع] / هناء محمد الجوهري. 

 سم.  24ص. ; 

SS/1-301-599/1, SS/1-301-599/2 

  لجويلي، عزام محمد  ا  .3409

القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية,   -دور وسائل اإلعالم في نشر الشائعات [نص مطبوع] / عزام محمد الجويلي. 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  395 -. 2014

 9789776441293ر.د.م.ك  -ص.  393بيبليو: 

SH/1-001.5-734/1, SH/1-001.5-734/2 

  محمد  الجويلي، عزام   .3410

ص. :  375 -. 2015عمان : دار المعتز,  -القواعد الدولية لإلعالم [نص مطبوع] / عزام محمد الجويلي. 
  سم.  17*24غالف مصور.إيض. ; 

 9789957490737ر.د.م.ك   -ص.  375 -ص. 363بيبليو: 

SH/1-001.5-742/1, SH/1-001.5-742/2 

  الجويني, مصطفى الصاوي    .3411

 -. 02ط. -تفسير القرآن وبيان إعجازه [نص مطبوع] / مصطفى الصاوي الجويني. منهج الزمخشري في 

  ).9(مكتبة الدراسات االدبية ;  -سم.  24ص. ;  314 -.  1968القاهرة : دار المعارف, 

 309- 301ص :-بيبليوغرافيا ص



1-220-18/1 

  الجيار, مدحت    .3412

مصر : دار النشر للجامعات المصرية,  -حت الجيار. البحث عن النص في المسرح العربي [نص مطبوع] / مد
  سم.24ص : غالف ملون،مصور ; 330 -. 1995

 225-220بيبليوغرافياص ص

1-792-11/1, 1-792-11/2 

  الجياش، عبد الحميد    .3413

 -. 2009بيروت : دار النهضة العربية,  -الوسيط في أحكام القرآن الكريم [نص مطبوع] / عبد الحميد الجياش. 

  سم. 17*24ص. ;  469

 9786144020432ر.د.م.ك 

1-220-183/1, 1-220-183/2 

  الجياش، عبد الحميد    .3414

 -. 2009بيروت : دار النهضة العربية,   -دراسات في علوم القرآن [نص مطبوع] / عبد الحميد الجياش. 

 سم. 17*24

1-220-184/1, 1-220-184/2 

  الجياش، عبد الحميد    .3415

بيروت : دار النهضة العربية,  -اإلسالمي بين الحقيقة والواقع [نص مطبوع] / عبد الحميد الجياش. التصوف 
  سم. 17*24ص. ;  49 -. 2009

 9786144020449ر.د.م.ك 

SH/1-260-21/1, SH/1-260-21/2 

  الجياللي ، عبد الرحمن    .3416

بيروت : دار الثقافة   -. 04ط. -الجياللي.  تاريخ الجزائر العام [نص مطبوع] : الجزء الرابع / عبد الرحمن 
 سم. 17*24ص. ;  498 -. 1980العلمية, 

1-965-366.4 

  الجياللي ، عبد الرحمن    .3417

 290 -. 1980بيروت : دارالثقافة,   -تاريخ الجزائر العام [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد الرحمن الجياللي. 

 سم. 17*24ص. ; 

1-965-1.2/1, 1-965-1.2/2 

  الجياللي ، عبد الرحمن بن محمد   .3418

الجزائر : دار األمة,  -تاريخ الجزائر العام [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الرحمن بن محمد الجياللي. 
  سم.25ص. ; 406 -. 2010

 9789961672228ر.د.م.ك 

1-965-366.1/7, 1-965-366.1/5 

  الجياللي ، عبد الرحمن بن محمد   .3419

الجزائر : دار األمة,  -ريخ الجزائر العام [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد الرحمن بن محمد الجياللي. تا



  سم. 25ص. ;  376 -. 2010

 9789961672358ر.د.م.ك 

1-965-366.2/4, 1-965-366.2/5 

  الجياللي ، عبد الرحمن بن محمد   .3420

الجزائر : دار األمة,   -الرابع / عبد الرحمن بن محمد الجياللي. تاريخ الجزائر العام [نص مطبوع] : الجزء 
  سم.25ص. ; 376 -. 2010

 9789961672372ر.د.م.ك 

1-965-366.4/8, 1-965-366.4/4 

  الجياللي ، عبد الرحمن بن محمد   .3421

الجزائر :   -.  / عبد الرحمن بن محمد الجياللي -الجزء السادس-تاريخ الجزائر العام [نص مطبوع] : الفهرس 
  سم.25ص ;  298 -. 2009دار األمة, 

 9789961672399ر.د.م.ك 

1-965-366.6/4, 1-965-366.6/8 

  الجياللي ، عبد الرحمن بن محمد   .3422

الجزائر : دار األمة,   -تاريخ الجزائر العام [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد الرحمن بن محمد الجياللي. 
  سم.25;  ص : مجلد. 399 -. 2010

 9789961672365ر.د.م.ك 

1-965-366.3/9, 1-965-366.3/5 

  الجياللي ، عبد الرحمن بن محمد   .3423

الجزائر : دار األمة,   -تاريخ الجزائر العام [نص مطبوع] : الجزء الخامس / عبد الرحمن بن محمد الجياللي. 
  سم.25ص ; 388 -. 2010

 9789961672388ر.د.م.ك 

1-965-366.5/8, 1-965-366.5/4 

  الجياللي, عبد الرحمن    .3424

 -مليانة بمناسبة عيدها األلفي / عبد الرحمن الجياللي.  -المدية  -تاريخ المدن الثالث [نص مطبوع] : الجزائر 

 (دراسات وأبحاث).  -سم. 21ص. : ايض. ; 376 -. 1972الجـزائر : د.ن, 

1-965-47/1 

  د الرحمن  الجياللي, عب  .3425

  -مليانة: بمناسبة عيدها األلفي / عبد الرحمن الجياللي.  -المدية  -تاريخ المدن الثالث [نص مطبوع] : الجزائر 

  سم. 24ص. ;  362 -. 2007الجزائر : دار األمة, 

 9789961672174ر.د.م.ك 

1-965-487/3, 1-965-487/1 

  الجياللي، عبد الرحمن بن محمد   .3426

بيروت : دار الثقافة   -ر العام [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الرحمن بن محمد الجياللي. تاريخ الجزائ
 سم. 24ص. ;  325 -. 1980العلمية, 



*1-965-1.1/3, *1-965-1.1/4 

  الجيالني، حسان    .3427

الف ص. : غ198 -. 2008القاهرة : دار الفجر,  -التنظيم و الجماعات [نص مطبوع] / حسان الجيالني. 
  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9773581594ر.د.م.ك 

SS/1-301-584/1, SS/1-301-584/2 

  الجيالني، حسان    .3428

الجزائر : دار   -المحقور [نص مطبوع] : مسرحية مستوحاة من التراث الشعبي الجزائري / حسان الجيالني. 
  سم.22ص. : غالف مل.مص. ; 46 -. 2013هومة, 

 9789961657409ر.د.م.ك 

1-790-16/1, 1-790-16/2 

  الجيالني، حسان    .3429

 -. 2014الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -قضايا اجتماعية معاصرة [نص مطبوع] / حسان الجيالني. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  257

 9789961017784ر.د.م.ك 

SS/1-301-1123/1, SS/1-301-1123/2 

  الجيالني، حسان    .3430

  -ات في التنظيم [نص مطبوع] : دراسة نفسية اجتماعية للجماعات في المنظمة / حسان الجيالني. الجماع

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  215 -. 2015الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961017807ر.د.م.ك 

S/1-301-1124/1, S/1-301-1124/2 

  الحاتمي، االء علي عبود   .3431

عمان : دار الرضوان,   -لوجيا التعبيرفي التشكيل ما بعد الحداثة [نص مطبوع] / االء علي عبود الحاتمي. تكنو
  سم.17سم*24ص. : غالف مل.مص. ; 178 -. 2013

 صور

1-701-29/1, 1-701-29/2 

  الحاج, علي    .3432

بيروت :  -وع] / علي الحاج. سياسات دول االتحاد األوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة [نص مطب 
  ).51(سلسلة أطروحات الدكتوراه ;  -سم.  24ص ;  427 -. 2005مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9953450765ر.د.م.ك 

1-327-161/4, 1-327-161/5 

  الحاج, كميل   .3433

بيروت :   -الحاج.  إنجليزي / كميل -الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي و اإلجتماعي [نص مطبوع] : عربي 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 816 -. 2000مكتبة لبنان ناشرون, 

 ص. 688 -ص.685بيبليوغرافيا : 

1-301-3/1, 1-301-3/2 



  الحاج،أحمد علي    .3434

ص. : غالف مصور ; 370 -. 2013عمان : دار المناهج,  -أصول التربية [نص مطبوع] / أحمد علي الحاج. 
  سم. 24

 9957182498ر.د.م.ك  -. 340-333بيبليوغرافيا:ص.

1-370-932/1, 1-370-932/2 

  الحاج،محمود أحمد عبد الكريم    .3435

الصعوبات التعليمية [نص مطبوع] : اإلعاقة الخفية:المفهوم:التشخيص:العالج / محمود أحمد عبد الكريم الحاج. 
  سم. 24ف مصور ; ص. : غال227 -. 2010عمان : دار اليازوري,   -. 1ط. -

 227-223بيبليوغرافيا:ص

1-370-589/1, 1-370-589/2 

  الحارون،شيماء حمودة   .3436

المتفوقون عقليا ذوو صعوبات التعلم في مدارسنا [نص مطبوع] : تنميتهم وجدانيا و علميا و معرفيا / شيماء  
 24ص. : غالف مصور ; 382 -. 2009مصر : المكتبة العصرية للنشر و التوزيع,  -. 1ط. -حمودة الحارون. 

  سم.

 9774101111ر.د.م.ك 

1-370-755/1, 1-370-755/2 

  الحازمي, عدنان ناصر    .3437

/ عدنان ناصر الحازمي.   Mental Handicapاإلعاقة العقلية [نص مطبوع] : دليل المعلمين وأولياء األمور =  
  سم.24ص. ; 315 -. 2007عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -

 9957075160.ك ر.د.م

1-370-438/4, 1-370-438/1 

  الحافظ، نوري    .3438

 سم.17*25ص ; 353 -. 1981بيروت : المؤسسة العربية,  -المراهق [نص مطبوع] / نوري الحافظ. 

1-150-654/1 

  الحافظ، ياسين    .3439

ت الوحدة العربية,  بيروت : مركز دراسا -االعمال الكاملة لياسين الحافظ [نص مطبوع] / ياسين الحافظ. 
  سم. 24ص ;  1275 -. 2005

 9953450641ر.د.م.ك 

1-320-444/1, 1-320-444/2 

  الحامدي, إبراهيم بن الحسين   .3440

. 1979بيروت : دار األندلس,  -كنز الولد [نص مطبوع] / إبراهيم بن الحسين الحامدي; تحقيق مصطفى غالب. 

  سم. 24ص. ;  344 -

 يبليوغرافياب  340-317ص: -مالحق ص

1-230-11/1 

  الحباني, محمد عزيز    .3441

ص. ; 152 -القاهرة : دار المعارف, (د.ت).  -الشخصيات اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد عزيز الحباني. 



  (مكتبة الدراسات الفلسفية). -سم.  17*24

 بيبليوغرافيا  148-146ص: -ملحق ص

SH/1-189-10/1 

  الحبسية،رضية بن سليمان بن ناصر    .3442

ص. 152 -. 2012عمان : دار الحامد,  -القيادة األخالقية [نص مطبوع] / رضية بن سليمان بن ناصر الحبسية. 
  سم.  24: غالف ملون ; 

 9789957326838ر.د.م.ك  -. 152-141بيبليوغرافيا:ص

1-370-951/1, 1-370-951/2 

  الحجاج، سمية   .3443

المدية : جامعة  -ال الخارجي في المؤسسة اإلعالمية [نص مطبوع] / نورة بولنوار; سمية الحجاج. اإلتص
  سم. 27*21ورقة ;  178 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1055/1 

  الحجوي, حسن أحمد    .3444

الرباط :  -[نص مطبوع] / حسن أحمد الحجوي.  1912-1957العقل و النقل في الفكر اإلصالحي المغربي 
 سم.17* 24ص ;  280 -. 2003المركز الثقافي العربي, 

SH/1-953-219/1, SH/1-953-219/2 

  الحجي, عبد الرحمن علي   .3445

علي   العالقات الدبلوماسية بين األندلس و بيزنطة حتى نهاية القرن الرابع الهجري [نص مطبوع] / عبد الرحمن
 سم.14* 21ص. ;  142 -. 2002أبو ظبي : المجمع الثقافي,  -الحجي. 

SH/1-953-180/1, SH/1-953-180/2 

  الحداد, عبد الرحمن يحيى   .3446

آداب السلوك في المجتمعات الغربية [نص مطبوع] : الدليل العملي للسلوك و العالقات اليومية في المجتمعات  
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 232 -. 1995عمان : دار الشروق,  -لحداد. الغربية / عبد الرحمن يحيى ا

SS/1-150-87/1 

  الحداد, محمد حمزة إسماعيل   .3447

القاهرة :  -موسوعة العمارة اإلسالمية في مصر [نص مطبوع] : المجلد األول / محمد حمزة إسماعيل الحداد. 
  سم. 24ص ; 565 -دار زهراء الشرق, [د.ت]. 

 977578994xر.د.م.ك 

1-703-1.1/5, 1-703-1.1/6 

  الحداد, ياس خضير    .3448

  -ابن قيم الجوزية [نص مطبوع] : منهجه و مروياته التاريخية في السيرة النبوية الشريفة / ياس خضير الحداد. 

  سم. 24ص. ;  182 -. 2001القاهرة : دار الفجر للنشر, 

 9775499674ر.د.م.ك 

1-922-8/1, 1-922-8/2 



  الحديبي، مصطفى    .3449

/ علي أحمد سيد; مصطفى  Principles of psychobiologyمبادئ علم النفس الحيوي [نص مطبوع] = 
 سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  619 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -الحديبي. 

SS/1-150-844/1, SS/1-150-844/2 

  الحديثي، عباس غالي    .3450

عمان : دار اسامة   -السيطرة األستراتيجية وصراع الحضارات [نص مطبوع] / عباس غالي الحديثي. نظريات 
 سم. 17*24ص : غالف ملون ;   120 -. 2004للنشر و التوزيع, 

1-327-196/1, 1-327-196/2 

  الحديثي، نزار عبد اللطيف   .3451

عمان : دار المسيرة,  -عبد اللطيف الحديثي. علم التاريخ عند العرب [نص مطبوع] : فكرته وفلسفته / نزار 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور ;  274 -. 2013

 9789957069391ر.د.م.ك   -ص.  274 -ص. 261بيبليو: 

SH/1-953-708/1, SH/1-953-708/2 

  الحديدي, عبداللطيف محمد السيد    .3452

القاهرة : جامعة  -د السيد الحديدي. صورة المرأة في مسرح توفيق الحكيم [نص مطبوع] / عبداللطيف محم
  سم. 24ص. ;  420 -. 1998األزهر, 

 9771974246ر.د.م.ك 

1-792-18/1, 1-792-18/2 

  الحديدي, منى    .3453

القاهرة : الدار   -فنون اإلتصال واإلعالم المتخصص [نص مطبوع] / شريف درويش اللبان; منى الحديدي. 
  سم.  24: غالف ملون ;  ص. 312 -. 2009المصرية اللبنانية, 

 9774274679ر.د.م.ك  -بيبليوغرفيا في نهاية كل فصل. 

SH/1-001.5-761/1, SH/1-001.5-761/2 

  الحديدي, منى سعيد    .3454

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة  -اإلعالن [نص مطبوع] : أسسه، وسائله، فنونه / منى سعيد الحديدي. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  327 -. 2005و النشر, 

 0943270977ر.د.م.ك 

1-659-48/33, 1-659-48/34 

  الحديدي،منى    .3455

  -. 5ط. -التدخل المبكر [نص مطبوع] : التربية الخاصة في الطفولة المبكرة / جمال الخطيب; منى الحديدي. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 336 -. 2011عمان : دار الفكر, 

 978995707007xر.د.م.ك 

1-370-727/1, 1-370-727/2 

  الحر, عبد المجيد    .3456

بيروت : دار الفكر   -الفرزدق [نص مطبوع] : ينحت من صخر و يهجو أمر من الصبر / عبد المجيد الحر. 



  (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  176 -. 1999العربي, 

 بيبليوغرافيا

1-928-8/1, 1-928-8/2 

  يد  الحر, عبد المج  .3457

بيروت : دار الفكر   -جرير [نص مطبوع] : رقة الصياغة و عذوبة اللفظ و جزالة الشعر / عبد المجيد الحر. 
 (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  160 -. 1998العربي, 

1-928-12/1, 1-928-12/2 

  الحر, عبد المجيد    .3458

بيروت : دار  - أبو فراس الحمداني [نص مطبوع] : شاعر الوجدانية و البطولة و الفروسية / عبد المجيد الحر. 
 (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  152 -. 1996الفكر العربي, 

1-928-17/1, 1-928-17/2 

  الحر, عبد المجيد    .3459

بيروت   -دتها و أخذ منها حزنها و كآبتها / عبد المجيد الحر. أبو القاسم الشابي [نص مطبوع] : أعطى الحياة إرا
 (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  176 -. 1994: دار الفكر العربي, 

1-928-18/1, 1-928-18/2 

  الحر, عبد المجيد    .3460

دار الفكر العربي,  بيروت : -أحمد رامي [نص مطبوع] : شاعر الفنية و القصيدة الغنائية / عبد المجيد الحر. 
 (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  200 -. 1998

1-928-19/1, 1-928-19/2 

  الحر, عبد المجيد    .3461

بيروت : دار الفكر   -االخطل الصغير [نص مطبوع] : شاعر الوطنية و الغناء و الجمال / عبد المجيد الحر. 
  (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  214 -. 1997العربي, 

 بيبليوغرافيا

1-928-20/1, 1-928-20/2 

  الحر, عبد المجيد    .3462

بيروت : دار الفكر   -شفافية خليل حاوي و مرصهاتها الوطنية و اإلنسانية [نص مطبوع] / عبد المجيد الحر. 
  (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  192 -. 1998العربي, 

 191-187بيبليوغرافيا ص.ص: 

1-928-3/1, 1-928-3/2 

  الحر, عبد المجيد    .3463

 175 -. 1999بيروت : دار الفكر العربي,  -األخطل [نص مطبوع] : شاعر الدولة االموية / عبد المجيد الحر. 

  (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ; 

 بيبليوغرافيا

1-928-21/1, 1-928-21/2 



  الحر, عبد المجيد    .3464

بيروت : دار الفكر  -بو ماضي باعث األمل و مفجر ينابيع التفاؤل [نص مطبوع] / عبد المجيد الحر. إيليا أ
  (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  176 -. 1995العربي, 

 173-169ص: -بيبليوغرافيا ص

1-928-38/1, 1-928-38/2 

  الحربي، هباس رجاء    .3465

ص.  159 -. 2012عمان : دار أسامة,  -نص مطبوع] / هباس رجاء الحربي. العالقات العامة و اإلدارة العليا [
  سم.X17سم24; 

 9789957224592ر.د.م.ك 

1-659-60/1, 1-659-60/2 

  الحربي،قاسم بن عائل    .3466

ص. : غالف  215 -. 2008عمان : الجنادرية,  -القيادة التربوية الحديثة [نص مطبوع] / قاسم بن عائل الحربي. 
 سم. 24; مصور 

1-370-668/1, 1-370-668/2 

م [نص مطبوع] : علي بك وظاهر العمر 18الحركات اإلنفصالية في الدولة العثمانية خالل القرن   .3467
  سم. 27*21ورقة ;  139 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -. أنموذجا

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1343/1 

سنة) [نص  06/12العاطفي وتأثيره على التحصيل الدراسي لدى الطفولة المسعفة من(الحرمان   .3468
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -. مطبوع]

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1543/1 

  الحريري, رافدة    .3469

وع] : لتالميذ المرحلة البتدائية / رافدة الحريري, زهرة بن المشكالت السلوكية النفسية والتربوية [نص مطب
  سم.24ص ; 215 -. 2008األردن : دار المناهج,  -رجب. 

 9957181785ر.د.م.ك 

1-370-463/4, 1-370-463/1 

  الحريري، رافدة    .3470

 -. 2009لفكر,  عمان : دار ا -التربية و حكايات األطفال [نص مطبوع] / رافدة الحريري, بلقيس الحريري. 

  سم. 17ء  25ص. : غالف مصور و ملون ;  269

 9957076108ر.د.م.ك 

1-370-542/1, 1-370-542/2 

  الحريري،رافدة    .3471

عمان : دار المناهج   -مهارات القيادة التربوية [نص مطبوع] : في اتخاذ القرارات االدارية / رافدة الحريري. 
  سم.  24 ص. : غالف ملون ;380 -. 2008للنشر, 

 9957181920ر.د.م.ك 



1-370-625/1 

  الحريري،رافدة    .3472

عمان : دار الفكر,  -فاعلية اإلتصاالت التربوية في المؤسسات التعليمية [نص مطبوع] / رافدة الحريري. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 234 -. 2010

 9957076434ر.د.م.ك 

1-370-672/1, 1-370-672/2 

    الحريري،رافدة  .3473

عمان : دار المسيرة,  -. 1ط. -الجودة الشاملة في المناهج و طرق التدريس [نص مطبوع] / رافدة الحريري. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 415 -. 2011

1-370-635/1, 1-370-635/2 

  الحريري،رافدة    .3474

 -. 2011عمان : دار الفكر,  -التقييم التربوي الشامل للمؤسسة المدرسية [نص مطبوع] / رافدة الحريري. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 344

 9789957074890ر.د.م.ك 

1-370-670/1, 1-370-670/2 

  الحريري،رافدة    .3475

ص. : غالف مصور 210 -. 2010عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -تربية اإلبداع [نص مطبوع] / رافدة الحريري. 
  سم. 24; 

 9957076558ر.د.م.ك 

1-370-715/1, 1-370-715/2 

  الحريري،رافدة عمر   .3476

عمان :  -. 1ط. -القيادة و إدارة الجودة في التعليم العالي [نص مطبوع] / رافدة عمر الحريري, دروش زناد. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 368 -. 2010دار الثقافة العلمية, 

 9957165222ر.د.م.ك 

1-370-743/1, 1-370-743/2 

  الحسن ، إحسان محمد   .3477

 270 -. 2008عمان : دار وائل للنشر,  -علم اجتماع العنف و اإلرهاب [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957117450ر.د.م.ك 

SS/1-301-1026/1, SS/1-301-1026/2 

  الحسن, احسان محمد    .3478

 -. 1999بيروت : الدار العربية للموسوعات,  -الحسن.  موسوعة علم االجتماع [نص مطبوع] / احسان محمد

 سم.  25ص. : غالف مصور.باأللوان ;  710

SHS/1-030-44/1, SHS/1-030-44/2 



  الحسن, احسان محمد    .3479

عمان : دار وائل,   -المدخل إلى علم االجتماع [نص مطبوع] / احسان محمد الحسن; عدنان سليمان األحمد. 
  سم. 24 ص. ; 320 -. 2004

 9957115464ر.د.م.ك 

SS/1-301-123/1, SS/1-301-123/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3480

بيروت : دار الطليعة  -. 3ط. -األسس العلمية لمناهج البحث اإلجتماعي [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  160 -. 1994للطباعة و النشر, 

SS/1-301-143/1, SS/1-301-143/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3481

ص.  290 -. 2005عمان : دار وائل,  -. 1ط.  -علم االجتماع اإلقتصادي [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 
  سم.  25: غالف مصور ملون ; 

 9957115375ر.د.م.ك 

SS/1-301-272/1, SS/1-301-272/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3482

ص. : غالف    304 -. 2005عمان : دار وائل,  -مطبوع] / إحسان محمد الحسن.  علم االجتماع التربوي [نص
  سم. 24ملون ; 

 995711543Xر.د.م.ك 

SS/1-301-282/1, SS/1-301-282/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3483

 304 -. 2005عمان : دار وائل للنشر و التوزيع,  -علم إجتماع العائلة [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 9957115405ر.د.م.ك 

SS/1-301-275/1, SS/1-301-275/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3484

ص. :  292 -. 2005عمان : دار وائل للنشر,  -علم اجتماع الفراغ [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 
  سم.  24غالف مصور ملون ; 

 9957115367ر.د.م.ك 

SS/1-301-168/1, SS/1-301-168/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3485

ص. : غالف    302 -. 2005عمان : دار وائل,  -علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 
  سم. 24ملون ; 

 9957115383ر.د.م.ك 

SS/1-301-351/1, SS/1-301-351/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3486

ص. :  220 -. 2005عمان : دار وائل للنشر,  -محمد الحسن.  علم االجتماع الديني [نص مطبوع] / إحسان



  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 8544119957ر.د.م.ك 

SS/1-301-393/1, SS/1-301-393/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3487

ص. : غالف    404 -. 2008عمان : دار وائل,  -علم اجتماع الجريمة [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 
  سم. 24 ملون ;

 9789975117061ر.د.م.ك 

SS/1-301-396/1, SS/1-301-396/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3488

النظريات اإلجتماعية المتقدمة [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في النظريات اإلجتماعية المعاصرة / إحسان  
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  322 -. 2005عمان : دار وائل,  -محمد الحسن. 

 9957115421ر.د.م.ك 

SS/1-301-174/1, SS/1-301-174/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3489

ص. :  328 -. 2005عمان : دار وائل,  -مبادئ علم االجتماع الحديث [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9957115340ر.د.م.ك 

SS/1-301-171/1, SS/1-301-171/2 

  ن محمد  الحسن, إحسا  .3490

ص. : غالف   302 -. 2008األردن : دار وائل,  -علم االجتماع القانوني [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 
  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9789957117436ر.د.م.ك 

SS/1-301-483/1, SS/1-301-483/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3491

لية في االرهاب والعنف السياسي واالجتماعي / علم اجتماع [نص مطبوع] : العنف واإلرهاب: دراسة تحلي
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    270 -. 2008األردن : دار وائل للنشر,  -إحسان محمد الحسن. 

 9789957117450ر.د.م.ك 

SS/1-301-464/1, SS/1-301-464/2 

  الحسن, إحسان محمد    .3492

تحليلية عن دور المرأة في المجتمع المعاصر / إحسان محمد الحسن.  علم اجتماع المرأة [نص مطبوع] : دراسة 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;   290 -. 2008األردن : دار وائل للنشر,  -

 9789957117467ر.د.م.ك 

SS/1-301-469/1, SS/1-301-469/2 

  الحسن, عيسى    .3493

عمان : األهلية للنشر و  -عيسى الحسن.  الدولة األموية [نص مطبوع] : عوامل البناء و أسباب اإلنهيار /



  سم.24*17ص : مص.مل. ; 447 -. 2009التوزيع, 

 9786589079935ر.د.م.ك 

SH/1-953-295/1, SH/1-953-295/2 

  الحسن, عيسى    .3494

األردن : األهلية للنشر  -النتائج / عيسى الحسن. -الوقائع-الحرب العالمية الثانية [نص مطبوع] : األسباب
  سم.24ص. ;  421 -. 2009وزيع, والت

 9786589079919ر.د.م.ك 

1-902-57/1, 1-902-57/2 

  الحسن, عيسى    .3495

األردن :    -الحرب العالمية األولى [نص مطبوع] : وقائع الحرب التي أودت بحياة الماليين / عيسى الحسن. 
  سم.24ص. ; 368 -. 2009األهلية للنشر والتوزيع, 

 9786589079900ر.د.م.ك 

1-902-56/1, 1-902-56/2 

  الحسن، احسان محمد   .3496

النظريات االجتماعية المتقدمة [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في النظريات االجتماعية المعاصرة / احسان  
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    318 -. 2010عمان : دار وائل للنشر,  -. 2ط.  -محمد الحسن. 

 9957115421م.ك ر.د. -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-848/1, SS/1-301-848/2 

  الحسن، إحسان محمد   .3497

عمان : دار وائل,   -علم االجتماع الطبي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في طب المجتمع / إحسان محمد الحسن. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  390 -. 2008

 9789957117474ر.د.م.ك 

SS/1-301-626/1, SS/1-301-626/2 

  الحسن، إحسان محمد   .3498

 -. 2009عمان : دار وائل للنشر,  -. 3ط.  -مبادئ علم االجتماع الحديث [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  328

 9957115340ر.د.م.ك 

SS/1-301-738/1, SS/1-301-738/2 

  الحسن، إحسان محمد   .3499

عمان : دار الحامد :   -لوك الشباب العربي [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. تأثير الغزو الثقافي عل س
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  250 -. 2014األكاديميون للنشر و التوزيع, 

 9960725464ر.د.م.ك  -. 249-244بيبليوغرافيا: ص

SS/1-301-961/1, SS/1-301-961/2 

  الحسن، عيسى    .3500

عمان : األهلية للنشر و  -إلسالم [نص مطبوع] : تكامل البناء الحضاري / عيسى الحسن. األندلس قي ظل ا
 سم.24ص. : مص.مل. ; 423 -. 2010التوزيع, 



1-953-510/11, 1-953-510/12 

  الحسن، عيسى    .3501

بيروت :  -أعظم شخصيات التاريخ [نص مطبوع] : دينية، أدبية، سياسية، علمية، فلسفية / عيسى الحسن. 
 سم.24ص. : مص.مل. ; 519 -. 2010األهلية للنشر و التوزيع, 

1-953-526/1, 1-953-526/2 

  الحسن، عيسى    .3502

 -. 2009عمان : دار األهلية,  -الدولة العباسية [نص مطبوع] : تكامل البناء الحضاري / عيسى الحسن. 

  سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ; 453

 9786589079958ر.د.م.ك 

SH/1-953-579/1, SH/1-953-579/2 

  الحسني ,عبد القادر بن محي الدين   .3503

الجزائر : دار نور   -السيرة الذاتية لألمير عبد القادر [نص مطبوع] / عبد القادر بن محي الدين الحسني. 
  سم.  30ص. : غالف مص.مل. ;  226 -. 2013اإلرشاد, 

 9789961985144ر.د.م.ك 

1-920-68/1, 1-920-68/2 

  الحسني ، عبد المنعم القاسمي   .3504

ثقافية تاريخية / -دراسة سوسيو - 1962-1862زاوية الهامل [نص مطبوع] : مسيرة قرن من العطاء و الجهاد 
  سم. 17*25ص. ;  504 -. 2013الجزائر : دار الخليل,  -. 02ط. -عبد المنعم القاسمي الحسني. 

 9789947824337ر.د.م.ك 

SH/1-920-69/1 

  الحسني ، عبد المنعم القاسمي   .3505

الطريقة الرحمانية [نص مطبوع] : األصول و اآلثار:منذ البدايات الى غاية الحرب العالمية االولى / عبد المنعم 
  سم. 17*25ص. ;   880 -. 2013الجزائر : دار الخليل,  -القاسمي الحسني. 

 9789947824290ر.د.م.ك 

SH/1-210-129/3, SH/1-210-129/1 

  الحسني الجزائري,بديعة   .3506

ص. ; 356 -. 2007دمشق : دار الفكر,  -طائر في سماء المجد [نص مطبوع] / بديعة الحسني الجزائري. 
  سم.24

 1592396895ر.د.م.ك 

1-965-405/1 

  الحسني الجزائري,بديعة   .3507

 -. 1997دمشق : دار السالم,  -ئري. أصحاب الميمنة [نص مطبوع] : إن شاء هللا / بديعة الحسني الجزا

 سم.24ص. ; 619

1-953-366/1 



  الحسني الجزائري، بن محي الدين   .3508

الجزائر : وزارة  -غرامي صحيح في مصطلح الحديث [نص مطبوع] / بن محي الدين الحسني الجزائري. 
 سم. 17*24ص. ;  200 -. 2011الشؤون الدينية, 

SH/1-230-20/1 

  , أماني عمر الحسني  .3509

.  2005القاهرة : عالم الكتب,  -الدراما التليفزيونية و أثرها في حياة أطفالنا [نص مطبوع] / أماني عمر الحسني. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ; 1760 -

 9773234164ر.د.م.ك  -. 176ص.  167بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-070-71/2, SH/1-070-71/1 

  الحسني, عبد الحفيظ أمقران   .3510

. 2010الجزائر : دار األمة,  -مذكرات من مسيرة النضال والجهاد [نص مطبوع] / عبد الحفيظ أمقران الحسني. 

  سم. 23ص. ;  181 -

 9961670418ر.د.م.ك 

1-965-464/3, 1-965-464/1 

  الحسني, محمد الهادي    .3511

  سم. 24ص. ; 468 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -الهادي الحسني. من وحي البصائر [نص مطبوع] / محمد 

 9789961671771ر.د.م.ك 

1-965-528/1, 1-965-528/2 

  الحسني, محمد الهادي    .3512

  سم. 24ص. ;  463 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -أشعة الشروق [نص مطبوع] / محمد الهادي الحسني. 

 9789961671856ر.د.م.ك 

SH/1-210-91/1 

  الحسني, محمد الهادي    .3513

الجزائر : مؤسسة عالم األفكار,  -البشير اإلبراهيمي في عيون معاصريه [نص مطبوع] / محمد الهادي الحسني. 
  ). 8(مواقف اإلمام اإلبراهيمي ;  -سم.  22ص. : غالف: مصور باأللوان ;  198 -. 2007

 9789961712351ر.د.م.ك 

SH/1-920-189/1 

  الحسني, محمد بن علوي المالكي    .3514

 340 -. 2007بيروت : المكتبة العصرية,  -الذخائر المحمدية [نص مطبوع] / محمد بن علوي المالكي الحسني. 

  سم.  24ص. ; 

 9953346623ر.د.م.ك 

  الحسني,كمال دحومان    .3515

الجزائر   -كمال دحومان الحسني.  أشراف الجزائر [نص مطبوع] : ودورهم الحضاري في المجتمع الجزائري /
  سم. 24ص. ; 144 -. 2008: دار الخلدونية, 

  9789961523278ر.د.م.ك 

1-965-330/1, 1-965-330/2 



  الحسين، قصي    .3516

بيروت : المؤسسة  -في الحضارة العربية حتى العصرين المملوكي و العثماني [نص مطبوع] / قصي الحسين. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 479 -. 2006الحديثة للكتاب, 

 ص 465-ص449ص -بيبليو.ص

1-953-496/1, 1-953-496/10 

  الحسينى،هويدا محمد    .3517

االسكندرية :   -االهتمامات القرائية لطالب الجامعة في مجتمع المعرفة [نص مطبوع] / هويدا محمد الحسينى. 
  سم. 24ص. ; 111 -. 2008مركز اإلسكندرية, 

 977388208xر.د.م.ك 

1-370-640/1, 1-370-640/2 

  الحسيني أيمن   .3518

: ملون  96ص. -الجزائر : دار الهدى : [د.ن], [د.ت].  -االكتئاب..والجنس [نص مطبوع] / الحسيني أيمن. 
  سم.24ومصور ; 

 9961601130ر.د.م.ك 

sh1-150-882/1, sh1-150-882/2 

  الحسيني, أبي المحاسن محمد بن علي العلوي    .3519

, كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة [نص مطبوع] / أبي المحاسن محمد بن علي العلوي الحسيني; الثاني
  سم. 17*24ص. ;  1338 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -تحقيق. رفعت فوزي عبد المطلب. 

  4425046ر.د.م.ك  -. 2417 - 2391ص:  -كشاف ص 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-230-2.2/1 

  الحسيني, محمد رشيد رضا    .3520

حقوق النساء في اإلسالم [نص مطبوع] : نداء للجنس اللطيف / محمد رشيد رضا الحسيني, أحمد فريد المزيدي. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;   191 -. 2005لبنان : دار الكتب العلمية,  -

SH/1-210-59/1 

  الحسيني، أبوالنصر مبشر الطرازي    .3521

بيروت : دار الكتب العلمية,   -وقها في اإلسالم [نص مطبوع] / أبوالنصر مبشر الطرازي الحسيني. المرأة وحق
 سم. 24ص. ;  227 -د.ت. 

SH/1-210-146/1 

  الحسيني، ابي المحاسن محمد بن علي العلوي    .3522

سن محمد بن علي  االول, كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة [نص مطبوع] : الجزء االول / ابي المحا
  سم. 17*24ص. ;  680 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -العلوي الحسيني. 

  9775046424ر.د.م.ك 

 محتوي في : , االول

SH/1-230-2.1/1 



  الحسيني، ابي المحاسن محمد بن علي العلوي    .3523

المحاسن محمد بن علي العلوي  كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة [نص مطبوع] : الجزء الثالث / ابي 
  سم. 17*24ص. ;  1954 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -الحسيني. 

 9775046424ر.د.م.ك 

SH/1-230-2.3/1 

  الحسيني، ابي المحاسن محمد بن علي العلوي    .3524

بن علي العلوي  كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة [نص مطبوع] : الجزء الرابع / ابي المحاسن محمد 
  سم. 17*24ص. ;  2418 -. 1997القاهرة : مكتبة الخانجي,  -الحسيني. 

 9775046424ر.د.م.ك 

SH/1-230-2.4/1 

  الحسيني، محمد المرتضى    .3525

بيروت   -جذوة االقتباس في نسب بني العباس [نص مطبوع] / محمد المرتضى الحسيني; يحي محمود بن جنيد. 
 سم. 14*22ص. ;  148 -. 2005سوعات, : الدار العربية للمو

1-922-24/1, 1-922-24/2 

  الحسيني، معز الدين محمد المهدي    .3526

بيروت : دار الكتب العلمية,  -أسماء القبائل و أنسابها [نص مطبوع] / معز الدين محمد المهدي الحسيني. 
  سم. 24ص : إيض. ;  432 -. 2000

 0678215472ر.د.م.ك 

SH/1-920-236/1 

  الحشحوش، خالد محمد   .3527

 322 -. 2013عمان : مكتبة المجتمع العربي,   -علم االجتماع الرياضي [نص مطبوع] / خالد محمد الحشحوش. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789957831141ر.د.م.ك  -. 321بيبليوغرافيا: ص.

SS/1-301-925/1, SS/1-301-925/2 

  الحصري, أبوخلدون ساطع   .3528

القاهرة : دار   -/ أبوخلدون ساطع الحصري.   1963-1923أبحاث مختارة في القومية العربية [نص مطبوع] : 
 سم. 17*24ص. ;  554 -. 1964المعارف, 

SH/1-953-18/1 

  الحطاح، زبيدة    .3529

ص. : غالف ملون ;  147 -. 2020المجد, الجزائر : دار  -الفشل األكاديمي [نص مطبوع] / زبيدة الحطاح. 
  سم. 20

 9789947383711ر.د.م.ك 

SS/1-370-1119/1 

  الحطاح، زبيدة    .3530

ص. :  204 -. 2021الجزائر : دار المجد,  -اضطرابات الطفولة والمراهقة [نص مطبوع] / زبيدة الحطاح. 



  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789947383995ر.د.م.ك 

SS/1-150-900/1 

  الحفائر األثرية//المتاحف   .3531

 -آليات إثراء المتاحف الجزائرية [نص مطبوع] : المكتشفات والحفائر األثرية / الحفائر األثرية//المتاحف. 

  سم.  27*21ورقة ;  102  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1525/1 

  حفناوي, محمد ابراهيم ال  .3532

اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع,   -دراسات أصولية في السنة النبوية [نص مطبوع] / محمد ابراهيم الحفناوي. 
  ). 2(سلسلة أصول الفقه ;  -سم.  24ص. ;  376 -. 2002

 1111422977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

SH/1-230-42/1, SH/1-230-42/2 

  براهيم الحفناوي, محمد ا  .3533

االسكندرية : مكتبة اإلشعاع,   -دراسات أصولية في القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمد ابراهيم الحفناوي. 
 ). 1(سلسلة أصول الفقه ;  -سم.  24ص. ;  485 -. 2002

SH/1-220-111/1, SH/1-220-111/2 

  الحفيظ ، عماد محمد ذياب   .3534

ص. :  304 -.  2013عمان : الرضوان,  -اد محمد ذياب الحفيظ. واقع بيئة الوطن العربي [نص مطبوع] / عم
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789957762636ر.د.م.ك 

SS/1-301-996/1, SS/1-301-996/2 

  الحفيظ, عماد محمد ذياب   .3535

 -. 2005 عمان : دار صفاء, -البيئة [نص مطبوع] : حمايتها, تلوثها, مخاطرها / عماد محمد ذياب الحفيظ. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ; 176

SS/1-301-898/1 

  الحكيم الترمذي, أبي عبد هللا محمدبن علي بن الحسن بن بشر   .3536

األمثال من الكتاب و السنة [نص مطبوع] / أبي عبد هللا محمدبن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي; سالم  
  سم.  24ص. : غالف ملون ;   191 -. 2003ب العلمية, بيروت : دار الكت -مصطفى البدري. 

 9370674512ر.د.م.ك 

SH/1-220-69/1 

  الحكيم, يوسف    .3537

 -. 1966بيروت : منشورات المطبعة الكاثوليكية,   -سورية و العهد العثماني [نص مطبوع] / يوسف الحكيم. 

  سم. 16*24ص. : إيض. ;  320

 319-303ص-كشاف ص



SH/1-953-86/1 

  الحكيم, يوسف    .3538

 -. 1964بيروت : المطبعة الكاثوليكية,  -بيروت و لبنان في عهد آل عثمان [نص مطبوع] / يوسف الحكيم. 

  سم. 16*24ص. : إيض. ;  330

 320-314ص: -كشاف ص

SH/1-953-89/1 

  الحلبوني, عمر    .3539

ص ;  255 -. 2004: دار قتيبة, دمشق  - الماسونية [نص مطبوع] : األخطبوط المجهول / عمر الحلبوني. 
 سم.24

1-320-232/1, 1-320-232/2 

  الحلبي، خالد عياد    .3540

 Procedures Ofإجراءات التحري و التحقيق في جرائم الحاسوب و اإلنترنت [نص مطبوع] = 

Investigation In Cyber Crimes  .ص. :  288 -. 2011عمان : دار الثقافة العلمية,  -/ خالد عياد الحلبي
  سم.  17*25غالف مصور. ; 

 9789957166809ر.د.م.ك  -ص.  288 -ص. 279ص. بيبليو:  268-ص. 255المالحق: 

SS/1-340-19/1, SS/1-340-19/2 

  الحلو, عبده    .3541

 192 -. 1996بيروت : دار الفكر اللبناني,  -الوافي في تاريخ العلوم عند العرب [نص مطبوع] / عبده الحلو. 

  سم.  17*24غالف مصور ; ص. : 

 187-169ملحق ص.ص:  167-166بيبليوغرافيا ص.ص: 

SH/1-953-29/1, SH/1-953-29/2 

  الحلو, كرم    .3542

الفكر الليبرالي عند فرنسيس المراش [نص مطبوع] : بنيته وأصوله وموقعه في الفكر العربي الحديث / كرم 
(سلسلة أطروحات  -سم. 24ص : مل. ; 285 -. 2006ربية, لبنان : مركز دراسات الوحدة الع -. 1ط. -الحلو. 

  الدكتوراه).

 9953821038ر.د.م.ك 

1-320-304/6, 1-320-304/5 

  الحلو, منصور    .3543

 24ص. ;   482 -. 2007اإلسكندرية : منشاة المعارف,  -حوار الحضارات [نص مطبوع] / منصور الحلو. 

  سم.

 9770314293ر.د.م.ك 

SH/1-210-54/1 

  الحلو، حكمت    .3544

/ حكمت   Dictionary of parapsychology: english- arabicقاموس الباراسيكلوجي [نص مطبوع] = 

 سم. 24ص. : غالف مصور ;  308 -. 2014عمان : دار زهران,  -الحلو. 

SS/1-103-10/1 



  الحمام، أبو عزام   .3545

ص. ; 288  -. 2009عمان : دار أسامة,  -. 1ط. -الحمام. األنباط تاريخ وحضارة [نص مطبوع] / أبو عزام 
  سم.24

 9789957222758ر.د.م.ك 

1-953-389/3, 1-953-389/1 

  الحمد, تركي   .3546

.  3ط. -و يبقى التاريخ مفتوحا [نص مطبوع] : أبرز عشرين شخصية سياسية في القرن العشرين / تركي الحمد. 

  سم. 24. ; ص 157 - . 2006بيروت : دار الساقي,  -

 x504855161ر.د.م.ك 

1-902-41/1, 1-902-41/2 

  الحمداني, قحطان أحمد سليمان   .3547

عمان : دار الحامد للنشر و  -النظرية السياسية المعاصرة [نص مطبوع] / قحطان أحمد سليمان الحمداني. 
  سم. 24ص. ;  228 -. 2003التوزيع, 

 9957320165ر.د.م.ك 

1-320-51/1, 1-320-51/2 

  الحمداني، اقبال محمد رشيد صالح    .3548

عمان : دار صفاء للنشر  -االغتراب,التمرد [نص مطبوع] : قلق المستقبل / اقبال محمد رشيد صالح الحمداني. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  392 -. 2011و التوزيع, 

 9789957245948ر.د.م.ك 

SS/1-301-780/1, SS/1-301-780/2 

  ، بشرى حسين الحمداني  .3549

عمان : دار أسامة للنشر   -القرصنة اإللكترونية [نص مطبوع] : أسلحة الحرب الحديثة / بشرى حسين الحمداني. 
  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  272 -. 2014و التوزيع : نبالء ناشرون و موزعون, 

 9789957225506ر.د.م.ك  -ص.  272 -ص. 259بيبليوغرافيا : 

1-327-134/1, 1-327-134/2 

  الحمراني, إنتصار جواد   .3550

 -. 2004عمان : دار األخوة,  -سيكولوجية التدريس وو ظائفه [نص مطبوع] / إنتصار جواد الحمراني. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ; 161

SS/1-370-111/1, SS/1-370-111/2 

  الحمراوي، سوالف أبو الفتح    .3551

التلوث / هالة إبراهيم الجرواني;  -التغذية -المدرسة -ص مطبوع] : األسرةمشكالت البيئة التعليمية للطفل [ن
ص. : غالف مصور باأللوان  192 -. 2016اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -سوالف أبو الفتح الحمراوي. 

 ). 11(قضايا الطفولة المبكرة ورياض األطفال ;  -سم.  24; 

SS/1-370-1086/1, SS/1-370-1086/2 

  الحمود، هاني   .3552

ص.  114 -. 2012القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -األديان و الطوائف األخرى [نص مطبوع] / هاني الحمود. 



  سم. 17*24: غالف مص. و مل. ; 

 9789773504552ر.د.م.ك 

SH/1-290-1/1, SH/1-290-1/2 

  الحموري، فراس أحمد    .3553

/ عدنان يوسف العتوم; عبد الناصر   LEARNING THE THEORIESنظريات التعلم [نص مطبوع] =  
  سم. 25ص. : غالف ملون. ;  328 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -ذياب الجراح; فراس أحمد الحموري. 

 9789957970352ر.د.م.ك   -ص.  328 -ص. 317بيبليو: 

SS/1-370-1051/1, SS/1-370-1051/2 

  الحموز, محمد عواد   .3554

ص ;  239 -. 2008عمان : دار صفاء,  -لقة في القران الكريم [نص مطبوع] / محمد عواد الحموز. الالم المزح
  سم. 24

 9789957243234ر.د.م.ك 

SH/1-220-62/1 

  الحموز، صادق عثمان    .3555

قاموس التراكيب المتقطعة [نص مطبوع] : المستدرك على مشروع مجمع اللغة العربية األردني للرموز العلمية 
 163 -. 2004عمان : مجمع اللغة العربية األردني,  -والعربية / صادق عثمان الحموز, نعيم محمود العجلوني. 

  سم.  29ص. : غالف ملون. ; 

 ص. 163بيبليو: 

SH/1-030-18/1, SH/1-030-18/2 

  الحموي, أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي   .3556

معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب [نص مطبوع] : الجزء السادس / أبي عبد هللا ياقوت بن عبد 
 سم.  24ص. : غالف مذهب ;  650 -. 1991بيروت : دار الكتب العلمية,  -هللا الرومي الحموي. 

1-928-51.1/1 

  الحموي, أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي   .3557

معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا 
 سم.  24ص. : غالف مذهب ;   576 -. 1991بيروت : دار الكتب العلمية,  -الرومي الحموي. 

1-928-51.2/1 

  الحموي, أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي   .3558

معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا 
 سم.  24ص. : غالف مذهب ;   646 -. 1991بيروت : دار الكتب العلمية,  -الرومي الحموي. 

1-928-51.4/1 

  الحموي, أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي   .3559

معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا 
 سم.  24ص. : غالف مذهب ;   584 -. 1991بيروت : دار الكتب العلمية,  -الرومي الحموي. 

1-928-51.3/1 



  الحموي, أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي   .3560

معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب [نص مطبوع] : الجزء الخامس / أبي عبد هللا ياقوت بن عبد 
 سم.  24ص. : غالف مذهب ; 670 -. 1991بيروت : دار الكتب العلمية,  -هللا الرومي الحموي. 

1-928-51.5/1 

  موي, أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الح  .3561

معجم األدباء أو إرشاد األريب إلى معرفة األديب [نص مطبوع] : فهارس / أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا 
 سم.  24ص. : غالف مذهب ;   528 -. 1991بيروت : دار الكتب العلمية,  -الرومي الحموي. 

1-928-51.6/1 

  الحميري،باسم    .3562

 -. 2009الجزائر : دار الحامد للنشر,  -التدريب الفعال [نص مطبوع] : منهجي و تطبيقي / باسم الحميري. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 124

 124-123بيبليوغرافيا:ص

1-370-565/6, 1-370-565/7 

  الحناوي، مصطفى محمد   .3563

عمان : دار المسيرة,  -عفاف سيد صبرة; مصطفى محمد الحناوي. تاريخ الخلفاء الراشدين [نص مطبوع] / 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  438 -. 2013

 9789957069315ر.د.م.ك   -ص.  438 -ص. 431بيبليو : 

SH/1-953-700/1, SH/1-953-700/2 

  الحناوي، مصطفى محمد   .3564

العلوم و الفنون / عفاف سيد صبرة; مصطفى  - تاريخ الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] : النظم اإلسالمية
  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  576 -. 2013عمان : دار المسيرة,  -محمد الحناوي. 

 9789957069537ر.د.م.ك   -ص.  576 -ص. 563بيبليو: 

SH/1-953-699/1, SH/1-953-699/2 

  الحنبلي, مرعي بن يوسف بن أبي بكر المقدسي   .3565

الغرام إلى بيت هللا الحرام [نص مطبوع] : و زيارة قبر النبي عليه الصالة و السالم / مرعي بن محرك سواكن 
  سم. 24ص. ;  372 -. 2006القاهرة : دار القاهرة,  -يوسف بن أبي بكر المقدسي الحنبلي. 

 977604834xر.د.م.ك 

SH/1-250-12/1 

  الحنفي, السيد الشريف علي   .3566

] : معجم يشرح األلفاظ، المصطلح عليها بين الفقهاء والمتكلمين والنحاة والصرفيين التعريفات [نص مطبوع 
القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي,   -والمفسرين وغيرهم / السيد الشريف علي الحنفي. 

 سم. 21ص. ;  248 -. 1938

1-220-27/1, 1-220-27/2 

  الحواس , الوناس    .3567

الجزائر :   -[نص مطبوع] / الوناس الحواس.  1954-1927و دوره في الحركة الوطنية الجزائرية نادي الترقي 
(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة  - سم.  24ص. : غالف مل. صور ;  411 -. 2013دار شطايبي, 



  الثقافة).

 9789931439028ر.د.م.ك  -المالحق. 

1-965-810/3, 1-965-810/1 

  الحوراني, محمد عبد الكريم   .3568

النظرية المعاصرة في علم اإلجتماع [نص مطبوع] : التوازن التفاضلي صيغة توليفية بين الوظيفة و الصراع /  
ص. : غالف مصور  352 -. 2008عمان : دار مجدالوي للنشر و التوزيع,  -محمد عبد الكريم الحوراني. 

  سم. 24باأللوان ; 

 9789957023089ر.د.م.ك 

SS/1-301-383/1, SS/1-301-383/2 

  الحوراني، محمد عبد الكريم   .3569

تأويل اإلستغالل في نظرية علم اإلجتماع [نص مطبوع] : العناصر التكميلية لنظرية سوسيولوجية في اإلستغالل 
باأللوان ; ص. : غالف مصور  259 -. 2011عمان : دار مجدالوي للنشر,  -محمد عبد الكريم الحوراني.  /

  سم. 24

 9789957023836ر.د.م.ك  -. 259-243بيبليوغرافيا ص:

SS/1-301-889/1, SS/1-301-889/2 

  الحوشان, بشرى كاظم سلمان   .3570

عمان : دار الشروق,   -علم النفس بين يديك [نص مطبوع] : علم النفس التربوي / بشرى كاظم سلمان الحوشان. 
 سم. 24ص. ;  272 -. 2005

SS/1-150-165/1, SS/1-150-165/2 

  الحوضي, أحمد محمد   .3571

األحاديث النبوية [نص مطبوع] : للمدارس الثانوية / أحمد محمد الحوضي, أحمد محمد شورى مصطفى السيد 
 سم. 19ص. ;  80 -. 1963القاهرة : دار المعارف,  -زيد. 

  الحيالي, معن توفيق دحام   .3572

كريم [نص مطبوع] : دراسة موضوعية تبحث في بالغية وأساليب المدح العقائدي / المدح والذم في القرآن ال
  سم. 17*24ص. ;  503 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -معن توفيق دحام الحيالي. 

  2745149814ر.د.م.ك 

SH/1-220-89/1, SH/1-220-89/2 

  الحياني، صبري بردان   .3573

.  1ط. -الكريم و بعض النظريات الحديثة [نص مطبوع] / صبري بردان الحياني.  االرشاد و التوجيه بين القرآن

 سم. 24ص. ;  250 -. 2008األردن : دار صفاء,  -

1-210-158/1, 1-210-158/2 

  الحيلة محمد محمود   .3574

ار المسيرة,  األردن : د -الثالثة.  -التربية الفنية [نص مطبوع] : و أساليب تدريسها / الحيلة محمد محمود. 
 سم. 24ص. ; 182 -[د.ت]. 

1-370-305/1, 1-370-305/2 



  الحيلة, محمد محمود   .3575

عمان : دار المسيرة,  -. 3ط. -تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية التعلمية [نص مطبوع] / محمد محمود الحيلة. 
  سم. 24ص. ;  472 -. 2005

 9957060600ر.د.م.ك 

SS/1-370-32/1, SS/1-370-32/2 

  الحيلة, محمد محمود   .3576

القاهرة  -. 2ط.  -تصميم التعليم [نص مطبوع] : نظرية و ممارسة / محمد محمود الحيلة, محمد ذيبان الغزاوي. 
 سم.  24ص. ;  408 -. 2003: دار المسيرة, 

SS/1-370-66/1, SS/1-370-66/2 

  الحيلة, محمد محمود   .3577

عمان : دار المسيرة للنشر و   -. 02ط. -ليم [نص مطبوع] / محمد محمود الحيلة. األلعاب من أجل التفكير و التع
  سم.24ص. : غالف ملون ; 328 -. 2007التوزيع, 

 5225069957ر.د.م.ك 

SS/1-370-181/1, SS/1-370-181/2 

  الحيلة، محمد محمود   .3578

 -. 2009مان : دار المسيرة, ع -. 3ط. -مهارات التدريس الصفي [نص مطبوع] / محمد محمود الحيلة. 

  سم.  24ص : غالف مصور ; 384

 9957061739ر.د.م.ك  -ل. 

1-370-618/1, 1-370-618/2 

  الحيلة، محمد محمود   .3579

عمان : دار المسيرة,  -. 3ط. -أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية [نص مطبوع] / محمد محمود الحيلة. 
  سم.  24مصور باأللوان ; ص. : غالف  333 -. 2006

 9957062026ر.د.م.ك 

SS/1-370-188/1, SS/1-370-188/2 

  الحيلة،محمد محمود   .3580

األردن   -األلعاب التربوية و تقنيات إنتاجها [نص مطبوع] : سيكولوجيا و تعليميا و عمليا / محمد محمود الحيلة. 
  سم. 17سم*24ص ; 404 -: دار المسيرة, [د.ت]. 

 9957061607ر.د.م.ك 

1-370-527/3, 1-370-527/1 

  الحيلة،محمد محمود   .3581

 -. 1ط. -تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير [نص مطبوع] : بين القول و الممارسة / محمد محمود الحيلة. 

 سم. 24ص : غالف مصور ; 288 -. 2002عمان : دار المسيرة, 

1-370-634/1 

  الخالدي ، سهيل    .3582

الجزائر :   -الجزائر و بالد الشام [نص مطبوع] : صفحات من النضال المشترك ضد االحتالل / سهيل الخالدي. 



  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  584 -. 2013منشورات الحضارة, 

 9789931357087ر.د.م.ك 

1-965-925/1, 1-965-925/2 

  الخالدي مريم    .3583

األردن : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -األولى.  -األطفال [نص مطبوع] / الخالدي مريم.  مدخل إلى رياض
 سم.24ص. ; 245 -. 2008

1-370-292/6, 1-370-292/3 

  الخالدي, أحمد ارشيد    .3584

. 1ط. -أهمية اللعب في حياة األطفال الطبعيين وذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / أحمد ارشيد الخالدي. 

 سم.24ص. ; 260 -. 2008األردن : المعتز للنشر و التوزيع,  -

1-370-370/3, 1-370-370/4 

  الخالدي, عطا هللا فؤاد    .3585

األردن : دار   -اإلرشاد األسري والزواجي [نص مطبوع] / عطا هللا فؤاد الخالدي; دالل سعد الدين العلمي. 
  سم. 24 ص. : غالف مصور باأللوان ; 356 -. 2009صفاء, 

 9789957243739ر.د.م.ك 

SS/1-301-496/1, SS/1-301-496/2 

  الخالدي, عطا هللا فؤاد    .3586

  -. 2008عمان : دار الصفاء,  -. 1ط. -إرشاد المجموعات الخاصة [نص مطبوع] / عطا هللا فؤاد الخالدي. 

  سم.24ص. ; 414

 9789957242978ر.د.م.ك 

1-370-435/1, 1-370-435/2 

  لخالدي, عطا هللا فؤاد  ا  .3587

عمان : دار   -. 1ط. -اإلرشاد والعالج النفسي [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق / عطا هللا فؤاد الخالدي. 
  سم.24ص ; 216 -. 2008صفاء, 

 03222499579ر.د.م.ك 

SS/1-150-202/1, SS/1-150-202/2 

  الخالدي, كريم حسين ناصح   .3588

عمان :   -الكريم [نص مطبوع] : دراسة داللية أسلوبية / كريم حسين ناصح الخالدي. الخطاب النفسي في القرآن 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  248 -. 2006دار صفاء, 

 9270249957ر.د.م.ك 

SH/1-220-42/1, SH/1-220-42/2 

  الخالدي، احمد أرشيد    .3589

 -. 2013عمان : دار المعتز,  -رشيد الخالدي. المدخل لدراسة اآلثار و المدن اإلسالمية [نص مطبوع] / احمد أ

 سم. 24ص. : غالف مل.مص. ;  315

1-709-20/1, 1-709-20/2 



  الخالدي، أديب محمد    .3590

 486 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -المرجع في علم النفس الفسيولوجي [نص مطبوع] / أديب محمد الخالدي. 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ; 

 9789957970215ر.د.م.ك   -ص.  486 -ص. 483يو: بيبل

SS/1-150-716/6, SS/1-150-716/7 

  الخالدي، أديب محمد    .3591

  -في التدخل العالجي [نص مطبوع] / أديب محمد الخالدي.  Clinical Psychologyعلم النفس اإلكلينيكي 

  .سم 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  424 -. 2015عمان : دار المسيرة, 

 9789957970161ر.د.م.ك   -ص.  424 -ص. 411ص. بيبليو:  409 -ص. 353المالحق: 

SS/1-150-717/1, SS/1-150-717/2 

  الخالدي، خليل محمد    .3592

التنظيم االجتماعي في اإلسالم [نص مطبوع] : دراسة اجتماعية تحليلية في قواعده البنائية و التنظيمية / خليل 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  308 -. 2012دار غيداء للنشر و التوزيع,  عمان : -محمد الخالدي. 

 9789957555221ر.د.م.ك 

SS/1-301-880/1, SS/1-301-880/2 

  الخالدي، سهيل    .3593

الجزائر :   -اإلشعاع المغربي في المشرق [نص مطبوع] : دور الجالية الجزائرية في بالد الشام / سهيل الخالدي. 
  سم.  23ص. : غالف مصور . ;  436 -. 2016ألمة, دار ا

 9789961673577ر.د.م.ك  -ص.  430 -ص. 362المالحق: 

SH/1-953-723/1, SH/1-953-723/2 

  الخالدي،سهيل    .3594

 سم.24ص ; 277 -. 2012الجزائر : دار نورشاد,  -. 1ط -جيل قسما [نص مطبوع] / سهيل الخالدي. 

1-965-869/1, 1-965-869/2 

  الخالدي،عدنان    .3595

ص ;  272 -. 2000عمان : دار أسامة,  - موسوعة أشهر جواسيس العالم [نص مطبوع] / عدنان الخالدي. 
 سم. 17×24

1-320-318/2, 1-320-318/1 

  الختاتنة، سامي محسن   .3596

/ سامي محسن الختاتنة; فاطمة عبد الرحيم   Social psychologieعلم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  328 -. 2011عمان : دار الحامد,  -النوايسة. 

 9789957325480ر.د.م.ك  -. 328-317بيبليوغرافيا:ص.

SS/1-301-947/1, SS/1-301-947/2 

  الختاتنة، سامي محسن   .3597

/ سامي محسن الختاتنة.  Problems of kindergarten childrenمشكالت طفل الروضة [نص مطبوع] = 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  271 -. 2013عمان : دار الحامد,  -

 9789957329651ر.د.م.ك 



SS/1-370-1004/1, SS/1-370-1004/2 

  الخراشي, ناهد عبد العال   .3598

القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -. 3ط. -راشي. أثر القرآن في األمن النفسي [نص مطبوع] / ناهد عبد العال الخ
 سم. 24ص. ;  220 -. 1999

1-220-60/1 

  الخراشي، ناهد    .3599

  -. 2014القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -أثر القرأن الكريم في األمن النفسي [نص مطبوع] / ناهد الخراشي. 

 سم.  24ص. : غالف مص. ;  250

1-220-196/1, 1-220-196/2 

  الخربوطلي, علي حسني   .3600

اإلقتصادي / علي حسني الخربوطلي.  -اإلجتماعي-تاريخ العراق في ظل الحكم األموي [نص مطبوع] : السياسي
  سم.24ص. ; 454 -. 1959القاهرة : دار المعارف,  -

 449-429ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-57/1 

  ابراهيم الخركوشي, النيسابوري عبد الملك بن محمد بن   .3601

تهذيب األسرار [نص مطبوع] / النيسابوري عبد الملك بن محمد بن ابراهيم الخركوشي; تحقيق بسام محمد 
 سم. 24ص. : غالف مصور ;  568 -. 1999أبو ظبي : المجمع الثقافي,  -بارود. 

1-250-19/1 

  الخريسات،سمير عبد سالم    .3602

عمان :  -غسان يوسف قطيط; سمير عبد سالم الخريسات.  /الحاسوب وطرق التدريس والتقويم [نص مطبوع] 
  سم. 17×24ص. ;  256 -. 2009دار الثقافة العلمية, 

 9957163983ر.د.م.ك 

1-370-517/4, 1-370-517/5 

  الخزاعلة، ياسر طالب    .3603

والرابع الهجريين الخالفة العباسية [نص مطبوع] : وموقفها من الدول المستقلة في المغرب بين القرنين الثاني 
ص. : غالف مصور ;  312 -. 2015عمان : دار الخليج,  -م) / ياسر طالب الخزاعلة. 973-740-ه123-362(

  سم. 17*24

 9789957408961ر.د.م.ك  -ص.  312-ص. 295بيبليو:

SH/1-953-707/1, SH/1-953-707/2 

  الخزاعلة، ياسر طالب راجي   .3604

 -م / ياسر طالب راجي الخزاعلة.  975 - 909ه /  365-296ص مطبوع] : الدولة الفاطمية في المغرب [ن

(الدول العربية في  -سم.  18*25ص. : غالف مصور. ;  285 -. 2015عمان : زمزم ناشرون و موزعون, 
  ). 4المغرب العربي بين القرنين الثاني و الرابع الهجري ; 

 9789957721053ر.د.م.ك   -ص.  271 -ص. 243ص. بيبليو:  285 -ص. 273المالحق: 

SH/1-953-705/1, SH/1-953-705/2 



  الخزاعلة،عبد هللا عقلة مجلي   .3605

الصراع بين القيم االجتماعية و القيم التنظيمية في اإلدارة التربوية [نص مطبوع] / عبد هللا عقلة مجلي الخزاعلة.  
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ; 160 -. 2009عمان : دار الحامد,  -

 9789957324278ر.د.م.ك 

SS/1-301-597/1, SS/1-301-597/2 

  الخزاعلة،وصفي محمد فرحان    .3606

عمان : مكتبة  -. 1ط. -اإلشراف الحديث في التربية الرياضية [نص مطبوع] / وصفي محمد فرحان الخزاعلة. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ; 230 -. 2010المجتمع العربي, 

1-370-737/1, 1-370-737/2 

  الخزاعله، ياسر طالب راجي   .3607

 -م / ياسر طالب راجي الخزاعله. 908-799ه/296-184دولة األغالبة في إفريقية (تونس) [نص مطبوع] : 

(سلسلة الدول العربية  -سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  270 -. 2015عمان : زمزم ناشرون وموزعون, 
  ).3اني والرابع الهجري ; في المغرب العربي بين القرنين الث

 9789957721008ر.د.م.ك   -ص.  258 -ص. 233ص. بيبليو:  270 -ص. 259المالحق: 

SH/1-953-709/1, SH/1-953-709/2 

  الخزاعله، ياسر طالب راجي   .3608

م / ياسر طالب راجي  909 -754ه / 297-137الدولة الرستمية االباضية في الجزائر [نص مطبوع] : 
(سلسلة  -سم.  25ص. : غالف مصور. ;  159 -. 2015عمان : الخزاعله، ياسر طالب راجي,  - الخزاعله.

  الدول العربية في المغرب العربي بين القرنين الثاني والرابع الهجري).

 9789957720933ر.د.م.ك  -ص.  153ص. 123بيبليو: 

SH/1-953-728/1, SH/1-953-728/2 

  الخزاعله، ياسر طالب راجي   .3609

  -م / ياسر طالب راجي الخزاعله.  923-788ه/311-172دولة األدارسة في المغرب األقصى [نص مطبوع] : 

  سم.  25ص. : غالف مصور. ;  175 -. 2015عمان : زمزم ناشرون وموزعون,  -. 1ط.

 9789957721046ر.د.م.ك  -ص.  175 -ص. 173ص. مالحق:  172 -ص. 147بيبليو: 

SH/1-953-765/1, SH/1-953-765/2 

  الخزاعي، حسين    .3610

 292 -. 2004عمان : دار البركة,  -مهارات االتصال في الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] / حسين الخزاعي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 9957414518ر.د.م.ك 

SS/1-301-770/1, SS/1-301-770/2 

  ادة عبد الصاحب  الخزاعي، عبد الس  .3611

الرسم التجريبي [نص مطبوع] : بين النظرية اإلسالمية والرؤية المعاصرة / عبد السادة عبد الصاحب الخزاعي;  
  سم. 17*24ص ;   362 -. 2011عمان : دروب للنشر والتوزيع,  -ماهود احمد. 

 9789957123277ر.د.م.ك 

1-745-6/1, 1-745-6/2 



  د الخزامى، عبد الحكم أحم  .3612

القاهرة  -العالج النفسي [نص مطبوع] : الصحة النفسية أساس نجاح الفرد والمجتمع / عبد الحكم أحمد الخزامى. 
  سم.  25ص. : غالف مصور. ;  237 -. 2016: دار الفجر, 

 9789773583330ر.د.م.ك  -ص.  237-ص. 229ص. مالحق:  228-ص. 227بيبليو: 

SS/1-150-790/1, SS/1-150-790/2 

  الخزامى،عبد الحكم    .3613

مصر :  -. 1ط. -طرق اعداد المناهج الدراسية لذوي االحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / عبد الحكم الخزامى. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 255 - . 2012الدار األكاديمية للعلوم, 

 9789776302129ر.د.م.ك  -ل. 

1-370-663/1, 1-370-663/10 

  الخزامي, عبد الحكم أحمد   .3614

 -رعاية وتعلميم األطفال الموهوبين [نص مطبوع] : رسالة إلى اآلباء والمدرسين / عبد الحكم أحمد الخزامي. 

  سم.22ص. ; 157 -. 2008القاهرة : دار الطالئع, 

 9772775174ر.د.م.ك 

1-370-431/5, 1-370-431/6 

  الخزرجي, ثامر كامل محمد   .3615

عمان :   -القات السياسية الدولية و استراتيجيات إدارة االزمات [نص مطبوع] / ثامر كامل محمد الخزرجي. الع
  سم.  24ص. ;  410 -. 2005دار مجدالوي, 

 9957021702ر.د.م.ك 

1-327-64/1, 1-327-64/2 

  الخزرجي، عروبة جبار   .3616

عمان : دار الثقافة العلمية,  -جبار الخزرجي. حقوق الطفل بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / عروبة 
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  3678 -. 2009

 9957164621ر.د.م.ك   -ص.  367 -ص. 353بيبليو: 

SS/1-301-978/1 

  الخزنداري, قرطاي العزي   .3617

عمر عبد تاريخ مجموع النوادر [نص مطبوع] : مما جرى لألوائل و األواخر / قرطاي العزي الخزنداري; 
 سم. 17*24ص. ;  408 -. 2005بيروت : المكتبة العصرية,  -السالم تدمري. 

SH/1-953-205/1, SH/1-953-205/2 

  الخشاب ، محمد   .3618

سم.  15.5*23 -. 2014الجزائر : دار أطفالنا,   -بروتوكوالت حكماء صهيون [نص مطبوع] / محمد الخشاب. 
  سم. 17*24; 

 9789947530764ر.د.م.ك 

SS/1-320-513/1, SS/1-320-513/2 



  الخشاب, أحمد    .3619

بيروت : دار النهضة   -التفكير اإلجتماعي [نص مطبوع] : دراسة تكاملية للنظرية اإلجتماعية / أحمد الخشاب. 
 سم. 24ص. ;  704 -العربية, (د.ت). 

SS/1-301-101/1, SS/1-301-101/2 

  الخشاب، مصطفى    .3620

 -. 1985بيروت : دار النهضة العربية,  -اع العائلي [نص مطبوع] / مصطفى الخشاب. دراسات في االجتم

  سم. 24ص. ;  316

 9953513065ر.د.م.ك 

1-301-679/1 

  الخشت, محمد عثمان   .3621

مستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي و استراتيجيات إقامة الدولة الفلسطينية [نص مطبوع] / محمد عثمان 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  220 -. 2001هرة : دار قباء, القا -الخشت. 

 9773034356ر.د.م.ك 

1-320-27/1, 1-320-27/2 

 الخشت،محمد عثمان   .3622
القاهرة : دار   -تأويل نقدي لفلسفة الدين عند هيجل / محمد عثمان الخشت.  : [Texte imprimé] األديان

سم 17*24ص. ;  184 -. 1995غريب,  . 

ISBN 9772151560 

SH/1-101-156/1, SH/1-101-156/2 

  الخشن, الشيخ حسين    .3623

لبنان : المركز الثقافي  -اإلسالم و العنف [نص مطبوع] : قراءة في ظاهرة التكفير / الشيخ حسين الخشن. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  304 -. 2006العربي, 

 7128689953ر.د.م.ك 

SH/1-210-148/1 

  بك،محمد   الخضرى  .3624

ص. ; 456 -. 2003القاهرة : مؤسسة المختار,  -الدولة األموية [نص مطبوع] / محمد الخضرى بك. 
  (محاضرات في تاريخ األمم اإلسالمية). -سم. 24*17*

 9775283981ر.د.م.ك 

SH/1-953-313/6, SH/1-953-313/7 

  الخضري بك, محمد   .3625

 -. 2005بيروت : المكتبة العصرية,  -ري بك; درويش جويدي. الدولة األموية [نص مطبوع] / محمد الخض

  (محاضرات في تاريخ األمم اإلسالمية). -. 17سم*24ص. : غالف ملون ; 416

 9953428964ر.د.م.ك 

SH/1-953-169/1, SH/1-953-169/2 



  الخضري, محمد    .3626

مصر : المكتبة التجارية  -د الخضري. محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية [نص مطبوع] : الدولة األموية / محم
 سم. 25ص. ;  232 -. 1969الكبرى, 

1-953-58/1 

  الخضيري، محسن احمد   .3627

القاهرة :  -العولمة [نص مطبوع] : مقدمة في فكر واقتصاد و ادارة عصر الال دولة / محسن احمد الخضيري. 
  م.س  24ص : غالف ملون ;  247 -. 2000مجموعة النيل العربية, 

 9775919142ر.د.م.ك 

1-320-481/1 

  الخطابي، عز الدين    .3628

بيروت :   -أسئلة الحداثة ورهاناتها [نص مطبوع] : في المجتمع و السياسة و التربية / عز الدين الخطابي. 
 14*22ص. : غالف مصور. ;  240 -. 2009الدارالعربية للعلوم ناشرون ; الجزائر : منشورات االختالف, 

  سم.

 9789953875064ر.د.م.ك   -ص.  237 -ص. 235يبليو: ب

SH/1-101-152/1, SH/1-101-152/2 

  الخطابي، يعقوب    .3629

ابن خلدون [نص مطبوع] : مؤسس علم االجتماع: عصر ابن خلدون, المصادر التاريخية, التحليل االجتماعي, 
ص. : غالف مصور باأللوان  324 -. 2011ث, القاهرة : دار الكتاب الحدي -الحياة السياسية / يعقوب الخطابي. 

  سم. 24; 

 978977350360ر.د.م.ك 

SS/1-301-825/1, SS/1-301-825/2 

  الخطايبة، صايل زكي    .3630

ص ;  298 -. 2009عمان : دار وائل,   -مدخل الى علم السياسة [نص مطبوع] / صايل زكي الخطايبة. 
  سم. 17*24

 9789957118112ر.د.م.ك 

1-320-456/1, 1-320-456/2 

  الخطيب, أحمد    .3631

األردن : عالم الكتب  -. 1ط. -التربية في الوطن العربي ومآسي اإلمتحانات [نص مطبوع] / أحمد الخطيب. 
  سم. 24ص ; 165 -. 2009الحديث للنشر و التوزيع : جدار الكتاب العالمي, 

 \ ر.د.م.ك 

1-370-353/3, 1-370-353/1 

  الخطيب, أحمد    .3632

ص. : 449  -. 1997عمان : دار المستقبل,   -حقائب تدريبية [نص مطبوع] / أحمد الخطيب, وداح الخطيب. 
 سم. 24غالف مصور ; 

SS/1-370-6/1, SS/1-370-6/2 



  الخطيب, أحمد    .3633

عمان : عالم الكتب  -المدرسة المجتمعية و تعليم المستقبل [نص مطبوع] / أحمد الخطيب, رداح الخطيب. 
  سم.24ص. : غالف ملون. ; 218 -. 2006الحديث للنشر و التوزيع, 

 0104669957ر.د.م.ك 

SS/1-370-156/1, SS/1-370-156/2 

  الخطيب, جمال محمد    .3634

األردن : دار   -. 1ط. -المدخل إلى التربية الخاصة [نص مطبوع] / جمال محمد الخطيب, منىصبحي الحديدي. 
  سم.24ص. ; 304 -. 2009 الفكر,

 9957076153ر.د.م.ك 

1-370-390/4, 1-370-390/1 

  الخطيب, جمال محمد    .3635

عمان : دار   -.  1ط. -التربية الخاصة المعاصرة [نص مطبوع] : قضايا و توجهات / جمال محمد الخطيب. 
  سم.17سم*24ص ; 350 -. 2008وائل, 

 9957116800ر.د.م.ك 

1-370-533/1, 1-370-533/4 

  الخطيب, عبد الطيف محمد   .3636

القاهرة : عالم الكتاب,   -ضاد العربية [نص مطبوع] : في ضوء القراءات القرآنية / عبد الطيف محمد الخطيب.  
  سم. 24ص. ;  92 -. 2001

 3263232977ر.د.م.ك  -. 89-83بيبليوغرافيا ص ص:  28-69كشاف ص ص: 

SH/1-220-17/1 

  الخطيب, عبد اللطيف   .3637

 533 -. 2000القاهرة : دار سعد الدين,   -معجم القراءات [نص مطبوع] : المجلد التاسع / عبد اللطيف الخطيب. 

 سم.  25ص. : غالف مصور ; 

1-220-42.9/1, 1-220-42.9/2 

  الخطيب, محمد    .3638

ص. :  184 -. 2005ق : دار عالء الدين, دمش  -األنثروبولوجيا اإلجتماعية [نص مطبوع] / محمد الخطيب. 
 سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-200/1, SS/1-301-200/2 

  الخطيب,محمد كامل    .3639

 -. 1992دمشق : وزارة الثقافة,  -اإلصالح والنهضة [نص مطبوع] : القسم الثاني / محمد كامل الخطيب. 

 سم.24ص ; 885

1-953-360.2/1 

  إبراهيم ياسين  الخطيب،  .3640

عمان : دار   -برامج طفل ما قبل المدرسة [نص مطبوع] / مصطفى خليل الكسواني; إبراهيم ياسين الخطيب.  
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  232 -. 2003قنديل, 

 9957250256ر.د.م.ك 



SS/1-370-1031/1, SS/1-370-1031/2 

  الخطيب، جمال    .3641

ص. : غالف ملون   319 -. 2011عمان : دار الفكر,  -[نص مطبوع] / جمال الخطيب.  تعديل السلوك اإلنساني
  سم. 24و مصور ; 

 9789957075675ر.د.م.ك 

SS/1-150-253/1, SS/1-150-253/2 

  الخطيب، راغب احمد    .3642

للنشر و عمان : مكتبة المجتمع العربي  -إدارة المؤسسات االجتماعية [نص مطبوع] / راغب احمد الخطيب. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  238 -. 2012التوزيع, 

 9789977830656ر.د.م.ك  -لببليوغرافيا. 

SS/1-301-794/1, SS/1-301-794/2 

  الخطيب، رياض يوسف   .3643

 137 -. 1986عمان : دار الحنان,  -رياض األطفال [نص مطبوع] : واقع و منهاج / رياض يوسف الخطيب. 

  سم. 24x17ف ملون. ; ص. : غال

 ص. 137 -ص. 131بيبليوغرافيا : 

1-370-823/1 

  الخطيب، سعدي محمد    .3644

القيود القانونية على حرية الصحافة منذ العهد العثماني و حتى العهد الحالي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / 
  سم. 24: غالف ملون ;  ص. 312 -. 2006بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,   -سعدي محمد الخطيب. 

 9553462070ر.د.م.ك  -. 308ص. 303بيبليوغرافيا: ص. 

SH/1-070-39/1 

  الخطيب، محمد   .3645

دمشق : دارعالء الدين,   -. 2ط.  -األثنولوجيا [نص مطبوع] : دراسة عن المجتمعات البدائية / محمد الخطيب. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  222 -. 2009

SS/1-301-832/1, SS/1-301-832/2 

  الخطيب، محمد إبراهيم   .3646

  -مناهج اللغة العربية [نص مطبوع] : وطرائق تدريسها في مرحلة التعليم األساسي / محمد إبراهيم الخطيب. 

  سم. 25ص. ;  367 -.  2009عمان : مؤسسة الوراق, 

 29789957331627ر.د.م.ك  -. 367-365بيبليوغرافيا:ص 

1-370-584/1, 1-370-584/2 

  الخطيب، معتز    .3647

بيروت :    -يوسف القرضاوي [نص مطبوع] : فقيه الصحوة اإلسالمية:سيرة فكرية تحليلية / معتز الخطيب.  
  سم. 15*22ص ;  327 -. 2009مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي, 

 9789953538372ر.د.م.ك 

1-922-17/1, 1-922-17/2 



  الخطيب،أحمد    .3648

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و  -التعليم العالي [نص مطبوع] : اإلشكاليات و التحديات / أحمد الخطيب. 
  سم. 17سم*24ص : غالف ملون ; 257 -. 2009التوزيع, 

 9789957700706ر.د.م.ك 

1-370-532/2, 1-370-532/1 

  الخطيب،أحمد    .3649

  -عمان : جدارا للكتاب العالمي, [د.ت].  -اإلفتراضية [نص مطبوع] : نماذج حديثة / أحمد الخطيب. الجامعات 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 298

 9957466461ر.د.م.ك 

1-370-631/1 

  الخطيب،أمل إبراهيم   .3650

. 2006عمان : دار قنديل,  -تطبيقاتها / أمل إبراهيم الخطيب. -اهدافها-اإلدارة المدرسية [نص مطبوع] : فلسفتها

  سم. 17×24ص. ;  362 -

 9957250388ر.د.م.ك 

1-370-507/1, 1-370-507/2 

  الخطيب،جمال محمد    .3651

عمان : دار الفكر,  -مناهج و أساليب التدريس [نص مطبوع] : في التربية الخاصة / جمال محمد الخطيب. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 320 -. 2010

 9789957075682ر.د.م.ك 

1-370-655/1, 1-370-655/2 

  الخطيب،جمال محمد سعيد   .3652

/ جمال محمد   An Introduction to Intellectuel Disabilityمقدمة في اإلعاقة العقلية [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 393 -. 2010عمان : دار وائل,  -.  1ط. -سعيد الخطيب. 

 9789957118365ر.د.م.ك 

1-370-594/1, 1-370-594/3 

  الخطيب،رداح    .3653

  -. 1ط. -استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربي [نص مطبوع] / أحمد الخطيب; رداح الخطيب. 

 سم.  24ص. : غالف ملون ; 407 -. 2007عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 

1-370-718/1, 1-370-718/2 

  الخطيب،سعادة    .3654

عمان : دار كنوز المعرفة  -. 1ط. -إدارة المؤسسات االجتماعية [نص مطبوع] / الديري زاهد; سعادة الخطيب. 
  سم. 24ص : غالف مصور ; 245 -. 2011العلمية, 

 9789957740863ر.د.م.ك 

1-658-21/1, 1-658-21/2 



  الخطيب،صفوت عبد هللا   .3655

  -كريم [نص مطبوع] : دراسة بالغية / صفوت عبد هللا الخطيب. توحد المضمون و تعدد األنساق في القرآن ال

 سم. 17*24 -. 2009دمشق : دار العلم و االيمان, 

SH/1-220-70/1 

  الخطيب،محمد أحمد   .3656

 24ص. ;  520 -. 2009عمان : دار المسيرة,   -. 02ط. -مقارنة األديان [نص مطبوع] / محمد أحمد الخطيب. 

 سم.

SH/1-290-3/1, SH/1-290-3/2 

  الخفاجي، عامر عمران   .3657

عمان : مؤسسة دارالصادق الثقافية :   -أضواء البيان في علوم القرآن [نص مطبوع] / عامر عمران الخفاجي. 
  سم. 17*24ص. ;  119 -. 2011دار الصفاء, 

 9789957246884ر.د.م.ك 

1-220-176/1, 1-220-176/2 

  الخفاف, إيمان عباس    .3658

 320 -. 2016عمان : دار المناهج,  -يم البيئي في رياض األطفال [نص مطبوع] / إيمان عباس الخفاف. التعل

  سم. 24ص. : غالف : مصور, ملون ;  

 320ص.  - 313بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-370-1092/1, SS/1-370-1092/2 

  الخفاف, عبد علي    .3659

  -. 2007عمان : دار المسيرة,  -فاف; ثعبان كاظم خضير. الطاقة وتلوث البيئة [نص مطبوع] / عبد علي الخ

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ; 128

 9957060112ر.د.م.ك 

SS/1-301-701/1, SS/1-301-701/2 

  الخفاف،ايمان عباس    .3660

لمناهج,  عمان : دار ا -. 1ط. -الملف التدريبي الشامل للطفل غير العادي [نص مطبوع] / ايمان عباس الخفاف. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 476 -. 2011

1-370-705/1, 1-370-705/2 

  الخفجي، زين الدين    .3661

االستراتيجيات السياسية واثرها في تاريخ العالقات الدولية في العصر الحديث [نص مطبوع] / زين الدين  
 سم. 24X30ص ;  522 -. 2009الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -الخفجي. 

1-327-177/5, 1-327-177/6 

  الخمليشي،حورية   .3662

 -. 2008الرباط : دار القلم,  -. 1ط. -اللغة و التواصل في رحاب الجامعة [نص مطبوع] / حورية الخمليشي. 

 سم.20ص. ; 60

1-370-639/5, 1-370-639/1 



  الخميسي، أحمد أبو مارك   .3663

  -مطبوع] : من منظور علم الفراسة والتنجيم / أحمد أبو مارك الخميسي. نظرية التسيير العلمية الجديدة [نص 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  519 -. 2016عمان : دار دجلة, 

 9789957716806ر.د.م.ك 

SH/1-101-150/1, SH/1-101-150/2 

سم.   24ص. ;  136 -. 1999بيروت : دار الفكر العربي,   -. الخنساء [نص مطبوع] : شاعرة الرثاء  .3664
 (أعالم الفكر العربي). -

1-928-24/1, 1-928-24/2 

  الخنصوري، شيخة بنت ربيع بن سالم    .3665

إستراتيجيات حديثة في التدريس [نص مطبوع] : ( أصولها الفلسفية و تطبيقاتها في تدريس اللغة العربية ) /  
 -وري, ريا بنت سالم بن سعيد المنذري. زيانة بنت أحمد بن سعيد الكندي; شيخة بنت ربيع بن سالم الخنص

  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  116 -. 2016القاهرة : دار الفجر, 

 9789773583354ر.د.م.ك  -ص.  116 -ص. 115بيليو: 

SS/1-370-1038/1, SS/1-370-1038/2 

  الخنيزي, أبو الحسن    .3666

(د.م) :  -ص مطبوع] : الجزء األول / أبو الحسن الخنيزي. الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية [ن
 سم. 24ص. ;  514 -. 1956(د.ن.), 

1-210-253.1/1 

  الخنيزي, أبو الحسن    .3667

(د.م) :  -الدعوة اإلسالمية إلى وحدة أهل السنة واإلمامية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبو الحسن الخنيزي. 
 سم.24ص. ; 436 -. 1956د.ن, 

SH/1-240-10/1 

  الخنيزي, عبد هللا    .3668

بيروت : المكتب العالمي للتأليف  -. 2ط.  -أبو طالب [نص مطبوع] : مؤمن قريش / عبد هللا الخنيزي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 440 -. 1961والترجمة, 

 433-425ص: -بيبليوغرافيا ص

1-922-4/1 

  الخنيزي، جهاد بن عبد اإلله    .3669

بيروت   -ين والثقافة واالجتماع [نص مطبوع] : المجتمع السعودي نموذجا / جهاد بن عبد اإلله الخنيزي. جدل الد
  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;   350 -. 2009: االنتشار العربي, 

 9789953529479ر.د.م.ك 

SS/1-301-605/1, SS/1-301-605/2 

  الخواجا عبد الفتاح   .3670

عمان :  -. 1ط -ج الجماعي [نص مطبوع] : بناء البرامج االرشادية / الخواجا عبد الفتاح. برامج االرشاد و العال
 سم. 24ص : غالف ملون ; 270 -. 2009دار المستقبل, 



1-150-410/4, 1-150-410/2 

  الخواجا، صادق إنغام    .3671

العقيدة العربية و تأثيرها في  العربي الجديد العقيدة و اإلنتاج المعرفي [نص مطبوع] : بحث في العالقة مابين
  -. 2007عمان : دار الشروق,  -قبل الميالد / صادق إنغام الخواجا. 2500اإلنتاج المعرفي العربي منذ القدم إلى 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 453

 9789957003586ر.د.م.ك  -ص. 446-ص443بيبليو.

1-953-540/1, 1-953-540/2 

  الخواجا،عبد الفتاح محمد   .3672

عمان : دار الثقافة   -تطوير اإلدارة المدرسية و القيادة اإلدارية [نص مطبوع] / عبد الفتاح محمد الخواجا. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 292 -. 2009العلمية, 

 9957164072ر.د.م.ك 

1-370-927/1, 1-370-927/2 

  الخواجة، محمد ياسر   .3673

القاهرة : مصر  -/ محمد ياسر الخواجة; حسين الدريدي.  المعجم الموجز في علم االجتماع [نص مطبوع]
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  352 -. 2011العربية, 

 978977428013ر.د.م.ك 

SHS/1-030-50/1, SHS/1-030-50/10 

  الخواجه, محمد ياسر   .3674

القاهرة :   -محمد ياسر الخواجه. علم االجتماع الحضري بين الرؤية النظرية و التحليل الواقعي [نص مطبوع] / 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  320  -. 2008دار و مكتبة اإلسراء, 

SS/1-301-425/1, SS/1-301-425/2 

  الخوارزمي, أبي القاسم جار هللا    .3675

قاسم جار هللا  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبي ال
 سم. 28ص. ;  588 -بيروت : دار المعرفة, (د.ت) .  -الخوارزمي. 

1-220-17.2/1 

  الخوارزمي, أبي القاسم جار هللا    .3676

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبي القاسم جار  
 سم. 28ص. ;  574 -دار المعرفة للطباعة و النشر, (د.ت). بيروت :  -هللا الخوارزمي. 

1-220-17.3/1 

  الخوارزمي, أبي القاسم جار هللا    .3677

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبي القاسم جار هللا  
 سم. 28ص. ;  570 -). بيروت : دار المعرفة للطباعة, (د.ت -الخوارزمي. 

1-220-17.4/1 

  الخوالدة, محمد محمود    .3678

عمان : دار   -المنهاج اإلبداعي الشامل في تربية الطفولة المبكرة [نص مطبوع] / محمد محمود الخوالدة. 



  سم. 24ص. ;  200 -. 2003المسيرة, 

 1194069957ر.د.م.ك 

1-370-73/1 

  الخوالدة،محمود عبد هللا   .3679

عمان :   -تربية الجمالية [نص مطبوع] : علم نفس الجمال / محمود عبد هللا الخوالدة, محمد عوض الترتوري. ال
  سم.24ص. ;  263 -. 2005دارالشروق, 

 x221009957ر.د.م.ك 

SH/1-111-11/1, SH/1-111-11/2 

  الخوري, توما جورج    .3680

بيروت : مجد المؤسسة  -. 01ط -ا جورج الخوري. الطفل الموهوب و الطفل بطيء التعلم [نص مطبوع] / توم
  سم. 24ص. ;  152 -. 2002الجامعية, 

 9953427003ر.د.م.ك 

SS/1-370-42/1, SS/1-370-42/2 

  الخوري،توما جورج    .3681

 -. 2008: مجد,  2008 -. 1ط. -القياس و التقويم في التربية و التعليم [نص مطبوع] / توما جورج الخوري. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 317

 9789953515052ر.د.م.ك  -. 312-307بيبليوغرافيا:ص 

1-370-579/5, 1-370-579/1 

  الخولي , محمد عبد العظيم    .3682

 -) [نص مطبوع] / محمد عبد العظيم الخولي. 1517-1250ه/923-648األزهر الشريف في العصر المملوكي (

  سم.  24ص. : غالف مل.مص.إض. ;  327 -. 2012القاهرة : دار الفكر العربي, 

 977102793ر.د.م.ك 

1-910-30/1, 1-910-30/2 

  الخولي, سناء حسنين    .3683

  -اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية, (د.ت).  -المدخل إلى علم االجتماع [نص مطبوع] / سناء حسنين الخولي. 

 سم. 24ص. ;  350

SS/1-301-75/1, SS/1-301-75/2 

  الخولي, سناء حسنين    .3684

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,   -التغير اإلجتماعي و التحديث [نص مطبوع] / سناء حسنين الخولي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  396 -. 2006

SS/1-301-340/1, SS/1-301-340/2 

  الخولي, سناء حسنين    .3685

 416 -. 2011عمان : دار المعرفة الجامعية,  -ع] / سناء حسنين الخولي. األسرة و الحياة العائلية [نص مطبو

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789957067731ر.د.م.ك  -ل. 



SS/1-301-570/1, SS/1-301-570/2 

  الخولي, لطفي    .3686

اهرة : مركز األهرام, الق -البحث عن ستالين ديمقراطي [نص مطبوع] : التراجيديا الروسية / لطفي الخولي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور: ملون ; 168 -. 1995

1-320-16/1, 1-320-16/2 

  الخولي, لطفي    .3687

/ لطفي الخولي.   1974, 1966, 1965عن الثورة في الثورة وبالثورة [نص مطبوع] : حوار مع بومدين سنوات 
  سم.  24لوان ; ص. : غالف : مصور باأل 222 - . 2011الجزائر : دار الهدى,  -

 9789947263082ر.د.م.ك 

SH/1-965-1049/1 

  الخولي, محمود سعيد ابراهيم   .3688

العنف في مواقف الحياة اليومية [نص مطبوع] : نطاقات التفاعل / محمود سعيد ابراهيم الخولي; محمد عادل  
(سلسلة  -سم.  24و مصور ; ص. : غالف ملون  170 -. 2006[القاهرة] : دار و مكتبة اإلسراء,  -عبد هللا. 

  ).1قضايا العنف ; 

 9775265746ر.د.م.ك 

SS/1-301-151/1, SS/1-301-151/2 

  الخوّلي, يمنى طريف    .3689

. 1998القاهرة : [د.ن],  -الوجودية الدينية [نص مطبوع] : دراسة في فلسفة باول تيليش / يمنى طريف الخوّلي. 

  سم.19ص. : غالف ملون ; 156 -

 061303977ر.د.م.ك × -. 155غرافيا ص: بيبليو

SH/1-101-21/1 

  الخولي،جمال إبراهيم.    .3690

 -. 2000االسكندرية : دار الثقافة العلمية.,  -فهرسة الوثائق األرشيفية. [نص مطبوع] / جمال إبراهيم. الخولي. 

 سم. 24ص. : غالف ملون. ; 97

SH/1-020-33/1, SH/1-020-33/2 

  الخولي،جمال.    .3691

االسكندرية. : دار الثقافة   -االستبدال واغتصاب األوقاف. [نص مطبوع] : دراسة وثائقية. / جمال. الخولي. 
 سم.24ص. : غالف ملون. ; 370 -العلمية., [د.ت]. 

SH/1-020-46/1, SH/1-020-46/2 

  الخولي،جمال.    .3692

االسكندرية. : دار الثقافة   -. 2ط -طبوع] / جمال. الخولي. مداخالت في علم الدبلوماتيك العربي. [نص م
 سم.24ص. : غالف ملون. ; 232 -. 2000العلمية., 

SH/1-020-54/1, SH/1-020-54/2 



  الخويسكي, زين كامل    .3693

  -في أدب صدر اإلسالم و العصر األموي [نص مطبوع] / زين كامل الخويسكي, محمد مصطفى أبو شوارب. 

 سم. 24ص. ;  244 -ة : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, (د.ت). اإلسكندري

1-928-62/1, 1-928-62/2 

  الخياط، ماجد    .3694

عمان : دار الراية للنشر و التوزيع,   -التفكير التحليلي وحل المشكالت الحياتية [نص مطبوع] / ماجد الخياط. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  216 -. 2010

 99957499065ر.د.م.ك  -يوغرافيا. ببل

SS/1-301-748/1, SS/1-301-748/2 

  الخياط،ماجد محمد    .3695

 Basics Of Measurement et evaluation Inأساسيات القياس و التقويم في التربية [نص مطبوع] = 

Education  .سم.  24ص. : غالف ملون ; 267 -.  2010عمان : دار الراية,  -/ ماجد محمد الخياط  

 9957499963ر.د.م.ك 

1-370-680/11, 1-370-680/12 

 103 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -. الخيانة الزوجية وعالقتها بالظروف العائلية. [نص مطبوع]  .3696

  سم.  27*21ورقة ; 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1640/1 

  الخير, هاني    .3697

دمشق : دار الكتاب   -ياالت السياسية في العالم [نص مطبوع] : الجزء السادس / هاني الخير. أشهر اإلغت
 سم. 24ص ;  222 -. 1994العربي, 

1-320-217/1, 1-320-217/2 

  الخيرو، الزهراء    .3698

 -الخيرو. عمارة المساجد في منطقة تيديكلت الشرقية "مسجد محمد الشيخ سنوسي" [نص مطبوع] / الزهراء 

  سم.  30*21ورقة ;  125  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.736/1 

  الداعوق, رضى محمد    .3699

لبنان : دار الكتب العلمية,   -العولمة [نص مطبوع] : تداعياتها وآثارها وسبل مواجهتها / رضى محمد الداعوق. 
  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 144 -. 2005

 2745149067ر.د.م.ك 

1-327-110/1 

  الدالي, الهادي المبروك   .3700

التاريخ السياسي و اإلقتصادي الفريقيا فيما وراء الصحراء [نص مطبوع] : من نهاية القرن الخامس عشر الى  
 -. 1999ية اللبنانية للطباعة و النشر, القاهرة : الدار المصر -بداية القرن الثامن عشر / الهادي المبروك الدالي. 



  سم. 17*24ص. ;  416

 9772705435ر.د.م.ك 

SH/1-953-197/1, SH/1-953-197/2 

  الدانى, أبي عمرو عثمان بن سعيد    .3701

القاهرة :  -كتاب اإلدغام الكبير [نص مطبوع] / أبي عمرو عثمان بن سعيد الدانى; عبد الرحمن حسن العارف. 
  سم. 24ص. ;  306 -. 2003 عالم الكتب,

 9772323567ر.د.م.ك 

SH/1-220-27/1 

  الداهري, صالح حسن    .3702

  -. 2008عمان : دار الصفاء,  -مبادئ علم النفس اإلرتقائي و نظرياته [نص مطبوع] / صالح حسن الداهري. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  299

 9789957243128ر.د.م.ك 

SS/1-150-192/1, SS/1-150-192/2 

  الداهري، صالح حسن    .3703

أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السلوكية واالنفعالية [نص مطبوع] : األسس و النظريات / صالح حسن  
  سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ;  464 -. 2008عمان : دار صفاء,   -الداهري. 

 9789957243043ر.د.م.ك 

SS/1-150-271/1, SS/1-150-271/2 

  الداهري،صالح حسن أحمد   .3704

عمان : دار    -أساسيات علم اإلجتماع النفسي التربوي و نظرياته [نص مطبوع] / صالح حسن أحمد الداهري. 
  سم. 24ص : غالف ملون ;  419 -. 2011الحامد, 

 9789957325312ر.د.م.ك 

1-370-788/1, 1-370-788/2 

  مد الداهري،صالح حسن أح  .3705

عمان : دار   -. 1ط.  -أساسيات علم النفس التربوي و نظريات التعلم [نص مطبوع] / صالح حسن أحمد الداهري. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 347 -. 2011الحامد, 

 9789957325336ر.د.م.ك 

1-370-712/1, 1-370-712/10 

  الداير, عبد هللا    .3706

الجزائر : دار   -[نص مطبوع] : اإلصالح السياسي / عبد هللا الداير.  علم السياسة واألساليب العلمية والعملية
  سم. 17*25ص. : غالف ملون و مصور. ;    296 -. 2012الكتاب الحديث, 

 9773503946ر.د.م.ك 

1-320-339/4, 1-320-339/5 

  الداير، عبد هللا    .3707

الجزائر : دار   -ضارات / عبد هللا الداير. النظم السياسية الديمقراطية [نص مطبوع] : كأساس للحوار بين الح



  سم. 17*24ص ;   334 -. 2008الكتاب الحديث, 

 9773504915ر.د.م.ك 

1-320-350/2, 1-320-350/1 

  الدبوبي، عبد هللا    .3708

عمان : دار   -اإلنفعاالت النفسية [نص مطبوع] : من منظور إسالمي وموضوعات أخرى / عبد هللا الدبوبي. 
  سم. 17×24ص. ;  295 -. 2010المأمون, 

 9789957770129ر.د.م.ك 

SH/1-210-100/1, SH/1-210-100/2 

  الددو، عمار    .3709

عمان : عالم   -البحث الداللي في كتب معاني القرآن [نص مطبوع] : ألبي عبيدة والخفش والفراء / عمار الددو. 
  سم.  20ن ; ص. : غالف ملو 223 -. 2010الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  

 978995770232ر.د.م.ك 

SH/1-220-125/1, SH/1-220-125/2 

  الدرابسة، ريما محمود   .3710

عمان : دار الحامد,   -تخطيط المدافن الرومانية [نص مطبوع] : دراسة أثرية مقارنة / ريما محمود الدرابسة. 
 سم. 17*-24ص. ;  141 -. 2010

SH/1-913-12/5, SH/1-913-12/6 

  الدراجي, بوزياني   .3711

الجزائر : دار الكتاب,  -, القبائل األمازيغية [نص مطبوع] : أدوارها مواطنها اعيانها / بوزياني الدراجي. 2
  سم.30ص. ; 263 -. 2009

  9947833001ر.د.م.ك 

 2محتوي في : , 

1-965-265.2/1, 1-965-265.2/2 

  الدراجي, بوزياني   .3712

الجزائر : دار الكتاب العربي,   -وع] : أدوارها مواطنها أعيانها / بوزياني الدراجي. القبائل األمازيغية [نص مطب
  سم. 15.5*23ص. ;  286 -. 2007

 9947833988ر.د.م.ك 

1-965-265.1/1, 1-965-265.1/2 

  الدراجي، بوزياني   .3713

ائر : دار األمل للدراسات, الجز -أدباء وشعراء من تلمسان [نص مطبوع] : الجزء الثالث / بوزياني الدراجي. 
  سم. 24X30ص. ;  510 -. 2011

 9789961858462ر.د.م.ك 

1-928-109.3/1 

  الدراجي، بوزياني   .3714

الجزائر : دار األمل للدراسات,  -أدباء وشعراء من تلمسان [نص مطبوع] : الجزء الرابع / بوزياني الدراجي. 
 سم. X 30 24ص. ;  509 -. 2011



1-928-109.4/1 

  الدراجي، بوزياني   .3715

الجزائر : دار األمل للدراسات,  -أدباء وشعراء من تلمسان [نص مطبوع] : الجزء الثاني / بوزياني الدراجي. 
  سم. 30*24ص. ;  511 -. 2011

 9789961858462ر.د.م.ك 

1-928-109.2/1 

  الدراجي، سعد عجيل مبارك    .3716

عمان : مركز الكتاب األكاديمي,    -ع] / سعد عجيل مبارك الدراجي. أساسيات الجغرافيا الطبيعية [نص مطبو
 سم. 24X30ص. ;  457 -. 2006

1-910-15/2, 1-910-15/4 

  الدرايسة ، محمد عبد هللا   .3717

عمان : دار   -الحرف اليدوية و الفن الصناعي [نص مطبوع] / محمد عبد هللا الدرايسة, عدلي محمد عبد الهادي. 
  سم. 17*24ص. ;  472 -. 2014اإلعصار, 

 9789957832773ر.د.م.ك 

SH/1-745-32/1 

  الدرايسة، محمد عبد هللا   .3718

 -. 2011عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -األسس العامة للرسم الحر [نص مطبوع] / محمد عبد هللا الدرايسة. 

 سم. 17*24ص ;  330

1-745-5/1, 1-745-5/2 

  سة، محمد عبد هللا الدراي  .3719

عمان : دار المستقبل للنشر و  -الفنون الصناعية و الحرف اليدوية [نص مطبوع] / محمد عبد هللا الدرايسة. 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  183 -. 2009التوزيع, 

 ص. 183بيبليو: 

SH/1-745-35/1, SH/1-745-35/2 

  الدرايسة، محمد عبد هللا   .3720

ص.  283 -. 2014عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -عماري [نص مطبوع] / محمد عبد هللا الدرايسة. الرسم الم
  سم. 18*25: غالف مصور. إيض. ; 

 ص. 283ص. بيبليو:  281 -ص. 243المالحق: 

SH/1-720-41/1, SH/1-720-41/2 

  الدردير, عبد المنعم أحمد   .3721

 -[نص مطبوع] : مقدمة نظرية و تطبيقات / عبد المنعم أحمد الدردير.  الجوانب اإلجتماعية في التعلم المدرسي

  سم. 24ص. ;  316 -. 2004القاهرة : عالم الكتب, 

 9772324040ر.د.م.ك 

SS/1-370-24/1, SS/1-370-24/2 



  الدردير, عبد المنعم أحمد   .3722

نعم أحمد الدردير, جابر محمد عبد علم النفس المعرفي [نص مطبوع] : قراءات و تطبيقات معاصرة / عبد الم
  سم. 24ص. : غالف ملون ;   234 -. 2005القاهرة : عالم الكتب,  -هللا. 

 1426232977ر.د.م.ك 

SS/1-150-61/1, SS/1-150-61/2 

  الدرمللى، ياسر نصر هللا محمد   .3723

سكندرية : دار الوفاء لدنيا اال -. 1ط. -طرق تنمية المكتبات [نص مطبوع] / ياسر نصر هللا محمد الدرمللى. 
  سم.  25ص. : غالف مصور. ;   459 -. 2017الطباعة والنشر, 

 9789777354912ر.د.م.ك   -ص.  456 -ص. 452بيبليو: 

SH/1-020-59/1, SH/1-020-59/2 

  الدروقي ، محمد عبد الرزاق   .3724

[نص مطبوع] / محمد عبد الرزاق   1911 - 1835برقة بين السيطرة العثمانية و القوى المحلية والطماع الجنبية 
  سم. 17*24ص. ;  282 -. 2013القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -الدروقي. 

 1151400021320ر.د.م.ك 

SH/1-953-696/1, SH/1-953-696/2 

  الدريج, محمد   .3725

 -] / محمد الدريج. التدريس الهادف من نموذج التدريس باألهداف إلى نموذج التدريس بالكفايات [نص مطبوع

 سم.24ص. : غالف مصور. ; 401 -. 2004العين : دار الكتاب الجامعي, 

SS/1-370-98/1 

  الدريج،محمد   .3726

.  2000الرباط : قصر الكتاب,  -تحليل العملية التعليمية [نص مطبوع] : مدخل إلى علم التدريس / محمد الدريج. 

  سم. 24ص. ; 247 -

 9961700597ر.د.م.ك 

1-370-824/1 

  الدسوقي عطية, طارق إبراهيم   .3727

اإلسكندرية : دار   -الشخصية اإلنسانية بين الحقيقة وعلم النفس [نص مطبوع] / طارق إبراهيم الدسوقي عطية. 
 سم.  24ص. : غالف مصور. ;  274 -. 2007الجامعة الجديدة, 

SS/1-150-59/1, SS/1-150-59/2 

  الدسوقي, سيد إبراهيم    .3728

اإلحتالل و أثره على السيادة اإلقليمية [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية على إحتالل إيران لجزر اإلمارات العربية 
  .17سم*24ص. ; 166 -. 2005القاهرة : دار النهضة العربية,  -الثالث / سيد إبراهيم الدسوقي. 

 3455304977ر.د.م.ك 

SH/1-953-162/1, SH/1-953-162/2 

  , عيد أبو المعاطي الدسوقي  .3729

الخبرة اليابانية في تعليم وتعلم العلوم [نص مطبوع] : مع تطبيقاتها في المدرسة المصرية / عيد أبو المعاطي 



  ).2(تعلم العلوم  -سم. 24ص. ; 339 -. 2008القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -الدسوقي. 

 9771752669ر.د.م.ك 

1-370-420/1, 1-370-420/2 

  الدسوقي, عيد أبوالمعاطي   .3730

الخبرة الفرنسية في تعليم وتعلم العلوم وتطبيقاتها في الدول العربية واألجنبية [نص مطبوع] / عيد أبوالمعاطي  
  ).1(تعلم العلوم  -سم. 24ص : غالف ملون ; 244 -. 2008القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -الدسوقي. 

 977438546ر.د.م.ك 

1-370-424/4, 1-370-424/5 

  الدسوقي, محمد   .3731

بيروت : دار المدار   -نظرة نقدية في الدراسات األصولية المعاصرة [نص مطبوع] / محمد الدسوقي, نقوش. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  142 -. 2004اإلسالمي, 

 995929241Xر.د.م.ك 

SH/1-210-71/1, SH/1-210-71/2 

  الدسوقي, محمد كمال   .3732

القاهرة : دار المعارف,   -الحرب العالمية الثانية [نص مطبوع] : صراع استعماري / محمد كمال الدسوقي. 
  سم. 23ص. ;  314 -. 1968

 311-305ص: -ببليوغرافيا ص

1-902-20/1 

  الدسوقي، سيد ابراهيم    .3733

القاهرة : دار   -بيق [نص مطبوع] / سيد ابراهيم الدسوقي. العالقات الدولية المعاصرة بين النظرية و التط
 سم.  24ص : غالف ملون ;  346 -. 2007النهضة العربية, 

1-327-214/1, 1-327-214/2 

  الدسوقي، محمد   .3734

 198 -. 2004بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -التجديد في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد الدسوقي. 

  سم. 17*24ص. ; 

 995929238ر.د.م.ك 

SH/1-250-61/1, SH/1-250-61/2 

  الدسوقي،سماح محمد   .3735

االسكندرية : دار  -التربية اإلعالمية بالتعليم األساسي في عصر العولمة [نص مطبوع] / سماح محمد الدسوقي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 464 -. 2010الجامعة الجديدة, 

 9789773286540ر.د.م.ك 

1-370-779/1, 1-370-779/2 

  الدسوقي،عيد أبو المعاطي   .3736

 -جودة و إعتماد مؤسسات التعليم [نص مطبوع] : الواقع و متطلبات المستقبل / عيد أبو المعاطي الدسوقي. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ; 310 -. 2010االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

 9774380657ر.د.م.ك 



1-370-740/1, 1-370-740/2 

  الدعبوسي, أحمد سامر   .3737

ص. :  186 - . 2007عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -التنمية والسكان [نص مطبوع] / أحمد سامر الدعبوسي. 
 سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-574/1 

  الدعمي, محمد    .3738

بيروت :   -يخ العربي االسالمي / محمد الدعمي. اإلستشراق [نص مطبوع] : االستجابة الثقافية الغربية للتار
  سم. 17*24ص. ;  246 -. 2006مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9953820562ر.د.م.ك 

SH/1-953-189/1 

  الدقس, محمد عبد المولى   .3739

. ص 274 -. 2005عمان : دار مجدالوي,  -علم االجتماع الصناعي [نص مطبوع] / محمد عبد المولى الدقس. 

 سم. 24; 

SS/1-301-459/1 

  الدقس، محمد عبد المولى   .3740

األردن : دار   -. 2ط. -التغير اإلجتماعي [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / محمد عبد المولى الدقس. 
 سم. 24ص. ;  314 -. 2005مجدالوي, 

SS/1-3021-557/1, SS/1-3021-557/2 

  الدلفي, محسن علي    .3741

 411 -. 2013عمان : جهينة للنشر و التوزيع,   -سعادة و التطور [نص مطبوع] / محسن علي الدلفي. الفرح و ال

  سم.  24ص. : غالف : ملون ; 

 400ص.  - 397بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-150-830/1, SS/1-150-830/2 

ن : دار زهران,  عما -. الدليل المساند لدروس اإلمالء لمعلمي و طالب الصف الثاني [نص مطبوع]  .3742
2010. 

1-370-920/1, 1-370-920/4 

  الدليمي, حميد جاعد محسن   .3743

عمان : دار   -علم اجتماع اإلعالم [نص مطبوع] : رؤية سوسيولوجية مستقبلية / حميد جاعد محسن الدليمي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  140 -. 2002الشروق, 

 9957001747ر.د.م.ك 

SS/1-301-112/1, SS/1-301-112/2 

  الدليمي, عبد الرزاق محمد   .3744

عمان : مكتبة الرائد  -تطور أساليب الدعاية و اإلعالم الصهيوني [نص مطبوع] / عبد الرزاق محمد الدليمي. 
 سم. 24ص. ;  224 -. 2004العلمية, 



1-320-99/1, 1-320-99/2 

  الدليمي, عبد الرزاق محمد   .3745

عمان : مكتبة الرائد   -الم السري و العلني لألحزاب السياسية [نص مطبوع] / عبد الرزاق محمد الدليمي. اإلع
  سم. 24ص. ;  184 -. 2004العلمية, 

 9957010182ر.د.م.ك 

1-320-97/11, 1-320-97/2 

  الدليمي، عبد الرزاق    .3746

ص. : غالف    374 -. 2016مان : اليازوري, ع -الصحافة االستقصائية [نص مطبوع] / عبد الرزاق الدليمي. 
  سم. 17*25مصور. ; 

 9789957126018ر.د.م.ك   -ص.  374 -ص. 365بيبليو: 

SH/1-070-434/1, SH/1-070-434/2 

  الدليمي،خلف حسين علي   .3747

 -. تقنيات / خلف حسين علي الدليمي-معايير- تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية [نص مطبوع] : أسس

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  752 -. 2009عمان : دار الصفاء, 

 9789957244316ر.د.م.ك 

SS/1-301-614/1, SS/1-301-614/2 

  الدليمي،طه علي حسين   .3748

.  1ط. -استراتيجيات حديثة في فن التدريس [نص مطبوع] / عبد الرحمن عبدالهاشمي; طه علي حسين الدليمي. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 283 -. 2008ر الشروق, عمان : دا -

 9789957003272ر.د.م.ك 

1-370-620/1, 1-370-620/2 

  الدمشقي ، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي    .3749

البصروي  كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : جزء السابع / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير
 سم.24ص. : مل. ; 2328 -. 2005بيروت : دارصادر,  -الدمشقي. 

1-953-548.7/1, 1-953-548.7/2 

  الدمشقي, محمد جمال الدين    .3750

( د م ) :  -موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين [نص مطبوع] : االول والثاني / محمد جمال الدين الدمشقي. 
 سم. 24ص. ;  424 -دار الفكر, (د.ت). 

SH/1-210-1/1, SH/1-210-1/2 

  الدمشقي، أبي زكريا يحيى بن شرف النووي    .3751

بيروت : دار الكتب العلمية,  -رياض الصالحين [نص مطبوع] / أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي. 
 سم. 17*24ص. ;  528 -[د.ت]. 

1-230-28/1 

  النصري   الدمشقي، عبد الرحمن بن عبد هللا  .3752

من نوادر المخطوطات العربية كتاب التاريخ [نص مطبوع] : المجلد الثاني / عبد الرحمن بن عبد هللا النصري  



  سم. 24ص. : مل. ; 970 -. 2007عمان : دار الفكر ناشرون و موزعون,  -الدمشقي. 

 9789957075392ر.د.م.ك  -ص. 961-ص947ص -بيبليو.ص

1-953-534.2/1, 1-953-534.2/2 

  الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا النصري    .3753

من نوادر المخطوطات العربية [نص مطبوع] : المجلد األول / عبد الرحمن بن عمرو بن عبد هللا النصري  
  سم. 24ص. ; 510 -. 2007عمان : دار الفكر ناشرون و موزعون,  -الدمشقي. 

 9789957075392ر.د.م.ك 

1-953-534.1/1, 1-953-534.1/2 

  الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي    .3754

 -كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي. 

 سم. 24ص. : مل. ; 348 -. 2006بيروت : دار صادر, 

1-953-548/2, 1-953-548/3 

  الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي    .3755

كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : الجزء الحادي عشر / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
 سم.24ص. : مل ; 3568 -. 2005بيروت : دار صادر,  -البصروي الدمشقي. 

1-953-548.11/1, 1-953-548.11/2 

  الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي    .3756

كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : الجزء الثالث عشر / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  
 سم.24: مل ;  4158 -. 2005بيروت : دار صادر,  -البصروي الدمشقي. 

1-953-548.13/1, 1-953-548.13/2 

  الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي    .3757

كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : جزء التاسع / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي 
 سم.24ص. : مل. ; 2919 -. 2005بيروت : دار صادر,  -الدمشقي. 

1-953-548.9/1, 1-953-548.9/2 

  الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي    .3758

كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : جزء األول / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي  
 سم.24ص. : مل. ; 592 -. 2005بيروت : دار صادر,  -الدمشقي. 

1-953-548.1/1, 1-953-548.1/2 

  الدمشقي، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير البصروي    .3759

كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : جزء الثالث / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير البصروي الدمشقي. 
 سم. 24ص. : مل. ; 1184 - . 2005بيروت : دار صادر,  -

1-953-548.3/3, 1-953-548.3/1 



  الدمشقي، مصطفى حمدي بن أحمد الكردي البالوي    .3760

قالئد الذهب [نص مطبوع] : في معرفة أنساب قبائل العرب / مصطفى حمدي بن أحمد الكردي البالوي 
 سم. 35ص. : غالف ملون ;  248 -. 2005بيروت : دار ومكتبة الهالل,  -الدمشقي; كامل سلمان الجبوري.  

SH/1-953-746/1 

  الدمشقي،عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي    .3761

كتاب البداية و النهاية [نص مطبوع] : جزء الخامس / عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  
 سم.24ص. : مل. ; 1753 -. 2005بيروت : دار صادر,  -البصروي الدمشقي. 

1-953-548.5/1, 1-953-548.5/2 

  الدهشان، سامح   .3762

القاهرة : دار األحمدي,  -معتقل أبو غريب العار األمريكي والذل العربي [نص مطبوع] / سامح الدهشان. 
  سم. 17×24ص ;  259 -. 2007

 9774140206ر.د.م.ك 

1-327-169/3, 1-327-169/1 

  الدهشان،جمال علي   .3763

 -. 1ط.  -الخبرة األجنبيةو التجربة المصرية / جمال علي الدهشان.  االعتماد األكاديمي [نص مطبوع] :

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 110 -. 2007االسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

 9772733285ر.د.م.ك 

1-370-728/1, 1-370-728/2 

  الدهشي،محمد بن عامر   .3764

عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -/ محمد بن عامر الدهشي.  دليل الطلبة و العاملين في التربية الخاصة [نص مطبوع]
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 295 -. 2007

 995707492Xر.د.م.ك 

1-370-694/1, 1-370-694/2 

  الدواي،عبد الرزاق    .3765

في الثقافة و الخطاب عن حرب الثقافات [نص مطبوع] : حوار الهويات الوطنية في زمن العولمة / عبد الرزاق 
ص. : غالف مصور باأللوان ;   216 -. 2013الدوحة : المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات,  -دواي. ال

  سم. 24

 9789953026794ر.د.م.ك  -. 194-185بيبليوغرافيا:ص.

SS/1-301-941/1, SS/1-301-941/2 

م) [نص   1141-711ه/539-92الدور الثقافي ألهل الذمة باألندلس من الفتح إلى سقوط المرابطين (  .3766
  سم. 27*21ورقة ;  111 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -. مطبوع]

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1386/1 

  -. [نص مطبوع] : نجم شمال إفريقيا 1939- 1914الدور السياسي للهجرة الى فرنسا بين الحربين   .3767

  سم.  24ص ;  270 -. 2007المطبوعات الجامعية, الجزائر : ديوان  

 2106609961ر.د.م.ك 



  الدوري, عبد العزيز    .3768

بيروت : المطبعة الكاثوليكية,  -بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب [نص مطبوع] / عبد العزيز الدوري. 
  ). 10(نصوص ودروس ;  -.سم.  17*24ص. ; 440 -. 1960

  437-426ص: -بيبليوغرافية :ص

SH/1-953-8/1, SH/1-953-8/2 

  الدوري, عبد العزيز    .3769

لبنان : مركز  -أوراق في التاريخ والحضارة [نص مطبوع] : أوراق في الفكر والثقافة / عبد العزيز الدوري. 
  سم.24ص. ; 367 -.  2009دراسات الوحدة العربية, 

 9789953822808ر.د.م.ك 

1-953-307.3/5, 1-953-307.3/6 

  الدوري, عبد العزيز    .3770

 -أوراق في التاريخ والحضارة [نص مطبوع] : أوراق في التأريخ العربي اإلسالمي / عبد العزيز الدوري. 

(األعمال الكاملة للدكتور  -سم. 17*24ص. ; 430 -. 2009لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية,  -الثانية. 
  ). 10عبد العزيز الدوري ; 

 9789953822754ر.د.م.ك 

SH/1-953-307.3/15, SH/1-953-307/16 

  الدوري, عبد العزيز    .3771

أوراق في التاريخ والحضارة [نص مطبوع] : أوراق في التاريخ اإلقتصادي واإلجتماعي / عبد العزيز الدوري. 
  سم.24ص. ; 366 -. 2009لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية,  -

 9789953822587ر.د.م.ك 

1-953-307.5/6, 1-953-307.5/7 

  الدوري, عبد العزيز    .3772

بيروت : مركز   -أوراق في التاريخ والحضارة [نص مطبوع] : أوراق في علم التأريخ / عبد العزيز الدوري. 
  ). 8ري ; (األعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدو -سم. 17*24ص. ; 320 -.  2009دراسات الوحدة العربية, 

 9789953822563ر.د.م.ك 

1-953-307.2/6, 1-953-307.2/7 

  الدوري, عبد العزيز    .3773

لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية,  -نشأة علم التاريخ عند العرب [نص مطبوع] / عبد العزيز الدوري. 
  سم.24ص. ; 395 -. 2009

 9789953821436ر.د.م.ك 

1-953-307.4/4, 1-953-307.4/1 

  الدوري, عبد العزيز    .3774

بيروت : دار الغرب  -أوراق في التاريخ والحضارة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد العزيز الدوري. 
 سم.17سم×24ص. ; 311 -. 2007االسالمي, 

1-953-416.2/1 



  الدوري, عبد العزيز    .3775

بيروت : دار الغرب  -العزيز الدوري. أوراق في التاريخ والحضارة [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد 
 سم.17سم×24ص. ; 285 -. 2007االسالمي, 

1-953-416.1/1 

  الدوري, عبد العزيز    .3776

بيروت : دار الغرب  -أوراق في التاريخ والحضارة [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد العزيز الدوري. 
 سم.17سم×24ص. ; 375 -. 2007االسالمي, 

1-953-416.3/1 

  الدوري, عبد العزيز    .3777

بيروت : دار الغرب  -أوراق في التاريخ والحضارة [نص مطبوع] : الجزء الرابع / عبد العزيز الدوري. 
 سم.17سم×24ص. ; 289 -. 2007االسالمي, 

1-953-416.4/1 

  الدوري,عبد العزيز    .3778

لبنان : مركز دراسات الوحدة  -الدوري.  دراسات في العصور العباسية المتأخرة [نص مطبوع] / عبد العزيز
  سم.24ص. ; 231 -. 2009العربية, 

 9789953821047ر.د.م.ك 

1-953-307.6/4, 1-953-307.6/5 

  الدوري، سعاد معروف   .3779

القاهرة : دار الوفاء   -دراسات في الصحة النفسية و اإلرشاد النفسي [نص مطبوع] / سعاد معروف الدوري. 
  سم. 18*25ص. : غالف مصور. ;  440 -. 2014و النشر,  لدنيا الطباعة

 9789777350037ر.د.م.ك  -ص.  431 -ص. 429ص. بيبليو:  432 -ص. 362مالحق: 

SS/1-150-741/1, SS/1-150-741/2 

  الدوري، عبد العزيز    .3780

  223 -عربية, [د.ت]. بيروت : مركز دراسات الوحدة ال -النظم االسالمية [نص مطبوع] / عبد العزيز الدوري. 

  )). 2(األعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري (  -سم.  24ص : غالف ملون ; 

 ببليوغرافيا

1-320-466/1, 1-320-466/2 

  الدوري، عبد العزيز    .3781

 -. العصر العباسي األول [نص مطبوع] : دراسة في التاريخ السياسي و اإلداري و المالي / عبد العزيز الدوري

(األعمال الكاملة للدكتور  -سم. 24ص. : مل. ; 306 -. 2009بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -. 2ط
  ). 3عبد العزيز الدوري

 9789953822617ر.د.م.ك  -ص. 296-ص273ص -بيبليو.ص

1-953-469/6, 1-953-469/1 

  الدوالتي،عبد العزيز    .3782

ص.  ENAG, 2011. - 192الجزائر :  -/ عبد العزيز الدوالتي.  مسجد قرطبة و قصر الحمراء [نص مطبوع]



  سم. 30: غالف ملون ; 

 9789931000617ر.د.م.ك 

1-726-5/1, 1-726-5/2 

  الدويبي, عبد السالم بشير   .3783

ص. :  144 -. 2006عمان : دار الشروق,  - علم االجتماع الطبي [نص مطبوع] / عبد السالم بشير الدويبي. 
  سم.  24ر باأللوان ; غالف مصو

 9957002201ر.د.م.ك 

SS/1-301-348/1, SS/1-301-348/2 

  الدويك، محمد سالمة مسلم   .3784

المجرم والجريمة و العقاب [نص مطبوع] : ( قصور السياسة العقابية ) : دراسة قانونية للتعريف بالجرم و 
بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -ماهية العقوبة .... / محمد سالمة مسلم الدويك.  الجريمة و البحث في

  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  255 -. 2015

 9786144016664ر.د.م.ك 

SS/1-340-9/1, SS/1-340-9/2 

  الديبري، عبد العال    .3785

ة مع أحدث التشريعات العربية في مجال الجرائم اإللكترونية [نص مطبوع] : دراسة قانونية قضائية مقارن
القاهرة : المركز القومي   -مكافحة جرائم المعلوماتية واألنترنيت / عبد العال الديبري; محمد الصادق إسماعيل. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  424  -. 2012لإلصدارات القانونية, 

SS/1-301-895/1, SS/1-301-895/2 

  بن عبد الرحمن   الديسي، محمد  .3786

مجموع مشتمل على ترجمة الشيخ اإلمام محمد بن عبد الرحمن الديسي من كتب مختارة [نص مطبوع] :  
  -. 2014الجزائر : دار كردادة,  -مجموع فتاوى ورسائل / محمد بن عبد الرحمن الديسي, عبد الرحمن دويب. 

  ).2ته وآثاره ; (الشيخ محمد عبد الرحمن الديسي حيا -سم.  25غالف اسود. ; 

 9789931407195ر.د.م.ك 

SH/1-922-39.2/1 

  الديسي، محمد بن عبد الرحمن    .3787

, مجموع مشتمل على رسائل للديسي [نص مطبوع] :  3الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره. 
الجزائر : دار   -دويب.   الوردة الجنية في نظم الخصائص الفقهية / محمد بن عبد الرحمن الديسي; عبد الرحمن

  (الشيخ محمد عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره). -سم.  25ص. : غالف اسود. ;  521 -. 2014كردادة, 

  9789931407201ر.د.م.ك 

 3محتوي في : الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره, 

SH/1-922-39.3/1 

  الديسي، محمد بن عبد الرحمن    .3788

, الموجز المفيد في شرح درة عقد الجيد [نص مطبوع] :  4د بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره. الشيخ محم
 -فوز الغانم في شرح قصيدة اإلمام محمد بن أبي القاسم / محمد بن عبد الرحمن الديسي; عبد الرزاق دحمون. 

حمد عبد الرحمن الديسي حياته (الشيخ م -سم.   25ص. : غالف اسود. ;  500  -. 2014الجزائر : دار كردادة, 
  وآثاره). 



  9789931407218ر.د.م.ك 

 4محتوي في : الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره, 

SH/1-922-39.4/1 

  الديسي، محمد بن عبد الرحمن    .3789

فة األفاضل  , هدم المنار وكشف العوار [نص مطبوع] : تح5الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره. 
غالف  -. 2014الجزائر : دار كردادة,  -في ترجمة سيدي نايل / محمد بن عبد الرحمن الديسي; محمد بسكر. 

  ).5(.. ;  -سم.  25أسود. ; 

  9789931407225ر.د.م.ك 

 5محتوي في : الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره, 

SH/1-922-39.5/1 

  د الرحمن  الديسي، محمد بن عب  .3790

, الفرائد الحسان في شرح تحفة اإلخوان [نص مطبوع] :  6الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره. 
 -. 2014الجزائر : دار كردادة,  -هدم المنار وكشف العوار / محمد بن عبد الرحمن الديسي; محمد حسن خنفر. 

  (.). -سم.  25غالف أسود. ; 

  9789931407232ر.د.م.ك 

 6حتوي في : الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره, م

SH/1-922-39.6/1 

  الديسي، محمد بن عبد الرحمن    .3791

, تنوير األلباب بمعاني الشهاب [نص مطبوع] : النصح  7الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره. 
الجزائر : دار كردادة,  -ي; محمد شايب شريف. المبذول لقراء سلم الوصول / محمد بن عبد الرحمن الديس

  (.).  -سم.  25غالف أسود. ;  -. 2014

  9789931407249ر.د.م.ك 

 7محتوي في : الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره, 

SH/1-922-39.7/1 

  الديلمي, نزهت محمود   .3792

عمان : دار   -اإلعالم / نزهت محمود الديلمي.  الخطاب الدعائي [نص مطبوع] : مفهومه ووظائفه عبر وسائل 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  216 -النفائس للنشر و التوزيع, [د.ت]. 

 9789957801809ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-760/1, SH/1-001.5-760/2 

  الديلمي، عبد الرزاق محمد   .3793

. 2011[د.م] : دار وائل للنشر,  -ق محمد الديلمي. العالقات العامة [نص مطبوع] : رؤية معاصرة / عبد الرزا

  سم.X17سم24ص. ;  244 -

 9789957119034ر.د.م.ك 

1-659-58/1, 1-659-58/2 

  الديلمي، عبد الرزاق محمد   .3794

 -. 2005عمان : دار حريرللنشر,  -العالقات العامة في التطبيق [نص مطبوع] / عبد الرزاق محمد الديلمي. 

  سم. 18*24ف مصور. ; ص. : غال 208

 9957380028ر.د.م.ك 



1-659-7/7, 1-659-7/8 

  الدينالي، نور إبراهيم    .3795

[نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة  967-717الدولة البيزنطيةفي فترة حكم األسرتين األيسورية و المعمورية
  سم.24مص.مل. ;  ص. :364  -. 2008طرابلس : جامعة قاريونس,  -نور إبراهيم الدينالي.  /

 9959241408ر.د.م.ك 

1-940-64/2, 1-940-64/3 

  الدينالي، نورا إبراهيم   .3796

[نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة  967-717الدولة البيزنطية في فترة حكم األسرتين األيسورية و العمورية 
  سم.24مص.مل. ;  ص. :364  -. 2008طرابلس : جامعة قاريونس,  -نورا إبراهيم الدينالي.  /

 9959241408ر.د.م.ك  -ص. 349-ص347ص -بيبليو.ص

1-953-543/1, 1-953-543/2 

  الذراع، اسيا سعدون شايب    .3797

 - .edition rafar, 2012الجزائر :  -أقفاص القردة يسيدي فرج [نص مطبوع] / اسيا سعدون شايب الذراع. 

  سم.21ص. : مص.مل. ; 210

 9789961991855ر.د.م.ك 

1-965-741/1, 1-965-741/2 

 29 -1959مارس   29الذكرى الخمسون الستشهاد العقيدين: عميروش و سي الحواس [نص مطبوع] :   .3798

الجزائر :   -. 1954/ المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر  2009مارس 
MPS .( د.ت ) ,- م.س 15*23ص. : غالف مصور. ;  82 

SH/1-920-197/1, SH/1-920-197/2 

  الذنيبات، عوض عبد الكريم   .3799

عمان : دار كنوز المعرقة,  -المدخل إلى تاريخ العلوم عند العرب [نص مطبوع] / عوض عبد الكريم الذنيبات. 
  سم.24ص. : مل. ; 244 -. 2011

 9789957741815ر.د.م.ك 

SH/1-953-559/1, SH/1-953-559/2 

  الذهبي, أبي عبد هللا   .3800

, تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : السيرة النبوية الشريفة : الجزء األول / أبي 1ج:
ص. : غالف مذهب ;  654 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -عبد هللا الذهبي, مصطفى عبد القادر عطا. 

  سم. 24

  0435374512ر.د.م.ك 

 1توي في : , ج:مح

1-210-130.1/1, 1-210-130.1/2 

  الذهبي، شمس الدين   .3801

 سم. 24ص. ;  215 -الجزائر : دار الكتاب الحديث, [د.ت].  -الكبائر [نص مطبوع] / شمس الدين الذهبي. 

SH/1-240-16/1 



  الذهبي، شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان   .3802

مطبوع] : الجزء األول / شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي; أحمد   طبقات القراء [نص
(تحقيق   -سم.  30ص. ;  555 -. 2006الرياض : مركزالملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية,  -خان. 

  ).8التراث ; 

 996089049xر.د.م.ك 

SH/1-922-40.1/1, SH/1-922-40.1/2 

  س الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، شم  .3803

طبقات القراء [نص مطبوع] : الجزء الثاني / شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي; أحمد 
(تحقيق   -سم.  30ص. ;  590 -. 2006الرياض : مركزالملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية,  -خان. 

  ).8التراث ; 

 996089049xر.د.م.ك 

SH/1-922-40.2/1, SH/1-922-40.2/2 

  الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3804

-هجري   140هجري الى ستة  81الثالث, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة 

ص. ;  752 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -/ أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  14الى  9الطبقات 
  سم. 17*24

  9782745143532ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثالث

SH/1-920-231.3/1 

  الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3805

-هجري  180هجري الى سنة  141الرابع, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة 

ص. ;  656 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -لذهبي. / أبي عبد هللا شمس الدين ا 18الى  15الطبقات 
  سم. 17*24

  978274514353ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الرابع

SH/1-920-231.4/1 

  الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3806

 -هجري  220هجري الى سنة  181الخامس, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة 

سم. ;  670 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -/ أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  22لى  19قات الطب
  سم. 17*24

  978274514353ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الخامس

SH/1-920-231.5/1 

  الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3807

 -هجري  260هجري الى سنة  221] : سنة السادس, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع 

ص. ;  752 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -/ أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  26الى  23الطبقات
  سم. 17*24

  978274514353ر.د.م.ك 

 محتوي في : , السادس



SH/1-920-231.6/1 

  الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3808

-هجري  320هجري الى سنة  261الم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة السابع, تاريخ اإلس

ص. ;  822 -. 2005بيرون : دار الكتب العلمية,  -/ أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  32الى  27الطبقات 
  سم. 17*24

  978274514353ر.د.م.ك 

 محتوي في : , السابع

SH/1-920-231.7/1 

  عبد هللا شمس الدين   الذهبي،أبي  .3809

 -هجري  380هجري الى سنة  321الثامن, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة 

ص. ;  712 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -/ أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  38الى  33الطبقات 
  م. 17*24

  978274514353ر.د.م.ك 

 ثامنمحتوي في : , ال

SH/1-920-231.8/1 

  الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3810

-هجري  450هجري الى سنة  381التاسع, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة 

ص. ;  776 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -/ أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  45الى  39الطبقات 
  م.س 17*24

  978274514353ر.د.م.ك 

 محتوي في : , التاسع

SH/1-920-231.9/1 

  الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3811

 -هجري  700هجري الى  651الرابع عشر, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة 

ص. ;  944 -. 2005دار الكتب العلمية, بيروت :  -/ أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  70الى  66الطبقات 
  سم. 17*24

  978274514353ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الرابع عشر 

SH/1-920-231.14/1 

  الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3812

 -هجري  510هجري الى سنة  451العاشر, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة 

ص. ;  760 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -/ أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  51الى  46الطبقات 
  سم. 17*24

  978274514353ر.د.م.ك 

 محتوي في : , العاشر

SH/1-920-231.10/1 

  الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3813

 570هجري الى سنة  511 الحادي عشر, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة

 879 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -/ أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  57الى  52الطبقات  -هجري 



  سم. 17*24ص. ; 

  978274514353ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الحادي عشر 

SH/1-920-231.11/1 

  الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3814

 -هجري  610هجري الى  571إلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة الثاني عشر, تاريخ ا

ص. ;  752 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -/ أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  61الى  58الطبقات 
  سم. 17*24

  978274514353ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثاني عشر

SH/1-920-231.12/1 

  ي،أبي عبد هللا شمس الدين  الذهب  .3815

 -هجري  650هجري الى  611الثالث عشر, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة 

  سم. 17*24 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -/ أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  65الى  62الطبقات 

  978274514353ر.د.م.ك 

 ث عشرمحتوي في : , الثال

SH/1-920-231.13/1 

 الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3816
فهرس األعالم المترجم لهم في   : [Texte imprimé] الخامس عشر, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم

بيروت -تاريخ اإلسالم / أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.   : Dar Al- Kotob Al-ilmiyah, 2005. - 

 .سم 17*24

ISBN 978274514353 

contenu dans : , الخامس عشر 

SH/1-920-231.15/1 

  الذهبي،أبي عبد هللا شمس الدين    .3817

 -هجري  80هجري الى سنة  11الثاني, تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير و األعالم [نص مطبوع] : سنة 

ص. ;   600 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -أبي عبد هللا شمس الدين الذهبي.  / 8الى  1الطبقات 
  سم. 17*24

  9782745143532ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-920-231.2/1 

  الذوادي, محمود    .3818

 -د الذوادي. الثقافة بين تأصيل الرؤية اإلسالمية و اغتراب منظور العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] / محمو

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  276 -. 2006بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة, 

 1321299959ر.د.م.ك 

SS/1-301-402/1, SS/1-301-402/2 

  الذوادي، محمود    .3819

بيروت : مجد  -المقدمة في علم اإلجتماع الثقافي برؤية عربية إسالمية [نص مطبوع] / محمود الذوادي. 



  سم.  24ص. : غالف ملون ;   296 -. 2010سة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع, المؤس

 9789953515748ر.د.م.ك 

SS/1-301-654/1, SS/1-301-654/2 

  الذوادي، محمود    .3820

 -الثقافة بين تأصيل الرؤية السالمية واغتراب منظور العلوم االجتماعية [نص مطبوع] / محمود الذوادي. 

  سم. 24ص. ;  276 -. 2005دار الكتاب الجديد المتحدة, بيروت : 

 9959293211ر.د.م.ك 

SS/1-301-771/1, SS/1-301-771/2 

  الراجحي, زكية عبد السالم   .3821

- 917ه/448-305العالقات السياسية والحضارية بين الدولتين البيزنطية والفاطمية [نص مطبوع] : خالل الفترة(

ص. : غالف ملون ;  263 -. 2008ليبيا : منشورات جامعة قاريونس,  -م الراجحي. م ) / زكية عبد السال1056
  سم.24

 9959241092ر.د.م.ك 

1-902-62/1, 1-902-62/2 

  الراجحي، زكية عبدالسالم عاشور علي    .3822

 448 - 305العالقات السياسية و الحضارية بين الدولتين البيزنطية و الفاطمية [نص مطبوع] : خالل الفترة ( 

بنغازي ( ليبليا ) : منشورات جامعة قار  -م / زكية عبدالسالم عاشور علي الراجحي.  1056 - 917هجرية الى 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  263 -.  2008يونس, 

 9959241092ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا، مالحق، جداول، خرائط. 

1-327-217/1, 1-327-217/2 

  الراجحي، فاطمة راشد   .3823

 160 -. 2012عمان : دار جرير,  -راسات في نحو القرآن الكريم [نص مطبوع] / فاطمة راشد الراجحي. د

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957382483ر.د.م.ك 

1-220-179/1, 1-220-179/2 

  الرازي، أبو علي أحمد    .3824

 142 -. 2006ار صادر, بيروت : د -تهذيب األخالق وتطهير األعراق [نص مطبوع] / أبو علي أحمد الرازي. 

 سم. 24x30ص. ; 

SH/1-210-113/1 

  الرازي، محمد بن أبي بكر   .3825

 13×17ص. ;  336 -. 2007عمان : دار الفكر,  -مختار الصحاح [نص مطبوع] / محمد بن أبي بكر الرازي. 

  سم.

 97899574975ر.د.م.ك 

1-210-156/1, 1-210-156/2 

  الراشدي, ناصر الدين سعيدوني   .3826

  -القول األوسط [نص مطبوع] : في أخبار بعض من جل بالمغرب األوسط / ناصر الدين سعيدوني الراشدي. 



  سم. 21ص. ;  112 -. 1991بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  

 103-91ص:  -كشاف ص

1-965-5/1, 1-965-5/2 

  الراشدي، أحمد بن محمد   .3827

لجماني في ابتسام الثغر الوهراني [نص مطبوع] / أحمد بن محمد الراشدي; عبد الرحمان دويب; المهدي الثغر ا
(وزارة الثقافة  -سم.  17*25ص. : غالف ملون ;  493 -. 2013الجزائر : عالم المعرفة,  -البوعبدلي. 

  الجزائر).

 9789931347125ر.د.م.ك 

1-965-768/2, 1-965-768/1 

  , نائلة السليني الراضوي  .3828

تاريخية التفسير القرآني [نص مطبوع] : قضايا األسرة و اختالف التفاسير النكاح و الطالق و الرضاعة و  
 سم. 24ص. ;  256 -. 2002بيروت : المركز الثقافي العربي,  -المواريث / نائلة السليني الراضوي. 

SH/1-220-24/1, SH/1-220-24/2 

  الراضي، رشيد   .3829

بيروت :    -حجاج والمغالطة [نص مطبوع] : من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار / رشيد الراضي. ال
  سم. 17*24ص ;  136 -. 2010دارالكتاب الجديد, 

 9959294807ر.د.م.ك 

SH/1-160-35/1, SH/1-160-35/2 

  الرافعي, عبد الرحمان    .3830

و سعيد و أوائل عهد إسماعيل / عبد الرحمان الرافعي.  عصر إسماعيل [نص مطبوع] : يشتمل على عهد عباس
 سم. 17*24ص ;  306 -. 1948القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -. 02ط.  -

SH/1-953-76.1/1, SH/1-953-76.1/2 

  الرافعي, عبد الرحمن   .3831

القاهرة : الدار القومية  -. 3ط. -الثورة العرابية و اإلحتالل اإلنجليزي [نص مطبوع] / عبد الرحمن الرافعي. 
 . سم.17*24ص. ;  636 -. 1966للطباعة و النشر, 

SH/1-953-70/1, SH/1-953-70/2 

  الرافعي, عبد الرحمن   .3832

[نص مطبوع] : الجزء االول و الثاني /  1921إلى سنة  1914تاريخ مصر القومي من سنة  1919ثورة سنة 
  سم. 17*24ص ;  314ص+280 -. 1955رة : مكتبة النهضة المصرية,  القاه -. 2ط. -عبد الرحمن الرافعي. 

 ببليوغرافيا  311-285ص: -كشاف ص

SH/1-953-72/1, SH/1-953-72/2 

  الرافعي, عبد الرحمن   .3833

 -. 1951القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -. 3ط . -عصر محمد علي [نص مطبوع] / عبد الرحمن الرافعي. 

 سم.25;  ص.742

SH/1-953-77/1, SH/1-953-77/2 



  الرافعي, عبد الرحمن   .3834

القاهرة :  -. 2ط.  -عصر إسماعيل [نص مطبوع] : ختام الكالم عن عصر إسماعيل / عبد الرحمن الرافعي. 
  . 17*24ص. : إيض. ; 344 -.  1948مكتبة النهضة المصرية, 

 342-320ص: -مالحق ص 313-299ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-76.2/1, SH/1-953-76.2/2 

  الرافعي, مصطفى    .3835

  -بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة, (د.ت).  -اإلسالم انطالق ال جمود [نص مطبوع] / مصطفى الرافعي. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  200

1-210-24/1 

  الرافعي, مصطفى    .3836

ص. :  204  -. 1958بيروت : دار مكتبة الحياة,  -الرافعي.  اإلسالم [نص مطبوع] : نظام إنساني / مصطفى
 سم. 24غالف ملون ; 

1-210-30/1 

  الرافعي، مصطفى صادق   .3837

بيروت : دار الكتب  -رسائل األحزان في فلسفة الجمال والحب [نص مطبوع] / مصطفى صادق الرافعي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  87 -. 2002العلمية, 

 2745135406د.م.ك ر.

SH/1-030-39/1 

  الرامخ, السيد محمد   .3838

القاهرة : دار   -علم االجتماع اإلقتصادي [نص مطبوع] : دراسات نظرية وتطبيقية / السيد محمد الرامخ. 
 سم. 24ص. : غالف مصو باأللوان ;   332 -. 2008المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-422/1, SS/1-301-422/2 

  الراوي, عمر احمد   .3839

مرجع الطالب في المواريث على المذهب المالكي [نص مطبوع] / عمر احمد الراوي; مبارك بن محمد بلوتي  
 سم.  21ص. ;   288 -. 2002بيروت : دار الكتب العلمية,  -عبد المجيد خيالي. 

SH/1-250-32/1, SH/1-250-32/2 

    الراوي، بان حميد  .3840

 237 -. 2010عمان : دار دجلة,  -الحطيئة في معيار النقد [نص مطبوع] : قديما وحديثا / بان حميد الراوي. 

 سم. 17×24ص. ; 

1-928-103/3, 1-928-103/2 

  الربابعة, هارون محمد بدر الدين    .3841

نموذجا /  -تهد ونهاية المقتصداللغة والشريعة [نص مطبوع] : أثر النحو والبالغة في األحكام الفقهية بداية المج
  سم. 14*24ص. : غالف ملون ;  231 -. 2008عمان : كنوز المعرفة,  -هارون محمد بدر الدين الربابعة. 

 9789957463809ر.د.م.ك 

SH/1-250-60/1 



  الربضي, مريم سالم    .3842

عمان :   -مريم سالم الربضي.  /التفكير الناقد في الدراسات اإلجتماعية [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق 
 سم. 24ص ;  214 -. 2007دار الكتاب الثقافي, 

1-370-226/1, 1-370-226/2 

  الربضي،انصاف    .3843

ص ; 391 -. 2007عمان : دار الفكر,  -علم الجمال [نص مطبوع] : بين الفلسفة و اإلبداع / انصاف الربضي. 
 سم.24

SH/1-111-17/1, SH/1-111-17/2 

  الربيعي ، أكرم فرج    .3844

الكفاية السيميائية في التحرير الصحفي [نص مطبوع] : دراسة في العالمات و تطبيق المربع السيميائي / أكرم  
  سم. 17*24ص. ;  252 -. 2016عمان : دار أمجد,  -فرج الربيعي. 

 9789957991975ر.د.م.ك 

SH/1-070-417/1, SH/1-070-417/2 

  الربيعي, فالح    .3845

 158 -. 2001القاهرة : الدار الثقافية للنشر,  -اريخ المعتزلة [نص مطبوع] : فكرهم وعقائدهم / فالح الربيعي. ت

  سم.  24ص. ; 

 977339025Xر.د.م.ك  -.  156-151ص -ببليوغرافيا ص

SH/1-240-9/1, SH/1-240-9/2 

  الربيعي، خالدة عبد الحسين   .3846

عمان : دروب للنشر والتوزيع :  -خالدة عبد الحسين الربيعي.  /تاريخ األزياء وتطورها [نص مطبوع] 
  سم. 17*24ص ;  171 -. 2011اليازوري, 

 9789957790356ر.د.م.ك 

1-701-17/1, 1-701-17/2 

  الربيعي،محمود داود   .3847

/ محمود داود  Stratégies of coopérative learningاستراتيجيات التعلم التعاوني [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 146  -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  -الربيعي. 

 9789957703783ر.د.م.ك 

1-370-745/1, 1-370-745/2 

  الرجوب، نايف محمود    .3848

 -. 2008عمان : دار الثقافة العلمية,  -أحكام الخطبة في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / نايف محمود الرجوب. 

  سم. 17*24ص. ;  272

 978995716323ر.د.م.ك 

1-250-111/1, 1-250-111/2 

  الرحامنة, ناصر سعود    .3849

عمان : أمانة   -اإلتجاهات اإلعالمية الحديثة [نص مطبوع] : الصحافة اإلكترونية / ناصر سعود الرحامنة. 



  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   208 -. 2016عمان الكبرى, 

 202ص. -195يبليوغرافيا : ص. ب

SH/1-070-414/1, SH/1-070-414/2 

  الرحباني, عبير    .3850

. 2015عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع,  -اإلستعمار اإللكتروني و اإلعالم [نص مطبوع] / عبير الرحباني. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  328 -

 9789957226176ر.د.م.ك  -. 328ص. -326بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-001.5-768/1, SH/1-001.5-768/2 

  الرحماني، صباح فاضل   .3851

 214 -. 2012عمان : دار الحامد,  -اإلسكان [نص مطبوع] : سياسات و تخطيط / صباح فاضل الرحماني. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789957325930ر.د.م.ك 

SS/1-301-967/1, SS/1-301-967/2 

  الرحيم, عبد الحسين مهدي    .3852

طرابلس : الجامعة  -المؤهالت واإلنجاوات / عبد الحسين مهدي الرحيم. العصر العباسي األول [نص مطبوع] : 
  سم.17*24ص. ; 738 -. 2002المفتوحة, 

 9959330133ر.د.م.ك 

SH/1-953-333/1, SH/1-953-333/2 

  الرخيلي, وهبة    .3853

: دار الفكر, دمشق  -. 02ط. -الفقه اإلسالمي و أدلته [نص مطبوع] : الطهارة و الصالة / وهبة الرخيلي. 
  سم. 25ص. ;  846 -. 1985

 بيبليوغرافيا

1-250-4.1/1 

  الرديني، محمد عبد الكريم   .3854

الجزائر   -في البدء يكون الصدق [نص مطبوع] : في حكمة الصادقين و الصادقات / محمد عبد الكريم الرديني. 
  سم.  16ص. ;  47 -. 2010: دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789947262467.د.م.ك ر

1-210-233/1, 1-210-233/3 

  الرزقي، شرقي    .3855

وثائق و نصوص من ذخائر التراث المغاربي المخطوط [نص مطبوع] : في علم المكاييل و المقاييس و األوزان 
  سم. 16*24ص. : غالف مصور.إيض. ;   307 -. 2013الجزائر : موفم للنشر,  -اإلسالمية / شرقي الرزقي. 

 978993100397ر.د.م.ك  -ص.  300 -ص. 283ص. بيبليو:  280 -ص. 267مالحق: 

1-709-29/1 

  الرزقي، شرقي    .3856

الجزائر   -الجراحة الطبية عند المسلمين في القرون الوسطى [نص مطبوع] : ممارسة و تأليفا / شرقي الرزقي. 
  سم.17* 24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  264 -. 2013: موفم للنشر, 



ر.د.م.ك  -. 239ص. -225. ملحق المصطلحات العلمية : ص.251ص. -241بيبليغرافيا : ص. 
9789931001553 

SH/1-953-173/1 

  الرشدان, عبد هللا    .3857

  -. 2006عمان : دار الشروق,  -المدخل الى التربية و التعليم [نص مطبوع] / عبد هللا الرشدان, نعيم جعنيني. 

  سم. 24ص ;  366

 3071009957ر.د.م.ك 

SS/1-370-187/1, SS/1-370-187/2 

  الرشدان, عبد هللا زاهي   .3858

ص ;  434 -. 2005عمان : دار وائل,  -التربية و التنشئة اإلجتماعية [نص مطبوع] / عبد هللا زاهي الرشدان. 
  سم. 24

 5604119957ر.د.م.ك 

SS/1-370-199/1, SS/1-370-199/2 

  د هللا زاهي الرشدان،عب  .3859

ص. : غالف  500 -. 2008عمان : دار وائل,   -في اقتصاديات التعليم [نص مطبوع] / عبد هللا زاهي الرشدان. 
  سم. 24ملون ; 

 9957112031ر.د.م.ك 

1-370-623/1 

  الرشود ، عبد هللا بن سعد   .3860

عمان : دار الحامد :  -د. ظاهرة االنتحار [نص مطبوع] : التشخيص و العالج / عبد هللا بن سعد الرشو
  سم. 17*24ص. ;  186 -. 2014األكادميون, 

 9789960973999ر.د.م.ك 

SS/1-150-748/1, SS/1-150-748/2 

  الرشيدي، محمود    .3861

القاهرة : الدار   -العنف في جرائم اإلنترنت [نص مطبوع] : أهم القضايا : الحماية و التأمين / محمود الرشيدي. 
  (المكتبة اإلعالمية). -سم.  24ص. : غالف ملون.إيض. ;  222 -. 2011نانية, المصرية اللب

 9789774276679ر.د.م.ك  -ص.  220 -ص. 167ص. المالحق :  166 -ص.163بيبليوغرافيا : 

SS/1-301-870/1, SS/1-301-870/2 

  الرضي, أبو الحسن محمد   .3862

سن محمد الرضي; شرح محمد عبده; تحقيق عبد العزيز سيد نهج البالغة [نص مطبوع] : الجزء األول / أبو الح
  سم. 25ص. ;  678 -. 1963بيروت : دار األندلس,  -. 02ط. -األهل. 

 675 - 665ص:  -كشاف ص

1-210-61/1 

  الرفاعي, حسن محمد    .3863

ريا : دار  سو -مشكلة الفقر في العالم اإلسالمي [نص مطبوع] : األسباب و الحلول / حسن محمد الرفاعي. 



  سم. 22ص. : غالف مصور ;   103 -. 2006النفائس للطباعة و النشر, 

 416189953ر.د.م.ك 

SH/1-210-55/1 

  الرفاعي, رنا أبو ظهر    .3864

بيروت : دار  -الملف النووي اإليراني و الصراع على الشرق األوسط [نص مطبوع] / رنا أبو ظهر الرفاعي. 
 سم. 24;  ص728 -. 2008العلوم العربية, 

1-320-260/1, 1-320-260/2 

  الرفاعي، نعيم    .3865

دمشق : مديرية الكتب   -مطبوع] : دراسة في سيكولوجية التكيف / نعيم الرفاعي.  الصحة النفسية [نص
 سم.25ص. ; 611 -. 1969الجامعية, 

1-150-675/1 

  الركرمة، نسرين   .3866

 -دور القائم باإلتصال في تفعيل الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة الجزائرية [نص مطبوع] / نسرين الركرمة. 

  سم.  27*21ورقة ;  184  -. 2018المدية, المدية : جامعة 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1028/1 

  الرمالوى ، محمد سعيد محمد   .3867

القاهرة : دار   -قضايا الحبس و اإلعتقال [نص مطبوع] : في الفقه اإلسالمي / محمد سعيد محمد الرمالوى. 
  سم. 17*24ص. ;  183 -. 2008الجامعة الجديدة, 

 9773282945ر.د.م.ك 

SH/1-250-79/1 

  الرواشدة, عالء زهير    .3868

ص. : غالف   152 -. 2008عمان : دار الحامد,  -العولمة و المجتمع [نص مطبوع] / عالء زهير الرواشدة. 
  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9789957323363ر.د.م.ك 

SS/1-30-401/1, SS/1-30-401/2 

  الرودي, حسني   .3869

القاهرة : ايتراك للنشر و  -القلب بين الدين و الطب [نص مطبوع] : قلب يعقل...و قلب ينبض / حسني الرودي. 
  سم. 24ص. ;  138 -. 2000التوزيع, 

 9775723256ر.د.م.ك 

SH/1-210-24/1 

  الروسان، فاروق    .3870

ص : غالف   336 -. 2010عمان : دار الفكر,  -وع] / فاروق الروسان. مقدمة في االعاقة العقلية [نص مطب
  سم. 24ملون ; 

 ببليوغرافيا



1-370-750/1, 1-370-750/2 

  الروسان،فاروق    .3871

 dictionary of specialقاموس مصطلحات في التربية الخاصة [نص مطبوع] : اإلعاقة العقلية = 

edication meneal retardation سم.22ص. ; 124 -. 2006عمان : دار الفكر,  -الروسان.  / فاروق  

 0449079957ر.د.م.ك 

1-370-319/1 

  الروسان،فاروق    .3872

عمان : دار   -سيكولوجية األطفال غير العاديين [نص مطبوع] : مقدمة في التربية الخاصة / فاروق الروسان. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 304 -. 2010الفكر, 

1-370-685/1, 1-370-685/2 

  الروسان،فاروق فارع    .3873

عمان : دار   -. 02ط -التقويم في التربية الخاصة [نص مطبوع] / عبد هللا زيد الكيالني; فاروق فارع الروسان. 
 سم.24ص ; 288 -. 2009المسيرة, 

1-370-290/2, 1-370-290/3 

  الروضان, عبد عون    .3874

م / عبد عون الروضان.   965 -ه 350م إلى 750 -ه132بوع] : من موسوعة شعراء العصر العباسي [نص مط 
 سم. 24ص. ;  272 -. 2001عمان : دار أسامة,  -

1-928-53.1/1 

  الرومي, لياقوت    .3875

القاهرة : مطبوعات   -معجم األدباء [نص مطبوع] : الجزء الثالث والرابع / لياقوت الرومي; عماد األصفهاني. 
 (سلسلة الموسوعات العربية). -سم. 24ص. ; 567 - دار المأمون, (د.ت).

1-928-45.2/1, 1-928-45.2/2 

  الرويثي, إيمان محمد أحمد   .3876

  -رؤية جديدة في التعلم [نص مطبوع] : التدريس من منظور التفكير فوق المعرفي / إيمان محمد أحمد الرويثي. 

  سم.24ص. ; 198 -. 2009األردن : دار الفكر,  -. 1ط.

 9957076092.د.م.ك ر

1-370-298/3, 1-370-298/2 

  الريحاني، أمين    .3877

 -جادة الرؤيا [نص مطبوع] : مقاالت نقدية حول الشرقوالغرب / أمين الريحاني; هنري ملكي; انطوان عبيد. 

  سم. 14×21ص ;  134 -. 2000بيروت : دار الساقي, 

 1855165139ر.د.م.ك 

1-320-315/1 

  ار  الريس، نز  .3878

ص. :  400 -. 2008القاهرة : الشركة العربية المتحدة,  -التعايش مع التكنولوجيا [نص مطبوع] / نزار الريس. 



  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789776274105ر.د.م.ك  -. 400-339بيبليوغرافيا:ص 

SS/1-301-868/1, SS/1-301-868/2 

  الريماوي محمد عودة    .3879

القاهرة : الشركة العربية   -نمو الطفل و رعايته [نص مطبوع] / الريماوي محمد عودة, شعث إسماعيل رمضان. 
  سم.24ص. ; 356 -المتحدة للتسويق و التوريدات : جامعة القدس, [د.ت]. 

 9789776274143ر.د.م.ك 

1-370-335/1, 1-370-335/2 

  اس  الريمون، فر  .3880

ص. : غالف  223 -. 2009عمان : دار الكندي,  -الطقوس البدائية و المسرح [نص مطبوع] / فراس الريمون. 
 سم.24مل.مص. ; 

1-790-21/1, 1-790-21/2 

  الريموني، فراس   .3881

ص. : 180 -. 2012عمان : دار الحامد,  -حلقات التجريب في المسرح [نص مطبوع] / فراس الريموني.  
  سم. 24مص ; غالف مل.

 9789957326012ر.د.م.ك 

1-790-22/1, 1-790-22/2 

  الريموني،هيثم يوسف راشد   .3882

عمان : دار   - . 1ط. -أثر البرامج التدريبية لذوي صعوبات التعلم [نص مطبوع] / هيثم يوسف راشد الريموني. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 149 -. 2008الحامد, 

 9789957323127ر.د.م.ك 

1-370-592/1 

 الزالط،محمد منصور    .3883
 -. 2002طرابلس : دار الرواد,  -. 02ط. -محمد منصور الزالط.  / [Texte imprimé] توضيح علم المراث

سم 17*24ص. ;  400 . 

SH/1-250-49/1 

  الزاوي, الطاهر أحمد    .3884

 -. 1963القاهرة : دار المعارف,  -. 2ط. -تاريخ الفتح العربي في ليبيا [نص مطبوع] / الطاهر أحمد الزاوي. 

 سم. 15*22ص. ;  322

SH/1-953-115/1 

  الزبيدي, كمال علوان    .3885

 24ص. ;  97 -. 2006عمان : الوراق,  -دراسات في الصحة النفسية [نص مطبوع] / كمال علوان الزبيدي. 

  سم.

 0001339957ر.د.م.ك 

SS/1-150-213/1, SS/1-150-213/2 



  زبيدي، حسين بن سالم ال  .3886

 -. 2015عمان : مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع,  -علم نفس النمو [نص مطبوع] / حسين بن سالم الزبيدي. 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  474

 9789957334260ر.د.م.ك   -ص.  474 -ص. 469بيبليو: 

SS/1-150-726/1, SS/1-150-726/2 

  عكلة الزبيدي، علي جاسم   .3887

 -سيكولوجيا الكبر والشيخوخة [نص مطبوع] : مراحل ما بعد النمو في حياة اإلنسان / علي جاسم عكلة الزبيدي. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ومصور ;  384 -. 2009عمان : إثراء للنشر و التوزيع ; الشارقة : مكتبة الجامعة, 

SS/1-150-287/1, SS/1-150-287/2 

  العربي  الزبيري، محمد  .3888

الجزائر : سحب الطباعة   -تاريخ الجزائر المعاصر الجزء األول [نص مطبوع] / محمد العربي الزبيري. 
  سم.  23ص. ;   252 -. 2007الشعبية للجيش, 

 9789947241486ر.د.م.ك 

SH/1-965-1028.1/1 

  الزجاج    .3889

القاهرة : دار   - . 04ط. -ابراهيم االبياري. الثالث, إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج [نص مطبوع] / الزجاج; 
  سم. 25ص. ;  1106-ص  779 -.  1999الكتاب المصري ; بيروت : دار الكتاب البناني, 

  6042238977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

 محتوي في : , الثالث

SH/1-220-22.3/1 

  الزجاج    .3890

 -. 1999القاهرة : دار الكتاب المصري,  -لزجاج. األول, إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج [نص مطبوع] / ا

  سم. 17*24ص. ;  398

  9772380426ر.د.م.ك 

 محتوي في : , األول

SH/1-220-22.1/1 

  الزجاج    .3891

القاهرة : دار الكتاب المصري,   -. 04ط. -الثاني, إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج [نص مطبوع] / الزجاج. 
  سم. 17*24ص. ;  776 -. 1999

  9772380426ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-220-22.2/1 

  الزحيلي, وهبة    .3892

الموسوعة القرآنية الميسرة [نص مطبوع] : القرآن الكريم / وهبة الزحيلي, محمد وهبي سليمان محمد بسام 
  سم. 24ص. ;  1002 -. 2002دمشق : دار الفكر,  -. 2ط. -رشدي الزين. 

 1575479567ر.د.م.ك 

1-220-49/1 



  الزرقاوي, أحمد بن علو بن الحاج    .3893

 -جنكيزخان يعود إلى بغداد [نص مطبوع] : العراق بين بوش وصدام / أحمد بن علو بن الحاج الزرقاوي. 

  سم. 17*24ص ; 289 -. 2004الجزائر : دار الغرب, 

 9961544935ر.د.م.ك 

1-327-141/4, 1-327-141/5 

  شي, بدر الدين  الزرك  .3894

اإلجابة إليراد مااستدركته عائشة على الصحابة [نص مطبوع] / بدر الدين الزركشي; تحقيق رفعت فوزي عبد 
  سم. 24ص. ;  204 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -المطلب. 

 3790465977ر.د.م.ك  -. 2002-195ص: -بيبليوغرافية ص 194-175ص: -كشافات ص

SH/1-230-7/1 

  الزركلى، خير الدين    .3895

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمشارق: الجزء 
 سم. 17*24ص. ;  376 -ت). -القاهرة : العجاج, (د -. 3ط. -الخامس / خير الدين الزركلى. 

1-920-41.5/1 

  الزركلي, خير الدين    .3896

: قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين :المجلد  األعالم [نص مطبوع] 
 ص. 336 -. 1980بيروت : دار العلم للماليين,  -. 5ط. -األول / خير الدين الزركلي. 

1-920-32.1/1 

  الزركلي, خير الدين    .3897

ب والمستعربين والمستشرقين :المجلد  األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العر
 ص.341 -. 1980بيروت : دار العلم للماليين,  -. 5ط.  -االثاني / خير الدين الزركلي. 

1-920-32.2/1 

  الزركلي, خير الدين    .3898

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين :المجلد  
 ص. 355 -. 1980بيروت : دار العلم للماليين,  -. 5ط. -خير الدين الزركلي.  /الثالث 

1-920-32.3/1 

  الزركلي, خير الدين    .3899

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين :المجلد  
 ص. 334 -. 1980العلم للماليين,  بيروت : دار -. 5ط. -الرابع / خير الدين الزركلي. 

1-920-32.4/1 

  الزركلي, خير الدين    .3900

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين :المجلد  
 ص. 336 -. 1980بيروت : دار العلم للماليين,  -. 5ط. -الخامس / خير الدين الزركلي. 

1-920-32.5/1 



  الزركلي, خير الدين    .3901

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين :المجلد  
 ص. 335 -. 1980بيروت : دار العلم للماليين,  -. 5ط.  -السادس / خير الدين الزركلي. 

1-920-32.6/1 

  الزركلي, خير الدين    .3902

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين :المجلد  
 ص. 352 -. 1980بيروت : دار العلم للماليين,  -. 5ط. -السابع / خير الدين الزركلي. 

1-920-32.7/1 

  الزركلي, خير الدين    .3903

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين :المجلد  األعالم [نص مطبوع] : 
 ص. 349 -. 1980بيروت : دار العلم للماليين,  -. 5ط. -الثامن / خير الدين الزركلي. 

1-920-32.8/1 

  الزركلي, خير الدين    .3904

والمستعربين والمشارق: الجزء الثاني  األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب
 سم. 17*24ص. ;   376 -ت). -القاهرة : العجاج, (د -. 3ط. -خير الدين الزركلي.  /

1-920-41.2/1 

  الزركلي, خير الدين    .3905

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمشارق: الجزء األول 
 سم. 17*24ص. ;   383 -ت). -القاهرة : العجاج, (د -. 3ط. -لدين الزركلي. خير ا /

1-920-41.1/1 

  الزركلي, خير الدين    .3906

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمشارق:الجزء الثامن 
 سم. 17*24ص. ;   360 -ت). -(د[د.م] : [د.ن],  -. 3ط. -خير الدين الزركلي.  /

1-920-41.8/1 

  الزركلي, خير الدين    .3907

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمشارق: الجزء الرابع  
 سم. 17*24ص. ;  380 -ت). -[د.م] : [د.ن], (د -خير الدين الزركلي.  /

1-920-41.4/1 

  كلي, خير الدين  الزر  .3908

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمشارق:الجزء 
 سم. 17*24ص. ;   368 -ت). -[د.م] : [د.ن], (د  -السادس / خير الدين الزركلي. 

1-920-41.6/1 



  الزركلي, خير الدين    .3909

ر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمشارق:الجزء الثالث األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشه
 سم. 17*24ص. ;   343 -ت). -[د.م] : [د.ن], (د -. 3ط. -خير الدين الزركلي.  /

1-920-41.3/1 

  الزركلي, خير الدين    .3910

:الجزء العاشر األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمشارق
 سم. 17*24ص. ;  360 -ت). -[د.م] : [د.ن], (د -خير الدين الزركلي.  /

1-920-41.10/1 

  الزركلي, خير الدين    .3911

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمشارق:الجزء التاسع 
 سم.  17*24ص. ;  350 -ت). -ن), (د-[د.م] : (د -. 3ط. -بوهنس / خير الدين الزركلي. -: النعساني

1-920-41.9/1 

  الزركلي, خير الدين    .3912

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمشارق:الجزء الحادي  
 سم.  17*24 -). ت-ن), (د-[د.م] : (د -. 3ط. -عشر:الخطوط والصور / خير الدين الزركلي. 

1-920-41.11/1 

  الزركلي, خير الدين    .3913

األعالم [نص مطبوع] : قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمشارق:الجزء السابع 
 سم. 17*24ص. ;  360 -[د.م] : (د.ن), (د.ت).  -. 3ط. -خير الدين الزركلي.  /

1-920-41.7/1 

  ف  الزرو, نوا  .3914

عمان : دار مجدالوي   -وثائق / نواف الزرو. -حقائق -حروب إسرائيل في العراق [نص مطبوع] : معطيات  
 سم.24*17ص. ; 208 -. 2005للنشر و التوزيع, 

SH/1-953-339/3, SH/1-953-339/4 

  الزروق، فاطمة الزهراء   .3915

الجزائر  -نبثقةعنه / فاطمة الزهراء الزروق. علم النفس الصحي [نص مطبوع] : مجاالته، نظرياته والمفاهيم الم
  سم. 24ص : غالف ملون ;  132 -. 2015: ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961018187ر.د.م.ك 

SH/1-150-873/1, SH/1-150-873/2 

  الزريقات، إبراهيم عبد هللا   .3916

 : Speech  &Language Disordersاضطرابات الكالم و اللغة [نص مطبوع] : التشخيص و العالج = 

Diagnosis  &Treatment  .ص. :  368 -. 2014عمان : دار الفكر,  -. 03ط. -/ إبراهيم عبد هللا الزريقات
  سم.  17*25غالف مصور.إيض. ; 

 9789957074326ر.د.م.ك   -ص.  368 -ص. 347بيبليو: 

SS/1-150-756/1, SS/1-150-756/2 



   فرج  الزريقات، ابراهيم عبد هللا  .3917

 Behavior modification ofتعديل سلوك األطفال والمراهقين [نص مطبوع] : المفاهيم والتطبيقات = 

children and adolescents concept and applications   .عمان : دار   -/ ابراهيم عبد هللا فرج الزريقات
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  440 -. 2007الفكر, 

 9957075039ر.د.م.ك 

SS/1-150-267/1, SS/1-150-267/2 

  الزريقات،إبراهيم عبد هللا فرج    .3918

/   Early intervention Models et proceduresالتدخل المبكر [نص مطبوع] : النماذج واإلجراءات =  

 سم. 17×24ص. ;  320 -. 2009عمان : دار المسيرة,  -إبراهيم عبد هللا فرج الزريقات. 

1-370-501/3, 1-370-501/2 

  الزعانين،جمال عبد ربه   .3919

/ عزو إسماعيل عفانة; جمال عبد ربه  LEARNING IN GROUPSالتعلم في مجموعات [نص مطبوع] = 
 سم.17سم*24ص ; 211 -. 2008األردن : دار المسيرة,  -. 1ط. -الخزندار.  الزعانين, نائلة نجيب 

1-370-496/4, 1-370-496/5 

  الزعبي، أحمد محمد   .3920

عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -أسس علم النفس االجتماعي [نص مطبوع] / أحمد محمد الزعبي. 
 سم.  24ص. : غالف بااللوان ;  274 -. 2010

SS/1-301-757/1, SS/1-301-757/2 

  الزعبي، عبد هللا حسين   .3921

التوحد [نص مطبوع] : تنمية مهارات التواصل لدى األطفال التوحديين من خالل األنشطة الثقافية / عبد هللا 
  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  260 -. 2015عمان : دار الخليج,  -حسين الزعبي. 

 9789957519391 ر.د.م.ك  -ص.  260 -ص. 249بيبليو: 

SS/1-150-805/1, SS/1-150-805/2 

  الزعبي، محمد أحمد   .3922

التغير االجتماعي بين علم االجتماع البرجوازي و علم االجتماع االشتراكي [نص مطبوع] / محمد أحمد الزعبي.  
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  230 - . 1991لبنان : مجد,  -. 4ط.  -

SS/1-301-592/1, SS/1-301-592/2 

  الزعبي، محمد خالد    .3923

الضمان اإلجتماعي [نص مطبوع] : حماية المسنين بين إقتصاد السوق و العدالة اإلجتماعية : األردن نموذجا 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  276 -.  2013عمان : دار وائل,  -:دراسة تحليلية / محمد خالد الزعبي. 

 978995791910501ر.د.م.ك 

SS/1-301-974/1, SS/1-301-974/2 

  الزغول ،عماد عبد الرحيم    .3924

  -. 2009عمان : دار المسيرة,  -. 1ط -مبادئ علم النفس التربوي [نص مطبوع] / عماد عبد الرحيم الزغول. 

 سم. 24ص : غالف ملون و مصور ;  343



1-150-637/1, 1-150-637/2 

  الزغول, رافع النصير    .3925

 24ص ;  372 -. 2007عمان : دار الشروق,  -معرفي [نص مطبوع] / رافع النصير الزغول. علم النفس ال

 سم.

SS/1-150-118/1, SS/1-150-118/2 

  الزغول, عماد    .3926

ص. : 255  -. 2003عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -نظريات التعلم [نص مطبوع] / عماد الزغول. 
 سم. 24غالف ملون. ; 

SS/1-370-137/3, SS/1-370-137/1 

  الزغول, عماد عبد الرحيم   .3927

عمان : دار   -سيكولوجية التدريس الصفي [نص مطبوع] / عماد عبد الرحيم الزغول, شاكر عقلة المحاميد. 
  سم. 24ص ;  283 -. 2007المسيرة, 

 6328069957ر.د.م.ك 

SS/1-370-192/1, SS/1-370-192/2 

  حيم الزغول،عماد عبد الر  .3928

 -. 2012عمان : دار الشروق,  -مقدمة في علم النفس التربوي [نص مطبوع] / عماد عبد الرحيم الزغول. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 263

 9957005022ر.د.م.ك  -. 263-255بيبليوغرافيا:ص.

1-370-968/1, 1-370-968/2 

  الزق، أحمد يحي    .3929

ص ; 384 -. 2012عمان : زمزم,  -. 2ط -حمد يحي الزق. علم النفس [نص مطبوع] : مدخل ذو معنى / أ
 سم.24

1-150-642/1, 1-150-642/2 

  الزكي, أحمد عبد الفتاح   .3930

 -التربية المقارنة و نظم التعليم [نص مطبوع] : دراسة منهجية و نماذج تطبيقية / أحمد عبد الفتاح الزكي. 

(سلسلة دراسات   -سم. 24ص. : غالف مصور. ; 192 -. 2004ر, اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النش
  ).1في التربية المقارنة ; 

 0447327977ر.د.م.ك 

SS/1-370-144/1 

  الزالقى، ليلى محمد صابر   .3931

/ عماد الدين جمال جمعة; ليلى محمد   hospitality industryصناعة الضيافة [نص مطبوع] : علم وفن = 
  سم. 17*24ص ;  608 -. 2008قاهرة : دارالوفاء, ال -صابر الزالقى. 

 9773276937ر.د.م.ك 

1-701-14/1 



  الزلمى،مصطفى إبراهيم   .3932

أحكام الميراث و الوصية وحق اإلنتقال فى الفقه اإلسالمى المقارن والقانون [نص مطبوع] / مصطفى إبراهيم 
  م.س 24ص. ;  255 -. 2006عمان : دار وائل للنشر,  -الزلمى. 

 2662119957ر.د.م.ك 

SH/1-250-23/1 

  الزنتاني, عبد الوهاب محمد   .3933

القاهرة : دار   -م / عبد الوهاب محمد الزنتاني.  1974من معاوية إلى أجاويد ( -  648قبرص [نص مطبوع] : 
  سم. 17*24ص. ;  320 -. 2002غريب, 

 9772156709ر.د.م.ك 

SH/1-953-192/1 

  الزهدي, محمد بن سعد بن منيع   .3934

 -كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : الفهارس / محمد بن سعد بن منيع الزهدي; تحقيق علي محمد عمر. 

  سم. 24ص. ;  270 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي, 

 48750046977ر.د.م.ك  -. 268-259ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-230-34.11/1 

  ي, محمد بن سعد بن منيع الزهد  .3935

كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : في أهل المدينة من التابعين / محمد بن سعد بن منيع الزهدي; تحقيق علي 
  سم. 24ص. ;  650 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -محمد عمر. 

 بيبليوغرافيا

SH/1-230-34.7/1 

  الزهدي, محمد بن سعد بن منيع   .3936

 -لطبقات الكبير [نص مطبوع] : في النساء / محمد بن سعد بن منيع الزهدي; تحقيق علي محمد عمر. كتاب ا

  سم. 24ص. ;  474 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي, 

 487504697ر.د.م.ك   -. 472-461ص:-كشافات ص

SH/1-230-34.10/1 

  الزهـري, محمد بن سعد بن منيع   .3937

مطبوع] : في مغازى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم / محمد بن سعد بن منيع  كتاب الطبقات الكبير [نص 
  سم. 24ص. ;  346 -. 2001القاهرة : مكتبة الخانجي,  -الزهـري; تحقيق علي محمد عمر. 

 4875046977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

SH/1-230-34.2/1 

  الزهـري, محمد بن سعد بن منيع   .3938

الكبير [نص مطبوع] : السيرة النبوية / محمد بن سعد بن منيع الزهـري; علي محمد عمر.  االول, كتاب الطبقات
  سم. 17*24ص. ;  446 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -

 محتوي في : , االول

SH/1-230-34.1/1 



  الزهـري, محمد بن سعد بن منيع   .3939

من المهاجرين و االنصار / محمد بن سعد بن منيع   الثالث, كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : البدريين
  سم. 17*24 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -الزهـري. 

 محتوي في : , الثالث

SH/1-230-34.3/1 

  الزهـري, محمد بن سعد بن منيع   .3940

و لهم اسالم قديم و   الرابع, كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] : من المهاجرين و االنصار الذين لم يشهدو بدرا
 416 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -شهدو احدا و ما بعدها من المشاهد / محمد بن سعد بن منيع الزهـري. 

  سم. 17*24ص. ; 

  9775046874ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الرابع

SH/1-230-34.4/1 

  الزهـري, محمد بن سعد بن منيع   .3941

[نص مطبوع] : من المهاجرين و االنصار ممن شهد الخندق و ما بعدها / محمد  الخامس, كتاب الطبقات الكبير
  سم. 17*24ص. ;  408 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -بن سعد بن منيع الزهـري. 

  9775046874ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الخامس

SH/1-230-34.5/1 

  الزهـري, محمد بن سعد بن منيع   .3942

بقات الكبير [نص مطبوع] : الطبقة الرابعة من الصحابة ممن اسلم عند فتح مكة و ما بعد ذلك  السادس, كتاب الط
  -و الخامسة فيمن قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و هم احداث االسنان / محمد بن سعد بن منيع الزهـري. 

  سم. 17*24ص. ;  576 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي, 

  9775046874ر.د.م.ك 

 محتوي في : , السادس

SH/1-230-34.6/1 

  الزهـري, محمد بن سعد بن منيع   .3943

القاهرة : مكتبة الخانجي,  -الثامن, كتاب الطبقات الكبير [نص مطبوع] / محمد بن سعد بن منيع الزهـري. 
  سم. 17*24 -. 2000

  9775046874ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثامن

SH/1-230-34.8/1 

ي, محمد بن سعد بن منيع الزهـر  .3944  

في البصريين و البغداديين و الشاميين و المصريين وآخرين   : [Texte imprimé] التاسع, كتاب الطبقات الكبير
سم 17*24 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -محمد بن سعد بن منيع الزهـري.  / . 

ISBN 9775046874 

contenu dans : ,  التاسع 

SH/1-230-34.9/1 



  الزهري، محمد محفوظ    .3945

القاهرة : دار نهضة الشرق,   -العالقات العامة [نص مطبوع] : المشاكل و الحلول / محمد محفوظ الزهري. 
  سم.x17سم24ص. ;  199 -. 2003

 9772451662ر.د.م.ك 

1-659-20/1, 1-659-20/2 

  الزهيرى, توحيد    .3946

اإلسالمي [نص مطبوع] : البحث الفائز بجائزة خدمة الدعوة و الفقه اإلسالمي عام التحديات التي تواجه العالم 
  سم. 24ص. ;  240 -. 2003القاهرة : دار الجميل للنشر,  -/ توحيد الزهيرى.  2003 -ه1424

 9775849357ر.د.م.ك 

SH/1-250-13/1 

  الزهيري ، طالل ناظم    .3947

 208 -. 2004عمان : دار المسيرة,  -طبوع] / طالل ناظم الزهيري. النظم اآللية السترجاع المعلومات [نص م

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957062293ر.د.م.ك 

SH/1-020-115/1, SH/1-020-115/2 

  الزهيري ابراهيم عباس   .3948

ة : القاهر -. 1ط. -اإلدارة المدرسية والصفية [نص مطبوع] : منظور الجودة الشاملة / الزهيري ابراهيم عباس. 
  ).40(سلسلة التربية و علم النفس العدد -سم.. 24ص. ; 560 -. 2008دار الفكر العربي, 

 9771023586ر.د.م.ك 

1-370-408/4, 1-370-408/1 

  الزهيري،طالل ناظم    .3949

  -. 1ط. -مهارات الحاسوب الشخصي [نص مطبوع] : للعاملين في مؤسسات المعلومات / طالل ناظم الزهيري. 

  سم. 17سم*24ص ; 173 -. 2009دار دجلة,  األردن :

 9789957710378ر.د.م.ك 

1-370-490/1, 1-370-490/2 

  الزواهرة، عمر عبد هللا المبارك    .3950

المتغيرات االقتصادية وأثرها على السلوك الجرمي واالنحراف [نص مطبوع] / عمر عبد هللا المبارك الزواهرة.  
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  204 -. 2013عمان : دار الحامد,  -

 9789957325374ر.د.م.ك 

SS/1-301-1003/1, SS/1-301-1003/2 

  الزواوي, أبو يعلى    .3951

ص. : غالف :   102 -. 2008الجزائر : مطبعة الديوان,  -تاريخ الزواواة [نص مطبوع] / أبو يعلى الزواوي. 
  سم. 21مصور باأللوان ; 

 9789961759622.م.ك ر.د -. 21بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-1034/1 



  الزوبعي, هاشم نغميش   .3952

عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع,   -اإلعالم اإلسالمي التلفزيوني [نص مطبوع] / هاشم نغميش الزوبعي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  208 -. 2016

 9789957226350ر.د.م.ك  -. 208ص. -195بيبليغرافيا : ص. 

SH/1-001.5-751/1, SH/1-001.5-751/2 

  الزوبعي، محمد احمد مخلف    .3953

  -. 2016عمان : دار امجد للنشر و التوزيع,  -فن المقال الصحفي [نص مطبوع] / محمد احمد مخلف الزوبعي.  

  سم. 18*25ص. : غالف مصور. ;  190

 9789957991715ر.د.م.ك   -ص.  183 -ص. 175بيبليو: 

SH/1-070-410/1, SH/1-070-410/2 

  الزوكه، محمد خمس    .3954

القاهرة : دار المعرفة   -قارات العالم القديم [نص مطبوع] : دراسة في الجغرافيا االقليمية / محمد خمس الزوكه. 
 سم. 24X30ص. ;  424 -. 2008الجامعية, 

1-910-14/5, 1-910-14/6 

  الزوي, لوجلي صالح    .3955

ص.  348 -. 2002ليبيا : دار الكتب الوطنية,  - [نص مطبوع] / لوجلي صالح الزوي. علم االجتماع الحضري 
  سم.  24: غالف ملون ; 

 9959240444ر.د.م.ك 

SS/1-301-349/1, SS/1-301-349/2 

  الزيات, السيد عبد الحليم   .3956

اإلسكندرية :  -يم الزيات. في سوسيولوجيا بناء السلطة [نص مطبوع] : الطبقة..القوة..الصفوة / السيد عبد الحل
 سم. 24ص. ;  408 -. 2003دار المعرفة الجامعية, 

1-320-79/1, 1-320-79/2 

  الزيات،فاطمة محمود   .3957

ص :  279 -. 2009عمان : دار المسيرة للنشر,  -علم النفس اإلبداعي [نص مطبوع] / فاطمة محمود الزيات. 
 سم.  24غالف ملون ; 

SS/1-150-243/1, SS/1-150-243/2 

  الزيادات،ماهر مفلح    .3958

 Social Studies : Natureالدراسات االجتماعية [نص مطبوع] : طبيعتها و طرائق تعليمها و تعلمها = 

And Methods Of Teaching Ad Learnig  .عمان  -. 2ط. -/ ماهر مفلح الزيادات, محمد ابراهيم قطاوي
  سم. 24ص. : غالف ملون. ;  320 -. 2014: دار الثقافة العلمية, 

 9789957164959ر.د.م.ك  -. 320-319لبيبليوغرافيا ص.ص

1-370-773/5, 1-370-773/6 

  الزيادي, محمود    .3959

ص. :  63 -القاهرة : دار الثقافة للنشر, [د.ت].  -الهوية ومشكالت التوافق [نص مطبوع] / محمود الزيادي. 
 ).7ر النفسي للطفل ; (سلسلة التطو -سم.  19غالف ملون ; 



SS/1-150-7/1, SS/1-150-7/2 

  الزياني , محمد بن يوسف   .3960

الجزائر : دار   -دليل الحيران و أنيس السهران في أخبار مدينة وهران [نص مطبوع] / محمد بن يوسف الزياني.  
الثقافة : األعمال الكاملة للشيخ  (الجزائر وزارة  -سم.  24ص. : غالف مل. ;  340 -. 2013المعرفة الدولية, 

  المهدي البوعبدلي). 

 9789931347125ر.د.م.ك 

1-965-881/1, 1-965-881/2 

  الزياني, أبو القاسم    .3961

 -الترجمانة الكبرى [نص مطبوع] : في أخبار المعمورة برا و بحرا / أبو القاسم الزياني; عبد الكريم الفياللي. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 664 -. 1967 (الرباط ) : وزارة االنباء,

 642- 585ص : -كشاف ص

SH/1-953-110/1, SH/1-953-110/2 

  الزياني, سعاد أحمد   .3962

القاهرة : دار الفكر,   -اإلعداد الموسيقي لمعلمة الحضانة ورياض األطفال [نص مطبوع] / سعاد أحمد الزياني. 
  سم.22ص. ; 144 -. 2009

 9771024140ر.د.م.ك 

1-370-452/4, 1-370-452/1 

  الزيباري، محمد صالح    .3963

 -. 2009عمان : دار دجلة,  -. 2ط. -سالجقة الروم في اسيا الصغرى [نص مطبوع] / محمد صالح الزيباري. 

 سم. 24ص. : غالف ملون و مصور ; 344

1-902-121/1, 1-902-121/2 

  الزيدي, مفيد    .3964

عمان : دار   -السعودية [نص مطبوع] : الحديث و المعاصر / مفيد الزيدي. موسوعة تاريخ المملكة العربية 
 سم. 24ص. ;  360 -. 2004اسامة للنشر, 

1-953-176/1 

  الزيدي، طه أحمد   .3965

عمان : دار النفائس,  -الخطاب اإلسالمي [نص مطبوع] : في عصر اإلعالم والمعلوماتية / طه أحمد الزيدي. 
(إصدرات مركز البصيرة للبحوث و التطوير اإلعالمي ;  -سم.  17×24ف ملون. ; ص. : غال 456 -. 2010

10.(  

 9789957800215ر.د.م.ك 

SH/1-210-99/1, SH/1-210-99/2 

  الزيدي، مفيد    .3966

عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع,   -التاريخ العربي بين الحداثة و المعاصرة [نص مطبوع] / مفيد الزيدي. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 312 -. 2010

 9789957221096ر.د.م.ك  -ص. 312-ص311ص -بيبليو.ص

1-953-529/1, 1-953-529/2 



  الزيدي، مفيد    .3967

. 2010عمان : دار أسامة,  -تاريخ الحروب الصليبية [نص مطبوع] : األسباب، الحمالت، األثار / مفيد الزيدي. 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 288 -

 9957221124ر.د.م.ك  -ص. 284ص -بيبليو.ص

1-953-549/1, 1-953-549/2 

  الزيدي، مفيد    .3968

 سم. 17*24ص ;  216 -. 2003عمان : دار أسامة,  -العرب والقوى الدولية [نص مطبوع] / مفيد الزيدي. 

1-327-201/1, 1-327-201/2 

  الزيدي، وليد كاصد    .3969

عمان : دار اسامة للنشر و  -طن العربي [نص مطبوع] / وليد كاصد الزيدي. السياسة الفرانكوفونية في الو
  سم. 24ص : غالف ملون ;  288 -. 2010التوزيع, 

 9789957223106ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا بالعربي، ببليوغرافيا باالجنبي. 

1-320-473/1, 1-320-473/2 

  الزين، محمد شوقي   .3970

بيروت : المركز  -: فصول في الفكر العربي المعاصر / محمد شوقي الزين.  تأويالت وتفكيكات [نص مطبوع]
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  255 -. 2002الثقافي العربي, 

SH/1-101-8/1, SH/1-101-8/2 

  الزين، محمد شوقي   .3971

دار العربية بيروت : ال -إزاحات فكرية [نص مطبوع] : مقاربات في الحداثة والمثقف / محمد شوقي الزين. 
  سم. 22ص. : غالف ملون ;  141 -. 2008للعلوم ; الجزائر : منشورات اإلختالف, 

 9789953873039ر.د.م.ك 

SH/1-101-134/1, SH/1-101-134/2 

  الزيود، إسماعيل محمد   .3972

العلمية   عمان : دار كنوز المعرفة -العنف المجتمعي [نص مطبوع] : إطاللة نظرية / إسماعيل محمد الزيود. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    296 -. 2012للنشر و التوزيع, 

SS/1-301-795/1, SS/1-301-795/2 

  الزيود، إسماعيل محمد   .3973

 -. 2010عمان : دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع,  -علم االجتماع [نص مطبوع] / إسماعيل محمد الزيود. 

  سم.  24باأللوان ; ص. : غالف مصور  240

 9789957741327ر.د.م.ك  -كشاف بالمصطلحات. 

SS/1-301-804/1, SS/1-301-804/2 

  الزيود، ماجد    .3974

  -. 2006عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -الشباب و القيم في عالم متغير [نص مطبوع] / ماجد الزيود. 

  سم.  24ص : غالف مصور باأللوان ;  168

 9957002236ر.د.م.ك 



SS/1-301-304/1, SS/1-301-304/2 

  الساحلي، حمادي    .3975

/ حمادي الساحلي;   Etudes et biographies contemporainesتراجم وقضايا معاصرة [نص مطبوع] = 
 سم. 17*24ص. ;  447 -. 2005الجزائر : دار الغرب اإلسالمي,  -محمد العزيز الساحلي. 

1-920-45/1, 1-920-45/2 

  الساعاتي, حسن    .3976

بيروت : دار النهضة   -. 4ط. -تصميم البحوث اإلجتماعية [نص مطبوع] : نسق منهجي جديد / حسن الساعاتي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  359 -. 2003العربية, 

SS/1-301-137/1, SS/1-301-137/2 

  الساعاتي, حسن    .3977

القاهرة : المجلس األعلى للثقافة,   -: قواعد المنهج / حسن الساعاتي. علم االجتماع الخلدوني [نص مطبوع] 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  236 -. 2006

 6099437977ر.د.م.ك 

SS/1-301-292/1 

  الساعاتي, حسن    .3978

لساعاتي.  تصميم البحوث االجتماعية ومناهجها وطرائقها وكتابتها [نص مطبوع] / حسن الساعاتي; سامية حسن ا
  سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  376 -. 2008القاهرة : دار الفكر العربي,  -

 9771020595ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-32/1, SH/1-001.4-32/2 

  الساعاتي, حسن    .3979

ص. ;  328 -. 1980بيروت : دار النهضة العربية,  -علم االجتماع الصناعي [نص مطبوع] / حسن الساعاتي. 
 سم. 24

SS/1-301-903/1 

  الساعاتي, سامية حسن   .3980

 -ابن خلدون مبدعا [نص مطبوع] : قراءة جديدة لفكره و منهجه في علم االجتماع / سامية حسن الساعاتي. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  216 -. 2006القاهرة : المجلس االعلى للثقافة,  

 9774371062ر.د.م.ك 

SS/1-301-267/1 

  الساعاتي، سامية حسن   .3981

 360 -. 2007القاهرة : دار قباء الحديثة,  -المرأة و المجتمع المعاصر [نص مطبوع] / سامية حسن الساعاتي. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789776240049ر.د.م.ك 

SS/1-301-571/1, SS/1-301-571/2 

  الساعاتي، سامية حسن   .3982

القاهرة : جمعية   -ص مطبوع] : رؤية معاصرة ألهم قضاياها / سامية حسن الساعاتي. علم إجتماع المرأة [ن



  (األعمال الفكرية). -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  320 -. 2003الرعاية المتكاملة, 

 977018750xر.د.م.ك  -ص.  316بيبليوغرافيا : 

SS/1-301-872/1 

  الساعاتي، سامية حسن   .3983

بيروت :  -. 2ط. -الشخصية [نص مطبوع] : بحث في علم اإلجتماع الثقافي / سامية حسن الساعاتي.  الثقافة و
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  280 -. 1983دار النهضة العربية, 

 279-271يبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-962/1 

  السالم, مفيد أحمد    .3984

ص. :  205 -. 2016عمان : الجنادرية للنشر و التوزيع,  -السالم. اإلعالم اإلسالمي [نص مطبوع] / مفيد أحمد 
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789957610104ر.د.م.ك  -. 202ص. -199بيبليوغرافيا: ص. 

SH/1-001.5-749/1, SH/1-001.5-749/2 

  السالمي، عالء عبد الرزاق   .3985

.  2017عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع,  -اق السالمي. تكنولوجيا المعلومات [نص مطبوع] / عالء عبد الرز

  سم. 25ص. : غالف ملون. ;  422 -

 ص. 421 -ص. 419بيبليو: 

SH/1-001.5-779/5, SH/1-001.5-779/1 

  السالمي، عالء عبد الرزاق محمد   .3986

 396 -. 2006دار وائل,  عمان : -أتمتة المكاتب المتقدمة [نص مطبوع] / عالء عبد الرزاق محمد السالمي. 

  سم. 25ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 ص 396ر.د.م.ك 

1-658-28/1, 1-658-28/2 

  السالمي،عالء عبد الرزاق   .3987

 -. 2007األردن : دار المناهج,   -. 2ط. -تكنولوجياالمعلومات [نص مطبوع] / عالء عبد الرزاق السالمي. 

 سم.24ص. : غالف مصور. ; 486

SH/1-020-121/1 

  السامرائي, عبد الجبار    .3988

األطماع الصهيونية التوسعية في البالد العربية [نص مطبوع] : دراسة في التوسع الصهيوني بين األفكار 
  -. 2002االمارات العربية المتحدة : دار الكتاب الجامعي,  -النظرية و الممارسة الفعلية / عبد الجبار السامرائي. 

 سم.17* 24 ص. ; 326

SH/1-953-139/1, SH/1-953-139/2 

  السامرائي, نبيهة صالح   .3989

األردن :   -علم النفس البيئي [نص مطبوع] : مفاهيم و حقائق و نظريات و تطبيقات / نبيهة صالح السامرائي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور. ;  182 -. 2005دار زهران للنشر و التوزيع, 



SS/1-150-63/1, SS/1-150-63/2 

  السامرائي, نبيهة صالح   .3990

عمان : دار   -تطبيقات / نبيهة صالح السامرائي.   -نظريات -علم النفس اإلعالمي [نص مطبوع] : مفاهيم
  سم. 24ص. ;  313 -. 2007المناهج, 

 4142189957ر.د.م.ك 

SS/1-150-187/1, SS/1-150-187/2 

  السامرائي,قاسم    .3991

 -. 1983الرياض : دار الرفاعي,  -] : بين الموضوعية و اإلفتعالية / قاسم السامرائي. اإلستشراق [نص مطبوع

 سم.24ص ; 168

1-327-152/1 

  السامرائي، خليل إبراهيم   .3992

بيروت : دار المدار  -تاريخ العرب و حضارتهم في األندلس [نص مطبوع] / خليل إبراهيم السامرائي. 
  سم.24ص. مل. ; ص. : م520 -. 2004اإلسالمي, 

 9959290158ر.د.م.ك  -ص. 513 -ص489ص -بيبليو.ص

1-953-475/4, 1-953-475/5 

  السامرائي، طارق عبد الحميد    .3993

إتجاهات جديدة لإلدارات والقيادات التعليمية في رعاية اإلبداع التربوي [نص مطبوع] / طارق عبد الحميد 
  سم. 25ص. : غالف مصور باأللوان ;  144 -. 2016عمان : دار اإلبتكار,  -السامرائي. 

 9789957562052ر.د.م.ك 

SS/1-370-1012/1, SS/1-370-1012/2 

  السامرائي، طارق عبد الحميد    .3994

ص. :  153 -. 2016عمان : دار اإلبتكار,  -اإلبداع التربوي [نص مطبوع] / طارق عبد الحميد السامرائي. 
  سم.  17*24غالف مصور. ; 

 9789957562151ر.د.م.ك   -ص.  150 -ص. 139بيبليو: 

SS/1-370-1023/1, SS/1-370-1023/2 

  السامرائي، عبد الحميد حسين أحمد   .3995

دراسات في تاريخ وحضارة المغرب واالندلس [نص مطبوع] / عبد الحميد حسين أحمد السامرائي, اسامة عبد  
 25ص. : غالف مصور وملون. ;  720 -. 2016توزيع, عمان : دار دجلة للنشر وال -الحميد حسين السامرائي. 

  سم.

 9957716882ر.د.م.ك   -ص.  715 -ص. 679بيبليو: 

SH/1-953-772/1, SH/1-953-772/2 

  السامرائي، فاضل صالح   .3996

 312 -. 2012عمان : دار الفكر,  -. 3ط. -من أسرار البيان القرآني [نص مطبوع] / فاضل صالح السامرائي. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957075750ر.د.م.ك 

1-220-186/1, 1-220-186/2 



  السامرائي، فراس سليم الحسني   .3997

عمان : دار األيام للنشر  -. 1ط. -دراسات في تاريخ بالد الشام [نص مطبوع] / فراس سليم الحسني السامرائي. 
  سم.  25ص. : غالف مصور . ;  202 -. 2017والتوزيع, 

 ص. 198-ص. 195بيبليو: 

SH/1-953-768/1, SH/1-953-768/2 

  السامرائي،نبيهة صالح   .3998

 -. 2008عمان : دار زهران,  -علم النفس السياحي [نص مطبوع] : مفاهيم وتطبيقات / نبيهة صالح السامرائي. 

 سم. 24ص : غالف ملون ;  313

1-150-376/6, 1-150-376/1 

  السامعي، إسماعيل    .3999

 10ه/4مية [نص مطبوع] : و جهود القاضي النعمان في ارساء دعائم الخالفة ببالد المغرب العربي الدولة الفاط

ص. : غالف مصور و ملون ; 519 -. 2010الجزائر : مركز الكتاب األكاديمي,  -م / إسماعيل السامعي. 
  سم.24

 9789957350147ر.د.م.ك 

SH/1-953-587/1, SH/1-953-587/2 

  الساموك، سعدون   .4000

عمان : دار المناهج للنشر  -االستشراق و مناهجه [نص مطبوع] : في الدراسات اإلسالمية / سعدون الساموك. 
  سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ; 208 -. 2010و التوزيع, 

 9789957182427ر.د.م.ك  -. 208ص-201بيبليوغرافيا:ص

SH/1-953-574/1, SH/1-953-574/2 

  الساموك،سعدون محمد   .4001

عمان : دار   -تقويم تعلم التربية اإلسالمية [نص مطبوع] / هدى علي جواد الشمري; سعدون محمد الساموك.  
  سم. 24ص. ; 190 -. 2005وائل, 

 9957115626ر.د.م.ك 

1-370-810/1, 1-370-910/2 

  السايح,ابراهيم   .4002

 سم. 23ص. ; 208 -. 2008مصر : المكتب الجامعي الحديث,  -السايح. تاريخ اليونان [نص مطبوع] / ابراهيم 

1-940-32/1, 1-940-32/2 

  السائحي، محمد األخضر عبد القادر    .4003

(د.م) : (د.ن),   -نوفمبر..الصوت والصدى [نص مطبوع] / محمد األخضر عبد القادر السائحي. 
  سم. 22ص. : غالف ملون ;  181 -). 2007(حوالي

 9789947241097ك ر.د.م.

SH/1-965-1052/1 

  السباتين, نجاح    .4004

 24ص. ;  104 -. 2005عمان : دار اسامة للنشر,  -أساسيات تربية األطفال [نص مطبوع] / نجاح السباتين. 

 سم.



SS/1-370-54/1, SS/1-370-54/2 

  السباتين، نجاح يوسف   .4005

عمان : دار اسامة للنشر و التوزيع,  -جاح يوسف السباتين. افغانستان [نص مطبوع] : اول ضحايا العولمة / ن
 سم. 24ص : كتاب ملون ;  303 -. 2003

1-327-210/1, 1-327-210/2 

  السباعي، مصطفى    .4006

القاهرة : دار السالم للطباعة و النشر و  -. 2ط.  -أخالقنا االجتماعية [نص مطبوع] / مصطفى السباعي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ; 160 -. 2005التوزيع و الترجمة, 

 9775146542ر.د.م.ك 

SS/1-301-586/1, SS/1-301-586/2 

  السبايلة، عامر زياد    .4007

إدارة الحوار بين الثقافات [نص مطبوع] : (بين القدسية والحرية في ضوء نظرة الغرب للرسول الكريم محمد  
ص. ;  102 -.  2011عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  -. في المراجع الغربية) / عامر زياد السبايلة

  سم. 15*21

 9789957704261ر.د.م.ك 

SH/1-230-36/1, SH/1-230-36/2 

  السبعاوي، عوني عبد الرحمن    .4008

عمان : دار الفكر,  -التاريخ األمريكي الحديث و المعاصر [نص مطبوع] / عوني عبد الرحمن السبعاوي. 
  سم.24ص. : مل. ; 336 - .2009

 9789957077105ر.د.م.ك  -ص. 336-ص332ص -بيبليو.ص

1-940-68/6, 1-940-68/2 

  السبعاوي، فضيلة عرفات   .4009

عمان : دار   -الخجل االجتماعي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية [نص مطبوع] / فضيلة عرفات السبعاوي. 
  سم. 24لوان ; ص. : غالف مصور باأل 472 -. 2010صفاء, 

 9789957245061ر.د.م.ك  -. 472-417ص.-بيبليوغرافيا ص.

SS/1-301-638/1, SS/1-301-638/2 

  السبكي، هاني عيسوي    .4010

غسيل األموال [نص مطبوع] : دراسة في ضوء الشريعة اإلسالمية و بعض التشريعات الدولية و اإلقليمية و  
 -/ هاني عيسوي السبكي.  Mony Laundering : Astudy According To Islamic Lawالوطنية = 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  488 -. 2015عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 

 9789957168599ر.د.م.ك   -ص.  488 -ص. 467بيبليو: 

SS/1-340-16/1, SS/1-340-16/2 

  السبيعي،معيوف   .4011

 -. 2009عمان : اليازوري,  -ية [نص مطبوع] / معيوف السبيعي. الكشف عن الموهوبين فب االنشطة المدرس

 سم. 17×24ص ;  232

1-370-520/1, 1-370-520/3 



  السجستاني, أبي بكر عبد هللا بن أبي داوود سليمان    .4012

بيروت : دار الكتب  -كتاب المصاحف [نص مطبوع] / أبي بكر عبد هللا بن أبي داوود سليمان السجستاني. 
 سم. 24ص. ;  257 -. 1985ية, العلم

SH/1-230-5/1 

  السحار, عبد الحميد جوده    .4013

القاهرة : دار مصر   -محمد رسول هللا والذين معه [نص مطبوع] : بنو إسماعيل / عبد الحميد جوده السحار. 
  ). 3(السيرة النبوية ;  -سم.  20ص. : غالف مصور ;  282 -للطباعة, [د.ت]. 

 7421316977ر.د.م.ك 

  السحار, عبد الحميد جوده    .4014

القاهرة : دار مصر للطباعة,   -محمد رسول هللا والذين معه [نص مطبوع] : اليتيم / عبد الحميد جوده السحار. 
  ).7(السيرة النبوية ;  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  284 -[د.ت]. 

  3115316977ر.د.م.ك 

1-230-40/1, 1-230-40/2 

  سحمراني, أسعد ال  .4015

.  2002بيروت : دار النفائس,  -ويالت العولمة [نص مطبوع] : على الدين و اللغة و الثقافة / أسعد السحمراني. 

  سم. 18ص. ;  112 -

 9953180482ر.د.م.ك 

1-320-37/1, 1-320-37/2 

  السحمراني, أسعد   .4016

 -. 2000بيروت : دار النفائس,  -د السحمراني. صراع العولمة بين العولمة و الديمقراطية [نص مطبوع] / أسع

 سم. 18ص. ;  88

1-327-22/1, 1-327-22/2 

  السخني،حسين عبد الرحمن   .4017

اللعب عند األطفال و تطبيقاته التربوية [نص مطبوع] / محمد سلمان فياض الخزاعلة; حسين عبد الرحمن  
  سم. 24غالف مصور ;  -. 2011عمان : دار صفاء,  -السخني. 

 9789957246709ر.د.م.ك 

1-370-789/1, 1-370-789/2 

  السرطاوي, فؤاد عبد اللطيف    .4018

 160 -. 2006عمان : دار المسيرة,  -البيئة و البعد اإلسالمي [نص مطبوع] / فؤاد عبد اللطيف السرطاوي. 

 سم.  24ص. ; 

SH/1-210-57/1, SH/1-210-57/2 

  السرطاوي، محمود علي   .4019

 72 -. 2007عمان : دار الفكر,  -يم [نص مطبوع] : في الشريعة اإلسالمية / محمود علي السرطاوي. التحك

  سم. 17*24ص. ; 

 9957074911ر.د.م.ك 

1-250-130/1 



  السرطاوي،عادل فايز    .4020

استخدام الحاسوب و اإلنترنت [نص مطبوع] : في ميادين التربية و التعليم / جودت أحمد سعادة; عادل فايز  
 سم.  24ص. : غالف مصور ; 384 -. 2010عمان : دار الشروق,  -. 1ط. -السرطاوي. 

1-370-809/1, 1-370-809/2 

  السرطاوي،عبد العزيز    .4021

الكويت : دار  -. 1ط. -وع] / جميل الصمادي; عبد العزيز السرطاوي. اإلعاقات الجسمية و الصحية [نص مطب
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 480 -. 1998الفالح, 

1-362-20/3, 1-362-20/1 

  السرقوسي, سليمان بن أبي القاسم التميمي   .4022

وسي; البواب علي  ما وقع في القرآن الكريم من الضاء [نص مطبوع] / سليمان بن أبي القاسم التميمي السرق
  (رسائل نادرة).  -سم.  24ص. ;  20 -. 2000القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -حسين. 

 6535250977ر.د.م.ك  -. 19ببليوغرافيا ص 

SH/1-220-14/1 

  السروجي , طلعت مصطفى    .4023

مصر : المكتب   -الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] : أسس النظرية والممارسة / طلعت مصطفى السروجي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   408 -. 2008الجامعي الحديث, 

 9774380482ر.د.م.ك 

SS/1-301-473/1, SS/1-301-473/2 

  السروجي, محمد محمود   .4024

سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية [نص مطبوع] : منذ اإلستقالل إلى منتصف القرن العشرين / محمد 
 سم. 24ص. ;  484 -. 2005اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,  -د السروجي. محمو

1-327-52/1, 1-327-52/2 

  السروجي، طلعت مصطفى    .4025

القاهرة : المكتب   -التنمية اإلجتماعية من الحداثة إلى العولمة [نص مطبوع] / طلعت مصطفى السروجي. 
  سم.  24ان ; ص. : غالف باأللو 472 -. 2009الجامعي, 

 9774380483ر.د.م.ك 

SS/1-301-533/1, SS/1-301-533/2 

  السروجي، طلعت مصطفى    .4026

القاهرة :  -ميادين ممارسة الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] / طلعت مصطفى السروجي; ماهر أبو المعاطي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  390 -. 2009الشركة العربية المتحدة للتسويق, 

 9789776274990ر.د.م.ك 

SS/1-301-712/1, SS/1-301-712/2 

  السرور، نادياهايل    .4027

ص ;  460 -.  2005عمان : دار وائل,  -تعليم التفكير في المنهج المدرسي [نص مطبوع] / نادياهايل السرور. 
  سم. 17×24

 9957115758ر.د.م.ك 



1-370-522/2, 1-370-522/3 

  السرور،ناديا هايل    .4028

عمان : دار الفكر,  -. 5ط. -مدخل إلى تربية المتميزين و الموهوبين [نص مطبوع] / ناديا هايل السرور. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 349 -. 2010

 9789957071684ر.د.م.ك 

1-370-709/1, 1-370-709/2 

  السروي ، احمد    .4029

عمان :   -ب الكيميائية و البيولوجية و النووية [نص مطبوع] / احمد السروي. التلوث البيئي باألسلحة و الحرو
  سم. 17*24ص. ;  228 -. 2014دار الحامد, 

 9789957327606ر.د.م.ك 

SS/1-301-995/1, SS/1-301-995/2 

  السرياني, محمد محمود   .4030

الرياض :  -محمود السرياني. المنظور اإلسالمي لقضايا البيئة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / محمد 
  سم. 17*24ص. ;  354 -. 2006مركزالدراسات والبحوث, 

 9960976149ر.د.م.ك 

SH/1-210-120/1, SH/1-210-120/2 

  السريري, أبي الطيب مولود    .4031

 مصادر التشريع اإلسالمي [نص مطبوع] : و طرق إستثمارها عند اإلمام الفقيه المجتهد علي بن أحمد ابن حزم

 183 -. 2002لبنان : دار الكتب العلمية,  -هجري / أبي الطيب مولود السريري.  456الظاهري الموفى سنة 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 

 7355974512ر.د.م.ك 

SH/1-250-40/1 

  السعداوي، نوال    .4032

راسات والنشر, بيروت : المؤسسة العربية للد -المرأة والصراع النفسي [نص مطبوع] / نوال السعداوي. 
 سم. 17*24ص ;  160 -. 1982

1-150-616/1 

  السعدنى, عبد الرحمن    .4033

التطورات الحديثة في علم البيئة [نص مطبوع] : المشكال ت البيئية والحلول العملية / عبد الرحمن السعدنى; ثناء  
  سم.  24األلوان ; ص. : غالف مصور ب 388 -. 2008القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -مليجي عودة. 

 9773500181ر.د.م.ك 

SS/1-301-688/1, SS/1-301-688/2 

  السعدنى, عبد الرحمن    .4034

مشكالت بيئية [نص مطبوع] : طبيعتها, أسبابها, آثارها, كيفية مواجهاتها / عبد الرحمن السعدنى; ثناء مليجي 
  سم. 24غالف مصور باأللوان ; ص. :  388 -. 2007القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -السيد عودة. 

 9773501418ر.د.م.ك  -. 388-379بيبليوغرافيا:ص

SS/1-301-314/1, SS/1-301-314/2 



  السعدون، حميد حمد    .4035

ص.  82 -. 2000عمان : دار وائل للطباعة و النشر,  -العولمة و قضايانا [نص مطبوع] / حميد حمد السعدون. 
  سم.  17*24: غالف ملون. ; 

 9957110578ر.د.م.ك  -ص.  82 -ص. 79يوغرافيا : بيبل

1-320-145/1 

  السعدي, حسن محمد محي الدين    .4036

اإلسكندرية : دار   -المعالم الرئيسية لتاريخ مصر الفرعونية [نص مطبوع] / حسن محمد محي الدين السعدي. 
 .17سم*24ص. ; 326 -. 2005المعرفة الجامعية, 

SH/1-953-156/1, SH/1-953-156/2 

  السعدي, حسين علي   .4037

/ حسين علي   Principales of ecology and pollutionأساسيات علم البيئة والتلوث [نص مطبوع] = 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  412 -. 2006عمان : اليازوري,  -السعدي. 

SS/1-301-689/1, SS/1-301-689/2 

  السعدي، حسن محمد محي الدين    .4038

القاهرة : دار   -دراسات في العلوم اإلنسانية وقضايا البيئة [نص مطبوع] / حسن محمد محي الدين السعدي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  422 -. 2008لجامعية, المعرفة ا

SS/1-301-667/1, SS/1-301-667/2 

  السعدي، حسين    .4039

ص.  464 -. 2008عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -علم البيئة [نص مطبوع] / حسين السعدي. 
 سم. 24: غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-555/1, SS/1-301-555/2 

  السعدي، غازي    .4040

عمان : دار الجليل للنشر و  -األعياد و المناسبات و الطقوس لدى اليهود [نص مطبوع] / غازي السعدي. 
 سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  131 -. 1994الدراسات و األبحاث الفلسطينية,  

  السعدي،عبد القادر عبد الرحمن   .4041

عمان : دار   -قطوف دانية [نص مطبوع] : من األدب و اإلمالء و التعبير / عبد القادر عبد الرحمن السعدي. 
  سم. 234ص. ; 167 - . 2002عمار للنشر و التوزيع, 

1-370-647/1, 1-370-647/2 

  السعود، راتب   .4042

. 2007عمان : دار الحامد,  -. 2ط. -في التربية البيئية / راتب السعود. اإلنسان و البيئة [نص مطبوع] : دراسة 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  264 -

 9957322702ر.د.م.ك 

SS/1-301-685/1, SS/1-301-685/2 



  السعيد، شاكر.    .4043

: دار المشرق الثقافي., عمان : دار أسامة. : [د.م]  -علم الفهرسة والتوثيق. [نص مطبوع] / شاكر. السعيد. 
 سم.24ص : غالف ملون ومصور ; 168 -. 2006

SH/1-020-118/1 

  السعيدي، أحمد    .4044

عمان :  -مدخل إلى الدسلكسا [نص مطبوع] : برنامج تدريبي لعالج صعوبات القراءة / أحمد السعيدي. 
  سم.  24ص : غالف ملون ; 160 -. 2009اليازوري, 

 9789957121907ر.د.م.ك 

1-370-629/1 

  السعيدي، رضوان    .4045

المدية :  -التفكيك األسري وعالقته بإنحراف األحداث [نص مطبوع] / عبد الكريم تومي; رضوان السعيدي. 
  سم.  30*21ورقة ;  150 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.551/1 

  السعيدي، رضوان    .4046

المدية :  -فكيك األسري وعالقته بإنحراف األحداث [نص مطبوع] / عبد الكريم تومي; رضوان السعيدي. الت
  سم.  30*21ورقة ;  150 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.551/1 

  السفاسفة محمد*   .4047

 -. 2004عمان : مركز يزيد,   -ة محمد*, عربيات احمد. مبادىء الصحة النفسية [نص مطبوع] / السفاسف

  سم. 24ص : غالف ملون ; 327

 327ر.د.م.ك 

1-150-459/4, 1-150-459/1 

الجزائر : شركة األصالة للنشر و  -. السفر الثاني من زهرة البستان في دولة بني زيان [نص مطبوع]  .4048
  سم. 24;  ص. : غالف : مصور باأللوان 543 -. 2011التوزيع, 

 9789961996331ر.د.م.ك  -. 518ص. -381المالحق : ص. 

SH/1-965-1035/1 

  السفياني،أبي العباس أحمد بن محمد.   .4049

القاهرة   -رسائل نادرة صناعة لتسفير الكتب وحل الذهب. [نص مطبوع] / أبي العباس أحمد بن محمد. السفياني. 
  سم. 24: غالف ملون ; ص. 56  -: مكتبة الثقافة الدينية, [د.ت]. 

 9775250668ر.د.م.ك 

SH/1-020-60/1, SH/1-020-60/2 

  السقا, مصطفى    .4050

السيرة النبوية البن هشام [نص مطبوع] : القسم الثاني يشمل الجزأين : األول و الثاني / مصطفى السقا, عبد 



 769 -. 1955مصطفى البابي الحلبي,  القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة -. 02ط.  -الحفيظ شلبي ابراهيم األبياري. 

 ). 1(تراث اإلسالم ;   -سم.  25ص. : غالف ملون. ; 

1-230-39/1 

  السقا, مصطفى    .4051

السيرة النبوية البن هشام [نص مطبوع] : القسم األول يشمل الجزأين : األول و الثاني / مصطفى السقا, عبد 
 834 -. 1955هرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي, القا -. 02ط.  -الحفيظ شلبي ابراهيم األبياري. 

  (تراث اإلسالم).   -سم.  25ص. : غالف ملون. ; 

 834-719ص: -كشافات: ص

1-230-84/1 

  السقاف, أبكار    .4052

 384 -. 1998القاهرة : مكتبة مدبولي,  -إسرائيل و عقيدة األرض الموعودة [نص مطبوع] / أبكار السقاف. 

  سم.  24ص. ; 

 9772081997ر.د.م.ك 

1-210-90/1 

  السقاف, السيد عبد هللا بن محمد بن حامد    .4053

القاهرة :  -تاريخ الشعراء الحضرميين [نص مطبوع] : المجلد األول / السيد عبد هللا بن محمد بن حامد السقاف. 
  سم. 24ص. ;  220 -. 2003مكتبة الثقافة الدينية, 

 9773411036ر.د.م.ك 

1-928-60.1/1 

  السقاف, السيد عبد هللا بن محمد بن حامد    .4054

القاهرة :  -تاريخ الشعراء الحضرميين [نص مطبوع] : المجلد الثاني / السيد عبد هللا بن محمد بن حامد السقاف. 
  سم. 24ص. ;  226 -. 2003مكتبة الثقافة الدينية, 

 9773411036ر.د.م.ك 

1-928-60.2/1 

  السقاف, السيد عبد هللا بن محمد بن حامد    .4055

القاهرة :  -تاريخ الشعراء الحضرميين [نص مطبوع] : المجلد الثالث / السيد عبد هللا بن محمد بن حامد السقاف. 
  سم. 24ص. ;  220 -. 2003مكتبة الثقافة الدينية, 

 9773411036ر.د.م.ك 

1-928-60.3/1 

   بن محمد بن حامد  السقاف, السيد عبد هللا  .4056

القاهرة :  -تاريخ الشعراء الحضرميين [نص مطبوع] : المجلد الرابع / السيد عبد هللا بن محمد بن حامد السقاف. 
  سم. 24ص. ;  248 -. 2003مكتبة الثقافة الدينية, 

 9773411036ر.د.م.ك 

1-928-60.4/1 

  السقاف, السيد عبد هللا بن محمد بن حامد    .4057

القاهرة  -الشعراء الحضرميين [نص مطبوع] : المجلد الخامس / السيد عبد هللا بن محمد بن حامد السقاف.  تاريخ



  سم. 24ص. ;  302 -. 2003: مكتبة الثقافة الدينية, 

 9773411036ر.د.م.ك 

1-928-60.5/1 

  السكرى, علي علي   .4058

الجزائر   -ون منابع النيل / علي علي السكرى. فضل اكتشافات العرب و المسلمين [نص مطبوع] : العرب يكتشف 
  سم.24*17ص ; *112 -. 2005: دار الكتاب الحديث, 

 8107350977ر.د.م.ك 

SH/1-953-225/1 

  السكري، أحمد شفيق    .4059

القاهرة :  -التخطيط لتنمية المجتمع الحضرى [نص مطبوع] : دراسات نظرية و تطبيقية / أحمد شفيق السكري. 
  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  259 -. 2016ء, دار الوفا

 9789777352369ر.د.م.ك   -ص.  257 -ص. 255بيبليو: 

SS/1-301-1070/1, SS/1-301-1070/2 

  السكري، علي علي    .4060

الحشرات /  - النبات -القيامة-البحر-األسرار العلمية بآيات القرآن الكريم والحديث النبوي [نص مطبوع] : الكون
 سم. 17×24ص. ;  223 -. 2007الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -علي السكري. علي 

SH/1-210-87/1 

  السالمى، عبد الرحمن    .4061

الجزائر : مكتبة الشركة الجزائرية,  -القول الفصل في تنظيم النسل [نص مطبوع] / عبد الرحمن السالمى. 
 سم. 17ص. ;  64 -. 1980

SS/1-301-979/1 

  المي ، اياد كاظم طه الس  .4062

 310 -. 2015عمان : الرضوان للنشر و للتوزيع,  -الحلم في المسرح [نص مطبوع] / اياد كاظم طه السالمي. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957763466ر.د.م.ك 

SH/1-792-97/1, SH/1-792-97/2 

  السالمين، زياد    .4063

ص. 385 -. 2009عمان : مؤسسة الوراق,  -لسالمين. مدخل إلى تاريخ و حضارة البترا [نص مطبوع] / زياد ا
 سم.24: غالف مصور و ملون ; 

SH/1-953-584/1, SH/1-953-584/2 

  السلطان, جمال مصطفى   .4064

عمان :   -[نص مطبوع] / جمال مصطفى السلطان.  2000- 1979اإلستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط 
  سم. 24ص. ;  429 -. 2002دار وائل للنشر و التوزيع, 

 9957112902ر.د.م.ك 

1-327-14/1, 1-327-14/2 



  السلماني ، عبد هللا طه    .4065

ص.  360 -. 2013عمان : دار الفكر,  -الدويالت اإلسالمية في المغرب [نص مطبوع] / عبد هللا طه السلماني. 
  سم. 17*24; 

 9789957920487ر.د.م.ك 

SH/1-953-692/1, SH/1-953-692/2 

  السلماني، عبد اله طه   .4066

.  2010عمان : دار الفكر ناشرون و موزعون,  -تاريخ الخلفاء الراشدين [نص مطبوع] / عبد اله طه السلماني. 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 239 -

 9789957077280ر.د.م.ك  -ص. 238-ص233ص -بيبليو.ص

1-953-513/1, 1-953-513/2 

  السلمي, سعد بن غرير بن مهدي    .4067

 -شركة المضاربة في الفقه االسالمي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة / سعد بن غرير بن مهدي السلمي. 

 سم. 24ص. ;  384 -. 1997مكة المكرمة : د.ن, 

1-250-41/1 

  السليتي, فراس    .4068

اإلردن : جدارا للكتاب العالمي   -ية والتطبيق / فراس السليتي. إستراتيجيات التعلم والتعليم [نص مطبوع] : النظر
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 441 -. 2008; األردن : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 

1-370-384/6, 1-370-384/3 

  السليتي, فراس    .4069

األردن :   - . 1ط. -السليتي.  تطورات مبكرة / فراس -التعلم المبني على الدماغ [نص مطبوع] : رؤى جديدة  
 سم.24ص : غالف ملون ; 217 -. 2008عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 

1-370-473/4, 1-370-473/5 

  السليماني ، أحمد   .4070

المكنون الحضاري الفينيقي القرطاجي في الجزائر [نص مطبوع] : من خالل دالالت و اللقى األثرية و األنصاب 
 320 -. 2007الجزائر : المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية,  -حمد السليماني. الندرية / أ

  (سلسلة المشاريع الوطنية للبحث). -سم.  16*23.5ص. : غالف ملون. ; 

 9789961846438ر.د.م.ك  -ص.  314 -ص. 279ص. المالحق:  278 -ص. 267بيبليو: 

SH/1-965-970/1, SH/1-965-970/2 

  السمادوني،السيد إبراهيم   .4071

األردن : دار   -األولى.  -الذكاء الوجداني [نص مطبوع] : أسسه ، تطبيقاته ، تنميته . / السيد إبراهيم السمادوني. 
  سم.24ص. ; 320 -. 2007الفكر, 

 9957074954ر.د.م.ك  -ة. 

1-370-261/1 

  السمادوني،السيدابراهيم   .4072

ص : 839 -. 2009عمان : دار الفكر,  -فوقين [نص مطبوع] / السيدابراهيم السمادوني. تربية الموهوبين والمت



  سم. 17×24غالف مصور ; 

 9957076122ر.د.م.ك 

1-370-523/2, 1-370-523/3 

  السمالوطي, نبيل    .4073

  -السمالوطي; محمد عاطف غيث. علم اجتماع التنمية [نص مطبوع] : دراسة في اجتماعيات العالم الثالث / نبيل 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  436 -. 1981بيروت : دار النهضة العربية, 

SS/1-301-114/1, SS/1-301-114/2 

  السمرى, عدلى    .4074

علم االجتماع و المشكالت االجتماعية [نص مطبوع] / عدلى السمرى; نجوى عبد الحميد; ضحى المغازي; 
  سم.  24ص. ;  412 -. 1998رة : دار المعرفة الجامعية, القاه -...[و آخرون]. 

 409ص.  - 408بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-911/1 

  السمري, عدلي محمود    .4075

 400 -. 2011عمان : دار المسيرة,  -. 2ط.  -علم االجتماع الجنائي [نص مطبوع] / عدلي محمود السمري. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-301-560/1, SS/1-301-560/2 

  السمري، عدلي محمود   .4076

  -علم اجتماع الجريمة و اإلنحراف [نص مطبوع] / عدلي محمود السمري; طلعت لطفي; أمال عبد الحميد. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  448 -. 2010عمان : دار المسيرة, 

 9789957066574ر.د.م.ك 

SS/1-301-854/1, SS/1-301-854/2 

  السمري، عدلي محمود   .4077

/  Clinical sociologyالمداخل =  -األدوات  -المستويات  -علم اإلجتماع اإلكلينيكي [نص مطبوع] : المجاالت

ص. : غالف مصور باللوان   726 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -عدلي محمود السمري, روال عودة السوالقة. 
 سم. 24; 

SS/1-301-1088/1, SS/1-301-1088/2 

  السمعوني ، طاهر بن صالح    .4078

/ طاهر بن صالح   457 - 787األرقام  13-25تذكرة طاهر الجزائري [نص مطبوع] : المجلد الثاني: االجزاء 
الى   665من ص   -. 2011الجزائر : دار المعرفة الدولية,  -السمعوني; تحقيق محمد خير رمضان يوسف. 

  سم. 17*24;  1314ص

 9789931900603ك ر.د.م.

1-920-60.2/1 

  السمعوني ، طاهر بن صالح    .4079

/ طاهر بن صالح   456 -1األرقام  12-1تذكرة طاهر الجزائري [نص مطبوع] : المجلد األول: االجزاء 
 17*24ص. ;  659 -. 2011الجزائر : دار المعرفة الدولية,  -السمعوني; تحقيق محمد خير رمضان يوسف. 



  الجزائر). (ذاكرة -سم. 

 9789931900603ر.د.م.ك 

1-920-60.1/1 

  السمعوني، طاهربن صالح الجزائري    .4080

الجزائر :   -الجواهر الكالمية في ايضاح العقيدة االسالمية [نص مطبوع] / طاهربن صالح الجزائري السمعوني. 
(الشيخ طاهر الجزائري   -سم.  25ص. ;  131  -: [د.ن], [د.ت].  2011دار المعرفة الدولية للنشر و التوزيع ; 

  حياته و اعماله).

 9789931900658ر.د.م.ك 

1-250-113/1 

  السمعوني،بن صالح طاهر   .4081

تنوير البصائر في سيرة الشيخ طاهر . التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق اإلتقان [نص مطبوع]  
ص ;  356 -. 2011الجزائر : دار المعرفة الدولية,  -السمعوني. محمد سعيد الباني الدمشقي; بن صالح طاهر  /

  (من كنوز تراث الجزائر : من كنوز تراث الجزائر). -سم.  17*24

 9789931347002ر.د.م.ك 

1-922-16/1 

  السميح، عبد المحسن بن محمد   .4082

مان : دار الحامد للنشر, ع -دراسات في االدارة المدرسية [نص مطبوع] / عبد المحسن بن محمد السميح. 
  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  288 -. 2009

 9789957324513ر.د.م.ك  -ل. 

557/4-370-1, 557/3-370-1 

  السنداني, عادل إبراهيم   .4083

الجزائر :   -التقويم والقياس ومهارات االتصال في العلوم االجتماعية [نص مطبوع] / عادل إبراهيم السنداني. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  330 -. 2009ب الحديث, دار الكتا

 9773500803ر.د.م.ك 

SS/1-301-528/1, SS/1-301-528/2 

  السنهانص،كراسات هارتموت   .4084

حرب الجزائر حسب فاعليها الفرنسيين [نص مطبوع] / كراسات هارتموت السنهانص, رشيد أوعيسى; محمد 
 (سلسلة المترجمات).  -سم.  24ص. ;  511 -. 2010زائر : دار القصبة للنشر, الج  -المعراجي; ...[و آخرون]. 

1-965-451/7, 1-965-451/8 

  السنهورى, عبد المنعم يوسف   .4085

مصر :  -خدمة الفرد االكلينيكية [نص مطبوع] : نظريات واتجاهات معاصرة / عبد المنعم يوسف السنهورى. 
(سلسلة كتب الخدمة   -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  334 -. 2008المكتب الجامعي الحديث, 

  ).1االجتماعية ; 

 9774380428ر.د.م.ك 

SS/1-301-514/1, SS/1-301-514/2 



  السنوسي ، أحمد الشريف األطرش   .4086

الجزائر :   -تاريخ الجزائر في خمسة قرون [نص مطبوع] : الجزء االول / أحمد الشريف األطرش السنوسي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  440 -. 2013بصائر الجديدة للنشر و التوزيع, ال

 9789931020172ر.د.م.ك 

1-965-899.1/1, SH/1-965-899.1/2 

  السنوسي ، أحمد الشريف األطرش   .4087

الجزائر :   -تاريخ الجزائر في خمسة قرون [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أحمد الشريف األطرش السنوسي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  925الى ص  441من ص -. 2013صائر الجديدة للنشر و التوزيع, الب

 9789931020172ر.د.م.ك 

1-965-899.2/1, SH/1-965-899.2/2 

  السنوسي ، أحمد الشريف األطرش   .4088

الجزائر :   -تاريخ الجزائر في خمسة قرون [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أحمد الشريف األطرش السنوسي. 
  .1369الى ص 927سم. + من ص 24غالف مصور. ;  -. 2013البصائر الجديدة للنشر و التوزيع, 

 9789931020172ر.د.م.ك 

1-965-899.3/1, SH/1-965-899.3/2 

  السنوسي, صالح    .4089

. 2003ر, القاهرة : ميريت للنش -العولمة [نص مطبوع] : أفق مفتوح و إرث يثير المخاوف / صالح السنوسي. 

  سم. 21ص. ;  192 -

 9773510980ر.د.م.ك 

1-320-122/1, 1-320-122/2 

  السنوسي، محمد ابن يوسف   .4090

الجزائر : دار الوعي للنشر  -شرح صحيح البخاري [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد ابن يوسف السنوسي. 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  298 -. 2011و التوزيع, 

islamique.(  

 9789931376002ر.د.م.ك 

1-230-27.2/1 

  ن يوسف السنوسي، محمد اب  .4091

الجزائر : دار الوعي للنشر  -شرح صحيح البخاري [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد ابن يوسف السنوسي. 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  306 -. 2011و التوزيع, 

islamique.(  

 9789931376019ر.د.م.ك 

1-230-27.3/1 

  محمد ابن يوسف  السنوسي،  .4092

الجزائر : دار الوعي للنشر  -شرح صحيح البخاري [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد ابن يوسف السنوسي. 
 Tlemcen capitale de la culture(تلمسان :  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  287 -. 2011و التوزيع, 

islamique.(  

 9789947862995ر.د.م.ك 



1-230-27.1/1 

  لسنوسي، محمد بن علي ا  .4093

مقدمة موطأ االمام مالك رضي هللا عنه [نص مطبوع] : و يليه الدرر الستية في اخبار الساللة االدريسية : ويليه 
المسلسالت العشر في االحاديث النبوية على صاحبها افضل الصالة و اتم التسليم / محمد بن علي السنوسي; 

 -سم.  25ص : غالف ملون ;   27ص،  224ص ،  70 -, [د.ت].  الجزائر : دار زمورة -نجيب بن خيرة. 

  (المجموعة المختارة من اعمال االمام محمد بن علي السنوسي).

 9789931334149ر.د.م.ك 

SH/1-230-15/1 

  السنوسي، محمد بن يوسف   .4094

الجزائر : منشورات   -العقيدة الصغرى و شرحها [نص مطبوع] / محمد بن يوسف السنوسي; أحمد بن ديمراد. 
  سم. 23ص. ;  278 -. 2011المجلس االسالمي األعلى, 

 9789961795460ر.د.م.ك 

1-250-142/1 

  السوقي، محمد أحمد اإلدريسي   .4095

عمان : دار أسامة,  -المدارس األدبية في صحراء الطوارق [نص مطبوع] / محمد أحمد اإلدريسي السوقي. 
  م.س24ص. : مل.مص. ; 336 -. 2010

 9789957223281ر.د.م.ك 

1-953-588/5, 1-953-588/6 

  السويفي, مختار    .4096

أم الحضارات الجزء األول [نص مطبوع] : مالمح عامة ألول حضارة صنعها اإلنسان / مختار السويفي, جاب  
  سم.24ص. ; 279 -. 1998القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر,  -هللا علي جاب هللا. 

 9772704668ر.د.م.ك 

1-953-338.1/1, 1-953-338.1/2 

  السويفي, مختار    .4097

القاهرة :  -الثاني, أم الحضارات [نص مطبوع] : مالمح عامة ألول حضارة صنعها اإلنسان / مختار السويفي. 
  سم.17*24ص. ; 291 -. 1999الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, 

  9772705702ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-953-338.2/1, SH/1-953-338.2/2 

  السويفي, مختار    .4098

القاهرة :  -الثالث, أم الحضارات [نص مطبوع] : مالمح عامة ألول حضارة صنعها اإلنسان / مختار السويفي. 
  سم.17*24ص. ; 274 -. 2000الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, 

  9772705958ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثالث

SH/1-953-338.3/1, SH/1-953-338.3/2 

  السويفي, مختار    .4099

الرابع, أم الحضارات [نص مطبوع] : مالمح عامة ألول حضارة صنعها اإلنسان / مختار السويفي, عبد الحليم  



  سم.24*17ص. ; 261 -. 2002القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر,  -نور الدين. 

  9772707721ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الرابع

SH/1-953-338.4/1, SH/1-953-338.4/2 

بيروت : دار   -. السياسة الدولية في ضوء فلسفة الحضارة [نص مطبوع] : دراسة تحليلية نقدية  .4100
 سم. 17*24ص ;  776 -. 2009المعرفة, 

1-320-358/1, 1-320-358/2 

  سماعيل، مجدي إبراهيم السيد إ  .4101

داللة ألفاظ القرآن الكريم في توضيح معانيه [نص مطبوع] : سورة األنعام : المجلد الثاني / مجدي إبراهيم السيد  
  سم. 24ص. : غالف مص. ;  404 -. 2012القاهرة : دار الفكر العربي,  -إسماعيل. 

 9771027786ر.د.م.ك 

1-220-195.2/1, 1-220-195.2/2 

  السيد حسن، نبيل    .4102

  -علم نفس األطفال [نص مطبوع] : ذوي اإلحتياجات الخاصة / نبيل السيد حسن, جبريل بن حسن العريشي. 

  سم. 24ص ; 239 -. 2013عمان : دار صفاء, 

 97899578413ر.د.م.ك 

1-150-643/1, 1-150-643/2 

  السيد حسيين، عدنان    .4103

بيروت : مجد المؤسسة الجامعية,  -. 02ط. -ع] / عدنان السيد حسيين. العالقات الدولية في االسالم [نص مطبو
  سم. 17*24ص ;  584 -. 2010

 9953463018ر.د.م.ك 

1-327-207/1, 1-327-207/2 

  السيد رجب، عمر القاروق   .4104

 الحجاز [نص مطبوع] : " المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية " : أرضه و سكانه : دراسات

ص.  384 -. 2008بيروت : دار و مكتبة الهالل ; جدة : دار الشروق,  -إيكولوجية / عمر القاروق السيد رجب. 
  (المكتبة الجامعية). -سم.  17*24: غالف مصور.إيض. ; 

 9953753601ر.د.م.ك  -ص.  384 -ص. 367ص. بيبليوغرافيا:  366 -ص. 351الجداول: 

SH/1-953-738/1 

  مد عبد الغفار  السيد, أح  .4105

القاهرة : دار المعرفة  -التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه [نص مطبوع] / أحمد عبد الغفار السيد. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  211 -. 2007الجامعية, 

SH/1-250-47/1, SH/1-250-47/2 

  السيد, السيد عبد الحميد سليمان    .4106

 -. 2008القاهرة : عالم الكتب,  -] / السيد عبد الحميد سليمان السيد. صعوبات التعلم النمائية [نص مطبوع

  سم.24ص. ; 424

 9615232977ر.د.م.ك 



1-370-266/1, 1-370-266/2 

  السيد, السيد عبد العاطي   .4107

.  2004الجامعية, اإلسكندرية : دار المعرفة  -علم االجتماع اإلقتصادي [نص مطبوع] / السيد عبد العاطي السيد. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  380 -

SS/1-301-70/1, SS/1-301-70/2 

  السيد, السيد عبد العاطي   .4108

.  2005اإلسكندرية : دارالمعرفة الجامعية,  -النظرية في علم االجتماع [نص مطبوع] / السيد عبد العاطي السيد. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  420 -

SS/1-301-95/1, SS/1-301-95/2 

  السيد, السيد عبد العاطي   .4109

اإلسكندرية : دار المعرفة   -أسس علم االجتماع [نص مطبوع] / السيد عبد العاطي السيد; محمد أحمد بيومي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  336 -. 2005الجامعية, 

SS/1-301-68/1, SS/1-301-68/2 

  السيد عبد العاطي  السيد,  .4110

 404 -. 2007اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -البيئة و المجتمع [نص مطبوع] / السيد عبد العاطي السيد. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-301-336/1, SS/1-301-336/2 

  السيد, السيد عبد العاطي   .4111

اإلسكندرية : دار المعرفة  -عبد العاطي السيد; أحمد بيومي. علم إجتماع المعرفة [نص مطبوع] / السيد 
 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  440 -. 2006الجامعية, 

SS/1-301-331/1, SS/1-301-331/2 

  السيد, رضوان    .4112

سالمي, ليبيا : دار المدار اإل -المستشرقون األلمان [نص مطبوع] : النشوء والتأثير والمصائر / رضوان السيد. 
  سم. 14*21ص. ; 96 -. 2007

 9959293920ر.د.م.ك 

1-953-373/4, 1-953-373/5 

  السيد, سميرة احمد   .4113

األسس اإلجتماعية للتربية في ضوء متطلبات التنمية الشاملة و الثورة المعلوماتية [نص مطبوع] / سميرة احمد  
  سم. 24غالف مصور باأللوان ;  ص. : 312 -. 2004القاهرة : دار الفكر العربي,  -السيد. 

 977101823Xر.د.م.ك 

SS/1-301-260/1, SS/1-301-260/2 

  السيد, طارق    .4114

ص.  226 -. 2007القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -علم االجتماع اإلقتصادي [نص مطبوع] / طارق السيد. 
 سم. 24: غالف مصور باأللوان ; 



SS/1-301-285/1, SS/1-301-285/2 

  السيد, طارق    .4115

ص. :  260 -. 2007القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -علم اجتماع التنمية [نص مطبوع] / طارق السيد. 
 سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-435/1, SS/1-301-435/2 

  السيد, طارق    .4116

 -. 2007: مؤسسة شباب الجامعة, القاهرة   -أساسيات في علم االجتماع الطبي [نص مطبوع] / طارق السيد. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  204

SS/1-301-436/1, SS/1-301-436/2 

  السيد, طارق    .4117

  -. 2007القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -أساسيات في علم االجتماع المدرسي [نص مطبوع] / طارق السيد. 

 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  156

SS/1-301-439/1, SS/1-301-439/2 

  السيد, عبد اللطيف عبد الهادي    .4118

القاهرة  -/ عبد اللطيف عبد الهادي السيد.  1163-1143الحركة الصليبية [نص مطبوع] : عصر بلدوين الثالث 
 سم.17* 24ص. ;  392 -. 2006: المكتب الجامعي الحديث, 

SH/1-953-195/1, SH/1-953-195/2 

  عبد الهادي   السيد, عبد اللطيف  .4119

رسائل جاك دي فيتري نقالعن لغتها الالتينية [نص مطبوع] : دراسة وثائقية في تاريخ العالقات بين الشرق  
 سم.24ص. ; 286 -. 2005ليبيا : د.ن.,  -م / عبد اللطيف عبد الهادي السيد. 1240-1200والغرب 

1-940-21/1, 1-940-21/2 

  السيد, عبد اللطيف عبد الهادي    .4120

القاهرة : المكتب الجامعي  -مفكرون غربيون، لماذا أسلموا؟؟ [نص مطبوع] / عبد اللطيف عبد الهادي السيد. 
 سم. 24ص. ;  226 -. 2005الحديث, 

SH/1-210-45/1, SH/1-210-45/2 

  السيد, لمياء محمد احمد   .4121

القاهرة : الدار   -محمد احمد السيد; حامد عمار. العولمة و رسالة الجامعة [نص مطبوع] : رؤية مستقبلية / لمياء 
  سم. 24ص. ;  446 -. 2002المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, 

 9772707519ر.د.م.ك 

SS/1-370-49/1, SS/1-370-49/2 

  السيد, محمد صالح محمد   .4122

 23ص. ;  360 -. 2001اء, القاهرة : دار قب -مدخل إلى علم الكالم [نص مطبوع] / محمد صالح محمد السيد. 

  سم.

 9773032795ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 



SH/1-240-19/1, SH/1-240-19/2 

  السيد, محمد عبد البديع   .4123

القاهرة : العربي للنشر,  -أثر القنوات الفضائية على القيم األسرية [نص مطبوع] / محمد عبد البديع السيد. 
  سم.  24وان ; ص. : غالف مصور باألل 294 -. 2009

 9773190994ر.د.م.ك 

SS/1-301-525/1, SS/1-301-525/2 

  السيد, محمود   .4124

االسكندرية : مؤسسة شباب   -تاريخ العرب في أخطر المعارك الحربية في العالم [نص مطبوع] / محمود السيد. 
  سم.17*23ص ; 258 -. 2003الجامعة, 

 5005655977ر.د.م.ك 

SH/1-953-132/1, SH/1-953-132/2 

  السيد, محمود   .4125

ص. : 198 -. 2004اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -الفتوحات اإلسالمية [نص مطبوع] / محمود السيد. 
 سم.  17*24غالف ملون ; 

SH/1-953-170/1, SH/1-953-170/2 

  السيد, منى توكل    .4126

  -: مفهومها أسبابها أعرضها تشخيصها عالجها / منى توكل السيد. التهتهة لدى األطفال [نص مطبوع] 

 سم.24ص. ; 410 -. 2008اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 

1-370-456/8, 1-370-456/6 

  السيد,محمد الدقن    .4127

ص. 68 -مصر : مكتب وصفي لآلالت الكاتبة, د.ت.  -تاريخ مصر الحديث [نص مطبوع] / محمد الدقن السيد. 
 سم.32; 

1-953-375/1 

  السيد، إبراهيم   .4128

 -تاريخ العالم اإلسالمي و حوار الحضارات مع الغرب [نص مطبوع] / إسماعيل محمود علي; إبراهيم السيد. 

  سم. 17*25ص. : غالف ملون. ;  462 -. 2016القاهرة : دار التعليم الجامعي, 

 9789777330589ر.د.م.ك   -ص.  453 -ص. 421بيبليو: 

SH/1-953-719/1, SH/1-953-719/2 

  السيد، ابراهيم جابر    .4129

 -. 2013القاهرة : دارالتعليم الجامعي,  -اإلبتكار و اإلبداع عند االطفال [نص مطبوع] / ابراهيم جابر السيد. 

  سم.24ص ; 336

 9789776341685ر.د.م.ك 

1-150-647/1, 1-150-647/2 

  السيد، ابراهيم جابر    .4130

 261 -. 2014اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي,  -العنف األسري وأسبابه [نص مطبوع] / ابراهيم جابر السيد. 



  سم.  24ص. : غالف مصور. ; 

 9789776341630ر.د.م.ك   -ص.  256 -ص. 249بيبليو: 

SS/1-301-1069/1, SS/1-301-1069/2 

  السيد، ابراهيم جابر    .4131

اإلسكندرية : دار   -وع] : االسباب والمشكالت وطرق عالجها / ابراهيم جابر السيد. التفكك االسرى [نص مطب
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  308 -. 2014التعليم الجامعي, 

 9789776341647ر.د.م.ك 

SS/1-301-1073/1, SS/1-301-1073/2 

  السيد، إسماعيل   .4132

ص. : غالف    384 -. 2002-2001ة : الدار الجامعية, االسكندري -اإلعالن [نص مطبوع] / إسماعيل السيد. 
  سم.x17سم24مصور. ; 

 ص. 381 -ص.380بيبليوغرافيا : 

1-659-2/4, 1-659-2/5 

  السيد، اسماعيل محمد   .4133

ص. ;  599  -االسكندرية : المكتب العربي الحديث, [د.ت].  -اإلعالن [نص مطبوع] / اسماعيل محمد السيد. 
 سم.x17سم24

1-659-3/1 

  السيد، جيهان محمود    .4134

البيبليوجرافيا التحليلية [نص مطبوع] : دراسة في أوائل المطبوعات العربية / جيهان محمود السيد, شعبان عبد 
 سم.  25ص. : غالف ملون ;  805 -).  2000اإلسكندرية : دار الثقافة العلمية, (حوالي  -العزيز خليفة. 

SH/1-020-39/1, SH/1-020-39/2 

  السيد، رضا    .4135

القاهرة : الشركة  -عادات التميز لدى األفراد ذوي المهارات اإلدارية العليا [نص مطبوع] / رضا السيد. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  158 -.  2007العربيةالمتحدة للتسويق, 

1-658-20/1, 1-658-20/2 

  السيد، رضوان    .4136

والدولة [نص مطبوع] : سلطة األيديولوجيا في المجال السياسي العربي اإلسالمي / رضوان  الجماعة والمجتمع 
  سم. 24x30ص ;  412 -بيروت : دار الكتاب العربي, [د.ت].  -السيد. 

 995327309ر.د.م.ك 

1-320-341/5, 1-320-341/1 

  السيد، طارق    .4137

 -. 2008السكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, ا -علم االجتماع الصناعي [نص مطبوع] / طارق السيد. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ; 176

 9772121166ر.د.م.ك 

SS/1-301-670/1, SS/1-301-670/2 



  السيد، طارق    .4138

ص. : 188 - االسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, [د.ت].   -علم اجتماع السكان [نص مطبوع] / طارق السيد. 
 سم.  24وان ; غالف مصور باألل

SS/1-301-700/1 

  السيد، عبد الحليم محمود   .4139

مشكلة المخدرات في الوطن العربي [نص مطبوع] : دراسة لدرجة انتشار المعلومات و الخبرات بالمخدرات 
 327 -. 1997الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية,  -لدى الشباب العربي / عبد الحليم محمود السيد. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 9960725343ر.د.م.ك  -. 327-313بيبليوغرافيا:ص.

SS/1-301-943/1, SS/1-301-943/2 

  السيد، محمود   .4140

 -. 2007القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين [نص مطبوع] / محمود السيد. 

  سم.24ص. : مص. مل. ; 163

 ص160ص -بيبليو.ص

1-953-457/4, 1-953-457/8 

  السيد، محمود   .4141

 -موريتانيا) / محمود السيد.  -المغرب -الجزائر -تونس   -تاريخ دول المغرب العربي [نص مطبوع] : (ليبيا

  سم.24ص. : مص.مل. ; 328 -. 2010القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة, 

 9772121905ر.د.م.ك   -ص.  326 -ص. 322بيبليو: 

SH/1-953-583/7, SH/1-953-583/8 

  السيد، محمود   .4142

 -. 2005القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,   -تاريخ العرب في بالد االندلس [نص مطبوع] / محمود السيد. 

  سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ; 157

 156ص-147ببليوغرافيا:ص

SH/1-953-578/2, SH/1-953-578/3 

  ود السيد، محم  .4143

 -. 2011القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,   -التاريخ اليونانى و الرومانى [نص مطبوع] / محمود السيد. 

 سم.24ص. : مص.مل. ; 202

1-940-62/6, 1-940-62/1 

  السيد، محمود   .4144

 225 -. 2002مصر : مؤسسة شباب الجامعة,  -تاريخ دول جنوب شرق اسيا [نص مطبوع] / محمود السيد. 

 سم.  24. ; ص

1-902-120/1, 1-902-120/2 

  السيد، محمود   .4145

القاهرة : مؤسسة  -المغرب اإلسالمي في ظل دولتي المرابطين و الموحدين [نص مطبوع] / محمود السيد. 



  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;   184 -. 2016شباب الجامعة, 

 9789772121397د.م.ك ر. -ص.  161 -ص. 153ص. الخرائط :  180 -ص. 163بيبليو: 

SH/1-953-706/1, SH/1-953-706/2 

  السيد، محمود   .4146

القاهرة : مؤسسة شباب  -األندلس في ظل اإلسالم [نص مطبوع] : تكامل البناء الحضارى / محمود السيد. 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  255 -. 2016الجامعة, 

 9789772122136ر.د.م.ك   -ص.  245 -ص. 229بيبليو: 

SH/1-953-721/1, SH/1-953-721/2 

  السيد،إبراهيم جابر    .4147

 -التعليم و التعلم عند الطفل [نص مطبوع] : اكتساب المهارات و الخبرات و ردود األفعال / إبراهيم جابر السيد. 

  سم. 24ص. ; 219 -. 2012اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي, 

 9789776341555ر.د.م.ك 

1-370-771/1, 1-370-771/2 

  السيد،جيهان محمود.    .4148

مكتبات المراكز الثقافية. [نص مطبوع] : دراسة ميدانبة لواقعها وتحليل التجاهات المستفيدين منها. / جيهان 
 سم. 24ص. : عالف ملون. ; 306 -. 2001االسكندرية. : دار الثقافة العلمية.,  -محمود. السيد. 

SH/1-020-44/1, SH/1-020-44/2 

  السيد،عبد الحميد مصطفى    .4149

الجزء  -األفعال فى القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة استقرائية للفعل فى القرآن الكريم فى جميع قراءاته
  سم. 25ص ;  1540 -. 2007عمان : دار الحامد للنشر,  -. 1ط -/ عبد الحميد مصطفى السيد.  -الثانى

 3288329957ك ر.د.م.

SH/1-220-48.2/1, SH/1-220-48.2/2 

  السيد،عبد الحميد مصطفى    .4150

األفعال فى القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة استقرائية للفعل فى القرآن الكريم فى جميع قرآءاته: الجزء  
 25: غالف مصور ; ص  783 -. 2007عمان : دار الحامد للنشر,  -. 1ط -األول / عبد الحميد مصطفى السيد. 

  سم.

 5288329957ر.د.م.ك 

SH/1-220-48.1/1, SH/1-220-48.1/2 

  السيرافي, أبي الحسن بن عبد هللا    .4151

[القاهر] : مكتبة الثقافة الدينية,  -أخبار النحويين البصريين [نص مطبوع] / أبي الحسن بن عبد هللا السيرافي. 
  سم.24ص. ;  95 -. 1999

 655250977ر.د.م.ك ×

1-928-49/1, 1-928-49/2 

  السيسي،شعبان علي حسين   .4152

 -علم النفس [نص مطبوع] : أسس السلوك اإلنساني بين النظرية والتطبيق / شعبان علي حسين السيسي. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  383 -. 2009اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 



SS/1-150-240/1, SS/1-150-240/2 

  السيفية،عائشة بنت عبد هللا بم مبارك    .4153

أثر التوليد الداللي في ألفاظ الحواس الخمس [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية في القرآن الكريم / عائشة  
  سم. 15*20 -. 2009عمان : عالم الكتب الحديث,   -بنت عبد هللا بم مبارك السيفية. 

 9789957702533ر.د.م.ك 

SH/1-220-71/1, SH/1-220-71/2 

  السيوطي, جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر    .4154

 -تاريخ الخلفاء [نص مطبوع] / جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي; محمد محي الدين عبد الحميد. 

 سم.25ص. ; 536 -. 1969القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى,  -. 4ط.

1-953-39/1 

  دين عبد الرحمن بن أبي بكر  السيوطي، جالل ال  .4155

تاريخ الخلفاء [نص مطبوع] / جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, أحمد إبراهيم زهوه, سعيد بن  
  سم.  25ص : غالف مصور ;   408 -. 2012بيروت : دار الكتاب العربي,  -أحمد العيدروسي. 

 9789953270340ر.د.م.ك   -ص.  404 -ص. 403بيبليو: 

SH/1-953-702/1, SH/1-953-702/2 

  الشاذلي    .4156

الجزائر : الشركة الوطنية للنشر  -. 2ط. -حرب اكتوبر [نص مطبوع] : مذكرات الفريق الشاذلي / الشاذلي.  
 سم. 23ص. : غالف مصور ملون ; 488 -. 1982والتوزيع, 

SH/1-953-81/1, SH/1-953-81/2 

  الشاذلي, سعد الدين    .4157

الجزائر : المؤسسة الوطنية  -/ سعد الدين الشاذلي.  1993 -  1984ي العربي [نص مطبوع] : الخيار العسكر
 سم. 24ص. ;  500 -. 1984للكتاب, 

SH/1-953-80/1 

  الشاذلي، أبو الفضل محمد بن مغيزل المغربي   .4158

واآلخرة صلى هللا عليه وسلم / أبو الفضل  الكواكب الزاهرة [نص مطبوع] : في اجتماع األولياء يقظة بسيد الدنيا 
ص. :  451 -. 2011الجزائر : موفم,  -محمد بن مغيزل المغربي الشاذلي; محمد بن بريكة البوزيدي الحسني. 

  سم.  23غالف مصور ; 

 9789931001102ر.د.م.ك 

SH/1-260-15/1, SH/1-260-15/2 

 الشاذلي،محمود عبد الحفيظ    .4159
مي التربية و النفساألخالق ما بين عل  [Texte imprimé] /  .عطية خليل عطية; محمود عبد الحفيظ الشاذلي-  

سم 17*24ص. ;  200 -. 2009عمان : دار البداية,  . 

ISBN 9789957820114 

SH/1-170-7/1, SH/1-170-7/10 



  الشارونى، صبحى    .4160

القاهرة : الدار المصربية اللبنانية,  -نى. روائع متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة [نص مطبوع] / صبحى الشارو
  سم. 24*33ص ;  124 -. 2008

 977427398ر.د.م.ك 

1-708-1/1, 1-708-1/2 

  الشاطى، فيصل ياسين    .4161

 -. 02ط. -نظريات و طرق التربية البدنية [نص مطبوع] / محمود عوض بسيوني; فيصل ياسين الشاطى. 

(دروس التربية البدنية و  -سم.  19*26ص. ;  233 -. 1992ة, الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعي
  الرياضية).

 ص. 233 -ص. 222ص. المالحق:  221 -ص. 211بيبليو: 

1-370-986/1 

  الشاعر ، عبد الرحمن بن ابراهيم   .4162

عمان : دار   -مواقع التواصل االجتماعي و السلوك اإلنساني [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن ابراهيم الشاعر. 
  سم. 17*24ص. ;  304 -. 2015صفاء, 

 9789957249601ر.د.م.ك 

SH/1-301-1024/1, SH/1-301-1024/2 

  الشافعي, أحمد محمود   .4163

ص.  448 -. 2002بيروت : منشورات الحلبي,  -أصول الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / أحمد محمود الشافعي. 
 سم. 24; 

SH/1-250-8/1 

  ي, بدر الدين محمد بن ابراهيم الحموي الشافع  .4164

 -تذكرة السامع و المتكلم في أدب العالم و المتعلم [نص مطبوع] / بدر الدين محمد بن ابراهيم الحموي الشافعي. 

  سم. 24ص. ;  232 -. 2002بيروت : دار الكتب العلمية, 

 2745136844ر.د.م.ك 

SH/1-210-46/1 

  الشافعي, محمد بن إدريس   .4165

مصر : مكتبة و مطبعة مصطفى البابي  -الرسالة لإلمام المطلبي [نص مطبوع] / محمد بن إدريس الشافعي. 
  سم.  24ص. ;  272 -. 1969الحلبي و أوالده, 

 بيبليوغرافيا

1-250-6/1 

  الشافعي, يونس عبد القوي السيد    .4166

وافية حول قواعد و أصول علم اإلجرام في  الجريمة و العقاب في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة فقهية 
ص. :  309 -. 2004لبنان : دار الكتب العلمية,  -ميزان الفقه اإلسالمي / يونس عبد القوي السيد الشافعي. 

  سم.  24غالف ملون ; 

 8385874512ر.د.م.ك 

SH/1-250-41/1, SH/1-250-41/2 



  الشافعي، حسن    .4167

 17×24ص. ;  222 -. 2007القاهرة : دار السالم,  -حسن الشافعي.  في التصوف اإلسالمي [نص مطبوع] /

 سم.

SH/1-260-12/1 

  الشامي, جمال الدين محمد   .4168

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و  -المعلم وإبتكار التالميذ [نص مطبوع] / جمال الدين محمد الشامي. 
  (سلسلة كتب علم النفس التربوى).  - سم. 24ص. : غالف مصور. ; 145 -. 2002النشر, 

 1133327977ر.د.م.ك 

SS/1-370-1109/1 

  الشامي, صالح الدين   .4169

اإلسكندرية : منشاة المعارف,  -الدولة [نص مطبوع] : دراسة في الجغرافيا السياسية / صالح الدين الشامي. 
  سم. 24ص. ;  240 -. 2001

 9770309338ر.د.م.ك 

1-320-168/1, 1-320-168/2 

  الشامي, فاطمة قدورة    .4170

علم التاريخ [نص مطبوع] : تطور مناهج الفكر وكتابة البحث العلمي من أقدم العصور إلى القرن العشرين / 
  سم.21ص. ; 252 -. 2008لبنان : دار النهضة العربية,  -الثانية.  -فاطمة قدورة الشامي. 

 9953513508ر.د.م.ك 

1-902-73/1, 1-902-73/2 

  الشامي، فاطمة قدورة    .4171

بيروت :   -الرق و الرقيق في العصور القديمة و الجاهلية و صدر اإلسالم [نص مطبوع] / فاطمة قدورة الشامي. 
  سم.24ص. : مص. مل. ; 148 -. 2009دار النهضة العربية, 

 9789953537641ر.د.م.ك  -ص. 148-ص141ص -بيبليو.ص

1-953-484/1, 1-953-484/2 

  الشامي، فاطمة قدورة    .4172

تطور تاريخ العرب السياسي و الحضاري [نص مطبوع] : من العصر الجاهلي إلى العصر األموي / فاطمة 
  سم.24ص. : مل. ; 298 -. 1997بيروت : دار النهضة العربية,  -قدورة الشامي. 

 ص 296-ص272ص -بيبليو.ص

1-953-486/1, 1-953-486/2 

  رة  الشامي، فاطمة قدو  .4173

بيروت : دار النهضة العربية, دت.  -/ فاطمة قدورة الشامي.  1453-323الحضارة البيزنطية [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 109 -

 ص 108-ص107ص -بيبليو.ص

1-940-56/6, 1-940-56/7 

  الشامي، هاتف   .4174

 -ر أحمد جرادات; هاتف الشامي. أسس العالقات العامة [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / عبد الناص



  سم. 17*24ص. : غالف ملون. ;  235 -. 2009عمان : اليازوري, 

 9789957121631ر.د.م.ك  -ص.  235 -ص. 231بيبليوغرافيا : 

1-659-79/1, 1-659-79/2 

  الشامي،علي حسين   .4175

الحصانات و االمتيازات الدبلوماسية / علي  الدبلوماسية [نص مطبوع] : نشأتها وتطورها و قواعدها و نظام 
  سم.17*24ص ; 847 -. 2009عمان : دار الثقافة العلمية,  -. 04ط -حسين الشامي. 

 1392169957ر.د.م.ك 

1-327-136/5, 1-327-136/3 

  الشاهري، مزاحم عالوي   .4176

ايا و حلول / مزاحم عالوي  الحضارة العربية اإلسالمية في المغرب [نص مطبوع] : ( العصر المريني ) قض
  سم.  18*25ص. : غالف مصور. ;   285 -.  2015عمان : مركز الكتاب األكاديمي,  -الشاهري. 

 9789957350376ر.د.م.ك   -ص.  285 -ص. 241بيبليو: 

SH/1-953-760/1 

  الشاهين، محمد عمر   .4177

ص. : 191 -. 2010دار الفكر, عمان :  -نصوص و و ثائق تاريخية [نص مطبوع] / محمد عمر الشاهين.  
  سم.24مص. مل. ; 

 9789957077068ر.د.م.ك  -ص. 191-ص177ص -بيبليو. ص

1-953-480/1, 1-953-480/2 

  الشايب, عبد الحافظ    .4178

 -. 2009األردن : دار وائل للنشر,  -. 1ط. -أسس البحث التربوي [نص مطبوع] / عبد الحافظ الشايب. 

  سم.24ص. ; 316

 9789957117832ر.د.م.ك 

1-370-354/7, 1-370-354/3 

  الشبول،قاسم محمد سالمة    .4179

عمان : عالم الكتب الحديث,  -أسلوب النعت [نص مطبوع] : في القرآن الكريم / قاسم محمد سالمة الشبول. 
  سم. 17*25ص. ;  516 -. 2010

 9789957702021ر.د.م.ك 

SH/1-220-81/1 

  الشبيني, محمد   .4180

بيروت : دا رالعلم للماليين,   -الثقافة العربية اإلسالمية مع العولمة [نص مطبوع] / محمد الشبيني. صراع 
 سم. 24ص ;  343 -. 2002

1-320-47/1, 1-320-47/2 

  الشحروري، مها حسني   .4181

 Electronic games in globalاأللعاب اإللكترونية في عصر العولمة [نص مطبوع] : (مالها وماعليها) = 

age  .سم. 17*24ص ;  147 -. 2008عمان : دار المسيرة,  -/ مها حسني الشحروري 



1-790-4/3, 1-790-4/4 

  الشخيبي, علي السيد    .4182

 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -في اجتماعيات التربية المعاصرة [نص مطبوع] / علي السيد الشخيبي. 

  سم. 24ص. ;  398

 9957075798ر.د.م.ك 

1-370-462/7, 1-370-462/8 

  الشرابي، نهال خليل    .4183

ص. : مص.مل. 304 -. 2009عمان : دار الفكر,  -تاريخ الخالفة األموية [نص مطبوع] / نهال خليل الشرابي. 
  .17سم*24; 

 9789957077389ر.د.م.ك 

SH/1-953-552/1, SH/1-953-552/2 

  الشرايدة, سالم تيسير    .4184

االردن : دار   -. 1ط. -ي [نص مطبوع] : أطر نظرية وتطبيقات عملية / سالم تيسير الشرايدة. الرضا الوظيف
  سم.24ص ; 306 -. 2008صفاء, 

 9789957243210ر.د.م.ك 

1-370-315/4, 1-370-315/5 

  الشرايعة, محمد عرفات   .4185

فا العلمية للنشر و التوزيع : دار  عمان : دار يا -التنشئة اإلجتماعية [نص مطبوع] / محمد عرفات الشرايعة. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  208 - .  2006مكين للنشر و التوزيع, 

SS/1-301-432/1, SS/1-301-432/2 

  الشربيني منصور، السيد كامل   .4186

  المهنية / السيد كامل الشربيني-اللغوية-اإلجتماعية-الشخصية-خصائص المتخلفين عقليا [نص مطبوع] : الجسمية

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  439 -. 2009اإلسكندرية : دار الوفاء,  -منصور. 

 9773276813ر.د.م.ك 

SS/1-150-269/1, SS/1-150-269/2 

  الشربيني, لطفي عبد العزيز    .4187

 -. 1999بيروت : دار النهضة العربية,  -مشكلة التدخين و الحل [نص مطبوع] / لطفي عبد العزيز الشربيني. 

 سم.24ص ; 134

1-362-26/1, 1-362-26/2 

  الشربيني, مروة شاكر    .4188

  -المراهقة و أسباب اإلنحراف مع أضواء على المدرسة المحمدية [نص مطبوع] / مروة شاكر الشربيني. 

  سم.24ص. ; 152 -. 2006الجزائر : دار الكتاب الحديث, 

 7133350977ر.د.م.ك 

SS/1-370-91/1, SS/1-370-91/2 



  الشربيني، زكريا أحمد   .4189

السلوك اإلنساني بين الجبرية و اإلرادية و منظور علم النفس المعاصر [نص مطبوع] : المشيئة و اإلختيار / عبد 
  ص. : غالف 248 -. 2001القاهرة : دار الفكر العربي,  -المجيد سيد أحمد منصور; زكريا أحمد الشربيني. 

  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9771013564ر.د.م.ك 

SS/1-150-43/1 

  الشربيني، لطفي   .4190

Interpretation of psychological expressions  : [نص مطبوع]English - Arabic   موسوعة =

 437 -. 2001بيروت : دار النهضة العربية,  -عربي / لطفي الشربيني.  -شرح المصطلحات النفسية : انجليزي 

  سم.  25x18ص. : غالف ملون . ; 

 ص. 430 -ص. 421ص. ملحق :  432 -ص. 431بيبليوغرافيا : 

1-370-833/1, 1-370-833/3 

  الشربيني، لطفي   .4191

بيروت : دار  -الطب النفسي والقانون [نص مطبوع] : أحكام وتشريعات األمراض النفسية / لطفي الشربيني. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   205 -. 2001النهضة العربية, 

 9773180255ر.د.م.ك 

SS/1-150-153/1, SS/1-150-153/2 

  الشربيني، لطفي   .4192

 265 -. 2003بيروت : دار النهضة العربية,  - الطب النفسي ومشكالت الحياة [نص مطبوع] / لطفي الشربيني. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9953445508ر.د.م.ك 

SS/1-150-168/1, SS/1-150-168/2 

  الشربيني، لطفي   .4193

بيروت : دار النهضة العربية,  -اإلكتئاب [نص مطبوع] : األسباب...والمرض...والعالج / لطفي الشربيني. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  304 -. 2001

SS/1-150-170/1, SS/1-150-170/2 

  الشربيني، لطفي عبد العزيز    .4194

بيروت : دار النهضة   -العالج [نص مطبوع] / لطفي عبد العزيز الشربيني. -المشكلة-ض الصرع: األسبابمر
 سم.20ص : غالف مصور. ; 110 -العربية, د.ت. 

1-150-666/2, 1-150-666/1 

 الشربيني،السيد كامل    .4195
  -السيد كامل الشربيني.  العالج / أسامة فاروق مصطفى;-التشخيص-االسباب  : [Texte imprimé] التوحد

سم 17*24ص. ;  320 -. 2014عمان. : دار المسيرة,  -. 2ط. . 

ISBN 9789957067205 

SS/1-150-902/1, SS/1-150-902/2 



  الشربيني،فوزي    .4196

ص. : 375 -. 2011عمان : دار المسيرة,  -. 1ط. -تطوير المناهج التعليمية [نص مطبوع] / فوزي الشربيني. 
 سم.  24ر ; غالف مصو

1-370-692/1, 1-370-692/2 

  الشرفي ، عبد العزيز خليل    .4197

الجزائر : دار فليتس,  -سير اعالم المدية [نص مطبوع] / عبد العزيز خليل الشرفي; محمد الهادي الحسني. 
  سم. 16*23.5ص. ;  140 -. 2013

 9789931388265ر.د.م.ك 

1-920-166/1, 1-920-166/2 

  عبد المجيد   الشرفي،  .4198

 294 -. 2009بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -. 05ط. -اإلسالم والحداثة [نص مطبوع] / عبد المجيد الشرفي. 

  سم. 15*22ص ; 

 9959293971ر.د.م.ك 

SH/1-189-88/1, SH/1-189-88/2 

  الشرفي، عبد المجيد    .4199

بيروت : دار المدار   -. 02ط. -مجيد الشرفي. الفكر اإلسالمي في الرد على النصارى [نص مطبوع] / عبد ال
  سم. 17*24ص. ;  702 -. 2005اإلسالمي, 

 9959293173ر.د.م.ك 

SH/1-210-152/1, SH/1-210-152/2 

 الشرقاوي،أنور محمد   .4200
  17*24ص. ;  334 - .[s.d] ,[s.n] : [s.l] - .أنور محمد الشرقاوي / [Texte imprimé] إنحراف األحداث

 .سم

SS/1-301--1150/1 

  الشرنباصي, رمضان على    .4201

اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / رمضان على الشرنباصي. 
 سم. 24ص. ;  296 -. 2003

SH/1-250-19/1 

  الشريدة ، محمد حافظ    .4202

عمان : دار   -المنهج التربوي اإلسالمي / محمد حافظ الشريدة. رعاية الطفولة المبكرة [نص مطبوع] : في ضوء 
  سم. 17*24ص. ;  208 -. 2015المناهج, 

 9789957787802ر.د.م.ك 

SS/1-370-1007/1, SS/1-370-1007/2 

  الشريف جبريل، مبروكة   .4203

: الجزء األول / ) 1900 - 1964الخطاب النقدي العربي المعاصر [نص مطبوع] : الخطاب الجابري نموذجا (
 17*24ص. ;  335ص -. 2005ليبيا : المركز العالمي لدراسات الكتاب االخضر,  -مبروكة الشريف جبريل. 



  سم.

 9959818470ر.د.م.ك 

SH/1-189-98.1/1, SH/1-189-98.1/2 

  الشريف جبريل، مبروكة   .4204

ا : الجزء الثاني / مبروكة الشريف الخطاب النقدي العربي المعاصر [نص مطبوع] : الخطاب الجابري نموذج
  سم. 17*24ص ;  717 -. 2005ليبيا : المركز العالمي لدراسات الكتاب االخضر,  -جبريل. 

 9959818470ر.د.م.ك 

SH/1-189-98.2/1, SH/1-189-98.2/2 

  الشريف، حامد محمد   .4205

ص. : غالف   249 -. 2016عصار, عمان : دار اإل -الخالفة العثمانية [نص مطبوع] / حامد محمد الشريف. 
  سم. 18*25مصور. ; 

 9782017222557ر.د.م.ك  -ص.  249بيبليو: 

SH/1-953-776/1, SH/1-953-776/2 

  الشريف، عبد الفتاح عبد المجيد    .4206

 -أساليب رعاية المعاقين عقليا و حركيا و بصريا و سمعيا [نص مطبوع] / عبد الفتاح عبد المجيد الشريف. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  318 -. 2016القاهرة : المكتب العربي للمعارف, 

 9789772769759ر.د.م.ك   -ص.  318 -ص. 315بيبليو: 

SS/1-370-1054/1, SS/1-370-1054/2 

  الشريف، عبد هللا محمد   .4207

سكندرية : مؤسسة الثقافة  اال -مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات [نص مطبوع] / عبد هللا محمد الشريف. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  521 -الجامعية, [د.ت]. 

SH/1-020-92/1, SH/1-020-92/2 

  الشريفي،نداء صادق    .4208

.  2010األردن : جهينة للنشر و التوزيع,  -أصول علم اإلجتماع السياسي [نص مطبوع] / نداء صادق الشريفي. 

  سم.17سم*24ص ; 208 -

 208-203ليوغرافيا:صبيب

SS/1-301-593/1, SS/1-301-593/2 

  الشريفين،نضال كمال    .4209

أساليبه اإلحصائية -تصاميمه-مناهجه-مدخل إلى البحث في العلوم التربويةواإلجتماعية [نص مطبوع] : أساسياته
 17×24ص. ;  511 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -. 02ط. -عبد هللا زيد الكيالني; نضال كمال الشريفين.  /

  سم.

 9957062522ر.د.م.ك 

1-370-506/12, 1-370-506/13 

  الشطي, اسماعيل   .4210

مداخل اإلنتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربية [نص مطبوع] / اسماعيل الشطي, عبد الحسين شعبان بومدين 



  سم. 24ص. ;  278 -. 2003, بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية -بوزيد; علي خليفة الكواري. 

 9953431744ر.د.م.ك 

1-320-73/1, 1-320-73/2 

  الشعبيني ، مصطفى    .4211

ص. ;  228 -. 1974القاهرة : دار النهضة العربية,  -علم االجتماع [نص مطبوع] / مصطفى الشعبيني. 
 (دراسات في علم االجتماع).  -سم.  17*24

SS/1-301-1111/1 

  -. ي الجزائري في ضوء التحليل األسلوبي قصيدة "صوة في نوفمبر" [نص مطبوع]الشعر التور  .4212

 سم.  30*21ورقة ;  117 -[د.م] : [د.ن], [د.ت]. 

  الشعراني, عبد الوهاب    .4213

الطبقات الصغرى [نص مطبوع] : المسمى لواقح االنوار القدسية في طبقات العلماء و الصوفية / عبد الوهاب 
  سم. 24ص. ;  144 -. 2003القاهرة : مكتبة اآلداب,  -هارون عاشور.  الشعراني; سعيد

  9772415488ر.د.م.ك 

SH/1-260-4/1 

  الشعراوي,محمد متولي   .4214

مكانة المرأة في اإلسالم / محمد متولي -إعجاز القرآن-القضاء والقدر [نص مطبوع] : معجزات الرسول
 سم. 24ص. ;  158 -. 1975القاهرة : دار الشروق,  -الشعراوي. 

1-210-169/1 

  الشعراوي، عايد فضل    .4215

بيروت : الدار الجامعية,  -اإلعالن و العالقات العامة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عايد فضل الشعراوي. 
 سم. 24ص. ;  373 -. 2006

1-659-22/1, 1-659-22/2 

  الشعراوي،محمد متولي   .4216

بيروت : دار   -القرآن الكريم [نص مطبوع] : الجزء الثالث / محمد متولي الشعراوي. المنتخب من تفسير 
 سم. 24ص. ;  205 -. 1981العودة, 

1-220-125.3/1 

  الشعراوي،محمد متولي   .4217

بيروت : دار العودة,   -المنتخب من تفسير القرآن الكريم [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد متولي الشعراوي. 
 سم. 24ص. ;  220 -. 1981

1-220-125.1/1 

  -. الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بالتوافق النفسي اإلجتماعي لدى المراهق الجانح [نص مطبوع]  .4218

  سم.  27*21ورقة ;  165  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1079/1 



  حمد عبد الرحمن الشقيرات, م  .4219

  -. 2005عمان : دار الشروق,  -مقدمة في علم النفس العصبي [نص مطبوع] / محمد عبد الرحمن الشقيرات. 

 سم. 24ص ;  332

SS/1-150-121/1 

  الشقيرات، حسين محمود   .4220

ص. ;  224 -.  2010عمان : دار الفكر,  -حقوق االنسان في اإلسالم [نص مطبوع] / حسين محمود الشقيرات. 
24x30 .سم  

 9957076728ر.د.م.ك 

SH/1-210-112/1, SH/1-210-112/2 

  الشقيري, أحمد    .4221

الهزيمة الكبرى [نص مطبوع] : مع الملوك و الرؤساء من بيت عبد الناصر إلى غرفة العمليات / أحمد الشقيري. 
 سم. 17*24ص. ;  384 -. 1973بيروت : دار العودة,  -

SH/1-953-71/1 

  الشكري, علي يوسف    .4222

  -. 2004القاهرة : إيتراك للنشر و التوزيع,  -الدبلوماسية في عالم متغير [نص مطبوع] / علي يوسف الشكري. 

  سم. 24ص. ;  388

 9773830004ر.د.م.ك 

1-327-35/1, 1-327-35/10 

  الشكري، علي يوسف    .4223

ص. : غالف    406 -. 2003القاهرة : إيتراك,  -ري. النظم السياسية المقارنة [نص مطبوع] / علي يوسف الشك
  سم. 20*27مصور. ; 

 9775723795ر.د.م.ك 

1-320-77/1, 1-320-77/2 

  الشكري، علي يوسف    .4224

 سم. 24ص ;   184 -. 2008عمان : دار أسامة,  -اإلرهاب الدولي [نص مطبوع] / علي يوسف الشكري. 

1-327-163/1, 1-327-163/2 

  الشكعة, مصطفى   .4225

 -. 1978بيروت : دار العلم للماليين,  -. 03ط. -معالم الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] / مصطفى الشكعة. 

  سم. 16*24ص. ;  352

 345-333ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-15/1 

  الشماخي، أحمد بن سعيد بن عبد الواحد    .4226

 576 -. 2011الجزائر : دار األبحاث,  -يد بن عبد الواحد الشماخي. كتاب السير [نص مطبوع] / أحمد بن سع

 سم. 30*24ص. ; 

1-920-17/1, 1-920-17/2 



  الشمالي, عبده    .4227

بيروت :  -. 04ط. -دراسات في تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية وآثار رجالها [نص مطبوع] / عبده الشمالي. 
 سم.24ص. ; 770 -. 1965دار صاري, 

SH/1-189-1/1, SH/1-189-1/2 

  الشمري, طالب    .4228

عمان : دار   -الصناعة اإلعالمية [نص مطبوع] : المقومات الفنية و المهنية لرجل اإلعالم / طالب الشمري. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  344 -. 2015النفائس للنشر و التوزيع, 

 9789957801892ر.د.م.ك  -. 340ص.-339بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-001.5-759/1, SH/1-001.5-759/2 

  الشمري، شغاف خيون    .4229

عمان : دار   -سايكولوجيا اإلبداع الفني في العرض المسرحي المعاصر [نص مطبوع] / شغاف خيون الشمري. 
 سم. 17*24ص. ;   220 -. 2013ومكتبة الكندي, 

SH/1-792-98/1 

  الشمري،هدى علي جواد   .4230

عمان : دار المناهج,   -مبادئ الغزالي التربوية [نص مطبوع] / هدى علي جواد الشمري; سعدون الساموك. 
 سم. 17×24ص. ;  239 -. 2009

SH/1-210-116/1 

  الشمسى، ندا أحمد   .4231

  - 92ر اإلسالمي [نص مطبوع] : " التأثير الحضاري المتبادل بين مسلمي األندلس والنصارى اإلسبان في العص

 -. 2016اللقاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -م" / ندا أحمد الشمسى, أحمد مختار العبادي. 1492- 711ه/897

  سم. 17*25ص. : غالف مصور. إيض. ;  263

 9789772123383ر.د.م.ك  -ص. 255 -ص. 213ص. بيبليو:  212 -ص. 211المالحق: 

SH/1-953-713/1, SH/1-953-713/2 

  الشناق،قسيم محمد    .4232

عمان  -. 1ط. -أساسيات التعلم اإللكتروني في العلوم [نص مطبوع] / قسيم محمد الشناق, حسن علي بني دومي. 
  سم. 17سم*24ص : غالف مصور ; 394 -. 2009: دار وائل, 

 9789957117245ر.د.م.ك 

1-370-488/2, 1-370-488/3 

  ز  الشناوي, عبد العزي   .4233

  -(د.م) : د.ن, (د.ت).  -وثائق و نصوص التاريخ الحديث و المعاصر [نص مطبوع] / عبد العزيز الشناوي. 

 سم. 23ص. ;  801

1-902-27/1 

  الشناوي, عبد العزيز محمد   .4234

:  القاهرة -االول, الدولة العثمانية [نص مطبوع] : دولة إسالمية مفترى عليها / عبد العزيز محمد الشناوي. 

  سم.24ص. ; 681 -. 1992مكتبة األنجلو المصرية, 



  1110205977ر.د.م.ك 

 محتوي في : , االول

SH/1-953-65.1/1 

  الشناوي, عبد العزيز محمد   .4235

/ عبد العزيز  The Otttoman empireالثاني, الدولة العثمانية [نص مطبوع] : دولة إسالمية مفترى عليها = 
  سم.23ص. ;  352 -. 2004: مكتبة األنجلو المصرية,  القاهرة -محمد الشناوي. 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-953-65.2/1, SH/1-953-65.2/2 

  الشناوي, عبد العزيز محمد   .4236

القاهرة :  -الثالث, الدولة العثمانية [نص مطبوع] : دولة إسالمية مفترى عليها / عبد العزيز محمد الشناوي. 
  سم.23ص ; -ص 1714 -1153 -. 1997ية, مكتبة األنجلو المصر

  8752405977ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثالث

SH/1-953-65.3/1, SH/1-953-65.3/2 

  الشناوي, عبد العزيز محمد   .4237

القاهرة : دار   -أوربا في مطلع العصور الحديثة [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد العزيز محمد الشناوي. 
 سم.23ص. ; 830 -. 1969المعارف, 

1-940-12.1/1 

 الشناوي, عبد العزيز محمد   .4238
 -دولة إسالمية مفترى عليها / عبد العزيز محمد الشناوي.  : [Texte imprimé] الجزء الرابع, الدولة العثمانية

سم 17*24ص. ;  484 -. 2005القاهرة : مكتبة االنجلو مصرية,  . 

ISBN 9770504505 

contenu dans : , ء الرابعالجز  

SH/1-953-65.4/1, SH/1-953-65.4/2 

  الشناوي. محمد    .4239

عمان :  -التنشئة االجتماعية للطفل [نص مطبوع] / الشناوي. محمد; [و آخ.]; ماجدة السيد عبيد; ...[و آخرون]. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  224 -. 2001دار صفاء للنشر و التوزيع, 

 99574021079ر.د.م.ك 

SS/1-301-583/1, SS/1-301-583/2 

  الشنيتي, محمد البشير   .4240

التغيرات اإلقتصادية و اإلجتماعية في المغرب [نص مطبوع] : أثناء اإلحتالل الروماني و دورها في أحداث  
إيض:  ص. :   384 -. 1984الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,  -القرن الرابع ميالدي / محمد البشير الشنيتي. 

  سم.  17*24غالف مصور ; 

 379-373خرائط ص. 367-355كشافات ص. 352-341ص: -ببليوغرافيا ص 338-335ص: -مالحق ص

SH/1-953-107/1 



  الشنيتي, محمد البشير   .4241

ق.م  146سياسة الرومنة في بالد المغرب من سقوط الدولة القرطاجية إلى سقوط موريطانيا [نص مطبوع] : 
ص. : إيض. ;  176 -. 1982الجزائر : الشركة الوطنية للنشر و التوزيع,  -د البشير الشنيتي. م / محم 40الى 
  (سلسلة الدراسات الكبرى). -سم.  17*24

 خرائط  162-153ص: -كشاف ص  151-145ص: -ببليوغرافيا ص

SH/1-953-108/1, SH/1-953-108/2 

  740 -المطبعة الجزائرية االسالمية, (د.ت.).  الجزائر : -. الشهاب [نص مطبوع] : المجلد الثامن  .4242

 (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  17*25ص. : غالف مل. ; 

1-965-540.8/1 

 ach-chiheb fondé en[نص مطبوع] : المجلد األول =  1924هـ  1343الشهاب أنشئت سنة   .4243
 سم. 24ص. ;  633 -. 2001بيروت : دار الغرب اإلسالمي,   -. 1ط. -. 1924 - 1343

1-965-540.1/1, 1-965-540.1/2 

  الشهاب، موسى علي    .4244

 216 -. 2011عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع,  -علم اجتماع االعالم [نص مطبوع] / موسى علي الشهاب. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789957223298ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-726/1, SS/1-301-726/2 

  الشهابي, منال أبو زيد    .4245

اإلسكندرية : دار المعرفة   -النظريات و النظم السياسية في اإلسالم [نص مطبوع] / منال أبو زيد الشهابي. 
 سم. 24ص. ;  168 -. 2003الجامعية, 

1-320-85/1, 1-320-85/2 

  الشهابي، يحيى    .4246

بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -عربي / يحيى الشهابي. -فرنسيمعجم المصطلحات األثرية [نص مطبوع] : 
 سم. 17×24ص. ;  202 -. 1996

  الشهاوى, طارق عبد الحميد   .4247

نظرية العقد السياسي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة بين األنظمة السياسية المعاصرة و الفقه اإلسالمي / طارق 
  سم.24ص ; 677 -. 2009: دار الفكر الجامعي,  اإلسكندرية -. 1ط. -عبد الحميد الشهاوى. 

  9771758822ر.د.م.ك 

1-320-296/1, 1-320-296/2 

  الشهرى , حمزة سالم أحمد آل دبج   .4248

إلى ما بعد الغزو األمريكي  -ق م5600العراق أرض الحضارات [نص مطبوع] : ما بين الماضى و الحاضر منذ 
ص. : غالف ملون   412 -. 2011القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -. 1ط. -حمزة سالم أحمد آل دبج الشهرى.  /

  سم. 24ومصور ; 

 9789773503919ر.د.م.ك  -. 409ص-407بيبيليو.:ص

SH/1-953-672/1, SH/1-953-672/2 



  الشهيبى ، راقى مصطفى   .4249

  -طفى الشهيبى. دور التلفزيون في تكوين الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي [نص مطبوع] / راقى مص

  سم. 17*24ص. ;  298 -. 2016القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  

 9789772739516ر.د.م.ك 

SH/1-070-422/1, SH/1-070-422/2 

  الشوابكة، علي فالح    .4250

عمان : دار الشروق,  -. 2ط.  -البيئة و المجتمع [نص مطبوع] / أيمن سليمان مزاهرة; علي فالح الشوابكة. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  280 -. 2011

 9789957004705ر.د.م.ك  -. 280-275بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-886/1, SS/1-301-886/2 

  الشوابكة، غدير أحمد   .4251

مستويات تقدير الذات لدى المعاقين حركيا المصابين باأللغام [نص مطبوع] : وبناء برنامج مقترح لتحسين تقدير  
  سم.  24سم : غالف مصور ;  176 -. 2017عمان : دار وائل,  -ات لديهم / غدير أحمد الشوابكة. الذ

 9789957913243ر.د.م.ك 

SS/1-150-847/1, SS/1-150-847/2 

  الشواف، عبد المعين   .4252

ض : دار  الريا -الفتح اإلسالمي و العز العربي في عصر الدولة األموية [نص مطبوع] / عبد المعين الشواف. 
  سم. 17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  352 -. 2017الشواف ; القاهرة : دار الكتاب العربي, 

 9789773769744ر.د.م.ك   -ص.  340 -ص. 347بيبليو: 

SH/1-953-773/1, SH/1-953-773/2 

  الشواورة، علي سالم    .4253

عمان : دار المسيرة للنشر و  -اورة. التخطيط في العمران الريفي و الحضري [نص مطبوع] / علي سالم الشو
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  432 -. 2011التوزيع و الطباعة, 

 ببليوغرافيا

SS/1-301-824/1, SS/1-301-824/2 

  الشوربجى، نبيلة عباس   .4254

ص. :  307 -. 2006القاهرة : دار النهضة العربية,  -علم النفس العام [نص مطبوع] / نبيلة عباس الشوربجى. 
 سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-150-16/1, SS/1-150-16/2 

  الشوربجي,منار    .4255

 -. 1ط.  -كيف ينتخب الرئيس األمريكي؟ [نص مطبوع] : قيود وتعقيدات وأشياء أخرى / منار الشوربجي. 

  سم. 17*24ص ; 295 -. 2008القاهرة : مكتبة الشروق الدولية,  

 9789776278271ر.د.م.ك 

1-320-308/4, 1-320-308/1 

  الشوربجي، هند سيد أحمد على    .4256

تفعيل وحدة إدارة األزمات بالمؤسسات التعليمية [نص مطبوع] / هند سيد أحمد على الشوربجي, سوزان محمد 



  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  193 -. 2016القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية,  -المهدي. 

 9789770530009ر.د.م.ك   -ص.  193 -ص. 179بيبليو: 

SS/1-370-1059/1, SS/1-370-1059/2 

  الشوم،محمد قاسم   .4257

بيروت : دار الكتب  -منهجية البحث وعلم المكتبات وتحقيق المخطوطات [نص مطبوع] / محمد قاسم الشوم. 
  سم.24ص : غالف ملون ومصور ; 200 -. 2007العلمية, 

 9782745157195ر.د.م.ك 

SH/1-020-133/1, SH/1-020-133/2 

  الشوملي, جبرا   .4258

لبنان :  -. 1ط. -العلمانية في الفكر العربي المعاصر [نص مطبوع] : دراسة حالة فلسطين / جبرا الشوملي. 
  ).71(سلسلة أطروحات الدكتوراه -سم. 24ص ; 336 -. 2008مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9789953822105ر.د.م.ك 

1-327-155/5, 1-327-155/6 

  شويري, يوسف  ال  .4259

بيروت : مركز دراسات  -القومية العربية [نص مطبوع] : األمة و الدولة في الوطن العربي / يوسف الشويري. 
  سم.  24ص. ;  374 -. 2002الوحدة العربية, 

 9953431159ر.د.م.ك 

1-320-170/1, 1-320-170/2 

  الشيال, جمال الدين    .4260

د.م :  -اكز الثقافة في الشرق اإلسالمي الحديث / جمال الدين الشيال. الحركات اإلصالحية [نص مطبوع] : ومر
  سم.24ص. : غالف ملون، مصور ; 113 -. 2001مكتبة الثقافية الدينية, 

 9043341977ر.د.م.ك  -. 108-87بيبليوغرافياص ص

SH/1-953-135/1, SH/1-953-135/2 

  الشيال, جمال الدين    .4261

 -فاطمية [نص مطبوع] : وثائق الخالفة و والية العهد والوزارة / جمال الدين الشيال. األول, مجموعة الوثائق ال

  .17سم*23ص. ; 494 -. 1965القاهرة : دار المعارف,  -. 2-ط

  487-445ص : -كشاف ص 430-422بيبليوغرافيا 

 محتوي في : , األول

SH/1-953-62.1/1 

  الشيباني،عمر محمد التومي    .4262

تونس : الدار العربية   -. 2ط. -و األفكار التربوية [نص مطبوع] / عمر محمد التومي الشيباني.  تطور النظريات
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 390 -. 1977للكتاب, 

 390-373بيبليوغرافيا:ص.

1-370-973/1 

  الشيخ ، حسين   .4263

القاهرة : دار المعرفة الجامعية,   -دراسات في تاريخ الحضارات القديمة [نص مطبوع] : اليونان / حسين الشيخ. 



(دراسات في تاريخ الحضارات القديمة : دراسات في تاريخ الحضارات   -سم.  17*24ص. ;  432 -. 2016
 ).1القديمة ; 

SH/1-940-89/1, SH/1-940-89/2 

.ن], المدية : [د.ن] : [د -. الشيخ فضيل اسكندر العالمة المفكر وإشراقة ال تغيب [نص مطبوع]  .4264
  .CDسم +  30ورقة ;  36 -. 2010

  36بيبليو ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

 –م  1865ه) (   1333 -ه  1282الشيخ محمد بن مصطفى بن الُخوجة آراؤه و مواقفه اإلصالحية   .4265
  . 2018المدية : جامعة المدية,  -. م ) [نص مطبوع] 1915

  2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1150/1 

  الشيخ, رأفت   .4266

القاهرة : عين للدراسات والبحوث االنسانية  -العرب في التاريخ المعاصر [نص مطبوع] / رأفت الشيخ. 
  سم.17*24ص ; 582 -. 2008واالجتماعية, 

 9773222314ر.د.م.ك 

SH/1-953-305/4, SH/1-953-305/5 

  الشيخ, سليمان   .4267

الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقين [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في تاريخ الحركة الوطنية والثورة المسلحة  
  سم.24ص. ; 607 -. 2002مصر : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر,  -سليمان الشيخ.  /

 9772707829ر.د.م.ك 

1-965-367/1, 1-965-367/2 

  الشيخ, سليمان   .4268

الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقين [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في تاريخ الحركة الوطنية و الثورة المسلحة 
ص. :  590 -. 2007الجزائر : دار القصبة,  -سليمان الشيخ; محمد حافظ الجمالي; مسعود حاج مسعود.  /

  سم.  24غالف : مصور ; 

 9789961643631ر.د.م.ك  -. 588 ص.-580بيبليغرافيا : ص. 

SH/1-965-1019/1 

  الشيخ, سليمان الخضري   .4269

  -. 2008عمان : دار المسيرة,  -سيكولوجية الفروق الفردية في الذكاء [نص مطبوع] / سليمان الخضري الشيخ. 

 سم.24ص ; 359

1-150-215/1, SS/1-150-215/2 

  الشيخ, لطفي السيد    .4270

القاهرة : دار األحمدي  -الصراع األمريكي الروسي على آسيا الوسطى [نص مطبوع] / لطفي السيد الشيخ. 
  سم. 24ص ;  260 -. 2006للنشر, 

 9774140036ر.د.م.ك 

1-320-60/1, 1-320-60/2 



  الشيخ, محمود   .4271

 240 -. 2007ان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, عم -رجال اإلصالح [نص مطبوع] / محمود الشيخ. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ; 

SH/1-922-44/1, SH/1-922-44/2 

  الشيخ، بالل   .4272

 120 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -المدرج الروماني بشرشال [نص مطبوع] / بوزيد بولشفار; بالل الشيخ. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2015د : علم اآلثار : المدية : ل م  -ماستر

MMA.ART.170/1 

  الشيخ، محمد الهيب   .4273

الجزائر : جامعة  -م) [نص مطبوع] / محمد الهيب الشيخ. 1960-1946النضال السياسي في موريطانيا من (
  سم. 30*21ورقة ;   170 -. 2009الجزائر, 

 2009رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.024/1 

  الشيخي، عبد الكريم    .4274

الزوايا والطرق الصوفية بإقليم توات [نص مطبوع] : زاوية الشيخ محمد باي بلعالم / زكرياء شجان; عبد الكريم 
  سم. 30*21ورقة ;  109 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -الشيخي. 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.373/1 

  الصابي, أبو الحسن الهالل بن المحسن   .4275

الوزراء تحفة األمراء في تاريخ الوزراء [نص مطبوع] / أبو الحسن الهالل بن المحسن الصابي; عبد الستار  
  سم. 18*25ص. ; 464 -. 1958القاهرة : دار أحياء الكتب العربية,  -أحمد فراج. 

 460بيبليوغرافية : ص 450-412كشافات : ص ص: 

SH/1-953-32/1 

  الصاحب، زهير    .4276

عمان : دار مجدالوي للنشر و التوزيع,   -فنون فجر الحضارة في بالد الرافدين [نص مطبوع] / زهير الصاحب. 
  سم.24ص. : غالف مص.مل. ; 352 -. 2009

 9789957023713ر.د.م.ك  -ص. 352-ص349ص -بيبليو. ص

1-953-465/1, 1-953-465/2 

  إسماعيل محمد األمين محمد  الصادق,   .4277

  -. 1ط. -طرق تدريس الرياضيات [نص مطبوع] : نظريات و تطبيقات / إسماعيل محمد األمين محمد الصادق. 

  ). 17(سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس الكتاب -سم. 24ص. ; 304 -. 2001القاهرة : دار الفكر العربي, 

 9771014137ر.د.م.ك 

1-370-409/4, 1-370-409/5 

  الصادقي ، أحمد    .4278

إشكالية العقل و الوجود في فكر ابن عربي [نص مطبوع] : بحث في فينومينولوجيا الغياب / أحمد الصادقي; عبد  



  سم.  24ص. ;  600 -. 2010بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -المجيد الصغير. 

 9959294715ر.د.م.ك 

SH/1-189-108/1, SH/1-189-108/2 

  الصادي, وفاء هانم    .4279

األردن : دار المسيرة,  -الخدمة االجتماعية اإللكترونية [نص مطبوع] : األسس, التطبيقات / وفاء هانم الصادي. 
  سم.  24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  432 -. 2016

 9789957971045ر.د.م.ك  -. 431ص.  - 409بيبلوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1096/1, SS/1-301-1096/2 

  الصادي, وفاء هانم    .4280

الخدمة االجتماعية المالية [نص مطبوع] : األسس, التطبيقات / وفاء هانم الصادي, محمد عطا عبد العزيز, 
ص. : غالف : مصور باأللوان ;   392 -. 2017عمان : دار المسيرة,  -ابراهيم صبري حسنين, ...[و آخرون]. 

  سم. 24

 9789957875275ر.د.م.ك  -. 392 ص. - 369بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1097/1, SS/1-301-1097/2 

  الصاعدي, ليلى بنت سعد بن سعيد    .4281

التفوق و الموهبة و اإلبداع و اتخاذ القرار [نص مطبوع] : رؤية من واقع المناهج / ليلى بنت سعد بن سعيد  
  سم.24ص ; 368 -. 2007عمان : دار الحامد,  -الصاعدي. 

 5310329957.ك ر.د.م

1-370-234/1, 1-370-234/2 

  الصافي،عبد الحكيم محمود   .4282

عمان   -طرق تدريس العلوم للمرحلة األساسية [نص مطبوع] / أمال نجاتي عياش; عبد الحكيم محمود الصافي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 396 -. 2007: دار الفكر, 

 9957075071ر.د.م.ك 

1-370-674/1, 1-370-674/2 

  الصالح, حسين حامد    .4283

لبنان : دار إبن حزم,   -التأويل اللغوي في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسية داللية / حسين حامد الصالح. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  366 -. 2005

 1224819953ر.د.م.ك 

SH/1-220-37/1 

  الصالح, مصلح    .4284

عمان   -الجريمة [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع الجنائي / مصلح الصالح. التغير اإلجتماعي و ظاهرة 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  442 -. 2002: مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع, 

SS/1-301-211/1, SS/1-301-211/2 

  الصالح، صبحي   .4285

ص. ;  381 -. 2009: دارالعلم للماليين,  بيروت -مباحث في علوم القرآن [نص مطبوع] / صبحي الصالح. 



24x30 .سم  

 9953631913ر.د.م.ك 

SH/1-220-122/1, SH/1-220-122/2 

  الصالح، محمد اديب    .4286

الرياض : شركة   -بناء االمة و مواجهة التحديات [نص مطبوع] : تعدد الميادين و اليقظة / محمد اديب الصالح. 
  سم. 24ص : غالف ملون ;  437 -. 007العبيكان لالبحاث و التطوير, 

 9541002ر.د.م.ك 

1-320-406/1, 1-320-406/2 

  الصالحي, عادل عبد الرحمن صديق    .4287

 -سيكولوجية الكذب .. و الكشف عن المكر و الخداع [نص مطبوع] / عادل عبد الرحمن صديق الصالحي. 

  سم. 24ور باأللوان ; ص. : غالف : مص 336 -. 2014عمان : نبالء ناشرون وموزعون, 

 9789957225674ر.د.م.ك  -. 336ص.  - 327بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-150-836/1, SS/1-150-836/2 

  الصالحي،نبيل محمود   .4288

/   Total quality managementإدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] : تطبيقات عملية في المجال التربوي = 

  سم. 24ص. ;  218 -. 2014: الجنادرية,  عمان -نبيل محمود الصالحي. 

 9957501666ر.د.م.ك  -. 218-205بيبليوغرافيا:ص

1-370-960/1, 1-370-960/2 

  الصالحين الطشاني, عبد الرزاق    .4289

ليبيا : جامعة عمر المختار البيضاء,  -طرق التدريس العامة [نص مطبوع] / عبد الرزاق الصالحين الطشاني. 
 سم. 24 ص ; 408 -. 1998

SS/1-370-208/1 

  الصاوى، كامل محمد   .4290

القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -تاريخ المسلمين فى أفريقيا و مشكالتهم [نص مطبوع] / كامل محمد الصاوى. 
 سم. 24ص. ; 190 -. 2011

SH/1-953-585/1, SH/1-953-585/2 

  الصاوي، هشام محمد    .4291

اإلسنكدرية : دار المعرفة  -النفس الحركي [نص مطبوع] / هشام محمد الصاوي. دراسات في مجال علم 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  338 -. 2016الجامعية, 

 9789772736652ر.د.م.ك 

SS/1-150-816/1, SS/1-150-816/2 

  الصباغ, رمضان    .4292

 -. 2005درية : دار الوفاء للطباعة و النشر,  اإلسكن -الفن و اإليديولوجيا [نص مطبوع] / رمضان الصباغ. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 177

 977327739xر.د.م.ك 



1-701-15/6, 1-701-15/3 

  الصباغ, مرسي   .4293

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  -دراسات في الثقافة الشعبية [نص مطبوع] / مرسي الصباغ. 
  سم.  24صور ملون ; ص. : غالف م 219 -. 2000

 9773271102ر.د.م.ك 

SS/1-301-242/1, SS/1-301-242/2 

  الصباغ، رمضان    .4294

القاهرة : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية,   -مدخل لعلم الجمال [نص مطبوع] / رمضان الصباغ. 
  سم. 17*24ص ;  440 -. 2010

 9789773277440ر.د.م.ك 

1-701-7/1, 1-701-7/2 

  الصباغ، عماد عبد الوهاب   .4295

عمان : دار الثقافة   -/ عماد عبد الوهاب الصباغ.  Information Scienceعلم المعلومات [نص مطبوع] = 
 سم. 17*25ص. : غالف مصور.غيض. ;   243 -. 2004للنشر و التوزيع, 

SH/1-020-123/1, SH/1-020-123/2 

  الصبان, منى    .4296

القديم والحديث [نص مطبوع] : دراسة في التطور التاريخي ألبعاد الخلق المونتاج / منى  المونتاج الخالق مابين 
  سم. 24ص : غالف ملون ; 232 -. 1997القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر,  -الصبان. 

 7220215977ر.د.م.ك  -.  232-228ص -ببليوغرافيا ص

1-790-15/1, 1-790-15/2 

  الصبان، منى    .4297

المونتاج الخالق مابين القديم والحديث [نص مطبوع] : دراسة في التطور التاريخي ألبعاد الخلق المونتاج / منى  
  سم. 17*24ص ;  232 -. 1998القاهرة : دار غريب,   -الصبان. 

 9772152207ر.د.م.ك 

1-790-7/1, 1-790-7/2 

  الصبغ، رمضان    .4298

القاهرة : مؤسسة لورد العالمية  -السياقية عند ستيفن بيبر [نص مطبوع] / رمضان الصبغ.  النظرية الجمالية
  سم. 17×24ص ;  130 -. 2004للشؤون الجامعية, 

 9773275159ر.د.م.ك 

SH/1-111-18/1, SH/1-111-18/2 

امعة المدية,  المدية : ج -.  الصحة النفسية ألمهات األطفال المصابين بتناذر داون. [نص مطبوع]  .4299
  سم. 27*21ورقة ;  101 -. 2020

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1624/1 



  الصحن، محمد فريد    .4300

.  2002االسكندرية : الدار الجامعية,  -العالقات العامة [نص مطبوع] : المبادئ و التطبيق / محمد فريد الصحن. 

 سم.24ص. ;  286 -

1-659-34/1, 1-659-34/3 

  الصحن، محمد فريد    .4301

ص. :  304 -. 2003-2000االسكندرية : الدار الجامعية,  -اإلعالن [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن. 
  سم. x17سم24غالف مصور. ; 

 ص. 303 -ص.302بيبليوغرافيا : 

1-659-1/3, 1-659-1/1 

  الصحن، محمد فريد    .4302

ص. ;  304 -. 1997االسكندرية : الدار الجامعية,  -لصحن. اإلعالن [نص مطبوع] / محمد فريد ا
 سم.x17سم24

1-659-4/1 

  الصحن، محمد فريد    .4303

  -. 2002االسكندرية : الدار الجامعية,  -العالقات العامة المبادئ و التطبيق [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن. 

 سم.X17سم24ص. ;  286

1-659-10/4, 1-659-10/5 

  ديق ، محمد الصالح الص  .4304

 258 -. 2008الجزائر : دار هومه,  -اإلنسان [نص مطبوع] : نشأته و آفاق حياته / محمد الصالح الصديق. 

  سم. 15.5*23ص. ; 

 9789961652312ر.د.م.ك 

SH/1-210-136/1, SH/1-210-136/2 

  الصديق تاوتي    .4305

هوية منفية : نتائج و أبعاد ثورة المقراني و الحداد /  المبعدون الى كاليدونيا الجديدة [نص مطبوع] : مأساة 
  سم. 24ص. : ايض. ;  271 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -الصديق تاوتي. 

 9789961672136ر.د.م.ك  -ص.  264 -ص. 251المالحق: 

1-965-84/2, 1-965-84/3 

  الصديق محمد الصالح    .4306

:  316ص. -.  2011الجزائر : دار هومه : [د.ن],  -حمد الصالح. القاهرة االستعمار [نص مطبوع] / الصديق م

  سم. 24غالف ملون ; 

 9789961655733ر.د.م.ك 

sh1-965-1108/1, sh1-965-1108/2 

  الصديق, محمد الصالح    .4307

الثانية.   -من الخالدين [نص مطبوع] : اللذين حملوا لواء الجهاد وحققوا معجزة النصر / محمد الصالح الصديق. 
  سم.22ص. ; 255 -. 2002الجزائر : دار األمة,  -

 9961671457ر.د.م.ك 



1-965-331/8, 1-965-331/4 

  الصديق, حيدر حاج حسن   .4308

الجزائر :  -دور منظمة األمم المتحدة [نص مطبوع] : في ظل النظام العالمي الجديد / حيدر حاج حسن الصديق. 
  سم. 24ص ;   212 -. 2007دار هومة, 

 90476599619ر.د.م.ك 

1-327-127/1, 1-327-127/2 

  الصديق, محمد الصالح    .4309

 235 -. 2012الجزائر : موفم للنشر,   -الجزائر بلدالتحدي و الصمود [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 

  سم.  15ص. : غالف مصور. ; 

 9789961628690ر.د.م.ك 

1-965-104/1, 1-965-104/2 

  الصديق, محمد الصالح    .4310

ص. : 239 -. 2009الجزائر : دار هومة,  -كيف ننسى و هذه جرائمهم [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 
  سم.  23غالف مصور وملون. ; 

 9789961669457ر.د.م.ك 

1-965-167/1, 1-965-167/2 

  الصديق, محمد الصالح    .4311

الجزائر : ديوان المطبوعات,  -الجزء األول / محمد الصالح الصديق.  الرافضون عبر التاريخ [نص مطبوع] :
  سم. 30ص. ;  254 -. 2009

 978996100823ر.د.م.ك 

SH/1-953-802.1/1, SH/1-953-802.1/2 

  الصديق, محمد الصالح    .4312

الجزائر : ديوان   - المصلح المجدد اإلمام بن باديس [نص مطبوع] : لهذا حاولوا اغتياله / محمد الصالح الصديق.
  سم. 30ص. : صور ; 255  -. 2009المطبوعات الجامعية, 

 9789961009437ر.د.م.ك 

1-965-289/1, 1-965-289/2 

  الصديق, محمد الصالح    .4313

رحلة في أعماق الثورة مع العقيد إعزورن محمد "بريروش" [نص مطبوع] : مواقف ، شهادات ، ذكريات ،  
  سم. 23ص.. ;  229 -.  2009الجزائر : دار هومة,  -ديق. خواطر / محمد الصالح الص 

 978996166611ر.د.م.ك 

1 -965-243/1, 1 -965-243/2 

  الصديق, محمد الصالح    .4314

ص. ; 213 -. 2010الجزائر : دار االمة,  -الرابعة.  -العقيد عميروش [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 
  سم.22

 9961670868ر.د.م.ك 

1-965-309/8, 1-965-309/4 



  الصديق, محمد الصالح    .4315

 235 -. 2009الجزائر : موفم للنشر,   -الجزائر بلد التحدي والصمود [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 

  سم.  24ص. : غالف مل.و مص. ; 

 9789961628960ر.د.م.ك 

1-965-453/1, 1-965-453/2 

  الصديق, محمد الصالح    .4316

 -ية وأدبية [نص مطبوع] : هذه مواقفنا من ثورة التحرير الجزائرية / محمد الصالح الصديق. شخصيات فكر

 سم. 24ص. ;  518 -. 2010الجزائر : دار األمة, 

1-965-461/3, 1-965-461/1 

  الصديق, محمد الصالح    .4317

الجزائر :  -لصالح الصديق. المصلح المجدد اإلمام ابن باديس [نص مطبوع] : لماذا حاولوا اغتياله / محمد ا
 سم. 22ص. ;  266 -. 2006ديوان المطبوعات الجامعية, 

1-928-76/1, 1-928-76/10 

  الصديق, محمد الصالح    .4318

الجزائر : موفم  -. 02ط. -أعالم من المغرب العربي: الجزء األول [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 
  سم. 24ص. ;  279 -. 2008للنشر, 

 9789961626399.م.ك ر.د

1-920-7.1/3, 1-920-7.1/1 

  الصديق, محمد الصالح    .4319

الجزائر : موفم  -. 02ط. -أعالم من المغرب العربي: الجزء الثاني [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 
  سم. 24ص. ;  257 -. 2008للنشر, 

 9789961626405ر.د.م.ك 

1-920-7.2/3, 1-920-7.2/1 

  يق, محمد الصالح  الصد  .4320

الجزائر : موفم  -. 02ط. -أعالم من المغرب العربي: الجزء الثالث [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 
  سم. 24ص. ;  279 -. 2008للنشر, 

 9789961626412ر.د.م.ك 

1-920-7.3/3, 1-920-7.3/1 

  الصديق, محمد الصالح    .4321

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين [نص مطبوع] : الجزء السادس /  آثار اإلمام عبد الحميد ابن باديس رئيس 
 (من تراثنا اإلسالمي).  -سم. 24ص. ; 400 -. 1994الجزائر : دار البعث,  -محمد الصالح الصديق. 

SH/1-922-45.6/1 

  الصديق, محمد الصالح    .4322

 206 -. 2003يوان المطبوعات الجامعية, الجزائر : د -هذا هو اإلسالم [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 

  سم. 22ص. : غالف مص.مل. ; 

 358109961ر.د.م.ك  -. 201-194بيبليوغرافيا كشاف ص ص: 



SH/1-210-17/1 

  الصديق, محمد الصالح    .4323

 390 -. 1999الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -السراج المنير [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 

  سم.  24;  ص.

 9961004248ر.د.م.ك 

SH/1-210-28/1 

  الصديق, محمد صالح    .4324

 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -الشعب الليبي الشقيق في جهاد الجزائر [نص مطبوع] / محمد صالح الصديق. 

  سم. 24ص. ;  311

 99616710802ر.د.م.ك 

1-965-473/3, 1-965-473/1 

  الصديق, محمد صالح    .4325

الجزائر :   -الشيخ الرزقي الشرفاوي [نص مطبوع] : حياة وآثار، شهادات و مواقف / محمد صالح الصديق. 
  سم.  22ص. : غالف مصور ;  152 -. 1998شركة دار األمة, 

 8038679961ر.د.م.ك 

1-922-7/1, 1-922-7/2 

  الصديق,محمد الصالح    .4326

ص. 332 -. 1999الجزائر : موفم للنشر,  -ة الجزائر [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. أيام خالدة في حيا
  سم.22; 

 996162131xر.د.م.ك 

1-965-329/6, 1-965-329/1 

  الصديق، محمد الصالح    .4327

الجزائر : ديوان المطبوعات  -عالمية اإلسالم وأخالقيات رسوله [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 
 سم. 12×18ص. ;  179 -. 2008امعية, الج

SH/1-210-125/1, SH/1-210-125/2 

  الصديق، محمد الصالح    .4328

الجزائر : ديوان المطبوعات   -اإلجتهاد و التجديد في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد الصالح الصديق. 
  سم. 24ص. ;  176 -. 2009الجامعية, 

 9789961012529ر.د.م.ك 

SH/1-210-118/1, SH/1-210-118/2 

  الصديق، محمد الصالح    .4329

الجزائر : ديوان   -. 2ط. -أعالم من منطقة القبائل [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد الصالح الصديق. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  328 -. 2017المطبوعات الجزائرية, 

 9789961010631ر.د.م.ك 

SH/1-920-230/1, SH/1-920-230/2 



  الصديق، محمد الصالح    .4330

الجزائر : ديوان المطبوعات  -الرافضون عبر التاريخ [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد الصالح الصديق. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  236 -. 2005الجامعية, 

 9961008235ر.د.م.ك 

SH/1-953-802.2/1, SH/1-953-802.2/2 

  مان الصديقي, سلوي عث  .4331

طريقة العمل مع االفراد [نص مطبوع] : مداخل نظرية وعمليات تطبيقية / سلوي عثمان الصديقي; السيد  
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  368 -. 2004القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -رمضان. 

SS/1-301-27/1, SS/1-301-27/2 

  الصديقي, سلوي عثمان   .4332

القاهرة : المكتب   -ألفراد [نص مطبوع] : النظريات, التطبيقات / سلوي عثمان الصديقي. طريقة العمل مع ا
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  442 -. 2008الجامعي الحديث, 

SS/1-301-508/1, SS/1-301-508/2 

  الصديقي, سلوي عثمان   .4333

اإلسكندرية :   -وي عثمان الصديقي. قضايا األسرة و السكان من منظور الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] / سل
 سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ;  462 -. 2001المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-588/1, SS/1-301-588/2 

  الصراف، آمال حليم    .4334

ص  219 -. 2004عمان : مكتبة المجتمع العربي,   -موجز في تاريخ الفن [نص مطبوع] / آمال حليم الصراف. 
 سم. 17*24; 

1-709-5/4, 1-709-5/1 

  الصعيدي, عبد المتعال    .4335

بيروت : دار الفكر  -السياسة اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين [نص مطبوع] / عبد المتعال الصعيدي. 
 سم. 15*19ص. ; 376 -. 1962العربي, 

SH/1-953-41/1 

  الصغير ، عبد العزيز بن محمد   .4336

  -إلسالمية [نص مطبوع] : وفقا للقانون السعودي / عبد العزيز بن محمد الصغير. القصاص في الشريعة ا

  سم. 17*24ص. ;   260 -. 2014القاهرة : المركز القومي لإلصدارات القانونية, 

 9789777610414ر.د.م.ك 

SS/1-340-17/1, SS/1-340-17/2 

  الصغير، ابن عمار    .4337

ص. : غالف   128 -. 2007(د.م) : (د.ن),  -مطبوع] / ابن عمار الصغير. التفكير العلمي عند إن خلدون [نص 
  سم. 20مصور باأللوان ; 

 9789947241073ر.د.م.ك 

SH/1-189-100/1 



  الصفار، حسن موسى    .4338

بيروت : اإلنتشار   -شخصية المرأة بين رؤية اإلسالم وواقع المسلمين [نص مطبوع] / حسن موسى الصفار. 
  سم. 24ص. ;  154 -. 2007العربي, 

 9789953476377ر.د.م.ك 

SH/1-210-119/1 

  الصفدي، عصام حمدي    .4339

 -. 2007عمان : اليازوري,  -اإلعاقة الحركية و الشلل الدماغي [نص مطبوع] / عصام حمدي الصفدي. 

  سم.24ص ; 220

 995712045ر.د.م.ك 

1-150-659/1, 1-150-659/2 

  الصقر، إياد محمد    .4340

ص ;  302 -. 2010عمان : دار المأمون للنشر والتوزيع,  -نى الفن [نص مطبوع] / إياد محمد الصقر. مع
 سم. 17*24

1-701-5/1, 1-701-5/2 

  الصقلي, أبو عبد هللا بن ظفة   .4341

د السلوانات [نص مطبوع] : سلوان المطلع في عدوان اإلتباع / أبو عبد هللا بن ظفة الصقلي; البحيري أيمن عب
  سم. 24ص. ;  152 -. 1999القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -الجابر. 

 0345727977ر.د.م.ك 

SH/1-210-16/1, SH/1-210-16/2 

  الصقور ، صالح خليل    .4342

عمان : دار أسامة للنشر و  -المنظمات الدولية اإلنسانية و اإلعالم الدولي [نص مطبوع] / صالح خليل الصقور. 
  سم. 17*24ص. ;  256 -. 2016التوزيع, 

 9789957226503ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-755/1, SH/1-001.5-755/2 

  الصقور، صالح    .4343

 Encyclopedia of modernموسوعة الخدمة االجتماعية المعاصرة [نص مطبوع] : معجم المصطلحات = 

social work : Dictionary of terms  .2009عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -/ صالح الصقور .- 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  320

 ببليوغافيا 

SHS/1-030-47/1, SHS/1-030-47/2 

  الصقور، صالح خليل    .4344

لدان  الهجرة الداخلية الضخ الريفي و التضخم الحضري [نص مطبوع] : أشكالها و دوافعها و آثارها على الب
ص. : غالف مصور  324 -. 2006عمان : دار زهران,  -النامية: األردن حالة تطبيقية / صالح خليل الصقور. 

  سم. 24ملون ; 

 324-315بيبليوغرافيا:ص.

SS/1-301-937/1, SS/1-301-937/2 



. 2020مدية, المدية : جامعة ال -. الصالبة النفسية لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي. [نص مطبوع]  .4345

  سم.  27*21ورقة ;  101 -

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1590/1 

  الصالبى , على محمد محمد   .4346

التاريخ السياسي و العسكرى و اإلدارى لصالح الدين األيوبى فى معركة حطين و فتح بيت المقدس [نص  
ص. : غالف   236 -. 2008قاهرة : دار الكتاب الحديث, ال -. 1ط. -مطبوع] / على محمد محمد الصالبى. 

  (موسوعة تاريخ العصور الوسطى و الحروب الصليبية). -سم.  24مل.مص. ; 

 9773501841ر.د.م.ك 

1-953-670/1, 1-953-670/2 

  الصالبى , على محمد محمد   .4347

.  2008القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -. 1ط. -قيام الدولة األيوبية [نص مطبوع] / على محمد محمد الصالبى. 

  (موسوعة تاريخ العصور الوسطى و الحروب الصليبية).  -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  354 -

 9773501833ر.د.م.ك 

1-953-671/1, 1-953-671/2 

  الصالبي، علي محمد   .4348

يبي [نص مطبوع] : موسوعة دولة السالجقةوبروز مشروع إسالمي لمقاومة التغلغل الباطني و الغزو الصل
  سم.24ص. : مص.مل. ; 704 -. 2008بيروت : دار المعرفة,  -الحروب الصليبية / علي محمد الصالبي. 

 9953850542ر.د.م.ك 

1-953-539/1, 1-953-539/3 

  الصالبي،علي محمد   .4349

القاهرة : المكتبة  -بي. الدولة العثمانية [نص مطبوع] : عوامل النهوض وأسباب السقوط / علي محمد الصال
 سم.24ص. : مص.مل. ;  629 -ت. -التوفيقية, د

1-953-354/1, 1-953-354/2 

  الصليبي،محمود عيد المسلم   .4350

الجودة الشاملة و أنماط القيادة التربوية [نص مطبوع] : وفقا لنظرية هيرسي و بالنشارد و عالقتها بمستويي  
 -. 2008عمان : دار الحامد للنشر,  -. 1ط. -محمود عيد المسلم الصليبي.  /الرضا الوظيفي لمعلميهم و أدائهم 

  سم.  24غالف ملون ; 

 9789957323219ر.د.م.ك 

1-370-734/1, 1-370-734/2 

  الصمادي،جميل    .4351

عمان  -. 4ط. -مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة [نص مطبوع] / جمال الخطيب; جميل الصمادي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 392 -. 2011دار الفكر, : 

 9957074431ر.د.م.ك 

1-370-684/1, 1-370-684/2 



  الصمد, رياض    .4352

بيروت : المؤسسة الجامعية   -تطور األحداث الدولية في القرن العشرين [نص مطبوع] / رياض الصمد. 
 سم. 24ص. ;  624 -. 1999للدراسات و النشر, 

1-327-88/1, 1-327-88/2 

  الصنهاجي، أبو بكر بن علي   .4353

الجزائر :   -كتاب أخبار المهدي بن تومرت [نص مطبوع] / أبو بكر بن علي الصنهاجي; عبد الحميد حاجيات. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  185  -. 2011موفم للنشر والتوزيع, 

 9789931000525ر.د.م.ك 

1-920-54/1, 1-920-54/2 

  زي حسن  الصوا, غا  .4354

تقويم البرامج و السياسات اإلجتماعية [نص مطبوع] : األسس النظرية و المنهجية / غازي حسن الصوا; وليد  
  سم. 24ص. ;  288 -. 2004الرياض : مركز البحوث,  -عبد هللا حماد. 

 9960141233ر.د.م.ك 

SS/1-301-53/1, SS/1-301-53/2 

  الصواني, يوسف   .4355

الوحدة في الفكر السياسي العربي; ترجمة سمير كرم [نص مطبوع] / يوسف الصواني; سمير القومية العربية و 
(سلسلة اطروحات الدكتوراة ;  -سم.  24ص. ;  258 -. 2003بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -كرم. 

48.(  

 9953431728ر.د.م.ك 

1-320-178/1, 1-320-178/2 

  الصوص، نداء محمد   .4356

 -. 2007عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -ى علم اإلدارة [نص مطبوع] / نداء محمد الصوص. مدخل إل

 سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ; 233

SH/1-658-48/1 

  الصوفي، خالد    .4357

العالقات العامة أساليب و ممارسات [نص مطبوع] : مع دراسة لنشأتها و تطورها في اليمن و اتجاهات متخذي  
ص. : غالف ملون.إيض. ;  256 -. 2004صنعاء : دار الكتب العلمية للنشر,   -ر نحوها / خالد الصوفي. القرا
  سم.x17سم24

 9772873855ر.د.م.ك  -ص.  254 -ص. 237بيبليوغرافيا : 

1-659-21/1, 1-659-21/2 

  الصوفي،عبد هللا إسماعيل   .4358

عمان  -ات والمكتبة المدرسية / عبد هللا إسماعيل الصوفي. التكنولوجيا الحديثة [نص مطبوع] : ومراكز المعلوم
 سم.24ص : غالف مصور وملون ; 196 -. 2000: دار المسيرة, 

SH/1-020-122/1, SH/1-020-122/2 

  الصياد, فؤاد عبد المعطي   .4359

دار النهضة العربية,  بيروت :  -المغول في التاريخ [نص مطبوع] : الجزء األول / فؤاد عبد المعطي الصياد. 



  سم. 24ص. : إيض. ;  431 -. 1970

 خرائط  421-387ص: -مالحق ص  383-371ص:-ببليوغرافيا ص

1-940-1.1/1, 1-940-1.1/2 

  الصيرفى، محمد   .4360

ص. :  423  -. 2008اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,  -إدارة األفكار [نص مطبوع] / محمد الصيرفى. 
  (سلسلة إصدارات التدريب اإلداري). -سم.  24x17.إيض. ; غالف ملون و مصور

 9773681351ر.د.م.ك  -ص.  418 -ص. 413بيبليوغرافيا : 

1-150-622/1, 1-150-622/2 

  الصيرفى، محمد   .4361

الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي [نص مطبوع] : التحليل على المستوى الفردي : الجزء الثاني. / محمد 
  سم. 25x17ص. : غالف ملون.إيض. ;   405 -. 2009اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -الصيرفى. 

 9774380486ر.د.م.ك  -ص.  405 -ص. 393بيبليوغرافيا : 

1-370-830.2/1 

  الصيرفى، محمد   .4362

ول. / محمد الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي [نص مطبوع] : أبعاد السلوك الفردي و التنظيمي : الجزء األ
  سم. 25x17ص. : غالف مصور. ;  287 -. 2009اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -الصيرفى. 

 9774380485ر.د.م.ك  -ص.  287 -ص. 275بيبليوغرافيا : 

1-370-830.1/1 

  الصيرفى، محمد   .4363

ات : الجزء الرابع . / محمد الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي [نص مطبوع] : التحليل على مستوى المنظم
  سم. 25x17ص. : غالف مصور. ;  370 -. 2009اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -الصيرفى. 

 9774380488ر.د.م.ك  -ص.  370 -ص. 357بيبليوغرافيا : 

1-370-830.4/1 

  الصيرفى، محمد   .4364

التحليل على مستوى الجماعات : الجزء الثالث / محمد الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي [نص مطبوع] : 
  سم.  24ص. : غالف ملون. ;   299 -. 2009القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -الصيرفى. 

 9774380487ر.د.م.ك  -ص.  299 -ص. 287بيبليوغرافيا : 

1-370-830.3/1 

  الصيرفى، محمد   .4365

 -. 2007سكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, اال -السلوك [نص مطبوع] / محمد الصيرفى. 

 سم. 24ص. ;  362

SS/1-150-224/1, SS/1-150-224/2 

  الصيرفى، محمد   .4366

االسكندرية : مؤسسة  -التميز اإلداري [نص مطبوع] : .للعاملين بقطاع التربية و التعليم / محمد الصيرفى. 
  سم. 24 ص. : غالف مصور ;508 -. 2009حورس, 

 977368237ر.د.م.ك 



1-370-720/1, 1-370-720/2 

  الصيرفي ، محمد   .4367

القاهرة : مؤسسة حورس  -تنمية المهارات اإلدارية و السلوكية للعاملين الجدد [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 17*24ص. ;  422 -. 2009الدولية, 

 9773682528ر.د.م.ك 

SH/1-658-38/1, SH/1-658-38/2 

  الصيرفي،أ.د.محمد.   .4368

 -. 2005االسكندرية. : مؤسسة حورس الدولية.,  -اإلدارة المكتبية [نص مطبوع] / أ.د.محمد. الصيرفي. 

  (سلسلة كتب المعارف اإلدارية الكتاب الثامن والعشرون.). -سم. 24ص. : غالف ملون ومصور. ; 690

 977368069xر.د.م.ك 

SH/1-020-108/1 

  من، جميل حسين  الضا  .4369

المسؤولية الدولية عن انتهاك حماية الصحفيين ووسائل اإلعالم [نص مطبوع] : أثناء النزاعات المسلحة : في  
مصر : دار الكتب القانونية : دار شتات  -ضوء أحكام القانون الدولي / جميل حسين الضامن, أحمد أبو الوفا. 

  سم. 17* 25صور. ; ص. : غالف م 356 -. 2012للنشر و البرمجيات, 

 9789773864435ر.د.م.ك  -ص.  345 -ص. 331ص. بيبليوغرافيا :  330 -ص. 299المالحق : 

1-327-50/1, 1-327-50/2 

  الضبع, رفعت عارف    .4370

عمان : دار الفكر,  -اإلتيكيت [نص مطبوع] : فن السلوك اإلنساني وفقا لألديان السماوية / رفعت عارف الضبع. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  176 -. 2008

 9789957075354ر.د.م.ك 

SS/1-301-412/1, SS/1-301-412/2 

  الضبع, عبد الرؤوف    .4371

 -علم االجتماع و قضايا البيئة [نص مطبوع] : مداخل نظرية و دراسات واقعية / عبد الرؤوف الضبع. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  324 -. 2004اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

 977327473Xر.د.م.ك 

SS/1-301-280/1, SS/1-301-280/2 

  الضبعات، زكريا اسماعيل   .4372

ص  215 -. 2009عمان : دار الفكر,  -الديمقراطية و فلسفة التربية [نص مطبوع] / زكريا اسماعيل الضبعات. 
  سم.  24: غالف ملون ; 

 9957075910ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

1-370-515/5, 1-370-515/6 

  الضرابعة، زياد شفقان    .4373

االتحاد االوروبي و القضية الفلسطينية [نص مطبوع] : من مدريد الى خارطة الطريق / زياد شفقان الضرابعة. 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  116 -. 2011[د.م] : دار ومكتبة الحامد للنشر و التوزيع,  -

 9789957325190ر.د.م.ك  -اجع العربية، المراجع االجنبية. المر



1-327-213/1, 1-327-213/2 

الضغوط المهنية وعالقتها بالصحة النفسية لدى الموظفين بمركز التكوين المهني والتمهين بالمدية    .4374
  .CDسم +  30*21ورقة ;  102 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -.  [نص مطبوع]

 2014م د : علم النفس : المدية :  ل -ماستر

MMA144/1 

  الضناوي، إيلي   .4375

 Dizionario dello studenteعربي =  -إيطالي، إيطالي -معجم الطالب المزدوج [نص مطبوع] : عربي

Arabo- Italiano, Italiano-Arabo  .510 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط. -/ إيلي الضناوي 

  سم.  16ص. : غالف ملون ; 

 2745134744ر.د.م.ك 

SH/1-030-26/1, SH/1-030-26/2 

  الطالباني، كاوه    .4376

لنهضة  القاهرة : دار ا -لغة الحوار السياسي و دورها في حل األزمة السياسية [نص مطبوع] / كاوه الطالباني. 
  سم. 17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  228 -. 2012العربية, 

 9789770471258ر.د.م.ك 

1-320-495/1, 1-320-495/2 

  الطالبي ,عمار    .4377

, ابن باديس [نص مطبوع] : حياته و آثاره: تفسير وشرح أحاديث: الجزء األول / عمار 2الجزء 1المجلد
  سم. 24ص. ;  507 -. 2009الجزائر : دار األمة,   -الطالبي. 

  9789961672723ر.د.م.ك 

 2الجزء 1محتوي في : , المجلد

SH/1-920-87.1/1, SH/1-920-87.1/10 

  الطالبي ,عمار    .4378

, ابن باديس [نص مطبوع] : حياته و آثاره: معامالت اجتماعية تربوية أخالقية دينية سياسية: 2المجلد  2الجزء 
  سم. 24ص. ;  621 -. 2009الجزائر : دار األمة,  -الطالبي. الجزء الرابع / عمار 

  9789961672754ر.د.م.ك 

 2المجلد  2محتوي في : , الجزء 

SH/1-920-87.4/1, SH/1-920-87.4/10 

  الطالبي ,عمار    .4379

ار  , ابن باديس [نص مطبوع] : حياته و آثاره: تفسير وشرح األحاديث: الجزء الثاني / عم1المجلد 2الجزء
  سم. 24ص. ;  534 -. 2009الجزائر : دار األمة,   -الطالبي. 

  9789961672730ر.د.م.ك 

 1المجلد 2محتوي في : , الجزء

SH/1-920-87.2/1, SH/1-920-87.2/10 

  الطالبي, عمار    .4380

ار الغرب,  بيروت : د -دراسات في الفلسفة و في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عمار الطالبي. 
 سم.24ص ; 807 -. 2005



SH/1-189-71.2/1 

  الطالبي, عمار    .4381

بيروت : دار الغرب,   -دراسات في الفلسفة و في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء األول / عمار الطالبي. 
 س.24ص ; 396 -. 2005

SH/1-189-71.1/1 

  الطالبي، عمار   .4382

ن لولي هللا تعالى و العارف بربه العالمة اإلمام الشيخ سيدي عبد الرحمان الجواهر الحسان في تفسير القرآ 
 688 -. 2013: دار كردادة للنشر و التوزيع,  2013 -الثعالبي [نص مطبوع] : الجزء األول / عمار الطالبي. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  24ص. ; 

 9789931407072ر.د.م.ك 

  الطالبي، عمار   .4383

الجواهر الحسان في تفسير القرآن لولي هللا تعالى و العارف بربه العالمة اإلمام الشيخ سيدي عبد الرحمان 
 405 -. 2013الجزائر : دار كردادة للنشر و التوزيع,  -الثعالبي [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عمار الطالبي. 

  فة : الجزائر وزارة الثقافة). (الجزائر وزارة الثقا -سم.  24ص. ; 

  9789931407096ر.د.م.ك 

1-220-201.3/1 

  الطالبي، عمار   .4384

, معامالت إجتماعية تربوية أخالقية دينية سياسية [نص  2من المجلد1كتاب آثار ابن باديس حياته وآثاره. الجزء 
  سم.  24مصور ;  ص. : غالف 573 -. 2014الجزائر : دار األمة,  -مطبوع] / عمار الطالبي. 

  9789961672747ر.د.م.ك 

 2من المجلد1محتوي في : كتاب آثار ابن باديس حياته وآثاره, الجزء 

SH/1-920-33.2.1/1, SH/1-920-33.2.1/2 

  الطاهري, حمدي    .4385

ص. : غالف   400 -. 1991(د.م) : د.ن,  -مستقبل المياه في العالم العربي [نص مطبوع] / حمدي الطاهري. 
  سم. 24ور ; مص

 ص. 395بيبليوغرافيا : 

1-320-128/1, 1-320-128/2 

  الطايش، علي أحمد    .4386

الفنون الزخرفية اإلسالمية المبكرة في العصريين األموي األموي و العباسي [نص مطبوع] / علي أحمد 
  سم.17سم*24ص. : غالف مل.مص. ; 224 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -الطايش. 

 9773140573ر.د.م.ك 

1-745-18/1, 1-745-18/2 

  الطائي ، ابتهال عادل ابراهيم   .4387

تاريخ اإلغريق [نص مطبوع] : منذ فجر بزوغه و حتى نهاية عصر االسكندر المقدوني / ابتهال عادل ابراهيم  
  سم. 17*24ص. ;  312 -. 2014بيروت : دار الفكر,  -الطائي. 

 9789957920463ر.د.م.ك 

SH/1-940-90/1, SH/1-940-90/2 



  الطائي ، خليف عبود    .4388

عمان : دار الحامد,   -المضمون االقتصادي للمعاهدات في صدر اإلسالم [نص مطبوع] / خليف عبود الطائي. 
  سم. 17*24ص. ;  434 -. 2015

 9789957328313ر.د.م.ك 

SH/1-953-698/1, SH/1-953-698/2 

  الطائي، عبد المجيد حسن   .4389

ص.  312 -. 2007عمان : دار الحامد,  -مل مع المعوقين [نص مطبوع] / عبد المجيد حسن الطائي. طرق التعا
  سم.  17×24: غالف ملون ; 

 9789957323462ر.د.م.ك 

1-362-2/4, 1-362-2/5 

  الطائي،يوسف حجيم    .4390

; يوسف حجيم التعليم الجامعي من منظور إداري [نص مطبوع] : قراءات و بحوث / هاشم فوزي العبادي
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 567 -. 2011عمان : اليازوري,  -. 1ط. -الطائي. 

1-370-772/1, 1-370-772/2 

  الطبري أبو جعفر محمد ابن جرير    .4391

تاريخ الطبري الجزء الثاني [نص مطبوع] : تاريخ الرسل والملوك / الطبري أبو جعفر محمد ابن جرير, ابراهيم 
 سم. 23ص : ايض ; 666 -القاهرة : دار المعارف, [د.ت].  -الثانية.  -الفضل. محمد أبو 

1-953-3.2/1 

  الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير    .4392

تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ الرسل والملوك:الجزء الثالث / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري; محمد  
 ).30(ذخائر العرب ;  -سم. 23ص. ;  634 -القاهرة : دار المعارف, (د.ت).  -. 2ط. -أبو الفضل ابراهيم. 

1-953-3.3/1 

  الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير    .4393

تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ الرسل والملوك:الجزء الرابع / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري; محمد 
 ).30(ذخائر العرب ;  -سم. 23ص. ;  584 -. 1970, القاهرة : دار المعارف -أبوالفضل ابراهيم. 

1-953-3.4/1 

  الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير    .4394

تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ الرسل والملوك:الجزء السادس / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري; محمد 
 ).30(ذخائر العرب ;  -م. س24ص. ; 638 -. 1964القاهرة : دار المعارف,  -أبو الفضل ابراهيم. 

1-953-3.6/1 

  الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير    .4395

تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ الرسل والملوك / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري; محمد أبو الفضل 
 ).30(ذخائر العرب ;  - سم. 24ص. ;  689 -القاهرة : دار المعارف, (د.ت).  -ابراهيم. 

1-953-3.8/1 



  الطبري, أبوجعفر محمد بن جرير    .4396

تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ الرسل والملوك:الجزء السابع / أبوجعفر محمد بن جرير الطبري; محمد 
 ).30(ذخائر العرب ;  -سم. 24ص. ; 674 -. 1966القاهرة : دار المعارف,  -أبو الفضل ابراهيم. 

1-953-3.7/1 

  فر محمد بن جرير  الطبري, أبوجع  .4397

تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ الرسل والملوك / أبوجعفر محمد بن جرير الطبري; محمد أبو الفضل  
 ).30(ذخائر العرب ;  -سم. 24ص. ; 690 -. 1968القاهرة : دار المعارف,  -إبراهيم. 

1-953-3.9/1 

  الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير    .4398

للهجرة / أبي 90للهجرة لغاية السنة 36من السنة-ي [نص مطبوع] : تاريخ األمم والملوك الثالث, تاريخ الطبر
  سم.24*17ص. ; 699 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -الرابعة.  -جعفر محمد بن جرير الطبري. 

  9782745132635ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثالث

SH/1-953-318.3/5, SH/1-953-318.3/6 

  طبري, أبي جعفر محمد بن جرير  ال  .4399

  -تفسير الطبري [نص مطبوع] : جامع البيان عن تأويل آيات القرآن / أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

 سم. 27ص. ;  202 -. 1954القاهرة : مكتبة مصطفى الحليبي,  -. 02ط.

  الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير    .4400

القاهرة :  -آيات القرآن [نص مطبوع] / أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. الثامن عشر, جامع البيان عن تأويل 
  سم. 27ص. ;  162 -. 1954مكتبة مصطفى الحلبي, 

  محتوي في : , الثامن عشر

SH/1-220-7/1 

  الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير    .4401

 -ر محمد بن جرير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن [نص مطبوع] : الجزء الخامس عشر / أبي جعف

 سم.  27ص. ;  213 -. 1954القاهرة : مكتبة مصطفى الباي الحليبي,  -. 02ط.

1-220-16.2/1 

  الطبري, أبي جعفر محمد بن جرير    .4402

 -. 1998بيروت : دار الكتب العلمية,  -اختالف الفقهاء [نص مطبوع] / أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 

 سم. 24ص. ;  319

1-250-10/1 

  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .4403

للهجرة / 35من السنة األولى للهجرة لغاية السنة-الثاني, تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ األمم والملوك 
  سم.17*24ص. ; 714 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -الرابعة.  -جعفر محمد بن جرير الطبري. 

  9782745132635ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-953-318.2/1, SH/1-953-318.2/2 



  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .4404

للهجرة / جعفر  190للهجرة لغاية السنة91من السنة -الرابع, تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ األمم والملوك 
  سم.17*24ص. ; 694 - .2008لبنان : دار الكتب العلمية,  -الرابعة.  -محمد بن جرير الطبري. 

  9782745132635ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الرابع

SH/1-953-318.4/5, SH/1-953-318.4/6 

  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .4405

للهجرة / 302للهجرة لغاية السنة191من سنة - الخامس, تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ األمم والملوك
  سم.24*17ص. ; 699 -. 2008لبنان : دار الكتب العلمية,  -الرابعة.  -الطبري. جعفر محمد بن جرير 

  9782745132635ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الخامس

SH/1-953-318.5/5, SH/1-953-318.5/6 

  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .4406

 -الرابعة.  -ير الطبري. / جعفر محمد بن جر -السادس, تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ األمم والملوك

  سم.24ص. ; 404 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية, 

  9782745132635ر.د.م.ك 

 محتوي في : , السادس

SH/1-953-318.6/5, SH/1-953-318.6/6 

  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .4407

بيروت : دار  -. 2ط  -ي. تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ األمم و الملوك / جعفر محمد بن جرير الطبر
 سم.  30ص. ;   699 -. 1988الكتب العلمية, 

1-210-1.3/2, 1-210-1.3/1 

  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .4408

بيروت : دار  -. 2ط . -تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ األمم و الملوك / جعفر محمد بن جرير الطبري. 
 . سم 30ص. ;   694 -. 1988الكتب العلمية, 

1-210-1.4/1 

  الطبري, جعفر محمد بن جرير    .4409

بيروت : دار  -. 2ط. -تاريخ الطبري [نص مطبوع] : تاريخ األمم و الملوك / جعفر محمد بن جرير الطبري. 
 سم.  30ص. ;   579 -. 1988الكتب العلمية, 

1-210-1.1/1 

  الطبري,أبي جعفر محمد بن جرير    .4410

تاريخ ماقبل الهجرة النبوية الشريفة / أبي جعفر  -مطبوع] : تاريخ األمم والملوك  االول, تاريخ الطبري [نص 
  سم.17*24ص. ; 578 -. 2008لبنان : دار الكتب العلمية,  -الرابعة.  -محمد بن جرير الطبري. 

  9782745132635ر.د.م.ك 

 محتوي في : , االول

SH/1-953-318.1/1, SH/1-953-318.1/2 



  الطحان, بالل مناوف    .4411

عمان : دار المناهج,  -حاالت الطوارئ و أثرها على حيوية السكان [نص مطبوع] / بالل مناوف الطحان. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  104 -. 2005

 3053189957ر.د.م.ك  -ز. 

SS/1-301-385/021, SS/1-301-385/022 

  الطحان, طاهرة أحمد   .4412

األردن : دار   -. 2ط. -ت االستماع والتحدث في الطفولة المبكرة [نص مطبوع] / طاهرة أحمد الطحان. مهارا
  سم.24ص. ; 208 -. 2008الفكر, 

 9789957073605ر.د.م.ك 

1-370-388/5, 1-370-388/1 

  الطحان،طاهرة أحمد   .4413

. 2ط. -أحمد الطحان, محمد متولي قنديل.  مهارات اإلستعداد للقراءة في الطفولة المبكرة [نص مطبوع] / طاهرة

  سم.24ص. ; 344 -. 2010عمان : دار الفكر,  -

 9789957073656ر.د.م.ك 

1-370-747/1, 1-370-747/2 

  الطراح, علي أحمد   .4414

الهويات الوطنية و المجتمع العالمي و اإلعالم [نص مطبوع] : دراسات في إجراءات تشكل الهوية في ظل  
.  2002بيروت : دار النهضة العربية,  -عالمية العالمية / غسان منير حمزه سنو; علي أحمد الطراح. الهيمنة اإل

 سم.  24ص. : غالف مصور باألوان ;  254 -

SS/1-301-359/1, SS/1-301-359/2 

  الطراح،علي   .4415

العولمة و التحوالت العالمية  التنمية البشرية في المجتمعات النامية و المتحولة [نص مطبوع] : دراسات في آثار 
 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  322 -. 2004بيروت : دار النهضة العربية,  -علي الطراح; غسان سنو.  /

  سم.

 322-311بيبليوغرافيا:ص

SS/1-301-949/1 

  الطراونة, إخليف    .4416

ص. 171 -. 2003شر و التوزيع, عمان : دار الشروق للن -التطوير التربوي [نص مطبوع] / إخليف الطراونة. 
 سم. 24: غالف مصور ; 

SS/1-370-147/1 

  الطرشان، نزار علي    .4417

عمان :   -مساجد حولت الى كنائس [نص مطبوع] : دراسة تاريخية معمارية في األندلس / نزار علي الطرشان. 
  سم. 17*24ص ;  94 -. 2011مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية : دار اليازوري, 

 9789957491550ر.د.م.ك  -ص.  29مالحق الصور 

1-726-13/1, 1-726-13/2 



  الطريحي، فاهم حسين    .4418

عمان : دار   -سيكولوجية الكفاءة وتطويرها [نص مطبوع] / حسين موسى الجبوري; فاهم حسين الطريحي. 
 سم.  25ص. : غالف ملون ;  178 -. 2015األيام ; الحلة (العراق) : دار الرياحين, 

SS/1-370-1069/1, SS/1-370-1069/2 

  الطريفي، يوسف عطا    .4419

عمان : األهلية للنشر و التوزيع,   -أبو القاسم الشابي [نص مطبوع] : حياته و شعره / يوسف عطا الطريفي. 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور ;  344 -. 2009

 9786589079978ر.د.م.ك 

1-928-117/6, 1-928-117/1 

  طعاني, حسن أحمد  ال  .4420

عمان :  -أساليبه / حسن أحمد الطعاني, أحمد بطاح. -أسسه-أهدافه-اإلشراف التربوي [نص مطبوع] : مفاهيمه 
 سم.24ص. : غالف ملون ; 277 -. 2005دار الشروق للنشر و التوزيع, 

SS/1-370-166/1, SS/1-370-166/2 

  الطفيلي، حمد   .4421

بيروت : دار المنهل اللبناني,   -الريادة المجتمعية [نص مطبوع] / حمد الطفيلي.  علم االجتماع ودور الشباب في
 سم. 20ص : غالف مصور باأللوان ;  206 -. 2007

SS/1-301-302/1, SS/1-301-302/2 

  الطفيلي، حمد   .4422

المنهل اللبناني, بيروت : دار  -الجغرافيا االجتماعية [نص مطبوع] : المفاهيم و المنطلقات / حمد الطفيلي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  288 -. 2009

SS/1-301-649/1, SS/1-301-649/2 

  الطفيلي،امتثال زين الدين   .4423

علم نفس النمو [نص مطبوع] : من الطفولة إلى الشيخوخة:دراسة تحليلية للسلوك و المعاش اإلنساني / امتثال 
 سم. 24ص : غالف ملون ; 294 -. 2004اللبناني, بيروت : دار المنهل  -زين الدين الطفيلي. 

1-150-623/1 

  الطمار, محمد   .4424

الجزائر : ديوان   -تلمسان عبر العصور [نص مطبوع] : دورها في سياسة و حضارة الجزائر / محمد الطمار. 
  سم.24ص. ; 285  -. 2007المطبوعات الجامعية, 

 9789961010587ر.د.م.ك 

1-965-489/3, 1-965-489/1 

  الطمار, محمد   .4425

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -الروابط الثقافية بين الجزائر و الخارج [نص مطبوع] / محمد الطمار. 
  سم. 24ص ;  318 -. 2007

 1087509961ر.د.م.ك 

1-327-118/1, 1-327-118/2 



  الطمار، محمد   .4426

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,   -حمد الطمار. المغرب االوسط في ظل صنهاجة [نص مطبوع] / م
  سم. 24ص. ;  254 -. 2010

 9789961008720ر.د.م.ك 

1-965-545/6, 1-965-545/5 

  الطمار، محمد   .4427

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,   -المغرب األوسط في ظل صنهاجة [نص مطبوع] / محمد الطمار. 
  سم. 24;  ص. : مص.مل. 254 -. 2010

 9789961008720ر.د.م.ك  -ص. 252-ص247ص -بيبليو.ص

1-953-516/1, SH/1-953-516/2 

 الطمالوى،بديعة علي احمد   .4428
دراسات فقهية مقارنة / بديعة علي احمد  : [Texte imprimé] الجنايات و موجبها في الفقه االسالمي

سم 17*24ص. ;  184 -. 2007القاهرة : دار الوفاء,  -الطمالوى.  . 

SH/1-250-72/1 

  الطنبولي, منى درويش    .4429

  -الميسر في علم التجويد بقراءة حفص عن عاصم بطريق الشاطبية [نص مطبوع] / منى درويش الطنبولي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  183 -. 2002القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر, 

 1643215977ر.د.م.ك  -. 178ببليوغرافيا ص 

SH/1-220-20/1, SH/1-220-20/2 

  الطنجي، بدر العمراني    .4430

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد سعيد الغازى; 
 سم. 21×30ص ;  577 -. 2008المملكة المغربية : وزارة األوقاف,  -بدر العمراني الطنجي. 

SH/1-020-204.2/1 

  الطنطاوي, رمضان عبد الحميد   .4431

عمان : دار   -الموهوبون [نص مطبوع] : أساليب رعايتهم و أساليب تدريسهم / رمضان عبد الحميد الطنطاوي. 
  سم.24ص. : غالف مصور و ملون. ;  176 -. 2008الثقافة العلمية, 

 8322169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-120/1, SS/1-370-120/2 

  الطنطاوي، رمضان عبد الحميد   .4432

عمان : دار الثقافة   -. 2ط.  -التربية البيئية [نص مطبوع] : تربية حتمية / رمضان عبد الحميد الطنطاوي. 
  سم.  27ص. : غالف مضور باأللوان ;  240 -. 20012العلمية, 

 9957162713ر.د.م.ك 

SS/1-370-1113/1, SS/1-370-1113/10 

  لي, عزة محمحد محمود الطنمبو  .4433

القاهرة : دار   -االستبعاد االجتماعي [نص مطبوع] : مجهلي النسب نموذجا / عزة محمحد محمود الطنمبولي. 



  سم.  24ص. : غالف : ملون, مصور ;  352 -. 2017وفاء, 

 9789777354783ر.د.م.ك  -. 323ص.  - 318بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1090/1, SS/1-301-1090/2 

  الطهطاوي، رفاعة رافع   .4434

 28ص. ;  99 -. 2000بيروت : دار البراق,  -تحرير المرأة المسلمة [نص مطبوع] / رفاعة رافع الطهطاوي. 

 سم.

SH/1-210-110/1, SH/1-210-110/2 

  الطواب, سيد محمود   .4435

اإلسكندرية : دار المعرفة   - علم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] : الفرد في الجماعة / سيد محمود الطواب.
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 289 -. 2007الجامعية, 

SS/1-150-94/1, SS/1-150-94/2 

  الطواب، سيد محمود   .4436

االسكندرية : مركز االسكندرية   -التعلم و التعليم في علم النفس التربوي [نص مطبوع] / سيد محمود الطواب. 
  سم. 24ملون ; ص. : غالف 380 -. 2012للكتاب, 

 9789773883194ر.د.م.ك 

1-370-744/1, 1-370-744/2 

  الطوابي، محمد أحمد حلمي   .4437

 -العنف األسري و أثره على الفرد و المجتمع [نص مطبوع] : دراسة فقهية مقارنة / محمد أحمد حلمي الطوابي. 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  143 -. 2013القاهرة : دار الفكر الجامعي, 

 9789773792116ر.د.م.ك   -ص.  139 -ص. 135بيبليو: 

SS/1-301-1021/6, SS/1-301-1021/7 

  الطوسي، عالء الدين علي   .4438

ص : 261 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -تهافت الفالسفة [نص مطبوع] / عالء الدين علي الطوسي. 
  سم.24إيض ; 

 2745139975ر.د.م.ك 

SH/1-189-68/1, SH/1-189-68/2 

  الطويبخي، طالل يحيى    .4439

عمان : دار   -الجمل التي ال محل لها من اإلعراب في القرآن الكريم [نص مطبوع] / طالل يحيى الطويبخي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  312 -. 2007دجلة, 

 9789957710118ر.د.م.ك 

SH/1-220-73/1, SH/1-220-73/2 

  الطويسي، باسم    .4440

عمان :   -وسوعة الجنوب األرض واإلنسان [نص مطبوع] : المجلد الثاني: لواء البتراء / باسم الطويسي. م
  سم.  25ص. : غالف مصور ;  146 -. 2012اليازوري, 

 ص. 142 -ص. 137بيبليو: 



SH/1-030-7.2/1, SH/1-030-7.2/2 

  الطويل, عزت عبد العظيم   .4441

المكتب الجامعي الحديث :  -. 3ط. -بوع] / عزت عبد العظيم الطويل. في النفس و القرآن الكريم [نص مط
 سم. 24ص ;  264 -. 2005[د.ن], 

SS/1-150-108/1, SS/1-150-108/2 

  الطويل, هاني عبد الرحمن صالح    .4442

من  اإلدارة التربوية و السلوك المنظمي [نص مطبوع] : سلوك األفراد و الجماعات في النظم / هاني عبد الرح
 سم.24ص. : غالف ملون و مصور ; 435 -. 2006عمان : دار وائل للنشر,  -. 04ط. -صالح الطويل. 

SS/1-370-170/1, SS/1-370-170/2 

  الطويل،فالح    .4443

عمان : دار مجدالوي,  -العناصر و الحروف و األرقام [نص مطبوع] : في القرآن الكريم / فالح الطويل. 
  سم. 17*24ص. ; 220 -. 2011

 9789957023966ر.د.م.ك 

SH/1-220-77/1, SH/1-220-77/2 

  الطويل،نبيل صبحى    .4444

 145 -. 1984قطر : كتاب األمة,   -الحرمان و التخلف في ديار المسلمين [نص مطبوع] / نبيل صبحى الطويل. 

 سم.  22ص. ; 

1-210-14/1 

  الطيطي, محمد   .4445

األردن : دار المسيرة,  -.  2ط. -مدخل إلى التربية [نص مطبوع] / محمد الطيطي, عون خصاونة, منير عريفج. 
  سم.24ص. ; 296 -. 2009

 9789957061623ر.د.م.ك 

1-370-374/2, 1-370-374/1 

  الطيطي, محمد حمد   .4446

 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -. 3ط. -تنمية قدرات التفكير اإلبداعي [نص مطبوع] / محمد حمد الطيطي. 

 سم.24ص ; 239

1-370-300/1 

  الطيطي، خضر مصباح   .4447

عمان : دار   -التعليم االلكتروني [نص مطبوع] : من منظور تجاري و فني و إداري / خضر مصباح الطيطي. 
  سم. 17ء  24ص. : غالف ملون ;  336 -. 2008الحامد, 

 9789957324353ر.د.م.ك 

1-370-610/1, 1-370-610/2 

  الطيطي، محمد عيسى    .4448

. 2008عمان : دار عالم الثقافة,  -التربية اإلجتماعية و أساليب تدريسها [نص مطبوع] / محمد عيسى الطيطي. 



  سم. 17*   25ص. : غالف ملون ;  303 -

 9789957423919ر.د.م.ك 

1-370-553/3, 1-370-553/4 

  الطيطي،محمد عيسى    .4449

ص. : 348 -. 2007عمان : دار جرير,   -. 1ط. -ج التكاملي [نص مطبوع] / محمد عيسى الطيطي. المنها
  سم.  24غالف ملون ; 

 9957380583ر.د.م.ك 

1-370-658/1, 1-370-658/2 

  الطيف، بشير ابراهيم    .4450

 -براهيم الطيف. أفريقيا جنوب الصحراء [نص مطبوع] : دراسة جغرافية أقليمية / فالح جمال معروف; بشير ا

  سم. 17* 25إيض. ;  -ص. : غالف مصور. 247 -. 2016عمان : دار دجلة, 

 9789957715458ر.د.م.ك  -ص.  242 -ص. 231ص. مالحق:  247-ص. 245بيبليو: 

SH/1-910-33/1, SH/1-910-33/2 

  الظاهر قحطان أحمد    .4451

. 2004عمان : دار وائل,  -. 1ط -هر قحطان أحمد. مفهوم الذات [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / الظا

  سم.24ص : غالف مصور ; 191 -

 414119957ر.د.م.ك 

1-150-458/4, 1-150-458/1 

  الظاهر, زكريا محمد    .4452

مبادئ القياس و التقويم في التربية [نص مطبوع] / زكريا محمد الظاهر, جاكلين تمرجيان; جودت عزت عبد 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 208 -. 2002لدار العلمية للنشر و التوزيع, عمان : ا  -الهادي. 

 7008169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-123/1, SS/1-370-123/2 

  الظاهر, نعيم    .4453

 -. 2013عمان : دار اليازوري للنشر و التوزيع,  -قضايا إجتماعية معاصرة [نص مطبوع] / نعيم الظاهر. 

 سم.  24;  ص. : غالف مصور باأللوان174

SS/1-301-346/1, SS/1-301-346/2 

  الظاهر، نعيم    .4454

  -. 2002عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -أثار األردن و تاريخه [نص مطبوع] / نعيم الظاهر. 

 سم.24ص. : مص.مل. ; 224

SH/1-913-16/1, SH/1-913-16/2 

  الظاهر، نعيم    .4455

 17×24ص. ;  294 -عمان : دار اليازوري, [د.ت].  -ي [نص مطبوع] / نعيم الظاهر. جغرافية الوطن العرب

 سم.

1-910-13/2, 1-910-13/1 



  الظاهر، نعيم ابراهيم    .4456

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,   -ادارة العولمة و انواعها [نص مطبوع] / نعيم ابراهيم الظاهر. 
  سم. 24ن ; ص : غالف ملو440 -. 2010

 9789957702564ر.د.م.ك 

1-320-439/1, 1-320-439/2 

  الظاهر، نعيم ابراهيم    .4457

إربد (األردن) : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع ;  -إدارة المعرفة [نص مطبوع] / نعيم ابراهيم الظاهر. 
 سم. 25ص. : غالف ملون ;  356 -. 2009عمان : جدارا للكتاب العالمي, 

1-658-32/1 

  الظاهر،قحطان أحمد   .4458

ص : غالف ملون ;  300 -. 2009عمان : دار وائل,  -. 1ط -التوحد [نص مطبوع] / قحطان أحمد الظاهر. 
  سم. 24

 17511199579ر.د.م.ك 

1-370-776/2, 1-370-776/1 

  الظاهري, محمد محسن   .4459

لعالقة القبيلة بالتعددية السياسية و الحزبية / محمد محسن المجتمع و الدولة في اليمن [نص مطبوع] : دراسة 
  سم. 24ص. ;  548 -. 2004القاهرة : مكتبة مدبولي,  -الظاهري. 

 9772084414ر.د.م.ك 

1-320-92/1, 1-320-92/2 

  الظنحاني، سالم خميس علي   .4460

البصمة  -ي لوسائل اإلثبات الجنائي حجية البصمة الوراثية في اإلثبات الجنائي [نص مطبوع] : التطور التاريخ
 324 -. 2014القاهرة : المركز القومي لإلصدارات القانونية,  -الوراثية ...... / سالم خميس علي الظنحاني. 

  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ; 

 9789777610094ر.د.م.ك   -ص.  313 -ص. 291بيبليو: 

SS/1-340-14/1, SS/1-340-14/2 

  سامة أحمد العادلي, أ  .4461

اإلسكندرية : منشأة  -التجربة السياسية المصرية بين الملكية و الجمهورية [نص مطبوع] / أسامة أحمد العادلي. 
  سم. 24ص. ;  618 -. 2003المعارف, 

 9770311456ر.د.م.ك 

1-320-116/1, 1-320-116/2 

  العارف، أمال   .4462

مصابين بداء السكري. [نص مطبوع] / أمينة سلمان; أمال  اإلكتئاب وعالقته بالصدمة النفسية لدى مرضى ال
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -العارف. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1581/1 



  العاسمي، رياض نايل    .4463

 -. 2015عمان : دار اإلعصار,  -العاسمي. سيكولوجية الطفل الرافض للمدرسة [نص مطبوع] / رياض نايل 

 سم.  24ص. : غالف مصور بااأللوان ;  298

SS/1-150-753/1, SS/1-150-753/2 

[د.م] :  -.  م [نص مطبوع]1871ه/12-11العاقات التجارية بين الجزائر ودول المغارب القرنين   .4464
 [د.ن], [د.ت]. 

  العاقب، فايزة    .4465

 -م ) [نص مطبوع] / فايزة العاقب. 1328-1263ه/ 728-661ـؤرخــــــــــــــــــــــــــــــــــا (ابــــن تيميــــة مـ 

  سم.  27*21ورقة ;  145  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

  2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1125/1 

  العالم،صفوت    .4466

ص  214 -. 2008القاهرة : الدار العربية للنشر والتوزيع,  -م. مقدمة في اإلعالن [نص مطبوع] / صفوت العال
  (سلسلة الدار العربية للتعليم المفتوح. الدراسات اإلعالمية). -سم.  24: غالف ملون. ; 

 9772853224ر.د.م.ك  -ص.  214 -ص. 213بيبليوغرافيا : 

1-659-69/1, 1-659-69/2 

  العامري, جعفر صادق عبيد    .4467

القاهرة : الشركة العربية المتحدة,  -[نص مطبوع] : ظاهرة و عالج / جعفر صادق عبيد العامري.  االغتراب
  سم.  24ص. : غالف ملون , مصور ;  176 -. 2017

 9789774771588ر.د.م.ك  -. 176ص.  - 173بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1089/1, SS/1-301-1089/2 

  العامري، محمد حسن    .4468

 186 -. 2007القاهرة : العربي للنشر,  -حماية المستهلك [نص مطبوع] / محمد حسن العامري.  اإلعالن و

  سم.x17سم24ص. : غالف ملون. ; 

 9773190846ر.د.م.ك  -ص.  184-ص. 172بيبليوغرافيا : 

1-659-8/4, 1-659-8/3 

  العامودي، سليم    .4469

عمان : دارأسامة للنشر و التوزيع ; دار المشرق  - علم االجتماع الصناعي [نص مطبوع] / سليم العامودي.
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   200 -. 2006العربي : [د.ن], 

SS/1-301-646/1, SS/1-301-646/2 

  العاني ، ثناء اسماعيل    .4470

 -ماعيل العاني. اإلعالم الجديد و إشكاليات التواصل الرقمي [نص مطبوع] / عبد العظيم كامل الجميلي; ثناء اس

  سم. 17*24ص. ;  182 -. 2015عمان : دار األيام للنشر, 

 9789957951115ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-739/1, SH/1-001.5-739/2 



  العاني ، رياض أحمد عبيد    .4471

 200 -. 2014عمان : دار دجلة,  -التاريخ األندلسي [نص مطبوع] : مواقف و عبر / رياض أحمد عبيد العاني. 

  سم. 17*24. ; ص

 9789957714710ر.د.م.ك 

SH/1-953-693/1, SH/1-953-693/2 

  العاني, رعد    .4472

. 2005عمان : مكتبة الحامد,  -الوجيز في الجغرافية السياحية و سياحة المخيمات [نص مطبوع] / رعد العاني. 

 سم. 24ص. ;  140 -

1-910-6/1 

  العاني,رعد مجيد    .4473

 -. 2008األردن : كنوز المعرفة,  -تاريخ آ وروبا الحديث والمعاصر [نص مطبوع] / رعد مجيد العاني. 

  سم.24ص. ; 240

 9957463366ر.د.م.ك 

1-940-33/1, 1-940-33/2 

  العاني، رياض أحمد عبيد   .4474

عمان : دار   -تحليلية " / رياض أحمد عبيد العاني. قصر الحمراء في األندلس [نص مطبوع] : " دراسة تاريخية 
  سم. 18*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  208 -. 2016دجلة, 

 9789957714840ر.د.م.ك  -ص.  208 -ص. 152ص. المالحق:  151 -ص. 135بيبليو: 

SH/1-720-43/1, SH/1-720-43/2 

  العاني، محمد جاسم محمد علي شعبان    .4475

[نص مطبوع] : المبادئ و االسس : نظريات و اساليب / محمد جاسم محمد علي شعبان التخطيط االقليمي 
  ص : غالف ملون.  463 -. 2011عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -العاني. 

 9957242482ر.د.م.ك 

1-320-405/1, 1-320-405/2 

  العاني،نزار    .4476

)لبحوث ودراسات التأصيل اإلسالمي لعلم النفس / نزار اإلسالم وعلم النفس [نص مطبوع] : مسرد(بيبلوغرافيا
ص : غالف ملون   342 -. 2008الواليات المتحدة األمريكية : المعهد العالمي للفكر اإلسالمي,  -. 1ط -العاني. 

  سم. 24; 

 3328565641ر.د.م.ك 

1-150-360.1/10, 1-150-360.1/2 

  العايب, معمر   .4477

  -. 2010الجزائر : دار الحكمة,  -طبوع] : دراسة تحليلية تقييمية / معمر العايب.  مؤتمر طنجة المغاربي [نص م

  سم.  22ص. : غالف ملون. ;  293

 9789947842669ر.د.م.ك  -ص.  287-ص  267ص. الببليو:  265-ص  209المالحق: 

1-965-244/1, 1-965-244/2 



  العايب، العلجة   .4478

م) [نص مطبوع] : من خالل 15-14ه/09-08المغرب األوسط خالل القرنين ( األوضاع اإلجتماعية والثقافية في 
  سم. 30*21ورقة ;  100 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -كتب الرحالت والمسالك والممالك / العلجة العايب. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.060/1 

  العايد, حسن عبد هللا    .4479

بيروت : دار النهضة   -دولية و سيناريوهات الثقافة العربية [نص مطبوع] / حسن عبد هللا العايد. المتغيرات ال
 سم. 24ص. ;  96 -. 2004العربية, 

1-320-35/1, 1-320-35/2 

  العايد, حسن عبد هللا    .4480

 -. 2004هضة العربية, بيروت : دار الن -أثر العولمة في الثقافة العربية [نص مطبوع] / حسن عبد هللا العايد. 

 سم. 24ص. ;  188

1-320-25/1, 1-320-25/2 

  العايش، بكار    .4481

الجزائر :   -[نص مطبوع] / بكار العايش.   1939-1937حزب الشعب الجزائري و دوره في الحركة الوطنية 
  سم.  16*24ص. : غالف : ملون ;  599 -. 2013دار شطايبي للنشر و التوزيع, 

 9789931439035ر.د.م.ك  -. 592ص. -554بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-764/1, SH/1-965-764/2 

  العايش، زينب بنت محمد زين    .4482

  -سيكولوجية العنف ضد األطفال [نص مطبوع] / رشاد على عبد العزيز موسى; زينب بنت محمد زين العايش. 

  سم. 24ملون و مصور ;  ص. : غالف 525 -. 2009القاهرة : عالم الكتب, 

 9772326477ر.د.م.ك 

SS/1-150-279/1, SS/1-150-279/2 

  العباجي، بسام مجيد سليمان   .4483

األردن : دار الحامد للنشروالتوزيع,   -ملكية األسرة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / بسام مجيد سليمان العباجي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  246 -. 2009

 9789957324001.د.م.ك ر

SS/1-301-542/1, SS/1-301-542/2 

  العباجي،عمر موفق بشير   .4484

عمان : دار مجدالوي للنشر و التوزيع,   - اإلدمان و اإلنترنيت [نص مطبوع] / عمر موفق بشير العباجي. 
  سم. 24ص : غالف مصور ملون ; 171 -. 2007

 9957022644ر.د.م.ك 

SS/1-301-308/1, SS/1-301-308/2 

  العبادى, أحمد مختار    .4485

القاهرة : دار المعرفة   -قيام دولة المماليك األولى فى مصر والشام [نص مطبوع] / أحمد مختار العبادى. 
 سم.17*24ص ; 328 -. 2006الجامعية, 



SH/1-953-260/1, SH/1-953-260/2 

  العبادى, أحمد مختار    .4486

 -بيروت : دار النهضة العربية, (د،ت).  -واألندلس [نص مطبوع] / أحمد مختار العبادى. في تاريخ المغرب 

  سم. 24*17ص. : مل. ; 367

 9953445311ر.د.م.ك 

SH/1-953-306/8, SH/1-953-306/9 

  العبادى، مختار أحمد    .4487

مؤسسة شباب الجامعة,  القاهرة : -في التاريخ األيوبى و المملوكى [نص مطبوع] / مختار أحمد العبادى. 
  سم.24ص. : مص. ; 302 -. 2002

 ص 295-ص294ص -بيبليو ص

1-953-467/2, 1-953-467/3 

  العبادي ، أنوار سعود    .4488

مبادئ السلوك اإلجتماعي [نص مطبوع] : للمجتمع المسلم و المجتمع المعاصر / صدام راتب دراوشة; أنوار  
  سم. 17*24ص. ;  198 -. 2011ن, عمان : دار جليس الزما -سعود العبادي. 

 9789957811341ر.د.م.ك 

SS/1-301-1032/1, SS/1-301-1032/2 

  العبادي، اعتدال   .4489

 40 -. 2008عمان : دار ابن الجوزي,  -العنف األسري من منظور إسالمي [نص مطبوع] / اعتدال العبادي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون. ; 

 ص. 39بيبليو: 

SH/1-210-165/1, SH/1-210-165/2 

  العبادي، قويدر    .4490

أثر التعليم عن بعد على التحصيل الدراسي الجامعي في ظل جائحة كورونا [نص مطبوع] / لياس بلخوص; 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  124 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -قويدر العبادي. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1971 

  العباسي, عيسى    .4491

  -. 2006الجزائر : دار الغرب,  -التربية اإلبداعية في ظل المقاربة بالكفاءات [نص مطبوع] / عيسى العباسي. 

  سم.24ص. ; 158

 3673549961ر.د.م.ك 

1-370-286/1, 1-370-286/2 

  العباسي، معتز فيصل    .4492

بيروت   -المحتل [نص مطبوع] : دراسة حالة العراق / معتز فيصل العباسي. التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد 
  سم. 24ص : غالف ملون ;   614 -. 2009: منشورات الحلبي الحقوقية, 

 9789953524627ر.د.م.ك  -ببليغرافيا. 

1-327-222/7, 1-327-222/8 



  العباقي، الحسن    .4493

: دراسة تحليلية نقدية إلشكالية النص عند محمد أركون / الحسن   القرآن الكريم و القراءة الحداثية [نص مطبوع]
(القدس  -سم.   24ص. : غالف مص. ;  336 -. 2009دمشق : دار صفحات للدراسات و النشر,  -العباقي. 

  ).2009عاصمة الثقافة العربية 

 9789933402167ر.د.م.ك 

1-220-198/1 

  العبد هللا، محمد فندي    .4494

عمان : عالم الكتب   -راءة الناقدة [نص مطبوع] : للطلبة المتفوقين عقليا / محمد فندي العبد هللا. أسس تعليم الق
  سم.  24ص ;   309 -. 2007الحديث للنشر و التوزيع : جدارللكتاب العالمي, 

 9957466763ر.د.م.ك 

1-370-459/1, 1-370-459/2 

  العبد هللا، مي   .4495

  سم.  24ص. ;  293 -. 2006بيروت : دار النهضة,   -مطبوع] / مي العبد هللا.   الدعاية و أساليب اإلقناع [نص

 9789953458250ر.د.م.ك 

1-659-53/7, 1-659-53/8 

  العبدي، صليحة    .4496

المظاهر اإلجتماعية في العهد العثماني [نص مطبوع] : بغداد أنموذجا / فاطمة الزهراء حمودي; صليحة العبدي.  
  .CDسم +  27*21ورقة ;  102 -.  2021المدية, المدية : جامعة  -

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1850 

  العبسي،محمد مصطفى   .4497

 -. 2009األردن : دار المسيرة,  -األلعاب و التفكير في الرياضيات [نص مطبوع] / محمد مصطفى العبسي. 

 سم. 17سم*24ص ; 245

1-370-498/7, 1-370-498/8 

  العبيدي, حمادي    .4498

 -. 1991بيروت : دار الفكر العربي,  -ابن رشد وعلوم الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / حمادي العبيدي. 

  سم.24ص. ;  248

 243 -233ص  -كشاف ص 232 -220ص  -بيبليوغرافيا ص

1-921-4/1, 1-921-4/2 

  العبيدي, حمادي    .4499

الجزائر : مؤسسة  -مطبوع] : حياته, مؤلفاته, تأثيره, منهجه في الفقه / حمادي العبيدي. ابن رشد [نص 
  سم.  21ص. : غالف : ملون ;  165 -. 2000المعارف, 

 163ص. -185بيبيليوغرافيا : ص. 

SH/1-922-35/1 

  العبيدي، حارث علي   .4500

ص. :  260 -. 2012عمان : دار غيداء,  -دراسات سوسيوانثروبولوجية [نص مطبوع] / حارث علي العبيدي. 



  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789957555269ر.د.م.ك   -. 260-257لبيبليوغرافيا:ص.

SS/1-301-944/1, SS/1-301-944/2 

  العبيدي، محمد جاسم   .4501

 358 -. 2009علمية, األردن : دار الثقافة ال -المدخل إلى علم النفس العام [نص مطبوع] / محمد جاسم العبيدي. 

  سم. 24ص. : ملون ومصور ; 

 5406169957ر.د.م.ك 

SS/1-150-299/1, SS/1-150-299/2 

  العبيدي، محمد جاسم   .4502

عمان : دار   -. 03ط. -/ محمد جاسم العبيدي.  Clinical Psychologyعلم النفس اإلكلينيكي [نص مطبوع] = 
  سم.  24لون ; ص : غالف م 448 -. 2013الثقافة العلمية, 

 9789957164089ر.د.م.ك   -ص.  448 -ص. 446بيبليو: 

SS/1-150-196/1, SS/1-150-196/2 

  العبيدي،خالد فائق    .4503

بيروت : دار  -القوانين القرآنية للحضارات [نص مطبوع] : دراسة قرآنية ألحداث التاريخ / خالد فائق العبيدي. 
  سم. 17*24ص. ;   264 -. 2005الكتب العلمية, 

 9782745145895ر.د.م.ك 

SH/1-220-64/1, SH/1-220-64/2 

  العبيدي،محمد جاسم   .4504

 332 -. 2009عمان : دار الثقافة العلمية,   -تفريد التعليم والتعليم المستمر [نص مطبوع] / محمد جاسم العبيدي. 

  سم. 17×24ص ; 

 9957164126ر.د.م.ك 

1-370-503/2, 1-370-503/3 

  بيدي،محمد جاسم الع  .4505

 -. 2009عمان : دار الثقافة العلمية,   -علم النفس التربوي و تطبيقاته [نص مطبوع] / محمد جاسم العبيدي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 559

 9957164195ر.د.م.ك 

1-370-682/1, 1-370-682/2 

  العبيدي،محمد جاسم   .4506

عمان : دار الثقافة العلمية,  -. 1ط. -ع] / محمد جاسم العبيدي. اإلشراف التربوي و اإلدارة التعليمية [نص مطبو
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 288 -. 2010

 9957165253ر.د.م.ك 

1-370-722/1, 1-370-722/2 

  العتابي، قصي    .4507

;  ص. 164 -.  2008عمان : دار البداية,  -أشهر شعراء انجلترا [نص مطبوع] / مهدي العتابي; قصي العتابي. 



  سم. 17*24

 9789957458407ر.د.م.ك 

1-928-119/1, 1-928-119/2 

  العتوم ، نعيم علي    .4508

/ علي خليل   Amalgamating for disabled studentsالدمج لذوي االحتياجات الخاصة [نص مطبوع] = 
  سم. 17*24ص. ;  216 -. 2016عمان : دار المسيرة,  -الحمد; نعيم علي العتوم. 

 9789957971021ر.د.م.ك 

SS/1-370-1029/1, SS/1-370-1029/2 

  العتوم ،عدنان يوسف   .4509

عمان :   - . 1ط  -علم نفس الجماعة [نص مطبوع] : نمادج نظرية و تطبيقات عملية / عدنان يوسف العتوم. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  312 -. 2008اثراء للنشر ; الشارقة : مكتبة الجامعة, 

SS/1-150-247/1, SS/1-150-247/2 

  العتوم, عدنان يوسف   .4510

عمان : دار المسيرة للنشر و  -علم النفس المعرفي [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق / عدنان يوسف العتوم. 
 سم.24ص. ; 320 -. 2004التوزيع, 

SS/1-370-153/1, SS/1-370-153/2 

  العتوم، عدنان يوسف   .4511

الشارقة : مكتبة الحامعة ; عمان : اثراء للنشر و  -مطبوع] / عدنان يوسف العتوم. علم النفس االجتماعي [نص  
  سم. 24ص. ;  328 -. 2009التوزيع, 

 ببليوغرافيا

SS/1-301-779/1, SS/1-301-779/2 

  العتوم، عدنان يوسف   .4512

عتوم; قاسم محمد التواصل االجتماعي من منظور نفسي و اجتماعي و ثقافي [نص مطبوع] / عدنان يوسف ال
ص. : غالف   186 -. 2011عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  - كوفحي; أ. شوقي محمد ميرزا. 

  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9789957704032ر.د.م.ك 

SS/1-301-845/1, SS/1-301-845/2 

  العتوم، عدنان يوسف   .4513

.  2015عمان : دار المسيرة,  -الكذب وكشفه / عدنان يوسف العتوم. سيكولوجية الكذب [نص مطبوع] : ظاهرة 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  256 -

 9789957069995ر.د.م.ك  -ص.  247 -ص. 237بيبليو:  256ص.-249مالحق: ص.

SS/1-150-754/6, SS/1-150-754/7 

  العتوم،منذر سامح   .4514

عمان : دار المناهج,   -مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / منذر سامح العتوم. النشاط المدرسي المعاصر [نص 
  سم.24ص. ; 167 -. 2008

 6169189957ر.د.م.ك 



1-370-329/1 

  العتوم،منذر سامح   .4515

 -. 2012عمان : دار المناهج,  -طرق تدريس التربية الفنية و مناهجها [نص مطبوع] / منذر سامح العتوم. 

  سم. 24الف ملون ; ص. : غ275

 275-271بيبليوغرافيا:ص

1-370-966/1, 1-370-966/2 

  العثمان, عثمان    .4516

بيروت : مجد المؤسسة   -اإلسرائيلي [نص مطبوع] / عثمان العثمان.  -مأزق التسوية السياسية للصراع العربي
  سم. 24ص. ;  248 -. 2003الجامعية للدراسات و النشر, 

 9953427402ر.د.م.ك 

1-320-29/1, 1-320-29/2 

  العجالن، أحمد   .4517

دمشق :  -التوظيف السياسي لنظرية البيئة الطبيعية بين ابن خلدون و مونتسكيو [نص مطبوع] / أحمد العجالن. 
 سم.  24ص : غالف مصور ; 329 -. 2009دار رسالن, 

SS/1-301-684/1 

  العجمي, محمد حسنين   .4518

  -شاملة لمدارس التعليم الثانوي العام [نص مطبوع] / محمد حسنين العجمي. اإلعتماد وضمان الجودة ال

 سم. 24ص. ; 306 -. 2007اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 

SS/1-370-34/1, SS/1-370-34/2 

  العجمي, محمد حسنين   .4519

  -/ محمد حسنين العجمي.  اقتصاديات التعليم [نص مطبوع] : آليات ترشيد اإلنفاق التعليمي و مصادر تمويله

 سم. 24ص. ;  222 -. 2007اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 

SS/1-370-59/1 

  العجمي, محمد حسنين   .4520

اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة   -اإلدارة المدرسية و متطلبات العصر [نص مطبوع] / محمد حسنين العجمي. 
 سم. 24;  ص. : غالف ملون.456 -. 2007للنشر, 

SS/1-370-158/1, SS/1-370-158/2 

  العجمي, محمد حسنين   .4521

 -. 2000القاهرة : دار الفكر العربي,  -.  1ط. -اإلدارة المدرسية [نص مطبوع] / محمد حسنين العجمي. 

  ). 11(سلسلة المراجع في التربية و علم النفس الكتاب  -سم. 24ص. ; 322

 9771012851ر.د.م.ك 

1-370-434/4, 1-370-434/5 

  العجمي، محمد حسنين   .4522

-الدروس الخصوصية-عمالة األطفال-التربية وقضايا المجتمع المعاصرة [نص مطبوع] : في التربية والمجتمع 



االسنكدرية : دار   -التطرف / حسن محمد حسان; محمد عطوة مجاهد; محمد حسنين العجمي. -البلطجة التعليمية
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   228 - .2007الجامعة الجديدة, 

SS/1-370-64/1 

  العجمي، محمد حسنين   .4523

االسكندرية : دار  -فلسفة التربية لذوي االحتياجات الخاصة من المعوقين [نص مطبوع] / محمد حسنين العجمي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  403 -. 2007الجامعة الجديدة, 

SS/1-370-1099/1, SS/1-370-1099/2 

  العجمي،محمد حسنين   .4524

(د.م.) :  -القيادة التربوية [نص مطبوع] : اإلشراف التربوي الفعال و اإلدارة الحافزية / محمد حسنين العجمي. 
  سم.24ص. ; 342 -. 2008دار الجامعة الجديدة, 

 9773282848ر.د.م.ك  -. 338-323بيبليوغرافيا:ص.

1-370-933/1, 1-370-933/3 

  العجمي،محمد حسنين   .4525

عمان : دار المسيرة,  -اإلدارة و التخطيط التربوي [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق / محمد حسنين العجمي. 
  سم.17*24ص. : غالف مصور وملون ; 519 -. 2008

 9789957064297ر.د.م.ك 

1-370-529/3, 1-370-529/2 

  العجمي،محمد حسنين   .4526

عمان : دار   -. 1ط. -استراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة و الصف [نص مطبوع] / محمد حسنين العجمي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 376 -. 2008المسيرة, 

1-370-599/1, 1-370-599/2 

  العجيلي،محمد صالح ربيع   .4527

  -مطبوع] : الواقع و استراتيجيات المستقبل / محمد صالح ربيع العجيلي. التعليم العالي في الوطن العربي [نص 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 247 -. 2013عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع, 

 97869957248208ر.د.م.ك 

1-370-934/1, 1-370-934/2 

  العدل،عادل محمد    .4528

لدمج التربوي لدوي اإلحتياجات الخاصة / عادل محمد  صعوبات التعلم [نص مطبوع] : و أثر التدخل المبكر و ا
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  466 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -العدل. 

 9789773504650ر.د.م.ك 

1-370-742/1, 1-370-742/2 

  العدوان, زيد سليمان    .4529

  -. 1ط. -العدوان, محمد فؤاد الحوامدة.  تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / زيد سليمان 

  سم.24ص. ; 228 -. 2008عمان : جدارا للكتاب العالمي : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 

 9789957700942ر.د.م.ك 



1-370-391/4, 1-370-391/1 

  العدوان, عبد الحليم مناع أبو العماش   .4530

[نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الحليم مناع  1989 -1921اشمية التعددية السياسيةفي المملكة األردنية اله
 سم.24ص ; 490 -. 2007عمان : مركز الرياديين للدراسات و األبحاث,  -أبو العماش العدوان. 

1-320-257.1/1, 1-320-257.1/2 

  العدوان, عبد الحليم مناع أبو العماش   .4531

/ عبد الحليم مناع أبو العماش  1990-1946رات القمة العربية القضية الفلسطينية [نص مطبوع] : في مؤتم
 سم.17سم×24ص. ; 535 -. 2009عمان : دار الراية,  -العدوان. 

SH/1-953-417/1 

  العدوان، عبد الحليم مناع ابو العماش   .4532

الجزء االول / عبد الحليم  :  1989 - 1929التعددية السياسية في المملكة االردنية الهاشمية [نص مطبوع] : 
  سم.  24ص : غالف بااللوان ;  489 -. 2008عمان : دار الراية للنشر و التوزيع,  -مناع ابو العماش العدوان. 

 بغرافيا عربي، ببليوغرافيا اجنبي 

1-320-397/1, 1-320-397/2 

  العدوان، عبدالحليم مناع ابوالعماش   .4533

/ عبدالحليم مناع ابوالعماش   1990 - 1946قمة العربية [نص مطبوع] : القضية الفلسطينية في مؤتمرات ال
  سم.  24ص : غالف ملون ;  535 -. 2009عمان : امانة عمان الكبرى,  -العدوان. 

 ببليوغرافيا

1-327-224/2, 1-327-224/3 

  العدواني، محمد بن محمد بن عمر   .4534

ة واستقرار بعض القبائل العربية مع ذكر االحوال......... /  تاريخ العدواني [نص مطبوع] : كتاب في اخبار هجر
 سم.  24ص. ;  370 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -محمد بن محمد بن عمر العدواني, أبو القاسم سعد هللا. 

1-953-428/1 

  العدوي, الصعيدي    .4535

 -الجزء األول / الصعيدي العدوي.  حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد [نص مطبوع] :

 سم. 29ص. ;   528 -القاهرة : مطبعة دار احياء الكتب العربية, (د.ت). 

1-250-1.1/1 

  العدوي, الصعيدي    .4536

 -حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد [نص مطبوع] : الجزء الثاني / الصعيدي العدوي. 

 سم. 29ص. ;   480 -الكتب العربية, (د.ت).  القاهرة : مطبعة دار احياء

1-250-1.2/1 

  العذاري ، طارق    .4537

عمان : دار الكندي  -المنهج التجريبي و اتجاهات البحث في العرض المسرحي [نص مطبوع] / طارق العذاري. 
  سم. 17*24ص. ;   194 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789957523237ر.د.م.ك 



SH/1-792-95/1, SH/1-792-95/2 

  العذاري، طارق عبد الكاظم    .4538

  -. 2014عمان : دار الكندي للنشر و التوزيع,  -المسرح التعبيري [نص مطبوع] / طارق عبد الكاظم العذاري. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  345

 9789957523619ر.د.م.ك   -ص.  345 -ص. 328بيبليو : 

SH/1-792-96/1, SH/1-792-96/2 

  العراقي, محمد عاطف    .4539

 -. 1968القاهرة : دار المعارف,  -النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد [نص مطبوع] / محمد عاطف العراقي. 

 (سلسلة الدراسات الفلسفية). -سم. 24ص. ; 358

SH/1-189-27/1 

  العراقي, ولي الدين أبو زرعة   .4540

مطبوع] / ولي الدين أبو زرعة العراقي; نافز حسين حماد...(و  تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل [نص 
  سم. 24ص. ;  672 -. 2000القاهرة : مكتبة الخانجي,  -آخرون) تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب. 

 7635046977ر.د.م.ك  -. 661-657ص: -بيبليوغرافيا ص 655-641ص: -مالحق ص

SH/1-230-3/1 

  العرباوي, عمر   .4541

  سم. 23ص. ; 264 -هـ). 1402( 1982الجزائر : د.ن,  -إلسالم [نص مطبوع] / عمر العرباوي. اإلعتصام با

 263بيبليوغرافيا ص: 

1-210-8/1 

  العرباوي،عمر   .4542

الجزائر :   -حب التميز عند الطلبة [نص مطبوع] : مقاربة أنثروبولوجية لطلبة الطب بتلمسان / عمر العرباوي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  320 -. 2005منشورات المجلس, 

 9947821005ر.د.م.ك 

SS/1-301-980/1 

  العربي بختي    .4543

الجزائر   -مشكلة انحراف األوالد [نص مطبوع] : االسباب وسبل العالج = دراسة فقهية قانونية / العربي بختي. 
  سم.24: ملون ومصور ;  280ص. -. 2015: كنوز الحكمة : [د.ن], 

 9789947600511م.ك ر.د.

sh1-301-1131/1, sh1-301-1131/2 

  العربي, اسماعيل   .4544

الجزائر : الشركة الوطنية للنشر  -دولة بني حماد [نص مطبوع] : ملوك القلعة و بجاية / اسماعيل العربي. 
  (سلسلة الدراسات الكبرى). -سم. 24ص. ;   308 -. 1979والتوزيع, 

 300- 279ص :-كشاف ص 277- 273ص: -غرافيا صببليو 271- 269ص :-مالحق ص

1-965-8/1, 1-965-8/2 



  العربي, اسماعيل   .4545

الجزائر : الشركة الوطنية  -مذكرات وليام شالر [نص مطبوع] : قنصل أمريكا في الجزائر / اسماعيل العربي. 
  (سلسـلة الـدراسات الكبرى).  -سم. 24ص. ;   352 -. 1982للنشر والتوزيع, 

 345-335ص : -كشاف ص 333-259ص: -حق صالمال

SH/1-965-20/1, SH/1-965-20/2 

  العربي, اسماعيل   .4546

الجزائر : الشركة الوطنية  -المقاومة الجزائرية تحت لواء األمير عبد القادر [نص مطبوع] / اسماعيل العربي. 
  . (سلسلة الدراسات الكبرى) -سم. 24ص. ;   328 -للنشر والتوزيع, (د.ت). 

 324- 321ص :-ببليوغرافيا ص

1-965-24/1, 1-965-24/2 

  العربي, اسماعيل   .4547

الجزائر : ديوان   -العالقات الدبلوماسية الجزائرية في عهد األمير عبد القادر [نص مطبوع] / اسماعيل العربي. 
 سم. 24ص. ;  288  -. 1982المطبوعات الجامعية, 

1-965-52/1, 1-965-52/2 

  بي, محمد العر  .4548

  -. 03ط -اإلحتالل اإلستيطاني للجزائر [نص مطبوع] : مقاربة للتاريخ اإلجتماعي و الثقافي / محمد العربي. 

  سم. 30ص. ; 249 -. 2010الجزائر : ثالة, 

 9961905717ر.د.م.ك 

1-965-185/1, 1-965-185/2 

  العربي، إبتسام    .4549

اجهة لدى المراهقين المتمدرسين دراسة ميدانية على تالميذ السنة الذكاء العاطفي و عالقته بإستراتيجيات المو
 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الثانية ثانوي بوالية المدية [نص مطبوع] / مدينة ضيف هللا; إبتسام العربي. 

  سم.  30*21ورقة ;  120

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.189/1 

  العربي، بختي    .4550

الجزاء والعالج / بختي  -جنوح األحداث في ضوء الشريعة وعلم النفس [نص مطبوع] : األسباب والعوامل
  سم.  24ص : غالف مصور وملون ;  287 -. 2018الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. 2ط  -العربي. 

 9789961017500ر.د.م.ك 

SS/1-150-870/1, SS/1-150-870/2 

  العربي، بلعزوز    .4551

الجزائر : دزاير أنفو,  -) [نص مطبوع] / بلعزوز العربي. 1962-1936الالجئون اإلسبان في الجزائر خالل ( 
  سم. 24ص. : غالف : مصور ;  200 -. 2013

 9789931327370ر.د.م.ك  -. 194ص.-167. مالحق : ص. 172ص. -167بيبليوغرافيا : ص.

SH/1-965-886/3, SH/1-965-886/1 



  العربي، حسينة   .4552

المدية :    -السلطة اإلدارية وإشكالية المسار المهني للعامل [نص مطبوع] / يوسف خنافيف; حسينة العربي. 
  سم.  27*21ورقة ;  149 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.988/1 

  العربي، سالف   .4553

األسلوب التربوي األسري ( التسلطي والديموقراطي ) دراسة ميدانية على تالميذ السنة الخامسة ابتدائي [نص 
  سم. 30*21ورقة ;  112 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / زهراء بياكة; سالف العربي. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.194/1 

  العربي، محمد بن التباني   .4554

الجزائر : وزارة  -براءة األشعريين من عقائد المخالفين [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد بن التباني العربي. 
  سم. 17*24ص. ;  349 -. 2011الشؤون الدينية واألوقاف, 

 9789931384076ر.د.م.ك 

SH/1-250-83.1/1 

  التباني العربي، محمد بن   .4555

الجزائر :  -براءة األشعريين من عقائد المخالفين [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن التباني العربي. 
  سم. 17*24ص. ;  106 -. 2011وزارة الشؤن الدينية, 

 9789931384083ر.د.م.ك 

SH/1-250-83.2/1 

  العربي، هشام   .4556

لجامعيين في االمتحانات [نص مطبوع] : دراسة ميدانية على أسباب وأشكال الغش الممارس من طرف الطلبة ا
  29*21ورقة ;  100 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -عينة من طلبة جامعة د. يحيى فارس / هشام العربي. 

  .CDسم + 

 2021ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.2089 

  العربي، وليد    .4557

م [نص مطبوع] / زكريا  17-16ه/12-11من خالل رحلة أوليا جلبي خالل القرنين مصر في العهد العثماني 
  سم.  27*21ورقة ;  87 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -لعشبي; وليد العربي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1324/1 

  العرنوسي ضياء عويد حربي   .4558

عمان : دار الرضوان للنشر و  -مطبوع] / العرنوسي ضياء عويد حربي. اإلدارة و اإلشراف التربوي [نص 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 160 -. 2013التوزيع, 

 9789957761578ر.د.م.ك  -. 160-157بيبليوغرافيا:ص.

1-370-956/1, 1-370-956/2 



  العروي, عبد هللا    .4559

 -. 1998بيروت : المركز الثقافي العربي,  -. 4ط.  -. العرب و الفكر التاريخي [نص مطبوع] / عبد هللا العروي

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  232

SS/1-301-245/1, SS/1-301-245/2 

  العروي, عبد هللا    .4560

ص. : غالف   64 -. 1990لندن : دار الساقي,  -ابن خلدون و ما كيافللي [نص مطبوع] / عبد هللا العروي. 
  سم.15ملون ; 

 185516907Xر.د.م.ك 

SS/1-301-411/1, SS/1-301-411/2 

  العروي, عبد هللا    .4561

الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي,  -. 5ط.    -العرب والفكر التاريخي [نص مطبوع] / عبد هللا العروي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  232 -. 2006

 9953681627ر.د.م.ك 

SS/1-301-527/1, SS/1-301-527/2 

  لعروي, عبد هللا  ا  .4562

ص ; 693 -. 2009المغرب : المركز الثقافي العربي,  -مجمل تاريخ المغرب [نص مطبوع] / عبد هللا العروي. 
  سم.24*17*

 995368183xر.د.م.ك 

SH/1-953-283/1, SH/1-953-283/2 

  العروي, عبد هللا    .4563

لبنان :  -. 4ط. -ألصول / عبد هللا العروي. المفاهيم و ا-مفهوم التاريخ [نص مطبوع] : األلفاظ والمذاهب 
  سم.24ص. ;  432 -. 2005المركز الثقافي العربي ; المغرب : المركز الثقافي العربي, 

 9953680353ر.د.م.ك 

1-902-64/1, 1-902-64/2 

  العروي، عبد هللا    .4564

ثقافي العربي ; لبنان : [د.ن], المغرب : المركز ال -. 3ط -مفهوم العقل [نص مطبوع] / عبد هللا العروي. 
 سم.24ص ; 392 -. 2001

SH/1-160-15/1, SH/1-160-15/2 

  العروي، عبد هللا    .4565

 159 -. 2010بيروت : المركز الثقافي العربي,  -. 2ط. -من ديوان السياسة [نص مطبوع] / عبد هللا العروي. 

  سم.  17×24ص : غالف مصور. ; 

 9789953683913ر.د.م.ك 

1-320-334/1, 1-320-334/2 

  العريمي, أيمن    .4566

  سم. 24ص. ;  80 -. 2007عمان : دار األسرة,  -أعد إكتشاف نفسك [نص مطبوع] / أيمن العريمي. 

 9161369957ر.د.م.ك 



SS/1-150-129/1, SS/1-150-129/2 

  العريمي, أيمن    .4567

 24ص ;  80 -. 2007عمان : دار األسرة,  - العريمي. استخرج قواك الذهنية من داخلك [نص مطبوع] / أيمن 

  سم.

 8153369957ر.د.م.ك 

SS/1-150-130/1, SS/1-150-130/2 

  العريمي, أيمن    .4568

  سم. 24ص. ;  80 -. 2007عمان : دار األسرة,  -العصف الذهني و اإلبداع [نص مطبوع] / أيمن العريمي. 

 3150369957ر.د.م.ك 

SS/1-150-131/1, SS/1-150-131/2 

  العريمي, أيمن    .4569

ص ;  80 -. 2007عمان : دار األسرة,  -زيادة ثقتك بنفسك و ترسيخ قناعتك [نص مطبوع] / أيمن العريمي. 
  سم. 24

 9158369957ر.د.م.ك 

SS/1-150-133/1, SS/1-150-133/2 

  العريمي, أيمن    .4570

 80 -. 2007عمان : دار األسرة,  -ع] / أيمن العريمي. الحوار مع النفس وكيفية الوصول الى الذات [نص مطبو

  (سلسلة ضبط النفس و التعامل مع اآلخرين).  -سم.  24ص ; 

 7159369957ر.د.م.ك 

SS/1-150-138/1, SS/1-150-138/2 

  العرينى، السيد الباز    .4571

القاهرة : دار النهضة   -ينى. ) االيوبيون [نص مطبوع] / السيد الباز العر1الشرق األدنى في العصور الوسطى (
  سم.24ص. ; 276 -العربية, دت. 

 ص683-ص671ص -بيبليو. ص

1-953-478/1, 1-953-478/2 

  العرينى، السيد الباز    .4572

ص. : مص.مل. ; 378 -. 1982بيروت : دار النهضة العربية,  -المغول [نص مطبوع] / السيد الباز العرينى. 
  سم.24

 ص 378-ص373ص -بيبليو.ص

1-953-520/1, 1-953-520/2 

  العريني, السيد الباز    .4573

  سم.24ص. ;  312 -. 1979بيروت : دار النهضة العربية,  -المماليك [نص مطبوع] / السيد الباز العريني. 

 312-271ص: -كشاف ص 269-265ص: -ملحق ص

SH/1-953-5/1 



  العزالي، سعيد كمال عبد الحميد    .4574

/   Speech  &Language Disordersكالم [نص مطبوع] : التشخيص والعالج = إضطرابات النطق و ال

 17*24ص : غالف مصور. ;  391 -. 2014عمان : دار المسيرة,  -. 02ط. -سعيد كمال عبد الحميد العزالي. 

  سم.

 9789957067540ر.د.م.ك   -ص.  391 -ص. 369بيبليو: 

1-150-613/1, 1-150-613/2 

  م محمد دهام العزاوي, دها  .4575

األقليات و األمن القومي العربي [نص مطبوع] : دراسة في البعد الداخلي و اإلقليمي و الدولي / دهام محمد دهام 
  سم. 24ص. ;  440 -. 2002عمان : دار وائل,  -العزاوي. 

 9957113038ر.د.م.ك 

1-327-16/1, 1-327-16/10 

  العزاوي, عمر قحطان عبد اللطيف   .4576

ات التاريخية والمآثر والمناقب لكتاب الوحي في الكتب والسنة [نص مطبوع] / عمر قحطان عبد اللطيف  المروي
  سم.  24ص. ;   320 -. 2005لبنان : دار الكتب العلمية,  -األولى.  -العزاوي. 

 2745148516ر.د.م.ك 

SH/1-230-12/1 

  العزاوي، باسم ابراهيم    .4577

 -ص مطبوع] : "سيرة حياة أ.د عقيل مهدي يوسف" / باسم ابراهيم العزاوي. دالالت و متغيرات في المسرح [ن

 . 2011عمان : دار الحامد, 

1-790-19/1, 1-790-19/2 

  العزاوي، دهام محمد    .4578

القاهرة : إيتراك للطباعة و   -العولمة و التدخل اإلنساني لحماية األقليات [نص مطبوع] / دهام محمد العزاوي. 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;   284 -. 2014توزيع, النشر و ال

 9789773832661ر.د.م.ك 

1-320-489/1, 1-320-489/2 

  العزاوي، عمر جسام    .4579

  -. 2013بيروت : دار الكتاب,  -علم اآلثار في العراق [نص مطبوع] : نشأته و تطوره / عمر جسام العزاوي. 

  سم.17سم*24ص. : غالف مل.مص. ; 176

 9782745177254.ك ر.د.م

SH/1-913-34/1, SH/1-913-34/2 

  العزاوي، نجم    .4580

  -. 2ط. -/ نجم العزاوي; عبد ّ� النقار.  ISO  14000إدارة البيئة [نص مطبوع] : نظم و متطلبات و تطبيقات 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  248 -. 2010عمان : دار المسيرة, 

SS/1-301-869/1, SS/1-301-869/2 



  العزب،محمود   .4581

. 2006القاهرة : نهضة مصر للطباعة,  -إشكاليات ترجمة معاني القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمود العزب. 

 سم. 24ص. ; 110 -

1-210-157/1 

  العزة, سعيد حسني    .4582

.  2002عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -زة. تربية الموهوبين و المتفوقين [نص مطبوع] / سعيد حسني الع

 سم.24ص. : غالف مصور. ; 408 -

SS/1-370-118/1, SS/1-370-118/2 

  العزة, سعيد حسني    .4583

 -. 2006عمان : دار الثقافة العلمية,  -دليل المرشد التربوي في المدرسة [نص مطبوع] / سعيد حسني العزة. 

  سم.24ص. ; 416

 8078169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-132/1, SS/1-370-132/2 

  العزة, سعيد حسني    .4584

 -. 2002عمان : الدار العلمية الدولية,  -صعوبات التعلم [نص مطبوع] : المفهوم / سعيد حسني العزة. 

 سم.24ص. : غالف مصور ; 308

SS/1-370-84/1, SS/1-370-84/2 

  العزة, سعيد حسني    .4585

أساليب التدريس -التشخيص-إلى التربية الخاصة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة [نص مطبوع] : المفهومالمدخل 
 سم. 24ص. ; 210 -. 2002عمان : دار الثقافة العلمية,  -سعيد حسني العزة.  /

1-370-815/4, 1-370-815/3 

  العزة, سعيد حسني    .4586

إستراتجيات  - العالج -األسباب-ة [نص مطبوع] : التشخيصالتربية الخاصة لألطفال ذوي االضطرابات السلوكي
  سم. 17×24ص. ; 232 -. 2009األردن : دار الثقافة العلمية,  -. 1ط.  -التعليم / سعيد حسني العزة. 

 9957164188ر.د.م.ك 

1-370-356/7, 1-370-356/3 

  العزة, سعيد حسني    .4587

 -. 2006عمان : دار الثقافة العلمية,   -سعيد حسني العزة.  اإلرشاد النفسي [نص مطبوع] : أساليبه و فنياته /

  سم.24ص. : غالف ملون. ; 429

 9957161407ر.د.م.ك 

SS/1-150-74/1, SS/1-150-74/2 

  العزة، سعيد حسني    .4588

ص ; 243 -. 2004عمان : مكتبة دار الثقافة,  -طرق دراسة الطفل [نص مطبوع] / سعيد حسني العزة. 
 سم.17*24

1-150-629/1 



  العزة،سعيد حسني    .4589

الوسائل التعليمية و التكنولوجية المساعدة [نص مطبوع] : في خدمة العاديين و ذوي اإلعاقات المختلفة / سعيد 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 272 -. 2010عمان : دار الثقافة العلمية,  -. 1ط. -حسني العزة. 

 9957165055ر.د.م.ك 

1-370-696/1, 1-370-696/2 

  العزي، سويم    .4590

ص : غالف   165 -. 2009عمان : إثراء للنشر,  -دراسات في علم السياسة [نص مطبوع] / سويم العزي. 
 سم. 17×24ملون ; 

1-320-336/1, 1-320-336/2 

  العزي، سويم    .4591

 232 -. 2010تبة الجامعة, عمان : مك -علم النفس السياسي [نص مطبوع] : قراءة تحليلية نقدية / سويم العزي. 

  سم. 24ص : غالف ملون ; 

 ببليوغرافيا

1-320-424/1, 1-320-424/2 

  العسقالني, الحافظ أحمد بن علي بن حجر    .4592

 -بلوغ المرامر من أدلة األحكام [نص مطبوع] / الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني; محمد حامد الفقي. 

 سم. 24ص. ;  318 -. 1996الرياض : دار عالم الكتب, 

SH/1-250-7/1 

  العسل, ابراهيم   .4593

بيروت : المؤسسة  -األسس النظرية و األساليب التطبيقية في علم االجتماع [نص مطبوع] / ابراهيم العسل. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  136 -. 1997الجامعية للدراسات و النشر, 

SS/1-301-105/1, SS/1-301-105/2 

  العسل،إبراهيم حسين   .4594

بيروت :   -أساليب / إبراهيم حسين العسل. -معوقات- عطاءات-التنمية في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] : مفاهيم
  سم. 24ص. ; 392 -. 2006المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع, 

 ص.385-ص.377بيبليوغرافيا: 

SH/1-210-62/1, SH/1-210-62/2 

  العسلي ، بسام    .4595

الجزائر : دار   -جهاد الشعب الجزائري [نص مطبوع] : الجزء االول : الجزائر و االستعمار / بسام العسلي. 
  سم. 17.5*25ص. ;  608 -. 2009العزة و الكرامة للكتاب, 

 9789947932001ر.د.م.ك 

1-965-893.1/1, SH/1-965-893.1/2 

  العسلي ، بسام    .4596

الجزائر : دار العزة  -هاد الشعب الجزائري [نص مطبوع] : الجزء الثاني : المقاومة و التحرير / بسام العسلي. ج
  سم. 17.5*25ص. ;  934 -. 2009و الكرامة للكتاب, 

 9789947932018ر.د.م.ك 



1-965-893.2/1, SH/1-965-893.2/2 

  العسلي ، بسام    .4597

الجزائر : دار   -: الجزء الثالث : قادة الجزائر التاريخيون / بسام العسلي.  جهاد الشعب الجزائري [نص مطبوع]
  سم. 17.5*25ص. ;  718 -. 2009العزة و الكرامة للكتاب, 

 9789947932025ر.د.م.ك 

1-965-893.3/1, SH/1-965-893.3/2 

  العسلي, بسام    .4598

بيروت : دار النفائس,  -. 02ط. -م العسلي. / بسا 1791-1547الجزائر و الحمالت الصليبية [نص مطبوع] : 
  ).2(سلسلة جهاد شعب الجزائر ;  -سم.  19ص. ;  200 -. 1983

 ييليوغرافيا

1-965-22/1 

  العسلي, بسام    .4599

.  1983بيروت : دار النفائس,  -. 02ط. -الجزائرية [نص مطبوع] / بسام العسلي.  1871محمد المقراني وثورة 

  ).5(جهاد شعب الجزائر ;  -سم. 19ور ; ص. : غالف مص208 -

 ببليوغرافيا

1-965-28/1 

  العسلي, بسام    .4600

بيروت : دار النفائس,  -/ بسام العسلي.  1838-1830المقاومة الجزائرية لإلستعمار الفرنسي [نص مطبوع] : 
  ).3(جهاد شعب الجزائر ;  -سم. 19ص. : غالف مصور ; 200 -. 1980

 ببليوغرافيا

1-965-29/1 

  العسلي, بسام    .4601

 -م ) / بسام العسلي. 1883 -1807 -هجري   1300 -1222األمير عبد القادر الجزائري [نص مطبوع] : ( 

  سم. 22ص. : غالف مصور. ; 183 -. 2010الجزائر : دار الرائد ; بيروت : دار النفائس, 

 9789953183275ر.د.م.ك   -ص.  182 -ص. 181بيبليو: 

1-965-187/1, 1-965-187/2 

  العسلي, بسام    .4602

الجزائر : دار الرائد ; بيروت : دار النفائس,  -جيش التحرير الوطني الجزائري [نص مطبوع] / بسام العسلي. 
  (جهاد شعب الجزائر).  -سم. 20ص. : صور ;  232 -. 2010

 9789953183336ر.د.م.ك  -ص.  230بيبليو: 

1-965-211/1, 1-965-211/2 

  العسلي, بسام    .4603

الجزائر : دار الرائد ;   -عبد الحميد بن باديس و بناء قاعدة الثورة الجزائرية [نص مطبوع] / بسام العسلي. 
  (جهاد شعب الجزائر). -سم.  20ص. : غالف مصور.إيض. ;  223  -. 2010بيروت : دار النفائس, 

 9789953183305ر.د.م.ك 

1-965-210/1, 1-965-210/2 



  العسلي, بسام    .4604

ص. 198 -. 2010الجازئر : دارالرائد,  -المقاومة الجزائرية لالستعمار الفرنسي [نص مطبوع] / بسام العسلي. 
  (جهاد شعب الجزائر). -سم. 20: صور ; 

 978995318326ر.د.م.ك 

1-965-212/1, 1-965-212/2 

  العسلي, بسام    .4605

  -, [د.ت]. 2010الجزائر : دار الرائد، -[نص مطبوع] / بسام العسلي.  هللا اكبر وانطلقت ثورة الجزائر

  (جهاد شعب الجزائر).  -سم. 20ص. : صور ; 208

 978995318332ر.د.م.ك 

1-965-213/1, 1-965-213/2 

  العسلي, بسام    .4606

 228 -. 2010النفائس, الجزائر : دار الرائد ; بيروت : دار  -أيام جزائرية خالدة [نص مطبوع] / بسام العسلي. 

  (جهاد شعب الجزائر). -سم. 20ص. : صور ; 

 9789953183343ر.د.م.ك 

1-965-214/1, 1-965-214/2 

  العسلي, بسام    .4607

. 2010, 2010الجزائر : دار الرائد ، -الجزائرية [نص مطبوع] / بسام العسلي.  1871محمد المقراني و ثورة 

  (جهاد شعب الجزائر). -سم. 20.ص : صور ؛ غالف ملون ;  208 -

 978995318328ر.د.م.ك 

1-965-226/1, 1-965-226/2 

  العسلي, بسام    .4608

الجزائر : دار   -األمير خالد الهاشمي الجزائري [نص مطبوع] : والدفاع عن جزائر اإلسالم / بسام العسلي. 
  (جهاد شعب الجزائر). -م. س 20ص. : غالف ملون ;  208 -. 2010الرائد ; بيروت : دار النفائس, 

 9789953183299ر.د.م.ك   -ص.  206 -ص. 205بيبليو: 

1-965-227/1, 1-965-227/2 

  العسلي, بسام    .4609

بيروت : دار النفائس ;  -االستعمار الفرنسي [نص مطبوع] : ( في مواجهة الثورة الجزائرية ) / بسام العسلي. 
  (جهاد شعب الجزائر).  -سم.  20: غالف ملون.إيض. ;  .ص  228 -. 2010الجزائر : دار الرائد, 

 9789953183374ر.د.م.ك 

1-965-228/1, 1-965-228/2 

  العسلي، بسام    .4610

ص. ;  536  -. 2013الجزائر : دار العزة و الكرامة للكتاب,  -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] / بسام العسلي. 
  سم. 17.5*25

 9789947321270ر.د.م.ك 

1-965-37/1, SH/1-965-37/2 



  العسلي، بسام    .4611

 سم. 27ص ;  751 -دمشق : طالس, [د.ت].  -. 1ط -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] / بسام العسلي. 

1-965-37/1, 1-965-37/2 

  العسيلى, بسام    .4612

: دار الرائد ;   الجزائر -المجاهدة الجزائرية [نص مطبوع] : ( و اإلرهاب االستعماري ) / بسام العسيلى. 
  (جهاد شعب الجزائر).  -سم. 22ص. : غالف مصور. ;  228  -. 2010بيروت : دار النفائس, 

 9789953183367ر.د.م.ك 

1-965-188/1, 1-965-188/2 

  العسيلى, بسام    .4613

, 2010الجزائر : دار الرائد، -المجاهدون الجزائريون [نص مطبوع] / بسام العسيلى, جهاد شعب الجزائر. 

  سم.22ص. : صور ; 224 -[د.ت]. 

 978995318335ر.د.م.ك 

1-965-535/1, 1-965-535/2 

  العسيلى, بسام    .4614

الجزائر : دار الرائد ; بيروت :   -نهج الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : ( الصراع السياسي ) / بسام العسيلى. 
  ر).(جهاد شعب الجزائ -سم. 22ص. ;  212 -. 2010دار النفائس, 

 9789953183312ر.د.م.ك 

1-965-189/1, 1-965-189/2 

  العشاوي, محمد زكي    .4615

 -المسرح [نص مطبوع] : أصوله وإتجاهاته المعاصرة مع دراسات تحليلية مقارنة / محمد زكي العشاوي. 

  سم.24ص. ; 378 -بيروت : دار النهضة العربية, (د.ت). 

 373 -351ص: -ملحق: ص

1-792-1/1, 1-792-1/2 

  العشراوي، عبد الجليل    .4616

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و   -الحجاج في الخطابة النبوية [نص مطبوع] / عبد الجليل العشراوي. 
  سم. 24ص. ;  177 -. 2012التوزيع, 

 9789957705176ر.د.م.ك 

SH/1-230-24/1, SH/1-230-24/2 

  العشماوي, محمد زكي   .4617

بيروت : دار الشروق ;   -المسرحي واألدب المقارن [نص مطبوع] / محمد زكي العشماوي. دراسات في النقد 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  328 -. 1994القاهرة : [د.ن], 

 9770901849ر.د.م.ك  -. 327بيبليوغرافيا ص.

1-792-10/1, 1-792-10/2 

  العشمي، رابح    .4618

المدية :  -قتصادية العمومية [نص مطبوع] / رابح العشمي. واقع اإلتصال الخارجي على آداء المؤسسة اإل



  سم.  30*21ورقة ;  153 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.526/1 

  العشمي، عائشة    .4619

المدية : جامعة  -مطبوع] / عائشة العشمي. إستخدام التكنولوجيات الحديثة لإلتصال في التعليم عن بعد [نص 
  سم. 30*21ورقة ;  140 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

1/MMA.SH.226 

  العشي ، عبد هللا   .4620

ئر : منشورات اإلختالف,  الجزا -أسئلة الشعرية [نص مطبوع] : بحث في آلية اإلبداع الشعري / عبد هللا العشي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  296 -. 2009

 9789961985748ر.د.م.ك 

SH/1-030-38/1, SH/1-030-38/2 

  العشي, نوال   .4621

 سم.  24ص ;  168 -. 2008عمان : دار اليازوري العلمية,  -إدارة التعلم الصفي [نص مطبوع] / نوال العشي. 

SS/1-370-218/1, SS/1-370-218/2 

  العطار, سليمان    .4622

القاهرة :  -الحداثة العباسية في قرطبة [نص مطبوع] : دراسة في نشأة الموشحات األندلسية / سليمان العطار. 
  سم.24ص ;  362 -. 1991دار الثقافة للنشر والتوزيع, 

 0145796977ر.د.م.ك  -. 362-357ص -بيبليوغرافيا ص

1-953-137/1, 1-953-137/2 

  العطار، نيللي محمد    .4623

تنمية المفاهيم العلمية و الرياضية باستخدام األنشطة الفنية [نص مطبوع] / فاتن إبراهيم عبد اللطيف; هالة  
ص. : غالف مصور.  191 -. 2016القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -إبراهيم الجرواني; نيللي محمد العطار. 

  ).13(سلسلة دراسات و قضايا الطفولة المبكرة و رياض األطفال ;  -سم.  16*24; 

 ص. 189 -ص. 187بيبليو: 

SS/1-370-1061/1, SS/1-370-1061/2 

  العطية، معاشي بن ذوقان   .4624

ص  398 -. 2007عمان : األهلية,  -الغزو األمريكي للوطن العربي [نص مطبوع] / معاشي بن ذوقان العطية. 
 سم. 17×24; 

1-327-174/2, 1-327-174/1 

  العفون،نادية حسين يونس   .4625

عمان : دار   -.  1ط. -اإلتجاهات الحديثة في التدريس و تنمية التفكير [نص مطبوع] / نادية حسين يونس العفون. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  334 -. 2012صفاء, 

 9789957247003ر.د.م.ك 



1-370-786/1, 1-370-786/2 

  العفيفي, محمد أبو الفتوح   .4626

القاهرة : إيتراك  -البطولة [نص مطبوع] : بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية / محمد أبو الفتوح العفيفي. 
  سم. 23ص. : غالف مصور: ملون ;  400 -. 2001للطباعة و النشر, 

 0455723977ر.د.م.ك  -. 398-377ص: -بيبليوغرافيا ص

1-928-43/1, 1-928-43/2 

  العقاد, عباس محمد    .4627

  -بيروت : منشورات المكتبة العصرية ; صيدا : [د.ن], (د.ت).  -إبليس [نص مطبوع] / عباس محمد العقاد. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ;  208

1-210-271/1 

  العقاد, عباس محمود    .4628

.  02ط. -تحرير الحساني حسن عبد هللا. أفيون الشعوب [نص مطبوع] : المذاهب الهدامة / عباس محمود العقاد; 

 سم.24ص. : غالف مصور ; 120  -صيدا : منشورات المكتبة العصرية ; بيروت : [د.ن], (د.ت).   -

SH/1-189-45/1, SH/1-189-45/2 

  العقاد, عباس محمود    .4629

لقاهرة : دار المعارف, ا -. 6ط . -هللا [نص مطبوع] : كتاب في نشأة العقيدة اإللهية / عباس محمود العقاد. 
 سم.24ص. ; 288 -. 1969

SH/1-189-15/1 

  العقاد, عباس محمود    .4630

ص. ; 176 -. 1971القاهرة : دار المعارف,   -الديمقراطية في اإلسالم [نص مطبوع] / عباس محمود العقاد. 
 سم. 20

SH/1-189-22/1, SH/1-189-22/2 

  العقاد, عباس محمود    .4631

  -ي [نص مطبوع] : بروتوكوالت حكماء صهيون / عباس محمود العقاد; محمد خليفة التونسي. الخطر اليهود

 سم. 24ص. ;  128 -جدة : دار المدني, (د.ت). 

1-320-36/1, 1-320-36/2 

  العقاد, عباس محمود    .4632

 -. 1968ب, بيروت : منشورات اآلدا -. 2ط. -العبقريات اإلسالمية [نص مطبوع] / عباس محمود العقاد. 

 سم.25ص. ; 905

1-922-1/1 

  العقاد, عباس محمود    .4633

ص. ;  206 -القاهرة : دار المعارف, (د.ت).  -. 03ط. -عبقرية اإلمام [نص مطبوع] / عباس محمود العقاد. 
 سم. 20

1-210-48/1 



  العقاد, عباس محمود    .4634

. 1966القاهرة : دار الكتب الحديثة,  -محمود العقاد. عبقرية محمد صلى هللا عليه وسلم [نص مطبوع] / عباس  

 سم. 19ص. ;  184 -

  العقاد, محمود عباس    .4635

 -. 1966القاهرة : دار القلم,  -. 03ط. -حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه [نص مطبوع] / محمود عباس العقاد. 

  سم. 24ص. ;  284

1-210-23/1 

  العقاد,صالح   .4636

السعودية : معهد البحوث والدراسات,  -العصر الحديث [نص مطبوع] / صالح العقاد.  جزيرة العرب في
 سم.24ص. ; 164 -. 1969

1-953-349/1 

  العقاد،عباس محمود    .4637

ص. ;  210 -.  2007القاهرة : نهضة مصر,  - . 11الطبعة -عبقرية عمر [نص مطبوع] / عباس محمود العقاد. 
  سم. 17×24

 9771421069ر.د.م.ك 

1-230-66/1, 1-230-66/2 

الجزائر : دار   -العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية [نص مطبوع] : الجزء األول / ولد سيدي أحمد يحيى.   .4638
: تلمسان عاصمة الثقافة   2011(تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية -سم.  24ص. ;   382 -. 2011المعرفة, 
  ). 2011اإلسالمية

 9789961486771ر.د.م.ك 

1-210-266.1/1 

الجزائر : دار   -العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / ولد سيدي أحمد يحيى.   .4639
: تلمسان عاصمة الثقافة   2011(تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية -سم.  24ص. ;   415 -. 2011المعرفة, 
  ). 2011اإلسالمية

 9789961486795ر.د.م.ك 

1-210-266.3/1 

الجزائر : دار   -العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / ولد سيدي أحمد يحيى.   .4640
: تلمسان عاصمة الثقافة   2011(تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية -سم.  24ص. ;   400 -. 2011المعرفة, 
  ). 2011اإلسالمية

 9789961486788ر.د.م.ك 

1-210-266.2/1 

الجزائر : دار   - العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية [نص مطبوع] : الجزء الخامس / ولد سيدي أحمد يحيى.   .4641
  سم. 17*24ص ;  378 -. 2011المعرفة, 

 9789961486818ر.د.م.ك 

SH/1-240-14/1 



الجزائر : دار   -رابع / ولد سيدي أحمد يحيى. العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية [نص مطبوع] : الجزء ال   .4642
  ).Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم.  24ص. ;   404 -. 2011المعرفة, 

 9789961486801ر.د.م.ك 

1-210-266.4/1 

الجزائر : دار   -العقائد التلمسانية بأقالم إفريقية [نص مطبوع] : الجزء السادس / ولد سيدي أحمد يحيى.   .4643
  سم. 17*24ص ;  445 -. 2011المعرفة, 

 9789961486825ر.د.م.ك 

SH/1-240-15/1 

 العقايلة، زيد محمود   .4644
Legal Terminology : English & Arabic [Texte imprimé] :   المصطلحات القانونية : مع ترجمة

ص. :  336 -. 2015ان : دار الثقافة للنشر و التوزيع, عم -. 07ط. -كاملة باللغة العربية / زيد محمود العقايلة. 
سم 17*25غالف ملون. ;  . 

ص 332 -ص. 319بيبليوغر :  ص 336 -ص. 333مالحق :  . . - ISBN 9789957160500 

2-340-2/1, 2-340-2/2 

  العقبي، عز الدين بالطيب   .4645

م......... /  914 648ه/  300-27األولى  من أعالم منطقة بسكرة [نص مطبوع] : في القرون الثالثة الهجرية
ص. : غالف مصور. ;  188 -. 2014الجزائر : دار علي بن زيد للطباعة و النشر,  -عز الدين بالطيب العقبي. 

  سم. 15*22

 9789961941652ر.د.م.ك   -ص.  187 -ص. 177بيبليو: 

SH/1-965-964/1 

  العقلي، غنية    .4646

م) [نص مطبوع] / زينب بوخلخال; 1201-1116ه/507-510لرحمان إبن الجوزي (منهج النقد التاريخي لعبد ا
  سم. 30* 21ورقة ;  126 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -غنية العقلي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.435/1 

  العقلي، فريدة    .4647

المدية :   - بوع] / سارة صحراوي; فريدة العقلي. أثر اإلتصال داخل المؤسسة على اآلداء الوظيفي [نص مط 
  سم.  30*21ورقة ;  152 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.531/1 

  العقلي، كريمة   .4648

المجاهد) [نص مطبوع] / جويدة بوقرة; كريمة  اإلعالم ودوره أثناء الثورة التحريرية جريدتي (المقاومة و 
  سم. 30*21ورقة ;  124 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -العقلي. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.048/1 



  العكروت، مليكة   .4649

انوي [نص مطبوع] / خديجة ث 03الفعالية الذاتية وعالقتها بإستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لدى تالميذ السنة 
  سم.  30*21ورقة ;  128 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -دحماني; مليكة العكروت.  

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.483/1 

  العكروت، مليكة   .4650

ثانوي [نص مطبوع] / خديجة  03الفعالية الذاتية وعالقتها بإستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا لدى تالميذ السنة 
  سم.  30*21ورقة ;  128 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -دحماني; مليكة العكروت.  

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.483/1 

  العكور, عبد هللا محمد    .4651

نص مطبوع] / عبد هللا محمد العكور.  الترابط الجذري بين أهل الكتاب و المجسمة في العقيدة و الفكر و السلوك [
 سم.  24ص. ;   380 -. 2004عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  -

SH/1-210-35/1 

  العكيلي، جمال احمد عباس   .4652

اتجاهات المستفيدين نحو استخدام الفهارس اإللكترونية في المكتبات [نص مطبوع] / جمال احمد عباس العكيلي. 
  سم. 18* 25ص. : غالف مصور. ;  270 -. 2017دار أمجد,  عمان : -

 9789957994464ر.د.م.ك   -ص.  222 -ص. 207ص. بيبليو:  270 -ص. 223المالحق: 

SH/1-020-228/1, SH/1-020-228/2 

  العالق، بشير    .4653

. 2009العلمية للنشر و التوزيع, عمان : دار اليازوري  -العالقات العامة الدولية [نص مطبوع] / بشير العالق. 

  سم.  24ص : غالف ملون ;  191 -

 ببليوغرافيا

1-327/216/1, 1-327/216/2 

  العالق، بشير    .4654

  سم.  24ص. ;  244 -. 2010عمان : اليازوري,  -تنظيم و إدارة العالقات العامة [نص مطبوع] / بشير العالق.  

 9789957122607ر.د.م.ك 

1-659-57/1, 1-659-57/2 

  العالق، بشير    .4655

 -. 2009عمان : اليازوري,  -تخطيط و تنظيم برامج و حمالت العالقات العامة [نص مطبوع] / بشير العالق. 

  سم. x17سم24ص. ;  201

 9789957122959ر.د.م.ك 

1-659-64/1, 1-659-64/2 

  العالق، بشير    .4656

ص ; 172 -. 2009عمان : اليازوري,  -لعالق.  العالقات العامة في األزمات [نص مطبوع] / بشير ا



  سم.x17سم24

 9789957122591ر.د.م.ك 

1-659-65/1, 1-659-65/2 

  العاللي، الصادق    .4657

الجزائر : ديوان   -. 2ط. -قانونية / الصادق العاللي.  -العالقات الثقافية الدولية [نص مطبوع] : دراسة سياسية
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  397  -. 2010المطبوعات الجامعية, 

 9789961009444ر.د.م.ك 

SS/1-320-532/1, SS/1-320-532/2 

العلماء والسلطة [نص مطبوع] : دراسة عن دور العلماء فى الحياة السياسية و اإلقتصادية فى العصر    .4658
  سم. 24 ص. : مل. ;582 -. 2009القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -. العباسي األول

 9771752719ر.د.م.ك  -ص. 582-ص527ص -بيبليو.ص

1-953-445/1, 1-953-445/2 

  العلمي، دالل سعدالدين    .4659

 -الصحة النفسية و عالقتها بالتكيف و التوافق [نص مطبوع] / عطاهللا فؤاد الخالدي; دالل سعدالدين العلمي. 

  سم. 24ان ; ص. : غالف مصور باأللو 278 -. 2009عمان : دار صفاء, 

 9789957243647ر.د.م.ك 

SS/1-150-29/1, SS/1-150-29/2 

  العلوان،أحمد فالح    .4660

. 2009عمان : دار الحامد,  -. 1ط. -علم النفس التربوي [نص مطبوع] : تطوير المتعلمين / أحمد فالح العلوان. 

  سم.17سم*24ص : غالف مصور ; 381 -

 9789957323981ر.د.م.ك 

1-370-485/9, 1-370-485/1 

  العلوجي، عبد الكريم    .4661

تراجيديا إعدام رئيس عربي [نص مطبوع] : نصوص روايته وتجربة األسر والموت رسائل صدام للشعب 
  سم. 17*24ص ;  208 -. 2008دمشق : دار الكتاب العربي,  -العراقي بخط يده / عبد الكريم العلوجي. 

 9773763617ر.د.م.ك 

1-320-355/4, 1-320-355/1 

  العلوجي، عبد الكريم    .4662

دمشق : دار الكتاب  -العراق [نص مطبوع] : أكذوبة الديمقراطية والحرية األمريكية / عبد الكريم العلوجي. 
  سم. 17×24ص ;  340 -. 2009العربي, 

 9773764281ر.د.م.ك 

1-327-170/3, 1-327-170/1 

  العلوني، مريم   .4663

فيه الرمضاني في القنوات الخاصة [نص مطبوع] : دراصة وصفية تحليلية لبرنامج "الجن حاب يسكن" قناة  التر
  سمم. 30* 21ورقة ;  105 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الشروق تيفي / مريم هجرسي; مريم العلوني. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر



MMA.SH.240/1 

  العلوي, اإلمام المؤيد با� يحيى بن حمزة    .4664

اإليجاز ألسرار كتاب الطراز في علوم حقائق اإلعجاز [نص مطبوع] : من العلوم البيانية و األسرار القرآنية /  
  سم. 25ص. ;  608 -. 2007بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -اإلمام المؤيد با� يحيى بن حمزة العلوي. 

 3382299959د.م.ك ر.

SH/1-220-101/1 

  العلوي, شوقي   .4665

  سم.19ص ; 166 -. 2006لبنان : مجد,  -. 1ط. -رهانات االنترنيت [نص مطبوع] / شوقي العلوي. 

 9953463158ر.د.م.ك 

1-021-03/3, 1-021-03/1 

  العلوي، سعيد بنسعيد    .4666

 -في الرحلة المغربية المعاصرة / سعيد بنسعيد العلوي. أوروبا في مرآة المرحلة [نص مطبوع] : صورة اآلخر 

 سم.24ص. : مص.مل. ; 223 -. 2006بيروت : األهلية للنشر و التوزيع, 

1-940-55/2, 1-940-55/3 

  العلوي،سعيد بنسعيد    .4667

الفكر اإلصالحي في المغرب المعاصر [نص مطبوع] : محمد بن الحسن الحجوي _دراسة و نصوص / سعيد 
  سم. 24ص. ;  325 -. 2007لبنان : دار المدار االسالمي,  -. 1ط. -سعيد العلوي. بن

 9959293246ر.د.م.ك 

SH/1-250-73/1 

  العلى، أنفال    .4668

العنف الممارس على األساتذة من طرف التالميذ في الطور الثانوي [نص مطبوع] / نورة مرزوق; أنفال العلى.  
  سم.  27*21ورقة ;  142 -.  2019المدية : جامعة المدية,  -

 2019ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1478/1 

  العلي, أحمد عبد هللا    .4669

 -. 2012الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -.الطفل و التربية الثقافية [نص مطبوع] / أحمد عبد هللا العلي. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 219

 9773500432ر.د.م.ك 

1-370-437/3, 1-370-437/2 

  العلي, محمد مهنا   .4670

 24ص. ;  285 -الجزائر : ديوان المطبوعات, [د.ت].  -األداة في اإلسالم [نص مطبوع] / محمد مهنا العلي. 

 سم.

1-210-138/1 

  العلي،أحمد عبد هللا.    .4671

القاهرة. : دار   -العربي. / أحمد عبد هللا. العلي. التعليم عن بعد. [نص مطبوع] : ومستقبل التربية في الوطن 



  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 248 -. 2005الكتاب الحديث., 

 9773500861ر.د.م.ك 

SH/1-020-78/1, SH/1-020-78/2 

  العلي،صالح أحمد    .4672

دار المدار اإلسالمي, ليبيا :  -علي بن محمد صاحب الزنج ودولته المهزوزة [نص مطبوع] / صالح أحمد العلي. 
 سم. 24ص. ;  224 -. 2006

1-953-365/1 

 العلي،محمد عقله   .4673
عمان : دار الثقافة -محمود عبد هللا بخيت; محمد عقله العلي.  / [Texte imprimé] الوسيط في فقه المواريث , 

[s.d]. - 196  ; سم 17*24ص . 

ISBN 9957160559 

SH/1-250-42/1, SH/1-250-42/2 

  العليان, عبد هللا    .4674

دار البيضاء : المركز الثقافي  -/ عبد هللا العليان.  2001سبتمبر  11اإلسالم و الغرب [نص مطبوع] : ما بعد 
  سم. 24ص ;  208 -. 2005العربي, 

 0093689953ر.د.م.ك 

1-320-244/1, 1-320-244/2 

  العليمات, حمود    .4675

القاهرة : الشركة العربية المتحدة  -مطبوع] / حمود العليمات; أحمد العموش. المشكالت االجتماعية [نص 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  370  -. 2009للتسويق و التوريدات, 

 9789776274846ر.د.م.ك 

SS/1-301-569/1, SS/1-301-569/2 

  العمادي ، محمد حسن عبد الكريم    .4676

عمان : دار ومكتبة   -العربية [نص مطبوع] / محمد حسن عبد الكريم العمادي. التجارة و طرقها في الجزيرة 
 سم. 17*24ص. ;  380 -. 2015الكندي, 

SH/1-953-726/1, SH/1-953-726/2 

. 2016المدية : جامعة المدية,  -. م) [نص مطبوع] 14ه/08العمارة والفنون في آسيا الوسطى القرن (  .4677

  سم.  30*21ورقة ;  165 -

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.474/1 

  العماري, عباس رشدي   .4678

 -. 1993القاهرة : مركز األهرام,  -إدارة األزمات في عالم متغير [نص مطبوع] / عباس رشدي العماري. 

  سم.24ص. ; 232

 229 -223ص:  -كشاف ص

1-320-11/1, 1-320-11/2 



  العمايرة, محمد حسن    .4679

عالجها / محمد حسن  -أسبابها  -األكاديمية : مظاهرها  -التعليمية  -المشكالت الصفية [نص مطبوع] : السلوكية
  سم.24ص. : غالف مصور ;  220 -. 2007عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع,  -. 02ط. -العمايرة. 

y 

1-370-176/5, 1-370-176/6 

  العمايرة, محمد عبد هللا    .4680

عمان : دار كنوز  -ه [نص مطبوع] / محمد عبد هللا العمايرة.  923-784في العصر المملوكي الثاني  الجيش
  سم.17*24ص. ; 240 -. 2010المعرفة العلمية, 

 9789957740467ر.د.م.ك 

SH/1-953-314/6, SH/1-953-314/7 

  العمايرة، محمد عبد هللا سالم    .4681

عمان : دار كنوز  -نص مطبوع] / محمد عبد هللا سالم العمايرة. م [1171-909ه/567-697الجيش الفاطمي(
  سم.24ص. : غالف مصور بااللوان ; 320 -. 2009المعرفة, 

 978995774225ر.د.م.ك  -. 320ص-299بيبليوغرافيا:ص

SH/1-953-571/1, SH/1-953-571/2 

  العمايرة،محمد حسن    .4682

  -. 4ط-5ط. -جتماعية و النفسية و الفلسفية / محمد حسن العمايرة. أصول التربية [نص مطبوع] : التاريخية و اإل

  سم.17سم×24ص ; 270 -. 2005-2008األردن : دار المسيرة, 

 9957060155ر.د.م.ك 

1-370-497/7, 1-370-497/8 

  العمر, معن خليل    .4683

ص. :  264 -. 2005 عمان : دار الشروق, -علم المشكالت اإلجتماعية [نص مطبوع] / معن خليل العمر. 
 سم.  24غالف ملون ; 

SS/1-301-108/1, SS/1-301-108/2 

  العمر, معن خليل    .4684

  سم.  24ص. ;  314 -. 2001عمان : دارالشروق,  -ثنائيات علم االجتماع [نص مطبوع] / معن خليل العمر. 

 9957001523ر.د.م.ك 

SS/1-301-119/1, SS/1-301-119/2 

  يل  العمر, معن خل  .4685

 440 -. 2006عمان : دار الشروق,   -الثانية.  -معجم علم االجتماع المعاصر [نص مطبوع] / معن خليل العمر.  

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 9975001078ر.د.م.ك 

SHS/1-030-45/1, SHS/1-030-45/2 

  العمر, معن خليل    .4686

 260 -. 2004عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -التنشئة اإلجتماعية [نص مطبوع] / معن خليل العمر. 

 سم.24ص. : غالف مصور ملون ; 



SS/1-301-192/1, SS/1-301-192/2 

  العمر, معن خليل    .4687

ص. : غالف   288 -. 2004عمان : دار الشروق,  -التغير اإلجتماعي [نص مطبوع] / معن خليل العمر. 
 سم. 24مصور باأللوان ; 

SS/1-301-77/1, SS/1-301-77/2 

  العمر, معن خليل    .4688

 215 -. 2006عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -الضبط اإلجتماعي [نص مطبوع] / معن خليل العمر. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9957002589ر.د.م.ك 

SS/1-301-353/1, SS/1-301-353/2 

  العمر, معن خليل    .4689

 -. 2005عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -علم االجتماع التطبيقي [نص مطبوع] / معن خليل العمر. 

 سم.  24ص : غالف مصور باأللوان ;  270

SS/1-301-399/1, SS/1-301-399/2 

  العمر، عامر مخيف   .4690

/ عامر مخيف العمر.   2002-1968العراق خالل الفترة من  مربع اإلرهاب [نص مطبوع] : األجهزة األمنية في
 سم. 17*24ص ;  429 -. 2002عمان : دار الحامد,  -

1-320-379/1, 1-320-379/2 

  العمر، معن خليل    .4691

ص. : غالف   312 -. 2007عمان : دار الشروق,  -علم اجتماع المعرفة [نص مطبوع] / معن خليل العمر. 
  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9957002992ر.د.م.ك 

SS/1-301-415/1, SS/1-301-415/2 

  العمر، معن خليل    .4692

اإلمارات العربية المتحدة : دار الكتاب الجامعي,  -قضايا اجتماعية معاصرة [نص مطبوع] / معن خليل العمر. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  386 -. 2001

SS/1-301-660/1, SS/1-301-660/2 

  العمر، معن خليل    .4693

ص. : غالف   303 -. 2009عمان : دار الشروق,  -علم اجتماع االنحراف [نص مطبوع] / معن خليل العمر. 
  سم. 24مصور ملون ; 

 9789957003548ر.د.م.ك 

SS/1-301-717/1, SS/1-301-717/2 

  العمر، معن خليل    .4694

 368 -. 2009عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -عمر. علم اجتماع المثقفين [نص مطبوع] / معن خليل ال



  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 9789957003869ر.د.م.ك 

SS/1-301-763/1, SS/1-301-763/2 

  العمر، معن خليل    .4695

 264 -. 2010عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -علم اجتماع العنف [نص مطبوع] / معن خليل العمر. 

  سم. 24الف مصور باأللوان ;  ص. : غ

 9789957004354ر.د.م.ك 

SS/1-301-823/1, SS/1-301-823/2 

  العمر، معن خليل    .4696

ص. : غالف   232 -. 2010عمان : دار الشروق,  -الحركات االجتماعية [نص مطبوع] / معن خليل العمر. 
  سم. 24ملون ; 

 9789957004460ر.د.م.ك 

SS/1-301-856/1, SS/1-301-856/2 

  العمراني, محمد    .4697

الجزائر : المؤسسة   -الميراث في الفقه اإلسالمي و قانون األسرة الجزائري [نص مطبوع] / محمد العمراني. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  263 -. 2000الوطنية لإلتصال, 

 9129039961ر.د.م.ك 

SH/1-250-78/1 

  العمري، خديجة    .4698

المدية : جامعة  -وعالقتها بإتخاذ القرار. [نص مطبوع] / فاطمة رحماني; خديجة العمري. المسئولية اإلجتماعية 
  سم. 27*21ورقة ;  90 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1600/1 

  العمري، علي بن حمزة   .4699

ص. :  273 -. 2005ت : مؤسسة الريان, بيرو  -كيف تبني ثقافتك [نص مطبوع] / علي بن حمزة العمري. 
  سم.  20غالف مصور باأللوان ; 

 9953466696ر.د.م.ك 

SH/1-210-157/1, SH/1-210-157/2 

  العمري، ليلى توفيق    .4700

جهود القدماء و المحدثين في وضع األصول العلمية ألسس تحقيق التراث العربي [نص مطبوع] / ليلى توفيق 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون ;  148 -. 2007غيداء, عمان : دار   -العمري. 

 9957480103ر.د.م.ك  -. 146-137بيبليوغرافيا:ص

1-398-7/1, 1-398-7/2 

  العمري، مرزوق    .4701

الجزائر : وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -نظرية الكسب عند األشاعرة [نص مطبوع] / مرزوق العمري.  



  (تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية).  -سم.  17*24ص ;  328 -. 2011

 9789931902041ر.د.م.ك 

SH/1-189-97/1, SH/1-189-97/2 

 العمري،علي بن حمزة    .4702
 .سم 15*22 - .[s.d] ,[s.n] : [s.l] - .علي بن حمزة العمري / [Texte imprimé] كيف تبني ثقافتك

  العموش،بسام علي سالمة    .4703

عمان : دار   -من نور النبوة [نص مطبوع] : مائتان وخمسون حديثا شريفا وشرحها / بسام علي سالمة العموش. 
  سم. 24ص. ;  575 -. 2009الحامد, 

 03953299579ر.د.م.ك 

SH/1-230-41/1 

  العموش،خلود    .4704

عمان : عالم الكتب   -قة بين النص و السياق / خلود العموش. الخطاب القرآني [نص مطبوع] : دراسة في العال
 سم. 24ص. ;  516 -. 2005الحديث للنشر و التوزيع, 

SH/1-220-58/1 

  العميدي ، حيدر جواد كاظم    .4705

جماليات األزياء المسرحية [نص مطبوع] : دراسات نقدية جمالية في أزياء العرض المسرحي / حيدر جواد 
  سم. 17*24ص. ;  208 -. 2015عمان : الرضوان للنشر و التوزيع,  -. كاظم العميدي

 978995776572ر.د.م.ك 

SH/1-792-99/1, SH/1-792-99/2 

  العميري, محمد بن عبد هللا   .4706

الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم   -موقف اإلسالم من اإلرهاب [نص مطبوع] / محمد بن عبد هللا العميري. 
  سم. 24ص. ;  618 -. 2004االمنية, 

 9960845685ر.د.م.ك 

SH/1-210-47/1 

  العنابي، محمد   .4707

استراتيجية التكوين وأثرها على مستوى األداء لدى أعوان الحماية المدنية لوالية المدية [نص مطبوع] / محمد  
  سم. 27*21ورقة ;  109 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -العنابي. 

 2019: علم النفس : المدية : ل م د  -ماستر

MMA.SS.1445/1 

  العناتي، ختام    .4708

ص ;  328 -. 2007عمان : دار الحامد,  - التربية الوطنية والتنشئة السياسية [نص مطبوع] / ختام العناتي. 
  سم. 17*24

 9957322958ر.د.م.ك 

1-320-368/1, 1-320-368/2 



  العناتي،ختام    .4709

عمان : دار   -الفكر التربوي [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / ختام العناتي. االتصال المؤسسي في 
  سم.24ص. ; 297 -. 2007الحامد, 

 0299325799ر.د.م.ك 

1-370-308/3, 330/01-370-1 

  العناني, حنان عبد الحميد   .4710

األردن : دار الفكر,  -. 1ط. -الدراما والمسرح في تربية الطفل [نص مطبوع] / حنان عبد الحميد العناني. 
  سم.24ص. ; 160 -. 2007

 9957075136ر.د.م.ك 

1-370-418/4, 1-370-418/5 

  العناني، حنان عبد الحميد   .4711

  -تنمية المفاهيم االجتماعية و األخالقية و الدينية في الطفولة المبكرة [نص مطبوع] / حنان عبد الحميد العناني. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  244 -. 2009كر, عمان : دار الف -. 2ط. 

 9789957074296ر.د.م.ك 

SS/1-301-590/1 

  العنتيل, فوزي    .4712

بيروت : دار الميسرة ;   -. 02ط. -الفلكلور ما هو؟ [نص مطبوع] : دراسات في التراث الشعبي / فوزي العنتيل. 
  سم.24لون ; ص. : غالف م 228 -.  1987القاهرة : مكتبة مدبولي, 

 227-217ص: -بيبليوغرافيا كشاف ص

1-398-9/1, 1-398-9/2 

  العنزي،فاطمة بنت قاسم   .4713

عمان : دار الراية,   -إستراتيجية التعامل مع ذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / فاطمة بنت قاسم العنزي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 215 -. 2011

 978995754446ر.د.م.ك 

1-362-11/1, 1-362-11/2 

ورقة ;   102 -.  2020المدية : جامعة المدية,  -.  العنف الممارس في األحياء الحضرية. [نص مطبوع]  .4714
  سم. 27*21

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1644/1 

 -. 2019مدية : جامعة المدية, ال -. العنف في األلعاب اإللكترونية وتأثيرها على األطفال [نص مطبوع]  .4715

  سم.  27*21ورقة ;  98

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1303/1 

  العنيزات, صالح    .4716

نظرية الذكاءات المتعددة وصعوبات التعلم [نص مطبوع] : برنامج تعليمي لتعليم مهارات القراءة والكتابة / 



  سم. 24ص. ; 248 -. 2009األردن : دار الفكر,  -. 1ط. -صالح العنيزات. 

 9957075594ر.د.م.ك 

1-370-373/4, 1-370-373/1 

  العوامر, ابراهيم محمد الساسي   .4717

الجزائر :   -. 02ط -الصروف في تاريخ الصحراء و سوف [نص مطبوع] / ابراهيم محمد الساسي العوامر. 
  سم.30ص. ; 415 -. 2009ثالة, 

 978996190557ر.د.م.ك 

1-965-259/1, 1-965-259/2 

  العوض, سيف الدين حسن   .4718

عمان : دار اسامة للنشر و التوزيع :  -دراسات إعالمية معاصرة [نص مطبوع] / سيف الدين حسن العوض. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  216 -. 2016[د.م] : نبالء ناشرون و موزعون, 

 9789957226497ك ر.د.م. -. 216-209بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-070-403/1, SH/1-070-403/2 

  العوفي، عبد الرحمان    .4719

المدية : جامعة المدية,  -مدى فعالية برنامج إرشادي لخفض قلق اإلمتحان [نص مطبوع] / عبد الرحمان العوفي. 
  سم. 30*21ورقة ;  157 -. 2017

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.900/1 

  العياشي، سليمة   .4720

م) [نص مطبوع] / مريم بشراير; سليمة 18-17الحجاز من خالل مؤلفات الرحالة الجزائريون خالل القرن (
  سم. 27*21ورقة ;  91 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -العياشي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1310/1 

  العياشي، صليحة    .4721

دور البرامج اإلذاعية التي تقدمها إذاعة الجلفة في تنمية العالقات األسرية [نص مطبوع] / سارة لعبيدي; صليحة  
  سم. 30*21ورقة ;  168 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -العياشي. 

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.924/1 

  العياصرة, وليد رفيق محمد   .4722

  -حقوق اإلنسان في القرآن الكريم ودورها في التنشئة اإلجتماعية [نص مطبوع] / وليد رفيق محمد العياصرة. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  258 -. 2007عمان : دار الحامد, 

 43133299579ر.د.م.ك 

SH/1-220-41/1, SH/1-220-41/2 

  اصرة، وليد رفيق  العي  .4723

 288 -. 2011األردن : دار أسامة للنشر و التوزيع,  -التفكير و اللغة [نص مطبوع] / وليد رفيق العياصرة. 



  سم. 25x17ص. : غالف ملون. ; 

 9789957223816ر.د.م.ك  -ص.  288 -ص. 281بيبليوغرافيا : 

1-150-619/1, 1-150-619/2 

  العياصرة،وليد رفيق    .4724

  -. 1ط. -ة اإلسالمية [نص مطبوع] : و استراتيجيات تدريسها و تطبيقاتها العملية / وليد رفيق العياصرة. التربي

 سم. 24ص. ; 744 -. 2010عمان : دار المسيرة, 

1-370-597/3, 1-370-597/1 

  العيثاوي, ياسين    .4725

. 2009عمان : دار اسامة,  -لعيثاوي. السياسة األمريكية بين الدستور والقوى السياسية [نص مطبوع] / ياسين ا

 سم. 17*24ص ;  296 -

1-327-189/1 

  العيثاوي, ياسين محمد    .4726

 -. 2007عمان : دار أسامة,  -الكونغرس و النظام السياسي االمريكي [نص مطبوع] / ياسين محمد العيثاوي. 

 سم. 17*24ص ; 231

1-327-130/1, 1-327-130/2 

  ن محمد  العيثاوي، ياسي  .4727

عمان : دار اسامة,   -السياسة االمريكية بين الدستور و القوى السياسية [نص مطبوع] / ياسين محمد العيثاوي. 
 سم.  24ص : غالف بااللوان ;  296 -. 2009

1-320-392/1, 1-320-392/2 

  العيداني، أسماء    .4728

المدية : جامعة  -ية سبتي; أسماء العيداني. أساليب الرقابة وعالقتها بالفاعلية التنظيمية [نص مطبوع] / سم
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : المدية :  -ماستر

MMA.SS.295/1 

  العيداني، جالل الدين يوسف   .4729

عمان : دار   -داللة البنية الصرفية: في السور القرآنية القصار [نص مطبوع] / جالل الدين يوسف العيداني. 
  سم. 17*24ص. ;  313 -. 2009الراية, 

 9957499920ر.د.م.ك 

SH/1-220-74/1 

  العيداني، خديجة    .4730

المدية : جامعة  -دور الشبكات الرقمية في عملية إتخاذ القرار [نص مطبوع] / شهيرة دين; خديجة العيداني. 
  .30*21 -. 2015المدية, 

 2015ة : ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدي -ماستر

MMA.SH.101/1 



  العيدروس , محمد حسن   .4731

القاهرة : دار   -دراسات في الخليج و الجزيرة العربية [نص مطبوع] : الجزء السادس / محمد حسن العيدروس. 
  سم. 24ص. : غالف مل.مص. ;   384 -. 2008الكتاب الحديث, 

 9773501922ر.د.م.ك 

SH/1-953-674/1, SH/1-953-674/2 

  العيدروس , محمد حسن   .4732

  -األطلس التاريخي للخالفة العثمانية [نص مطبوع] : البناء االجتماعي لدولة الخالفة / محمد حسن العيدروس. 

  (موسوعة الخالفة العثمانية). -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  236 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث, 

 9789773505035ر.د.م.ك 

1-903-25/1, 1-903-25/2 

  العيدروس , محمد حسن   .4733

األطلس التاريخي للخالفة العثمانية [نص مطبوع] : التنوع الحضاري و أثره على النظم اإلدارية لدولة الخالفة /  
 -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  320 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -محمد حسن العيدروس. 

  ة). (موسوعة الخالفة العثماني

 9789773505035ر.د.م.ك 

1-903-24/1, 1-903-24/2 

  العيدروس , محمد حسن   .4734

األطلس التاريخي للخالفة العثمانية [نص مطبوع] : سقوط الدولة العثمانية آخر دول الخالفة اإلسالمية / محمد  
(موسوعة  -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;   156 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -حسن العيدروس. 

  الخالفة العثمانية). 

 9789773505035ر.د.م.ك 

1-903-23/1, 1-903-23/2 

  العيدروس , محمد حسن   .4735

األطلس التاريخي للخالفة العثمانية [نص مطبوع] : اختالف الهياكل االقتصادية وآثارها على دولة الخالفة /  
 -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  292 -. 2013ث, القاهرة : دار الكتاب الحدي -محمد حسن العيدروس. 

  (موسوعة الخالفة العثمانية). 

 9789773505035ر.د.م.ك 

1-903-26/1, 1-903-26/2 

  العيدروس , محمد حسن   .4736

األطلس التاريخي للخالفة العثمانية [نص مطبوع] : التوسع الصليبي و أثره على الحياة الفكرية فى دولة الخالفة  
 -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  352 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -سن العيدروس. محمد ح /

  (موسوعة الخالفة العثمانية). 

 19789773505035ر.د.م.ك 

1-903-27/1, 1-903-27/2 

  العيدروس, محمد حسن   .4737

الجزائر : دار الكتاب الحديث,   -دراسات في العالقات العربية اإليرانية [نص مطبوع] / محمد حسن العيدروس. 
  سم. 24ص. ;  242 -. 1999

 9775758157ر.د.م.ك 



SH/1-327-10/1, SH/1-327-10/2 

  العيدروس, محمد حسن   .4738

 476 -. 2001القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -تاريخ العرب الحديث [نص مطبوع] / محمد حسن العيدروس. 

 سم. 17*24ص. ; 

SH/1-953-182/1 

  العيدروس, محمد حسن   .4739

  -. 1999القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -دراسات في الخليج العربي [نص مطبوع] / محمد حسن العيدروس. 

  سم. 24ص. ;  412

 9115758149ر.د.م.ك 

1-953-183/1 

  العيدروس, محمد حسن   .4740

القاهرة : دار الكتاب   -ول / محمد حسن العيدروس. دراسات في الخليج العربي [نص مطبوع] : الجزء اال
  سم.17*24ص. ; 412 -. 1999الحديث, 

 9115758149ر.د.م.ك 

SH/1-953-183.1/1, SH/1-953-183.1/2 

  العيدروس, محمد حسن   .4741

 القاهرة : دار الكتاب الحديث, -دراسات في المشرق العربي المعاصر [نص مطبوع] / محمد حسن العيدروس. 

  سم.17* 24ص. ;  556 -. 2000

 9775758599ر.د.م.ك 

SH/1-953-191/1 

  العيدروس, محمد حسن   .4742

القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -المغرب العربي في العصر اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد حسن العيدروس. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 696 -. 2008

 9773501892ر.د.م.ك 

1-953-372/2, 1-953-372/1 

  العيدروس, محمد حسن   .4743

القاهرة : دار الكتاب   -دراسات في الخليج العربي [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد حسن العيدروس. 
  سم. 24ص. ;  336 -. 1999الحديث, 

 9775758246ر.د.م.ك 

SH/1-953-183.2/1, SH/1-953-183.2/2 

  ن العيدروس، محمد حس  .4744

القاهرة : دار   - حضارة دول المغرب العربي في عصر الدولة الفاطمية [نص مطبوع] / محمد حسن العيدروس. 
  .17سم*24ص. : مص.مل. ; 286 -. 2010الكتاب الحديث, 

 9789773503034ر.د.م.ك 

SH/1-953-558/1, SH/1-953-558/2 



  العيدروس، محمد حسن   .4745

ألثرية لدول المغرب العربي في عصر الدولة الفاطمية [نص مطبوع] / محمد  قاعدة المعلومات التاريخية و ا
  سم.24ص. : غلف مصور و ملون ; 252 -. 2010القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -حسن العيدروس. 

 9789773503045ر.د.م.ك 

SH/1-953-572/1, SH/1-953-572/2 

  العيدروس، محمد حسن   .4746

] : العمارة و الفنون األندلسية في غرناطة و طليطة و قرطبة / محمد حسن العصر األندلسي [نص مطبوع 
  سم.17سم*24ص. : غالف مل.مص. ; 228 -. 2012القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -العيدروس. 

 9789773504492ر.د.م.ك 

1-720-39/1, 1-720-39/2 

  العيدوني, عمر شيدخ   .4747

لمجاهد عمر الشيخ العيدوني على وقائع ثورة التحرير المباركة في الوالية  مملكة الفالقة [نص مطبوع] : شهادة ا
مما صنعوسمع وشاهد / عمر شيدخ  221الثانية, المنطقة الثانية الناحية األولى القسم الرابع, أوالد عيدون رمز 

  سم. 24ص. : غالف : مصور, ملون ;  223 -. 2011الجزائر : دار الهدى,  -العيدوني. 

 9789947032176 ر.د.م.ك

SH/1-965-1048/1 

  العيدوني، عمر شيدخ   .4748

  -. 2013الجزائر : منشورات بونة للبحوث و الدراسات,  -مملكة الفالقة [نص مطبوع] / عمر شيدخ العيدوني.  

  سم. 16*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  248

 9789961914663ر.د.م.ك 

SH/1-965-969/1 

  العيدي، أمال    .4749

المدية : جامعة  -ذاعة المحلية في نشر التوعية الصحية [نص مطبوع] / رابح حنيني; أمال العيدي. دور اإل
  سم. 30*21ورقة ;  154 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.546/1 

  العيدي، المية   .4750

جية مواجهة الضغوط لدى التالميذ الراسبين في إمتحان شهادة البكالوريا [نص  الذكاء العاطفي وعالقته بإستراتي 
  سم.  30*21ورقة ;  175 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / المية العيدي. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.915/1 

  العيساني، نور اإليمان   .4751

قتها بقيم المنظومة التربوية لدى عينة من طلبة الجامعة والثانوية "المدية" [نص قيم األسرة الجزائرية وعال
  سم.  30*21ورقة ;  121 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / نور اإليمان العيساني. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.276/1 



  العيساوي, هادي صالح   .4752

 -. 2011عمان : دار أسامة,  -جتماع في الوطن العربي [نص مطبوع] / هادي صالح العيساوي. آفاق علم اال

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  440

 9957221949ر.د.م.ك 

SS/1-301-380/1, SS/1-301-380/2 

  العيساوي، ف.الزهراء    .4753

المدية : جامعة المدية,   -ء العيساوي. الصحة في الوالية الرابعة [نص مطبوع] / حسينة تراس; ف.الزهرا
  سم. 30*21ورقة ;  175 -. 2017

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.818/ 

  العيساوي، محمد    .4754

م) [نص مطبوع] : معتقل كان موران  1962-1954السجون و المعتقالت و دورها النضالي في الجزائر (
  سم.  30*21ورقة ;  170 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -اوي. بالوالية الرابعة / محمد العيس

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.824/1 

  العيساوي، هادي صالح   .4755

عمان : دار اسامة للنشر و  -آفاق علم االجتماع في الوطن العربي [نص مطبوع] / هادي صالح العيساوي. 
  سم.  24: غالف مصور باأللوان ; ص.  440 -. 2011التوزيع, 

 9957221949ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-764/1, SS/1-301-764/2 

  العيسوى،عبد الرحمن محمد   .4756

 -دراسات في تطور الفكر اإلنساني وتاريخ علم النفس الحديث [نص مطبوع] / عبد الرحمن محمد العيسوى. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  444 -. 2003الجامعية, اإلسكندرية : دار المعرفة 

SS/1-150-26/1, SS/1-150-26/2 

  العيسوي ، عبد الرحمن محمد   .4757

 The Psychology of disasters andسيكولوجية الكوارث و األزمات و أساليب العالج [نص مطبوع] : 

catastrophes  .17*24ص. ;  294 -. 2008الحلبي, بيروت : منشورات  -/ عبد الرحمن محمد العيسوي 

  سم.

 9789953486550ر.د.م.ك 

SS/1-150-797/1, SS/1-150-797/2 

  العيسوي, عبد الرحمان   .4758

ص. :  244 -. 1999اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -الكفاءة اإلدارية [نص مطبوع] / عبد الرحمان العيسوي. 
 سم.  24غالف ملون ; 

SS/1-150-9/1, SS/1-150-12/2 



  العيسوي, عبد الرحمان   .4759

  سم.  24ص ;  395 -. 2007بيروت : دار النهضة,  -الفقر و الجنس [نص مطبوع] / عبد الرحمان العيسوي. 

 9494709953ر.د.م.ك 

SS/1-150-140/1, SS/1-150-140/2 

  العيسوي, عبد الرحمن محمد   .4760

 396 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -حمد العيسوي. علم النفس واإلنتاج [نص مطبوع] / عبد الرحمن م

 سم.24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-150-4/1 

  العيسوي, عبد الرحمن محمد   .4761

اإلسكندرية : دار   -الحياة العسكرية من المنظور السيكولوجي [نص مطبوع] / عبد الرحمن محمد العيسوي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   362 -. 2007الفكر الجامعي, 

 7094375977ر.د.م.ك 

SS/1-150-51/1, SS/1-150-51/2 

  العيسوي, عبد الرحمن محمد   .4762

. 2004بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -سيكولوجية النساء [نص مطبوع] / عبد الرحمن محمد العيسوي. 

 سم.  24ص. : غالف ملون ;  384 -

SS/1-150-54/1 

  العيسوي, عبد الرحمن محمد   .4763

/ عبد الرحمن محمد العيسوي.  The adolescent and adolescenceالمراهق و المراهقة [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص ;  240 -. 2005بيروت : دار النهضة العربية,  -

 6624589953ر.د.م.ك 

SS/1-150-106/1, SS/1-150-106/2 

  العيسوي, عبد الرحمن محمد   .4764

بيروت : منشورات  -اتجاهات جديدة في علم النفس القانوني [نص مطبوع] / عبد الرحمن محمد العيسوي. 
 سم.  24ص ;   463 -. 2004الحلبي الحقوقية, 

SS/1-150-109/1, SS/1-150-109/2 

  العيسوي, عبد الرحمن محمد   .4765

يروت : دار النهضة العربية : [د.م] : ب -سيكولوجية اإلجرام [نص مطبوع] / عبد الرحمن محمد العيسوي. 
  سم. 24ص ;  319 -, [د.ت]. 2004

 2194459953ر.د.م.ك 

SS/1-150-113/1, SS/1-150-113/2 

  العيسوي, عبد الرحمن محمد   .4766

بيروت : دار النهضة العربية,   -كيفية التمتع بالصحة النفسية [نص مطبوع] / عبد الرحمن محمد العيسوي. 
  سم. 24ص. ;  336 -. 2004

 2224459953ر.د.م.ك 



SS/1-150-115/1, SS/1-150-115/2 

  العيسوي, عبد الرحمن محمد   .4767

 343 -. 2005اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -جرائم الصغار [نص مطبوع] / عبد الرحمن محمد العيسوي. 

 سم.  24ص. ; 

SS/1-150-117/1, SS/1-150-117/2 

  الرحمن محمد العيسوي, عبد   .4768

بيروت : دار النهضة   -المشكالت السلوكية في الطفولة و المراهقة [نص مطبوع] / عبد الرحمن محمد العيسوي. 
  سم. 24ص ;  218 -. 2005العربية, 

 4634589953ر.د.م.ك 

SS/1-150-105/1, SS/1-150-105/2 

  العيسوي، عبد الرحمن    .4769

 -. 2007لبنان : دار النهضة العربية,  -. 1ط. -عبد الرحمن العيسوي. تربية المراهق العربي [نص مطبوع] / 

  سم.24ص ; 556

 9789953488011ر.د.م.ك 

1-370-472/5, 1-370-472/4 

  العيسوي، عبد الرحمن محمد   .4770

بيروت :  -الذكاء و الجريمة [نص مطبوع] : دراسة في علم النفس الجنائي / عبد الرحمن محمد العيسوي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون و مصور ;  271 -. 2008منشورات الحلبي, 

 3544869953ر.د.م.ك 

SS/1-150-239/1 

  العيسوي، عبد الرحمن محمد   .4771

بيروت : منشورات   -الحرب النفسية والدعائية [نص مطبوع] : دفاعها وهجومها / عبد الرحمن محمد العيسوي. 
 سم.  24غالف ملون ;  ص. :  384 -. 2004الحلبي الحقوقية, 

SS/1-150-351/1, SS/1-150-351/2 

  العيسوي،عبد الرحمن    .4772

ص : غالف   200 -. 2009عمان : دار أسامة,  -علم النفس األسري [نص مطبوع] / عبد الرحمن العيسوي. 
 سم. 24ملون ومصور ; 

1-150-404/3, 1-150-404/2 

  العيسوي،عبد الرحمن    .4773

ص. : 272  -. 2011عمان : دار أسامة,  -سيكولوجية التعلم والتعليم [نص مطبوع] / عبد الرحمن العيسوي. 
  سم.  24غالف مصور ; 

 9789957223847ر.د.م.ك 

1-370-653/1, 1-370-653/2 



  العيسى، هالل محمد   .4774

 -ان الحكيم : حكمه، نصائحه، وصاياه / هالل محمد العيسى. يابنى.. لقمان الحكيم [نص مطبوع] : سيرة لقم

 سم. 24ص. ;  71 -. 2007الجزائر : دار الكتاب الحديث, 

1-210-250/1, 1-210-250/2 

  العيشي، بختة   .4775

م) [نص مطبوع] / سهيلة بوخضرة; بختة  12-9ه/ 6-3دور اليهود السياسي والعلمي في الدولة الفاطمية (
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -العيشي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.463/1 

  العيص،زيد عمر    .4776

الرياض : جامعة الملك  -الجودة في التعليم العالي [نص مطبوع] : عناوين و مضامين / زيد عمر العيص. 
  م. س 24ص. : غالف ملون ; 215 -. 2010سعود, 

 9789960556093ر.د.م.ك 

1-370-770/1, 1-370-770/2 

  العيموش، خيرة    .4777

م ألبن الحمصي وإبن طولون [نص مطبوع] / أحالم بن  16-10مؤرخو الشام والسياسة العثمانية في القرن 
  سم.  30*21ورقة ;  175 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -عريبي; خيرة العيموش.  

 2017اريخ : المدية :  ل م د : ت -ماستر

MMA.SH.816/1 

  الغازى، محمد سعيد    .4778

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان [نص مطبوع] : الجزء األول / بدرالعمراني 
 .2×40ص ;  278 -. 2008المغرب : وزارة األوفاف,  -الطنجي; محمد سعيد الغازى; عبد اللطيف الجيالني. 

SH/1-020-204.1/1, SH/1-020-204.1/2 

  الغازى، محمد سعيد    .4779

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة المسجد األعظم بوزان [نص مطبوع] : الجزء الثالث / بدرالعمراني 
  سم. 21×30ص ;  922 -. 2008المغرب : وزارة األوقاف,  -الطنجي; محمد سعيد الغازى. 

 9954051279ر.د.م.ك 

SH/1-020-204.3/1, SH/1-020-204.3/2 

  الغالي، بلقاسم محمد    .4780

 -. 2007الشارقة : جامعة الشارقة,  -العولمة وتداعياتها والبديل اإلسالمي [نص مطبوع] / بلقاسم محمد الغالي. 

 سم. 17×24ص. ;  235

SH/1-210-83/1, SH/1-210-83/2 

  الغامدي، حسين بن عبد الفتاح    .4781

نص مطبوع] : مقياس لتقييم طبيعة حل أزمات النمو وفق نظرية أريكسون / اجتماعي [-مقياس النمو النفس
ص. : غالف مصور ملون ;   100 -. 2014عمان : دار الحامد : األكاديميون,  -حسين بن عبد الفتاح الغامدي. 



  سم. 24

 9786038006269ر.د.م.ك 

SS/1-150-765/1, SS/1-150-765/2 

  الغانمي، عبد الجبار منديل   .4782

ص. :  241 -. 2013عمان : دار اليازوري العلمية,  -اإلعالن [نص مطبوع] / عبد الجبار منديل الغانمي.  
  سم.  18*25غالف مصور.إيض. ; 

 9789957124472ر.د.م.ك  -ص.  141 -ص. 238بيبليوغرافيا : 

1-659-73/1, 1-659-73/2 

  الغانمي، عبد الجبار منديل   .4783

 -. 1998عمان : دار اليازوري,  -اإلعالن بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / عبد الجبار منديل الغانمي. 

  سم.X17سم24ص. : غالف ملون. ;  242

 ص. 237 -ص.236بيبليوغرافيا : 

1-659-6/2, 1-659-6/3 

  الغبان محمد جواد    .4784

  -سورية : دار المدى, [د.ت].  -األولى.  -طبوع] : فارس حلبة األدب / الغبان محمد جواد. الجواهري [نص م

 سم.22ص. ; 279

1-928-93/1, 1-928-93/2 

  الغبريني، أبي العباس    .4785

, عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية [نص مطبوع]  2األعمال الكاملة البن أبي شنب. 
ص. : غالف مصور  407 -. 2013الجزائر : دار األبحاث,  -بي العباس الغبريني; محمد بن أبي شنب. أ /

  سم. 24باأللوان ; 

 2محتوي في : األعمال الكاملة البن أبي شنب, 

SH/1-922-42.2/1 

  الغذامي, عبد هللا محمد   .4786

الدار البيضاء :  -. 2ط.  -هللا محمد الغذامي. حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية [نص مطبوع] / عبد  
 سم.  21ص. : غالف مصور باألوان ;  304 -.  2004المركز االثقافي العربي, 

SS/1-301-373/1, SS/1-301-373/2 

  الغذامي, عبد هللا محمد   .4787

ي معاصر / عبد هللا محمد الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى التشريحية [نص مطبوع] : قراءة نقدية لنموذج إنسان
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  335 -. 2006بيروت : المركز الثقافي العربي,  -. 06ط. -الغذامي. 

 152689953ر.د.م.ك 

1-210-128/1 

  الغرابي، الجياللي    .4788

ص. :  208 -. 2013بيروت : دار الكتاب,  -دراسات في الثقافة الشعبية [نص مطبوع] / الجياللي الغرابي. 
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9782745176813ر.د.م.ك 



SS/1-301-960/1, SS/1-301-960/2 

  الغرايبة, سامح   .4789

. 2011عمان : دار الشروق,  -. 4ط. -المدخل إلى العلوم البيئية [نص مطبوع] / سامح الغرايبة; يحيى الفرحان. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  443 -

 9957000829ر.د.م.ك 

SS/1-301-693/1, SS/1-301-693/2 

  الغرايبة, محمد حمد   .4790

 24ص. ;  368 -. 2004عمان : دار الحامد,   -نظام القضاء في اإلسالم [نص مطبوع] / محمد حمد الغرايبة. 

 سم.

SH/1-250-9/1, SH/1-250-9/2 

  الغرايبة، فيصل محمود   .4791

 212 -. 2009عمان : دار وائل للنشر,  -[نص مطبوع] / فيصل محمود الغرايبة. مهارات العمل االجتماعي 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789957117399ر.د.م.ك 

SS/1-301-647/1, SS/1-301-647/2 

  الغرايبة، فيصل محمود   .4792

عمان : دار يافا   -ود الغرايبة. أبعاد التنمية االجتماعية في ضوء التجربة االردنية [نص مطبوع] / فيصل محم
  سم. 24ص. : غالف ملون مصور ;  362 -. 2010العلمية للنشر و التوزيع, 

 ببليوغرافيا

SS/1-301-745/1, SS/1-301-745/2 

  الغرايبة، فيصل محمود   .4793

للنشر و  عمان : دار وائل -العمل االجتماعي مع االسرة و الطفولة [نص مطبوع] / فيصل محمود الغرايبة. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  238 -. 2012التوزيع, 

 9789957119294ر.د.م.ك 

SS/1-301-814/1, SS/1-301-814/2 

  الغرايبة،فيصل    .4794

عمان : دار وائل,  -مجاالت العمل االجتماعي و تطبيقاته [نص مطبوع] / فيصل الغرايبة; فاكر الغرايبة. 
  سم.  24مصور باأللوان ; ص. : غالف  307 -. 2009

 9789957117368ر.د.م.ك 

SS/1-301-606/1, SS/1-301-606/2 

  الغرايبه, فيصل محمود    .4795

عمان : دار وائل,   -الخدمة اإلجتماعية في المجتمع العربي المعاصر [نص مطبوع] / فيصل محمود الغرايبه. 
  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 243 -. 2003

 2399119957ر.د.م.ك 

SS/1-370-154/1, SS/1-370-154/2 



  الغريب ، رمزية   .4796

القاهرة : مكتبة   -العالقات اإلنسانية في حياة الصغير و مشكالته اليومية [نص مطبوع] / رمزية الغريب.  
 سم. 14*20ص. ;   324 -األنجلومصرية, [د.ت]. 

SS/1-150-857/1 

  الغريب، عبد العزيز بن علي   .4797

الرياض :   -الحماية اإلجتماعية لكبار السن [نص مطبوع] / عبد العزيز بن علي الغريب; ناصر بن صالح العود. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 122 -. 2007جامعة نايف, 

 9789960990219ر.د.م.ك 

SS/1-301-544/1, SS/1-301-544/2 

  يل  الغرير, أحمد نا  .4798

النمو اللغوي واضطرابات النطق والكالم [نص مطبوع] / أحمد نايل الغرير, أحمد عبد اللطيف أبو أسعد, أديب 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  206 -. 2009األردن : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,   -عبد هللا النوايسة. 

 9789957700966ر.د.م.ك 

1-370-378/10, 1-370-378/2 

  الغرير, أحمد نايل    .4799

عمان :  -. 1ط -التعامل مع الضغوطات النفسية [نص مطبوع] / أحمد نايل الغرير, أحمد عبد اللطيف أبو أسعد. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  239 -. 2009دار الشروق للنشر و التوزيع, 

 9957003593ر.د.م.ك 

SS/1-150-248/1, SS/1-150-248/2 

  بن فريحة  الغريسي، أحمد  .4800

الثاني, في الحياة اإلسالمية [نص مطبوع] : أصول الشريعة اإلسالمية وأحكامها / أحمد بن فريحة الغريسي; عبد 
  (سلسلة الدراسات الكبرى). -سم.  17*24  -. 2008الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -الرزاق قسوم. 

  9789961009543ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-210-82.2/3, SH/1-210-82.2/4 

  الغريسي، أحمد بن فريحة   .4801

في الحياة اإلسالمية [نص مطبوع] : الجزء الخامس: التواصل بين األصالة والمعاصرة / أحمد بن فريحة 
ص. : غالف مصور  439 -. 2011الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -الغريسي; عبد الرزاق قسوم. 

  (سلسلة الدراسات الكبرى). -سم.  24باأللوان ; 

 9789961009536ر.د.م.ك 

SH/1-210-82.5/1, SH/1-210-82.5/2 

  الغريسي، أحمد بن فريحة   .4802

في الحياة اإلسالمية [نص مطبوع] : الجزء الرابع: نظام األحوال الشخصية والجزاءات / أحمد بن فريحة 
(سلسلة  -سم.  24ص. ;  487 -. 2011المطبوعات الجامعية, الجزائر : ديوان  -الغريسي, عبد الرزاق قسوم. 

  الدراسات الكبرى). 

 9789961009550ر.د.م.ك 

SH/1-210-82.4/1, SH/1-210-82.4/2 



  الغريسي، أحمد بن فريحة   .4803

الثالث, في الحياة اإلسالمية [نص مطبوع] : نظام المعامالت اإلقتصادية واإلجتماعية / أحمد بن فريحة 
ص. : غالف مصور  399 -. 2008الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -يسي; عبد الرزاق قسوم. الغر

  (سلسلة الدراسات الكبرى).  -سم.  24*17باأللوان ; 

  978996100567ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثالث

SH/1-210-82.3/3, SH/1-210-82.3/4 

  الغريسي، أحمد بن فريحة   .4804

الجزائر :   -اإلسالمية [نص مطبوع] : حول العقائد والرساالت / أحمد بن فريحة الغريسي.  االول, في الحياة
  (سلسلة الدراسات الكبرى). -سم.  24ص. : غالف ملون ;  447 -. 2007ديوان المطبوعات الجامعية, 

  9789961009529ر.د.م.ك 

 محتوي في : , االول

SH/1-210-82.1/3, SH/1-210-82.1/4 

  زالي الغ  .4805

مقدمة تهافت الفالسفة المسماة مقاصد الفالسفةا [نص مطبوع] : منطق وإلهيات وطبيعيات / الغزالي; تحقيق  
  ).29(ذخائر العرب ;  -سم. 24ص. ; 422 -.  1960القاهرة : دار المعارف,  -. 02ط. -سليمان دنيا. 

 420-388ص:-كشاف ص

SH/1-189-31/1 

  الغزالي   .4806

القاهرة : دار   -سفة المسمى معيار العلم [نص مطبوع] / الغزالي; تحقيق سليمان دنيا. منطق تهافت الفال
  ).32;  37(ذخائر العرب -سم. 25ص. ; 400 -. 1960المعارف, 

 383-350ص: -مالحق ص

SH/1-189-25/1, SH/1-189-25/2 

  الغزالي   .4807

بيروت : اللجنة   -مطبوع] / الغزالي; فريد جبر. المنقذ من الضالل والموصل إلى ذي العزة والجالل [نص 
 (مجموعة الروائع اإلنسانية).  -سم. 23ص. ; 180 -. 1959الدولية لترجمة الروائع, 

SH/1-189-19/1 

  الغزالي   .4808

ص ; 372 -. 1966القاهرة : دار المعارف,  -. 04ط. -تهافت الفالسفة [نص مطبوع] / الغزالي; سليمان دنيا. 
 ). 15(ذخائر العرب ;  -سم. 24

SH/1-189-24/1 

  الغزالي ، أبي حامد   .4809

بيروت   -المنقذ من الضالل والموصل الى ذي العزة و الجالل [نص مطبوع] / أبي حامد الغزالي; علي بوملحم. 
 سم. 16*24ص. ;  80 -. 1993: دار و مكتبة الهالل, 

SH/1-189-109/1, SH/1-189-109/2 



  الغزالي, ابي حامد محمد   .4810

 214 -. 2003بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 02ط. -تهافت الفالسفة [نص مطبوع] / ابي حامد محمد الغزالي. 

  سم.  24ص. ; 

 2745131117ر.د.م.ك 

SH/1-189-56/1, SH/1-189-56/2 

  الغزالي، محمد   .4811

 سم.  24ص. ;  240 -ت. -لجزائر : شركة الشهاب, دا -عقيدة المسلم [نص مطبوع] / محمد الغزالي. 

1-210-251/1 

  الغزالي، محمد   .4812

  سم. 17*24ص. ;  304 -. 2006الجزائر : دار الهدى,  -قذائف الحق [نص مطبوع] / محمد الغزالي. 

 9961607597ر.د.م.ك 

1-210-200/1 

 الغزالي،أبو حامد    .4813
بيروت : المطبعة الشرقية,   -فيكتور شلحت.   .Préf ;أبو حامد الغزالي / [Texte imprimé] القسطاس المستقيم

سم 17*24ص. ;  104 -. 1959 . 

SH/1-189-17/1 

 الغزالي،محمد   .4814
سم 16*23ص. ;  240 -. 1985الجزائر : دار الشهاب,  -محمد الغزالي.  / [Texte imprimé] خلق المسلم . 

SH/1-210-169/1 

  الرحمان حسين  الغزاوي، عبد  .4815

عمان : دار الخليج,   -المغرب العربي في العصر االسالمي [نص مطبوع] / عبد الرحمان حسين الغزاوي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 206 -. 2012

 9789957519070ر.د.م.ك  -. 206ص-199بيبليو.:ص

SH/1-953-630/1, SH/1-953-630/2 

  الغزالني, محمد سعد   .4816

ريخية و األحداث السياسية و الشعوب والقبائل واألمم [نص مطبوع] : الشعوب والقبائل / محمد الموسوعة التا
  سم. 34ص. : غالف مصور ; 464 -. 2004بيروت : دار الراتب الجامعية,  -سعد الغزالني. 

 995330114xر.د.م.ك 

1-903-10.8/1 

  الغزالني, محمد سعد   .4817

ياسية و الشعوب والقبائل واألمم [نص مطبوع] : الشعوب و القبائل / محمد الموسوعة التاريخية و األحداث الس
  سم.34ص. : غالف مصور ; 416 -. 2004بيروت : دار الراتب الجامعية,  - سعد الغزالني, جميل أبو نصر. 

 995330114xر.د.م.ك 

1-903-10.7/1 



  الغزالني, محمد سعد   .4818

والشعوب والقبائل و األمم [نص مطبوع] : المجلد السادس :الشعوب  الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية
ص. :  80 -. 2004بيروت : دار الراتب الجامعية,  -والقبائل واألمم / محمد سعد الغزالني, جميل أبو نصري. 

  سم.  29غالف مصور. ; 

 995330114xر.د.م.ك 

SH/1-903-10.6/1 

  الغزالني, محمد سعد   .4819

يخية واألحداث السياسية و الشعوب والقبائل و األمم [نص مطبوع] : ثورات التحرر و اإلنقالبات  الموسوعة التار
ص. : غالف  80 -. 2004بيروت : دار الراتب الجامعية,  -السياسية / محمد سعد الغزالني, جميل أبو نصر. 

  سم. 29مصور. ; 

 995330114xر.د.م.ك 

SH/1-903-10.5/1 

  عد الغزالني, محمد س  .4820

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل واألمم [نص مطبوع] : األحداث السياسية والقادة و 
ص. : غالف  80 -. 2004بيروت : دار الراتب الجامعية,  -الزعماء / محمد سعد الغزالني, جميل أبو نصر. 

  سم. 29مصور. ; 

 995330114xر.د.م.ك 

SH/1-903-10.4/1 

  الغزالني, محمد سعد   .4821

الموسوعة التاريخية و األحداث السياسية و الشعوب و القبائل و األمم [نص مطبوع] : آالت الحروب و تطور 
  سم.24ص. : غالف مصور ; 136 -. 2004بيروت : دار الراتب الجامعية,  - األسلحة / محمد سعد الغزالني. 

 995330114xر.د.م.ك 

1-903-10.3/1 

  الغزالني, محمد سعد   .4822

الموسوعة التاريخية و األحداث السياسية و الشعوب و القبائل و األمم [نص مطبوع] : الثورات و الحروب 
 -. 2004بيروت : دار الراتب الجامعية,   -والغزوات و المعارك / محمد سعد الغزالني, جميل أبو نصري. 

  سم.34ص. ; 136

 995330114ر.د.م.ك 

1-903-10.2/1 

  الغزالني, محمد سعد   .4823

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل و األمم [نص مطبوع] : المجلد األول: الثورات 
بيروت : دار الراتب الجامعية,   -والحروب والغزوات والمعارك / محمد سعد الغزالني, جميل أبو نصري. 

  .سم 29ص. : غالف مصور. ;  80 -. 2004

 995330114xر.د.م.ك 

SH/1-903-10.1/1 

  الغزالني, محمد سعد   .4824

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل و األمم [نص مطبوع] : المجلد الثاني: آالت الحروب 
ص. :  80 -. 2004بيروت : دار الراتب الجامعية,  -وتطور األسلحة / محمد سعد الغزالني, جميل أبو نصري. 



  سم.  29غالف مصور. ; 

 995330114xر.د.م.ك 

SH/1-903-10.2/1 

  الغزالني, محمد سعد   .4825

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل و األمم [نص مطبوع] : المجلد الثالث: نوادر 
بيروت : دار الراتب الجامعية,   -. ومواقف خالدة في عالم الحروب / محمد سعد الغزالني, جميل أبو نصري

  سم. 29ص. : غالف مصور. ;  80 -. 2004

 995330114xر.د.م.ك 

SH/1-903-10.3/1 

  الغزالني, محمد سعد   .4826

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل و األمم [نص مطبوع] : المجلد السابع: الشعوب 
ص. :  80 -. 2004بيروت : دار الراتب الجامعية,  -لغزالني, جميل أبو نصري. والقبائل واألمم / محمد سعد ا

  سم.  29غالف مصور. ; 

 995330114xر.د.م.ك 

SH/1-903-10.7/1 

  الغزالني, محمد سعد   .4827

الموسوعة التاريخية واألحداث السياسية والشعوب والقبائل و األمم [نص مطبوع] : المجلد الثامن:الشعوب 
ص. :  80 -. 2004بيروت : دار الراتب الجامعية,  -ل واألمم / محمد سعد الغزالني, جميل أبو نصري. والقبائ

  سم.  29غالف مصور. ; 

 995330114xر.د.م.ك 

SH/1-903-10.8/1 

  الغزنوي، أبي عبد هللا محمد بن طيفور السجاوندي    .4828

عمان : دار المناهج,   -طيفور السجاوندي الغزنوي. كتاب الوقف واالبتداء [نص مطبوع] / أبي عبد هللا محمد بن 
 سم. 17*24ص. ;  552 -. 2001

1-220-182/1, 1-220-182/2 

  الغزو، فاتن عوض    .4829

 -. 2010عمان : دار أسامة للنشر و النوزيع,  -القيادة و اإلشراف اإلداري [نص مطبوع] / فاتن عوض الغزو. 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  280

 9789957223151ر.د.م.ك   -ص.  280 -ص. 277بليو : بي

1-658-10/1, 1-658-10/2 

  الغسيري، محمد المنصوري    .4830

ص. : 120 -. 2012الجزائر : كولوريوم,  -عدت من الشرق [نص مطبوع] / محمد المنصوري الغسيري. 
  سم.24مص.مل. ; 

 9789931910916ر.د.م.ك 

1-965-709/1, 1-965-709/2 



  الغمري, عفاف    .4831

  سم. 24ص. ;  368 -. 2001القاهرة : دار قباء,  -المنطق عند ابن تيمية [نص مطبوع] / عفاف الغمري. 

 0343303977ر.د.م.ك 

SH/1-160-12/1 

  الغناي, مراجع عقيلة    .4832

نسن, ليبيا : منشورات جامعة قازيو -. 2ط.  -سقوط دولة الموحدين [نص مطبوع] / مراجع عقيلة الغناي. 
  سم.24ص. ; 302 -. 2008

 9959241173ر.د.م.ك 

1-953-379/3, 1-953-379/2 

  الغناي، مراجع عقيلة   .4833

بنغازي : منشورات جامعة قازيونسن,   -. 2ط. -قيام دولة الموحدين [نص مطبوع] / مراجع عقيلة الغناي. 
  سم.24ص. ; 413 -. 2008

 9959241165ر.د.م.ك 

1-953-414/3, 1-953-414/1 

  الغندور, أحمد    .4834

القاهرة  -. 02ط. -العبادات من القرآن والسنة [نص مطبوع] : مع مدخل إلى الشريعة اإلسالمية / أحمد الغندور. 
 سم.  23ص. ;   359 -. 1968: دار المعارف, 

1-250-8/1 

  الغنوشي، راشد   .4835

بيروت : دار  -نهضة و الحداثة / راشد الغنوشي. العلمانية و الممانعة االسالمية [نص مطبوع] : محاورات في ال
  سم. 24ص : غالف بااللوان ;  258 -. 2002الساقي, 

 1855163918ر.د.م.ك 

1-320-442/1, 1-320-442/2 

  الغنيمي, عبد الفتاح مقلد   .4836

اهرة : دار  الق -إسرائيل إلى الزوال [نص مطبوع] : الماضي الحاضر المستقبل / عبد الفتاح مقلد الغنيمي. 
  سم. 24ص : غالف مصور: ملون ; 102 -. 2002األمين, 

 4087279977ر.د.م.ك 

1-320-19/1 

  الغنيمي،عبد الفتاح مقلد   .4837

, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية والحضارية [نص مطبوع] : المجلد األول: دولة الفاطمية الشيعية في 1-2
  -المغرب و األندلس . دراسة في التاريخ اإلسالمي / عبد الفتاح مقلد الغنيمي.  المغرب . خالفة المرابطين في 

  سم. 25ص. : غالف ملون. ;  415 -.  1994القاهرة : مكتبة مدبولي, 

  ص.415 -ص.402بيبليوغرافيا : 

 2-1محتوي في : , 

SH/1-903-16.1/1, SH/1-903-16.1/2 



  الغنيمي،عبد الفتاح مقلد   .4838

, موسوعة المغرب العربي [نص مطبوع] : المجلد األول: دولة الفاطمية الشيعية في المغرب . خالفة  1-2
القاهرة : مكتبة  -المرابطين في المغرب و األندلس . دراسة في التاريخ اإلسالمي / عبد الفتاح مقلد الغنيمي. 

  سم. 25ف ملون . ; ص. : غال 415 -. 1994مدبولي, 

  ص.415 -ص.402بيبليوغرافيا : 

 2-1محتوي في : , 

SH/1-903.16.1/1, SH/1-903.16.1/2 

  الغنيمي،عبد الفتاح مقلد   .4839

موسوعة المغرب العربي [نص مطبوع] : المجلد الثاني. المغرب العربي بين الفاطميين و المرابطين و الموحدين 
و بني هالل و بني حمادة . دراسة في التاريخ اإلسالمي / عبد الفتاح مقلد  . المغرب العربي بين بني زيري 

  سم. 25X18ص. : غالف ملون ;  423 -. 1994القاهرة : مكتبة مدبولي,  -الغنيمي. 

 ص. 421 -ص. 411ص.  312 -ص. 301بيبليوغرافيا : 

SH/1-903-16.2/1, SH/1-903-16.2/2 

  الغنيمي،عبد الفتاح مقلد   .4840

سوعة المغرب العربي [نص مطبوع] : المجلد الثالث: بني حفص و بني مرين . بني وطاس و السعديين و مو
ص. : غالف   387 -. 1994القاهرة : مكتبة مدبولي,  -ظهور األشراف العلويين / عبد الفتاح مقلد الغنيمي. 

  سم. 25x18ملون. ; 

 ص. 383 -ص. 377ص.  354 -ص. 346بيبليوغرافيا : 

SH/1-903.16.3/1, SH/1-903.16.3/2 

  الغوثي، بن حمدان   .4841

إرشاد الحائر الى آثار أدباء الجزائر [نص مطبوع] : اآلدب العربي الجزائري عبر النصوص المرتبة ترتيبا من  
العصر ال / محمد بن رمضان شاوش; بن حمدان   2العصر القديم ج.1الفتح العربي الى عصرنا المجلد االول ج.

  سم. 24ص. ;  664 -الجزائر : دار البصائر, [د.ت].  -. 2011 -الغوثي. 

 9789961887363ر.د.م.ك 

1-928-115.1/1, 1-928-115.1/2 

  الفاخوري, حنا    .4842

بيروت : مكتبة   -تاريخ الفكر الفلسفي عند العرب [نص مطبوع] / حنا الفاخوري, خليل الجر; عادل الخوري. 
 (أساسيات).  -م. س 21ص. ;  992 -. 2002لبنان, 

SH/1-189-53/1, SH/1-189-53/2 

  الفار، محمد جمال    .4843

المعجم اإلعالمي [نص مطبوع] : أول معجم شامل بكل المصطلحات اإلعالمية المتداولة في العالم وتعريفاتها /  
 م.س 25ص. : غالف مصور. ;  392 -. 2010عمان : دار أسامة للنشر والتوزبع,  -محمد جمال الفار. 

SH/1-030-34/1, SH/1-030-34/10 

  الفارابي, أبو نصر    .4844

/ أبو نصر   The Political regimeكتاب السياسة المدنية [نص مطبوع] : الملقب بمبادىء الموجودات = 
  سم. 25ص. ; 136 -. 1964بيروت : المطبعة الكاثوليكية,  -الفارابي; تحقيق فوزي متري نجار. 

 128-124ص: -ملحق ص 118-109ص: -كشاف ص 28-26ص: -بيبليوغرافيا ص



SH/1-189-37/1 

  الفارابي, أبو نصر    .4845

بيروت : المطبعة  -كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين [نص مطبوع] / أبو نصر الفارابي; ألبير نصري نادر. 
 سم.25ص. ; 116 -. 1960الكاثوليكية, 

1-921-6/1 

  الفارابي، أبونصر    .4846

اضلة ومختارات من كتاب الملة [نص مطبوع] : مقالة فلسفية / أبونصر الفارابي; عبد الرحمان المدينة الف
  سم.  18ص. : غالف مصور باأللوان ;  192 -. 2007الجزائر : موفم,  -بوزيدة. 

 9789961625637ر.د.م.ك 

SH/1-189-99/1 

  الفاروقي, اسماعيل   .4847

 سم.  24ص. ;  104 -. 1999القاهرة : دار غريب للنشر,  -فاروقي. اإلسالم و الفن [نص مطبوع] / اسماعيل ال

1-210-81/1 

  الفاسي, عالل    .4848

المغرب : دار الطباعة المغربية,  -الحركات اإلستقاللية في المغرب العربي [نص مطبوع] / عالل الفاسي. 
 سم. 17* 24ص. : غالف مصور ;  476 -. 1948

SH/1-953-103/1 

  ي ،ابراهيم  الفاعور   .4849

ص. :  401 -. 2010عمان : دار و مكتبة الحامد,  -تاريخ الوطن العربي [نص مطبوع] / ابراهيم الفاعوري. 
 سم.  24غالف ملون و مصور ; 

SH/1-953-631/1 

  الفاعوري, وائل إبراهيم   .4850

عمان : دار المناهج   -وط. البيئة [نص مطبوع] : حمايتها وصيانتها / وائل إبراهيم الفاعوري; محمد عطوة الهر
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    306 -. 2009للنشر والتوزيع, 

SS/1-301-683/1, SS/1-301-683/2 

  الفاعوري، إبراهيم    .4851

 -. 2010عمان : دارالحامد للنشر و التوزيع,  -تاريخ الوطن العربي [نص مطبوع] / إبراهيم الفاعوري. 

 سم.24مص.مل. ; ص. : 401

1-953-494/1, 1-953-494/2 

  الفالوجى, فريد    .4852

, أسرار الحرب العالمية الثانية [نص مطبوع] : وقائع و أطماع و نتائج شكلت  1موسوعة الحرب العالمية الثانية. 
ص. : 416 -. 2007سوريا : دار الكتاب العربي,  -العالم احداث قديمة من منظور عصري / فريد الفالوجى. 

  سم. 24غالف مصور. ; 

  9773762629ر.د.م.ك 

 1محتوي في : موسوعة الحرب العالمية الثانية, 



SH/1-903-7.1/1, SH/1-903-7.1/2 

  الفالوجى, فريد    .4853

, معارك الحرب العالمية الثانية [نص مطبوع] : تكتيكات الماضي، ودروس 2موسوعة الحرب العالمية الثانية. 
ص. : 368 -. 2007سوريا : دار الكتاب العربي,  -لمعارك فاصلة / فريد الفالوجى.  الحاضر رؤية جديدة

  سم. 24غالف مصور. ; 

  9773762637ر.د.م.ك 

 2محتوي في : موسوعة الحرب العالمية الثانية, 

SH/1-903-7.2/1, SH/1-903-7.2/2 

  الفالوجى, فريد    .4854

سوريا   -وزعماء الحرب العالمية الثانية [نص مطبوع] / فريد الفالوجى. موسوعة الحرب العالمية الثانية, قيادات 
  سم.24ص. : غالف مصور. ; 314 -. 2007: دار الكتاب العربي, 

  9773762645ر.د.م.ك 

 محتوي في : موسوعة الحرب العالمية الثانية 

SH/1-903-7.3/1, SH/1-903-7.3/2 

  الفالوجى, فريد    .4855

ة الثانية, الطابور الخامس [نص مطبوع] : جواسيس الحرب العالمية الثانية موسوعة الحرب العالمي
ص. : غالف 328 -. 2007سوريا : دار الكتاب العربي,  -االخطر..واألمهر...واألشهر / فريد الفالوجى. 

  سم.24مصور. ; 

  9773762653ر.د.م.ك 

 محتوي في : موسوعة الحرب العالمية الثانية 

SH/1-903-7.4/1, SH/1-903-7.4/2 

  الفالوجي، فريد    .4856

دمشق : دار الكتاب  -. 05ط. -ماذا حدث في بغداد..؟ [نص مطبوع] : قصة الخيانة والسقوط / فريد الفالوجي. 
  سم. 17×24ص ;  336 -. 2006العربي, 

 9773761398ر.د.م.ك 

1-327-176/3, 1-327-176/1 

  -المؤرخين الفرنسيين [نص مطبوع] / محمد بن عميرة. الفتح االسالمي لبالد المغرب في كتابات   .4857

  سم. 16*24ص. ;  260 -. 2014الجزائر : الدار الوطنية للكتاب, 

 9789931394020ر.د.م.ك 

SH/1-953-683/1, SH/1-953-683/2 

  الفتالوى, سهيل حسين    .4858

. 2009عمان : دار الثقافة العلمية,  -العولمة وآثارها في الوطن العربي [نص مطبوع] / سهيل حسين الفتالوى. 

  سم. 17*24ص ;  368 -

 9957164461ر.د.م.ك 

1-327-181/1, 1-327-181/2 

  الفتالوي, سهيلة محسن كاظم    .4859

األردن : دار الشروق,  -المنهاج التعليمي و التدريس الفاعل [نص مطبوع] / سهيلة محسن كاظم الفتالوي. 



  سم. 24ص ;  432 -. 2006

 3233009957.ك ر.د.م

SS/1-370-185/1, SS/1-370-185/2 

  الفتالوي, سهيلة محسن كاظم    .4860

عمان : دار   -المنهاج التعليمي و التوجه اإليدلوجي [نص مطبوع] / سهيلة محسن كاظم الفتالوي, أحمد هاللي. 
 سم. 24ص ;  391 -. 2005الشروق, 

SS/1-370-189/1, SS/1-370-189/2 

  , سهيلة محسن كاظم  الفتالوي  .4861

ص. ; 319 -. 2003عمان : دار الشروق,  -المدخل الى التدريس [نص مطبوع] / سهيلة محسن كاظم الفتالوي. 
 سم.24

1-370-272/1, 1-370-272/2 

  الفتالوي, سهيلة محسن كاظم    .4862

عمان : دار الشروق,   -األداء [نص مطبوع] / سهيلة محسن كاظم الفتالوي. -التدريب -كفايات التدريس المفهوم
 (سلسلة طرائق التدريس). -. 2003

1-370-273/1, 1-370-273/2 

  الفتالوي، سهيل حسين    .4863

ص :  461 -. 2010عمان : دار وائل للنشر,  -الحصانة الدبلوماسية [نص مطبوع] / سهيل حسين الفتالوي. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9789957118754ر.د.م.ك 

1-320-432/1, 1-320-432/2 

  الفتالوي،سهيلة محسن كاظم    .4864

محسن كاظم  تفريد التعليم في إعداد و تأهيل المعلم [نص مطبوع] : نموذج في القياس و التقويم التربوي / سهيلة
  سم.  24. : غالف مصور ; 280 -. 2004عمان : دار الشروق للنشر,  -. 1ط. -الفتالوي. 

 ل

1-370-690/1, 1-370-690/2 

  الفتلي، حسين هاشم   .4865

أسس البحث العلمي في العلوم التربوية والنفسية [نص مطبوع] : مفاهيمه، عناصره، مناهجه / حسين هاشم 
  سم. 25ص. : غالف مصور باأللوان ;  240 -. 2014صفاء,   عمان : دار -الفتلي. 

 9789957248895ر.د.م.ك 

SS/1-370-1006/1, SS/1-370-1006/2 

 -. 2011جويلية   5-4الفتوى والوطنية في فكر الشيخ أحمد حماني [نص مطبوع] : ملتقى جيجل   .4866

 سم. 17*24ص. ;  348 -. 2012الجزائر : وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

SH/1-250-94/1 



  الفجاري, مختار    .4867

عمان : عالم   -الفكر العربي اإلسالمي [نص مطبوع] : من تاويلية المعنى إلى تأويلية الفهم / مختار الفجاري. 
 سم. 14*23ص. ;  326 -. 2009الكتب الحديث للنشر و التوزيع : جدار للكتاب العالمي, 

SH/1-189-79/1, SH/1-189-79/2 

  الفرا, عبد هللا عمر    .4868

المرشد الحديث في التربية العملية و التدريس المصغر [نص مطبوع] / عبد هللا عمر الفرا, عبد الرحمن عبد 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 224 -. 1999عمان : دار الثقافة العلمية,  -السالم جامل. 

 2005169957ر.د.م.ك  -ل. 

SS/1-370-134/1, SS/1-370-134/2 

  الفرا, محمد على عمر    .4869

 -. 2007عمان : دار مجدالوي,  -العروبة ..إلى أين [نص مطبوع] : أمة بال قيادة / محمد على عمر الفرا. 

  سم.17*24ص ; 284

 9789957023096ر.د.م.ك 

SH/1-953-246/1, SH/1-953-246/2 

  الفرح،وجيه    .4870

عمان : مؤسسة الوراق,   -. 1ط. -نظام التربوي / وجيه الفرح. أصول التقويم و اإلشراف [نص مطبوع] : في ال
  سم.17سم*24ص ; 625 -. 2007

 9789957331108ر.د.م.ك 

1-370-487/4, 1-370-487/1 

  الفرحان, محمد جلوب    .4871

  -. 1999بيروت : الشركة العالمية للكتاب,  -الخطاب التربوي اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد جلوب الفرحان. 

  سم.  23ص. : غالف مصور ;  160

 838940401ر.د.م.ك 

SH/1-210-15/1 

  الفرحان، يحي    .4872

البيئة و الموارد و السكان في الوطن العربي [نص مطبوع] / يحي الفرحان; عبد الفتاح لطفي عبد هللا; موسى  
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  322 -القاهرة : الشركة العربية المتحدة, [د.ت].  -سمحة. 

 9789776274877ر.د.م.ك 

SS/1-301-598/1, SS/1-301-598/2 

  الفرماوي،حمدي علي    .4873

 -الحاجات النفسية في حياة الناس اليومية [نص مطبوع] : (قراءة جديدة في هرم ماسلو) / حمدي علي الفرماوي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون و مصور ;  112 -. 2008القاهرة : دار الفكر العربي, 

 3238510977.د.م.ك ر

SS/1-150-250/1, SS/1-150-250/2 



  الفريجات ،غالب عبد المعطي   .4874

عمان : دار المناهج,   -. 02ط -التعليم األساسي و كفاته التعليمية [نص مطبوع] / غالب عبد المعطي الفريجات. 
 سم.24ص ; 177 -. 2007

1-370-322/1 

  الفريجات, غالب المعطي   .4875

  -. 2003عمان : أزمنة للنشر و التوزيع,  -و تنمية المجتمع [نص مطبوع] / غالب المعطي الفريجات. التربية 

  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 241

 9218099957ر.د.م.ك 

SS/1-370-110/1, SS/1-370-110/2 

  ألفريد بل    .4876

أثرية / ألفريد بل, محمد  بني سنوس و مساجدها في بداية القرن العشرين [نص مطبوع] : دراسة تاريخية 
  سم. 23ص. : غالف مصور ; ENAG, 2011. - 136الجزائر :  -حمداوي. 

 978993100921ر.د.م.ك 

1-726-8/1, 1-726-8/2 

  الفضلى, عبد الهادي    .4877

ص. : غالف : مصور  260 -. 2008بيروت : الهالل,  -تحقيق التراث [نص مطبوع] / عبد الهادي الفضلى. 
  سم. 24 باأللوان ;

 9953753598ر.د.م.ك  -. 258ص. -249بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-020-224/1 

  11-10الفقه المالكي في بالد توات [نص مطبوع] : إجتهادا و تدريسا: بحوث الملتقى الوطني بأدرار   .4878
 -سم.  12*24ص. ;  267 -الجزائر : وزارة الشؤون الدينية, [د.ت].  -. 2010جوان   24-23ه /  1413رجب 

 (سلسلة الملتقيات). 

1-250-134/1 

  الفقى, إبراهيم   .4879

قوة التفكير [نص مطبوع] : وتأثيره على أحاسيسك وسلوكك ونتائجك وواقع حياتك وكيف تحول التفكير السلبي 
  سم. 24ص : غالف مصور ; 392 -القاهرة : دار الجيال, [د.ت].  -إلى إيجابي وتحقق أهدافك / إبراهيم الفقى. 

 8197350210ر.د.م.ك 

1-150-495/10, 1-150-495/6 

  الفقى، سعد كريم    .4880

القاهرة : مركز االسكندرية للكتاب,  -أبطال خالدون في التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] / سعد كريم الفقى. 
 سم. 17×24ص. ;  98 -. 2008

SH/1-230-23/1, SH/1-230-23/2 

 الفقى،عدلى    .4881
مدخل للشريعة االسالمية و الفقه االسالمياالول, ال  [Texte imprimé] :  / مصادر اإلثبات واألدلة االجتهادية

الجزائر : دار الكتاب الحديث -. 2009 -عدلى الفقى.  , [s.d]. - 470  ; .المدخل للشريعة   -سم.  17*24ص)



 .(االسالمية و الفقه االسالمي
contenu dans : ,  االول 

SH/1-250-63.1/1, SH/1-250-63.1/2 

 الفقى،عدلى    .4882
مدى حجة األدلة االجتهادية / عدلى   : [Texte imprimé] الثاني, المدخل للشريعة االسالمية و الفقه االسالمية

(المدخل للشريعة اإلسالمية   -سم.  17*24;  892الى ص 465من ص. -. 2009الجزائر : دار الكتاب,  -الفقى. 
 .(والفقه االسالمي

contenu dans : ,  الثاني 

SH/1-250-63.2/1 

  الفقي, عصام الدين عبد الرؤوف   .4883

بالد الهند في العصر االسالمي [نص مطبوع] : منذ فجر االسالم و حتى التقسيم / عصام الدين عبد الرؤوف 
  سم.17*24ص. ;  548 -. 2002القاهرة : دار الفكر العربي,  -طبعة مزيدة و منقحة.  -الفقي. 

 9771007890ر.د.م.ك 

SH/1-953-200/1 

  الفقي, مصطفى    .4884

ص.  320 -. 2002القاهرة : دار الشروق,  -من نهج الثورة إلى فكر اإلصالح [نص مطبوع] / مصطفى الفقي. 
  سم. 24; 

 9770908002ر.د.م.ك 

1-953-140/1, 1-953-140/2 

  الفقي, مصطفى    .4885

 24ص. ;  318 -. 2002القاهرة : دار الشروق,  -رة / مصطفى الفقي. العرب [نص مطبوع] : األصل و الصو

 سم.

1-327-73/1, 1-327-73/2 

  الفقي، عبد االه إبراهيم    .4886

عمان : دار الثقافة   -نظم المعلومات المحوسبة ودعم اتخاذ القرار [نص مطبوع] / عبد االه إبراهيم الفقي. 
  سم. 25ملون ; ص. : غالف  215 -. 2012العلمية, 

 9957167523ر.د.م.ك 

1-658-22/1, 1-658-22/2 

  الفقيه، شبر    .4887

 -. 2009بيروت : دار البحار,  -الفكر الفلسفي العربي المعاصر [نص مطبوع] : إشكالية التأويل / شبر الفقيه. 

 سم. 17×24ص ;  416

SH/1-189-81/1, SH/1-189-81/2 

  الفقيه، شبر    .4888

بيروت : دار البحار,  -ر السياسي في اإلسالم [نص مطبوع] : إشكالية األمة والدولة / شبر الفقيه. مفاهيم الفك
  سم. 17×24ص ;  536 -. 2009

 9953754616ر.د.م.ك 



1-320-319/3, 1-320-319/1 

  الفقيه،فاطمة حسين   .4889

عمان : دار   -. 1ط. -لفقيه. أساليب تدريس االجتماعيات [نص مطبوع] / هشام يعقوب مريزق; فاطمة حسين ا
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 226 -. 2008الراية, 

 9789957499129ر.د.م.ك 

1-370-564/2, 1-370-564/1 

  الفالتي, الطيب عبد الرحيم محمد   .4890

م الفالتة في افريقيا و مساهمتهم االسالمية و التنموية في السودان [نص مطبوع] : الفالتة / الطيب عبد الرحي
 سم. 17*24ص. ;  358 -. 1994الكويت : دار الكتاب الحديث,  -محمد الفالتي. 

SH/1-953-207/1 

ص. : غالف ملون ; ENAG, 2011. - 113الجزائر :  -. الفن المعماري الجزائري [نص مطبوع]  .4891
  سم.30

 978993100063ر.د.م.ك 

SH/1-720-19/1, SH/1-720-19/2 

  -. 2001القاهرة : الدار المصرية اللبنانية,  -. المملوكي [نص مطبوع] : عظمة وسحر السالطينالفن   .4892

  سم. 15*22ص ;  235

 9774273109ر.د.م.ك 

1-709-9/1, 1-709-9/2 

  الفني, إبراهيم   .4893

  سم. 24ص ;  535 -. 2007عمان : اليازوري,  -فسيفساء قبة الصخرة [نص مطبوع] / إبراهيم الفني. 

 9957121251ر.د.م.ك 

1-720-17/4, 1-720-17/1 

  الفني، إبراهيم   .4894

  سم. 17*24ص. ;  328 -. 20080عمان : دار اليازوري,  -جوهرة القدس [نص مطبوع] / إبراهيم الفني. 

 9789957120931ر.د.م.ك 

SH/1-913-14/1, SH/1-913-14/2 

  الفنيش، أحمد    .4895

ص.  288 -. 2004بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة,  -.  4ط. -حمد الفنيش. أصول التربية [نص مطبوع] / أ
  سم.  17*  24: غالف ملون ; 

 9959290182ر.د.م.ك 

1-370-549/4, 1-370-549/5 

  الفنيش،أحمد علي    .4896

  -الفنيش. التربية اإلستقصائية [نص مطبوع] : محاولة لتسليط أضواء جديدة على العملية التربوية / أحمد علي 

 سم.21ص. ; 203 -. 1975طرابلس : الدار العربية للكتاب, 



1-370-946/1 

  الفهداوي، فهمي خليفة    .4897

عمان : دار المسيرة  -السياسة العامة [نص مطبوع] : منظور كلي في البنية و التجليل / فهمي خليفة الفهداوي. 
  سم. 24ون ; ص : غالف مل 335 -. 2001للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 ببليوغراغيا

1-320-400/1, 1-320-400/2 

  الفوال, صالح مصطفى    .4898

 212 -. 2000القاهرة : دار غريب,  -المدخل لعلم االجتماع اإلسالمي [نص مطبوع] / صالح مصطفى الفوال. 

  ).1(الموسوعة اإلسالمية للعلوم اإلجتماعية ;  -سم.  24ص. ; 

 9772154250ر.د.م.ك 

SS/1-301-83/1 

  الفوال، صالح مصطفى    .4899

  -. 2008القاهرة : دار الفكر العربي,  -علم االجتماع في عالم متغير [نص مطبوع] / صالح مصطفى الفوال. 

 ).18(كتب علم اإلجتماع و التنمية ;  -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  472

SS/1-301-665/1, SS/1-301-665/2 

  الرحمن بن محمد الحكيمي الفيفي ، عبد   .4900

الرد   -إيضاح النص في ان إعفاء اللحية هو القص [نص مطبوع] : و يليه رسالتان : ابانة النص في مسألة القص 
  -. 2007بيروت : الدار العربية للموسوعات,  -على من شدد و عسر / عبد الرحمن بن محمد الحكيمي الفيفي.  

 سم. 17*24ص. ;  376

SH/1-210-122/1, SH/1-210-122/2 

  الفياللي، جميلة    .4901

جرد التحف الفخارية للفترات الفينيقية والرومانية واإلسالمية المحفوظة بمتحف برج الترك"مستغانم" [نص 
  سم.  30*21ورقة ;  185 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / جميلة الفياللي. 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.SS.962/1 

  الفيومي, ابراهيم محمد   .4902

إشكالية التحدي الحضاري بين اإلسالم و الغرب [نص مطبوع] : ثقافة ازدراء و حوار مفقود و عولمة استيالء /  
  سم. 24ص. ;  156 -. 2006القاهرة : دار الفكر العربي,  -ابراهيم محمد الفيومي. 

 9771020269ر.د.م.ك 

  حمد ابراهيم الفيومي, م  .4903

بيروت : دار الجيل,   -تاريخ الفلسفة اإلسالمية في المغرب و األندلس [نص مطبوع] / محمد ابراهيم الفيومي. 
  سم. 24ص. ;  488 -. 1997

SH/1-189-55/1, SH/1-189-55/2 

  الفيومي, محمد ابراهيم   .4904

بيروت : دار الجيل,   -.  2ط. -ابراهيم الفيومي. تاريخ الفلسفة اإلسالمية في المشرق [نص مطبوع] / محمد 
 سم. 24ص. ;  376 -. 1999



SH/1-189-54/1, SH/1-189-54/2 

  الفيومي, محمد ابراهيم   .4905

ص. ;  420 -. 2003القاهرة : دار الفكر العربي,  -الخوارج و المرجئة [نص مطبوع] / محمد ابراهيم الفيومي. 
  ). 1اإلسالمية السياسي و الديني ; (تاريخ الفرق  -سم.  24

 9771017077ر.د.م.ك 

SH/1-240-2/1 

  الفيومي, محمد ابراهيم   .4906

 440 -. 2003القاهرة : دار الفكر العربي,  -الشيعة العربية و الزيدية [نص مطبوع] / محمد ابراهيم الفيومي.  

  ). 2(تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي و الديني ;  -سم.  24ص. ; 

 9771016296ر.د.م.ك 

SH/1-240-3/1 

  الفيومي, محمد ابراهيم   .4907

 -. 2002القاهرة : دار الفكر العربي,  -الشيعة الشعوبية و االثنا عشرية [نص مطبوع] / محمد ابراهيم الفيومي. 

  ).3(تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي و الديني ;  -سم.  24ص. ;  340

 9771016308ر.د.م.ك 

SH/1-240-4/1 

  الفيومي, محمد ابراهيم   .4908

القاهرة : دار الفكر   -المعتزلة تكوين العقل العربي [نص مطبوع] : أعالم و افكار / محمد ابراهيم الفيومي. 
  ).4(تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي و الديني ;  -سم.  24ص. ;  528 -. 2002العربي, 

 9771016628ر.د.م.ك 

SH/1-240-5/1 

  الفيومي, محمد ابراهيم   .4909

شيخ أهل السنة و الجماعة اإلمام أبو منصور الماتريدي [نص مطبوع] : وحدة اصول علم الكالم / محمد ابراهيم 
(تاريخ الفرق اإلسالمية السياسي و   -سم.  24ص. ;  556 -. 2002القاهرة : دار الفكر العربي,  -الفيومي. 
  ).6الديني ; 

 977101708xر.د.م.ك 

SH/1-240-7/1 

  الفيومي, محمد ابراهيم   .4910

مقدمة الفرق اإلسالمية الخلفية الفكرية و الثقافية و أصولها الفلسفية و الدينية [نص مطبوع] / محمد ابراهيم 
  سم. 24ص. ;  292 -. 2005القاهرة : دار الفكر العربي,  -الفيومي. 

 9771019015ر.د.م.ك 

1-210-268/1 

د إبراهيم  الفيومي،محم  .4911  

الخلفية الفكرية و الثقافية و أصولها الفلسفية و الدينية / محمد : : [Texte imprimé] مقدمة الفرق اإلسالمية
ريخ الفرق اإلسالمية  (تا -سم.  17*24ص. ;  292 -. 2004القاهرة : دار الفكر العربي,  -إبراهيم الفيومي. 

 .(السياسي و الديني



SH/1-240-1/1 

ومي،محمدإبراهيم  الفي  .4912  

فحص نقدي لعلم الكالم اإلسالمي /   : [Texte imprimé] شيخ أهل السنة و الجماعة اإلمام ابو الحسن األشعري
(تاريخ الفرق  -سم.  17*24ص. ;  526 -. 2002القاهرة : دار الفكر العربي,  -محمدإبراهيم الفيومي. 

5اإلسالمية السياسي و الديني ;  ). 

ISBN 9771014039 

SH/1-240-6/1 

  القادري، نهوند    .4913

/ نهى  Women in contoporary arab discourseالنساء في الفخطاب العربي المعاصر [نص مطبوع] =  
. كتاب  09(باحثات ;  -سم.  24ص. ;  703 -. 2004بيروت : المركز الثقافي,  -بيومي; نهوند القادري. 

 ت). متخصص يصدر عن تجمع الباحثات اللبنانيا 

SS/1-301-564/1, SS/1-301-564/2 

  القاسمي, خالد بن محمد مبارك   .4914

القاهرة : الدار الثقافية   -تاريخ الحضارة اإلسالمية في األندلس [نص مطبوع] / خالد بن محمد مبارك القاسمي. 
  سم. 24ص. ;  175 -. 2008للنشر, 

 9773392430ر.د.م.ك 

1-953-376/2, 1-953-376/1 

  القاسمي, مجاهد اإلسالم   .4915

النظام القضائي اإلسالمي [نص مطبوع] / مجاهد اإلسالم القاسمي, محمد فهيم أختر الندوي; نور الحق 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  231 -. 2001لبنان : دار الكتب العلمية,  -الرحماني. 

 6337574512ر.د.م.ك 

SH/1-250-37/1 

  القاضى، أحمد عرفات    .4916

االستشراق  -قضية الحرية عند الصعيدى  -الخطاب الديني [نص مطبوع] : المرأة والسياسة العليا  تجديد
صعوبات في طريق الدعوة / أحمد عرفات  -األصول اإلنسانية عند اإلمام محمد عبده  -والنهضة الحديثة 

  سم. 17*24ص. ;  320 -. 2008القاهرة : مكتبة مدبولي,  -القاضى. 

 9772087170ر.د.م.ك 

SH/1-210-128/1, SH/1-210-128/2 

  القاضى، سعيد اسماعيل   .4917

القاهرة : دار الفكر العربي,  -العقيدة اإلسالمية أساس لتربية عالمية [نص مطبوع] / سعيد اسماعيل القاضى. 
 سم. 17*24ص ;  160 -. 2006

SH/1-240-11/2, SH/1-240-11/1 

  القاضي, فاروق    .4918

بيروت :  -آفاق التمرد [نص مطبوع] : قراءة نقدية في التريخ األوروبي و العربي اإلسالمي / فاروق القاضي. 
  سم. 17*24ص. ;  574 -. 2004المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 

 9953365717ر.د.م.ك 



SH/1-953-187/1 

  القاطرجي, نهى    .4919

لبنان : مجد المؤسسة  -المرأة في منظومة األمم المتحدة [نص مطبوع] : رؤية إسالمية / نهى القاطرجي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  615 -. 2006الجامعية للدراسات و النشر, 

 7104639953ر.د.م.ك 

SH/1-210-70/1, SH/1-210-70/2 

  القاطرجي، نهى    .4920

بيروت : مجد المؤسسة الجامعية  -اب [نص مطبوع] : دراسة تاريخية نفسية إجتماعية / نهى القاطرجي. اإلغتص
  سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  464 -. 2003للدراسات والنشر والتوزيع, 

 9953427445ر.د.م.ك 

SS/1-301-568/1, SS/1-301-568/2 

  القحطاني، هاني محمد   .4921

مية وتحوالتها المعاصرة [نص مطبوع] : قراءة تحليلية في الشكل / هاني محمد القحطاني. مبادئ العمارة اإلسال
  سم. 17*24ص ;  576 -. 2009بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -

 9789953822709ر.د.م.ك 

1-720-21/4, 1-720-21/1 

  القرشي, أمير إبراهيم   .4922

القاهرة : عالم الكتب,   -أمير إبراهيم القرشي; أحمد حسين اللقاني.  /المناهج و المدخل الدرامي [نص مطبوع] 
  سم.  24ص. : غالف مصور: ملون ;  304 -. 2001

 6253232977ر.د.م.ك  -. 304-299ص: -بيبليوغرافية ص

1-792-7/1, 1-792-7/2 

  القرشي, ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد   .4923

م الحسبة [نص مطبوع] / ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد القرشي, إبراهيم معالم القربة في أحكا
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  256 -. 2001لبنان : دار الكتب العلمية,  -شمس الدين. 

 0319974512ر.د.م.ك 

1-250-74/1 

  القرضاوي, يوسف    .4924

 -. 2004القاهرة : دار الشروق,  -سف القرضاوي. خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة [نص مطبوع] / يو

  سم. 24ص. ;  204

 977091021xر.د.م.ك 

SH/1-210-27/1, SH/1-210-27/2 

  القرضاوي, يوسف    .4925

 351 -. 1980بيروت : المكتب اإلسالمي,   -الحالل والحرام في اإلسالم [نص مطبوع] / يوسف القرضاوي. 

 سم.  24ص. ; 

1-210-9/1 



  قرطبي, محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد  ال  .4926

بداية المجتهد و نهاية المقتصد [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد 
 سم. 22ص. ;  498 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -القرطبي. 

1-250-11.1/1 

    القرطبي, محمد بن احمد بن محمد بن رشد  .4927

ط.   -بداية المجتهد و نهاية المقتصد [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن احمد بن محمد بن رشد القرطبي. 
 سم.  22ص. ;  496 -. 1988بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 10

1-250-11.2/1 

  القرطبي، ابي عبد هللا محمد بن أحمد االنصاري    .4928

القاهرة  -: الجزء العاشر / ابي عبد هللا محمد بن أحمد االنصاري القرطبي. الجامع ألحكام القرآن [نص مطبوع] 
 سم. 17*24ص ;  422  -. 1940: دار الكتب المصرية, 

1-220-166/1 

  القرعان،فايز عارف   .4929

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و  -دراسات أسلوبية فى النص القرآنى [نص مطبوع] / فايز عارف القرعان. 
 سم. 24ص ;  186 -. 2004توزيع, ال

SH/1-220-50/1 

  القرعى, أحمد يوسف    .4930

القاهرة :  -العولمة و صدام الحضارات [نص مطبوع] : قراءة في فكر محاضير محمد / أحمد يوسف القرعى. 
 سم.24ص. ; 85  -. 2005مكتبة الشروق الدولية, 

1-327-109/1 

  القرقوري رشيد    .4931

تونس : دار المعارف  -األولى.  -وع] : مفكرا سياسيا / القرقوري رشيد, الشملي منجي. طه حسين [نص مطب
  سم. 24ص. ; 456 -. 2000للطباعة و النشر, 

 9973166647ر.د.م.ك 

1-928-94/1, 1-928-94/2 

  القرني،عائض    .4932

 سم.  24ص. ;   572 -. 2006العبيكات, الرياض : مكتبة  -. 19ط. -ال تحزن [نص مطبوع] / عائض القرني. 

SH/1-210-167/1 

  القره غولي، أنوار علي علوان   .4933

عمان : دار   - األنظمة التصميمية لزخارف المساجد اإلسالمية [نص مطبوع] / أنوار علي علوان القره غولي. 
  سم. 18*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  304 -. 2015الرضوان للنشر و التوزيع, 

 9789957763534ر.د.م.ك   -ص.  303 -ص. 289ص. بيبليو:  287 -ص. 277حق : المال

SH/1-726-21/1, SH/1-726-21/2 



  القريشي، عمر موسى جعفر    .4934

  -أثر الحكومة اإللكترونية في الحد من ظاهرة الفساد اإلداري [نص مطبوع] / عمر موسى جعفر القريشي. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  240 -. 2015بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 

 9786144016534ر.د.م.ك   -ص.  235 -ص. 219بيبليو: 

SH/1-658-41/1, SH/1-658-41/2 

  القريشي، غني ناصر حسين   .4935

  -. 2011عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -الضبط اإلجتماعي [نص مطبوع] / غني ناصر حسين القريشي. 

  سم. 24ن ; ص : غالف ملو 471

 9789957245641ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

SS/1-301-741/1, SS/1-301-741/2 

  القريشي،غني ناصر حسين   .4936

. 2011عمان : دار صفاء للنشر,  -المداخل النظرية لعلم االجتماع [نص مطبوع] / غني ناصر حسين القريشي. 

 سم.  24ص. : غالف ملون ;  440 -

SS/1-301-710/1, SS/1-301-710/2 

  القصاب, عبد الوهاب عبد الستار    .4937

للحرب األمريكية على العراق / عبد الوهاب احتالل ما بعد االستقالل [نص مطبوع] : التداعيات اإلستراتيجية  
  سم.24ص. ; 360 -. 2007لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية,  -. 1ط. -عبد الستار القصاب. 

 9789953821665ر.د.م.ك 

1-953-381/4, 1-953-381/5 

  القصبي, عبد الغفار رشاد    .4938

 -ياسي و مناهج البحث / عبد الغفار رشاد القصبي. مناهج البحث في علم السياسة [نص مطبوع] : التحليل الس

 سم. 24ص. ;  282 - . 2004القاهرة : مكتبة اآلداب, 

1-320-89.1/1, 1-320-89.1/2 

  القصبي, عبد الغفار رشاد    .4939

القاهرة : مكتبة   -مناهج البحث في علم السياسة [نص مطبوع] : بناء المقاييس / عبد الغفار رشاد القصبي. 
  سم. 24ص. ;  260 -. 2004اب, اآلد

 9775919515ر.د.م.ك 

1-320-89.2/1, 1-320-89.2/2 

  القصبي, عبد الغفار رشاد    .4940

القاهرة :  -الرأي العام و التحول الديمقراطي في عصر المعلومات [نص مطبوع] / عبد الغفار رشاد القصبي. 
  سم.24ص ; 365 -. 2004مكتبة اآلداب, 

 8888223977ر.د.م.ك 

1-320-267/1, 1-320-267/2 

  القصير, عبد القادر    .4941

األسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية في علم االجتماع الحضري و األسري 
 سم. 24ص. : غالف مصور باألوان ;  304 -. 1999بيروت : دار النهضة العربية,  -عبد القادر القصير.  /



SS/1-301-216/1, SS/1-301-216/2 

  القضاة , على مصطفى    .4942

العالم اإلسالمي بين الماضي والحاضر [نص مطبوع] / خالد محمد القضاة; حسين محمد الربابعة; على مصطفى  
  سم.17*24ص ; 258 -. 2009عمان : دار قنديل,  -القضاة. 

 9789957250584ر.د.م.ك 

SH/1-953-293/1, SH/1-953-293/2 

  القضاه, محمد فرحان    .4943

عمان : دار الحامد :   -أساسيات علم النفس التربوي [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق / محمد فرحان القضاه. 
  سم. 24ص. ;  508 -. 2006دار الراية, 

 4283329957ر.د.م.ك 

SS/1-150-188/9, SS/1-150-188/1 

  القطان عبد الكريم محمد رؤوف    .4944

االولى.  -نوب العراق [نص مطبوع] : من الطفولة إلى المنفى / القطان عبد الكريم محمد رؤوف. مذكرات من ج
  سم.24ص. ; 285 -لبنان : دار الساقي, [د.ت].  -

 1855164132ر.د.م.ك 

1-928-86/1, 1-928-86/2 

  القطاونه، ايمان طه طايع   .4945

/ أديب  Language and cognitive growth of childrenالنمو اللغوي والمعرفي للطفل [نص مطبوع] = 
  -عمان : مكتبة المجتمع العربي : دار اإلعصار, [د.ت].  -عبد هللا محمد النوايسه; ايمان طه طايع القطاونه. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ;  230

SS/1-150-735/1, SS/1-150-735/2 

  القطاوي ، سحر منصور احمد   .4946

 -القاهرة : دار الكتاب الحديث, الجزائر.  -مقاييس أساليب العقاب [نص مطبوع] / سحر منصور احمد القطاوي. 

  سم. 16*23ص. ;  28

 9789773503299ر.د.م.ك 

SS/1-150-787/1, SS/1-150-787/2 

  القطيبي،غازي بن عبد الرحمان    .4947

.  4ط -مطبوع] : حملة إعالمية أم مواجهةسياسية؟! / غازي بن عبد الرحمان القطيبي. أمريكا والسعودية [نص  

  سم.24ص : غالف مص ومل ; 135  -عمان : دار الفارس, [د.ت].  -

 9953369348ر.د.م.ك 

SH/1-327-134/41, SH/1-327-134/42 

  القفاص, نصر    .4948

 ,ANEPالجزائر :  -ة الجزائرية / نصر القفاص. الدائرة المغلقة [نص مطبوع] : حوارات على ضفاف األزم

  سم. 24ص ;  321 - .2004

 3086219947ر.د.م.ك 

1-320-224/1, 1-320-224/2 



  القال, إبراهيم على السيد   .4949

تاريخ مصر اإلسالمية وجوانب من حضارتها [نص مطبوع] : منذ الفتح اإلسالمي حتى نهاية العصر الفاطمي( 
ص ; 331 -. 2007القاهرة : دار العلم واإليمان,  -) / إبراهيم على السيد القال. 1171-640ه/ 20-567

  سم.24*17*

 9773080889ر.د.م.ك 

SH/1-953-259/3, SH/1-953-259/1 

  القماطي, هنية مفتاح    .4950

طرابلس : منشورات قان يونس,   -نظرية القيمة عند كليرنس لويس [نص مطبوع] / هنية مفتاح القماطي. 
  سم. 24ص. ;  282 -. 2001

 9959240339ر.د.م.ك 

SH/1-120-11/1, SH/1-120-11/2 

  القمش, مصطفى نوري    .4951

. 2012عمان : دار الثقافة العلمية,  -الموهوبون [نص مطبوع] : ذوو صعوبات التعلم / مصطفى نوري القمش. 

  سم. 24ص. ;  471 -

 97899957167417ر.د.م.ك  -. 469-433بيبليوغرافيا:ص.

1-370-952/1, 1-370-952/2 

  القمش،مصطفى نوري    .4952

ص. : غالف  431 -. 2011عمان : دار المسيرة,  -اإلعاقات المتعددة [نص مطبوع] / مصطفى نوري القمش. 
 سم. 24مصور ; 

1-370-714/1, 1-370-714/2 

  القمش،نوري مصطفى    .4953

[نص مطبوع] : مقدمة في التربية الخاصة / نوري مصطفى سيكولوجية األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة 
  سم. 17*  24ص. ; 374 -. 2010عمان : دار المسيرة,  -. 3ط. -القمش, خليل عبد الرحمن المعايطة. 

 6359069957ر.د.م.ك 

1-370-352/15, 1-370-352/16 

  القمودي, سالم    .4954

القاهرة :  -فسية المشتركة للسلطة / سالم القمودي. سيكولوجية السلطة [نص مطبوع] : بحث في الخصائص الن
  سم. 24ص. ;  80 -. 1999مكتبة مدبولي, 

 9772082578ر.د.م.ك 

1-320-78/1, 1-320-78/2 

  القوابعة، سليمان   .4955

عمان  -موسوعة الجنوب األرض واإلنسان [نص مطبوع] : المجلد الخامس: محافظة الطفيلة / سليمان القوابعة. 
  سم.  25ص. : غالف مصور. ;  198 -. 2012ازوري, : الي

 ص. 193 -ص. 191بيبليو: 

SH/1-030-7.5/1, SH/1-030-7.5/2 



  القوزي, محمد علي   .4956

بيروت : دار النهضة العربية,   -محاضرات في قضايا تاريخية معاصرة [نص مطبوع] / محمد علي القوزي. 
 سم.17* 24ص. : مص.مل. ;  344 -. 2004

SH/1-953-193/1, SH/1-953-193/10 

  القوزي, محمد علي   .4957

بيروت : دار النهضة   -العالقات الدولية في التاريخ الحديث و المعاصر [نص مطبوع] / محمد علي القوزي. 
 سم. 24ص. ;  416 -. 2002العربية, 

1-327-46/1, 1-327-46/2 

  القوزي, محمد علي   .4958

.  2006لبنان : دار النهضة العربية,  -معاصر [نص مطبوع] / محمد علي القوزي. في تاريخ إفريقيا الحديث وال

  سم.24ص. : مص.مل. ; 379 -

 9953458162ر.د.م.ك 

1-902-52/1, 1-902-52/2 

  القوزي، محمد علي    .4959

دار بيروت :  -تاريخ الشرق األقصى الحديث و المعاصر [نص مطبوع] / حسان حالق; محمد علي القوزي. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 285 -. 2001النهضة العربية, 

 ص 277-ص276ص -بيبليو.ص

1-953-537/1, 1-953-537/2 

 [د.م] : [د.ن], [د.ت].  -. القياس ال [نص مطبوع]  .4960

  القيام, إسماعيل محمود منيزل   .4961

عمان : دار   -نيزل القيام. لغات القبائل في كتب إعراب القرآن و معانيه [نص مطبوع] / إسماعيل محمود م
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  245 -. 2007الحامد, 

  73703299579ر.د.م.ك 

SH/1-220-40/1 

  القيرواني, عبد هللا بن أبي زيد    .4962

-la risala d'Ibn Abi Zayd Alرسالة اإلمام العالم العالمة الحبر البحر الفهامة [نص مطبوع] = 

Quayrawani القاهرة : دار الكتاب المصري ; الجزائر : ديوان المطبوعات  -أبي زيد القيرواني.  / عبد هللا بن
 سم. 22ص. ;  177 -.  1988الجامعية, 

SH/1-250-86/1, SH/1-250-86/2 

  القيسي, عودة هللا منيع    .4963

 83 -. 2004مد, عمان : دار الحا -اإلعجاز اللغوي في آيات الصيام [نص مطبوع] / عودة هللا منيع القيسي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 4056329957ر.د.م.ك 

SH/1-220-126/1 



  القيسي, ناهض عبد الرزاق   .4964

ص. ;  118 -. 2006عمان : دار المناهج,  -الدور اإلعالمي للنقود [نص مطبوع] / ناهض عبد الرزاق القيسي. 
  سم. 17×24

 995718122ر.د.م.ك 

SH/1-210-102/1, SH/1-210-102/2 

  القيسي، هناء محمود   .4965

عمان : دار المناهج   -اتجاهات حديثة / هناء محمود القيسي.  -نظريات-اإلدارة التربوية [نص مطبوع] : مبادئ
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 258 -. 2010للنشر و التوزيع, 

 258-251بيبليوغرافيا:ص.

1-370-925/1, 1-370-925/2 

  يوسف الكاندهلوي, محمد   .4966

  713 -بيروت : دار المعرفة, [د.ت].  -حياة الصحابة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد يوسف الكاندهلوي. 

 سم.  26ص. ; 

1-230-37.2/1 

  الكايد، هاني    .4967

عمان : دار الراية للنشر و  -ميثولوجيا [نص مطبوع] : الخرافة و االسطورة في علم االجتماع / هاني الكايد. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  402 -. 2010زيع, التو

 9789957499945ر.د.م.ك 

SS/1-301-760/1, SS/1-301-760/2 

  الكبيسي, عبد الغني    .4968

ص. ;  368 -. 2007الكويت : دار الفالح,   -أساسيات الثقافة اإلسالمية [نص مطبوع] / عبد الغني الكبيسي. 
 سم. 24

SH/1-210-78/1, SH/1-210-78/2 

  الكبيسي، عبد المجيد حميد   .4969

التربية السكانية [نص مطبوع] : المفاهيم، االهداف، المحتوى، منحى النظم، المنهجية، التقويم / عبد المجيد حميد 
 24ص. : غالف مصور بااللوان ;  428 -. 2011عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,  -الكبيسي. 

  سم.

 9789957525514ر.د.م.ك 

SS/1-301-806/1, SS/1-301-806/2 

  الكبيسي،فوزية عودة    .4970

  -. 1ط. -اإلجتماعية / فوزية عودة الكبيسي.  توزيع رياض األطفال [نص مطبوع] : من الناحية اإلقتصادية و

  سم. 17سم*24ص. ; 158 -. 2008األردن : دار صفاء, 

 9789957242916ر.د.م.ك 

1-370-537/1, 1-370-537/3 



مزيدة منقحة.  2ط.  -الكتابة للتلفزيون و اإلذاعة ووسائل اإلعالم الحديثة [نص مطبوع] / أحمد نوري.   .4971
  سم. 24ص. ;  553 -. 2008الجامعي, دبي : دار الكتاب  -

 552ص. -549بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-001.5-758/1, SH/1-001.5-758/2 

  الكتاني, علي بن المنتصر   .4972

المسلمون في أوروبا و امريكا [نص مطبوع] : الجزء االول و الثاني / علي بن المنتصر الكتاني; نزهة بنت عبد 
  .17*سم 24ص. ; 372+336ص -. 2005دار الكتب العلمية,  بيروت : -الرحمن الكتاني. 

 2745148036ر.د.م.ك 

SH/1-953-201/1 

  الكتاني, محمد ابراهيم   .4973

الرياض  -تجديد الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد ابراهيم الكتاني, أحمد الخمليشي محمد العربي الخطابي. 
 سم. 24ص. ;  144 -. 1989: مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود, 

SH/1-210-40/1 

  الكتبي, ابتسام    .4974

  -الديمقراطية و التنمية الديمقراطية في الوطن العربي [نص مطبوع] / ابتسام الكتبي, جمال الشلبي إيليا حريق. 

 سم. 24ص. ;  396 -. 2004بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, 

1-320-167/1, 1-320-167/2 

  , محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي  .4975

 -فوات الوفيات [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي; محمد محي الدين عبد الحميد. 

 سم.24ص. ; 658 -. 1951القاهرة : مكتبة النهضة المصرية, 

1-928-46.2/1 

  الكتبي، عبد الرحمن حمادو    .4976

رسالة في الطب النووي / عبد -2-تفسير سورة الفاتحة -1بوع] : مع ابن يوسف السنوسي اإلمام [نص مط
  سم. 17*24ص. ;   188 -. 2011الجزائر : دار كردادة,  -الرحمن حمادو الكتبي. 

 978996199921ر.د.م.ك 

1-920-27/1 

  الكثيري الفاضل بن حميدة    .4977

  -اهج التعليمية / الكثيري الفاضل بن حميدة. المنهج التربوي ونظام التقييم [نص مطبوع] : دراسة تربوية في المن

 سم.24ص. ; 266 -لبنان : دار الهادي, [د.ت].  -األولى. 

1-370-289/1, 1-370-289/2 

  الكرداني، محمد فتحي    .4978

د.م. :  -التربية العملية بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / محمد فتحي الكرداني, مصطفى السايح محمد. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ; 230 -. 2003معيين, دار الجا

1-370-926/1, 1-370-926/2 



  الكردي، أمل محي الدين   .4979

 -. 2016عمان : دار اليازوري,   -دور النساء في الخالفة العباسية [نص مطبوع] / أمل محي الدين الكردي. 

  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  273

 9789957125486ر.د.م.ك 

SH/1-953-774/1, SH/1-953-774/2 

  الكردي،أحمد الحجي   .4980

دمشق : دائرة  -بحوث في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : اإليمان، النذور، كفارة اليمين / أحمد الحجي الكردي. 
 سم. 24ص. ;  528 -. 1977المعارف, 

1-250-95/1 

  الكساب، علي عبد الكريم   .4981

عمان : دار يافا العلمية للنشر و التوزيع,   -ي عبد الكريم الكساب. تاريخ صدر اإلسالم [نص مطبوع] / عل
  سم.24ص. : غالف مصور بااللوان ; 311 -. 2010

 9789957537203ر.د.م.ك  -. 310ص-299بيبليوغرافيا:ص

SH/1-953-567/1, SH/1-953-567/2 

  الكساب، علي عبد الكريم   .4982

م) / علي   1258-1242ه/  656- 640الخليفة المستعصم با� (  األلقاب ودالالتها [نص مطبوع] : على نقود
 سم. 17*24ص ;  190 -. 2009عمان : دار يافا العلمية,  -عبد الكريم الكساب. 

1-737-6/1, 1-737-6/2 

  الكسجي،محمد أحمد    .4983

ص. 336 -. 2012 عمان : دار أسامة, -. 1ط.  -الجودة في التعلم عن بعد [نص مطبوع] / محمد أحمد الكسجي. 
  سم.  24: غالف ملون ; 

 9789957224431ر.د.م.ك 

1-370-756/1, 1-370-756/2 

  الكسواني, مصطفى خليل   .4984

عمان : دار الثقافة العلمية,  -. 1ط. -أساسيات تصميم التدريس [نص مطبوع] / مصطفى خليل الكسواني. 
  سم.24ص ; 207 -. 2007

 1318169957ر.د.م.ك 

1-370-232/1, 1-370-232/2 

  الكعبي, عبد الحكيم    .4985

ص. :  272 -. 2006عمان : دار اسامة للنشر,  -عصر الخلفاء الراشدين [نص مطبوع] / عبد الحكيم الكعبي. 
  (موسوعة التاريخ االسالمي). -سم.  24مص.مل. ; 

 ص 268-ص260ص -بيبليو.ص

1-953-179/1 

  الكعبي، عبد الحكيم    .4986

الجزائر : دار سنجاق  -موسوعة التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] : عصر النبوة و ما قبله. / عبد الحكيم الكعبي. 
 سم.20سم*28ص. ; 112 -. 2011الدين للكتاب, 



1-953-411.7/1 

  الكعكي، يحي احمد   .4987

 327 -. 2005بيروت : دار النهضة العربية,   -عكي. في االصولية الصهيونية [نص مطبوع] / يحي احمد الك

 سم.  24ص : غالف ملون ; 

1-320-410/1, 1-320-410/10 

 [د.م] : [د.ن], [د.ت]. -. الكفاءة السيميائية [نص مطبوع]  .4988

  الكفافي، عبد الحميد    .4989

القاهرة : دار الفجر   -حماية و صيانة التراث األثري [نص مطبوع] / أحمد إبراهيم عطية; عبد الحميد الكفافي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;   373 -. 2003للنشر و التوزيع, 

  9773580121ر.د.م.ك 

SH/1-913-15/1 

  الكفراوي, عوف محمد    .4990

القاهرة : مكتبة  -مزيدة ومنقحة.  02ط. -وف محمد الكفراوي. الرقابة المالية في اإلسالم [نص مطبوع] / ع
  سم. 24ص. ;  388 -. 1997ومطبعة اإلشعاع الفنية, 

 381-367بيبليوغرافيا ص ص:

1-250-13/1 

  الكفري, محمود عبد الحميد   .4991

دمشق   -ميد الكفري. العالقات السرية بين اليهودية و بين الماسونية و الصهيونية [نص مطبوع] / محمود عبد الح
 سم. 24ص. ;  240 -. 2002: دار قتيبة ; بيروت : [د.ن], 

1-327-102/1, 1-327-102/2 

  الكلوب, بشير عبد الرحيم   .4992

. 1999عمان : دار الشروق,  -التكنولوجيا في عملية التعلم و التعليم [نص مطبوع] / بشير عبد الرحيم الكلوب. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ; 359 -

 2077009957ر.د.م.ك 

SS/1-370-109/1, SS/1-370-109/2 

  الكناني, عبد الرحمن جعفر    .4993

منمنمات محمد راسم الجزائري [نص مطبوع] : روح الشرق في الفن التشكيلي العلمي : دراسة فنية / عبد 
  سم. 21;  ص. : غالف : ملون, مصور 108 -. 2012الجزائر : اإلبريز,  -الرحمن جعفر الكناني. 

 9931911432ر.د.م.ك 

SH/1-745-52/1 

  الكناني, عذاب طاهر    .4994

القاهرة :  -التأثيرات البيئية للمواد المشعة طبيعيا [نص مطبوع] : الوقاية وإزالة التلوث / عذاب طاهر الكناني. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  166 -. 2008دار الفجر, 

 9773581683ر.د.م.ك 

SS/1-301-702/1, SS/1-301-702/2 



 الكناني،ممدوح عبد المنعم   .4995
عمان : دار   -. 2ط. -ممدوح عبد المنعم الكناني.  / [Texte imprimé] سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته

سم 17*24ص. ;  472 -. 2015المسيرة,  . 

ISBN 9789957062545 

SS/1-150-901/1, SS/1-150-901/2 

  ، ابتسام الكنبي  .4996

بيروت : مركز دراسات  -الديمقراطية و التنمية الديموقرلطية في الوطن العربي [نص مطبوع] / ابتسام الكنبي. 
  (سلسلة كتب المستقبل العربي).  -سم.  24: غالف ملون ;  395 -. 2004الوحدة العربية, 

 9953450013ر.د.م.ك 

1-320-411/1, 1-320-411/2 

  جعفر حسين محمد أبل الكندري, أحمد    .4997

اإليديولوجيا و علم االجتماع [نص مطبوع] : دراسة في النظرية اإلجتماعية / أحمد جعفر حسين محمد أبل 
  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;   273 -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -الكندري. 

 273ص. -276بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-301-180/4, SH/1-301-180/1 

  الكواري, علي خليفة    .4998

المسألة الديمقراطية في الوطن العربي [نص مطبوع] / علي خليفة الكواري, سعيد زيداني محمد عابد الجابري.  
  سم. 24ص. ;  332 -. 2002بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -. 2ط. -

 9953431108ر.د.م.ك 

1-320-169/1, 1-320-169/2 

  الكوفحي، خليل محمد   .4999

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و  -مهارات في الفنون التشكيلية [نص مطبوع] / خليل محمد الكوفحي. 
  سم. 17*24ص ;  154 -. 2009التوزيع, 

 9957466127ر.د.م.ك 

1-745-10/1, 1-745-10/2 

  الكيالي، عبد الوهاب    .5000

/   Encyclopedia of politics . volum.1جزء األول . من أ إلى ث = موسوعة السياسة [نص مطبوع] : ال

ص. : غالف   961 -. 1999بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -. 4ط. -عبد الوهاب الكيالي. 
 سم. 25x17ملون. صور.إيض. ; 

1-320-483.1/1 

  الكيالي، عبد الوهاب    .5001

/   Encyclopedia of politics . volum.2ء الثاني . من ج إلى ر =  موسوعة السياسة [نص مطبوع] : الجز

ص. : غالف   901 -. 2001بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -. 4ط. -عبد الوهاب الكيالي. 
 سم. 25x17ملون. صور.إيض. ; 

1-320-483.2/1 



  الكيالي، عبد الوهاب    .5002

/   Encyclopedia of politics . volum.3الثالث . من ز إلى ع =  موسوعة السياسة [نص مطبوع] : الجزء

ص. : غالف   872 -. 1992بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -. 2ط. -عبد الوهاب الكيالي. 
 سم. 25x17ملون. صور.إيض. ; 

1-320-483.3/1 

  الكيالي، عبد الوهاب    .5003

/   Encyclopedia of politics . volum.4موسوعة السياسة [نص مطبوع] : الجزء الرابع . من ع إلى ق = 

ص. : غالف ملون.  851 -. 1990بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -عبد الوهاب الكيالي. 
 سم.  25x17صور.إيض. ; 

1-320-483.4/1 

  الكيالي، عبد الوهاب    .5004

 Encyclopedia of politics . volum.5لسياسة [نص مطبوع] : الجزء الخامس . من ك إلى م = موسوعة ا

ص. : غالف ملون.  720 -. 1999بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -عبد الوهاب الكيالي.  /
 سم.  25x17صور.إيض. ; 

1-320-483.5/1 

  الكيالي، عبد الوهاب    .5005

 Encyclopedia of politics . volum.6نص مطبوع] : الجزء السادس . من م إلى ن = موسوعة السياسة [

ص. : غالف   686 -. 1995بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -. 3ط. -عبد الوهاب الكيالي.  /
 سم. 25x17ملون. صور.إيض. ; 

1-320-483.6/1 

  الكيالي، عبد الوهاب    .5006

/   Encyclopedia of politics . volum.7ص مطبوع] : الجزء السابع . من ه إلى ي =  موسوعة السياسة [ن

ص. : غالف ملون.  676 -. 1994بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر,  -عبد الوهاب الكيالي. 
  سم.  25x17صور.إيض. ; 

 ص. 674مالحق : 

1-320-483.7/1 

  الكيالني, عبد هللا زيد    .5007

 -و التقويم في التعلم والتعليم [نص مطبوع] / عبد هللا زيد الكيالني, عبد الرحمن عدس, أحمد التقي. القياس 

  سم.24ص. ; 527  -. 2009القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات, 

 9789776274433ر.د.م.ك 

1-370-387/7, 1-370-387/5 

  الالوندي, سعيد    .5008

القاهرة : نهضة مصر   -. 2ط. -ة العالم [نص مطبوع] : حرب باردة جديدة / سعيد الالوندي. أمريكا في مواجه
 سم. 24ص. ;   294 -. 2004للطباعة, 

1-327-96/1 



  الالوندي, سعيد    .5009

القاهرة : نهضة مصر,   -الشرق األوسط الكبير [نص مطبوع] : مؤامرة امريكية ضد العرب / سعيد الالوندي. 
  سم. 24ص. ;  300 -. 2005

 9771429833ر.د.م.ك 

1-327-69/13, 1-327-69/10 

  الالوندي, سعيد    .5010

القاهرة  -وفاة األمم المتحدة [نص مطبوع] : أزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة األمريكية / سعيد الالوندي. 
  سم.  24ص. ;  352 -. 2004: نهضة مصر, 

 977142601xر.د.م.ك 

1-327-79/1, 1-327-79/2 

  اللجائي، أبي القاسم عبد الرحمان بن يوسف   .5011

.  2003بيروت : دار صادر,  -كتاب شمس القلوب [نص مطبوع] / أبي القاسم عبد الرحمان بن يوسف اللجائي. 

  سم. 17*24ص. ;  282 -

 9953130566ر.د.م.ك 

SH/1-260-16/1, SH/1-260-16/2 

  اللحام، محمود عزت    .5012

عمان : دار   -إللكترونية [نص مطبوع] : ( الرقمية ) / ماهر عودة الشمايلة; محمود عزت اللحام. الصحافة ا
  سم.  18*25ص. : غالف مصور. ;  227 -. 2015اإلعصار, 

 9789957524777ر.د.م.ك   -ص.  225 -ص. 217بيبليو: 

SH/1-070-433/1 

  اللحية،الحسن    .5013

  -[د.م] : دار نشر المعرفة, [د.ت].  -تعاريف و مفاهيم / الحسن اللحية. دينامية الجماعات [نص مطبوع] : 

  ).4(المعارف البيداغوجية ;  -سم . 19ص. : غالف ملون ; 152

 978995420234xر.د.م.ك 

1-370-683/1, 1-370-683/2 

  اللحية،الحسن    .5014

 -سم. 20ص. ; 87 -المعرفة, [د.ت]. الرباط : دار نشر  -بيداغوجيا التعاقد [نص مطبوع] / الحسن اللحية. 

  ).2(المعارف البيداغوجية ; 

 9789954202307ر.د.م.ك 

1-370-820/2, 1-370-820/3 

  اللداوي، مصطفى يوسف   .5015

 141 -. 2008الجزائر : دار قرطبة,  -قراءة في العقل اإلسرائيلي [نص مطبوع] / مصطفى يوسف اللداوي. 

  سم. 23ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789947836941ر.د.م.ك 

SH/1-953-749/1 



  اللغوي, أبي الطيب    .5016

القاهرة : دار اآلفاق  -كتاب مراتب النحويين [نص مطبوع] / أبي الطيب اللغوي; محمد زينهم محمد عزب. 
  سم. 24ص. ;  180 -. 2003العربية, 

 9773440427ر.د.م.ك 

1-928-50/1, 1-928-50/2 

اللمع على نظم البدع و يليه اقامة البراهين العظام على نفي التعصب الديني في اإلسالم و يليه أنفس درة   .5017
في مسألة الهجرة و يليه تنبيه المغتربين و الرد على اخوان الشياطين و يليه الحقائق [نص مطبوع] / إشراف عبد  

 17*24ص ;   41ص+ 81ص+  33 ص +  78ص+319 -. 2011الجزائر : دار كركدة,  -الرحمن دويب. 

  ).3(ذاكرة الجزائر ;  -سم. 

 9789961999226ر.د.م.ك 

1-210-221.3/1 

  اللوح،أحمد حسن   .5018

 -التدريس الممسرح [نص مطبوع] : رؤية حديثة في التعلم الصفي / عزو إسماعيل عفانة; أحمد حسن اللوح. 

 سم.  24ص. : غالف ملون ; 374 -. 2008عمان : دار المسيرة, 

1-370-780/1, 1-370-780/2 

  اللوزي، موسى    .5019

عمان : زمزم ناشرون و موزعون,  -أسس العالقات العامة [نص مطبوع] : المفاهيم و األسس / موسى اللوزي. 
  سم.X17سم24ص. ;  288 -. 2010

 9789957720155ر.د.م.ك 

1-659-59/2, 1-659-59/3 

  اللولب , حبيب حسن    .5020

الجزائر : نشورات سيدي  -و الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / حبيب حسن اللولب. التونسيون 
 سم. 24ص. : غالف مصور ;  550 -نايل, [د.ت]. 

SH/1-965-917.2/1, SH/1-965-917.2/2 

  اللولب , حبيب حسن    .5021

الجزائر : منشورات سيدي  -اللولب.  التونسيون و الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء االول / حبيب حسن
 سم. 24ص. : غالف مصور. ;  639 -نايل, [د.ت]. 

SH/1-965-917.1/1, SH/1-965-917.1/2 

  اللولب , حبيب حسن    .5022

الجزائر : منشورات سيدي  -التونسيون و الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / حبيب حسن اللولب. 
  سم. 24ص. : غالف مل.مص. ;  336 -. 2013نايل, 

 9789931431367ر.د.م.ك 

SH/1-965-917.3/1 

  اللولب، حبيب حسن    .5023

الجزائر : وزارة  -) [نص مطبوع] / حبيب حسن اللولب.  1962 -1876الطلبة الجزائريون بالبالد التونسية ( 



  سم. 16*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  743 -. 2013الثقافة, 

 9789931432258ر.د.م.ك   -ص.  738 -ص. 637بيبليو: 

1-965-938/1 

 اللولب،حبيب حسن    .5024
الجزائر :   -حبيب حسن اللولب.  / [Texte imprimé] أبحاث و دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر

سم 24ص. ;  528  -. 2013منشورات سيدي نايل,  . 

524ص-515بيبليو.:ص . - ISBN 9789931431343 

SH/1-953-619/1 

  الليثي, رشا جمال نور الدين    .5025

القاهرة  -. 1ط. -الجودة الشاملة في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / رشا جمال نور الدين الليثي. 
  سم.24ص. ; 315 -. 2009: دار الفكر العربي, 

 948000042ر.د.م.ك 

1-370-380/4, 1-370-380/1 

 24ص. ; 116 -. 1987الجزائر : شهاب,  - . المأثورات [نص مطبوع] : لإلمام الشهيد حسن البنا  .5026

 سم.

1-210-136/1 

 24ص. ; 116 -. 1987الجزائر : شهاب,  - . المأثورات [نص مطبوع] : لإلمام الشهيد حسن البنا  .5027

 سم.

  المازني, إسالم   .5028

ص. ;  160 -. 2010دمشق : دار العراب,  - [نص مطبوع] / إسالم المازني. تاريخ الطب واألطباء المسلمين 
  سم. 24

SH/1-210-86/1, SH/1-210-86/2 

  الماغوط،محمد   .5029

  سم.22ص ; 224 -. 2007دمشق : دار المدى,  -األرجوحة [نص مطبوع] / محمد الماغوط. 

 x886843052ر.د.م.ك 

1-792-66/1, 1-792-66/2 

  ، قبيلة فارس   المالكي  .5030

عمان : دار   -/ قبيلة فارس المالكي.  History of architectureتاريخ العمارة عبر العصور [نص مطبوع] = 
  سم. 17*24ص. ;  368 -. 2006المناهج, 

 9789957181413ر.د.م.ك 

SH/1-720-47/1, SH/1-720-47/2 

  المالكي, موزة   .5031

 -. 1996بيروت : دار النهضة العربية,  -مطبوع] / موزة المالكي. أطفال بال مشاكل زهور بال أشواك [نص 

 سم. 21ص. ;  184



SS/1-150-177/1, SS/1-150-177/2 

  المالكي، قبيلة فارس    .5032

إعادة التأهيل / قبيلة فارس المالكي.  -الصيانة  - اإلبداعات العمرانية والمعمارية العربية [نص مطبوع] : الحفاظ 
 سم. 17*24ص ;  418 -. 2011الوراق للنشر و التوزيع, عمان :  -

1-720-22/1, 1-720-22/2 

  الماوردي، أبو الحسن علي   .5033

 -. 2008بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 5ط  -أدب الدنيا والدين [نص مطبوع] / أبو الحسن علي الماوردي. 

  سم. 17*24ص. ;  320

 9782745102737ر.د.م.ك 

SH/1-210-95/1 

  المبارك ، راشد    .5034

 -. 2006دمشق : دار القلم ; بيروت : الدار الشامية,  -التطرف...خبر عالمي [نص مطبوع] / راشد المبارك. 

 سم. 17*24ص. ;  190

SS/1-320-522/1, SS/1-320-522/2 

  المبسلي،خلفان بن محمد بن خميس   .5035

مبادئ االقتصاد المعرفي في النظام التربوي بسلطنة عمان  تصورات اإلداريين التربويين حول إمكانية تطبيق  
 -. 2011إربد : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,   -[نص مطبوع] / خلفان بن محمد بن خميس المبسلي. 

  سم. 24ص : غالف ملون ; 115

 9789957703943ر.د.م.ك 

1-370-791/1, 1-370-791/2 

  المبعوث،محمد حسن سعيد   .5036

يط التربوي بين النظرية و الممارسة [نص مطبوع] : نحو تربية اسالمية عربية / محمد حسن سعيد التخط
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 307 -. 2013عمان : دار الحامد,   -المبعوث.  

 9789957327187ر.د.م.ك  -مالحق. 

1-370-922/1, 1-370-922/2 

  المبيض, محمد احمد   .5037

القاهرة : مؤسسة المختار,  -يعة اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد احمد المبيض. مصلحة حفظ النفس في الشر
  سم. 24ص. ;  478 -. 2004

 9773820351ر.د.م.ك 

SH/1-250-21/1 

  المبيضين، عاكف محمد   .5038

ص. : غالف   288 -. 2014عمان : دار أمجد,  -علم النفس األمني [نص مطبوع] / عاكف محمد المبيضين. 
  سم. 24لوان ; مصور باأل

 9789957990312ر.د.م.ك 

SS/1-362-16/1, SS/1-362-16/2 



المتجر الربيح والمسعى الرجيح في شرح الجامع الصحيح [نص مطبوع] : لالمام العالمة ابي عبد هللا   .5039
يهوب.  م : الجزء االول / حفيظة سعيد بلم 1439ه/842محمد بن احمد بن مرزوق الحفيد التلمساني المتوفي سنة 

  سم. 25ص. ;  261 -. 2011الجزائر : دار التنوير,  -

 9789947946015ر.د.م.ك 

1-250-108.1/1, 1-250-108.1/2 

  المتحف الوطني سطيف   .5040

مدينة سطيف خالل الحكم اإلسالمي بين القرنين الثاني والثامن هجريين/ الثامن والثاني عشر ميالديين [نص  
 سم.  23ص. : غالف مصور باأللوان ;  183 -(د.م) : (د.ن), [د.ت].  -الوطني سطيف. مطبوع] / المتحف 

SH/1-965-1056/1 

  المتحف الوطني لآلثار    .5041

.  1984الجزائر : المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية,  -السكة اإلسالمية [نص مطبوع] / المتحف الوطني لآلثار. 

 سم. 21ص.] : غالف: مصور ;  19[  -

SH/1-910-38/1, SH/1-910-38/2 

  المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات والخط العربي   .5042

(د.م) :  -فن المنمنمات والزخرفة [نص مطبوع] / المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات والخط العربي. 
 .سم  32ص. : غالف ملون ;  245 -. 2007المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات والخط العربي, 

SH/1-745-48/1 

  المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر    .5043

(د.م) : المتحف الوطني للفن الحديث   -بريق إفريقيا [نص مطبوع] / المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر. 
 سم. 30ص. ;   83 -والمعاصر, [د.ت]. 

SH/1-708-6/1, SH/1-708-6/2 

  اصر بالجزائر  المتحف الوطني للفن الحديث والمع  .5044

(د.م) : المتحف  -أنماط العيش، إعادة قراءة [نص مطبوع] / المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بالجزائر. 
 سم. 30ص. : غالف ملون ;  70 -الوطني للفن الحديث والمعاصر, [د.ت]. 

SH/1-709-30/1, SH/1-709-30/2 

  المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية    .5045

[د.م] : المتحف  -لحياة اليومية في مدينة الجزائر [نص مطبوع] / المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية. ا
 سم. 22ص. : غالف مصور باأللوان ; 171 -الوطني للفنون والتقاليد الشعبية, [د.ت]. 

SH/1-701-47/1 

  المترك, عمر ابن عبد العزيز    .5046

  -. 3ط. -نظر الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / عمر ابن عبد العزيز المترك.  الربا والمعامالت المصرفية في

 سم. 24ص. ;  478 -ه]. 1418الرياض : دار العاصمة, [

1-250-21/1 



  المتولي, صبري    .5047

 132 -. 2003القاهرة : زهراء الشرق,  -اإلتجاه األصولي في علوم القرآن [نص مطبوع] / صبري المتولي. 

 سم.  24ص. ; 

SH/1-220-31/1, SH/1-220-31/2 

  المتولي, صبري المتولي   .5048

القاهرة : مكتبة زهراء الشرق,  -. 02ط. -مصادر التراث العربي [نص مطبوع] / صبري المتولي المتولي.  
  سم.24ص. : غالف مصور . ; 164 -. 2007

 1270314977ر.د.م.ك 

1-701-28/1, 1-701-28/2 

  المتولي،صبري    .5049

القاهرة  -التفسير التحليلي للقرآن الكريم [نص مطبوع] : األصول النظرية،والدراسة التطبيقية / صبري المتولي. 
  سم. 24ص. ;  244 - : مكتبة زهراء الشرق, [د.ت]. 

 8126819977ر.د.م.ك 

SH/1-220-56/1 

  المجاوي، الشيخ الهبري   .5050

الجزائر :  -الغفار [نص مطبوع] / الشيخ الهبري المجاوي.  الثاني, واحة الوعظ االعتبار من كالم العزيز
  سم.24ص. : مص.مل. ; 334 -. 2011منشورات وزارة الشؤون الدينية و األوقاف, 

  9789931384366ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-220-132.2/1, SH/1-220-132.2/2 

  المجاوي، الهبري    .5051

الجزائر : دار الكتاب   -من كالم العزيز الغفار [نص مطبوع] / الهبري المجاوي. االول, واحة الوعظ و االعتبار 
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  24ص. : غالف مص. و مل. ;  360 -. 2011الملكي, 

  9789931902034ر.د.م.ك 

 محتوي في : , االول

SH/1-220-132.1/1 

اوى الشيخ العالمة أحمد حمانيالمجلد الثالث, فت  .5052  [Texte imprimé] / Préf.  .مصطفى صابر- 

الجزائر : عالم المعرفة  -. 2013 , [s.d]. - 524  ; .الشيخ أحمد حماني و أعماله : الشيخ أحمد  - سم.  24ص)
8حماني و أعماله ;  ). 

ISBN 9789947912430 

contenu dans : , المجلد الثالث 

SH/1-250-82.3/1 

الجزائر : عالم المعرفة,   - .[Texte imprimé] المجلد الثاني, فتاوى الشيخ العالمة أحمد حماني  .5053
سم 17*24ص. ;  490 -. 2013 . 

ISBN 9789947912430 

contenu dans : , المجلد الثاني 

SH/1-250-82.2/1 



  المجلس اإلسالمي األعلى   .5054

الجزائر : المجلس اإلسالمي   -مطبوع] / المجلس اإلسالمي األعلى.  الشباب بين األصالة ومسايرة العصر [نص
  سم. 23ص. : غالف مصور باأللوان ;  470 -. 2009األعلى, 

 9789961795491ر.د.م.ك 

SH/1-210-141/1 

  المجلس االعلى للغة العربية   .5055

 -لمجلس االعلى للغة العربية. مظاهر وحدة المجتمع الجزائري من خالل فنون القول الشعبية [نص مطبوع] / ا

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  487 -. 2005الجزائر : منشورات المجلس, 

 9947821072ر.د.م.ك 

SS/1-301-981/1 

  المجلس األعلى للغة العربية   .5056

ى للغة  قطب األئمة أطفيش [نص مطبوع] : العلم و العمل الصالح لصالح الجماعة و الوطن / المجلس األعل
  سم. 16*23ص. ;  172 -. 2011الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -العربية. 

 9789947821602ر.د.م.ك 

SH/1-920-194/1 

  المجلس األعلى للغة العربية ووزارة الثقافة.    .5057

ية ووزارة الطريق إلى مجتمع المعرفة وأهمية نشرها بالعربية. [نص مطبوع] / المجلس األعلى للغة العرب
  سم.24ص. : غالف مصور وملون ; 256 -الجزائر : منشورات المجلس : [د.ن], [د.ت].  -الثقافة. 

 9789947821312ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-601/1 

  المحاسنة،إبراهيم محمد   .5058

;  ص 352  -. 2009عمان : دار جرير,  -القياس و التقويم الصفي [نص مطبوع] / إبراهيم محمد المحاسنة. 
  سم. 17×24

 9789957381318ر.د.م.ك  -. 352-343بيبليوغرافيا:ص

1-370-519/9, 1-370-519/2 

  المحامدة, ندى عبد الرحيم    .5059

. 2005عمان : دار صفاء,  -الجوانب السلوكية في اإلدارة المدرسية [نص مطبوع] / ندى عبد الرحيم المحامدة. 

  سم.25ص. : غالف مصور ; 319 -

 6215249957ر.د.م.ك 

SS/1-370-102/1, SS/1-370-102/2 

  المحامي, محمد رفعت   .5060

ص. : غالف:   103 -بيروت : الهالل, [د ت].   -الرسم على الزجاج [نص مطبوع] / محمد رفعت المحامي. 
 سم. 19x23مصور باأللوان ; 

SH/1-745-45/1 

  المحمدي، سعد علي ريحان    .5061

ع] : و االتجاهات الحديثة في تطوير االداء المؤسسي / سعد علي ريحان استراتيجية االعالن [نص مطبو 



ص. : غالف مصور.إيض. ;  400 -. 2014عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -المحمدي. 
  سم. 17*25

 9789957125455ر.د.م.ك  -ص.  400بيبليوغرافيا : 

1-659-72/1, 1-659-72/2 

  بن عبد الحليم االيالني  المحمودي ، صالح  .5062

المقتبس من تاريخ البربر في المغرب و األندلس [نص مطبوع] / صالح بن عبد الحليم االيالني المحمودي; عبد 
  سم. 24سم. ;  429 -. 2013الجزائر : مكتبة الرشاد للنشر و التوزيع,  -القادر بوباية. 

 9789947917947ر.د.م.ك  -ص.  425 -ص. 400بيبليو:

SH/1-953-680/1, SH/1-953-680/2 

  المحيميد, علي بن صالح   .5063

اإلسكندرية : مؤسسة  -الدانشمنديون [نص مطبوع] : وجهادهم في بالد األناظول / علي بن صالح المحيميد. 
 سم. 24ص. ; 278 -. 2005شباب الجامعة, 

1-953-386/4, 1-953-386/1 

  المخادمي , عبد القادر رزيق    .5064

/  Grand moyen -orientمشروع الشرق األوسط الكبير [نص مطبوع] : الحقائق واألهداف و التداعيات = 

 -. 2005الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ; لبنان : الدار العربية للعلوم,  -عبد القادر رزيق المخادمي. 

  سم.24*17ص ; 240

 9961008421ر.د.م.ك 

SH/1-953-245/1, SH/1-953-245/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5065

القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,   -آخر الدواء...الديمقراطية [نص مطبوع] / عبد القادر رزيق المخادمي. 
  سم. 24ص. ;  218 -. 2004

 9773580318ر.د.م.ك 

1-320-174/1, 1-320-174/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5066

مقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني و الفوضى البناءة [نص مطبوع] / عبد القادر رزيق اإلصالح الدي
  سم.  24ص ;   341 -. 2007الجزائر : دار الفجر للنشرو التوزيع,  -المخادمي. 

 0133358977ر.د.م.ك 

1-320-205/1, 1-320-205/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5067

. 2001الجزائر : دار هومة,  -اإلعالم و المستقبل [نص مطبوع] : أفكار و رؤى / عبد القادر رزيق المخادمي. 

  سم. 20ص ;  227 -

 4507669961ر.د.م.ك 

1-320-234/1, 1-320-234/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5068

الجزائر : دار   -اجات و المتطلبات [نص مطبوع] / عبد القادر رزيق المخادمي. األمن المائي العربي بين الح



  سم.24ص ; 216 -. 1999الفكر, 

 5621575471ر.د.م.ك 

1-320-271/1, 1-320-271/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5069

الجزائر : ديوان  -. النظام الدولي الجديد الثابت.....والمتغير [نص مطبوع] / عبد القادر رزيق المخادمي
  سم.22ص. : إيض: غالف مصور. ; 80  -. 1999المطبوعات الجامعية, 

 9961004213ر.د.م.ك  -. 76-75بيبليوغرافيا ص ص: 

1-327-4/1, 1-327-4/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5070

  -منقحة و مزيدة.  2ط. -ي. النظام الدولي الجديد [نص مطبوع] : الثابت و المتغير / عبد القادر رزيق المخادم

  سم.  24ص. ;  270 -. 2003الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9961004213ر.د.م.ك 

1-327-11/1, 1-327-11/10 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5071

 -. 2004القاهرة : دار الفجر للنشر,  -نزاعات الحدود العربية [نص مطبوع] / عبد القادر رزيق المخادمي. 

  سم. 24ص. ; 200

 9773580547ر.د.م.ك 

1-327-31/1, 1-327-31/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5072

الجزائر : دار   -أزمة لوكربي بين منطق القانون و التعنت الغربي [نص مطبوع] / عبد القادر رزيق المخادمي. 
 سم. 24ص. ;  246 -. 1999الفكر, 

1-327-91/1, 1-327-91/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5073

الجزائر : ديوان   -. 2ط. -النظام الدولي الجديد [نص مطبوع] : الثابت...و المتغير / عبد القادر رزيق المخادمي. 
  سم. 24ص ;  419  -. 2006المطبوعات الجامعية, 

 5996100983ر.د.م.ك 

1-327-114/1, 1-327-114/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5074

 -لتعاون العربي األفريقي [نص مطبوع] : ضرورة حيوية لمواجهة العولمة / عبد القادر رزيق المخادمي. ا

  سم. 24ص ;  313 -. 2007القاهرة : دار الفجر, 

 2115385977ر.د.م.ك 

1-327-125/1, 1-327-125/2 

  المخادمي، عبد القادر رزيق    .5075

الجزائر : ديوان  -عاد واآلفاق / عبد القادر رزيق المخادمي. االتحاد من أجل المتوسط [نص مطبوع] : األب
  سم. 17*24ص ;  192  -. 2009المطبوعات الجامعية, 

 9789961012741ر.د.م.ك 



1-327-195/1, 1-327-195/2 

  المخادمي، عبد القادر رزيق    .5076

خ وصراع الحضارات، الرؤية  النظام الدولي الجديد الثابت ...والمتغير [نص مطبوع] : مسألة نهاية التاري
  -. 4ط  -األمريكية لحروب المستقبل،منظومة "الدرع الصاروخي" في الخليج / عبد القادر رزيق المخادمي. 

  سم.  24ص ;  383 -. 2010الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961009833ر.د.م.ك 

SH/1-327-239/1, SH/1-327-239/2 

  قادر رزيق  المخادمي، عبد ال  .5077

 :Les comprétences émigrantesالكفاءات المهاجرة بين واقع الغربة وحلم العودة [نص مطبوع] = 

entre la réalité de l'exil et l'espoir du retour  .الجزائر : ديوان  -/ عبد القادر رزيق المخادمي
  م. س 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  282  -. 2010المطبوعات الجامعية, 

 9789961013915ر.د.م.ك 

SS/1-301-1121/1, SS/1-301-1121/2 

  المختار، حمزة    .5078

المدية : جامعة المدية,  -زاوية عين أقالل الرحمانية ببويرة األحداب "الجلفة" [نص مطبوع] / حمزة المختار. 
  سم. 30*21ورقة ;  88 -. 2015

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.140/1 

الجزائر : مخبر البناء   -. المخطوطات العلمية [نص مطبوع] : أعمال الملتقى المغاربي للمخطوطات  .5079
  سم.24ص. ; 429 -. 2007الحصاري للمغرب األوسط, 

 18782007ر.د.م.ك 

1-745-1/1 

  المدادحة، أحمد نافع   .5080

عمان : دار المعتز للنشر و  -مطبوع] / أحمد نافع المدادحة. الخدمات المكتبية و المعلوماتية للمستفدين [نص 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  162 -. 2009التوزيع, 

 ص. 158 -ص. 157بيبليو: 

SH/1-020-212/1, SH/1-020-212/2 

  المدادحة، أحمد نافع   .5081

ص.  161 -. 2013مكتبة المجتمع العربي, عمان :  -األرشفة اإللكترونية [نص مطبوع] / أحمد نافع المدادحة. 
  سم.  18*25: غالف مصور. ; 

 9789957831813ر.د.م.ك   -ص.  161 -ص. 157بيبليو: 

SH/1-020-230/1 

  المدرس, فارس عزيز    .5082

الرؤية اآلن [نص مطبوع] : دراسة تحليلية لعملية التغيير الحضاري و للواقع السياسي المعاصر / فارس عزيز 
 سم. 24ص ;  303 -. 2004عمان : دار الكتاب الثقافي,  - المدرس.

1-320-213/1, 1-320-213/2 



  المدرس، عالء الدين    .5083

عمان : عالم الكتب  -. 1ط. -العولمة وأثرها في التربية والمجتمع العربي [نص مطبوع] / عالء الدين المدرس. 
  سم. 17*24ص ;  436 -. 2010الحديث للنشر و التوزيع, 

 9789957704148ر.د.م.ك 

1-327-232/6, 1-327-232/1 

  المدرس، عالء الدين    .5084

عولمة اللغة والتاريخ وفق المنظور القرآني ومسطرته [نص مطبوع] : لغة آدم ولغة القرآن وأثرها في لغات 
 -. 2008العالمي, عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع : جدار للكتاب  -العالم / عالء الدين المدرس. 

 سم. 17*24ص. ;  419

1-220-191/1, 1-220-191/2 

عين  -. المدرسة المالكية الجزائرية [نص مطبوع] : أعمال الملتقى الوطني الخامس للمذهب المالكي  .5085
 سم.23ص. ; 616 -. 2009الدفلى : دار الثقافة العلمية, 

1-965-443/1 

  المدني ، أحمد توفيق    .5086

الجزائر : البصائر  -) / أحمد توفيق المدني. 2أحمد توفيق [نص مطبوع] : الجزء الثاني : حياة كفاح (  مذكرات
  سم. 17*24ص. ;  491 -. 2013الجديدة للنشر و التوزيع, 

 9789931020226ر.د.م.ك 

1-965-946.2/1, 1-965-946.2/2 

  المدني ، أحمد توفيق    .5087

 -الجزء الرابع : رد أديب على حملة اكاذيب / أحمد توفيق المدني.  مذكرات أحمد توفيق [نص مطبوع] :

  سم. 17*24ص. ;  300 -. 2013الجزائر : البصائر للنشر و التوزيع, 

 9789931020240ر.د.م.ك 

1-965-946.4/1, 1-965-946.4/2 

  المدني ، أحمد توفيق    .5088

الجزائر : البصائر  -) / أحمد توفيق المدني. 1اح ( مذكرات أحمد توفيق [نص مطبوع] : الجزء األول : حياة كف
  سم. 17*24ص. ;   423 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789931020219ر.د.م.ك 

1-965-946.1/1, 1-965-946.1/2 

  المدني ، أحمد توفيق    .5089

جزائر : البصائر ال -) / أحمد توفيق المدني. 3مذكرات أحمد توفيق [نص مطبوع] : الجزء الثالث : حياة كفاح ( 
  سم. 17*24ص. ;   747 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789931020233ر.د.م.ك 

1-965-946.3/1, 1-965-946.3/2 

  المدني, أحمد توفيق    .5090

الجزائر : الشركة الوطنية للنشر   -حياة كفاح [نص مطبوع] : مع ركب الثورة التحريرية / أحمد توفيق المدني. 
 سم. 24ص. ;  600 -. 1982والتوزيع, 



1-965-41/1 

  المدني, أحمد توفيق    .5091

  -. 2ط. -مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار [نص مطبوع] : نقيب أشراف الجزائر / أحمد توفيق المدني. 

 (ذخائر المغرب العربي). -سم. 24ص. ;  200 -. 1980الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 

1-965-21/1, 1-965-21/2 

  المدني, أحمد توفيق    .5092

ص. ; 412 -.  1984الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,  -كتاب الجزائر [نص مطبوع] / أحمد توفيق المدني. 
 سم.24

1-965-40/1, 1-965-40/2 

  المدني, أحمد توفيق    .5093

الجزائر :   - فيق المدني. / أحمد تو 1792-1492حرب الثالثمائة سنة بين الجزائر و إسبانيا [نص مطبوع] : 
  سم. 21ص. : إيض. ;  544 -. 1968الشركة الوطنية للنشر و التوزيع, 

 533-529ببليوغرافيا ص.ص :

1-965-11/1 

  المدني, أحمد توفيق    .5094

الجزائر : الشركو الوطنية   -المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا [نص مطبوع] / أحمد توفيق المدني. 
  سم. 24ص. : ايض: غالف مصور ملون ; 260 -. 1969للنشر و التوزيع, 

 256-231ص: -كشاف ص  230-229ص: -بيبلوغرافيا ص

1-953-50/1 

  المدني,أحمد توفيق    .5095

الجزائر : عالم   -آثار األستاذ أحمد توفيق المدني [نص مطبوع] : هذه هي الجزائر / أحمد توفيق المدني. 
  سم.24ص. ; 511 -. 2010المعرفة, 

 9789947912546ر.د.م.ك 

1-965-442.8/1 

  المدني,أحمد توفيق    .5096

آثار األستاذ أحمد توفيق المدني [نص مطبوع] : مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر /  
  سم. 24ص. ; 223 -. 2010الجزائر : علم المعرفة للنشر,  -أحمد توفيق المدني. 

 9789947912546ر.د.م.ك 

1-965-442.7/1 

  المدني,أحمد توفيق    .5097

ص. ; 479 -. 2010الجزائر : عالم المعرفة,  -حياة كفاح الجزء األول [نص مطبوع] / أحمد توفيق المدني. 
  سم.24

 9789947912546ر.د.م.ك 

1-965-442.1/1 



  المدني,أحمد توفيق    .5098

ص. ; 576 - . 2010الجزائر : عالم المعرفة,  -توفيق المدني.  حياة كفاح [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أحمد
  سم.24

 9789947912546ر.د.م.ك 

1-965-442.2/1 

  المدني,أحمد توفيق    .5099

آثار األستاذ أحمد توفيق المدني [نص مطبوع] : حرب الثالثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا المجلد الخامس / أحمد 
  سم.24ص. ; 393 -. 2010الجزائر : عالم المعرفة للنشر,  -توفيق المدني. 

 9789947912546ر.د.م.ك 

1-965-442.5/1 

  المدني,أحمد توفيق    .5100

آثار األستاذ أحمد توفيق المدني [نص مطبوع] : المسلمون في جزيرة صقليةوجنوب إيطاليا المجلد السادس /  
  سم.24ص. ; 176 -. 2010الجزائر : عالم المعرفة,  -أحمد توفيق المدني. 

 9789947912546ر.د.م.ك 

1-965-442.6/1 

  المدني,أحمد توفيق    .5101

الجزائر :   - آثار األستاذ أحمد توفيق المدني [نص مطبوع] : رد أديب عل جملة أكاذيب / أحمد توفيق المدني. 
 سم.24ص. ; 358 -. 2010عالم المعرفة, 

1-965-442.4/1 

  يق  المدني,أحمد توف   .5102

 -آثار األستاذ أحمد توفيق المدني [نص مطبوع] : حياة كفاح مذكرات:الجزء الثالث / أحمد توفيق المدني. 

  سم.24ص. ; 855 -.  2010الجزائر : عالم المعرفة, 

 9789947912546ر.د.م.ك 

1-965-442.3/1 

  المدني، ابتسام السيد عبد الكريم    .5103

اسات موازنة بين البنى العقائدية واللغوية والفنية / ابتسام السيد عبد الكريم بنية النص القرآني [نص مطبوع] : در
  . 17*24ص. ;  389 -. 2010بيروت : دار النهضة العربية ; بغداد : بيت الحكمة,  -المدني. 

 9786144020357ر.د.م.ك 

1-220-187/1, 1-220-187/2 

ص. : غالف  66 -. 2010: مديرية الثقافة, الجزائر  -. المدية [نص مطبوع] : عروس الجبال  .5104
 سم. 15*21مصور.إيض. ; 

SH/1-965-996/1, SH/1-965-996/2 

  المديني،توفيق    .5105

دمشق :   -اتحاد المغرب العربي بين اإلحياء والتأجيل [نص مطبوع] : دراسة تاريخية سياسية / توفيق المديني. 
 سم.24ص. ; 420 -. 2006اتحاد الكتاب العرب, 



1-953-393/3, 1-953-393/1 

  المرابط,مطيع   .5106

ص. ; 216 -. 1991دمشق : دار الفكر,  -النور و النار [نص مطبوع] : في مكتب عنبر / مطيع المرابط. 
 سم.24

1-953-367/1 

  المراكشي, ابن عذارى   .5107

تأريخ إفريقية والمغرب من الفتح إلى  االول, كتاب البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب [نص مطبوع] :  
/ ابن عذارى المراكشي; ج.س.كوالن; إ.ليقى  Kitab Al-bayan al-mughribالقرن الرابع الهجري = 

  سم. 17*24ص. ; 330 -بيروت : دار الثقافة العلمية, (د.ت).  -بروقسال. 

 محتوي في : , االول

SH/1-953-104.1/1, SH/1-953-104.1/2 

  كشي, ابن عذارى المرا  .5108

الرابع, كتاب البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب [نص مطبوع] : قطعة من تاريخ المرابطين / ابن 
  سم. 17*24ص. ; 178 -بيروت : دار الثقافة العلمية, (د.ت).  -عذارى المراكشي. 

  151- 111ص: -مالحق ص

 محتوي في : , الرابع

SH/1-953-104.4/1, SH/1-953-104.4/2 

  المراكشي, ابن عذارى   .5109

الثالث, كتاب البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب [نص مطبوع] / ابن عذارى المراكشي; إ .ليقل 
  سم. 17*24ص ; 384 -بيرت : دار الثقافة العلمية, (د. ت ).  -بروقنسال. 

 محتوي في : , الثالث

SH/1-953-104.3/1, SH/1-953-104.3/2 

  لمراكشي، عبد الواحد بن علي  ا  .5110

بيروت : دار الكتب  -المعجب في تلخيص أخبار المغرب [نص مطبوع] / عبد الواحد بن علي المراكشي. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 280 -. 2005العلمية, 

 9782745125309ر.د.م.ك 

1-953-550/1, 1-953-550/2 

  المرتضى ، حسن شرف   .5111

 -. 2015عمان : الوراق,   -السفة القانون [نص مطبوع] / حسن شرف المرتضى. فكرة العدالة ما بين أهم ف

  سم. 17*24ص. ;  206

 9789957334413ر.د.م.ك 

SH/1-101-136/1, SH/1-101-136/2 

  -[د.م] : دار الفكر العربي, [د.ت].  -المرجع في تاريخ الطائف [نص مطبوع] / محمد الزايدي.   .5112

 سم.17*24ص ; 280

SH/1-953-266/1, SH/1-953-266/2 



  المرزوقي, ابو يعرب    .5113

عمان :   -استلهام ابن خلدون و الفكر االجتهادي [نص مطبوع] : بمناسبة مئويته السادسة / ابو يعرب المرزوقي. 
  ).2(إصدارات خاصة ;  -سم. 17*24ص ; 118 -. 2007منتدى الفكرالعربي, 

 82041799579ر.د.م.ك 

SH/1-189-73/1, SH/1-189-73/2 

  المرزوقي, جمال    .5114

القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -دراسات في علم الكالم و الفلسفة اإلسالمية [نص مطبوع] / جمال المرزوقي. 
  سم. 24ص. ;  198 -. 2000

 2785727977ر.د.م.ك 

SH/1-189-113/1 

  المرزوقي، جمال أحمد سعيد   .5115

بيروت : التنوير,   -مد بن عبد الجبار النفري / جمال أحمد سعيد المرزوقي. فلسفة التصوف [نص مطبوع] : مح
 ص. 223 -. 2009

SH/1-189-90/1, SH/1-189-90/2 

  المرسى, كمال الدين عبد الغني   .5116

اإلسكندرية : مؤسسة لورد   -بحوث في الدراسات اإلسالمية [نص مطبوع] / كمال الدين عبد الغني المرسى. 
  سم. 24ص. ;  268 -. 2005العالمية للشؤون الجامعية, 

 9773275086ر.د.م.ك 

SH/1-210-39/1 

  المرسى, كمال الدين عبد الغني   .5117

ابن أبي حاتم / كمال الدين عبد   -أبو حاتم  -اتجاه مدرسة الري في نقد الحديث النبوي [نص مطبوع] : أبو زرعة 
  سم. 24ص. ;  245 -. 2003المعرفة الجامعية, اإلسكندرية : دار  -الغني المرسى. 

 243-239بيبليوغرافيا ص ص: 

SH/1-230-8/1, SH/1-230-8/2 

  المرسى, كمال الدين عبد الغني   .5118

اإلسكندرية :  -منهج اإلمام الترمذي في نقد الحديث النبوي [نص مطبوع] / كمال الدين عبد الغني المرسى. 
 سم. 24ص. ;  300 -. 2002المكتب الجامعي الحديث, 

SH/1-230-9/1 

  المرسى, كمال الدين عبد الغني   .5119

اإلسكندرية :   -الحل اإلسالمي لمشكلة البطالة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / كمال الدين عبد الغني المرسى. 
  سم. 24ص. ;  192 -. 2003مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 9773273849ر.د.م.ك 

SH/1-250-15/1, SH/1-250-15/2 

  المرسى, كمال الدين عبد الغني   .5120

القاهرة :  -الحدود الشرعية في الدين اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / كمال الدين عبد الغني المرسى. 



  سم. 17×24ص. ;  252 -. 2005مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 9773274087ر.د.م.ك 

SH/1-250-59/1 

  المرسى، كمال الدين عبد الغنى المرسى    .5121

القاهرة : مؤسسة لورد  -دراسات في اإلعجاز القرآنى [نص مطبوع] / كمال الدين عبد الغنى المرسى المرسى. 
 سم. 17×24ص. ;  225 -. 2007العالمية للشؤون الجامعية, 

SH/1-220-114/1 

  المرصفي, محمد علي محمد   .5122

لتربية السياسية في فكر على القارئ [نص مطبوع] : اإلمام الفقيه المحدث المال علي بن سلطان محمد القارىء ا
  سم.  24ص. ;  272 -. 2003القاهرة : دار فرحة للنشر,  -ه / محمد علي محمد المرصفي.  1014المتوفي سنة 

 9776063152ر.د.م.ك 

SS/1-370-48/1, SS/1-370-48/2 

  يفي, سعد  المرص  .5123

الهجرة النبوية ودورها في بناء المجتمع اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في ضوء الكتاب والسنة / سعد 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;   504 -هـ). 1402( 1986الكويت : مكتبة الفالح,  -المرصيفي. 

 490-483بيبليوغرافية ص.ص: 

  المرعشلي, محمد عبد الرحمن    .5124

بيروت :  -ف اإلجتهاد و تغيره و أثر ذلك في الفتيا [نص مطبوع] / محمد عبد الرحمن المرعشلي. اختال
  سم. 24ص. ;  552 -. 2003المؤسسة الجامعية للدراسات, 

  9953427607ر.د.م.ك 

1-250-29/1 

  المركز القومي للبحوث التربوية   .5125

القاهرة : الشركة العربية  -ز القومي للبحوث التربوية. الحق في التعليم [نص مطبوع] : رؤى و توجهات / المرك
  سم. 24ص. ; 311 -. 2008المتحدة للتسويق و التوريدات, 

 311-309بيبليوغرافيا:ص.

1-370-955/1, 1-370-955/2 

  المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية    .5126

بحوث الملتقى الوطني األول حول األسلباك الشائكة و  األسالك الشائكة المكهربة [نص مطبوع] : دراسات و
ص. ; 302  -. 9009الجزائر : دار القصبة,  -اللغام / المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية. 

  سم.30

 978996164885ر.د.م.ك 

1-965-263/1, 1-965-263/2 

    المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية  .5127

اكتوبر   31- 30: يومي  1962 -1830أعمال الملتقى الوطني حول الهجرة الجزائرية ابان مرحلة االحتالل : 
الجزائر : منشورات وزارة  -[نص مطبوع] / المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية.  2006

 سم.24ص. : ايض. ; 240 -المجاهدين, [د.ت]. 



1-965-78/1 

  الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية   المركز  .5128

 Les essaisالتجارب النووية الفرنسية في الجزائر [نص مطبوع] : دراسات و بحوث و شهادات = 

nucléaire français en Algerie  .الجزائر :   -/ المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية
  سم. 15*22ص. : غالف مصور. ;  208 -. 2000البحث, منشورات المركز الوطني للدراسات و 

 9961846079ر.د.م.ك 

SH/1-965-1058/1 

    1954المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر   .5129

عالم اإلعالم و مهامه أثناء الثورة [نص مطبوع] : دراسات و بحوث الملتقى الوطني األول حول االعالم و اال
  -; جمال يحياوي. 1954المضاد / المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 

  (الملتقيات).  -سم.  22.ص ;  495 -. 2009الجزائر : دار القصبة للنشر,  -. 02ط.

 978996164884ر.د.م.ك 

1-965-208/1, 1-965-208/2 

    1954لبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات و ا  .5130

فصل الصحراء في السياسة االستعمارية الفرنسية [نص مطبوع] : دراسات و بحوث الملتقى الوطني األول حول 
فصل الصحراء عن الجزائر / المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر  

  (الملتقيات).  -سم.  22ص. ;  375 -. 2010القصبة للنشر,   الجزائر : دار -. 1954

 978996164883ر.د.م.ك 

1-965-242/1, 1-965-242/2 

    1954المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر   .5131

  4/3/2بفندق األوراسي أعمال الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني [نص مطبوع] : المنعقد  

الجزائر :   -. 1954/ المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر  2005جويلية 
  سم.24ص. ;  584 -. 2010المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية, 

 9789961846964ر.د.م.ك 

SH/1-965-454/1, SH/1-965-454/2 

    1954ركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر الم  .5132

  4/3/2أعمال الملتقى الدولي حول نشأة وتطور جيش التحرير الوطني [نص مطبوع] : المنعقد بفندق األوراسي 

الجزائر :   -. 1954/ المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر  2005جويلية 
 سم. 24ص. ;  565 -. 2005وزارة المجاهدين, 

SH/1-965-435/1, SH/1-965-435/2 

   1954المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة نوفمبر   .5133

دراسات و بحوث و شهادات / المركز الوطني  : [Texte imprimé] التجارب النووية الفرنسية في الجزائر
ص. :  206 -. 2010الجزاءر : دار هومة,  -. 1954للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة نوفمبر 

(الندوات - سم.  23صور ؛ غالف ملون ;  ). 

ISBN 978996165380 

1-965-246/1, 1-965-246/2 



  المركشي, ابن عذارى   .5134

الثاني, كتاب البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب [نص مطبوع] : تاريخ األندلس من الفتح إلى القرن  
بيروت : دار  -/ ابن عذارى المركشي; إ. ليقى بروقنسال.  Kitab Al-bayan al-mughribالرابع الهجري = 

  سك. 17*24ص. ; 306 -الثقافة العلمية, (د.ت). 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-953-104.2/1 

  المريني, محمد   .5135

.  2005المغرب : المركز الثقافي العربي,  -اليسار المغربي [نص مطبوع] : الثورة و اإلصالح / محمد المريني. 

  سم. 21ص ;  213 -

 6056689953ر.د.م.ك 

1-320-226/1, 1-320-226/2 

  المزاري, بن عودة    .5136

في أخبار وهران و الجزائر و اسبانيا و فرنسا إلى أواخر القرن التاسع   تحقيق يحي بوعزيز [نص مطبوع] :
 سم. 24ص. ;   415 -. 1990بيروت : دار الغرب االسالمي,  -عشر / بن عودة المزاري; يحي بوعزيز. 

1-965-4.1/1 

  المزاري, بن عودة    .5137

اخر القرن التاسع عشر [نص مطبوع] :  طلوع سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أو
ص. ;  432 -. 1990بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  -الجزء الثاني / بن عودة المزاري; تحقيق يحي بو عزيز. 

 سم. 24

1-965-4.2/1 

  المزايدة, عمر زعل    .5138

ن : زمزم ناشرون و عما -أبحاث و دراسات في الفكر و التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] / عمر زعل المزايدة. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  160 -. 2016موزعون, 

 9789957721183ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا عند نهاية كل فصل.  

SH/1-953-76/1, SH/1-953-76/2 

  المزايدة، عمر زعل    .5139

م) / عمر  961-912ه /  350 -300الحياة االقتصادية في األندلس [نص مطبوع] : في عهد الخليفة الناصر ( 
  سم.  18*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  304 -. 2016عمان : زمزم,  -زعل المزايدة. 

 9789957721190ر.د.م.ك   -ص.  291 -ص. 275ص. بيبليو:  304 -ص. 295المالحق: 

SH/1-953-725/1, SH/1-953-725/2 

  المزوري ، هلز عنترولي   .5140

احيها [نص مطبوع] : خالل القرن الرابع الهجري / هلز عنترولي المزوري.  الحركة العمرانية في قرطبة و ضو
  سم. 17*24ص. ;  256 -. 2010عمان : دار صفاء,  -

 9789957244163ر.د.م.ك 

SH/1-720-40/1, SH/1-720-40/2 



  المساعيد،مفضي عايد    .5141

عمان : دار جليس الزمان,   -. 1.ط -المبادئ الديموقراطية للمدارس [نص مطبوع] / مفضي عايد المساعيد. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 102 -. 2010

 9789957810399ر.د.م.ك 

1-370-751/1, 1-370-751/2 

 المستغانمي،امحمد مصطفى صافي    .5142
دراسة بالغية تحليلية لقصة موسى عليه السالم /   : [Texte imprimé] تصريف القول في القصص القرآني

سم 17*24ص. ;  290 -. 2011عمان : عالم الكتب الحديث,  -المستغانمي.  امحمد مصطفى صافي . 

ISBN 9789957703639 

SH/1-220-106/1, SH/1-220-106/2 

  المسدي, عبد السالم    .5143

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر,   -السياسة وسلطة اللغة [نص مطبوع] / عبد السالم المسدي. 
  سمسم. 17*24ص ; 368 -. 2007

 3103427977ر.د.م.ك 

1-320-255/7, 1-320-255//8 

  المسدي، عبد السالم    .5144

بيروت : دار الكتاب  -تأمالت سياسية [نص مطبوع] : خواطر هادئة في زمن ملتهب / عبد السالم المسدي. 
  ص.150سم +  17×24 -. 2009الجديد, 

 9959294418ر.د.م.ك 

1-320-333/5, 1-320-333/1 

  المسفر، عبد العزيز بن محمد   .5145

الرياض : دار المريخ,  -المخطوط العربي [نص مطبوع] : وشيء من قضياه / عبد العزيز بن محمد المسفر. 
  سم.24ص : غالف ملون ومصور ; 201 -. 1999

 9960244636ر.د.م.ك 

SH/1-020-130/1, SH/1-020-130/2 

  المسكيني، فتحي   .5146

لبنان : مركز االنماء القومي,  -قل التأويلي [نص مطبوع] : او الفلسفة اإلله األخير / فتحي المسكيني. نقد الع
 سم.24ص ; 524 -. 2005

SH/1-160-24/1, SH/1-160-24/2 

  المسالتي, مختار خليل    .5147

سبتمبر [نص   11حداث أمريكا تحرق نفسها واإلسالم هو المنقذ مع دراسة تحليلية لحريق لوس أنجلوس الكبير وأ
. 2006عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  -مطبوع] : مذكرات شاهد عيان / مختار خليل المسالتي. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  314 -

SS/1-301-692/1, SS/1-301-692/2 

  المسلماني, أحمد   .5148

 -. 2003القاهرة : دار قباء,  -يجري في مصر / أحمد المسلماني. الحداثة و السياسة [نص مطبوع] : ما الذي 



  سم. 24ص. ;  196

 9773034054ر.د.م.ك 

1-320-184/1, 1-320-184/2 

  المسيرى،عبد الوهاب    .5149

 -دفاع عن اإلنسان [نص مطبوع] : دراسات نظرية وتطبيقية في النماذج المركبة / عبد الوهاب المسيرى. 

 سم. 24ص ;  367 -. 2003دار الشروق, القاهرة : 

1-320-301/1 

  المسيري, عبد الوهاب    .5150

  -. 2003دمشق : دار الفكر,  -الحداثة و ما بعد الحداثة [نص مطبوع] / عبد الوهاب المسيري; فتحي التريكي. 

  (حوارات لقرن جديد). -سم.  21ص. : غالف ملون ;  368

 1592391540ر.د.م.ك 

SS/1-301-376/1, SS/1-301-376/2 

  المسيري, عبد الوهاب    .5151

ص  574 -. 2006دمشق : دار الفكر,  -الصهيونية [نص مطبوع] : و خيوط العنكبوت / عبد الوهاب المسيري. 
  سم. 24; 

 X566592391ر.د.م.ك 

1-320-228/1, 1-320-228/2 

  المسيري,عبد الوهاب    .5152

 -. 1998القاهرة : دار الشروق,  -[نص مطبوع] / عبد الوهاب المسيري. الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ 

  سم.24ص. ; 303

 977090370ر.د.م.ك 

1-902-87/1 

  المسئول, عبد العلي يوسف   .5153

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و  -اإليضاح في علم القراءات [نص مطبوع] / عبد العلي يوسف المسئول. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  156 -. 2007التوزيع, 

 10207099579ر.د.م.ك 

SH/1-220-33/1, SH/1-220-33/2 

  المشرفى، انشراح   .5154

اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,   -اإلكتشاف المبكر إلعاقات الطفولة [نص مطبوع] / انشراح المشرفى. 
  اجات الخاصة). (سلسلة ذوي اإلحتي -سم.  24ص. : غالف مصور و ملون ;  387 -. 2009

 3151368977ر.د.م.ك 

SS/1-150-335/1, SS/1-150-335/2 

  المشهداني، محمد جياد زين الدين    .5155

عمان : دار   -الحمالت اإلعالنية لشركات االتصاالت المتنقلة [نص مطبوع] / محمد جياد زين الدين المشهداني. 
  سم. 19*25. ; ص. : غالف مصور .ايض 318  -. 2015امجد للنشر والتوزيع, 

 ص. 313 -ص. 295ص. المالحق: 294 -ص. 279بيبليو: 



SH/1-659-86/1, SH/1-659-86/2 

  المشهداني، ياسر عبد الجواد    .5156

 -. 2010عمان : دار الفكر,   -تاريخ الدول اإلسالمية في آسيا [نص مطبوع] / ياسر عبد الجواد المشهداني. 

  سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ; 264

 9789957076795ر.د.م.ك  -ص. 264-ص256يبليو.: ب

SH/1-953-600/1, SH/1-953-600/2 

  المشيرقي, الهادي إبراهيم   .5157

 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -قصتي مع ثورة المليون شهيد [نص مطبوع] / الهادي إبراهيم المشيرقي. 

  سم.22ص. ; 630

 9789961671184ر.د.م.ك 

1-965-352/9, 1-965-352/4 

  المصري، أحمد محمد   .5158

ص. ;  110  -. 2001االسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -اإلعالن [نص مطبوع] / أحمد محمد المصري. 
 سم.X17سم24

1-659-5/10, 1-659-5/11 

  المصري، أحمد محمد   .5159

 134 -. 2000الجامعة,  االسكندرية : مؤسسة شباب -العالقات العامة [نص مطبوع] / أحمد محمد المصري. 

 سم. x17سم24ص. ; 

1-659-13/1 

  المصمودي , صالح بن عبد الحكيم اإليالني    .5160

الجزائر : مؤسسة  -مفاخر البربر [نص مطبوع] / صالح بن عبد الحكيم اإليالني المصمودي; بوباية عبد القادر. 
  سم. 24ون ومصور ; ص. : غالف مل 312 -. 2013البالغ للنشر و الدراسات و األبحاث, 

 9789947950166ر.د.م.ك  -. 309ص-293بيبليو.ص

SH/1-953-678/3, SH/1-953-678/1 

  المطلبي، عمر مجبل   .5161

بغداد : دار الكتب العلمية ;  -الريادة الجمالية في الرسم العراقي الحديث [نص مطبوع] / عمر مجبل المطلبي. 
  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  310 -. 2014عمان : مكتبة المجتمع العربي, 

 9789957832650ر.د.م.ك   -ص.  310 -ص. 301ص. بيبليو:  293 -ص. 229المالحق: 

SH/1-745-34/1, SH/1-745-34/2 

  المطيري ، عبير هادي    .5162

للنشر و  عمان : دار آمنة -اإلضطرابات السلوكية و جنوح األحداث [نص مطبوع] / عبير هادي المطيري. 
 سم. 17*24ص. ;  254 -. 2013التوزيع, 

SS/1-150-731/1, SS/1-150-731/2 



  المظفر، محمد بن علي    .5163

 -. 2010عمان : دار المسيرة,  -لغات القرآن المروية عن إبن عباس [نص مطبوع] / محمد بن علي المظفر. 

 سم. 24ص. ;  176

SH/1-220-90/1, SH/1-220-90/2 

  يطة, عبد العزيز  المعا  .5164

. 2006عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -مشكالت تربوية معاصرة [نص مطبوع] / عبد العزيز المعايطة.  

  سم.24ص. : غالف ملون. ; 238 -

 1112169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-127/1, SS/1-370-127/2 

  المعايطة, عبد العزيز عطا هللا    .5165

عمان :   -طبوع] : في ضوء الفكر اإلداري المعاصر / عبد العزيز عطا هللا المعايطة. .اإلدارة المدرسية [نص م
  سم. 24ص. : مصور وملون ;  454 -. 2007دار الحامد, 

 995732280xر.د.م.ك  -. 454ص  - 453بيبليوغرافيا ص 

1-370-358/4, 1-370-358/5 

  المعايطة، باسم مفضي   .5166

ص  106 -. 2010عمان : دار الحامد,  -الكالم [نص مطبوع] / باسم مفضي المعايطة. عيوب النطق وأمراض 
  سم. 17*24; 

 9789957325206ر.د.م.ك 

1-150-612/1, 1-150-612/2 

  المعايطة، خليل عبد الرحمن   .5167

زيدة  م 2ط.  -/ خليل عبد الرحمن المعايطة.   Social psychologieعلم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] = 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  268 -. 2007عمان : دار الفكر ناشرون و موزعون,  -منقحة. 

 9957071092ر.د.م.ك 

SS/1-301-661/1, SS/1-301-661/2 

  المعايطة، داود محمود   .5168

ص.  172 -. 2008عمان : دار الحامد,  -دليل تصميم الحقائب التدريبية [نص مطبوع] / داود محمود المعايطة. 
  سم.  24: غالف ملون ; 

 9789957323912ر.د.م.ك 

1-658-27/1, 1-658-27/2 

  المعايطة، محمد عبد العزيز    .5169

ص : إيض 304 -. 2008عمان : دار الحامد,   -الفلسفة األسالمية [نص مطبوع] / محمد عبد العزيز المعايطة. 
  سم.24; 

 43553299579ر.د.م.ك 

SH/1-189-66/1, SH/1-189-66/2 

  المعتوق أحمد محمد   .5170

بيروت :    -األولى.  -أدبه و نقده . / المعتوق أحمد محمد. -ثقافته -الشريف المرتضى [نص مطبوع] : حياته 



  سم.24ص. ; 367 -المؤسسة العربية للدراسات و النشر, [د.ت]. 

 9789953362017ر.د.م.ك 

1-928-89/1, 1-928-89/2 

  المعتوق،أحمد محمد   .5171

بيروت : المؤسسة العربية  -أدبه و نقده / أحمد محمد المعتوق. -ثقافته-الشريف المرتضى [نص مطبوع] : حياته 
  سم. 24ص. ; 367 -للدراسات و النشر, [د.ت]. 

 72013699539ر.د.م.ك 

1-928-89/1 

  المعسكري، العربي بن عبد هللا    .5172

] / العربي بن عبد هللا المعسكري; مخلوفي ميلود الحقيقة والمجاز في الرحلة الى الحجاز [نص مطبوع
  سم. 17*24ص. ;  287 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية,  -المحفوظي. 

 9789931902058ر.د.م.ك 

SH/1-260-20/1 

  المعلوف, عيسى إسكندر   .5173

يروت : المطبعة الكاثوليكية, ب -تاريخ األمير فخر الدين المعني الثاني [نص مطبوع] / عيسى إسكندر المعلوف. 
  ). 31(نصوص ودروس ;  -سم.  17*24ص. ;  332 -. 1966

 328-319كشافات ص.ص: 

SH/1-953-88/1 

  المعوش, سالم    .5174

بيروت : دار النهضة   -العولمة و التربية و سباقات اإلتصال و التشكل و التنمية [نص مطبوع] / سالم المعوش.  
 سم. 17*24; ص.  181 -. 2007العربية, 

1-370-225/11, 1-370-225/12 

  المعوش، سالم   .5175

ص  324 -. 2006بيروت : دار النهضة العربية,  -المدينة العربية بين عولمتين [نص مطبوع] / سالم المعوش. 
 سم. 24: مص.مل. ; 

1-720-16/3, 1-720-16/1 

المدية : جامعة  -. وتأثيرها على األداء الوظيفي. [نص مطبوع]المعوقات اإلجتماعية للمرأة العاملة   .5176
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1654/1 

  المعيني، خالدالمعيني    .5177

  -ولية / خالدالمعيني المعيني. الحافات الجديدة [نص مطبوع] : التطنولوجيا و اثرها على القوة في العالقات الد

 سم.  24ص : غالف ملون ;  250 -. 2009دمشق : دار كيوان, 

1-327/209/1, 1-327/209/2 



  المغراوي،أبي عبد هللا محمد بن منصور بن حمامة   .5178

الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة [نص مطبوع] / أبي محمد عبد هللا بن أبي زيد 
  -. 02ط. -قيرواني; أبي عبد هللا محمد بن منصور بن حمامة المغراوي, محمد أبو األجفان; ...[و آخرون]. ال

 سم. 24ص. ;  338 -. 1997بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  

SH/1-250-3/1 

  المغربى، محمد عبد الشافى    .5179

ور الوسطى [نص مطبوع] / محمد عبد مملكة الخزر اليهودية و عالقتها بالبيزنطيين و المسلمين في العص
ص. : غالف ملون و مصور ;  250 -. 2003القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  -الشافى المغربى. 

  سم. 24

 9773272249ر.د.م.ك 

SH/1-953-629/1, SH/1-953-629/2 

  المغربى،محمود عبد المجيد    .5180

 63 -. 1988لبنان : د.ن,  -[نص مطبوع] / محمود عبد المجيد المغربى. القواعد الكلية فى الشريعة اإلسالمية 

 سم.  24ص. ; 

SH/1-250-84/1 

  المغربي ، جعفر محمود   .5181

المسؤولية المدنية عن االعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول [نص مطبوع] / جعفر محمود 
  سم. 17*24ص. ;  19 -. 2010عمان : دار الثقافة العلمية,  -المغربي. 

 9995165628ر.د.م.ك 

SH/1-340-6/1, SH/1-340-6/2 

  المغربي, ابراهيم حامد   .5182

  -. 2015القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  - اإلنتحار [نص مطبوع] : رؤية تكاملية / ابراهيم حامد المغربي. 

  سم. 24ص. : غالف: ملون, مصور ;  440

 9789774385001ر.د.م.ك  -. 440ص.  - 419بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-150-826/1, SS/1-150-826/2 

  المغربي، سعد   .5183

انحراف الصغار [نص مطبوع] : دراسة نفسية اجتماعية لظاهرة التشرد واالجرامبين األحداث في االقليم 
  سم. 24ص. ;  264 -. 2009القاهرة : دار غريب,  -/ سعد المغربي.  Wrong wayالمصري = 

 9789774630521ر.د.م.ك 

SS/1-301-827/1, SS/1-301-827/2 

  المغربي، كامل محمد    .5184

  -السلوك التنظيمي [نص مطبوع] : مفاهيم و أسس سلوك الفرد و الجماعة في التنظيم / كامل محمد المغربي. 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  357 -. 2004ر الفكر للنشر و التوزيع, عمان : دا -. 04ط.

 ص. 351 -ص. 349بيبليو : 

1-658-11/4, 1-658-11/1 



  المغيلي، أبي عبد هللا محمد بن عبد الكريم    .5185

حمادي  مصباح األرواح في أصول الفالح [نص مطبوع] / أبي عبد هللا محمد بن عبد الكريم المغيلي; عبد هللا
(سلسلة  -سم.   23: غالف مص. و مل. ;  1 -. 2013الجزائر : دار بوسعادة للنشر و التوزيع,  -اإلدريسي. 

 ). 9إحياء التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار و صحاري جوارها الجزائرية ; 

  المغيلي، محمد بن عبد الكريم    .5186

  -محمد بن عبد الكريم المغيلي; عبد هللا حمادي اإلدريسي. مصباح األرواح في أصول الفالح [نص مطبوع] / 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. ;  120 - . 2013الجزائر : دار بوسعادة, 

  9789931433118ر.د.م.ك 

SH/1-210-158/1, SH/1-210-158/2 

  المغيلي، محمد بن عبد الكريم    .5187

الجزائر : سحب  -في أصول الفالح [نص مطبوع] / محمد بن عبد الكريم المغيلي; رابح بونار. مصباح األرواح 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  21ص. ;  80 -. 2007الطباعة الشعبية للجيش, 

 9789947241738ر.د.م.ك 

1-210-273/1, 1-210-273/2 

  حمد بن عبد الكريم  المغيلي، م  .5188

الجزائر :   -أسئلة األسقيا و أجوبة المغيلي [نص مطبوع] / محمد بن عبد الكريم المغيلي, عبد القادر زبايدية. 
  سم.  20*29ص. : غالف ملون. ;  70 -. 2011زيتا قرافيك, 

 9789961973882ر.د.م.ك 

SH/1-920-218/1, SH/1-920-218/2 

  المفتي, عدنان    .5189

القاهرة : مكتبة  -/ عدنان المفتي.  1998العربي الكردي [نص مطبوع] : وثائق مؤتمر القاهرة مايو الحوار 
 سم. 24ص. ;  338 -. 1999مدبولي, 

1-320-111/1, 1-320-111/2 

  المقبل، صابر بن توفيق   .5190

الكتاب والسنة الصحيحة  المحراب [نص مطبوع] : رسائل إلى صانعة الحياة السعيدة وبذيله الرقية الشرعية وفق 
 -سم.  17*24ص. ;  370 -. 2011عمان : مؤسسة حمادة للدراسات : اليازوري,  -صابر بن توفيق المقبل.  /

  ).3(الوعي اإلسالمي : الوعي اإلسالمي ; 

 9789957491543ر.د.م.ك 

SH/1-210-154/1, SH/1-210-154/2 

  المقبل، صابر توفيق    .5191

 196 -. 2011عمان : مؤسسة حمادة للدراسات : اليازوري,   -ع] / صابر توفيق المقبل. منابر النور [نص مطبو

 ).1(الوعي اإلسالمي : الوعي اإلسالمي ;  -سم.  17*24ص. ; 

SH/1-210-123/1, SH/1-210-123/2 

  المقدسي, جين سعيد    .5192

المقدسي, نازك سابا يارد; ناديا  النساء العربيات في العشرينات [نص مطبوع] : حضورا و هوية / جين سعيد
  سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ; 567 -. 2001بيروت : تجمع الباحثات اللبنانيات,  -الشيخ. 

 4013209953ر.د.م.ك 



1-792-55/1, 1-792-55/2 

  المقدسي، ابن الطاهر المطهري    .5193

الجزائر : ابن النديم   -كلمان هورت.  البدء والتاريخ [نص مطبوع] / ابن الطاهر المطهري المقدسي; تحقيق 
  سم. 17*24ص ;   903 -. 2011للنشر والتوزيع, 

 9789961982792ر.د.م.ك 

SH/1-189-86/1 

  المقدسي، سمير   .5194

بيروت :  -. 1ط.  -تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي [نص مطبوع] / إبراهيم البدوي; سمير المقدسي. 
(وقفية جاسم القطامي  -سم.  17*24ص : غالف ملون. ;  495 -. 2011بية, مركزدراسات الوحدة العر

  للديموقراطية و حقوق اإلنسان). 

 9789953823690ر.د.م.ك 

1-320-445/1, 1-320-445/2 

  المقراني, عدنان    .5195

ة : المعهد الواليات المتحدة األمريكي -نقد األديان عند ابن حزم األندلسي [نص مطبوع] / عدنان المقراني. 
  سم. 24ص. ;  388 -. 2008العالمي للفكر اإلسالمي, 

 1565643135ر.د.م.ك 

SH/1-210-89/1 

  المقرحي، ميالد أ.   .5196

بنغازي : دار الكتب الوطنية,   -تاريخ اسيا الحديث و المعاصر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / ميالد أ. المقرحي. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 360 -. 2001

 9959240320ر.د.م.ك  -ص. 360-ص357ص -ليو.صبيب

1-940-59.2/1, 1-940-59.2/2 

 المقري التلمساني،ابو العباس أحمد    .5197
في ذكر من لقيته من أعالم الحضرتين مراكش و فاس /  : [Texte imprimé] روضة اآلس العاطرة األنفاس

سم 17*24ص. ;  320 -. 2011الثقافية,   الجزائر : دار المدار -ابو العباس أحمد المقري التلمساني.  . 

SH/1-920-234/1 

  المقري، أبي العباس أحمد   .5198

روضة اآلس العاطرة األنفاس في ذكر من لقيته من أعالم الحضارتين مراكش و فاس [نص مطبوع] / أبي 
 سم. 17*24 ص. : غالف ملون ; 320 -. 2011الجزائر : دار المدار الثقافية,  -العباس أحمد المقري. 

1-920-61/1, 1-920-61/2 

  المقريزي, تقي الدين أحمد بن علي    .5199

االول, كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك [نص مطبوع] : القسم االول و الثاني / تقي الدين أحمد بن علي  
ص.  660 -. 1956والنشر, القاهرة : لجنة التأليف والترجمة  -منقحة.  2ط . -المقريزي; محمد مصطفى زيادة. 

  سم. 20*27; 

 محتوي في : , االول

SH/1-953-4.1.1،2/1 



  المقريزي, تقي الدين أحمد بن علي    .5200

  -االول, كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك [نص مطبوع] : القسم الثالث / تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. 

  .سم. 17*24ص. ; 1080 -. 1970ة والنشر, القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجم -. 02ط.

  1083-965كشافات ص.ص:  962-935مالحق ص.ص: 

 محتوي في : , االول

SH/1-953-4.1.3/1 

 المقريزي, تقي الدين أحمد بن علي    .5201
  القسم االول و الثاني و الثالث / تقي الدين أحمد : [Texte imprimé] الثاني, كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك

سم 20*27ص. ;  1082 -. 1941القاهرة : مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر,  -بن علي المقريزي.  . 

contenu dans : ,  الثاني 

SH/1-953-4.2/1 

  المقريزي،احمد    .5202

 -هـ). 1270(القاهرة : دار التحرير للطبع والنشر,  -الخطط [نص مطبوع] : الجزء األول / احمد المقريزي. 

 سم. 20*27ص. ; 642

SH/1-953-82.1/1 

  المقريزي،احمد    .5203

 -هـ). 1270القاهرة : دار التحرير للطبع والنشر, ( -الخطط [نص مطبوع] : الجزء الثاني / احمد المقريزي. 

 .سم. 20*27ص. ; 640

SH/1-953-82.2/1 

  المقريزي،احمد    .5204

القاهرة : دار التحرير للطبع والنشر,  -الثالث / احمد المقريزي. خطط المقريزي [نص مطبوع] : الجزء 
 سم. 20*27ص. ; 700 -هـ). 1270(

SH/1-953-82.3/1 

  المالح، محمد عبد الكريم   .5205

.  2ط. -المدرسة اإللكترونية و دور اإلنترنت في التعليم [نص مطبوع] : رؤية تربوية / محمد عبد الكريم المالح. 

  سم. 17*  25ص. : غالف ملون ;  176 -. 2012الثقافة العلمية,  عمان : دار -

 9957165154ر.د.م.ك 

1-370-544/1, 1-370-544/2 

  المالح،محمد عبد الكريم   .5206

عمان : دار   -. 1ط. -األسس التربوية لتقنيات التعليم اإللكتروني [نص مطبوع] / محمد عبد الكريم المالح. 
  سم.  24ص. ; 223 -. 2010الثقافة العلمية, 

 9957165406ر.د.م.ك 

1-370-669/1, 1-370-669/2 

  الماللي ، أبي عبد هللا محمد بن عمر   .5207

الجزائر : دار   -/ أبي عبد هللا محمد بن عمر الماللي.  5المواهب القدوسية [نص مطبوع] : في المناقب السنوسية 



  سم. 17*24ص. ;  608 -. 2011كردادة, 

 9789961999271ر.د.م.ك 

1-920-57/1 

  الملحوق, عصمت الحجار    .5208

 263 -. 2005بيروت : دار الساقي,   -الدبلوماسية واجهة و مواجهة [نص مطبوع] / عصمت الحجار الملحوق. 

  سم.  24ص ; 

 6185516408ر.د.م.ك 

1-327-120/1, 1-327-120/2 

  المليجى،حلمى    .5209

 -. 2006بيروت : دار النهضة,  -. 09ط -المليجي; حلمى المليجى.  النمو النفسي [نص مطبوع] / عبد المنعم

 سم. 24ص. ;  452

SS/1-150-212/1, SS/1-150-212/2 

  المليجي, ابراهيم عبد الهادي    .5210

اإلسكندرية : المكتب   -التخطيط للتنمية [نص مطبوع] / ابراهيم عبد الهادي المليجي; محمد محمود مهدلي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  410 -. 2004 الجامعي الحديث,

SS/1-301-230/1, SS/1-301-230/2 

  المليجي, ابراهيم عبد الهادي    .5211

القاهرة : دار المعرفة   -تنظيم المجتمع [نص مطبوع] : نظرة تكاملية معاصرة / ابراهيم عبد الهادي المليجي. 
  سم.  24; ص. : غالف مصور باأللوان  368 -. 2004الجامعية, 

 364ص.  - 355بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-34/1, SS/1-301-34/2 

  المليجي, ابراهيم عبد الهادي    .5212

اإلسكندرية : دار   -تنظيم المجتمع [نص مطبوع] : مداخل نظرية و رؤية واقعية / ابراهيم عبد الهادي المليجي. 
 سم. 24لوان ; ص. : غالف مصور باأل 322 -. 2005المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-82/1, SS/1-301-82/2 

  المليجي, ابراهيم عبد الهادي    .5213

 -العولمة و أثرها في التخطيط اإلجتماعي [نص مطبوع] / ابراهيم عبد الهادي المليجي; محمد محمود مهدلي. 

 .سم 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  452 -. 2005اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-99/1, SS/1-301-99/2 

  المليجي, ابراهيم عبد الهادي    .5214

القاهرة : المكتب   -تنظيم المجتمع [نص مطبوع] : مداخل نظرية و رؤية واقعية / ابراهيم عبد الهادي المليجي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  336 -. 2008الجامعي الحديث, 

 ببليوغرافيا

SS/1-301-728/1, SS/1-301-728/2 



  المليجي, حلمي   .5215

ص ; 302 -. 2001بيروت : دار النهضة العربية,  -علم نفس الشخصية [نص مطبوع] / حلمي المليجي. 
 سم.24

SS/1-150-155/1 

  المليجي، حلمي   .5216

ص ; 352 -. 1972بيروت : دار النهصة العربية,  -علم النفس المعاصر [نص مطبوع] / حلمي المليجي. 
 سم.24

1-150-674/1 

  المليجي، عبد المنعم    .5217

بيروت : دار النهظة العربية,  -. 04ط. -النمو النفسي [نص مطبوع] / عبد المنعم المليجي, حلمي المليجي. 
 سم.24ص. ; 452 -. 1973

1-150-690/1 

  المليجي، يعقوب محمد    .5218

بادئ الديمقراطيات الغربية و النظام الماركسي / يعقوب  مبدأ الشورى في اإلسالم [نص مطبوع] : مع المقارنة بم 
 سم. 24ص. ;  304 -اإلسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية, [د.ت].  -محمد المليجي. 

SH/1-210-121/1, SH/1-210-121/2 

  المناوي, محمد حمدي    .5219

القاهرة : دار المعارف, (د.ت).  -الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي [نص مطبوع] / محمد حمدي المناوي. 
  (مكتبة الدراسات التاريخية). -سم. 24ص. ; 334 -

 329-317ص: -ببليوغرافيا ص 316- 295ص :-مالحق ص

SH/1-953-61/1 

  المنجرة, المهدي    .5220

, الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي -. 8ط.  -الحرب الحضارية األولى [نص مطبوع] / المهدي المنجرة. 

 سم. 24ص ;  485 -. 2005

1-320-221/1, 1-320-221/2 

  المنجرة, المهدي    .5221

 -. 2004الدار البيضاء : المركز الثقافي,  -اإلهانة في عهد الميغا إمبريالية [نص مطبوع] / المهدي المنجرة.  

  سم.21ص ;  270

 7184019954ر.د.م.ك 

1-320-250/1, 1-320-250/2 

   المنجي بوسنينة  .5222

  -/ المنجي بوسنينة.  14موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الشين:ج 

  سم.24ص. : غالف مذهب ;  488 -. 2007القاهرة : دار الجيل, 

 9789953782539ر.د.م.ك 

1-920-31.14/1, 1-920-31.14/4 



  المنجي بوسنينة   .5223

  -/ المنجي بوسنينة.  15اء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الشين:ج موسوعة أعالم العلماء و األدب

  سم.24ص. ;  448 -. 2007القاهرة : دار الجيل, 

 9789953782539ر.د.م.ك 

1-920-31.15/4, 1-920-31.15/1 

  المنجي بوسنينة   .5224

/ المنجي بوسنينة.   16: المجلد موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الصاد 
 سم.24ص. ;  448  -. 2007بيروت : دار الجيل,  -

1-920-31.16/4, 1-920-31.16/1 

  المنجي بوسنينة   .5225

موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الصاد و الضاد: المجلد السابع عشر  
  سم.24ص. ;  520 -. 2006لجيل, بيروت : دارا -المنجي بوسنينة.  /

 9789953782614ر.د.م.ك 

1-920-31.17/1, 1-920-31.17/2 

  المنذري, الحافظ أبي محمد زكي الدين    .5226

بيروت :   -الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف [نص مطبوع] / الحافظ أبي محمد زكي الدين المنذري. 
 سم. 17*24ص. ;  632 -ت). -المكتبة العصرية, (د

  المنذري, الحافظ أبي محمد زكي الدين    .5227

الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف [نص مطبوع] / الحافظ أبي محمد زكي الدين المنذري; تعليق مصطفى  
  سم. 24ص. ;  636 -. 1987بيروت : المكتبة العصرية,  -محمد عمارة; مراجعة عبد هللا بن ابراهيم. 

  أبي محمد زكي الدين   المنذري, الحافظ  .5228

الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف [نص مطبوع] / الحافظ أبي محمد زكي الدين المنذري; تعليق مصطفى  
  سم. 24ص. ;  620 -. 1987بيروت : المكتبة العصرية,  -محمد عمارة; مراجعة عبد هللا بن ابراهيم. 

  المنزالوي، عبد هللا كرم   .5229

  -رض واإلنسان [نص مطبوع] : المجلد الرابع: محافظة العقبة / عبد هللا كرم المنزالوي. موسوعة الجنوب األ

  سم. 25ص. : غالف مصور ;  270 -. 2012عمان : اليازوري, 

  ص. 266 -ص. 262بيبليو: 

SH/1-030-7.4/1, SH/1-030-7.4/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5230

القاهرة :  -المرأة العربية في الحياة العامة و السياسية [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 
 سم.  20ص. : غالف مصور باأللوان ;  308 -. 2012المنظمةالعربية للتنمية اإلدارية, 

SS/1-301-894/1, SS/1-301-894/2 

  المنظمة الوطنية للمجاهدين, حزب جبهة التحرير الوطني   .5231

الجزائر :   -من شهداء ثورة التحرير [نص مطبوع] / المنظمة الوطنية للمجاهدين, حزب جبهة التحرير الوطني. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  312 -. 1960منشورات قسم االعالم والثقافة, 

 515-469ص :-ببلوغرافيا ص



1-965-38/1 

  المنظمة الوطنية للمجاهدين, حزب جبهة التحرير الوطني   .5232

الجزائر   -من معارك ثورة التحرير [نص مطبوع] / المنظمة الوطنية للمجاهدين, حزب جبهة التحرير الوطني. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 360 -. 1981: منشورات قسم االعالم والثقافة, 

1-965-42/1 

ص. ;  256 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].   -. اإلنسانية و اإلعالم الدولي [نص مطبوع]المنظممات الدولية   .5233
 سم. 17*24

  المنوفى, زكي إبراهيم    .5234

تدريس الدراسات اإلجتماعية [نص مطبوع] : نحو مفهوم جديد لتدريس المواد و األنشطة / زكي إبراهيم 
(سلسلة  -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  304 -. 2008القاهرة : العلم و اإليمان للنشر,  -المنوفى. 

  كيف تكون معلما ناجحا). 

  9773080080ر.د.م.ك 

SS/1-301-427/1, SS/1-301-427/2 

  المنيزل،عبد هللا الفالح   .5235

اإلحصاء التربوي [نص مطبوع] : تطبيقات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية / عايش موسى  
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 284 -. 2010عمان : دار المسيرة,  -. 4ط. -غرايبة; عبد هللا الفالح المنيزل. 

1-370-586/1, 1-370-586/2 

  المهتدي ، سوسن زهير   .5236

 576 -. 2011عمان : دار أسامة,  -تكنولوجيا الحكومة اإللكترونية [نص مطبوع] / سوسن زهير المهتدي. 

  م.س 17*24ص. ; 

 9789957223984ر.د.م.ك 

SS/1-320-512/1, SS/1-320-512/2 

  المهدي, صالح   .5237

. 1993بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  -الموسيقى العربية [نص مطبوع] : مقامات و دراسات / صالح المهدي. 

 سم. 24ص. : غالف مصور ;  286 -

1-780-1/1, 1-780-1/2 

  المهنا, سامي   .5238

القاهرة : دار المريخ,  -ب الخليج الثالثة [نص مطبوع] : العالم بعيون أمريكية / سامي المهنا. تداعيات حر
  سم. 24ص ;  537 -. 2004

 5385120977ر.د.م.ك 

1-327-116/1, 1-327-116/2 

  المواجدة،بكر سميح   .5239

عمان : دار جليس الزمان,  -ة. استراتيجيات تفريد التعليم و التعلم التعاوني [نص مطبوع] / بكر سميح المواجد
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 164 -. 2010

 9789957810009ر.د.م.ك 



1-370-702/1, 1-370-702/2 

  الموسوي, ضياء مجيد    .5240

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -اهتزازات في أسس العولمة [نص مطبوع] / ضياء مجيد الموسوي. 
  سم.  24ور باأللوان ; ص. : غالف مص 116 -. 2005

 9961008308ر.د.م.ك 

SS/1-320-528/1, SS/1-320-528/2 

  الموسوي, ضياء مجيد    .5241

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,   -[نص مطبوع] / ضياء مجيد الموسوي.   2004ثورة أسعار النفط 
  سم.15×22ص ;  112 -. 2005

 9961008057ر.د.م.ك 

1-327-166/1, 1-327-166/2 

  الموسوي, محمد صادق   .5242

بيروت   -الحقائق و اإلعتباريات في علم األصول [نص مطبوع] / محمد صادق الموسوي; عبد الرحمن العلوي. 
 سم.  24ص. ;  342 -. 2005: دار الهادي, 

SH/1-250-54/1 

  الموسوي، هاشم عبود    .5243

.  2011عمان : دار دجلة,  -مطبوع] / هاشم عبود الموسوي. العمارة و حلقات تطورها عبر التاريخ القديم [نص 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 440 -

 9789957711764ر.د.م.ك  -ص. 439ص -بيبليو.ص

1-720-28/1, 1-720-28/2 

  الموسوي، هاشم عبود    .5244

ص ;  140 -.  2008عمان : دار الحامد : دار الراية,  -العمارة و المناخ [نص مطبوع] / هاشم عبود الموسوي. 
  سم. 17*24

 9789957323257ر.د.م.ك 

1-720-30/1, 1-720-30/2 

  الموصلي, سامي أحمد    .5245

عمان : دار المعتز للنشر و التوزيع,  -اإلعالم اإلرهابي األمريكي [نص مطبوع] / سامي أحمد الموصلي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  100 -. 2014

SH/1-001.5-748/1, SH/1-001.5-748/2 

  المؤلفين الغربيين    .5246

بيروت : دار الفكر الحديث,  -[نص مطبوع] / المؤلفين الغربيين; نور الدين حاطوم.  1945تاريخ عصرنا مـنذ 
 سم.24ص. ; 624 -. 1971

1-902-15/1, 1-902-15/2 



  المؤلفين الغربيين    .5247

  -. 1981دمشق : دار الفكر,  -بيين; نور الدين حاطوم. [نص مطبوع] / المؤلفين الغر 1945قضايا عصرنا منذ 

 (الموسوعة التاريخية الحـديثة).  -سم. 24ص. ; 712

1-902-16/1, 1-902-16/2 

  المولى, محمد أحمد جاد   .5248

ص. ;  317 -الجزائر : دار الكتاب الحديث, [د.ت].   -قصص القرآن [نص مطبوع] / محمد أحمد جاد المولى. 
 سم. 17*24

1-220-145/1, 1-220-145/2 

  المولى، سعود    .5249

بيروت : الدار   -أميركا ديمقراطية االستبداد [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع السياسي / سعود المولى. 
  سم. 24ص ;  215 -. 2009العربية للعلوم ناشرون, 

 9789953877822ر.د.م.ك 

1-320-371/1, 1-320-371/2 

  لي المؤمن, ع  .5250

النظام السياسي اإلسالمي الحديث و إشكاليات اإلقتباس من األنظمة السياسية الوضعية [نص مطبوع] / علي 
 سم. 24ص. ;  226 -. 2004بيروت : دار الهادي,   -المؤمن. 

1-320-118/1, 1-320-118/2 

  المومني،خالد سليمان    .5251

عمان : مؤسسة  -.  1ط. -خالد سليمان المومني.  قضايا تربوية معاصرة [نص مطبوع] / محمد علي القضاة;
  سم. 24ص. ; 232 -. 2011حمادة للدراسات الجامعية و النشر, 

 9789957491253ر.د.م.ك 

1-370-782/1, 1-370-782/2 

  المياح, عبد اللطيف علي   .5252

, حنان علي ابراهيم اإلستراتيجية اإلسرائيلية تجاه الخليج العربي [نص مطبوع] / عبد اللطيف علي المياح
  سم. 24ص. ;  248 -. 2002عمان : دار مجدالوي,  -الطائي. 

 9957020765ر.د.م.ك 

1-327-86/1, 1-327-86/2 

  الميالد ، زكي   .5253

بيروت : مؤسسة االنتشار العربي,  -الفكر االسالمي [نص مطبوع] : قراءات و مراجعات / زكي الميالد. 
  سم. 17*24ص. ;  176 -. 1999

 9781841170135ر.د.م.ك 

SS/1-320-518/1 

  الميالد, زكي   .5254

 -. 2001بيروت : المركز الثقافي العربي,  -تجديد التفكير الديني في مسألة المرأة [نص مطبوع] / زكي الميالد. 

 سم.  21ص. : غالف مصور ;  160



SH/1-210-72/1 

  الميالد، زكي   .5255

الدار البيضاء : المركز الثقافي  -مطبوع] : من أجل بناء نظرية في الثقاقة / زكي الميالد. المسألة الثقافية [نص 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  256 -. 2005العربي, 

SS/1-301-775/1, SS/1-301-775/2 

  الميالدى, عبد المنعم عبد القادر    .5256

  -. 2005اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  - ر الميالدى. أصول التربية [نص مطبوع] / عبد المنعم عبد القاد

 سم.24ص. : غالف مصور. ; 199

SS/1-370-145/1 

  الميالدي, عبد المنعم    .5257

القاهرة : مؤسسة شباب  -اإلرشاد النفسي و التوجيه التربوي لألسرة [نص مطبوع] / عبد المنعم الميالدي. 
 سم. 24ص. ;  288 -. 2008الجامعة, 

SS/1-150-185/1, SS/1-150-185/2 

  الميالدي، عبد المنعم    .5258

القاهرة :   -األمراض و الصحة النفسية [نص مطبوع] : ( الوقاية و العالج ) / طارق كمال; عبد المنعم الميالدي. 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون. ;  449 - . 2014مؤسسة شباب الجامعة, 

 9789772122288ر.د.م.ك  -ص.  443بيبليو: 

SS/1-150-723/1, SS/1-150-723/2 

  الميالدي، عبد المنعم    .5259

 -. 2007القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  - القراءة...المكتبة المدرسية [نص مطبوع] / عبد المنعم الميالدي. 

 سم. 17* 24ص. : غالف ملون. ;  214

SH/1-020-82/1, SH/1-020-82/2 

  محمد  الميلي, مبارك بن  .5260

بيروت : دار الغرب اإلسالمي,   -. 05ط. -رسالة الشرك و مظاهره [نص مطبوع] / مبارك بن محمد الميلي. 
 سم. 24ص. ;  306 -. 2000

SH/1-210-12/1 

  الميلي, محمد   .5261

ص. ;  352 -. 1984الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,  -مواقف جزائرية [نص مطبوع] / محمد الميلي. 
 م.س21

1-965-50/1, 1-965-50/2 

  الميلي, محمد   .5262

 198 -. 2010الجزائر : دار الكتاب العربي,  -فرانز فانون والثورة الجزائرية [نص مطبوع] / محمد الميلي. 

  سم.  24ص. ; 

 9947833957ر.د.م.ك 



1-965-474/3, 1-965-474/1 

  الميلي, محمد   .5263

  سم. 17*25ص. ;  328 -. 2014الجزائر : مؤسسة الضحى,  -لميلي. مواقف جزائرية [نص مطبوع] / محمد ا

 9789961806074ر.د.م.ك 

1-965-930/1, SH/1-965-930/2 

  الميلي, محمد مبارك   .5264

لبنان : دار الغرب  -تاريخ الجزائر في القديم والحديث [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد مبارك الميلي. 
 سم.24ص. ; 380 -اإلسالمي, [د.ت].  

1-965-495.1/6, 1-965-495.1/7 

  الميلي, محمد مبارك   .5265

لبنان : دار الغرب  -تاريخ الجزائر في القديم والحديث [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد مبارك الميلي. 
 سم.24ص. ; 513 -اإلسالمي, [د.ت].  

1-965-495.2/6, 1-965-495.2/7 

   الميلي، مبارك بن محمد  .5266

الجزائر : الشركة الوطنية للنشر و  -تاريخ الجزائر في القديم و الحديث [نص مطبوع] / مبارك بن محمد الميلي. 
  سم.  25ص. : إيض ;  888 -. 1976التوزيع, 

 883-881ص: -ببليوغرافيا ص

1-965-6/1, 1-965-6/2 

  الميلي، محمد    .5267

ص. : مل. ;  487 -. 2012الجزائر : دار هومة,  -لميلي. المؤتمر اإلسالمي الجزائري [نص مطبوع] / محمد ا
  سم.24

 9789961669921ر.د.م.ك 

1-965-594/1, 1-965-594/2 

  النابلسي, محمد أحمد   .5268

 238 -. 2007دمشق : دار الفكر,  -أوهام مشروع الشرق األوسط الكبير [نص مطبوع] / محمد أحمد النابلسي. 

  سم.  24ص ; 

 1592395392ر.د.م.ك 

1-320-283/1, 1-320-283/2 

  النادي، نور الدين احمد   .5269

عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -فن التصوير الفوتوغرافي والرقمي [نص مطبوع] / نور الدين احمد النادي. 
  سم. 17*24ص ;  234 -. 2010

 9789957525958ر.د.م.ك 

1-790-9/1, 1-790-9/2 

  ادي، نور الدين أحمد الن  .5270

عمان :  -مبادئ الطباعة والتصميم الجرافيكي [نص مطبوع] / سعد صديق البهنسي; نور الدين أحمد النادي. 



  سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  300 - . 2011مكتبة المجتمع العربي, 

 9789957830267ر.د.م.ك 

SH/1-745-50/1, SH/1-745-50/2 

  النار, مصطفى    .5271

ص. ;  224 -. 1997القاهرة : دار قباء,  -المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية [نص مطبوع] / مصطفى النار. 
  سم. 24

 9775810442ر.د.م.ك 

SH/1-101-30/1 

  النار, مصطفى    .5272

 24ص. ;  282 -. 1999القاهرة : دار قباء للطباعة و النشر,  -ضد العولمة [نص مطبوع] / مصطفى النار. 

 سم.

1-320-38/1, 1-320-38/2 

  النار, مصطفى    .5273

القاهرة :  -ما بعد العولمة [نص مطبوع] : قراءة في مستقبل التفاعل الحضاري و موقعنا معه / مصطفى النار. 
  سم. 18ص. ;  300 -. 2003دار قباء, 

 9773034401ر.د.م.ك 

1-320-26/1, 1-320-26/2 

  ف, هدى محمود  الناش  .5274

 24ص ;  240 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -األسرة و تربية الطفل [نص مطبوع] / هدى محمود الناشف. 

  سم.

 1387069957ر.د.م.ك 

1-370-230/1, 1-370-230/2 

  الناشف،هدى محمود    .5275

القاهرة : دار الفكر   -ف. إستراتيجيات التعلم و التعليم في الطفولة المبكرة [نص مطبوع] / هدى محمود الناش
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 343 -. 1997العربي, 

 9771005901ر.د.م.ك 

1-370-936/1 

  الناشف،هدى محمود    .5276

عمان : دار   -. 1ط. -تنمية المهارات اللغوية ألطفال ماقبل المدرسة [نص مطبوع] / هدى محمود الناشف. 
  سم.24ص. : غالف مصور ; 268 -. 2007الفكر, 

 9957074857ر.د.م.ك 

1-370-707/1, 1-370-707/2 

  الناصري, أبو العباس أحمد بن خالد    .5277

كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى [نص مطبوع] : الجزء األول / أبو العباس أحمد بن خالد  
  سم.17*24ص. ;  496 -. 1954الدار البيضاء : دار الكتاب,  -الناصري; محمد الناصري جعفر الناصري. 

 262-235كشافات ص.ص: 



SH/1-953-113.1/1 

  الناصري, أبو العباس أحمد بن خالد    .5278

كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى [نص مطبوع] : الدولتان للرابطية والموحدية / أبو العباس أحمد  
  سم. 23ص. ; 304 -. 1954الكتاب,  الدار البيضاء : دار -بن خالد الناصري; محمد الناصري جعفر الناصري. 

 262-235كشافات ص.ص: 

1-953-113.2/1 

  الناصري, أبو العباس أحمد بن خالد    .5279

الثالث, كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى [نص مطبوع] : الدولة المرينية / أبو العباس أحمد بن خالد  
  سم.17*24ص. ; 256 -. 1954ضاء : دار الكتاب, الدار البي -الناصري; محمد الناصري جعفر الناصري. 

  246-217كشافات ص.ص: 

 محتوي في : , الثالث

SH/1-953-113.3/1 

  الناصري, أبو العباس أحمد بن خالد    .5280

الرابع, كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى [نص مطبوع] : الدولة المرينية(القسم الثاني / أبو العباس 
ص. ; 199 -. 1955الدار البيضاء : دار الكتاب,  -الناصري; محمد الناصري جعفر الناصري. أحمد بن خالد 

  سم. 24*16

  198-175كشافات ص.ص: 

 محتوي في : , الرابع

SH/1-953-113.4/1 

  الناصري, أبو العباس أحمد بن خالد    .5281

العباس أحمد بن خالد الناصري;  كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى [نص مطبوع] : السعدية / أبو 
  سم.25ص. ; 224 -. 1955الدار البيضاء : مطبعة دار الكتاب,  -محمد الناصري جعفر الناصري. 

 223-195ص: -كشاف ص

1-953-113.5/1 

  الناصري, أبو العباس أحمد بن خالد    .5282

سعدية(القسم الثاني / أبو العباس السادس, كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى [نص مطبوع] : الدولة ال
ص. ; 136 -. 1955الدار البيضاء : دار الكتاب,  -أحمد بن خالد الناصري; محمد الناصري جعفر الناصري. 

  سم. 17*24

  135-121ص: -كشاف ص

 محتوي في : , السادس

SH/1-953-113.6/1 

  الناصري, أبو العباس أحمد بن خالد    .5283

ل المغرب األقصى [نص مطبوع] : الدولة العلوية / أبو العباس أحمد بن خالد  كتاب اإلستقصا ألخبار دو
  سم.24ص. ; 232 -. 1956الدار البيضاء : دار الكتاب,  -الناصري; محمد الناصري جعفر الناصري. 

 232-207كشافات ص.ص: 

SH/1-953-113.7/1 



  الناصري, أبو العباس أحمد بن خالد    .5284

الثامن, كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى [نص مطبوع] : الدولة العلوية (القسم الثاني / أبو العباس 
ص. ; 208 -. 1956الدار البيضاء : دار الكتاب,  -أحمد بن خالد الناصري; محمد الناصري جعفر الناصري. 

  .سم. 17*24

 ي : , الثامنمحتوي ف

SH/1-953-113.8/1 

  الناصري، أبو العباس أحمد بن خالد    .5285

التاسع, كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى الجزء التاسع [نص مطبوع] : الدولة العلوية: القسم الثالث  
 24ص. ;  240 -. 1956الدار البيضاء : دار الكتاب,  -أبو العباس أحمد بن خالد الناصري, جعفر الناصري.  /

  سم.17*

 محتوي في : , التاسع

SH/1-953-113.9/1 

  الناصري، أبو راس   .5286

الجزائر : وزارة الشؤون الدينية,  -عجائب األسفار ولطائف األخبار [نص مطبوع] / أبو راس الناصري. 
  سم. 17*24ص. ;  388 -. 2011

 9789931902027ر.د.م.ك 

1-920-34.1/1, 1-920-34.1/2 

  الناطور،نائل    .5287

عمان : دار البداية   -إستراتيجيات تدريس العلوم و الرياضيات [نص مطبوع] / نمر دعمس; نائل الناطور. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 304  -. 2010ناشرون و موزعون, 

 9957820109ر.د.م.ك 

1-370-914/1, 1-370-914/2 

  النبراوى, رأفت محمد    .5288

القاهرة : مكتبة القاهرة للكتاب,   -الصليبية في الشام ومصر [نص مطبوع] / رأفت محمد النبراوى. النقود 
  سم.24ص ; 327 -. 2004

 9773141004ر.د.م.ك 

1-737-2/5, 1-737-2/6 

  النبراوي, فتحية عبد الفتاح   .5289

القاهرة : دار الفكر   -. 14ط. -. تاريخ النظم و الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] / فتحية عبد الفتاح النبراوي
  سم. 17*24ص. ;  320 -. 2006العربي, 

 9771004883ر.د.م.ك 

SH/1-953-202/1, SH/1-953-202/2 

  النبراوي، فتحية عبد الفتاح    .5290

عمان : دار   -السيرة النبوية المطهرة [نص مطبوع] : وبناء الدولة اإلسالمية / فتحية عبد الفتاح النبراوي. 
  سم.  25ص. : غالف مصور. ;  287 -. 2013سيرة, الم

 9789957069438ر.د.م.ك   -ص.  287 -ص. 285بيبليو: 

SH/1-320-38/1, SH/1-320-38/2 



  النبهان، موسى محمد    .5291

 -. 2013عمان : دار الشروق,  -أساسيات القياس في العلوم السلوكية [نص مطبوع] / موسى محمد النبهان. 

  سم.26ص ; 543

 9789957005306د.م.ك ر.

1-150-644/1, 1-150-644/2 

  النبهاني, أحمد عطشان    .5292

عمان : دار األيام للنشر و التوزيع ; بغداد : دار   -إقتصاديات اإلعالم [نص مطبوع] / أحمد عطشان النبهاني. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باألوان ;  233 -. 2016الرياحين للنشر و التوزيع, 

 9789957951597ر.د.م.ك  -. 230ص. -227يا : ص. بيبليوغراف

SH/1-001.5-745/1, SH/1-001.5-745/2 

  النبوي, أمين محمد   .5293

االعتماد األكاديمي وإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي [نص مطبوع] : حالة كليات التربية نموذجا / أمين 
  سم.24ص. ; 447 -. 2007للبنانية, القاهرة : دار المصرية ا -.  1ط. -محمد النبوي. 

 9774270835ر.د.م.ك 

1-370-432/1, 1-370-432/2 

  النجاحي، فوزية محمود   .5294

إستراتيجيات حديثة في برامج تنمية اللغة و اإلبداع لطفل ماقبل المدرسة [نص مطبوع] / فوزية محمود 
  سم. 24ص ; 244 -. 2007القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -النجاحي. 

 9773501698ر.د.م.ك 

1-150-662/1, 1-150-662/2 

  النجار , فخري خليل    .5295

 -. 2008عمان : دار صفاء,  -تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية [نص مطبوع] / فخري خليل النجار. 

  سم.17*24ص. : مص.مل. ; 224

 9789957244224ر.د.م.ك 

SH/1-953-331/1, SH/1-953-331/2 

  ر ، فريد راغب النجا  .5296

وثائق مؤتمر دور االحصاءات و المعلومات في رسم السياسات االقتصادية و التجارية و المالية [نص مطبوع] :  
ص. ;  294 -. 2011القاهرة : الدار الجامعية,  -تجارب دول مجلس التعاون الخليجي / فريد راغب النجار. 

  سم. 17*24

 9789774221746ر.د.م.ك 

SH/1-658-39/1, SH/1-658-39/2 

  النجار, أشواق محمد إسماعيل   .5297

عمان :   -اإلقتضاء [نص مطبوع] : دالالته و تطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم / أشواق محمد إسماعيل النجار. 
  سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ; 421 -. 2007دار دجلة, 

 55747899579ر.د.م.ك 

SH/1-220-46/1 



  النجار, عامر    .5298

ص. ;  198 -. 2003القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -علم الكالم [نص مطبوع] : عرض و نقد / عامر النجار. 
  سم. 24

 9773410900ر.د.م.ك 

SH/1-240-18/1, SH/1-240-18/2 

  النجار, عبد الوهاب    .5299

 -. 03ط. -ي األلباب / عبد الوهاب النجار. قصص األنبياء [نص مطبوع] : لقد كان في قصصهم عبرة ألول

 سم.27ص. ; 472 -بيروت : دار احياء التراث العربي, (د.ت). 

1-240-1/1 

  النجار, فريد    .5300

القاهرة : إيتالاك للنشر  -إدارة الجامعات بالجودة الشاملة [نص مطبوع] : رؤى التنمية المتواصلة / فريد النجار. 
  (سلسلة إصدارات ومؤلفات). -سم. 24ص. : غالف ملون ;  192 -. 1999والتوزيع, 

 8105723977ر.د.م.ك  -. 190-188بيبليوغرافيا ص ص:

SS/1-370-15/1 

  النجار، أسماء عبد الحسين   .5301

 -/ فاطمة عيد العدوان; أسماء عبد الحسين النجار.  Family Counselingاإلرشاد األسري [نص مطبوع] = 

 سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  272 -. 2016ة, عمان : دار المسير

SS/1-301-1056/3, SS/1-301-1056/4 

  النجار، عبد المجيد عمر   .5302

 -, عوامل الشهود الحضاري [نص مطبوع] / عبد المجيد عمر النجار. 2الشهود الحضاري لألمة اإلسالمية. 

  .سم 24ص. ;  310 -. 1999بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  

 2محتوي في : الشهود الحضاري لألمة اإلسالمية, 

SH/1-210-144.2/1 

  النجار، عبد المجيد عمر   .5303

 -, مشاريع اإلشهاد الحضاري [نص مطبوع] / عبد المجيد عمر النجار. 3الشهود الحضاري لألمة اإلسالمية. 

  سم. 24ص. ;  301 -. 1999بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  

 3شهود الحضاري لألمة اإلسالمية, محتوي في : ال

SH/1-210-144.3/1 

  النجار، عبد الوهاب    .5304

 528 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 03ط. -قصص األنبياء [نص مطبوع] / عبد الوهاب النجار. 

  سم. 17*24ص. ; 

 2745140736ر.د.م.ك 

1-230-79/1 

  النجار، نبيل جمعة صالح   .5305

 -/ نبيل جمعة صالح النجار.  SPSSالقياس و التقويم [نص مطبوع] : منظور تطبيقي مع نطبيقات برمجية 



  سم. 18*25ص. : غالف ملون و مصور ;  350 -. 2009عمان : دار الحامد, 

 9789957324889ر.د.م.ك 

1-370-602/9, 1-370-602/1 

  النجار،نبيل جمعه صالح   .5306

/ نبيل جمعه صالح النجار.  SPSSفي التربية و العلوم اإلنسانية مع تطبيقات برمجية اإلحصاء [نص مطبوع] : 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  368 -. 2010عمان : دار الحامد,  -. 1ط. -

 9789957324599ر.د.م.ك 

1-370-616/1, 1-370-616/4 

  النجيجي, محمد لبيب    .5307

بيروت : دار النهضة العربية,  -. 07ط. -د لبيب النجيجي.  األسس اإلجتماعية للتربية [نص مطبوع] / محم
 سم.24ص. ; 294 -. 1987

SS/1-370-164/1, SS/1-370-164/2 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .5308

إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد األول / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس; زهير غازي  
  ). 26(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  388 -. 1977بغداد : مطبعة العاني,  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-41.1/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .5309

إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الثاني / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس; زهير غازي  
  ). 26(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  692 -داد : مطبعة العاني, (د.ت). بغ -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-41.2/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .5310

إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الثالث / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس; زهير غازي  
  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  412 -اد : مطبعة العاني, (د ت). بغد -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-41.3/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .5311

إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الرابع / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس; زهير غازي  
  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  832 -بغداد : مطبعة العاني, (د ت).  -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-41.4/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .5312

إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد الخامس / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس; زهير غازي 
  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  494 -غداد : مطبعة العاني, (د ت). ب -زاهد. 

 بيبليوغرافيا



1-220-41.5/1 

  النحاس, أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل   .5313

إعراب القرآن [نص مطبوع] : المجلد السادس / أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس; زهير غازي 
  ). 34(إحياء التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  940 -داد : مطبعة العاني, (د ت). بغ -زاهد. 

 بيبليوغرافيا

1-220-41.6/1 

  النحاس, محمد محمود   .5314

القاهرة : مكتبة األنجلو   -سيكولوجية التخاطب لذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / محمد محمود النحاس. 
  سم. 24الف مصور. ; ص. : غ 208 -. 2006المصرية, 

 9222705977ر.د.م.ك 

SS/1-150-56/1 

  النحال، محمد سالمة   .5315

الحرب ضد اإلرهاب [نص مطبوع] : تداعيات تفجيرات نيويورك وواشنطن، وانعكساتها اإلقليمية والدولية /  
 سم. 24ص ;  172 -. 2009عمان : زهران للنشر,  -محمد سالمة النحال. 

1-327-165/3, 1-327-165/1 

  النداف، عصام    .5316

عمان :  -مقدمة في تحليل وتصميم نظم المعلومات [نص مطبوع] / ايمن الشنطي; عامر شقر; عصام النداف. 
  سم. 25ص. : غالف مصور باأللوان ;  189 -. 2010دار البداية, 

 9789957820497ر.د.م.ك 

1-658-18/1, 1-658-18/2 

  الندواني، عبد الكريم    .5317

  -. 2008بيروت : الدار العربية للموسوعات,  -يخ العمارةو عشائرها [نص مطبوع] / عبد الكريم الندواني. تار

 سم.24ص. : مص.مل. ; 159

1-953-490/1, 1-953-490/2 

  الندوي, محمد اسماعيل   .5318

: دار الفتح للطباعة  بيروت  -تاريخ الصالت بين الهند و البالد العربية [نص مطبوع] / محمد اسماعيل الندوي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور: ملون ;  276 -و النشر, (د.ت). 

 276-271ص: -ملحق ص  270-268ص: -ببليوغرافيا ص

1-902-34/1 

  الندوي، محمد نجم الحق   .5319

إربد : عالم الكتب الحديث  -نجيب محفوظ في ضوء نزعاته األدبية [نص مطبوع] / محمد نجم الحق الندوي. 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون و مصور ;   307 -. 2011و التوزيع,  للنشر

 9789957704254ر.د.م.ك 

1-928-116/1, 1-928-116/2 



  الندوي،سيد رضوان علي   .5320

فوائد فى مشكل القرآن [نص مطبوع] : لسلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبدالسالم / سيد رضوان علي  
(روائع التراث  -سم.  24ص ;  326 -. 2008مكتبة الهالل ; جدة : دار الشروق, بيروت : دار و  -الندوي. 

  اإلسالمي). 

 9353759953ر.د.م.ك 

SH/1-220-51/1 

  النرشخي, أبي بكر محمد بن جعفر    .5321

تاريخ بخاري [نص مطبوع] / أبي بكر محمد بن جعفر النرشخي; نصر هللا مبشر الطرازي أمين عبد المجيد 
  ). 40(ذخائر العرب ;  -سم.   18* 25ص. ;  188 -لقاهرة : دار المعارف, (د.ت). ا -بدوي. 

 183-153ص: -ببليوغرافيا كشافات ص

SH/1-953-38/1 

  النشار ، مصطفى حسن   .5322

ص. ;  304 -. 2011عمان : دار المسيرة,  -تاريخ العلم عند العرب [نص مطبوع] / مصطفى حسن النشار. 
  سم. 17*24

 97899570682202ر.د.م.ك 

SS/1-150-775/1, SS/1-150-775/2 

  النشار, علي سامي    .5323

مزيدة   5ط . -المنطق الصوري [نص مطبوع] : منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة / علي سامي النشار. 
  سم.23ص. ; 538 -.  1971القاهرة : دار المعارف,  -ومنقحة. 

 بيبليوغرافيا

SH/1-160-4/1 

  النشار, علي سامي    .5324

الثالث, نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم [نص مطبوع] : الزهد والتصوف في القرنين األول والثاني الهجريين / 
  سم.24ص. ; 610 -. 1969القاهرة : دار المعارف,  -علي سامي النشار. 

  بيبليوغرافيا

 محتوي في : , الثالث

SH/1-189-11.3/1, SH/1-189-11.3/2 

  النشار, علي سامي    .5325

القاهرة : دار المعارف,  -. 05ط. -األول, نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم [نص مطبوع] / علي سامي النشار. 
  سم.23ص. ; 798 -. 1971

  796-753ص: -كشافات ص 751-740ص: -بيبليوغرافية ص

 محتوي في : , األول

SH/1-189-11.1/1, SH/1-189-11.1/2 

  ار, علي سامي  النش  .5326

  -. 4ط  -الثاني, نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم [نص مطبوع] : نشأة التشيع وتطوره / علي سامي النشار. 

  سم.24ص ; 598 -. 1969القاهرة : دار المعارف, 

  594-559ص: -كشافات ص

 محتوي في : , الثاني



SH/1-189-11.2/1, SH/1-189-11.2/2 

  النشار, علي سامي    .5327

  -القاهرة : دار المعارف, (د.ت).  -. 02ط. -داء اإلسالم في عهد النبوة [نص مطبوع] / علي سامي النشار. شه

 سم. 19ص. ;  296

  النشار, محمد محمود   .5328

مصر : عين  -دراسات في تاريخ الحروب الصليبية في األندلس [نص مطبوع] / محمد محمود النشار. 
  سم.24ص. ; 203 -. 2003االجتماعية, للدراسات والبحوث االنسانية و

  9773221172ر.د.م.ك 

1-940-38/1, 1-940-38/2 

  النشار، السيد    .5329

 248 -. 1999االسكندرية : دار الثقافة العلمية,  -الفهرسة الوصفية للمطبوعات [نص مطبوع] / السيد النشار. 

 ).19(سلسلة المكتبات والمعلومات ;  -سم.  23ص. : غالف ملون ; 

SH/1-020-26/1, SH/1-020-26/2 

  النشار، السيد السيد    .5330

ص. ;  253 -. 2001القاهرة : دار الثقافة العلمية,  -مكتبات السجون [نص مطبوع] / السيد السيد النشار. 
  ). 25(المكتبات و المعلومات ;  -سم.  17*24

 ص. 211 -ص. 201ص. بيبليو:  255 -ص. 215المالحق: 

SH/1-020-32/1, SH/1-020-32/2 

  النشار، السيد السيد    .5331

اإلسكندرية : دار الثقافة العلمية,  -تاريخ الكتب والمكتبات في مصر القديمة [نص مطبوع] / السيد السيد النشار. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  190 -. 2000

SH/1-020-47/1, SH/1-020-47/2 

  النشار، مصطفى    .5332

القاهرة :  -ص مطبوع] : قراءة في مستقبل التفاعل الحضاري وموقعنا منه / مصطفى النشار. ما بعد العولمة [ن
 سم. 14×20ص ;  272 -. 2007دار قباء, 

1-320-317/1, 1-320-317/2 

  النشار،السيد السيد    .5333

 -النشار.  فهارس المخطوطات العربية [نص مطبوع] : بمكتبةديرسانت كاترين دراسة تحليلية / السيد السيد 

 سم.24ص : غالف ملون ; 106 -. 2000االسكندرية : دار الثقافة العلمية, 

SH/1-020-129/1 

  النشار،السيد السيد.    .5334

االسكندرية. : دار الثقافة   -خدماتها. / السيد السيد. النشار. -فئاتها-األوعية المرجعية. [نص مطبوع] : ماهيتها
 سم.24ص. ; 180 -العلمية., [د.ت]. 

SH/1-020-30/1, SH/1-020-30/2 



  النشار،السيد السيد.    .5335

ص. : 136 - االسكندرية : دار الثقافة العلمية., [د.ت].  -قراءات الشباب. [نص مطبوع] / السيد السيد. النشار. 
 سم. 24غالف ملون. ; 

SH/1-020-64/2, SH/1-020-64/3 

  النشار،السيد السيد.    .5336

ص. : 68 -اإلسكندرية : دار الثقافة العلمية., [د.ت].  -[نص مطبوع] / السيد السيد. النشار.  النشر اإللكتروني
 سم. 24غالف ملون ; 

SH/1-020-74/1, SH/1-020-74/2 

  النشوى, ناصر أحمد ابراهيم   .5337

لة [نص مطبوع]  موقف الشريعة اإلسالمية من اإلستعانة بغير المسلمين في الجهاد و تولي الوظائف العامة بالدو
 سم. 24ص. ;  646 -. 2005اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -ناصر أحمد ابراهيم النشوى.  /

1-250-30/1, 1-250-30/2 

  النشيمي،عجيل جاسم    .5338

ص. : 224 -. 1980الكويت : مكتبة المنار االسالمية,  -معالم في التربية [نص مطبوع] / عجيل جاسم النشيمي. 
 سم.  24غالف ملون ; 

1-370-939/1 

الجزائر : م.و. لالتصال   -[نص مطبوع] / عبد العزيز بوتفليقة.   54النصوص األساسية لثورة نوفمبر   .5339
 سم. 24ص. : ايض ; 110 -و النشر و االشهار, [د.ت].  

1-965-62/1 

  النعاس،عمر مصطفى محمد   .5340

مصراتة :   -.  1ط -[نص مطبوع] / عمر مصطفى محمد النعاس.  الضغوط المهنية وعالقتها بالصحة النفسية
  سم. 24ص : غالف ملون ;  269 -. 2008أكتوبر,  7منشورات جامعة 

 80375599599ر.د.م.ك 

1-150-366/1, 1-150-366/2 

 النعمة،مقبول علي البشير   .5341
عمان :  -يتساءلون / مقبول علي البشير النعمة. دراسة في جزء "عم  : [Texte imprimé] االتساع في المعنى

سم 17*24ص. ;  286 -. 2011عالم الكتب الحديث,  . 

ISBN 9789957704179 

SH/1-220-128/1, SH/1-220-128/2 

  النعيمات , سالمة صالح   .5342

 -راهيم الظاهر. الحضارة العربية اإلسالمية [نص مطبوع] / سالمة صالح النعيمات, نوفان رجا الحمود, نعيم اب 

  سم.17*24ص : مص.مل. ; 394 -. 2008القاهرة : الشركة العربية المتحدة, 

 9789776274624ر.د.م.ك 

SH/1-953-282/1, SH/1-953-282/2 



  النعيمي، جالل محمد   .5343

لجامعة : عمان : مكتبة ا -دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج و العمليات [نص مطبوع] / جالل محمد النعيمي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  288 - . 2009إثراء للنشر و التوزيع, 

 9789957493639ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-758/1, SS/1-301-758/2 

  النقر، محمد حافظ    .5344

عمان : دار البداية ناشرون و  -تاريخ بيت المقدس في العصر المملوكي [نص مطبوع] / محمد حافظ النقر. 
  سم. 24ص. : مص.مل. ;  224 -. 2012موزعون, 

 221ص-213بيبيوغرافيا:ص

SH/1-953-564/1, SH/1-953-564/2 

  النقري, معن    .5345

الرباط :  -المعلوماتية والمجتمع [نص مطبوع] : مجتمع ما بعد الصناعة والمجتمع المعلومات / معن النقري. 
 سم.  18ف مصور باأللوان ; ص. : غال 184 -. 2001المركز الثقافي العربي, 

SS/1-301-237/1, SS/1-301-237/2 

  النقيب، إيمان العربى    .5346

[د.م] : دار المعرفة   -المسرح و القيم التربوية للطفل [نص مطبوع] / إيمان العربى النقيب, شبل بدران الغريب. 
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  210 -الجامعية, [د.ت]. 

 ص. 207 -ص. 191بيبليو: 

SS/1-370-1062/1, SS/1-370-1062/2 

  النقيب، خلدون حسن    .5347

 -. 02ط.  -آراء في فقه التخلف [نص مطبوع] : العرب والغرب في عصر العولمة / خلدون حسن النقيب. 

 سم. 17×24ص ;  463 -. 2008بيروت : دار الساقي, 

1-320-324/1, 1-320-324/2 

  النمر، عصام    .5348

عمان : اليازوري,   -. 2ط. -واصل [نص مطبوع] : المفهوم، التشخيص، العالج / عصام النمر. اضطرابات الت
  سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  168 -. 2015

 9789957127220ر.د.م.ك  -. 157ص.-117المالحق:ص.

SS/1-150-763/6, SS/1-150-763/7 

  النمر،عصام    .5349

عمان :  -ص في التربية الخاصة [نص مطبوع] / عصام النمر. محاضرات في أساليب القياس و التشخي
 سم.24ص. ; 128 -. 2006اليازوري, 

1-370-323/1 

  النمر،عصام    .5350

محاضرات في تعديل السلوك [نص مطبوع] : دليل عملي و علمي لالباء و المربين و العاملين مع األشخاص 
 سم. 24ص. ; 179 -. 2011ي, عمان : اليازور - . 1ط. -المعاقين / عصام النمر. 



1-370-735/3, 1-370-735/4 

  النمري، سليم خليل    .5351

 202 -. 2010عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,   -دستور الكون [نص مطبوع] / سليم خليل النمري. 

  سم. 21*14ص ; 

 9789957702489ر.د.م.ك 

1-150-626/1, 1-150-626/2 

  النملة, علي بن ابراهيم   .5352

 -مصادر المعلومات عن اإلستشراق و المستشرقين [نص مطبوع] : استقراء للمواقف / علي بن ابراهيم النملة. 

  ). 12(السلسلة الثانية ;  -سم.  24ص. ;  56 -. 1993الرياض : مكتبة الملك فهد, 

 9960000028ر.د.م.ك 

SS/1-301-48/1, SS/1-301-48/2 

  النملة, علي بن ابراهيم   .5353

 -فكر اإلنتماء في زمن العولمة [نص مطبوع] : وقفات مع المفهومات و التطبيقات / علي بن ابراهيم النملة. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باللوان ;  324 -. 2006الرياض : مكتبة العبيكان, 

 6260552263ر.د.م.ك 

SS/1-301-271/1, SS/1-301-271/2 

  لة, علي بن إبراهيم الحمد النم  .5354

دار  -. 2ط.  -الشرق و الغرب [نص مطبوع] : منطلقات العالقات و محدداتها / علي بن إبراهيم الحمد النملة. 
  سم. 24ص ;  173 -. 2005البيضاء : المركز الثقافي العربي, 

 2092689953ر.د.م.ك 

1-327-124/1, 1-327-124/2 

  النواصرة، جمال محمد    .5355

عمان : دار الحامد,   -اء على المسرح المدرسي و دراما الطفل [نص مطبوع] / جمال محمد النواصرة. أضو
 سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  275 -. 2009

1-370-600/1, 1-370-600/2 

  النوايسة, أديب عبد هللا   .5356

أديب عبد هللا النوايسة, خالد عبده  المعجم الشامل للقبائل العربية و األمازيغية [نص مطبوع] : الجزء األول / 
ص. : غالف 511 -. 2007عمان : دار كنوز المعرفة العلمية,  -الصرايرة; أيمن عبد الرزاق الصرايرة. 

  سم.24مصور ; 

 64946399579ر.د.م.ك 

1-703-8.1/1, 1-703-8.1/2 

  النوايسة, أديب عبد هللا   .5357

األمازيغية [نص مطبوع] : الجزءالثاني / أديب عبد هللا النوايسة, خالد عبده  المعجم الشامل للقبائل العربية و 
ص. : غالف  1024 -. 2007عمان : دار كنوز المعرفة العلمية,  -الصرايرة; أيمن عبد الرزاق الصرايرة. 

  سم.24مصور ; 

 64946399579ر.د.م.ك 



1-703-8.2/1, 1-703-8.2/2 

  النوايسة, أديب عبد هللا   .5358

لمعجم الشامل للقبائل العربية و األمازيغية [نص مطبوع] : الجزءالثالث / أديب عبد هللا النوايسة, خالد عبده  ا
ص. : غالف  1536 -. 2007عمان : دار كنوز المعرفة العلمية,  -الصرايرة; أيمن عبد الرزاق الصرايرة. 

  سم.24مصور ; 

 64946399579ر.د.م.ك 

1-703-8.3/1, 1-703-8.3/2 

  النوايسة، فاطمة عبد الرحيم    .5359

.  2015عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,  -أساسيات علم النفس [نص مطبوع] / فاطمة عبد الرحيم النوايسة. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  352 -

 9789957171612ر.د.م.ك   -ص.  352 -ص. 347بيبليو: 

SS/1-150-745/1, SS/1-150-745/2 

  النوايسة، نايف   .5360

عمان :   -موسوعة الجنوب األرض واإلنسان [نص مطبوع] : المجلد السادس: محافظة الكرك / نايف النوايسة. 
  سم.  25ص. : غالف مصور. ;  336 -. 2012اليازوري, 

 ص. 332 -ص. 325بيبليو: 

SH/1-030-7.6/1, SH/1-030-7.6/2 

  النور،أحمد يعقوب    .5361

  -عمان : الجنادرية, (د.ت).  -في التربية و علم النفس [نص مطبوع] / أحمد يعقوب النور.  القياس و التقويم

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 432

 432-431بيبليوغرافيا:ص

1-370-664/1, 1-370-664/2 

  النوري, عبد الغني    .5362

قطر : دار الثقافة   -غني النوري. إتجاهات جديدة في اإلدارة التعليمية في البالد العربية [نص مطبوع] / عبد ال
  ).3(إستراتيجية إصالح التربية العربية ;  -سم. 25ص. ; 838 -. 1991العلمية, 

 818 -793ص:  -بيليوغرافيا ص

SS/1-370-3/3, SS/1-370-3/1 

  النوري، قيس    .5363

). 2014ازوري, (حوالي عمان : دار الي -السلوك اإلداري و خلفياته اإلجتماعية [نص مطبوع] / قيس النوري. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  359 -

 9789957891046ر.د.م.ك 

SH/1-658-46/1, SH/1-658-46/2 

  النووي, صالح الدين كشريد    .5364

بيروت : دار الغرب   -رياض الصالحين [نص مطبوع] : من كالم سيد المرسلين / صالح الدين كشريد النووي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  463 -. 1994اإلسالمي, 



  النيال, مايسة أحمد   .5365

ندرية : دار  اإلسك -التنشئة اإلجتماعية [نص مطبوع] : مبحث في علم النفس اإلجتماعي / مايسة أحمد النيال. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  280 -. 2002المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-301/1, SS/1-301-301/2 

  النيال، ماسية   .5366

االسكندرية :   -. 1ط -علم النفس التربوي [نص مطبوع] : قراءات ودراسات / ماسية النيال, مدحت عبد الحميد. 
 سم. 24ص : غالف ملون ومصور ;  360 -. 2009دار المعرفة الجامعية, 

1-370-813/3, 1-370-813/2 

  النيسابوري, القشيري    .5367

.الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم [نص مطبوع] : الجزء 
 سم. 27ص. ;  215 -بيروت : دار المعرفة, [د.ت].  -األول / القشيري النيسابوري. 

  النيسابوري, القشيري    .5368

الجامع الصحيح المسّمى صحيح مسلم لإلمام لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم [نص مطبوع] :  
  سم. 27ص. ;  218 -بيروت : دار المعرفة, [د.ت].  -الجزء الثاني / القشيري النيسابوري. 

  النيسابوري, القشيري    .5369

حيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج مسلم [نص مطبوع] : الجزء الثالث / الجامع الصحيح المسّمى ص
  سم.  27ص. ;  188 -بيروت : دار المعرفة, [د.ت].  -القشيري النيسابوري. 

  النيسابوري, القشيري    .5370

الجزء  الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم [نص مطبوع] : 
  سم. 27ص. ;  182 -بيروت : دار المعرفة, [د.ت].  -الرابع / القشيري النيسابوري. 

  النيسابوري، أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي    .5371

أسباب النزول [نص مطبوع] / أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري; مجدي فتحي السيد; خيري سعيد.  
  سم. 24ص. ;  360 -. 2003ية, القاهرة : المكتبة التوفيق -

  9773230562ر.د.م.ك 

SH/1-220-29/1 

  النيفر, المنجي    .5372

تونس : الشركة  -الحضارة التونسية من خالل الفسيفساء [نص مطبوع] / المنجي النيفر; تقديم الهاشمي السبعي. 
 سم.22ص. : ايض: غالف مصور ; 162 -. 1969التونسية للتوزيع, 

1-701-25/1 

 النيهوم،الصادق    .5373
الردود / الصادق النيهوم-الحوارات -الدراسة  : [Texte imprimé] الرمز في القرآن ; Préf.  .سالم الكبتي- 

سم 14*21ص. ;  390 -. 2008طرابلس : تالة للطباعة و النشر,   . 

ISBN 9786144040346 

SH/1-220-100/1 

  الهادي، عامر    .5374

م) [نص مطبوع] / عامر   1962-1954التحرر في إفريقيا من خالل جريدة المجاهد (الثورة الجزائرية وقضايا 



  سم. 30*21ورقة ;  193 -. 2010الجزائر : جامعة الجزائر,  -الهادي. 

 2010رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.016/1 

  الهادي،محمد محمد    .5375

 -أبعاد تصميم و تطوير برمجياته اإللكترونية / محمد محمد الهادي. التعلم اإللكتروني المعاصر [نص مطبوع] : 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 327 -. 2011القاهرة : الدار المصرية اللبنانية, 

 9789774276875ر.د.م.ك 

1-370-915/1, 1-370-915/2 

  الهادي،محمد محمد    .5376

القاهرة : الدار المصرية  -ل / محمد محمد الهادي. نظم المعلومات التعليمية [نص مطبوع] : الواقع والمأمو
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور. ; 495 -. 2008اللبنانية, 

 9774271645ر.د.م.ك 

SH/1-020-131/1, SH/1-020-131/2 

  الهادي،محمد محمد    .5377

لدار المصرية اللبنانية, القاهرة : ا  -التعليم اإللكتروني عبر شبكة االنترنت [نص مطبوع] / محمد محمد الهادي. 
  سم.24ص : غالف ملون ومصور ; 335 -. 2007

 9772709023ر.د.م.ك 

SH/1-020-132/1, SH/1-020-132/2 

  الهاشم, رانيا    .5378

(د.م) : (د.ع),   -قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم [نص مطبوع] : مصر / رانيا الهاشم. 
 سم.  24ص. ;  244 -(د.ت). 

1-902-40.25/1 

  الهاشمي, محمد يوسف رجب    .5379

عمان : دار    -البرمجة اللغوية العصبية و األثر النفسي لأللوان [نص مطبوع] / محمد يوسف رجب الهاشمي. 
 سم. 21ص ;  103 -. 2006األهلية, 

SS/1-150-139/1, SS/1-150-139/2 

  الهاشمي، إياذ علي   .5380

ص. : مص.مل. ; 400 -. 2010عمان : دار الفكر,  -[نص مطبوع] / إياذ علي الهاشمي. تاريخ أوروبا الحديث 
  سم.24

 9789957076948ر.د.م.ك 

1-940-71/1, 1-940-71/2 

  الهاشمي، عبد الرحمن    .5381

تحليل محتوى مناهج اللغة العربية [نص مطبوع] : رؤية نظرية تطبيقية / عبد الرحمن الهاشمي, عطية محسن 
  سم.  25ص. : غالف ملون ;  424 -. 2009عمان : دار صفاء للنشر,  -علي. 

 9789957244361ر.د.م.ك 



1-370-442/4, 1-370-442/10 

  الهاشمي، مجد   .5382

 240 -. 2003عمان : دار أسامة,  -العولمة الدبلوماسية والنظام العالمي الجديد [نص مطبوع] / مجد الهاشمي. 

 سم. 17*24ص ; 

1-320-366/1, 1-320-366/2 

  الهاشمي،عبد الرحمن    .5383

عمان : دار    -. 1ط. -التعبير [نص مطبوع] : فلسفته:واقعه:تدريسه:أساليب تصحيحه / عبد الرحمن الهاشمي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 176 -. 2010المناهج, 

1-370-803/1, 1-370-803/6 

  الهاشمي،عبد الرحمن عبد علي    .5384

عمان :  -. 1ط. -ستماع [نص مطبوع] : من منظور واقعي / عبد الرحمن عبد علي الهاشمي. تدريس مهارة اال
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 178 -. 2005دار المناهج, 

 9957180398ر.د.م.ك 

1-370-777/1, 1-370-777/2 

  إلهام    .5385

الناخبين [نص مطبوع] / نسرين إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي الفايس بوك في اإلنتخابات وتأثيره على 
  سم. 27*21ورقة ;  98 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -كباش; إلهام. 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1297/1 

  الهباد، حمد عبد هللا    .5386

 -بد هللا الهباد. مصطلحات وأوزان / حمد ع -تاريخه   -دراسات في الفنون الشعبية [نص مطبوع] : الغناء 

  سم. 17*24ص ;  159 -. 2009الجزائر : دار الكتاب الحديث, 

 9773501930ر.د.م.ك 

1-780-8/1, 1-780-8/2 

  الهجرسي, سعد محمد   .5387

 -طه حسين ...في القرن العشرين [نص مطبوع] / سعد محمد الهجرسي, أماني رفعت يونان لبيب رزق. 

 ).1(حكاية عالم الكتاب مع هيئة الكتاب ;  -سم. 24ص. ;  404 -مية, (د.ت). اإلسكندرية : دار الثقافة العل

1-928-5/1, 1-928-5/2 

  الهجرسي،سعد محمد.   .5388

االسكندرية. : دار   -االتصاالت والمعلومات والتطبيقات التكنولوجية. [نص مطبوع] / سعد محمد. الهجرسي. 
 سم. 24لون ; ص. : غالف م292 -الثقافة العلمية., [د.ت]. 

SH/1-020-29/1, SH/1-020-29/2 

  الهزايمة, محمد عوض   .5389

األيديولوجيا اليهودية [نص مطبوع] : دراسة في أيديولوجية مسيرة اليهود التاريخية واإلعتقادية / محمد عوض 



  سم.22ص : غالف بااللوان ; 123  -. 2009عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -. 1ط. -الهزايمة. 

 9789957324063ر.د.م.ك 

1-320-299/4, 1-320-299/5 

  ألهزايمة, محمد عوض   .5390

الفكر السياسي العربي اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة في الجانب التنظيمي الجزء الثاني / محمد عوض 
  سم. 24ص ;  313 -. 2007عمان : دار الحامد,   -ألهزايمة. 

 7287329957ر.د.م.ك 

1-320-208.2/4, 1-320-208.2/1 

  ألهزايمة, محمد عوض   .5391

الفكر السياسي العربي اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة في الجانب التنظيمي الجزء األول / محمد عوض 
  سم. 24ص ; 430 -. 2007عمان : دار الحامد,   -ألهزايمة. 

 7287329957ر.د.م.ك 

1-320-208.1/4, 1-320-208.1/1 

  عوض   الهزايمة، محمد  .5392

الفكر السياسي العربي اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة في الجانب التنظيمي:الجزء الثاني / محمد عوض 
  سم. 17*24ص ;  313 -. 2007عمان : دار الحامد,   -الهزايمة. 

 9957322877ر.د.م.ك 

1-320-347.1/1 

  الهزايمة، محمد عوض    .5393

مطبوع] : راسة في الجانب األيديولوجي:الجزء األول / محمد عوض الفكر السياسي العربي اإلسالمي [نص 
  سم. 17*24ص ;  430 -. 2007عمان : دار الحامد,   -الهزايمة. 

 9957322877ر.د.م.ك 

1-320-347.2/1 

  الهزايمة، محمد عوض    .5394

 -. 2010لحامد, عمان : دار ا -القدس في الصراع العربي اإلسرائيلي [نص مطبوع] / محمد عوض الهزايمة. 

  سم. 17*24ص ; 598

 978995732538ر.د.م.ك 

1-327-230/1, 1-320-230/2 

  الهاللي, الشربيني الهاللي   .5395

 -التعليم الجامعي في العالم العربي في القرن الحادي و العشرين [نص مطبوع] / الشربيني الهاللي الهاللي. 

 سم. 24ص. ;  368 -. 2007االسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 

SS/1-370-67/1, SS/1-370-67/2 

  الهاللي، جاسم رمضان    .5396

 -الدعاية و اإلعالن و العالقات العامة [نص مطبوع] : في المدونات اإللكترونية / جاسم رمضان الهاللي. 

رات  (إصدا -سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  308 -. 2013العراق : دار الفجر ; عمان : دار النفائس, 



  مركز البصيرة للبحوث و التطوير اإلعالمي).

 9789957801175ر.د.م.ك  - ص.  300 -ص. 291بيبليوغرافيا :  300 -ص. 281المالحق: 

1-659-81/1, 1-659-81/2 

  الهلول, جبر    .5397

ي المواثيق و العهود في ممارسات اليهود [نص مطبوع] : قراءة في الفكر الديني و الفكر السياسي اليهود
  سم. 24ص. ;  576 -. 2004بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر,  -المعاصر / جبر الهلول. 

 995342764xر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

1-327-38/1, 1-327-38/2 

  الهمالي, عبد هللا عامر   .5398

ليبيا :   -. 2ط.  -مر الهمالي. التحديث االجتماعي [نص مطبوع] : معالمه, ونماذج من تطبيقاته / عبد هللا عا
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  270 -. 2008جامعة قات يونس,  

SS/1-301-534/1, SS/1-301-534/2 

  الهمداني، أحمد علي   .5399

مسرحيات تشيخوف [نص مطبوع] : من بالتونوف الى بستان الكرز في مختبر تشيخوف اإلبداعي / أحمد علي  
 سم.  17*  24ص. : غالف مصور ;  360 -. 2006ن : دار المسيرة, عما -الهمداني. 

1-792-83/1, 1-792-83/2 

  الهمداني، رشيد الدين فضل هللا   .5400

 -. 1983بيروت : دار النهضة العربية,  -جامع التواريخ [نص مطبوع] / رشيد الدين فضل هللا الهمداني. 

 سم.24ص ; 371

1-953-531/1, 1-953-531/2 

  الهواري, عدي    .5401

اإلستعمار الفرنسي في الجزائر [نص مطبوع] : سياسة التفكيك اإلقتصادي اإلجتماعي / عدي الهواري; جوزيف 
 سم.19ص. ; 224 -. 1983بيروت : دار الحداثة,   -عبد هللا. 

1-965-32/1, 1-965-32/2 

  الهواري،لمياء    .5402

[د.م] : دار الشروق للنشر,  -. 2ط. -أبو أسعد; لمياء الهواري.  التوجيه التربوي و المهني [نص مطبوع] / أحمد
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 288 -. 2012

 9789957003364ر.د.م.ك 

1-370-967/1, 1-370-967/2 

  الهوش، أبوبكر محمود   .5403

فة الجامعية, (د.م) : مؤسسة الثقا -دراسات في نظم وشبكات المعلومات [نص مطبوع] / أبوبكر محمود الهوش. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  267 -[د.ت]. 

SH/1-020-138/1, SH/1-020-138/2 



  الهوش، أبوبكر محمود   .5404

القاهرة : دار السحاب,   -أدوات البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية [نص مطبوع] / أبوبكر محمود الهوش. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  190 -. 2013

 9789776190904ر.د.م.ك 

SH/1-020-220/1, SH/1-020-220/2 

  الهوش،أبو بكر محمود.   .5405

االسكندرية : مؤسسة الثقافة   -تقنية المعلومات ومكتبة المستقبل. [نص مطبوع] / أبو بكر محمود. الهوش. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ومصور. ; 271 -الجامعية., [د.ت]. 

SH/1-020-104/1, SH/1-020-104/2 

  الهيتي , مازن عبد الرحمن   .5406

عمان : مكتبة المجتمع   -جغرافيا المدن و التحضر [نص مطبوع] : أسس و مفاهيم / مازن عبد الرحمن الهيتي. 
  سم. 24ص. : غالف مل.مص. ;  291 -. 2012العربي للنشر و التوزيع, 

 9789957831936ر.د.م.ك  -خرائط. 

SH/1-913-35/1, SH/1-913-35/2 

  الهيتي ، صبري فارس    .5407

 270 -. 2015عمان : الوراق للنشر و التوزيع,  -تخطيط المدن والقرى [نص مطبوع] / صبري فارس الهيتي. 

  سم. 17*4ص. ; 

 9789957334802ر.د.م.ك 

SH/1-720-44/1, SH/1-720-44/2 

  الهيتي, صبري فارس    .5408

اسية [نص مطبوع] : مع تطبيقات جيوبولتكية استشراقية عن الوطن العربي / صبري فارس الجغرافيا السي
  سم. 24ص. ;  270 -. 2000بيروت : دار الكتاب الجديد,  -الهيتي. 

 9959290174ر.د.م.ك 

1-320-105/1, 1-320-105/2 

  الهيتي، صبري فارس    .5409

عمان :  -جيوبولتيكية [نص مطبوع] / صبري فارس الهيتي. العالم اإلسالمي والمتغيرات الدولية من وجهة نظر 
  سم. 17*24ص ;  498 -. 2010مؤسسة الوراق, 

 9789957330535ر.د.م.ك 

1-327-231/1, 1-327-231/2 

  الهيالت، مصطفى قسيم   .5410

مركز  عمان : -مقياس هيرمان ألنماط التفكير [نص مطبوع] : أين أنت اآلن؟.... / مصطفى قسيم الهيالت. 
 سم. 25ص. : غالف ملون ;  185 -.  2015ديبونو, 

SS/1-150-768/1, SS/1-150-768/2 

  الوافي عبد الرحمن    .5411

ص. :  285 -الجزائر : دار هومه : [د.ن], [د.ت].  -مدخل الى علم النفس [نص مطبوع] / الوافي عبد الرحمن. 



  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789961650295ر.د.م.ك 

SS/1-150-884/1, SS/1-150-884/2 

  الوافي، باي بن سيدي اعمر الكنتي   .5412

السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : الجزء السادس / باي بن سيدي اعمر الكنتي الوافي;  
سم. ;  16* 24 -. 2011الجزائر : مركز الثعالبي للدراسات ونشر التراث,  -مالك كركوش; حميد الكنتي. 

  سم. 17*24

 9789947862988ر.د.م.ك 

1-230-33.6/1 

  الوافي، باي بن سيدي اعمر الكنتي   .5413

 -السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : الجزء الرابع / باي بن سيدي اعمر الكنتي الوافي. 

  سم. 17*24ص. ;  480 -. 2012الجزائر : وزارة الشؤون الدينية, 

 9789947862964ر.د.م.ك 

1-230-33.4/1 

  الوافي، عبدالرحمن    .5414

 Lexique des termes psychologiquesمعجم مصطلحات علم النفس [نص مطبوع] : عربي/فرنسي = 

/Français-Arabe  .ص. : غالف ملون ;   100 -. 2009الجزائر : دار هومة,  -. 2ط. -/ عبدالرحمن الوافي
  سم. 24

 8239659961.م.ك ر.د

1-103-12/1, 1-103-12/2 

  الواقدي, أبي عبد هللا محمد بن عمر   .5415

القاهرة : مكتبة   -. 4ط. -فتوح الشام [نص مطبوع] : الجزء األول و الثاني / أبي عبد هللا محمد بن عمر الواقدي. 
 سم.21*28ص ;  214ص+ 224 -. 1966مصطفى الحلبي, 

SH/1-953-83/1, SH/1-953-83/2 

  الوائلي, سعاد عبد الكريم عباس    .5416

طرائق تدريس األدب و البالغة و التعبير بين التنظير و التطبيق [نص مطبوع] / سعاد عبد الكريم عباس 
 سم. 24ص. ;  268 -. 2004عمان : دار الشروق للنشر,  -الوائلي. 

SS/1-370-33/1, SS/1-370-33/2 

  الوائلي, عبد الحكيم    .5417

عمان  -سوعة شاعرات العرب [نص مطبوع] : من الجاهلية حتى نهاية القرن العشرين / عبد الحكيم الوائلي. مو
 سم. 24ص. ;  712 -. 2001: دار أسامة, 

1-928-52.2/1, 1-928-52.2/2 

  الوائلي, عبد الحكيم    .5418

عمان  -/ عبد الحكيم الوائلي.  موسوعة شاعرات العرب [نص مطبوع] : من الجاهلية حتى نهاية القرن العشرين
 سم. 24ص. ;  344 -. 2001: دار أسامة, 



1-928-52.1/1 

  الوائلي, عبد الحكيم    .5419

 24ص. ;  376 -. 2000عمان : دار أسامة,  -موسوعة شعراء األندلس [نص مطبوع] / عبد الحكيم الوائلي. 

 سم.

1-928-55/3, 1-928-55/1 

  الوائلي، عبد الحكيم    .5420

. 2009األردن : دار أسامة,  -. 3ط. -موسوعة قبائل العرب [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الحكيم الوائلي. 

 سم. 25ص. : غالف ملون. ;  448 -

SH/1-903-15.1/1, SH/1-903-15.1/2 

  الوائلي، عبد الحكيم    .5421

. 2009االردن : دار أسامة,  -. 3ط. -زء الثاني / عبد الحكيم الوائلي. موسوعة قبائل العرب [نص مطبوع] : الج

 سم. 25ص. : غالف ملون. ;  896 -

SH/1-903-15.2/1, SH/1-903-15.2/2 

  الوائلي، عبد الحكيم    .5422

االردن : دار أسامة,  -. 3ط. -موسوعة قبائل العرب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد الحكيم الوائلي. 
 سم.  25ص. : غالف ملون. ; 1344 -ص.899من  -. 2009

SH/1-903-15.3/1, SH/1-903-15.3/2 

  الوائلي، عبد الحكيم    .5423

االردن : دار أسامة,  -. 3ط. -موسوعة قبائل العرب [نص مطبوع] : الجزء الرابع / عبد الحكيم الوائلي. 
 سم.  24ص : غالف ملون. ; 1792-ص. 1347 -. 2009

SH/1-903-15.4/1, SH/1-903-15.4/2 

  الوائلي، عبد الحكيم    .5424

االردن : دار أسامة,  -. 3ط. -موسوعة قبائل العرب [نص مطبوع] : الجزء الخامس / عبد الحكيم الوائلي. 
 م. 25ص. : غالف ملون. ; 2240-ص. 1795 -. 2009

SH/1-903-15.5/1, SH/1-903-15.5/2 

  الوائلي، عبد الحكيم    .5425

االردن : دار أسامة,  -. 3ط. -عة قبائل العرب [نص مطبوع] : الجزء السادس / عبد الحكيم الوائلي. موسو
 سم.  25ص. : غالف ملون. ; 2648 -ص. 2643 -. 2009

SH/1-903-15.6/1, SH/1-903-15.6/2 

  الوجدي، آسية    .5426

م) [نص مطبوع] / آسية 16-ه10لقرنين (األوضاع السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية للدولة العثمانية خالل ا
  سم.  30*21ورقة ;  106 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بوعيشاوي; آسية الوجدي. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.052/1 



  الوحش ، ميساء محمد   .5427

عمان : دار دجلة,   -محمد الوحش. أثر الموسيقى و المسرح و اللعب الهادف في التعليم [نص مطبوع] / ميساء  
  سم. 17*24ص. ;  254 -. 2014

 9789957713584ر.د.م.ك 

SS/1-370-997/1, SS/1-370-997/2 

  الوحش, محمد موسى   .5428

ص. ;  258 -.  2008عمان : دار دجلة,  -موسوعة أعالم الشعر العربي [نص مطبوع] / محمد موسى الوحش. 
  سم. 24

 07847899579ر.د.م.ك 

1-928-82/1, 1-928-82/2 

  الوحش, محمد موسى   .5429

ص. ;  258 -.  2008عمان : دار دجلة,  -موسوعة أمراء الشعر العربي [نص مطبوع] / محمد موسى الوحش. 
  سم. 24

 07847899579ر.د.م.ك 

1-928-83/1, 1-928-83/2 

  الوحش، محمد موسى   .5430

ص.  291 -. 2008عمان : دار دجلة,  -ص مطبوع] / محمد موسى الوحش. موسوعة أميرات الشعر العربي [ن
  سم.  24: غالف ملون ; 

 9789957710141ر.د.م.ك 

1-928-131/1, 1-928-131/2 

  الورتالني, الفضيل    .5431

 512 -. 2009الجزائر : دار الهدى,  -الطبعة الرابعة.  -الجزائر الثائرة [نص مطبوع] / الفضيل الورتالني. 

  سم. 24.ص : غالف ملون ؛ صور ; 

 978996160850ر.د.م.ك 

1-965-206/1, 1-965-206/2 

  الورثالني، الحسين بن محمد   .5432

, الرحلة الورثيالنية [نص مطبوع] : نزهة األنظار في فضل علم التاريخ و 8األعمال الكاملة البن أبي شنب. 
 -. 2013الجزائر : داراألبحاث,  -ي; محمد بن أبي شنب. األخبار :الجزء الثاني / الحسين بن محمد الورثالن

  سم.  24ص.) : غالف ملون ; 1042،527(

 8محتوي في : األعمال الكاملة البن أبي شنب, 

SH/1-910-31.2/1 

  الورثالني، الحسين بن محمد   .5433

في فضل علم التاريخ و  , الرحلة الورثيالنية [نص مطبوع] : نزهة األنظار7األعمال الكاملة البن أبي شنب. 
 -. 2013الجزائر : دار األبحاث,  -األخبار :الجزء األول / الحسين بن محمد الورثالني; محمد بن أبي شنب. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ;  525

 7محتوي في : األعمال الكاملة البن أبي شنب, 

SH/1-910-31.1/1 



  الورثيالني، سيدي الحسين بن محمد   .5434

التواصل القيمي في الرحلة الورثيالنية الموسومة بنزهة األنظار في فضل علم التاريخ واألخبار [نص مطبوع] /  
ص. : غالف   103 -. 2011الجزائر : كنوز الحكمة,  -عبد الرحمن عزي; سيدي الحسين بن محمد الورثيالني. 

  سم. 16*24ملون. ; 

 9789931318187د.م.ك ر.

SH/1-920-190/1, SH/1-920-190/2 

  الورثيالني،سيدي الحسين بن محمد   .5435

/ سيدي  3الرحلة الورثيالنية [نص مطبوع] : الموسومة بنزهة األنظارفي فضل علم التاريخ و األخبار :الجزء
  سم. 24; ص. 518 -. 2011الجزائر : مركز الثعالبي,  -الحسين بن محمد الورثيالني. 

 9789931906247ر.د.م.ك 

1-910-16.3/1 

  الورثيالني،سيدي حسين بن محمد   .5436

/  1, الرحلة الورثيالنية [نص مطبوع] : الموسومة بنزهة األنظار في فضل علم التاريخ و األخبار :الجزء1

  سم. 24; ص. 518 -. 2011الجزائر : مركز الثعالبي,  -. 1ط. -سيدي حسين بن محمد الورثيالني. 

  9789931906223ر.د.م.ك 

 1محتوي في : , 

1-910-16.1/1 

  الورثيالني،سيدي حسين بن محمد   .5437

/ سيدي  2الرحلة الورثيالنية [نص مطبوع] : الموسومة بنزهة األنظار في فضل علم التاريخ و األخبار :الجزء
  سم. 24ص. ; 499 -. 2011الجزائر : مركز الثعالبي,  -. 1ط.  -حسين بن محمد الورثيالني.  

 9789931906230ر.د.م.ك 

1-910-16.2/1 

  الوردي, زكي حسين    .5438

عمان : الوراق للنشر و  -المعلومات و المجتمع [نص مطبوع] / زكي حسين الوردي; جميل الزم المالكي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باألوان ;  322 -. 2006التوزيع, 

 2764009957ر.د.م.ك 

SS/1-301-365/1, SS/1-301-365/2 

  الورقي،السعيد.    .5439

  -االسكندرية : دار المعرفة الجامعية., [د.ت].  -في مصادر التراث العربي [نص مطبوع] / السعيد. الورقي. 

 سم.24ص. : غالف ملون. ; 243

SH/1-020-49/1 

  الوريكات، عايد    .5440

ص. : غالف   302 -. 2011عمان : دار وائل للنشر,  -علم االجتماع الطبي [نص مطبوع] / عايد الوريكات. 
  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9789957119256ر.د.م.ك 

SS/1-301-729/1, SS/1-301-729/2 



  الوزري، حمزة    .5441

ودوره في ضبط مسؤولية القائم باإلتصال في المؤسسة اإلعالمية [نص مطبوع] / فيروز   2012قانون اإلعالم 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  126 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بدة; حمزة الوزري. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1974 

  الوشفون، بن عيسى    .5442

 -واقع إستخدام شبكة األنترنت بالمؤسسة مديرية التربية بوالية المدية [نص مطبوع] / بن عيسى الوشفون. 

  سم.  30*21ورقة ;  117  -. 2015عة المدية, المدية : جام

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.204/1 

  الوكيل, حلمي أحمد   .5443

عمان : دار المسيرة  -أسس بناء المناهج و تنظيماتها [نص مطبوع] / حلمي أحمد الوكيل, محمد أمين المفتي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 400 -. 2007 للنشر و التوزيع,

 3274069957ر.د.م.ك 

SS/1-370-174/1, SS/1-370-174/2 

  الولي،طه   .5444

 سم. 23x30ص ;  904 -. 1988بيروت : دار العلم,  -المساجد في اإلسالم [نص مطبوع] / طه الولي. 

1-726-2/1, 1-726-2/2 

  الياس ، نايت قاسي    .5445

الجزائر :   -مئوية االحتالل الفرنسي للجزائر و أثرها على الحركة الوطنية [نص مطبوع] / نايت قاسي الياس. 
  سم.  16*24ص. : غالف مصور. ;   295 -. 2013كنوز الحكمة, 

 9789931318897ر.د.م.ك  -ص.  291 -ص. 267ص. مالحق:  266 -ص. 255بيبليو: 

1-965-913/1, 1-965-913/2 

  الياسري، فاخر    .5446

ص. ;  127 -. 2010عمان : دار الحامد,  -من الدراسات اللغوية القرآنية [نص مطبوع] / فاخر الياسري. 
  سم. 15*23

 9789957325527ر.د.م.ك 

1-220-177/1, 1-220-177/2 

  اليافعي, أبو محمد عبد هللا بن سعد    .5447

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبو محمد عبد  
 سم. 24ص. ;  510 -. 1970بيروت : منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات,   -. 2ط. -هللا بن سعد اليافعي. 

  و محمد عبد هللا بن سعد  اليافعي, أب  .5448

مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أبو محمد  
 24ص. ;  594 -. 1970بيروت : منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات,  -. 02ط. -عبد هللا بن سعد اليافعي. 

  سم.



  ن سعد  اليافعي, أبو محمد عبد هللا ب  .5449

مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبو محمد  
 24ص. ;  486 -. 1970بيروت : منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات,  -. 02ط. -عبد هللا بن سعد اليافعي. 

  سم.

  اليافعي, أبو محمد عبد هللا بن سعد    .5450

ن وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان [نص مطبوع] : الجزء األول / أبو محمد عبد  مرآة الجنا
  سم.  24ص. ;   520 -. 1970بيروت : منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات,   -. 02ط. -هللا بن سعد اليافعي. 

  الياقوري, أحمد حسن    .5451

 -. 1969القاهرة : دار المعارف,  -ع] / أحمد حسن الياقوري. أثر القرآن الكريم في اللغة العربية [نص مطبو 

  سم. 20ص. ;  132

1-220-19/1 

  اليزيدي, محفوظ    .5452

الجزائر : دار   -مذكرات النقيب محمد صايكي [نص مطبوع] : شهادة ثائر من قلب الجزائر / محفوظ اليزيدي. 
  سم. 24ص. ;  429 -. 2010األمة, 

 9789961671627ر.د.م.ك 

1-965-479/3, 1-965-479/1 

  اليسير، رنا اسماعيل    .5453

 -. 2009عمان : مكتبة الجامعة,  -تاريخ العمارة بين القديم و الحديث [نص مطبوع] / رنا اسماعيل اليسير. 

 سم.24ص. : مص.مل. ; 216

1-720-26/1, 1-720-26/2 

  اليعقوبي, محمود    .5454

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. 03ط   -حمود اليعقوبي. دروس المنطق الصوري [نص مطبوع] / م
  سم. 17* 24ص ;  271 -. 2009

 9789961003237ر.د.م.ك 

SH/1-160-20/1, SH/1-160-20/2 

  اليعقوبي،طارش بن غالب   .5455

ليازوري, عمان : ا -. 1ط. -الوسائل التعليمية و تقنيات التعلم [نص مطبوع] / طارش بن غالب اليعقوبي.  
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 164 -. 2011

 ل

1-370-691/1, 1-370-691/2 

  اليماني، بهاء الدين    .5456

بيروت : دار  - الكون في القرآن الكريم [نص مطبوع] : إشارات علمية تدعو إلى اإليمان / بهاء الدين اليماني. 
  سم. 24ف مص. و مل. ; ص. : غال 304 -. 2008النفائس للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789953184418ر.د.م.ك 

1-210-230/1, 1-210-230/2 



  اليوسف، عبد هللا بن محمد   .5457

الرياض : جامعة نايف,   -أنظمة تحقيق الشخصية [نص مطبوع] : نشأة وتطور / عبد هللا بن محمد اليوسف. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  384 -. 2007

 9789960996202ر.د.م.ك 

SS/1-301-545/1, SS/1-301-545/2 

 24ص. ;   301 -الجزائر : قصر الكتاب, [د.ت].   -. اليوم اآلخر [نص مطبوع] : القيامة الصغرى  .5458

 (العقيدة في ضوء الكتاب و السنة : العقيدة في ضوء الكتاب و السنة). -سم. 

1-210-150/1 

 24ص. ;   301 -جزائر : قصر الكتاب, [د.ت].  ال -. اليوم اآلخر [نص مطبوع] : القيامة الصغرى  .5459

 (العقيدة في ضوء الكتاب و السنة : العقيدة في ضوء الكتاب و السنة). -سم. 

المدية :  -.  م) [نص مطبوع]1171-1148- ه567-542إمارة محمد بن سعد مردنيش في األندلس (  .5460
  سم.  30*21ورقة ;  146 -. 2016جامعة المدية, 

  2016: تاريخ : المدية :  ل م د  -ماستر

MMA.SH.437/1 

  إمام ،إمام عبد الفتاح    .5461

 -. 2006القاهرة : نهضة مصر,  -الديمقراطية و الوعي السياسي [نص مطبوع] / إمام عبد الفتاح إمام. 

  سم.22159ص ; 159

 0338314977ر.د.م.ك 

1-320-287/1, 1-320-287/2 

  إمام, رشام   .5462

تونس : الدار التونسية للنشر ;  -م / رشام إمام.  1516 -1253عصر الوسيط [نص مطبوع] : مدينة القدس في ال
  سم.  15*21ص. : غالف مصور: ملون ;  296 -. 1976الجزائر : الشركة الوطنية للنشر, 

 285-251ص: -مالحق ص  250-237ص: -ببليوغرافيا ص

SH/1-953-91/1 

  امام, قدري محمود اسماعيل    .5463

اإلسكندرية : اليكس لتكنولوجيا   -السياسات العربية المعاصرة [نص مطبوع] / قدري محمود اسماعيل امام. 
 سم. 24ص. ;  218 -. 2004المعلومات, 

1-320-166/1, 1-320-166/2 

  إمام, محمد كمال الدين   .5464

.  2002اإلسكندرية : دار المطبوعات الجامعية,  -أصول الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد كمال الدين إمام. 

  سم. 23ص. ;  451 -

 ببليوغرافيا

SH/1-250-2/1, SH/1-250-2/2 



  إمام, محمد كمال الدين   .5465

بيروت : المؤسسة الجامعية  -. الوصايا و األوقاف في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد كمال الدين إمام
 سم. 24ص. ;  248 -. 1998للدراسات, 

1-250-50/1 

  أمبروز, ستيفن إ.ي    .5466

/ ستيفن إ.ي أمبروز; نادية  1938اإلرتقاء إلى العالمية [نص مطبوع] : السياسة الخارجية األمريكية منذ عام 
  سم.  24ص. ;   482 -. 1994: المكتبة األكاديمية, القاهرة  -محمد الحسيني; مراجعة ودودة عبد الرحمن بدران. 

 9775201594ر.د.م.ك 

1-327-63/1, 1-327-63/2 

  أمبوسعيدي, عبد هللا    .5467

استرتيجية مع األمثلة التطبيقية / عبد هللا أمبوسعيدي, هدى بنت   180استراتيجيات التعلم النشط [نص مطبوع] : 
  سم.  24ص. : غالف : ملون ;  608 -. 2016عمان : دار المسيرة,  -علي الحوسنية. 

 9789957970840ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا في نهاية كل فصل.  

SS/1-370-1091/1, SS/1-370-1091/2 

  امحمد, يحي بن بهون حاج    .5468

 -سم.  21ص. ;  130 -. 2007الجزائر : د.ن,  -رحلة المصعبي [نص مطبوع] / يحي بن بهون حاج امحمد. 

  ). 2ت الحجازية لعلماء المغرب اإلسالمي ; (من الرحال

 977994701987ر.د.م.ك 

1-928-73/1, 1-928-73/2 

  امحمد, يحي بن بهون حاج    .5469

 -سم.  21ص. ;   116 -. 2007الجزائر : د.ن,  -رحلة الوارجالني [نص مطبوع] / يحي بن بهون حاج امحمد. 

  ). 1 (من الرحالت الحجازية لعلماء المغرب اإلسالمي ;

 978994701986ر.د.م.ك 

1-928-74/1, 1-928-74/2 

  امحمد, يحي بن بهون حاج    .5470

(من  -سم.  21ص. ;   120 -. 2007الجزائر : د.ن,  -رحلة القطب [نص مطبوع] / يحي بن بهون حاج امحمد. 

  ). 3الرحالت الحجازية لعلماء المغرب اإلسالمي ; 

 978994701988ر.د.م.ك 

1-928-75/1, 1-928-75/2 

  أمحمد،فتحى معتوق    .5471

المتغيرات السياسية اإلقليمية و الدولية [نص مطبوع] : و أثرها فى السيلسة الخارجية الليبية / فتحى معتوق  
  سم. 24ص ;  335 -. 2008طرابلس : مجلس الثقافة العام,  -أمحمد. 

 59*17013899ر.د.م.ك 

1-320-251/1, 1-320-251/2 

  بتسام أمزالي، إ  .5472

ورقة ;   80 -.  2015المدية : جامعة المدية,  -متحف بوسعادة [نص مطبوع] / إبتسام أمزالي.  -عمارة المتحف 



  سم. 30*21

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.116/1 

  أمطاط،محمد   .5473

اريخ المغرب الكبير المعاصر / [نص مطبوع] : مساهمة في ت 1962-1830الجزائريون في المغرب مابين سنتي
  سم. 24ص. ; 455 -. 2008الرباط : دار أبي رقراق,  -.  1ط. -محمد أمطاط. 

 9954192972ر.د.م.ك 

1-965-538/3, 1-965-538/1 

  أمطوش, محمد    .5474

ص. : غالف :   246 -. 2017عمان : دار اإلبتكار,  -التفاعالت االجتماعية [نص مطبوع] / محمد أمطوش. 
  سم. 24ن, مصور ; ملو

 9789957562526ر.د.م.ك  -. 247ص.  - 241بيبليوغرافيا :ص. 

SS/1-301-1094/1, SS/1-301-1094/2 

  أمطوش, محمد    .5475

.  2017عمان : دار اإلبتكار,  -الذرائعية و العلوم االجتماعية [نص مطبوع] : الحشد والتجمهر / محمد أمطوش. 

  .سم 24ص. : غالف : ملون ;  192 -

 9789957562922ر.د.م.ك 

SS/1-301-1098/1, SS/1-301-1098/2 

  أمقران, عبد الرزاق    .5476

مصر : المكتبة  -في سوسيولوجيا المجتمع [نص مطبوع] : دراسات في علم االجتماع / عبد الرزاق أمقران. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  340 -. 2009العصرية, 

 9774100956ر.د.م.ك 

SS/1-301-476/1, SS/1-301-476/2 

  أمين ، مراد محي الدين   .5477

دور األسرة و المجتمع في حماية البناء من الوقوع في فخ اإلدمان على التبغ و الخمور و المخدرات [نص  
 17*24ص. ;  364 -.  2014عمان : مكتبة مالك,  -مطبوع] : ( األردن نموذجا ) / مراد محي الدين أمين. 

 سم.

SS/1-301-1010/1, SS/1-301-1010/2 

  أمين أبو زيد، نبيلة   .5478

ص ; 222 -. 2011القاهرة : عالم الكتب,  -. 1ط  -علم النفس األسري [نص مطبوع] / نبيلة أمين أبو زيد. 
  سم.17*24

 9772327791ر.د.م.ك 

1-150-631/1, 1-150-631/10 

  أمين, أحمد    .5479

  -بوع] : يبحث عن الحياة العقلية في صدر اإلسالم إلى آخر الدولة األموية / أحمد أمين. فجر اإلسالم [نص مط



  سم. 18*24ص. ; 348 -. 1979بيروت : دار الكتاب,  -. 11ط.

 333-307كشافات ص.ص:  304بيبليوغرافيا ص 

SH/1-953-42/1, SH/1-953-42/2 

  أمين, أحمد    .5480

  -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت).  -. 10ط. -ألول / أحمد أمين. ضحى اإلسالم [نص مطبوع] : الجزء ا

 سم.24ص. ; 422

SH/1-953-43.1/1 

  أمين, أحمد    .5481

  -بيروت : دار الكتاب العربي, (د.ت).  -. 10ط. -ضحى اإلسالم [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أحمد أمين. 

  سم.24ص. ; 396

 380-356ص: -كشافات ص

SH/1-953-43.3/1, SH/1-953-43.3/2 

  أمين, أحمد    .5482

.  1969بيروت : دار الكتاب العربي,  -. 3ط. -ظهر اإلسالم [نص مطبوع] : الجزء األول والثاني / أحمد أمين. 

  (موسوعة أحمد أمين اإلسالمية). -سم. 24+ص ;  288ص 344 -

 286-276ص: -ص 2كشافات ج 341-319ص: -ص 1كشافات ج

SH/1-953-44.1/1, SH/1-953-44.1/2 

  أمين, أحمد    .5483

 -. 1961القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -. 02ط. -ظهر اإلسالم [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أحمد أمين. 

  سم.24ص. ;  240

 238-237ص: -بيبليوغرافيا ص 236-235ص: -ملحق ص

SH/1-953-127.4/1 

  أمين, أحمد    .5484

 -. 1935بيروت : دار الكتاب العربي,  -. 10ط. -الم [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أحمد أمين. ضحى اإلس

 سم.24ص. ; 370

SH/1-953-43.2/1, SH/1-953-43.2/2 

  أمين, أحمد    .5485

.  03ط. -الهجري / أحمد أمين.  04ظهر اإلسالم [نص مطبوع] : يبحث في تاريخ العلوم واألداب والفنون في ق 

  سم.17*24ص. ; 288 -. 1962قاهرة : مكتبة النهضة المصرية, ال -

 286-275ص: -مالحق ص

1-953-127.2/1 

  أمين, أحمد    .5486

 -. 1948القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -زعماء اإلصالح في العصر الحديث [نص مطبوع] / أحمد أمين.  

 سم.23ص. ; 352

1-923-1/1 



  أمين, أحمد    .5487

. 1964القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -. 7ط. -م [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أحمد أمين. ضحى اإلسال

  سم.25ص ; 392 -

 387-357ص: -كشاف ص

1-953-128.3/1 

  أمين, أحمد    .5488

القاهرة  -. 7ط. -ضحى اإلسالم [نص مطبوع] : يبحث عن نشأة العلوم في العصر العباسي األول / أحمد أمين. 
 سم.25ص. ; 364 -. 1964تبة النهضة المصرية, : مك

1-953-128.2/1 

  أمين, سمير    .5489

 -مناهضة العولمة [نص مطبوع] : حركة المنظمات الشعبية في العالم / سمير أمين, فرنسوا أوتار; سعد الطويل. 

  سم. 24ص. ;  362 -. 2004اإلسكندرية : مكتبة مدبولي, 

 9772084384ر.د.م.ك 

1-320-28/1, 1-320-28/2 

  أمين, سمير    .5490

بيروت : مركز   -العولمة و النظام الدولي الجديد [نص مطبوع] / سمير أمين, زياد حافظ سعيد الصديقي. 
 ). 38(سلسلة كتب المستقبل العربي ;  -سم.  24ص. ;  188 -.  2004دراسات الوحدة العربية, 

1-320-125/1, 1-320-125/2 

  أحمد   أمين،  .5491

بيروت. : دار الكتاب العربي.,   -. 5ط  -ظهر اإلسالم [نص مطبوع] : الجزءالثالث والرابع / أحمد أمين.  
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  573 -. 1969

SH/1-953-44.3/1, SH/1-953-44.3/2 

  أمين، بكري   .5492

ص. ;  279 -. 2005علم للماليين, بيروت : دارال -. 07ط. -أدب الحديث النبوي [نص مطبوع] / بكري أمين. 
  سم. 24

 995363226ر.د.م.ك 

1-230-57/1, 1-230-57/2 

 أنجرس، موريس   .5493
الجزائر :   -تدريبات عملية / موريس أنجرس.  : [Texte imprimé] منهجية البحث العلمي في العلوم االنسانية

سم 17*24ص. ;  478 -. 2004دار القصبة للنشر,  . 

ISBN 9789961644621 

SH/1-001.4-245/1 

  أندرسون, جميل    .5494

عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع,  -صنع السياسات العامة [نص مطبوع] / جميل أندرسون; عامر الكبيسي. 
  سم. 24ص. ;  248 -. 1999

 2025069957ر.د.م.ك  -. 248-231ص: -ببليوغرافيا ص



1-320-7/1, 1-320-7/2 

  ر  أندرسون, جون   .5495

 -علم النفس المعرفي و تطبيقاته [نص مطبوع] / جون ر أندرسون, رضا مسعد الجمال محمد صبري سليط. 

  سم. 24ص. ;  584 -. 2007عمان : دار الفكر, 

 8459079957ر.د.م.ك 

SS/1-150-151/1, SS/1-150-151/2 

  أندرسون, جيمس   .5496

.  2002عمان : دار المسيرة,  -. 2ط.  -امر الكبيسي. صنع السياسات العامة [نص مطبوع] / جيمس أندرسون; ع

 سم. 24ص. ;  250 -

1-320-183/1, 1-320-183/2 

  أندرسون, ماتيو    .5497

دمشق : دار الفكر,   -تاريخ القرن الثامن عشر في أوروبا [نص مطبوع] / ماتيو أندرسون; نورالدين حاطوم. 
  الحديث). (الموسوعة التاريخية -سم.  24ص. ;  504 -. 1977

 498-463ص: -ببليوغرافيا ملحق ص

1-940-10/1 

  أندريه ماندوز    .5498

 -الثانية.  - الثورة الجزائرية عبر النصوص [نص مطبوع] / أندريه ماندوز, ميشال سطوف; سمير سطوف. 

 سم. 24ص. : ايض. ; 230 -الجزائر : م.و.ن.ا, [د.ت]. 

1-965-96/1 

  إنديك، مارتين    .5499

استعادة التوازن [نص مطبوع] : استراتيجية للشرق الوسط برسم الرئيس الجديد / ريتشارد هاس; مارتين إنديك;  
  سم. 17*24ص ;   302 -. 2009بيروت : دار الكتاب العربي,  -سامي الكعكي. 

 9789953278988ر.د.م.ك 

1-327-194/1, 1-327-194/2 

  د  إنغليز، ديفي  .5500

الدوحة : المركز  -مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة [نص مطبوع] / ديفيد إنغليز; جون هيوسون; لما نصير. 
  (وحدة ترجمان). -سم.  24ص. : غالف ملون ;  390 -. 2013العربي لألبحاث و دراسة السياسات, 

 9789953026824ر.د.م.ك  -. 362-355بيبليوغرافيا:ص.

SS/1-301-940/1, SS/1-301-940/2 

  انودي, جان لوك    .5501

مزرعة أمزيان [نص مطبوع] : تحقيق حول مركز للتعذيب إبان حرب الجزائر / جان لوك انودي; رابح حليس;  
  سم.22ص. ; 152 -. 2009الجزائر : ميديا بلوس,  -نجيب طوايبية. 

 9789961922484ر.د.م.ك 

1-965-327/6, 1-965-327/1 



    أنور ، هندومة محمد  .5502

 296 -. 2015القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -األنثروبولوجيا الفيزيقية [نص مطبوع] / هندومة محمد أنور.  

 سم. 17*24ص. ; 

SS/1-301-1051/1, SS/1-301-1051/2 

  أنور, أحمد   .5503

ص. :  376 -. 2009مصر : مركز المحروسة للنشر,   -تاريخ الفكر االجتماعي [نص مطبوع] / أحمد أنور. 
  سم.  24غالف مصور ملون ; 

 9773132587ر.د.م.ك 

SS/1-301-475/1, SS/1-301-475/2 

 أنور،ماجدة محد    .5504
القاهرة : إيتراك   -في الشرق األدنى القديم / ماجدة محد أنور.   : [Texte imprimé] المدارس الفكرية السريانية

سم 17*24ص. ;  278 -. 2009للطباعة و النشر,  . 

ISBN 9773831574 

SS/1-370-1118/1, SS/1-370-1118/2 

  أنيتا وولفولك    .5505

ص : غالف  1351 -. 2010عمان : دار الفكر,  -. 1ط -علم النفس التربوي [نص مطبوع] / أنيتا وولفولك. 
  سم.24ملون ; 

 9957077325ر.د.م.ك  -. 1351-1310بيبليوغرافيا:ص 

1-370-575/5, 1-370-575/1 

  يس جرادات، مهدي ان  .5506

عمان : دار   -. 1ط -الحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي [نص مطبوع] / مهدي انيس جرادات. 
 سم.17*24ص ;  344 -. 2010اسامة, 

1-320-462/1, 1-320-462/2 

  أنيسة بركات درار    .5507

الجزائر : وزراة  -كات درار. محاضرات و دراسات تاريخية و أدبية حول الجزائر [نص مطبوع] / أنيسة بر
 سم.24ص. ;  332 -المجاهدين, [د.ت]. 

1-965-72/1 

  أنيفاك، خاتيمة   .5508

المدية : جامعة المدية,   -ظاهرة العمل بين القيم اإلجتماعية والقيم التنظيمية [نص مطبوع] / خاتيمة أنيفاك.  
  سم. 30*21ورقة ; 97 -. 2015

 2015المدية :  ل م د : علم االجتماع : -ماستر

MMA.SS.049/1 

  آنييل, غي   .5509

 176 -. 1999القاهرة : مكتبة مدبولي,  -قانون العالقات الدولية [نص مطبوع] / غي آنييل; نور الدين اللباد. 

 سم.  24ص. ; 



1-327-37/1, 1-327-37/2 

  إهرنبرغ, جون    .5510

بيروت   -جون إهرنبرغ; علي حاكم صالح; حسن ناظم. المجتمع المدني [نص مطبوع] : التاريخ النقدي للفكرة / 
  سم. 21ص. ;  512 -. 2008: مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9789953011394ر.د.م.ك  -ا. 

SS/1-301-499/1, SS/1-301-499/2 

  أوبراهم، ماصيلية   .5511

لمي; ماصيلية أوبراهم. التحرش الجنسي ضد الطالبات في الوسط الجامعي. [نص مطبوع] / محمد لعروسي الدي
  سم.  27*21ورقة ;  105 -.  2020المدية : جامعة المدية,  -

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1642/1 

  أوبوايه، جانين    .5512

  بيروت : -الشرق واليونان القديمة [نص مطبوع] / أندريه إيمار; جانين أوبوايه; فريد داغر; ...[و آخرون]. 

  سم. 29ص. ;  730 -. 1964منشورات عويدات, 

 714-689ص:-كشاف ص  649-643ص:-ببليوغرافيا ص

1-902-4.1/1, 1-902-4.1/2 

  اوبير, رونية    .5513

  1982بيروت : دار العلم للماليين,  -. 5ط . -التربية العامة [نص مطبوع] / رونية اوبير; تر.عبد هللا عبد الدائم. 

  سم. 25ص. ;  846 -. 

 835- 830ص : -بيبليوغرافيا ص

SS/1-370-1/1, SS/1-370-1/2 

  أوجاني، غيالس    .5514

 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -صناعة الزرابي في الجزائر [نص مطبوع] / كمال ركراك; غيالس أوجاني. 

  سم.  31*21ورقة ;  117

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.352/1 

  أوحيده،علي    .5515

الجزائر :   -الموجه التربوي للمعلمين في األهداف اإلجرائية و فنيات التدريس [نص مطبوع] / علي أوحيده. 
  سم.24ص. : غالف ملون ; 220 -(د.ن ), (د.ت ). 

 135-131بيبليوغرافيا:ص

1-370-903/1 

  أورتايلي ، إيلبير    .5516

بيروت : الدار العربية للعلوم  -إيلبير أورتايلي; عبد القادر عبد اللي. العثمانيون في ثالث قارات [نص مطبوع] / 
  سم. 14.5*21.5ص. ;  190 -. 2014ناشرون, 

 9786140111240ر.د.م.ك 

SH/1-953-694/1 



  أورفه لي, دليلة   .5517

المتحف الوطني الجزائر :  -لوعيل / دليلة أورفه لي. -خدة -أسياد النقش الجزائري [نص مطبوع] : بن عنتر
  سم. 23x31ص. : غالف: ملون, مصور ;  105 -. 2007للفنون الجميلة, 

 9789961967065ر.د.م.ك 

SH/1-701-37/1, SH/1-701-37/2 

  أوزغلة, محمد عبد الكربم   .5518

.ن], [د.م] : [د -مقامات النور [نص مطبوع] : مالمح جزائرية في التشكيل العالمي / محمد عبد الكربم أوزغلة. 
 [د.ت]. 

  أوزغلة, محمد عبد الكريم   .5519

الجزائر :   -مقامات النور [نص مطبوع] : مالمح جزائربة في التشكيل العالمي / محمد عبد الكريم أوزغلة. 
  سم. 21x27ص. : غالف: ملون, مصور ;  144 -. 2007منشورات األوراس, 

SH/1-701-38/1 

  اوغلو، احمد داود    .5520

تيجي [نص مطبوع] : موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية / احمد داود اوغلو; محمد جابر العمق االسترا
بيروت : الدار العربية للعلوم ناشرون ; الدوحة : مركز الجزيرة  -الثانية.  -ثلجي; بشير نافع; ...[و آخرون]. 

  سم.  24ص : غالف بااللوان ;  646 -. 2011للدراسات, 

 9786140100909ر.د.م.ك 

1-320-390/6, 1-320-390/1 

  أوغلو، أحمد داود    .5521

القاهرة : مكتبة الشروق   -العالم اإلسالمي فى مهب التحوالت الحضارية [نص مطبوع] / أحمد داود أوغلو. 
 سم. 24X 30ص ;  207 -. 2006الدولية, 

1-320-343/4, 1-320-343/3 

  أوقاسم، مريمة    .5522

 -رة التقليدية بمنطقة تاسيلي نازجر"قصر جانت" [نص مطبوع] / مريمة أوقاسم. دراسة تاريخية أثرية للعما

  سم.  30*21ورقة ;  128  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.732/1 

  أوقريد، إسماعيل    .5523

م) [نص مطبوع] / إسماعيل 713-م643ه/95-23الفتح اإلسالمي للمغرب من خالل المصادر المشرقية (
  سم.  30*21ورقة ;   85 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -زنايني; إسماعيل أوقريد. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA0.SH.069/1 

  أولريش بك    .5524

الجزائر : شركة دار   -. 1ط. -ما هي العولمة [نص مطبوع] : هذا العالم الجديد / أولريش بك, أبو العيد دودو. 
  سم.24ص ; 249 -. 2008األمة, 

 9789961672501ر.د.م.ك 



1-320-294/1 

  أوليري    .5525

 284 -. 2002القاهرة : عالم الكتب,  -مسالك الثقافة اإلغريقية إلى العرب [نص مطبوع] / أوليري; تمام حسان. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 977232296xر.د.م.ك 

SS/1-301-145/1 

  أوليفر, رونالد    .5526

[نص مطبوع] / رونالد أوليفر, فريد جورج بوري أنتوني أتمور; عبد هللا عبد الرزاق   1800أفريقيا منذ عام 
 سم.17* 24ص. ;  501 -. 2005القاهرة : المجلس األعلى للثقافة,  -ابراهيم. 

SH/1-953-188/1 

  أومليل, علي   .5527

بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -فية و السلطة السياسية [نص مطبوع] / علي أومليل. السلطة الثقا
 سم. 24ص ;  280 -. 1996

1-320-58/1 

  أومليل, علي   .5528

الدار البيضاء : المركز الثقافي  -سؤال الثقافة [نص مطبوع] : الثقافة العربية في عالم متحول / علي أومليل. 
  سم.  18ص. : غالف مصور بالوان ; 160 -. 2005العربي, 

 9953680434ر.د.م.ك 

SS/1-301-372/1, SS/1-301-372/2 

  أويكسيكول،جاكوب فون   .5529

/ جاكوب فون  Shaping our futureتصور لمستقبل البشرية [نص مطبوع] : إنشاء مجلس مستقبل العالم = 
المؤسسة العربية للدراسات و النشر ; عمان + : دار   بيروت : -أويكسيكول, هيربرت جيرارد, رجب سعد السيد. 

  ص. 22ص. : غالف ملون ; 176 -. 2007الفارس, 

 9953369690ر.د.م.ك 

1-320-483/1, 1-320-483/2 

  آيت أحمد،حسين   .5530

الجزائر :   -/ حسين آيت أحمد; سعيد تر جعفر.  1952-1942روح اإلستقالل [نص مطبوع] : مذكرات مكافح
  سم. 22ص. ; 253 -. 2002منشورات البرزخ, 

 9961892429ر.د.م.ك 

1-965-303/1, 1-965-303/2 

  ايت إيدير، حسين    .5531

الجزائر : [د.ن],  -الناحية األولى / حسين ايت إيدير. -كومندو علي خوجة [نص مطبوع] : الوالية الرابعة
  سم.24ص. : مص.مل. ; 224 -. 2011

 9789961819227ر.د.م.ك 

1-965-583/1, 1-965-583/2 



  إيرس، نبيل    .5532

  -دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تحفيز العمل التطوعي [نص مطبوع] / ف.الزهراء ولد علي; نبيل إيرس. 

  سم.  27*21ورقة ;  178  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1053/1 

  إيزوتسو, توشيهيكو    .5533

هللا و اإلنسان في القرآن [نص مطبوع] : علم داللة الرؤية القرآنية للعالم / توشيهيكو إيزوتسو, هالل محمد 
  سم.  22ص. : غالف ملون ;  406 -. 2007لبنان : المنظمة العربية للترجمة,  -الجهاد. 

 6082509953ر.د.م.ك 

SH/1-220-86/1 

  ير، بيار  إيف بوروب  .5534

طرابلس : دار الكتاب الجديد المتحدة,  -أوروبا التنوير [نص مطبوع] / بيار إيف بوروبير, محمد علي مقلد. 
  (سلسلة نصوص : سلسلة نصوص). -سم. 21ص. : مص.مل. ; 128 -. 2008

 9959294021ر.د.م.ك 

1-940-63/1, 1-940-63/2 

  إيفرغاس، المهدي    .5535

المدية :   -حف الديوان الوطني لحظيرة الهقار بتمنغست [نص مطبوع] / المهدي إيفرغاس. جرد اللقى األثرية لمت
  سم.  30*21ورقة ;  99 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.120/1 

  أيكين،لويس    .5536

 -. 1ط. -/ لويس أيكين, فرح السراج.  اإلختبارات و اإلمتحانات [نص مطبوع] : قياس القدرات و األداء.

  سم.17سم*24ص ; 446 -. 2007الرياض : مكتبة العبيكان, 

 5149549960ر.د.م.ك 

1-370-534/1, 1-370-534/3 

  إيمار, أندريه   .5537

روما و إمبراطوريتها [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أندريه إيمار, جانين أوبوايه; فريد م. داغر تر.يوسف أسعد 
  (تاريخ الحضارات العام). -سم.  28ص. : إيض. ;  866 -. 1964بيروت : منشورات عويدات,  -داغر. 

 خرائط 854-769ص:-مالحق ص  768-763ص: -ببليوغرافيا ص

1-902-5.2/1 

  أيمن أحمد الدويك   .5538

 -. 2007ة : [د.ن], الجزائر : دار الخلدوني -السلوك االنتهازي في العمل [نص مطبوع] / أيمن أحمد الدويك. 

  سم.24: ملون ومصور ;  264ص.

 9789961520697ر.د.م.ك 

SH/1-659-92/1, SH/1-659-92/2 



  أيمن سليمان مزاهرة   .5539

األردن : األهلية للنشر و التوزيع,   -األولى.  -التربية الصحية للطفل [نص مطبوع] / أيمن سليمان مزاهرة. 
 سم. 24ص. ; 220 -[د.ت]. 

1-370-241/4, 1-370-241/5 

  إيميه، سيزير   .5540

الجزائر : م.و. لالتصال و النشر و  -خطاب حول اإلستدمار [نص مطبوع] / سيزير إيميه; عبد العزيز بوتفليقة. 
  سم.24ص. ; 62 -. 2006االشهار, 

 9947213110ر.د.م.ك 

1-965-63/1, SH/1-965-63/2 

  إينال، جعفر    .5541

 El Dar El(د.م) :  -جه المنسي للفنان األعمال التصويرية / جعفر إينال. إسياخم [نص مطبوع] : الو

Othmaniaسم.  22ص. : غالف مصور ;  117  -). 2007, (حوالي  

 9789947810347ر.د.م.ك  -. 115بيبليوغرافيا: ص.

SH/1-745-46/1 

  إينالجك ، خليل    .5542

م / خليل إينالجك, 1600-1300األول [نص مطبوع] : التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية الجزء 
  سم. 24ص. ; 629 -. 2007بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -دونالد كواترت. 

 9959292479ر.د.م.ك 

1-953-347.1/4, 1-953-347.1/5 

  إينالجك, خليل    .5543

خليل إينالجك, دونالد  / 1914-1600[نص مطبوع] :  2التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة العثمانية ج
  سم.24ص. ; 830 -. 2007ليبيا : دار المدار اإلسالمي,  -كواترت. 

 9959291987ر.د.م.ك 

1-953-347.2/4, 1-953-347.2/5 

  أيو عيطة،سهام   .5544

ص. : 352 -. 2013عمان : األهلية,  -أساسيات اإلرشاد و النمو المهني [نص مطبوع] / سهام أيو عيطة. 
  سم.  24ملون ; غالف 

 9786589095613ر.د.م.ك  -. 352-339بيبليوغرافيا:ص.

1-370-958/1, 1-370-958/2 

  أيوب, مدحت   .5545

  -[نص مطبوع] / مدحت أيوب.  2001أيلول  -سبتمبر  11األمن القومي العربي في عالم متغير بعد أحداث 

  سم. 24ص ;  369 -.  2003القاهرة : مكتبة مدبولي, 

 4410208977ر.د.م.ك 

1-327-24/1, 1-327-24/2 



  ب.وولف, جون    .5546

 -مترجمات الجزائر وأروبا، حياة األمير عبد القادر [نص مطبوع] / جون ب.وولف, شارلز هنري تشرشل. 

 سم.24ص. ; 419+505 -. 2005لبنان : دار الغرب اإلسالمي,  -. 2ط.

1-965-493/5, 1-965-493/4 

  بابا حضير، دادي    .5547

عروض المتحفية ودورها في تفعيل السياحة متحف ديوان السياحة والتنمية لبني يزقن [نص مطبوع] / دادي ال
  سم. 30*21ورقة ;  82 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بابا حضير. 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.112/1 

  بابا وموسى، صالح    .5548

التقليدية بمنطقة مزاب في ظل تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال [نص مطبوع] / صالح بابا  األنساق اإلتصالية
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -وموسى. 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1057/1 

  بابا, هومي ك    .5549

ص. : 424 -. 2006المغرب : المركز الثقافي العربي,  -هومي ك بابا, ثائر ديب.  موقع الثقافة [نص مطبوع] / 
  سم. 24غالف ملون ; 

 6154689953ر.د.م.ك 

1-792-44/1, 1-792-44/2 

  باباعلي، سمية    .5550

ية  المد -الضغط النفسي عند المرأة العاملة في قطاع التربية والتعليم [نص مطبوع] / مروة عواد; سمية باباعلي. 
  سم.  27*21ورقة ;  143 -. 2019: جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1417/1 

  باترسون،س.ه.    .5551

الكويت : دار القلم   -نظريات اإلرشاد و العالج النفسي [نص مطبوع] / س.ه. باترسون, حامد عبد العزيز الفقي. 
 سم. 24: غالف ملون ;  ص.459 -: [د.ن], [د.ت].  1981; 

1-150-685/1 

  باتشيرجي ، أنول    .5552

عمان : اليازوري,   -. 2ط. -بحوث العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] / أنول باتشيرجي; خالد بن ناصر آل حيان. 
 سم. 17*24 -. 2015

SS/1-301-1027/1, SS/1-301-1027/2 

  باتن, كريس    .5553

أبو ظبي : مركز اإلمارات  -و الحرية و المستقبل / كريس باتن. شرق و غرب [نص مطبوع] : السلطة 
  سم. 24ص. ;  374 -. 2003للدراسات و البحوث, 

 9948004221ر.د.م.ك 



1-320-134/1, 1-320-134/2 

 - .Cdsp, 2013الجزائر : منشورات  -. باتنة [نص مطبوع] : عاصمة األوراس ، ملتقى التاريخ  .5554

  سم. 31*25ص. ;  338

 97899313381601ر.د.م.ك 

1-965-955/1 

  باجي، عبد القادر    .5555

الجزائر : وزارة الشؤون  -اإلمام المغيلي عصره و حياته [نص مطبوع] : الجزء الثلني / عبد القادر باجي. 
 سم. 24ص. ; 566 -. 2011الدينية و األوقاف, 

1-902-95.2/1, 1-902-95.2/2 

  باجي، عبد القادر    .5556

م المغيلي عصره و حياته [نص مطبوع] : دراسة تاريخية تحليلية وتوثيقية : الجزء األول / عبد القادر  اإلما
(من كنوز تراث  -سم.  17*24ص ;  184 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية,  -باجي. 

 الجزائر : من كنوز تراث الجزائر).

1-922-28.1/3, 1-922-28.1/1 

  باحمد، أسامة   .5557

  -الرضا الوظيفي وأثره على آداء العاملين بالمؤسسة الصناعية [نص مطبوع] / كريم معمور; أسامة باحمد. 

  سم.  30*21ورقة ;  121  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.012/1 

  بادي، برتران    .5558

 447 -. 2006بيروت : الفارابي,  -مستوردة [نص مطبوع] : غربنة النص السياسي / برتران بادي. الدولة ال

  سم. 14*21ص ; 

 995371150ر.د.م.ك 

1-320-376/1, 1-320-376/2 

  بارا ، روبير    .5559

 الجزائر : منشورات ألفا, -. 02ط. -صحفي في صميم حرب الجزائر [نص مطبوع] : شهادة / روبير بارا. 

  سم. 15*22ص. ;  182 -. 2013

 9789961780947ر.د.م.ك 

SH/1-965-1008/1, SH/1-965-1008/2 

  باربولسكو, لوك    .5560

رأيهم في اإلسالم [نص مطبوع] : حوار صريح مع أربعة و عشرين أديبا عربيا / لوك باربولسكو, إبن منصور 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  228 -. 1990(لندن) : دار الساقي,  -. 02ط. -العبد هللا. 

SH/1-210-168/1 

  باركر, أرنست    .5561

بيروت : دار النهضة العربية,   -. 2ط. -الحروب الصليبية [نص مطبوع] / أرنست باركر; السيد الباز العريني. 



  سم.  23*17 -(د.ت). 

 265-207ص: -ملحق ص  204-185ص: -ببليوغرافيا ص

SH/-953-95/1 

    بارنت,ريتشارد  .5562

 -. 1974بيروت : دار ابن خلدون,   -حروب التدخل األميركية في العالم [نص مطبوع] / ريتشارد بارنت. 

 سم.20ص. ; 288

1-902-85/1 

  بارودي، ذهبية    .5563

م)  18-16ه/ 12-10الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية في الجزائر من خالل الرحالت المغربية خالل القرون (
  سم. 30*21ورقة ;  162 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -عمارة; ذهبية بارودي. [نص مطبوع] / خيرة 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.496/1 

  باري، علي فاضل    .5564

 AL-MUSLIMUN FI GARBالمسلمون في غرب إفريقيا [نص مطبوع] : تاريخ و حضارة =  

IFRIQIYAH  .سم. 24ص. : مص. مل. ; 344 -. 2007: دار الكتب العلمية, بيروت  -/ علي فاضل باري  

 ص 339-ص327ص -بيبليو.ص

1-953-454/1, 1-953-454/2 

  باساغانا    .5565

الجزائر : ديوان المطبوعات  -مبادئ في علم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] / باساغانا; بوعبد هللا غالم هللا. 
 سم. 24ص. ;  288 - .1983الجامعية, 

SS/1-150-899/1 

  باسيل ، فكتور سعيد    .5566

بيروت : دار الكتاب اللبناني,  -منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي [نص مطبوع] / فكتور سعيد باسيل. 
 سم. 15*22ص. ;  284 -[د.ت]. 

SH/1-120-25/1 

  باشا, أحمد تيمور    .5567

  سم. 24ص. ; 184 -. 2000القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -مور باشا. ضبط األعالم [نص مطبوع] / أحمد تي

 1735727977ر.د.م.ك 

1-928-44/1, 1-928-44/2 

  باشا, أحمد فؤاد    .5568

ص. ; 188 -. 1984القاهرة : د.ن,  -. 1ط -فلسفة العلوم بنظرة إسالمية [نص مطبوع] / أحمد فؤاد باشا. 
  سم.24

 2097302977ر.د.م.ك  - . 186 -181ص:  -كشاف ص 180 -176ص:  -بيلوغرافيا ص

SH/1-189-18/1 



  باشة، سعاد   .5569

موانئ المغرب اإلسالمي من خالل كتب الرحلة الجغرافية في العصر الوسيط [نص مطبوع] / عائشة معمري;  
  سم. 27* 21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -سعاد باشة. 

 2018المدية :   ل م د : تاريخ : -ماستر

MMA.SH.11371 

  باشالر ، غاستون    .5570

تكوين العقل العلمي [نص مطبوع] : مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية / غاستون باشالر; أحمد 
 17*24ص. ;   208 -. 2011بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع,  -. 7ط. -خليل خليل. 

  سم.

 9789953515908.ك ر.د.م

SS/1-150-774/1, SS/1-150-774/2 

  باشالر, غاستون    .5571

تكوين العقل العلمي [نص مطبوع] : مساهمة في التحليل النفساني للمعرفة الموضوعية / غاستون باشالر, خليل 
 سم. 24ص. ;  201 -. 2001بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات,  -أحمد حليل. 

1-140-36/1, 1-140-36/2 

  باشن، سلمى    .5572

األفكار االعقالنية وعالقتها بالصحة النفسية لدى الراسبين في إمتحان شهادات البكالوريا [نص مطبوع] / سلمى  
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -باشن. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.655/1 

  باعمر،احمد سالم    .5573

 430 -. 2005عمان : دار النفائس,  -الفقه السياسي للحصانة الدبلوماسية [نص مطبوع] / احمد سالم باعمر. 

  سم.  24ص : غالف ملون ; 

 ببليوغرافيا عربية //ببليوغرافيا اجنبية 

1-320-386/1, 1-320-386/2 

  باقادر, أبو بكر أحمد   .5574

 24ص. ;   518 -. 2005بيروت : دار الهادي,  -سالم [نص مطبوع] / أبو بكر أحمد باقادر. أنثروبولوجيا اإل

 سم.

SH/1-210-151/1, SH/1-210-151/2 

  بالجوهر، حياة    .5575

مساهمة في دراسة اإلحتراق النفسي لدى مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي [نص مطبوع] / فضيلة حاجي;  
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2015جامعة المدية, المدية :  -حياة بالجوهر. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.298/1 

  بالحاج، آسية   .5576

المدية  -عادات وتقاليد الزواج الصحراوي في الجزائر [نص مطبوع] : فن وأصالة / كنزة باعلي; آسية بالحاج. 



  سم.  30*21ورقة ;  89 -. 2015: جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.163/1 

  بالرابح محمد    .5577

  سم.24: مصور ;   297ص. -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -الدافعية االنسانية [نص مطبوع] / بالرابح محمد. 

 9789931904007ر.د.م.ك 

sh1-150-881/1, sh1-150-881/2 

  بالصالح، أحمد    .5578

الثقافي لمدينة قورارة [نص مطبوع] : اإلحتفال بالمولد النبوي الشريف / عبد القادر كرادو; أحمد التراث 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بالصالح. 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.367/1 

  بالعربي، نوال   .5579

المدية : جامعة المدية,  -الحديثة على اإلتصال األسري [نص مطبوع] / نوال بالعربي.  تأثير تكنولوجيا اإلتصال 
  سم. 30*21ورقة ;  122 -. 2015

 2015ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.229/1 

  بالعزوز، نادية   .5580

في المؤسسة الخدمية [نص مطبوع] : دراسة  تأثير تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على اإلستراتيجية التسويقية
 112 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بةالية المدية / نادية بالعزوز. DOTحالة لمديرية العملياتية لإلتصاالت 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.234/1 

  لة  بالقاسمي، فضي  .5581

المدية :  -اإلتصال التربوي وعالقته بالتحصيل الدراسي [نص مطبوع] / حليمة بوهراوة; فضيلة بالقاسمي. 
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

1/MMA.SH.227 

  بالماد،غي    .5582

ص. 114 -. 1970بيروت : منشورات عويدات,  -مطبوع] / غي بالماد, جوزف عبود كبه. مناهج التربية [نص 
 سم. 24; 

1-370-948/1 

  بالي، سمير فرنان    .5583

 -معاهدات دولية / سمير فرنان بالي.  -نصوص قانونية  -قانون اآلثار [نص مطبوع] : اجتهادات قضائية 

  سم. 17*24ص. ;  382 -. 2009بيروت : منشورات الحلبي, 

 9789953524238ر.د.م.ك 



SH/1-913-10/1, SH/1-913-10/2 

  بانارين،الكسندر    .5584

 -التوازن االستراتيجي المفقود في القرن الحادي والعشرين [نص مطبوع] / الكسندر بانارين; فؤاد المرعي. 

 سم. 17×24ص ;  571 -. 2006دمشق : اتحاد الكتاب العرب, 

1-327-173/1, 1-327-173/2 

  باني، سعيدة    .5585

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تفعيل اإلتصال الخارجي للمؤسسة [نص مطبوع] / زينب رامي; سعيدة  
  سم.  27*21ورقة ;  84 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -باني. 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1283/1 

  باورز،بوب    .5586

المدرب المتميز [نص مطبوع] : فن إيصال الرسالة التدريبية / بوب باورز, سعد بن هادي القحطاني, سعد بن 
  سم. 24ص. ; 231 -. 2004المملكة السعودية : اإلدارة العامة,  -هادي الصبان. 

 9960141195ر.د.م.ك 

1-370-638/2, 1-370-638/1 

  نت  باومان، زيجمو  .5587

بيروت : لشبكة العربية  -الحداثة السائلة [نص مطبوع] / زيجمونت باومان; أبو جبر حجاج; هبة رؤوف عزت. 
  ).3(سلسلة الفقه اإلستراتيجي ;  - سم.  24ص. : غالف مصور ;   303 -. 2012لألبحاث والنشر, 

 9786144311189ر.د.م.ك 

SS/1-301-1140/1, SS/1-301-1140/2 

  ، ج.ب   بةنتاليس  .5588

بيروت :   -معجم مصطلحات التحليل النفسي [نص مطبوع] / جان البالنش; ج.ب بةنتاليس; مصطفى حجازي. 
ص :  639  -. 1985المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ; الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 سم.  24غالف مصور ; 

1-103-11/1 

  بتقه، ابراهيم   .5589

  -م) [نص مطبوع] / ابراهيم بتقه. 1920 - 1890وارق ومقاومة االستعمار الفرنسي في اقليم النيجر (قبائل الط

  . 31*20ورقة ;  263 -. 2010الجزائر : جامعة الجزائر, 

 2010رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.018/1 

  بتيخ، بوبكر    .5590

المدية : جامعة المدية,  -اإلندماجية [نص مطبوع] / بوبكر بتيخ. إتجاهات أساتذة التعليم المتوسط نحو الوضعية 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  158 -. 2014

 2014ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA012/1 



  بتيخ، ف.الزهراء   .5591

ورقة ;   160 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -العنف ضد النساء العامالت [نص مطبوع] / ف.الزهراء بتيخ. 
  سم. 30*21

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.626/1 

  بتيخ، ف.الزهراء   .5592

ورقة ;   160 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -العنف ضد النساء العامالت [نص مطبوع] / ف.الزهراء بتيخ. 
  سم. 30*21

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.626/1 

  بتيخ، فاطمة    .5593

  -التنظيم الرسمي وإشكالية تحديد أهداف إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / فتيحة العوفي; فاطمة بتيخ. 

  سم.  30*21ورقة ;  145  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.570/1 

  ة  بتيخ، فاطم  .5594

  -التنظيم الرسمي وإشكالية تحديد أهداف إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / فتيحة العوفي; فاطمة بتيخ. 

  سم.  30*21ورقة ;  145  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.570/1 

  بتيل، فتيحة   .5595

ل كتاب فضالة الخوان في طيبات الطعام واأللوان إلبن الرزين التجيبي [نص األطباق في األندلس من خال
  .CDسم +  29*21ورقة ;  90 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / يسرى رمانة; فتيحة بتيل. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1915 

  بجاوي, محمد   .5596

الجزائر : دار الرائد,   -. 02ط  -[نص مطبوع] / محمد بجاوي.  1961-1960الثورة الجزائرية و القانون 
 سم.30ص. ; 350 -. 2005

1-965-270/1, 1-965-270/2 

  بحة، عبلة   .5597

صورة الطفل في اإلشهار التلفزيوني دراسة تحليلية سيميولوجية لومضتي " سيم " و " بليدينا" اإلشهارتين [نص  
  سم.  30*21ورقة ;  117 -. 2015مدية : جامعة المدية, ال -مطبوع] / عبلة بحة. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.255/1 

  بحري, منى يونس    .5598

عمان : دار    -. 1ط. -مدخل إلى تربية الطفل [نص مطبوع] / منى يونس بحري, نازك عبد الحليم القطيشات. 



  سم.24ص. ; 219 -. 2008صفاء, 

 9789957243036ر.د.م.ك 

1-370-419/7, 1-370-419/8 

  بحري، أحمد    .5599

الجزائر في عهد الدايات [نص مطبوع] : الجزء األول: دراسة للحياة االجتماعية إبان الحقبة العثمانية / أحمد 
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  352 -. 2013الجزائر : دار الكفاية,  -بحري. 

 9789931906605ر.د.م.ك  -ص.  351 -ص. 337ملحق: 

SH/1-965-989.1/1, SH/1-965-989.1/2 

  بحري، أحمد    .5600

الجزائر في عهد الدايات [نص مطبوع] : الجزء الثاني: دراسة للحياة االجتماعية إبان الحقبة العثمانية / أحمد 
  سم.  24ف مصور. ; ص. : غال 344 -. 2013الجزائر : دار الكفاية,  -بحري. 

 9789931906605ر.د.م.ك  -ص.  342 -ص. 313ملحق: 

SH/1-965-989.2/1, SH/1-965-989.2/2 

  بحري، أحمد    .5601

الجزائر في عهد الدايات [نص مطبوع] : الجزء الثالث: دراسة للحياة االجتماعية إبان الحقبة العثمانية / أحمد 
  سم.  24ص.. : غالف ملون. ;  464 - .2013الجزائر : دار الكفاية,  -بحري. 

 9789931906605ر.د.م.ك  -ص.  400 -ص. 383ص. ملحق:  461 -ص. 403بيبليو: 

SH/1-965-989.3/1, SH/1-965-989.3/2 

  بحري، محمد األمين   .5602

لجزائر :  ا -البنيوية التكوينية [نص مطبوع] : من األصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية / محمد األمين بحري. 
  ). 01(رؤى ابداعية ;   -سم.  22ص. : غالف ملون ;  174 -. 2013دار علي بن زيد, 

 9789961941256ر.د.م.ك 

SH/1-101-135/1, SH/1-101-135/2 

 -. 2008القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,   -. بحوث في تاريخ الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع]  .5603

  سم.17*24ص ; 262

 9772121417ر.د.م.ك 

SH/1-953-291/1, SH/1-953-291/2 

  بحوص, مالك    .5604

الجزائر : دار الغرب   -/ مالك بحوص.  1864ثورة أوالد سيدي الشيخ [نص مطبوع] : سي سليمان بن حمزة 
  سم.  20.ص ;  83 -. 2009للنشر و التوزيع, 

 9961543823ر.د.م.ك  -. 83ببليوغرافيا ص

1-965-196/1, 1-965-196/2 

  بحوصي، سمية    .5605

آليات حماية التراث المادي بقسم الدرك الوطني الخاص بحماية الممتلكات الثقافية [نص مطبوع] / حليمة سعد; 
  سم. 27*21ورقة ;  53 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -سمية بحوصي. 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر



MMA.ART.1496/1 

  بختة، يوسف   .5606

عالقة الذكاء اإلنفعالي بالصالبة النفسية لدى طلبة سنة أولى ماستر [نص مطبوع] / ع.الحكيم شاوش; يوسف  
  سم. 27*21ورقة ;  101 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بختة. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1408/1 

  بختي، العربي    .5607

الجزائر : ديوان   -. 2ط  -بوع] : في ضوء الشريعة وعلم النفس / العربي بختي. أسس تربية الطفل [نص مط 
  سم.24ص : غالف ملون ;  326  -. 2017المطبوعات الجامعية, 

 9789961015643ر.د.م.ك 

SH/1-150-867/1, SH/1-150-867/2 

  بختي، نصيرة    .5608

الراشد المصاب بداء السكري [نص مطبوع] /  النمط السلوكي السائد (أ،ب) وعالقته بالمرونة النفسية لدى 
  سم. 30*21ورقة ;  176 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -نصيرة بختي.  

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.898/1 

  بختي، هناء    .5609

لمدية : جامعة المدية,  ا -دور اإلعالم المحلي في التسويق السياحي لوالية باتنة [نص مطبوع] / هناء بختي. 
  سم. 30*21ورقة ;  158 -. 2016

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.672/1 

  بختيار، حمود    .5610

المدية : جامعة المدية,   -التكوين وإشكالية تنمية الموارد البشرية [نص مطبوع] / أمين يوس; حمود بختيار. 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2017

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.888/1 

  بخضرة، مونيس    .5611

الجزائر :   -تاريخ الوعي [نص مطبوع] : مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء الوعي بالواقع / مونيس بخضرة. 
  سم. 17*25ص. ;  299 -. 2009ناشرون, منشورات اإلختالف ; بيروت : الدار العربية للعلوم 

 9789953875194ر.د.م.ك 

SH/1-101-137/1, SH/1-101-137/2 

  بخوش، الصادق    .5612

الجزائر  -الفكر السياسي لثورة التحرير الجزائرية [نص مطبوع] : مقاربة في دراسة الخلفية / الصادق بخوش. 
  سم.24 ص. : مل. ;231 -. 2009: غرناطة للنشر و التوزيع, 

 9789947290019ر.د.م.ك 

1-965-715/1, 1-965-715/2 



  بخوش، عبد المجيد    .5613

الجزائر  -األدارسة بتلمسان، فاس، وقرطبة وفروع الساللة في بالد العرب [نص مطبوع] / عبد المجيد بخوش. 
  سم. 24ص. ;  293 -. 2011: مؤسسة رحال نسيم رياض للنشر, 

 9789961990438ر.د.م.ك 

1-965-512/1, 1-965-512/2 

  بخوش،صالح   .5614

 -. 2013الجزائر : دار الهدى,   -بنك المعرفة المصور [نص مطبوع] : المسطحات المائية / صالح بخوش. 

  سم.  28ص. : غالف مصور. ; 48

 9789947264546ر.د.م.ك 

SH/1-030-24.7/1 

  بخوش،صالح   .5615

ص. : 48 -. 2013الجزائر : دار الهدى,  -بات / صالح بخوش. بنك المعرفة المصور [نص مطبوع] : عالم الن
  سم.  28غالف مصور ; 

 9789947264539ر.د.م.ك 

SH/1-030-24.3/1 

  بخوش،صالح   .5616

 -. 2013لجزائر : دار الهدى,  -بنك المعرفة المصور [نص مطبوع] : شعوب و قبائل العالم / صالح بخوش. 

  سم. 28ص. : غالف مصور ; 48

 9789947264515.ك ر.د.م

SH/1-030-24.5/1 

  بخوش،صالح   .5617

ص. : غالف  48 -. 2013الجزائر : دار الهدى,  -بنك المعرفة المصور [نص مطبوع] : الكون / صالح بخوش. 
  سم. 28مصور. ; 

 9789947264294ر.د.م.ك 

SH/1-030-24.1/1 

  بخوش،صالح   .5618

 -. 2013الجزائر : دار الهدى,  -اإلتصاالت / صالح بخوش. بنك المعرفة المصور [نص مطبوع] : عالم 

 سم. 28ص. : غالف مصور ; 48

SH/1-030-24.4/1 

  بخوش،صالح   .5619

ص. : 48 -. 2013الجزائر : دار الهدى,  -بنك المعرفة المصور [نص مطبوع] : اإلختراعات / صالح بخوش. 
  سم.  28غالف مصور. ; 

 9789947264270ر.د.م.ك 

SH/1-030-24.9/1 

  بخوش،صالح   .5620

ص. : 48 -. 2013الجزائر : دار الهدى,  -بنك المعرفة المصور [نص مطبوع] : عالم العلوم / صالح بخوش. 



  سم.  28غالف مصور. ; 

 9789947264287ر.د.م.ك 

SH/1-030-24.8/1 

  بخوش،صالح   .5621

ص. : 48 -. 2013الجزائر : دار الهدى,  -بنك المعرفة المصور [نص مطبوع] : العالم الحي / صالح بخوش. 
  سم.  28غالف مصور. ; 

 9789947264492ر.د.م.ك 

SH/1-030-24.6/1 

  بخوش،صالح   .5622

ص. : 48  -. 2013الجزائر : دار الهدى,  -بنك المعرفة المصور [نص مطبوع] : الطبيعة / صالح بخوش. 
  سم.  28غالف مصور ; 

 9789947264522ر.د.م.ك 

SH/1-030-24.2/1 

  بخيت, عبد الحميد    .5623

قضاياه / عبد -شعوبه-الثاني, المجتمع العربي واإلسالمي [نص مطبوع] : حول المجتمع اإلسالمي مقوماته
  سم. 17*24ص. ; 520 -. 1966القاهرة : دار المعارف,  -الحميد بخيت. 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-953-36.2/1 

  بخيت, عبد الحميد    .5624

  -. 2ط . -خلفاء الراشدين [نص مطبوع] : التاريخ الديني، السياسي والحضاري / عبد الحميد بخيت. عصر ال 

 سم.23ص. ; 576 -. 1965القاهرة : دار المعارف, 

1-953-40/1 

  بخيت, عبد الحميد    .5625

القاهرة : دار    -بخيت. األول, المجتمع العربي واإلسالمي [نص مطبوع] : حول المجتمع اإلسالمي / عبد الحميد 
  سم. 17*24ص ;  528 -. 1965المعارف, 

 محتوي في : , األول

SH/1-953-36.1/1 

  بخيت, عبد الحميد    .5626

 -.  1967القاهرة : دار المعارف,  -. 2 -ط -ظهور اإلسالم وسيادة مبادئه [نص مطبوع] / عبد الحميد بخيت. 

 سم.23ص. ; 458

1-210-4/1 

  مد بخيتي، مح  .5627

  -تأثير الحضارة اإلسالمية في الجزيرة صقلية خالل فترة النورمان [نص مطبوع] / سعاد جلوات; محمد بخيتي. 

  .CDسم +  29*21ورقة ;  162  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر



MMA.SH.1884 

  بداري, كمال    .5628

  -. 2008الجزائر : ديوان المطبوعات,  -دكتوراه / كمال بداري.  -ماستر -انسنظام ل م د [نص مطبوع] : ليس

  سم.22ص. ; 126

 9789961011393ر.د.م.ك 

1-370-450/6, 1-370-450/1 

  بداني، سمية    .5629

المدية : جامعة  -م [نص مطبوع] / حميدة حنيش; سمية بداني. 1962-1954سمية بداني -الجوانب الدينية في 
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1196/1 

  بداوي، سعاد    .5630

 85 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -أوقاف المغاربة في فلسطين [نص مطبوع] / فتيحة رحمي; سعاد بداوي. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.094/1 

  بداوي، لبنى    .5631

األلعاب اإللكترونية الرقمية وأثرها على التحصيل الدراسي لدى المرحلة الثانوية. [نص مطبوع] / خيرة عوج  
  سم. 27*21ورقة ;  105 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -النيف; لبنى بداوي. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1599/1 

  بدر، أحمد.   .5632

التكشيف واإلستخالص. [نص مطبوع] : دراسات في التحليل الموضوعي. / أحمد. بدر, محمد فتحي. عبد 
ص. : غالف  416 -. 2001القاهرة. : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.,  -الهادي, ناريمان إسماعيل. متولي. 

  سم.24ملون ومصور. ; 

 9773033228ر.د.م.ك 

SH/1-020-53/1, SH/1-020-53/2 

  بدر، سهام محمد    .5633

عمان : دار المسيرة للنشرو التوزيع و الطباعة,   -مدخل الى رياض األطفال [نص مطبوع] / سهام محمد بدر. 
  سم. 17*24عالف ملون ;  -. 2009

 صور؛ جداول 

1-370-603/2, 1-370-603/1 

  بدر، يحي مرسي عيد    .5634

القاهرة : مؤسسة لورد  -مطبوع] : مقدمة في سوسيولوجيا المجتمع / يحي مرسي عيد بدر. علم االجتماع [نص 
  سم.  24ص. : عالف مصور ملون ;  448 -. 2008العالمية للشؤون الجامعية, 

 9773276422ر.د.م.ك 



SS/1-301-506/1, SS/1-301-506/2 

  بدر، يحي مرسي عيد    .5635

القاهرة : دار الوفاء   -نثروبولوجيا : الجزء األول / يحي مرسي عيد بدر. أصول علم اإلنسان [نص مطبوع] : األ
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  480 -. 2007لدنيا الطباعة و النشر, 

 9775241863ر.د.م.ك 

SS/1-301-538/1, SS/1-301-538/2 

  بدر،أحمد نور.    .5636

االسكندرية. : دار الثقافة العلمية.,   -. / أحمد نور. بدر. المكتبات. [نص مطبوع] : ومراكز المعلومات النوعية
 سم.24ص. : غالف ملون. ; 97 -[د.ت]. 

SH/1-020-34/1, SH/1-020-34/2 

  بدر،أحمد.   .5637

المكتبات الجامعية [نص مطبوع] : تنظيمهاوإدارتهاوخدماتها ودورها في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي. 
ص. : عالف ملون 394 -. 2001القاهرة : دار غريب,  -. 04ط  -مد فتحي. عبد الهادي. أحمد. بدر, مح /

  سم.24ومصور. ; 

 9772155389ر.د.م.ك 

SH/1-020-28/1, SH/1-020-28/2 

  بدر،أحمد.   .5638

والنشر والتوزيع., القاهرة. : دار قباء للطباعة   -مقدمة في العلوم البحتة والتطبيقية. [نص مطبوع] / أحمد. بدر. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور. ; 199 -[د.ت]. 

 9773032558ر.د.م.ك 

SH/1-020-66/1 

  بدران بن مسعود ،بن الحسن   .5639

الحضارة الغربية في الوعي الحضاري االسالمي المعاصر [نص مطبوع] : مالك بن نبي / بن الحسن بدران بن  
  سم.24: ملون ومصور ;  129ص. -. 2015, الجزائر : بن مرابط : [د.ن] -مسعود. 

 9789937320494ر.د.م.ك 

SH/1-210-162/1, SH/1-210-162/2 

  بدران, بدران أبو العينين   .5640

االسكندرية   -دراسات حول القرآن [نص مطبوع] : حقيقته، ترجمته ، نزوله ، أحرفه / بدران أبو العينين بدران. 
 سم. 24ص. ;  112 -: مؤسسة شباب الجامعة, (د.ت). 

1-220-5/1 

  بدران, شبل    .5641

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا  -األصول الفلسفية و اإلجتماعية لإلدارة المدرسية [نص مطبوع] / شبل بدران. 
  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 211 -. 2006الطباعة و النشر, 

 2608327977ر.د.م.ك 

SS/1-370-104/1, SS/1-370-104/2 



  بدران, شبل    .5642

ص. : 313 -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -التعليم و التحديث [نص مطبوع] / شبل بدران. 
  سم. 24غالف مصور ; 

 7935116977ر.د.م.ك 

SS/1-370-117/1 

  بدران, شبل    .5643

القاهرة :  -. 3ط. -دران. المشكالت / شبل ب-القضايا-التربية و المجتمع [نص مطبوع] : رؤية نقدية في المفاهيم
  سم.24ص. ; 279 -. 2009دار المعرفة الجامعية, 

 9214237977ر.د.م.ك 

1-370-277/1, 1-370-277/2 

  بدران, شبل    .5644

  سم. 24ص. ; 248 -. 2009مصر : دار الجامعة الجديدة,  -التعليم فى عالم متغير [نص مطبوع] / شبل بدران. 

 9773285308ر.د.م.ك 

1-370-414/5, 1-370-414/6 

  بدران، شبل    .5645

ص.  273 -. 2017القاهرة : المكتبة التربوية,  -دراسات في الفكر التربوي النقدى [نص مطبوع] / شبل بدران. 
  سم.  17*25: غالف مصور.. ; 

 9789777292788ر.د.م.ك   -ص.  269 -ص. 264بيبليو: 

SS/1-370-1065/1, SS/1-370-1065/2 

  شريف عطية  بدران،   .5646

 -اإلنتاج التلفزيوني في االستديو االفتراضي [نص مطبوع] / شريف عطية بدران, عادل محمد سالم الحفناوي. 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  272 -. 2016عمان : دار أسامة : نبالء ناشرون و موزعون, 

 9789957226480ر.د.م.ك   -ص.  272 -ص. 263بيبليو: 

SH/1-070-407/1, SH/1-070-407/2 

  بدران، عبد الحق    .5647

المعالجة اإلعالمية لقضية إختطاف الطفلة شيماء من خالل جريدة "الشروق" [نص مطبوع] / محمد ميسومي; 
  سم. 30*21ورقة ;   156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -عبد الحق بدران. 

 2016دية : ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : الم -ماستر

MMA.SH.535/1 

  بدران، عبد المنعم أحمد   .5648

القاهرة : العلم   -مهارات ما وراء المعرفة و عالقتها بالكفاءة اللغوية [نص مطبوع] / عبد المنعم أحمد بدران. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  276 -. 2009واإليمان, 

 9773081834ر.د.م.ك 

SS/1-301-578/1, SS/1-301-578/2 



  بدران،بدران أبو العينين   .5649

القاهرة : دار   -تاريخ الفقه اإلسالمي و نظرية الملكية و العقود [نص مطبوع] / بدران أبو العينين بدران. 
 سم.  24ص. ;  599 -النهضة العربية, د.ت. 

SH/1-250-33/1 

  بدرة يحيى مرسي عيد    .5650

مصر : دار الوفاء   -لم الشيخوخة / بدرة يحيى مرسي عيد. المسنون في عالم متغير [نص مطبوع] : مقدمة في ع
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  290 -. 2007لدنيا الطباعة و النشر, 

SS/1-301-524/1, SS/1-301-524/2 

  بدري، مريم    .5651

- ه493ريسي (صناعة الغذاء في الغرب اإلسالمي من خالل كتاب نزهة المشتاق في إختراق اآلفاق للشريف اإلد
  29*21ورقة ;  72 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -م) [نص مطبوع] / مريم بدري. 1166-ه562م/1109

  .CDسم + 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1882 

  بدالوي، أحمد   .5652

محمد بن عبد الكريم المغيلي / الخزائن التواتية ودورها في الحفاظ على المخطوط [نص مطبوع] : خزائن الشيخ 
  سم. 30*21ورقة ;  79 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -أحمد بدالوي. 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.344/1 

  بدوى، عبد الرحمن    .5653

 -. 1966والترجمة, القاهرة : الدار المصرية للتأليف  -الشفاء [نص مطبوع] : المنطق / عبد الرحمن بدوى. 

 سم.24ص ; 78

1-160-2/1 

  بدوى،عاطف محمد   .5654

علم التاريخ [نص مطبوع] : جدواه و وظائفه التربوية في عالمنا المتغير بين التنظير و التطبيق / عاطف محمد 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 349 -. 2006الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -بدوى. 

 137350977xر.د.م.ك  -ص. 345-ص344ص -بيبليو.ص

1-902-92/1, 1-902-92/2 

  بدوي, السيد محمد    .5655

القاهرة : دار المعارف,  -مزيدة و منقحة.   3ط. -مبادئ علم االجتماع [نص مطبوع] / السيد محمد بدوي. 
  سم. 23ص. ;  434 -. 1971

 432ص.  - 429ببليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-7/1 

  بدوي, عبد الرحمان    .5656

 576 -. 1977الكويت : وكالة المطبوعات,  -. 02ط. -ؤلفات الغزالي [نص مطبوع] / عبد الرحمان بدوي. م

 سم.  24ص. ; 



SH/1-020-58/1, SH/1-020-58/2 

  بدوي, عبد الرحمان    .5657

ية,  القاهرة : مكتبة النهضة المصر -. 02ط. -دراسات في الفلسفة الوجودية [نص مطبوع] / عبد الرحمان بدوي. 
 سم.24ص. ;  264 -. 1966

  بدوي, ليلى أمين    .5658

اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -مقدمة إلى العلوم السياسية [نص مطبوع] / ليلى أمين بدوي, ليلى أمين مرسي. 
  سم. 24ص. ;  416 -. 1999

1-320-88/1, 1-320-88/2 

  بدوي, محمد طه    .5659

اإلسكندرية :   -ع] : المجلد األول / محمد طه بدوي, ليلى أمين مرسي. أصول علم العالقات الدولية [نص مطبو
  سم. 24ص. ;  207 -.  1989المكتب العربي الحديث, 

 بيبليوغرافيا

1-327-3.1/1, 1-327-3.1/2 

  بدوي, محمد طه    .5660

 -. 1998, اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث -المنهج في علم السياسة [نص مطبوع] / محمد طه بدوي. 

 (الموسوعة القانونية والسياسة). -سم.  24ص. ;  262

1-320-2/1, 1-320-2/2 

  بدوي, محمد طه    .5661

اإلسكندرية : الدار الجامعية  -مبادىء العلوم السياسية [نص مطبوع] / محمد طه بدوي, ليلى أمين مرسي. 
 سم. 24; ص. : غالف بااللوان  422 -. 1998للطباعة و النشر و التوزيع, 

1-320-65/1, 1-320-65/2 

  بدوي, محمد طه    .5662

اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -مدخل إلى العلوم السياسية [نص مطبوع] / محمد طه بدوي, ليلى أمين مرسي. 
  سم. 24ص. ;  404 -. 2001

 9770308684ر.د.م.ك 

1-320-90/1, 1-320-90/2 

  بدوي, محمد طه    .5663

ة الدولية [نص مطبوع] : المدخل إلى... / محمد طه بدوي, ممدوح محمود منصور ليلى أمين العالقات السياسي
 سم. 24ص. ;  415 -. 2003اإلسكندرية : المكتبة المصرية,  -مرسي. 

1-327-45/1, 1-327-45/2 

  بدوي, محمد طه    .5664

ممدوح محمود منصور ليلى امين العالقات السياسية الدولية [نص مطبوع] : مقدمة إلى... / محمد طه بدوي, 
 سم. 24ص. ;  368 -. 2004اإلسكندرية : اليكس لتكنولوجيا المعلومات,  -. 2ط. -مرسي. 

1-327-67/1, 1-327-67/2 



  بدوي, هناء حافظ    .5665

االسكندرية :   -مدخل لدراسة أجهزة تنظيم المجتمع في الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] / هناء حافظ بدوي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  368 -. 2004دار المعرفة الجامعية, 

 360ص.  - 349بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-32/1, SS/1-301-32/2 

  بدوي, هناء حافظ    .5666

رية :  اإلسكند -إدارة و تنظيم المؤسسات اإلجتماعية في الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] / هناء حافظ بدوي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  350  -دار المعرفة الجامعية, (د.ت). 

SS/1-301-56/1, SS/1-301-56/2 

  بدوي، السيد محمد    .5667

  -. 1988االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -التطور في الحياة و المجتمع [نص مطبوع] / السيد محمد بدوي. 

 .سم 24ص. : غالف ملون ;  322

SS/1-301-956/1 

  بدوي، محمد طه   .5668

  -بيروت : دار النهضة العربية, [د.ت].  -مدخل الى علم العالقات الدولية [نص مطبوع] / محمد طه بدوي. 

  سم. 24ص : غالف ملون ;  304

 9953488264ر.د.م.ك 

SH/1-327-131/1, SH/1-327-131/2 

  بدوي،رمضان مسعد    .5669

 The systems Approach To Course andمدخل النظم لتصميم المقرر و المناهج [نص مطبوع] = 

curriculum Design  .ص ;  856 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -/ رمضان مسعد بدوي
  سم.17سم*24

 3631079957ر.د.م.ك 

1-370-535/2, 1-370-535/1 

  بدوي،رمضان مسعد    .5670

  -الفعال [نص مطبوع] : من رياض األطفال حتى السادس اإلبتدائي / رمضان مسعد بدوي.  تدريس الرياضيات

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  635 -. 2007عمان : دار الفكر,  -. 1ط.

 9957075322ر.د.م.ك 

1-370-661/1, 1-370-661/2 

  بديار، محمد جالل    .5671

م) [نص مطبوع]  9-ه3األئمة الرستميين إلبن الصغير ( المظاهر الحضارية لمدينة تيهرت من خالل كتاب أخبار
  .CDسم +  29*21ورقة ;  99 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -محمد جالل بديار.  /

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1892 

  بديدة , لزهر    .5672

 -. 2013الجزائر : منشورات الرياصي,  - رجال من ذاكرة الجزائر [نص مطبوع] : الجزء األول / لزهر بديدة.



  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. : غالف مل. مص. ;  32

 9789947980583ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-78.1/1, 1-920-78.1/2 

  بديدة , لزهر    .5673

 -. 2013الجزائر : منشورات الرياصي,  -. رجال من ذاكرة الجزائر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / لزهر بديدة

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. : غالف مص. مل. ;  32

 9789947980583ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-78.2/1, 1-920-78.2/2 

  بديدة , لزهر    .5674

.  2013الجزائر : منشورات الرياصي,  -ة. رجال من ذاكرة الجزائر [نص مطبوع] : الجزء الثالث / لزهر بديد

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  32 -

 9789947980583ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-78.3/1, 1-920-78.3/2 

  بديدة , لزهر    .5675

.  2013الجزائر : منشورات الرياصي,  -ة. رجال من ذاكرة الجزائر [نص مطبوع] : الجزء الرابع / لزهر بديد

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. : غالف مص.مل. ;  32 -

 9789947980583ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-78.4/1, 1-920-78.4/2 

  بديدة , لزهر    .5676

الجزائر : منشورات الرياصي,   -ة. رجال من ذاكرة الجزائر [نص مطبوع] : الجزء الخامس / لزهر بديد
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. : غالف مص.مل. ;  32 -. 2013

 9789947980583ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-78.5/1, 1-920-78.5/2 

  بديدة , لزهر    .5677

.  2013الجزائر : منشورات الرياصي,  -ة. رجال من ذاكرة الجزائر [نص مطبوع] : الجزء السادس / لزهر بديد

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. : غالف مل. مص. ;  32 -

 9789947980583ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-78.6/1, 1-920-78.6/2 

  بديدة , لزهر    .5678

.  2013الجزائر : منشورات الرياصي,  -دة. رجال من ذاكرة الجزائر [نص مطبوع] : الجزء السابع / لزهر بدي

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  32 -

 9789947980583ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-78.7/1, 1-920-78.7/2 

  بديدة , لزهر    .5679

.  2013الجزائر : منشورات الرياصي,  -بديدة. رجال من ذاكرة الجزائر [نص مطبوع] : الجزء الثامن / لزهر 



  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. : غالف مص.مل. ;  32 -

 9789947980583ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-78.8/1, 1-920-78.8/2 

  بديدة، لزهر    .5680

الجزائر : منشورات   -ألول / لزهر بديدة. الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء ا
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  16*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013الرياصية, 

 صور

1-965-769.1/1, 1-965-769.1/2 

  بديدة، لزهر    .5681

ائر : منشورات  الجز -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء الثاني / لزهر بديدة. 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013الرياصية, 

 صور

1-965-769.2/1, 1-965-769.2/2 

  بديدة، لزهر    .5682

الجزائر : منشورات   -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء الثالث / لزهر بديدة. 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013الرياصية, 

 صور

1-965-769.3/1, 1-965-769.3/2 

  بديدة، لزهر    .5683

الجزائر : منشورات   -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء الرابع / لزهر بديدة. 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23و مصور ; ص. : غالف ملون  32 -. 2013الرياصية, 

 صور

1-965-769.4/1, 1-965-769.4/2 

  بديدة، لزهر    .5684

الجزائر : منشورات   -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء الخامس / لزهر بديدة. 
  رة الثقافة الجزائر). (وزا -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013الرياصية, 

 صور

1-965-769.5/1, 1-965-769.5/2 

  بديدة، لزهر    .5685

الجزائر : منشورات   -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء السادس / لزهر بديدة. 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013الرياصية, 

 صور

1-965-769.6/1, 1-965-769.6/2 

  بديدة، لزهر    .5686

الجزائر : منشورات   -/ لزهر بديدة.  الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء السابع
 (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013الرياصية, 



1-965-769.7/1, 1-965-769.7/2 

  بديدة، لزهر    .5687

شورات  الجزائر : من -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و إنتصارات : الجزء الثامن / لزهر بديدة. 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013الرياصية, 

 صور

1-965-769.8/1, 1-965-769.8/2 

  بديدة، لزهر    .5688

الجزائر : منشورات   -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و إنتصارات : الجزء التاسع / لزهر بديدة. 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013الرياصية, 

 صور

1-965-769.9/1, 1-965-769.9/2 

  بديدة، لزهر    .5689

الجزائر : منشورات   -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء العاشر / لزهر بديدة. 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23ص. : غالف ملون ومصور ;  32 -. 2013الرياصية, 

 صور

1-965-769.10/1, 1-965-769.10/2 

  بديدة، لزهر    .5690

الجزائر :  -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء الحادي عشر / لزهر بديدة. 
  الثقافة الجزائر).(وزارة  -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013منشورات الرياصية, 

 صور

1-965-769.11/2, 1-965-769.11/1 

  بديدة، لزهر    .5691

الجزائر : منشورات   -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء الثاني عشر / لزهر بديدة. 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013الرياصية, 

 ورص

1-965-769.12/1, 1-965-769.12/2 

  بديدة، لزهر    .5692

الجزائر :  -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء الثالث عشر / لزهر بديدة. 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*23سم. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013منشورات الرياصية, 

 صور

1-965-769.13/1 

  بديدة، لزهر    .5693

الجزائر :  -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء الرابع عشر / لزهر بديدة. 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013منشورات الرياصية, 

 صور

1-965-769.14/1, 1-965-769.14/2 



  بديدة، لزهر    .5694

الجزائر :  -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء الخامس عشر / لزهر بديدة. 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013منشورات الرياصية, 

 صور

1-965-769.15/1, 1-965-769.15/2 

  بديدة، لزهر    .5695

الجزائر :  -ورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انتصارات : الجزء السادس عشر / لزهر بديدة. الث
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013منشورات الرياصية, 

 صور

1-965-769.16/1, 1-965-769.16/2 

  بديدة، لزهر    .5696

الجزائر :  -طبوع] : معارك و انتصارات : الجزء السابع عشر / لزهر بديدة. الثورة الجزائرية [نص م
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013منشورات الرياصية, 

 صور

1-965-769.17/1, 1-965-769.17/2 

  بديدة، لزهر    .5697

الجزائر :  -صارات : الجزء الثامن عشر / لزهر بديدة. الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : معارك و انت
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  32 -. 2013منشورات الرياصية, 

 صور

1-965-769.18/1, 1-965-769.18/2 

  بدير, حلمي   .5698

 244 -. 2003لعالمية للشؤون الجامعية, اإلسكندرية : مؤسسة لورد ا -فن المسرح [نص مطبوع] / حلمي بدير. 

  سم.  24ص. ; 

 9773273172ر.د.م.ك 

1-792-17/1, 1-792-17/2 

  بدير, كريمان    .5699

القاهرة : عالم   - التعلم اإليجابي و صعوبات التعلم [نص مطبوع] : رؤية نفسية وتربوية معاصرة / كريمان بدير. 
  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 356 -. 2006الكتب, 

 539232977ر.د.م.ك 

SS/1-370-86/1 

  بدير, كريمان    .5700

 -. 2007عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع,  -األسس النفسية لنمو الطفل [نص مطبوع] / كريمان بدير. 

  سم. 24ص. : غالف ملون و مصور ;  376

 2297069957ر.د.م.ك 

SS/1-150-100/1, SS/1-150-100/2 



حمد  بدير،كريمان م  .5701  

 -.  2012عمان : دار المسيرة,    - كريمان محمد بدير.   / Active learning : [Texte imprimé] التعلم النشط

سم 17*24. ص ; 294 . 

ISBN 9789957064471 

SH/1-370-466/1, SH/1-370-466/2 

  براتراندرسل    .5702

بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة,  -التربية و النظام اإلجتماعي [نص مطبوع] / براتراندرسل, سمير عبده. 
 سم. 24ص ; 240 -. 1966

1-370-825/1 

  براجي، سميرة   .5703

التحف النحاسية العثمانية المحفوظة بالمتحف الوطني العمومي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية [نص مطبوع] /  
  سم. 27*21ورقة ;  104 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -سميرة براجي. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1524 /1 

  براجي، يونس   .5704

المدية :  -اإلدمان على األنترنت وعالقته بالتوافق الزواجي. [نص مطبوع] / محمد مغراوي; يونس براجي.  
  سم.  27*21ورقة ;  102 -. 2020جامعة المدية, 

 2020دية : ل م د : علم النفس : الم -ماستر

MMA.SS.1583/1 

  براح، نعيمة    .5705

التدخل المبكر للكشف عن مؤشرات بطئ التعلم لدى أطفال الروضة من وجهة نظر مربيات الروضة [نص 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  130 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / نصيرة بوقردة; نعيمة براح. 

 2021مدية : ل م د : علم النفس : ال -ماستر

MMA.SS.2080 

  برادعي، منى   .5706

المدية : جامعة  -منظور الزمن و عالقته باالكتئاب لدى ضحايا حوادث المرور [نص مطبوع] / منى برادعي. 
  سم. 27*21ورقة ;  112 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1526/1 

  براكني، سمية    .5707

المدية : جامعة المدية,  -إستراتيجية العالقات العامة في بناء صورة المؤسسة [نص مطبوع] / سمية براكني. 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2017

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.842/1 

  براميلي، صونيا    .5708

بيروت : المؤسسة  -أسبابها و الطرق العالجية / صونيا براميلي.  -نص مطبوع] : أنواعها اإلنحرافات الجنسية [



  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  218 -. 2009الحديثة للكتاب, 

 ص. 210 -ص. 203بيبليو: 

SS/1-301-1048/1, SS/1-301-1048/2 

  برانش،رافائيال    .5709

[د.م] :  -رة التحرير الجزائرية [نص مطبوع] / رافائيال برانش. التعذيب وممارسات الجيش الفرنسي أثناء ثو
 (سلسلة المترجمات).  -سم.  24ص. ;  574 -. 2010امدوكال, 

1-965-444/1 

  براهامي،نصر الدين    .5710

 -. 2010الجزائر : ثالة,  -تاريخ مدينة الجزائر في العهد العثماني [نص مطبوع] / نصر الدين براهامي. 

 سم. 40ص. ; 264

1-965-478/3, 1-965-478/1 

  براهم، محمود   .5711

 -[نص مطبوع] / محمود براهم.  1859-1788العالمة محمد بن علي السنوسي الجزائري مجتهدا و مجاهدا 

  سم.  24ص. ;  216 -. 2009الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961012536ر.د.م.ك 

SH/1-920-83/1, SH/1-920-83/10 

  براهيم بلهواري، توفيق   .5712

فاعلية برنامج إرشادي سلوكي معرفي بإستعمال األلعاب الرياضية الصغيرة لتنمية الذكاء الوجداني لتالميذ بطء  
المدية : جامعة  -التعلم في مرحلة الطفولة المتوسطة [نص مطبوع] / نسيم طجروني; توفيق براهيم بلهواري. 

  سم. 30-21 ورقة ; 165 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.613/1 

  براهيم بلهواري، توفيق   .5713

فاعلية برنامج إرشادي سلوكي معرفي بإستعمال األلعاب الرياضية الصغيرة لتنمية الذكاء الوجداني لتالميذ بطء  
المدية : جامعة  -توفيق براهيم بلهواري. التعلم في مرحلة الطفولة المتوسطة [نص مطبوع] / نسيم طجروني; 

  سم. 30-21ورقة ;  165 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.613/1 

  براهيمي، غنية    .5714

. 2021المدية : جامعة المدية,  -األحداث التاريخية في شعر إبن هانئ األندلسي [نص مطبوع] / غنية براهيمي. 

  .CDسم +  29*21ورقة ;  61 -

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1914 

  براهيمي، كريمة    .5715

المدية :  -مكانة اإلعالن في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية [نص مطبوع] : موبليس أنموذجا / كريمة براهيمي. 



  . CDسم +  29*21ورقة ;  122 -. 2021جامعة المدية, 

 2021د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  ل م -ماستر

MMA.SH.1969 

  براهيمي، نجاة   .5716

المدية : جامعة  -الثقافة التنظيمية وتأثيرها على اإللتزام التنظيمي [نص مطبوع] / جميلة قدوار; نجاة براهيمي. 
  سم. 30*21ورقة ;  123 -. 2016المدية, 

 2016 ل م د : علم االجتماع : المدية : -ماستر

MMA.SS.560/1 

  براهيمي، نجاة   .5717

المدية : جامعة  -الثقافة التنظيمية وتأثيرها على اإللتزام التنظيمي [نص مطبوع] / جميلة قدوار; نجاة براهيمي. 
  سم. 30*21ورقة ;  123 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.560/1 

  نور الهدى   براهيمي،  .5718

دور الوسائط المتعددة في تفعيل التعليم الجامعي في ظل جائحة كورونا [نص مطبوع] / رباب مختيش; نور 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  127 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -الهدى براهيمي. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1955 

  براون، ديك    .5719

عمان : األهلية للنشر و التوزيع,   -شخصيتك المبدعة في اتخاذ القرار [نص مطبوع] / ديك براون, عادل كامل. 
  سم.  24x17ص. : غالف ملون. ;  400 -. 2010

 9786589079528ر.د.م.ك 

1-150-620/1, 1-150-620/2 

  بربارا سميث   .5720

/ بربارا سميث, سامح  the psychloge of sex and genderبوع] = سيكولوجية الجنس و النوع [نص مط
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  744 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 1ط -وديع الخفش, محمد صبري سليط. 

 1622079957ر.د.م.ك 

SS/1-150-263/1, SS/1-150-263/2 

  بربستير، إيفه    .5721

  -: نضال شعب من أجل التحرير / إيفه بربستير, عبد هللا ف كحيل. في الجزائر يتكلم السالح [نص مطبوع] 

  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*23ص. : غالف ملو. و مص. ;  509 -. 2013الجزائر : دار نورشاد, 

 9789961985151ر.د.م.ك 

1-965-823/3, 1-965-823/1 

  بربيحة، يحيى    .5722

األمن الوطني [نص مطبوع] : دراسة لوسط الحفظ / جياللي محمدي;  المجموعات المتحفية المعدنية بمتحف



  سم. 27*21ورقة ;  89 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -يحيى بربيحة. 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1508/1 

  برتيلو, جان ميشال    .5723

بيروت : عويدات للنشر و الطباعة,   -; جورجيت الحداد. بناء علم االجتماع [نص مطبوع] / جان ميشال برتيلو
 ).232(زدني علما ;  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  120 -. 1999

SS/1-301-111/1, SS/1-301-111/2 

  برج, محمد عبد الرحمن   .5724

مكتبة  القاهرة :  -دراسة في التاريخ العربي [نص مطبوع] : الحديث والمعاصر / محمد عبد الرحمن برج. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 368 -. 1974األنجلو المصرية, 

SH/1-953-20/1 

  برج، شتاين    .5725

  -. 2009القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -األسس النفسية لإلبتكار [نص مطبوع] : الكتاب الثاني / شتاين برج. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  883

 97735021203ر.د.م.ك 

SS/1-150-241/1, SS/1-150-241/2 

  برجم، حورية   .5726

م [نص مطبوع] / حورية بن خاوة; 1792-م1771سياسة صالح باي وأثرها على بايلك الشرق الجزائري 
  سم. 30*21ورقة ;  175 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -حورية برجم. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.811/1 

  اسم بن محمد برحايل, بلق  .5727

 2004شهداء الجزائر .  1944الشهيد حسين برحايل [نص مطبوع] : نبذة عن حياته و آثار كفاحه و تضحياته : 

ص. : غالف مصور. ;  559 -. 2009الجزائر : دار الهدى,  -الشهيد حسين برحايل / بلقاسم بن محمد برحايل. 
  (نور الجزائر االسالم و االستقالل).  -سم.  17* 24

 978994702853.د.م.ك ر

1-965-245/1, 1-965-245/2 

  بردي, جمال الدين أبلي المحاسن يوسف بن تغري    .5728

الدليل الشافي على المنهل الصافي [نص مطبوع] : الجزء الثاني / جمال الدين أبلي المحاسن يوسف بن تغري 
 ).21(التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  1102 -. 1983القاهرة : مكتبة الخانجي,  -بردي; محمد شلتوت. 

1-920-1.2/1, 1-920-1.2/2 

  بردي, جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري    .5729

الدليل الشافي على المنهل الصافي [نص مطبوع] : الجزء األول / جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
 ).21(التراث اإلسالمي ;  -سم.  24ص. ;  514 -ت). القاهرة : مكتبة الغانجي, (د. -بردي; فهيم محمد شلتوت.  

1-920-1.1/1, 1-920-1.1/2 



  برستر, جيمس هنري    .5730

القاهرة : مكتبة  -انتصار الحضارة [نص مطبوع] : تاريخ الشرق القديم / جيمس هنري برستر; أحمد فخري. 
  .17سم*24ص. ; 300 -األنجلو المصرية, (د.ت). 

 299-282ص: -ص

SH/1-953-67/1 

  برسيفال، بيلي    .5731

نقد نظرية التحليل النفسي [نص مطبوع] : ترجمة وتعليق على كتاب سيجموند القلق مأساة في ثالث مشاهد / 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   251 -. 2016عمان : دار المناهج,  -بيلي برسيفال; محمد هالل. 

 9957183427ر.د.م.ك 

SS/1-150-851/1, SS/1-150-851/2 

  برشان, عبد محمد    .5732

م. [نص مطبوع] / عبد محمد 1956-م.1942النشاط السياسي و بدايات العمل الثوري بملحقة عين الصفراء 
  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  287 -. 2013الجزائر : دار المحابر,  -برشان. 

 9789947925225ر.د.م.ك 

SH/1-965-774/3, 1-965-774/1 

  برقية، خديجة   .5733

المدية   -أثر الصدمة النفسية في ظهور اإلضطرابات النفسية لدى المرأة المغتصبة [نص مطبوع] / خديجة برقية. 
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2019: جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1406/1 

  بركات, حليم    .5734

بيروت :   - غتراب في الثقافة العربية [نص مطبوع] : متاهات اإلنسان بين الحلم و الواقع / حليم بركات. اإل
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  226 -. 2006مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9953820902ر.د.م.ك 

SS/1-301-389/1, SS/1-301-389/2 

  بركات, حليم    .5735

لبنان : مركز  -ص مطبوع] : بحث في تغير األحوال والعالقات / حليم بركات. المجتمع العربي المعاصر [ن
  سم. 24ص. ;  638 -.  2008دراسات الوحدة العربية, 

 9789953822341ر.د.م.ك 

SS/1-301-479/1, SS/1-301-479/2 

  بركات, محمد    .5736

[نص مطبوع] : مذابح الرجال.. وحرائق , معارك الحرب العالمية األولى 2موسوعة الحرب العالمية االولى. 
  سم.24ص. ; 288 -. 2007سوريا : دار الكتاب العربي,  -األموال / محمد بركات.  

  977376267ر.د.م.ك 

 2محتوي في : موسوعة الحرب العالمية االولى, 

SH/1-903-6.2/1, SH/1-903-6.2/2 



  بركات, محمد    .5737

سوريا : دار الكتاب  -صة األطماع.. ومأساة الصراع / محمد بركات. الحرب العالمية األولى [نص مطبوع] : ق
  سم.24ص. : غالف مصور. ; 356 -. 2007العربي, 

 9773762661ر.د.م.ك 

SH/1-903-6.1/1, SH/1-903-6.1/2 

  بركات, محمد    .5738

وقادة.. , شخصيات الحرب العالمية األولى [نص مطبوع] : زعماء 3موسوعة الحرب العالمية األولى. 
  سم.24ص. : غالف مصور. ; 198 -. 2007سوريا : دار الكتاب العربي,  -وجواسيس وخونة / محمد بركات. 

  9773762688ر.د.م.ك 

 3محتوي في : موسوعة الحرب العالمية األولى, 

SH/1-903-6.3/1, SH/1-903-6.3/2 

  بركات, هاني محمد يونس   .5739

 24ص. ;  258 -. 2003عمان : دار الفكر,  - هاني محمد يونس بركات.  اإلستشراق و التربية [نص مطبوع] / 

  سم.

 9957073354ر.د.م.ك 

SH/1-953-141/1, SH/1-953-141/2 

  بركات، محمد خليفة   .5740

ص. :  196 -القاهرة : مكتبة مصر, ( د.ت ).    -. 03ط. -تحليل الشخصية [نص مطبوع] / محمد خليفة بركات.  
 (في علم النفس).  -سم.  14*22مجلد. ; 

1-150-689/1 

 بركات،لطفي    .5741
  -.  1979الرياض : دار المريخ,    -لطفي بركات.   / [Texte imprimé] التربية و التكنولوجيا في الوطن العربي

سم 17*24ص. ;  160 . 

SS/1-370-1133/1 

  بركاتي، مريم    .5742

 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -ني; مريم بركاتي. دور التكوين في تنمية الكفاءات [نص مطبوع] / حمزة طيبو

  سم.  27*21ورقة ;  158

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.996/1 

  بركان، غنية    .5743

الحرف والصناعات التقليدية بين التطور واإلندثار "الحلي الفضية باألوراس" [نص مطبوع] / إيمان إيدير; غنية  
  سم. 30*21ورقة ;  121 -. 2017المدية : جامعة المدية,  - بركان.

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.727/1 

  بركان، مريم    .5744

المدية : جامعة المدية,  -واقع المالوف بمنطقة قسنطينة [نص مطبوع] : داراسة اصفية تاريخية / مريم بركان. 



  سم. 27*21ورقة ;  145 -. 2019

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1493/1 

  بركاهم، بادر    .5745

دراسة كتاب المدن العربية والكبرى في العصر العثماني ألندريه ريمون [نص مطبوع] / عائشة بلحاجي; بادر 
  سم. 27*21ورقة ;  156 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -بركاهم. 

 2018تاريخ : المدية :   ل م د : -ماستر

MMA.SH.1155/1 

  بركو، مزوز    .5746

القاهرة : جوانا ; (د.م) : دار   -أطفال الشوارع [نص مطبوع] : القيم وأساليب التربية الوالدية / مزوز بركو. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  407 -. 2014العلوم, 

 9789778508869ر.د.م.ك 

SS/1-362-18/1, SS/1-362-18/2 

  بركو، مزوز    .5747

(د.م) : المكتب   -جريمة القتل عند المرأة [نص مطبوع] : دراسة في علم اإلجتماع الجريمة / مزوز بركو. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   255 -. 2013الجامعي الحديث, 

 9789774382897ر.د.م.ك 

SS/1-301-1035/1, SS/1-301-1035/2 

  بركي، محمد السعيد   .5748

م" [نص مطبوع] /  1962-1956مشروع تقسيم الجزائر شمال جنوب (فصل الصحراء) الخلفيات والمآالت "
  سم. 30*21ورقة ;  187 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -محمد السعيد بركي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.937/1 

  لسكي  برنار،صبو  .5749

 -/ صبولسكي برنار, عبد القادر ستقادي.  SOCIOLINGUISTICSعلم اإلجتماع اللغوي [نص مطبوع] = 

  سم. 24ص : غالف مصور وملون ;  205 -. 2017الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. 2ط 

 9789961014158ر.د.م.ك 

SS/1-301-1117/1, SS/1-301-1117/2 

  برناوي، دنيا    .5750

  -غتراب النفسي لدى المرأة الشرطية وعالقته بتحقيق الذات والتوافق المهني. [نص مطبوع] / دنيا برناوي. اإل

  سم.  27*21ورقة ;  89  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1571/1 

  برهم, نضال عبد اللطيف   .5751

عمان : مكتبة المجتمع العربي,   -. 1ط. -يات [نص مطبوع] / نضال عبد اللطيف برهم. أساليب تدريس اإلجتماع
 سم. 24ص. ;  208 -. 2005



SS/1-370-25/1, SS/1-370-25/2 

  برهم، نضال عبد اللطيف   .5752

 -. 2011عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر,  -الخدمات االجتماعية [نص مطبوع] / نضال عبد اللطيف برهم. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  224

SS/1-301-719/1, SS/1-301-719/2 

  برو, فيليب    .5753

بيروت : المؤسسة الجامعية   -علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] / فيليب برو; محمد عرب صاصيال. 
 سم. 24ص. ;  592 -. 1998للدراسات و النشر, 

SS/1-301-130/1 

  هيدة  بروان، ز  .5754

القلق اإلجتماعي وعالقته بالعدوانية لدى أطفال السنة الرابعة والخامسة إبتدائي [نص مطبوع] / دنيا بارة; زهيدة  
  سم. 30*21ورقة ;  118 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -بروان. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.176/1 

  بروسالر، شارل    .5755

شواهد وقبور سالطين وأمراء بني زيان الملتقطة من روضاتهم الملكية بمدينة تلمسان [نص مطبوع] /  كتابات  
  سم. 30*24ص. ;  182 -. 2011الجزائر : موفم للنشر,  -شارل بروسالر. 

 9789931001041ر.د.م.ك 

1-965-513/1, 1-965-513/2 

  بروقنسال, ليفي   .5756

بيروت : منشورات دار مكتبة   -ع] / ليفي بروقنسال; ذوقان قرقوط. حضارة العرب في األندلس [نص مطبو
  سم. 17*24ص. ; 176 -الحياة, (د.ت). 

 175-163بيبليوغرافية ص.ص: 

SH/1-953-46/1, SH/1-953-46/2 

  برولي، إيف   .5757

 143 -. 2008 بيروت : دارالكتاب الجديد المتحدة,  -تاريخ الكثلكة [نص مطبوع] / إيف برولي; جورج زيناتي. 

  سم. 17ص : غالف مصور وملون ; 

 9959293807ر.د.م.ك 

SH/1-290-2/1, SH/1-290-2/2 

 برونر،جيروم    .5758
القاهرة : مكتبة النهضة  -محمد سامي عاشور.  .Trad ,جيروم برونر / [Texte imprimé] نحو تربية سليمة

سم 20*14ص. ;   152 -. 1960المصرية,  . 

SS/1-370-1136/1 

  بروي, إدوارد    .5759

القرون الوسطى [نص مطبوع] : الجزء الثالث / إدوارد بروي, كلود كاهين جانين أوبوايه; فريد م.داغر يوسف 



  (تاريخ الحضارات العام).  -سم.  28ص. : إيض. ;  754 -. 1965بيروت : منشورات عويدات,  -أسعد داغر. 

 خرائط 746-662ص: -مالحق ص 659-631ص: -بيبليوغرافيا ص

1-902-6.3/1, 1-902-6.3/2 

  بروير, جون ت.    .5760

 -. 2000الكويت : دار الشروق,  -مدارس تعليم التفكير [نص مطبوع] / جون ت. بروير; محمد األنصاري. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  390

 9772792672ر.د.م.ك 

SS/1-370-1108/1, SS/1-370-1108/2 

  بروير، جوزيف    .5761

الهستيريا [نص مطبوع] : دراسة سيكولوجية في علم النفس : الجزء األول / سيغمند فرويد; جوزيف بروير,  
 سم.  14*19ص. : غالف مصور. ;  331 -. 1979بيروت : دار و مكتبة الهالل,  -فارس ضاهر. 

1-150-688.1/1 

  بروير، جوزيف    .5762

راسة سيكولوجية في علم النفس : الجزء الثاني / سيغمند فرويد; جوزيف بروير,  الهستيريا [نص مطبوع] : د
 سم.  14*19ص. : غالف مصور. ;  267 -. 1979بيروت : دار و مكتبة الهالل,  -فارس ضاهر. 

1-150-688.2/1 

  بريري، المبروك    .5763

طبوع] / نور الدين بوسعادي; المبروك زاوية الهامل ودورها في إحياء التراث الثقافي في منطقة بوسعادة [نص م
  سم. 30*21ورقة ;  122 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -بريري. 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.717/1 

  بريكة، مسعود   .5764

زائر : وزارة الج -م ) [نص مطبوع] / مسعود بريكة.  15-13ه/  9-7النخبة و السلطة في بجاية الحفصية ( 
  سم. 15*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  412 -. 2014الثقافة : دار ميم للنشر, 

 9789947863831ر.د.م.ك  - ص.  408 -ص. 393ص. بيبليو :  392 -ص. 374المالحق : 

1-320-510/2, 1-320-510/1 

 بريكمان،وليم    .5765
بريكمانوليم  / [Texte imprimé] نظم التربية في الواليات المتحدة ; Trad.  .القاهرة   -محمد مرسى أبو اللليل

سم 17*24ص. ;  174 -. 1964: دار النهضة العربية,  . 

SS/1-370-1127/1 

  بريكي، هاجر    .5766

أهل الذمة في تونس العثمانية من خالل كتاب يهود البالط وتهود المال [نص مطبوع] : يهود ليقورنو نموذجا /  
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2017المدية : جامعة المدية,  - حورية حماني; هاجر بريكي.

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.969/1 



  بريلو, مارسيل    .5767

بيروت : منشورات عويدات ; باريس :  -. 2ط.  -علم السياسة [نص مطبوع] / مارسيل بريلو; محمد برجاوي.  
 (زدني علما). -سم. 17ص. ; 168 -. 1980[د.ن], 

1-320-1/1 

  بريونت, ديان بدروتي   .5768

 Assistive technologie forالتكنولوجية المساندة لألشخاص ذوي الحاجات الخاصة [نص مطبوع] =  

people with disabilities  .عمان : دار الفكر,  -/ ديان بدروتي بريونت, بريون بريوت, أماني محمود
  سم.  24غالف : ملون ; ص. :  292 -. 2015

 9789957921033ر.د.م.ك  -. 291ص.  - 289بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-370-1093/1 

  بزوبيري، كمال    .5769

أثر الصدمة النفسية في ظهور اإلضطرابت السيكوستوماتية لدى مرضى الجلد [نص مطبوع] / كمال بزوبيري.  
  سم.  27*21ورقة ;  158 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1005/1 

  بزيان, سعدي    .5770

[نص مطبوع] : التاريخ السياسي و النضالي   54دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة نوفمبر 
  -, [د.ت]. 2009ئر : ثالة،الجزا -للعمال الجزائريين في المهجر من نجم افريقيا الى اإلستقالل / سعدي بزيان. 

  سم.30ص. ; 101

 9961905520ر.د.م.ك 

1-965-184/8, 1-965-184/7 

  بزيان, سعدي    .5771

الجزائر :   -جرائم فرنسا في الجزائر [نص مطبوع] : من الجنرال بوجو الى الجنرال أوساريس / سعدي بزيان. 
  سم.  23ص. : غالف مصور. ;  141 -. 2009دار هومه, 

 9789961666586ر.د.م.ك  -ص.  133-ص. 109ص. مالحق:  139 -ص. 137بيبليو: 

1-965-258/1, 1-965-258/2 

 بزيان, سعدي    .5772
1961أكتوبر  17جرام موريس بابون ضد المهاجرين الجزائريين في   [Texte imprimé] /  .سعدي بزيان-  

سم 32ص. ;   114 -. 2009الجزائر : منشورات ثالة,  -الطبعة الثانية.  . 

ص 114 -ص. 112بيبليو:  108-ص91المالحق  . . - ISBN 978994783450 

1-965-247/1, 1-965-247/2 

  بسايح,بوعالم    .5773

أعالم المقاومة  2من لويس فيليب إلى نابليون الثالث األمير عبد القادر 1أعمال د.بوعالم بسايح [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. ; 219 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].   -بسايح. الجزائرية:المجلد األول / بوعالم 

 9789961846971ر.د.م.ك 

1-965-414/1, 1-965-414/2 



  بست، جول   .5774

افتراءات لعينة و إحصائيات [نص مطبوع] : توضيح ألرقام من وسائل اإلعالم و السياسيين و النشطاء / جول 
  سم.  24غالف ملون ;  -. 2010, عمان : األهلية -بست; لميس اليحي; محمود الزواوي. 

 9786589079560ر.د.م.ك 

SS/1-301-877/1, SS/1-301-877/2 

  بسكر، محمد   .5775

  -, أعالم الفكر الجزائري [نص مطبوع] : من خالل أثارهم المخطوطة و المطبوعة / محمد بسكر. 2الجزء

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  461  -. 2013الجزائر : دار كردادة, 

  9789931407379.ك ر.د.م

 2محتوي في : , الجزء

SH/1-920-104.2/1 

  بسكر، محمد   .5776

  -, أعالم الفكر الجزائري [نص مطبوع] : من خالل أثارهم المخطوطة و المطبوعة / محمد بسكر. 1الجزء

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  461  -. 2013الجزائر : دار كردادة, 

  9789931407379ر.د.م.ك 

 1, الجزءمحتوي في : 

SH/1-920-104.1/1 

غالف مصور.إيض. ;  -, [د.ت]. Cdspالجزائر :  -. بسكرة [نص مطبوع] : أسوار من حضارة  .5777
(موسوعة الزخرفة في التراث االسالمي الجزائري : موسوعة الزخرفة في التراث االسالمي   -سم.  25*31

  الجزائري). 

 9789931338154ر.د.م.ك 

SH/1-913-40/1 

  -(د.م) : دار الحكمة, (د.ت).  -. la magie florissanteبسكرة [نص مطبوع] : السحر المثمر =   .5778

  سم. 40ص ;  60ص+ 41

 صور

1-720-15/3, 1-720-15/1 

  بسمة خليفة أبو لسين   .5779

م والية الليبيون و الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة جهود لجنة جمع التبرعات لمساعدة الجزائر في إقلي
الجزائر : المركز الوطني للدراسات و البحث في  -/ بسمة خليفة أبو لسين.  1962-1954طرابلس الغرب 
 سم. 24ص. : ايض. ; 295 -. 2010الحركة الوطنية, 

1-965-88/4, 1-965-88/2 

  بسي، سارة   .5780

المدية :   -يب; سارة بسي. م [نص مطبوع] / أمينة عر1118-م812ه/512-ه94إمارة الثغر األعلى (بسرقسطة) 
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.783/1 



  بسي، ياسمين   .5781

المدية :  -العوامل االجتماعية المؤدية لتعاطي المخدرات لدى الفتاة المراهقة [نص مطبوع] / ياسمين بسي.  
  سم.  27*21ورقة ;  193 -. 2019المدية, جامعة 

 2019ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1472/1 

  بسيوني هبة هللا احمد خميس   .5782

االسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و  -نحو نظام اخالقي علمي [نص مطبوع] / بسيوني هبة هللا احمد خميس. 
  سم. 24الف ملون و مصور ; ص : غ 178 -. 2011النشر, 

 7989773278863ر.د.م.ك 

1-320-474/1, 1-320-474/2 

  بسيوني, ابراهيم   .5783

ص. ; 302 -. 1969القاهرة : دار المعرف,  -نشأة التصوف اإلسالمي [نص مطبوع] / ابراهيم بسيوني. 
  سم.24

 299-291ص : -بيبليوغرافيا ص

SH/1-260-25/1 

  بسيوني, علي   .5784

القاهرة : المكتب العربي  -ستقبل اإلعالمي و دوره في التنمية اإلجتماعية [نص مطبوع] / علي بسيوني. الم
  سم. 24سم : غالف مصور باأللوان ;  336 -. 2016الحديث, 

 9789775334ر.د.م.ك 

SH/1-070-424/1, SH/1-070-424/2 

  بسيوني، جابر أحمد    .5785

 -مفاهيم, نظريات, تطبيقات / جابر أحمد بسيوني; محمد محمود مهدلي. التنمية االقتصادية [نص مطبوع] : 

(سلسلة  -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  308 -. 2012القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

 العلوم التأسيسية لألخصائى االجتماعي).

SS/1-301-866/1, SS/1-301-866/2 

  بشارة, عزمي    .5786

لبنان   -. 3ط.   -مع المدني [نص مطبوع] : دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع المدني العربي / عزمي بشارة. المجت
  سم. 24ص. ;  340 -. 2008: مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9789953821788ر.د.م.ك 

SS/1-301-490/1, SS/1-301-490/2 

  بشاري, محمد الحبيب    .5787

الجزائر :   -م [نص مطبوع] / محمد الحبيب بشاري. 285ق.م. و  146المقاطعات اإلفريقية بين روما و زراعة 
  سم. 24ص. : غالف : مصور, ملون ;  398 -. 2015دار الهدى, 

 9789947267158ر.د.م.ك  -. 372ص. -349بيبليوغرفيا : ص. 

SH/1-953-753/1, sh1-953-753/2 



  بشراير، نافع    .5788

المدية : جامعة المدية,   -في تحيسن أداء العمال [نص مطبوع] / يوسف خلفي; نافع بشراير. دورة التدريب 
  سم. 30*21ورقة ;  101 -. 2015

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.010/1 

  بشرى, صمويل تامر    .5789

 -. 2007هرة : مكتبة األنجلو المصرية, القا -اإلكتئاب و العالج بالواقع [نص مطبوع] / صمويل تامر بشرى.  

  سم. 24ص. : غالف ملون و مصور ;  132

 7229305977ر.د.م.ك 

SS/1-150-44/1 

  بشرى، قنيف    .5790

الوحدة النفسية واإلكتئاب لدى الطالبات المتأخرات في مناقشة أطروحة الدكتوراه [نص مطبوع] / نبيلة بن 
  سم.  27*21ورقة ;  115 -. 2020لمدية, المدية : جامعة ا -صدقة; قنيف بشرى. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1533/1 

  بشري، صمويل تامر    .5791

اإلحصائي [نص مطبوع] : تحليل البيانات في البحوث النفسية والتربوية / صمويل تامر بشري.   SPSSبرنامج 
  س. 24ص. : غالف ملون. ;  295 -. 2016اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -

 9789772739424ر.د.م.ك   -ص.  292 -ص. 291بيبليو: 

SS/1-370-1067/1, SS/1-370-1067/2 

  بشور, أمل مخائيل   .5792

لبنان : المؤسسة الحديثة   -تاريخ األمبراطريات السامية في بابل وآشو [نص مطبوع] / أمل مخائيل بشور. 
 سم.24ص. ; 248 -. 2008للكتاب, 

1-953-385/2, 1-953-385/1 

  بشوش، زهراء   .5793

األمن النفسي وعالقته بالصالبة النفسية لدى الراشدين المصابين بداء السكري [نص مطبوع] / منال بدة; زهراء 
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -بشوش. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1013/1 

  بشوش، عبد الحق    .5794

المعالجة اإلعالمية لظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر [نص مطبوع] / محمد معمري; عبد الحق بشوش. 
  .CDسم +  27*21ورقة ;  111 -.  2021المدية : جامعة المدية,  -

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1992/1 

  براهيم العيد بشي , إ  .5795

مدخل إلى تاريخ حضارات بالد المغرب القديم [نص مطبوع] : دراسة حضارية منذ فترة قبل التاريخ حتى الفتح 



ص. : غالف مصور و  191 -. 2011الجزائر : زاد الطالب للنشر و التوزيع,   -اإلسالمي / إبراهيم العيد بشي. 
  سم. 24ملون ; 

 9789947992043ر.د.م.ك  -مشاهد و لوحات. 

SH/1-953-677/2, SH/1-953-677/1 

  بشي، إبراهيم العيد   .5796

ناجر الصخرية   -البعد العسكري في تاريخ بلدان المغرب القديم [نص مطبوع] : من خالل رسوم تاسيلي 
 24ص. : غالف ملون. ;  39 -. 2012الجزائر : زاد الطالب للنشر,  -والمؤرخين القدامى / إبراهيم العيد بشي. 

  سم.

 9789947992357ر.د.م.ك 

SH/1-953-621/1, SH/1-953-621/2 

  بشير معمرية    .5797

مصدر الضبط والصحة النفسية [نص مطبوع] : وفق االتجاه المعرفي السلوكي = دراسة ميدانية / بشير معمرية.  
  سم.24: غالف مصور وملون ;  224ص. -. 2011الجزائر : دار الخلدونية : [د.ن],  -

 9789961521984م.ك ر.د.

sh1-150-889/1, sh1-150-889/2 

  بشير معمرية    .5798

علم نفس الذات [نص مطبوع] : تقنين استبيانات على المجتمع الجزائري = مفهوم الذات .تقدير الذات .فاعلية  
غالف ملون :  254ص. -. 2011الجزائر : دار الخلدونية : [د.ن],  -الذات.توكيد الذات / بشير معمرية. 

  سم.24ومصور ; 

 9789961521892ر.د.م.ك 

sh1-150-890/1, sh1-150-890/2 

  بشير معمرية    .5799

 -. 2011الجزائر : دار الخلدونية : [د.ن],  -دراسات في علم النفس االيجابي [نص مطبوع] / بشير معمرية. 

  سم.24: ملون ومصور ;  254ص. 

 9789961522073ر.د.م.ك 

SS/1-150-892/1, SS/1-150-892/2 

  بشير, محمد   .5800

  -الثقافة و التسيير في الجزائر [نص مطبوع] : بحث في تفاعل الثقافة التقليدية و الثقافة الصناعية / محمد بشير.  

  سم. 23ص. : غالف مصور ;  164 -. 2017الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. 2ط.

 31085099619ر.د.م.ك 

1-792-57/1, 1-792-57/2 

  بشير، ضيف هللا    .5801

. 2014الجزائر : بن مرابط : [د.ن],  -فلسفة الحضارة في فكر [نص مطبوع] : مالك بن نبي / ضيف هللا بشير. 

  سم.24: غالف ملون ومصور ;  141ص. -

 9789931320388ر.د.م.ك 

SH1-301-1135/1, SH1-301-1135/2 



  بشيري, أحمد    .5802

  سم. 23ص. ; 212 -. 2005الجزائر : ثالة,  -رة الجزائرية والجامعة العربية [نص مطبوع] / أحمد بشيري.  الثو

 9947010228ر.د.م.ك 

1-965-328/1, 1-965-328/2 

  بشيشي ، أمين    .5803

  -أضواء على إذاعة الجزائر الحرة المكافحة و محطات إذاعية أخرى متضامنة [نص مطبوع] / أمين بشيشي. 

  سم. 25*17.5ص. ;  128 -. 2013جزائر : أصالة, ال

 9789931340515ر.د.م.ك 

SH/1-070-402/1 

  بصري، محمد    .5804

 -تأثير إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي "الفايسبوك" على اإلتصال األسري [نص مطبوع] / محمد بصري. 

  سم.  30*21ورقة ;  178  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية : ل  -ماستر

MMA.SH.947/1 

  بطاح أحمد   .5805

ص. ; 192 -األردن : دار الشروق, [د.ت].  -قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية [نص مطبوع] / بطاح أحمد.  
  سم.24

 9957002600ر.د.م.ك 

1-370-311/1, 1-370-311/2 

  بطاش، أحمد شوقي    .5806

 -. 2018المدية : [د.ن],  -إلتصال التنظيمي وعالقته بدافعية اإلنجاز [نص مطبوع] / أحمد شوقي بطاش. ا

  سم.  27*21ورقة ;  126

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.983/1 

  بطاش، فطيمة   .5807

م) [نص مطبوع] / سمية 183-1671ه/1245-1081النشاط اإلقتصادي في مدينة الجزائر خالل عهد الدايات (
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -بوحمدي; فطيمة بطاش.  

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1186/1 

  بطاش، مصطفى    .5808

أنس قرطبي;  جودة الحياة وعالقتها بحل المشكلة اإلجتماعية لدى المصابين بداء السكري. [نص مطبوع] /
  سم. 27*21ورقة ;   103 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -مصطفى بطاش. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1579/1 

  بطاش، هاجر    .5809

المدية : جامعة المدية,  -أثر السند اإلجتماعي على الصحة النفسية. [نص مطبوع] / فتيحة خالفي; هاجر بطاش. 



  سم. 27*21ورقة ;  89 -. 2020

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1559/1 

  بطاطية، وهيبة    .5810

المدية :   -م) [نص مطبوع] / خديجة سالمي; وهيبة بطاطية. 1204-1096دور البلغار في الحروب الصليبية (
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2017جامعة المدية, 

 2017اريخ : المدية :  ل م د : ت -ماستر

MMA.SH.756/1 

  بطرس حافظ بطرس    .5811

األردن : دار   -األولى.  -إرشاد ذوي الحاجات الخاصة و أسرهم [نص مطبوع] / بطرس حافظ بطرس. 
  سم.24ص. ; 327 -. 2007المسيرة, 

 9957063863ر.د.م.ك 

1-370-337/1, 1-370-337/2 

  بطرس, بطرس حافظ    .5812

 24ص. ;  375 -. 2007عمان : دار المسيرة,   -العاديين [نص مطبوع] / بطرس حافظ بطرس.  إرشاد األطفال

  سم.

 4377069957ر.د.م.ك 

SS/1-150-152/1, SS/1-150-152/2 

  بطرس, بطرس حافظ    .5813

عمان : دار   -.  2ط.  -طرق تدريس الطلبة المضطربين سلوكيا و انفعاليا [نص مطبوع] / بطرس حافظ بطرس. 
  سم. 24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  456 -. 2015مسيرة, ال

 9789957066833ر.د.م.ك  -. 455ص.  - 453بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-370-1098/1, SS/1-370-1098/2 

  بطرس، أنطونيوس    .5814

  -طريقة تدريس / أنطونيوس بطرس.  -نصوص -موسوعة اإلمالء العربي [نص مطبوع] : قواعد

 سم.  24ص. : غالف ملون ;  311 -. 2007طرابلس(لبنان) : المؤسسة الحديثة للكتاب, 

SH/1-030-29/1, SH/1-030-29/2 

  بطرس، بطرس حافظ    .5815

 adapt curricula for students withتكييف المناهج للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة [نص مطبوع] =  

special need  .ص. : غالف    536 -. 2009عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع,  -/ بطرس حافظ بطرس
  سم. 17*  25ملون ; 

 9789957066789ر.د.م.ك 

1-362-1/3, 1-362-1/1 

  بطرس، بطرس حافظ    .5816

 -. 2008عمان : دار المسيرة,  -. 1ط -التكيف والصحة النفسية للطفل [نص مطبوع] / بطرس حافظ بطرس. 

 ص. 576سم +  24غالف ملون و مصور ; 



SS/1-150-264/1, SS/1-150-264/2 

  بظاظو، ابراهيم    .5817

 Maintenance and Protection ofصيانة و حماية الفسيفساء دراسة في السياحة المستدامة [نص مطبوع] :  

the Mosaic Study in Sustainable Tourism  .الوراق للنشر, عمان : مؤسسة  -/ ابراهيم بظاظو
  سم.17سم*24ص. : مل.مص ; 410 -. 2013

 9789957333423ر.د.م.ك  -جداول صور. 

1-745-20/1, 1-745-20/2 

  بظاظو،إبراهيم خليل    .5818

ص. ;  408 -. 2008عمان : الوراق,  -الجغرافيا والمعالم السياحية [نص مطبوع] / إبراهيم خليل بظاظو. 
 سم. 17×24

SH/1-913-5/1, SH/1-913-5/2 

  بعلي محمد الصغير    .5819

الجزائر :   -تشريع العمل في الجزائر [نص مطبوع] : المدخل العام النصوص القانونية / بعلي محمد الصغير. 
  سم.24: ملون ومصور ;  157ص. -. 2011دار العلوم : [د.ن], 

 9789961909706ر.د.م.ك 

sh1-658-56/1, sh1-658-56/2 

  بعيجي ، عمر   .5820

 -. 2013الجزائر : منشورات بن سنان,  -صور و شواهد عن واحة سيدي خالد [نص مطبوع] / عمر بعيجي. 

  سم. 28*23ص. ;  190

 9789931435013ر.د.م.ك 

1-965-956/1, 1-965-956/2 

  بعيكر، عبدالحق    .5821

والصالحين أنموذجا /  توظيف التراث المادي والالمادي في المسرح الجزائري [نص مطبوع] : مسرحية القراب
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -عبدالحق بعيكر. 

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1210/1 

  بعيو، غانية    .5822

غانية بعيو.  م) [نص مطبوع] / 1876-1839التنظيمات العثمانية وآثارها على الواليات العربية الشام والعراق (
  سم.  30*21ورقة ;  326 -. 2009الجزائر : جامعة الجزائر,  -

 2009رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.013/1 

  بغاشي، عبد هللا    .5823

المدية :   -حماية المقتنيات داخل المتحف [نص مطبوع] : دراسة ميدانية لمتحف كتامة بجيجل / عبد هللا بغاشي. 
  سم.  30*21ورقة ;  112 -. 2016ة, جامعة المدي

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.371/1 



  بغداد ,خلوفي    .5824

 -) [نص مطبوع] / خلوفي بغداد. 1962- 1954نشاط الحركة الطالبية الجزائرية أثناء الثورة التحريرية (

(موسوعة الزخرفة في التراث  -سم.  24;  ص. : غالف مل.و مص. 310 -. 2013الجزائر : دار المحابر, 
  االسالمي الجزائري : موسوعة الزخرفة في التراث االسالمي الجزائري).

 9789947925232ر.د.م.ك 

1-965-780/3, 1-965-780/1 

  بغداد ، محمد   .5825

. 2013الكالم,  الجزائر : أحلى -. 02ط. -الدولة و المجتمع في المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد بغداد. 

  سم. 15*23ص. ;  290 -

 9789931488033ر.د.م.ك 

SH/1-953-743/2, SH/1-953-743/1 

  بغداد باي ، محمد   .5826

التربية و الحضارة [نص مطبوع] : بحث في مفهوم التربية و طبيعة عالقتها بالحضارة في تصور مالك بن نبي  
  سم. 15*22ص. ;  226 -. 2007فكار, الجزائر : عالم األ -. 02ط. -محمد بغداد باي.  /

 9961712102ر.د.م.ك 

SS/1-370-1077/1 

  بغداد, محمد   .5827

  -. 2010الجزائر : دار الحكمة,  -تماسين [نص مطبوع] : جوهرة الصحراء / محمد بغداد; محمد الطيب عقاب. 

  سم. 24ص ;  147

 9789947842713ر.د.م.ك 

1-720-14/3, 1-720-14/1 

  بغداد، محمد   .5828

الجزائر : منشورات إتحاد الكتاب,   -الدولة و المجتمع في المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد بغداد. 
  سم.  13*24ص. : غالف ملون. ;  270 -. 2003

 9961783867ر.د.م.ك 

SH/1-953-731/1 

  بغداد، محمد   .5829

  سم. 15*21ص. ;  219 -. 2007( د، م ) : ( د، ن ),  - إنتاج النخب في الجزائر [نص مطبوع] / محمد بغداد.

 ص. 218 -ص. 216بيبليو: 

SH/1-210-137/1, SH/1-210-137/2 

  بغدادي منار محمد    .5830

االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -السياسة التعليمية في الدول النامية [نص مطبوع] / بغدادي منار محمد. 
  سم. 24صور ; ص. : غالف م495 -. 2009

 9774380508ر.د.م.ك  -ا. 

1-370-725/1, 1-370-725/2 



  بغدادي, موالي ملياني    .5831

  -. 1997الجزائر : قصر الكتاب,  -حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / موالي ملياني بغدادي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  262

 0009709961ر.د.م.ك 

SH/1-210-58/1 

  بغدادي، حليمة   .5832

المشكالت النفسية للمراهقات الموهوبات وعالقتها بالتوافق الدراسي [نص مطبوع] / نور الهدى الكرودار;  
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -حليمة بغدادي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.609/1 

  بغدادي، سكينة   .5833

 -مسكوكات نوميديا الشرقية وأهمية حفظها وصيانتها [نص مطبوع] : األلف الثالثة قبل الميالد / سكينة بغدادي. 

  سم.  30*21ورقة ;  119  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.376/1 

  د. بغدادي، محمد أحم  .5834

التصنيف العشري ألوعية المعلومات. [نص مطبوع] : دراسة نظرية تطبيقية موجزة لخطة تصنيف ديوي 
 سم. 24ص. : غالف ملون. ; 269 -. 2001االسكندرية : دار الثقافة العلمية,  -العشري. / محمد أحمد. بغدادي. 

sh/1-020-22/1, sh/1-020-22/2 

  بغدادي،منار محمد إسماعيل    .5835

القاهرة :  -. 2ط.  -وير التعليم [نص مطبوع] : في ضوء تجارب بعض الدول / منار محمد إسماعيل بغدادي. تط
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 245 -. 2012المجموعة العربية للتدريب و النشر, 

 9789776298798ر.د.م.ك 

1-370-741/1, 1-370-741/2 

  بفايفر, سيمون    .5836

. 2009الجزائر : دار هومة,  -حتالل [نص مطبوع] / سيمون بفايفر; أبو العيد دود. مذكرات جزائرية عشية اإل

  سم. 23ص. ; 198 -

 978996166284ر.د.م.ك 

1-965-238/1, 1-965-238/2 

  بقردج، أ.ب   .5837

بيروت : دار إقرأ,   -. 04ط. -فن البحث العلمي [نص مطبوع] / أ.ب بقردج, زكريا فهمي, مصطفى أحمد أحمد. 
  سم.  17*24ص. : غالف ملون. ;  287 -. 1983

 ص. 278 -ص. 267بيبليو : 

SH/1-001.4-63/1 

  بقطاش, خديجة    .5838

الجزائر : المؤسسة   -[نص مطبوع] / خديجة بقطاش.   1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر 



  سم. 30ص. ; 218 -. 2009الوطنية للفنون, 

 2242007ر.د.م.ك 

1-965-172/1, 1-965-172/2 

  بقعة، راقية   .5839

الجزائر : وزارة الثقافة : دار الفيروزلإلنتاج   -مسرح الطفل [نص مطبوع] : التجربة و اآلفاق / راقية بقعة. 
  سم. 15*23ص. : غالف مصور. ;  176 -الثقافي, [د.ت]. 

 9789931300250ر.د.م.ك   -ص.  175 -ص. 169بيبليو: 

1-792-90/1, 1-792-90/2 

  بقيعي،نافز أحمد    .5840

ص. : 264 - . 2010عمان : دار المسيرة,  -.  1ط. -التربية العملية الفاعلة [نص مطبوع] / نافز أحمد بقيعي. 
 سم.  24غالف مصور ; 

1-370-628/3, 1-370-628/4 

  بقيون، سمير    .5841

 25ص. : غالف مصور. ;  224 -. 2015عمان : اليازوري,  -الطب النفسي [نص مطبوع] / سمير بقيون. 

  سم.

 9789957126506ر.د.م.ك  -ص.  220بيبليو: 

SS/1-150-803/1, SS/1-150-803/2 

  بكداش، كمال   .5842

بيروت : المؤسسة   -الجشطالتية / كمال بكداش.  -السلوكية  -نظريات في علم النفس [نص مطبوع] : الفرويدية 
  سم.  14*20ص. : غالف ملون. ;  120 -. 1986الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع, 

 ص. 115بيبليو: 

1-150-696/1 

  بكر, عبد الجواد    .5843

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية   -منهج البحث المقارن [نص مطبوع] : بحوث و دراسات / عبد الجواد بكر. 
  سم. 24ص. ;  140 -. 2002للشؤون الجامعية, 

 9773272273ر.د.م.ك 

SS/1-370-45/1, SS/1-370-45/2 

  بكر, عبد الجواد    .5844

المعايير / عبد الجواد بكر, -الدراسات المجالية-منهج البحث المقارن في التربية [نص مطبوع] : خرائط المقارنة
  سم. 24ص. ;  252 -. 2005القاهرة : دار و مكتبة اإلسراء للنشر,  -هدى صميدة. 

 977526538ر.د.م.ك 

1-370-52/1 

  بكر, ليلى سليمان    .5845

اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -ظاهرة العولمة و موقف اإلسالم منها [نص مطبوع] / ليلى سليمان بكر. 
  سم. 24ص. ;  190 -. 2006

 9773790433ر.د.م.ك 



SH/1-210-52/1, SH/1-210-52/2 

  بكري, عبد الحميد    .5846

وع] : من القرن التاسع الهجري إلى القرن الرابع عشر / عبد الحميد النبذة في التاريخ توات و أعالمها [نص مطب
  سم. 22ص. : غالف مصور باأللوان ;  327 -. 2007الجزائر : دار الغرب,  -الثانية.  -بكري. 

 978996154806ر.د.م.ك 

1-965-305/1, 1-965-305/2 

  بكري، رضا حسن    .5847

اإلسكندرية :   -جات الخاصة [نص مطبوع] / رضا حسن بكري. المسرح وتنمية مهارات األطفال ذوي االحتيا
  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  224  -. 2016ماهي للنشر والتوزيع, 

 9789779031651ر.د.م.ك   -ص.  220 -ص. 219بيبليو: 

SS/1-370-1056/1, SS/1-370-1056/2 

  بكير ، محمد مصطفى    .5848

: حلول المشكالت النفسية / إسماعيل محمود; محمد مصطفى المرجع في علم النفس الطفولة [نص مطبوع] 
 سم. 17*24ص. ;  416 -. 2013القاهرة : دار الوفاء,  -بكير. 

SS/1-150-758/1, SS/1-150-758/2 

  بكير التركي، سعاد    .5849

المدية  -ركي. فعالية أنماط اإلتصال التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي بالجامعات [نص مطبوع] / سعاد بكير الت 
  سم.  27*21ورقة ;  184 -. 2018: جامعة المدية, 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1034/1 

  بكيري، لويزة    .5850

دور جودة الحياة في تكوين المعتقدات الصحية لدى مرضى السكري. [نص مطبوع] / نجاة حمزاوي; لويزة 
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -بكيري. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1584/1 

  بل, كاليف   .5851

 -. 2001بيروت : دار النهضة العربية,  -الفن [نص مطبوع] / كاليف بل, ميشيل ميتياس; عادل مصطفى. 

 سم. 21ص. ;  199

SH/1-701-48/1 

  ح، بشير بال  .5852

الجزائر : دار دزاير أنفو : وزارة  -/ بشير بالح.  2000إلى  1830كرونولوجيا الجزائر [نص مطبوع] : من 
  سم. 16*23ص. : غالف مصور. ;  424 -. 2013الثقافة, 

 9789931327301ر.د.م.ك 

SH/1-965-923/1, SH/1-965-923/2 



  بالح، بشير   .5853

م [نص مطبوع] /   1940-1925ه /1359-1345ئرية من الثقافة الفرنسية مواقف الحركة اإلصالحية الجزا 
 -سم.  17* 24ص. : غالف ملون ;  281 -. 2013الجزائر : عالم المعرفة للنشر و التوزيع,  -بشير بالح. 

  (وزارة الثقافة الجزائر). 

 9789931334255ر.د.م.ك 

1-965-820/3, 1-965-820/1 

  بالح، بشير   .5854

المدية : جامعة  -م) [نص مطبوع] / بشير بالح. 1940-1925مواقف الحركة اإلصالحية من الثقافة الفرنسية (
  سم. 30*21ورقة ;  182 -. 2009المدية, 

 2009رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.023/1 

  بالل، إسمهان   .5855

  -تيارت [نص مطبوع] : زربية جبل عمور "قصر الشاللة" / إسمهان بالل.  الحرف والصناعة التقليدية لوالية

  .CDسم +  30*21ورقة ;  116  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.343/1 

  بالل، مريم   .5856

المدية : جامعة المدية,  -طبوع] / مريم بالل. تأثير اإلشهار التلفزيوني على السلوك اإلستهالكي للطفل [نص م 
  سم. 30*21ورقة ;  168 -. 2017

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.942/1 

  بالنشايس، جون    .5857

ائر : دار  الجز -حرب الجزائر ملف و شهادات [نص مطبوع] : الجزء األول / باتريك إفينو; جون بالنشايس. 
  سم. 24ص. : مص. ; 352 -. 2013الوعي, 

 9789931376132ر.د.م.ك 

1-965-600.1/1, 1-965-600.1/2 

  بالنشو, موريس   .5858

الرباط : دار توبقال,  -أسئلة الكتابة [نص مطبوع] / موريس بالنشو; نعيمة بنعبد العالي; عبدالسالم بنعبد العالى. 
 سم.13×21ص ; 87 -. 2004

SH/1-120-35/1, SH/1-120-35/2 

  بالنشي, روبير    .5859

القاهرة : دار   -المنطق و تاريخه [نص مطبوع] : من أرسطو إلى راسل / روبير بالنشي; محمود اليعقوبي. 
  سم.  24ص. ;   412 -. 2004الكتاب الحديث, 

 977350073xر.د.م.ك 

SH/1-160-14/1 



  بالنشي, روبير    .5860

الجزائر : ديوان المطبوعات,  -صر [نص مطبوع] / روبير بالنشي, محمود اليعقوبي.  المدخل إلى المنطق المعا
  سم. 24ص. ;  246 -. 2005

 9080409961ر.د.م.ك 

SH/1-160-38/1, SH/1-160-38/2 

  بالنشي، روبير    .5861

رة : دار  القاه -العقل و الخطاب [نص مطبوع] : دفاع عن المنطق الفكري / روبير بالنشي; محمود يعقوبي. 
  سم. 24ص ; 245 -. 2010الكتاب الحديث, 

 9773502678ر.د.م.ك 

SH/1-160-26/1, SH/1-160-26/2 

  بالنشي، روبير    .5862

 -. 2011القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -البنيات العقلية [نص مطبوع] / روبير بالنشي; محمود يعقوبي. 

  سم.24ص ; 148

 9789773504296ر.د.م.ك 

SH/1-160-30/1, SH/1-160-30/2 

  بالنشي، روبير    .5863

الجزائر : ديوان المطبوعات  -نظرية العلم [نص مطبوع] : اإلبستيمولوجيا / روبير بالنشي; محمود اليعقوبي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  138 -. 2004الجامعية, 

 3066209961ر.د.م.ك 

SS/1-150-81/1, SS/1-150-81/2 

  يه دو  بالنهول، كزافي  .5864

تاريخ أرض اإلسالم [نص مطبوع] : األسس الجغرافية لتاريخ اإلسالم / كزافييه دو بالنهول; معاوية سعيدوني.  
 سم.24ص. : مل. ; 508 -. 2008تونس : دار الغرب اإلسالمي,   -

1-953-517/7, 1-953-517/8 

  بلبكير، رشيدة    .5865

م) [نص مطبوع] / زكية  11-10ه/ 5-4حالل القرنين ( العمران في األندلس من خالل كتب الفقه والنوازل
  سم.  27*21ورقة ;  156 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -جواح; رشيدة بلبكير. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1111/1 

  بلبل, فرحان    .5866

ص. :  264 -.  1996رة : مكتبة مدبولي, القاه  -أصول اإللقاء و اإللقاء المسرحي [نص مطبوع] / فرحان بلبل. 
  سم.  23غالف مصور : ملون ; 

 بييليوغرافيا

1-792-2/1, 1-792-2/2 



  بلجر، جون    .5867

  سم. 14*24ص ;  439 -.  2008الرياض : العبيكات,  -الحرية في المرة القادمة [نص مطبوع] / جون بلجر. 

 9789960543710ر.د.م.ك 

1-320-359/1, 1-320-359/2 

  بلجريشي، ناصر محمد   .5868

اإلرشاد النفسي لذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / رشاد على عبد العزيز موسى; ناصر محمد 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  379 -. 2009اإلسكندرية : دار الوفاء,  -بلجريشي. 

SS/1-150-262/1, SS/1-150-262/2 

  لكريم  بلحاج عبد ا  .5869

 -. 2009الرباط : دار أبي قراق,  -. 1ط -المدخل إلى علم النفس المعرفي [نص مطبوع] / بلحاج عبد الكريم. 

  سم. 24ص : غالف ملون ; 156

 9789954193782ر.د.م.ك 

1-150-471/3, 1-150-471/2 

  بلحاج، العربي   .5870

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -حاج. النظريات العامة في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / العربي بل
  سم. 24ص ;  192 -. 2001

 9961004876ر.د.م.ك 

SH/1-250-96/1, SH/1-250-96/2 

  بلحاج، أمال    .5871

المدية :  -قلق الموت واإلكتئاب لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. [نص مطبوع] / أمال عماد; أمال بلحاج. 
  سم.  27*21ورقة ;  89 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1558/1 

  بلحاج، دليلة    .5872

 -األمن النفسي وعالقته بتقدير الذات لدى أطفال ذوي إعاقة سمعية [نص مطبوع] / زينب بلحنيش; دليلة بلحاج. 

  سم.  27*21ورقة ;  171  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1024/1 

  بلحاج، شهرزاد   .5873

  -أثر الرضا الوظيفي للموارد البشرية على اآلداء الوظيفي [نص مطبوع] / شهرزاد بلحاج, عواطف صالحي. 

  .CDسم +  30*21ورقة ;  137  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ة : المدية : ل م د : اتصال و عالقات عام -ماستر

MMA123/1 

  بلحاج، صالح    .5874

 -االقتصاد و السياسة  -المؤسسات  -: السلطة  1978إلى  1962النظام السياسي الجزائري [نص مطبوع] : من 

ص. : غالف مصور.إيض. ;  520 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -االيديولوجيا / صالح بلحاج. 



  سم. 18*25

 9789773504758ر.د.م.ك  -ص.  514 -ص. 507يا : بيبليوغراف

1-320-303/1, 1-320-303/2 

  بلحاج، صالح    .5875

ط  -المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من اإلستقالل إلى اليوم [نص مطبوع] / صالح بلحاج. 
  سم. 24ص ;  375 -. 2015الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. 2

 9789961013045م.ك ر.د.

SH/1-965-1085/1, SH/1-965-1085/2 

  بلحاج، عبد الرؤوف    .5876

إتجاهات أساتذة التعليم اإلبتدائي نحو التالميذ البطييء التعلم ( مرحلة الطفولة المتوسطة ) [نص مطبوع] / توفيق  
  سم.  30*21ورقة ;  118 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -شهري; عبد الرؤوف بلحاج. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.183/1 

  بلحاج،صالح    .5877

ص. ; 744 -. 2008الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -تاريخ الثورة الجزائرية [نص مطبوع] / صالح بلحاج. 
 سم.24

1-965-302/5, 1-965-302/2 

  بلحسن، ف.الزهراء    .5878

المدية   -وحات الفنان نصر الدين ديني ببوسعادة [نص مطبوع] / ف.الزهراء بلحسن. الصيانة الوقائية لمجموعة ل
  سم.  30*21ورقة ;  175 -. 2017: جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.967/1 

  بلحمزي، سهام    .5879

ت التعلم الفعال لدى متعلمي السنة الثالثة ثانوي أثر إستخدام إستراتيجيات ما وراء المعرفة في توظيف إستراتيجيا 
  سم. 30*21ورقة ;  116 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / فلة منصوري; سهام بلحمزي. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.202/1 

  بلحنيش، إسماعيل    .5880

ي المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / عبد القادر صنهاجي; إسماعيل  أثر إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة ف
  سم. 30*21ورقة ;  178 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -بلحنيش. 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.846/1 

  بلحنيش، سارة    .5881

م) [نص مطبوع] / أحالم بن كوار; 847-م749ه/232-ه 132(حركات المعارضة في العصر العباسي األول 
  سم.30* 21ورقة ;  85 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -سارة بلحنيش.  

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر



MMA.SH.072/1 

  بلحنيش، محفوظ    .5882

المدية : جامعة  -ظ بلحنيش. المعتزلة في العصر األموي من خالل كتاب الملل و النحل [نص مطبوع] / محفو
  سم. 30*21ورقة ;  179 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.934/1 

  بلحوت، مريم    .5883

 165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -الرضا الوظيفي وعالقته بدافعية االنجاز [نص مطبوع] / مريم بلحوت. 

  سم.  27*21ورقة ; 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1089/1 

  بلخروبي،عبد المجيد    .5884

الجزائر : الجمعية التاريخية   -ميالد الجمهورية الجزائرية واإلعتراف بها [نص مطبوع] / عبد المجيد بلخروبي. 
 سم. 24ص. ;  249 -. 2011, 1960ديسمبر  11و الثقافية 

1-965-396/1, 1-965-396/2 

  بلخضر، أحمد    .5885

القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -نمطية الصورة التشبيهية في الخطاب القرآني [نص مطبوع] / أحمد بلخضر. 
  سم. 24ص. : غالف مل. ;  120 -. 2013

 9789773504629ر.د.م.ك 

SH/1-220-25/1 

  بلخوجة، عمار    .5886

الجزائر :   -يا من طرف المنظمة العسكرية السرية / عمار بلخوجة. قضية حمداني عدة [نص مطبوع] : أحرق ح
  سم.21ص. : مص. ; 159 -. 2012المؤسسة الوطنية للفنون, 

 9789931002093ر.د.م.ك 

1-965-601/1, 1-965-601/2 

  بلخوجة، فتحي    .5887

الجزائر : دار   -ة. مذكرات مقاوم [نص مطبوع] : من مقاوم في حرب المدن إلى سجين سياسي / فتحي بلخوج
  سم.24ص. : مص.مل. ; 286 -. 2012القصبة للنشر, 

 9789961649602ر.د.م.ك 

1-965-710/1, 1-965-710/2 

  بلخوص، محمد    .5888

م) [نص مطبوع] /   1914-م1903قضايا النهضة ةاإلصالح في الجزائر من خالل الصحافة العربية الجزائرية (
  سم.  30*21ورقة ;  88 -. 2015المدية : جامعة المدية,  - عبد النور بن ذباح; محمد بلخوص.

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.033/1 



  بلخير، تركية   .5889

العلالقة بين الداعي أبي هللا الشيعي وعبد هللا المهدي من خالل كتاب إفتتاح الدعوة للقاضي النعمان [نص  
  .CDسم +  27*21ورقة ;  92 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -لخير. مطبوع] / مسعودة جرادنية; تركية ب

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1904 

  بلخيرات، عبد القادر    .5890

خروج الطفل للعمل وعالقته بالبيئة األسرية في المجتمع الجزائري. [نص مطبوع] / مراد درواوي; عبد القادر  
  سم. 27*21ورقة ;  103 -. 2020ة : جامعة المدية, المدي -بلخيرات. 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1647/1 

  بلخيري, رضوان    .5891

. 2013الجزائر : جسور,  -مدخل لالتصال و العالقات العامة [نص مطبوع] / رضوان بلخيري, صارة جابري. 

  م. س 24ص. : خالف: مصور , ملون ;  296 -

 9789947878293ر.د.م.ك  -ص.  286-279بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-070-430/1 

  بلدي, نجيب    .5892

 -سم. 24ص ; 124 -. 1962القاهرة : دار المعارف,  -مراحل الفكر األخالقي [نص مطبوع] / نجيب بلدي. 

 (مكتبة الدراسات الفلسفية).

SH/1-170-15/1 

  بلزكور، إبتسام    .5893

العامة و دورها في تحقيق اإلتصال الفعال داخل المؤسسة الخدماتية [نص مطبوع] / كوثر عرابي;  العالقات 
  .CDسم +  27*21ورقة ;  107 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -إبتسام بلزكور. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1965 

  بلطرش، نورة    .5894

النفسية في تحقيق التوافق الزواجي لدى المرأة مستأصلة الثدي نتيجة اإلصابة بالسرطان [نص دور الصالبة 
  سم. 27*21ورقة ;  168 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / سمية درقة; نورة بلطرش. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1011/1 

  بلعباسي، تركية    .5895

[د.م] : [د.ن],   -دور اإلتصال في تفعيل العالقات العامة داخل المؤسسة [نص مطبوع] / تركية بلعباسي. 
 [د.ت]. 

  بلعجال، غنية   .5896

 -م) [نص مطبوع] / حياة صيدون; غنية بلعجال. 755-749ه/138-132خرسان في العصر العباسي األول (

  سم.  30*21ورقة ;  52  -. 2015, المدية : جامعة المدية

  2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر



MMA.SH065/1 

  بلعربي، خالد    .5897

 -م  1235ه /  681 -ه  633الدولة الزيانية في عهد يغمراسن [نص مطبوع] : دراسة تاريخية و حضارية 

  سم. 16*24غالف مصور. ;  ص. : 448 -. 2011الجزائر : دار األلمعية,  -م / خالد بلعربي.  1282

 9789931305019ر.د.م.ك   -ص.  404 -ص. 367بيبليو: 

SH/1-965-999/1, sh1-965-999//2 

  بلعربي،خالد    .5898

الجزائر : دار األلمعية,   -تلمسان [نص مطبوع] : من الفتح االسالمي إلى قيام الدولة الزيانية / خالد بلعربي. 
  سم.17سم*24ص. ; 345 -. 2011

 9789931305002.م.ك ر.د

1-965-525/1 

  بلعزوقي، حورية    .5899

م) [نص مطبوع] / حورية 15-12ه/9-6العالقات التجارية بين جمهورية جنوة و دول المغرب اإلسالمي ( 
  سم. 27*21ورقة ;  115 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بلعزوقي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1376/1 

  بلعقون، علجية    .5900

تأثير اإلتصال عبر مواقع التواصل اإلجتماعي على العالقات اإلجتماعية األسرية [نص مطبوع] / ف.الزهراء  
  سم.  27*21ورقة ;  89 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -مراح; علجية بلعقون. 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1287/1 

  بلعلى، آمنة    .5901

الجزائر : دار األمل,  -. 02ط. -أسئلة المنهجية العلمية في اللغة واألدب [نص مطبوع] / آمنة بلعلى. 
  سم. 24ص. ;  231 -]. 2011[حوالي

 9789947300916ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-247/1 

  بلعويني، فتيحة   .5902

م) [نص مطبوع] / فتيحة بلعويني.  1269-1056-ه668-448(الطب واألطباء في عصر المرابطين والموحدين 
  سم.  30*21ورقة ;  87 -.  2015المدية : جامعة المدية,  -

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.099/1 

  بلعيد صالح    .5903

: غالف   249ص. -. 2008الجزائر : دار هومه : [د.ن],  -علم اللغة النفسي [نص مطبوع] / بلعيد صالح. 
  سم.24ملون ; 

 9789961651681ر.د.م.ك 

sh1-150-883/1, sh1-150-883/2 



  بلعيد, الصادق    .5904

بيروت : منشورات   -. 3ط. -القرآن و التشريع [نص مطبوع] : قراءة جديدة في آيات األحكام / الصادق بلعيد. 
 سم.  24ص. ;   346 -. 2004الحلبي الحقوقية, 

SH/1-250-20/1 

  بلعيد، صالح    .5905

ص. : غالف مصور. ;  144 -. 2007الجزائر : دار األمل,  -في الهوية الوطنية [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 
  سم. 16*23

 9789961883433ر.د.م.ك 

SH/1-965-1016/1 

  بلعيفة، خديجة   .5906

  -خديجة بلعيفة, ريم بشراير. تسيير اآلداء الوظيفي للعامل وواقع الممارسة العلمية داخل التنظيم [نص مطبوع] / 

  . CDسم +  30*21ورقة ; 140  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.080/1 

  بلغربي، فتيحة   .5907

مزاري; التوجيه الجامعي وعالقته بالدافعية للتعلم ومستوى الطموح لدى الطالب الجامعي [نص مطبوع] / أمينة 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -فتيحة بلغربي. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.694/1 

  بلغيث, محمد األمين    .5908

 -. 2007الجزائر : دار الخلدونية,  -نظرات في تاريخ الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد األمين بلغيث.  

  سم. 15×22ص ; 175

 9789961521946ر.د.م.ك 

SH/1-953-290/1, SH/1-953-290/2 

  بلغيث، زينب    .5909

المعالجة اإلعالمية ظاهرة الفساد في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية لبرنامج تحقيقات في قناة 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  104 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -نوميديا نيوز / زينب بلغيث, مريم زكارة. 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA112/1 

  بلغيث، محمد األمين    .5910

 -. 2011الجزائر : دار التنوير,  -دراسات في تاريخ الغربي اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد األمين بلغيث. 

 سم. 24X30ص. ; ْ  262

1-953-409/1, 1-953-409/2 

 بلغيث،محمد األمين    .5911
الجزائر :   -محمد األمين بلغيث.  / [Texte imprimé] مختصر من سيرة الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم

سم 15.5*24ص. ;  78 -.  2011جسور للنشر و التوزيع,  . 



SH/1-230-48/1 

  بلقاسم ، محمد    .5912

/ محمد  1954-1910االتجاه الوحدوي في المغرب العربي وحدة المغرب العربي فكر و واقعا [نص مطبوع] : 

  سم. 16*24ص. ;  764 -. 2013الجزائر : القافلة للنشر و التوزيع,  -بلقاسم. 

 9789931464013ر.د.م.ك 

1-965-935.1/1, 1-965-935.1/2 

  بلقاسم ، محمد    .5913

الجزائر   -/ محمد بلقاسم.  1975 - 1954وحدة المغرب العربي فكر و واقعا [نص مطبوع] : واقع فكرة الوحدة 
  سم. 16*24ص. ;  448 -. 2013: القافلة للنشر و التوزيع, 

 9789931464020ر.د.م.ك 

1-965-935.2/1, 1-965-935.2/2 

  بلقاسم, بومهني   .5914

ص. ;  288 -. 2005الجزائر : دار الخلدونية,   -المختصر المفيد في التاريخ [نص مطبوع] / بومهني بلقاسم. 
  سم.24

 9961520025ر.د.م.ك 

1-902-79/1, 1-902-79/2 

  بلقاسم، عادل    .5915

م) وإنعكاساتها السياسية واإلجتماعية 19-18ه/13-12الحمالت األوروبية على مدينة الجزائر في القرنيين (
  27*21ورقة ;  91 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -واإلقتصادية [نص مطبوع] / حسن قنفود; عادل بلقاسم. 

  سم.

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1341/1 

  بلقاسم، مراد    .5916

م) [نص مطبوع] / المحجوب شاوشي; مراد  15-11ه/9-5التأليف الصوفي بالد الغرب اإلسالمي من القرن (
  سم. 27*21ورقة ;  111 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بلقاسم. 

 2019: تاريخ : المدية :   ل م د -ماستر

MMA.SH.1373/1 

  بلقاسم، نجاة    .5917

-981العلماء التونسيون في الفترة الحسينية من خالل كتاب ذيل بشائر أهل اإليمان بفتوحات آل عثمان 

 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -توامي; نجاة بلقاسم.  -م [نص مطبوع] / سميرة  1740-1574ه/1152

  سم.  27*21ورقة ; 158

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1162/1 

  بلقاسمي، العارم    .5918

المدية : جامعة  -دور إذاعة المدية في مكافحة الجريمة [نص مطبوع] / رشيدة بوسليماني; العارم بلقاسمي. 
  سم. 30*21ورقة ;  154 -. 2017المدية, 

 2017قات عامة : المدية : ل م د : اتصال و عال -ماستر



MMA.SH.871/1 

  بلقاسمي، زهية   .5919

م) [نص مطبوع] / سمية 15-12ه/ 09-06البدع والخرافات في المغرب األوسط وموقف الفقهاء منها خالل (
  سم.  30*21ورقة ;  164 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -منصوري; زهية بلقاسمي. 

 2017ة :  ل م د : تاريخ : المدي -ماستر

MMA.SH.769/1 

  بلقاسمي، نعيمة   .5920

-6العلوم العقلية في المغرب األوسط ( الرياضيات والحساب ، الطب والصيدلية، الفلك والتنجيم ) بين القرنين 

ورقة ;   75 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -م [نص مطبوع] / نورة رابحي; نعيمة بلقاسمي. 16-12ه/10
  سم. 30*21

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.092/1 

  بلقاضي ، هشام   .5921

 -معجم علماء الدين و اإلصالح في الوطن العربي [نص مطبوع] : سوريا فلسطين و األردن / هشام بلقاضي. 

  سم. 15*23ص. ;  276 -. 2011الجزائر : دار سحنون للنشر و التوزيع, 

 9789931901921ر.د.م.ك 

1-920-178.1/1 

  بلقاضي ، هشام   .5922

 -معجم علماء الدين و اإلصالح في الوطن العربي [نص مطبوع] : ليبيا تونس و المغرب / هشام بلقاضي. 

  ص. 23*16ص. ;  252 -. 2011الجزائر : دار سحنون للنشر و التوزيع, 

 9789931901921ر.د.م.ك 

1-920-178.2/1, 1-920-178.2/2 

  ، هشام  بلقاضي  .5923

 -معجم علماء الدين و اإلصالح في الوطن العربي [نص مطبوع] : سوريا فلسطين و األردن / هشام بلقاضي. 

  سم. 16*23ص. ;  258 -. 2011الجزائر : دار سحنون للنشر و التوزيع, 

 9789931901921ر.د.م.ك 

1-920-178.3/1, 1-920-178.3/2 

  بلقاضي ، هشام   .5924

الجزائر : دار   -ن و اإلصالح في الوطن العربي [نص مطبوع] : العراق / هشام بلقاضي. معجم علماء الدي
  سم. 16*23ص. ;  246 -. 2011سحنون للنشر و التوزيع, 

 9789931901921ر.د.م.ك 

1-920-178.4/1 

  بلقاضي ، هشام   .5925

الجزائر : دار   -قاضي. معجم علماء الدين و اإلصالح في الوطن العربي [نص مطبوع] : مصر / هشام بل
  سم. 16*23ص. ;  524 -. 2011سحنون للنشر و التوزيع, 

 9789931901921ر.د.م.ك 



1-920-178.5/1 

  بلقزيز ، عبد االله   .5926

 -الدولة و المجتمع [نص مطبوع] : جدليات التوحيد و االنقسام في االجتماع العربي المعاصر / عبد االله بلقزيز. 

  سم.  24ص : غالف ملون ;  167 -. 2008لعربية لالبحاث و النشر, بيروت : الشبكة ا

 9789953533032ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

1-327-212/1, 1-327-212/2 

  بلقزيز, عبد اإلله    .5927

بيروت : الشركة العالمية للكتاب,   -في اإلصالح السياسي والديمقراطية [نص مطبوع] / عبد اإلله بلقزيز. 
 سم. 18ص ;  166 -. 2007

1-320-277/1, 1-320-277/2 

  بلقزيز، عبد اإلله   .5928

  -السلطة والمعارضة [نص مطبوع] : المجال السياسي العرلب المعاصر(حالة المغرب) / عبد اإلله بلقزيز. 

 سم. 15×24ص ;  175 -. 2007المغرب : المركز الثقافي العربي, 

1-320-322/3, 1-320-322/1 

  عبد الغني إبراهيم بلقيروس,   .5929

الجزائر :  -[نص مطبوع] / عبد الغني إبراهيم بلقيروس.  1949-1948صفحات من جهاد الجزائرين بفلسطين 
  سم. 24ص. ; 232 -. 2010دار الخلدونية, 

 9789961524077ر.د.م.ك 

1-965-310/1, 1-965-310/2 

  بلكفيف، سمير    .5930

عمان : دار أسامة :   -في تنمية موهبة القراءة / سمير بلكفيف. سيكولوجيا القراءة [نص مطبوع] : مساهمة 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  103 -. 2015نبالء, 

 9789957226220ر.د.م.ك 

SS/1-370-1073/1, SS/1-370-1073/2 

  بلمادي، أمينة   .5931

حفيظة ديفالوي; أمينة  م [نص مطبوع] / 18-16دور مؤسسة نقيب األشراف في الدولة العثمانية خالل القرنيين 
  .CDسم +  27*21ورقة ;  105 -. 2021المدية : جامعة المدية,   -بلمادي. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1855 

  بلميهوب، ناصر    .5932

المدية : جامعة  -تأثير برامج العنف على سلوك المراهق [نص مطبوع] / إسماعيل بوراس; ناصر بلميهوب. 
  سس. 30*21ورقة ;  165 -. 2016دية, الم

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.627/1 



  بلهذالء، شيماء   .5933

السمات السلوكية للموهوبين المتفوقين دراسيا وعالقتها بأساليب التفكير [نص مطبوع] : دراسة ميدانية على  
ورقة ;   124 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -يماء بلهذالء. عينة من تالميذ الرابعة متوسط / نورة مهدي; ش

  .CDسم +  29*21

 2021ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.2091 

  بلهوان، هاجر    .5934

المدية :   -مكافحة الجريمة في وسائل اإلعالم السمعية البصرية [نص مطبوع] / رضا عبيد; هاجر بلهوان. 
  سم.  30*21ورقة ;  178 -. 2017المدية, جامعة 

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.943/1 

  بلوط،عمر    .5935

 -. 2011الجزائر : مؤسسة الضحى,  -فنادق مدينة تلمسان الزيانية [نص مطبوع] : دراسة أثرية / عمر بلوط. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 223

 9789961809068ر.د.م.ك 

1-720-20/1, 1-720-20/2 

  بلوفة عبد القادر، جياللي   .5936

[نص مطبوع] / جياللي بلوفة  1945-1939الحركة االستقاللية في عمالة وهران خالل الحرب العالمية الثانية 
. : غالف مل. و مص. ; ص 200 -. 2013الجزائر : نوميديا للطباعة و النشر و التوزيع,  -. 2ط.  -عبد القادر. 

  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  17*24

 9789947361634ر.د.م.ك 

1-965-841/1 

  بلوم, وليام    .5937

القاهرة :  -الدولة المارقة [نص مطبوع] : دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة فى العالم / وليام بلوم, كمال السيد. 
 سم.24; ص. 463  -. 2002المجلي األعلى للثقافة, 

1-320-190/1 

  بلومنتريت, كونثر    .5938

بيروت : منشورات   -أسرار الحرب العالمية الثانية في سيرة أبرز قائد ألماني [نص مطبوع] / كونثر بلومنتريت.  
 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;   336 -. 1966دار مكتبة الحياة, 

1-902-21/1 

  بليح, مخلص رمضان    .5939

القاهرة :  -االجتنماعي و تحسين مستوى معيشة الفقراء [نص مطبوع] / مخلص رمضان بليح. سياسة اإلصالح 
  سم.  24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  304 -. 2017دار الوفاء, 

 978777354011ر.د.م.ك  -. 298ص.  - 275بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1104/1, SS/1-301-1104/2 



  بليل، محمد   .5940

م) [نص مطبوع] /  1914-1881الستعمار الفرنسي في الجزائر و انعكاساتها على الجزائرين بين (تشريعات ا 
  .31*20ورقة ;  313 -. 2006الجزائر : جامعة الجزائر,  -محمد بليل. 

 2006رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.017/1 

  بن محمود, جمال بن محمد   .5941

سالم [نص مطبوع] / جمال بن محمد بن محمود, علي أحمد عبد العال الطرطاوي. الزواج العرفي في ميزان اإل
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  135 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -

 7421274512ر.د.م.ك 

SH/1-250-26/1, SH/1-250-26/2 

  بن ابراهيم بن العقون ,عبد الرحمن    .5942

الجزائر :  -ثالث [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون. الكفاح القومي والسياسي الجزء ال 
  سم.24ص. ; 559 -. 2010منشورات السائحي, 

 9789947220455ر.د.م.ك 

1-965-439.3/1, 1-965-439.3/2 

  بن ابراهيم بن العقون,عبد الرحمن    .5943

الجزائر :  -ابراهيم بن العقون. الكفاح القومي والسياسي الجزء الثاني [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن 
  سم.24ص. ; 539 -. 2010منشورات السائحي, 

 9789947220455ر.د.م.ك 

1-965-439.2/1, 1-965-439.2/2 

  بن ابراهيم بن العقون,عبد الرحمن    .5944

الجزائر :  -الكفاح القومي والسياسي الجزء األول [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن ابراهيم بن العقون. 
  سم.24ص. ; 527 -. 2010شورات السائحي, من

 9789947220455ر.د.م.ك 

1-965-439.1/1, 1-965-439.1/2 

  بن ابراهيم، الطيب    .5945

الجزائر :  -االستشراق الفرنسي [نص مطبوع] : وتعدد مهامه ( خاصة في الجزائر / الطيب بن ابراهيم. 
  سم. 23غالف مصور. ; ص. :  325 -. 2007منشورات المجلس اإلسالمي األعلى, 

 9789961795369ر.د.م.ك   -ص.  322 -ص. 319بيبليو: 

SH/1-953-684/1 

  بن أبي شنب، محمد    .5946

 -. 2006الجزائر : ديوان الطبوعات الجامعية,  -طبقات علماء إفريقية [نص مطبوع] / محمد بن أبي شنب. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  302

 9961010094ر.د.م.ك 

1-953-232/1, 1-953-232/2 



  بن أحمد, محمد بن محمد بن يحي بن عبد هللا    .5947

(د م) : الدار اليمنية  -األنباء عن دولة بلقيس وسبأ [نص مطبوع] / محمد بن محمد بن يحي بن عبد هللا بن أحمد. 
 سم.  24ص. ;   282 -. 1984للنشر والتوزيع, 

1-210-46/1 

  بن أحمد، منال   .5948

طراب القدرة المكانية وعالقته بالفهم اللفظي عند األطفال المصابين بالتخلف العقلي [نص مطبوع] / منال بن  إض
  سم. 27*21ورقة ;  106 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -أحمد. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1536/1 

  بن أزواو، فتح الدين    .5949

الجزائر : دار االرشاد,  -) [نص مطبوع] / فتح الدين بن أزواو. 1962-1954أيديولوجية الثورة الجزائرية (
  سم. 24ص. : غالف مل.و مص. ;  368 -. 2013

 9789947955321ر.د.م.ك 

SH/1-965-776/3, 1-965-776/1 

  بن إسماعيلي،محمد   .5950

الجزائر :  -راسي لدى المراهقين [نص مطبوع] : تشخيصه و عالجه / محمد بن إسماعيلي. سوء التوافق الد
 سم. 23ص. : غالف مصور ; 160 -مطبعة الكاهنة, (د.ت.).  

1-370-949/1 

  بن أشنهو ، عبد اإلله   .5951

  -إلله بن أشنهو. تاريخ العالقات اإلنسانية في النظام الدولي [نص مطبوع] : نماذج من تاريخ الجزائر / عبد ا

  سم. 21*92.5ص. : غالف مصور.إيض. ;  502 -. 2014الجزائر : نشورات بلوتو, 

 9789931319092ر.د.م.ك   -ص.  487-ص. 486بيبليو : 

1-327-237/1, 1-327-237/2 

  بن أشنهو ع.   .5952

بن أشنهو ع.; لعراجي نور [نص مطبوع] : مؤسساتها في عهد األمير عبد القادر /  1830الدولة الجزائرية في 
  سم. 16*20ص. : غالف مصور. ;  219 -. 2013الجزائر : موفم للنشر,  -الدين. 

 9789931003601ر.د.م.ك   -ص.  216 -ص. 213بيبليو: 

1-965-891/1, 1-965-891/2 

  بن التباني، محمد العربي   .5953

ألبرار [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد  تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخيار ببراءة ا 
 -سم.  24ص. ;  439 -. 2013الجزائر : دار زمورة للنشر و التوزيع,  -العربي بن التباني; خير الدين شترة. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931334224ر.د.م.ك 

SH/1-210-69.2/1 



  لعابدين  بن الحسين، اإلمام زين ا  .5954

 -. 2004بيروت : دار ومكتبة الهالل,  -شرح رسالة الحقوق [نص مطبوع] / اإلمام زين العابدين بن الحسين. 

 سم. 17*24ص. ;  247

SH/1-210-150/1, SH/1-210-150/2 

  بن الخطيب، لسان الدين   .5955

الجزائر : موفم  -جيد تركي. مثلى الطريقة في ذي الوثيقة [نص مطبوع] / لسان الدين بن الخطيب; عبد الم
  سم. 16*24ص. ;  159 -. 2011للنشر, 

 9789931000495ر.د.م.ك 

1-250-137/1, 1-250-137/2 

  بن الخوجة ، محمد بن مصطفى    .5956

مجموع مشتمل على قوانين مفيدة وتنظيمات سديدة [نص مطبوع] / محمد بن مصطفى بن الخوجة; اشراف عبد  
  سم. 17*24ص ;   288 -. 2011: دار المعرفة الدولية,  الجزائر -الرحمن دويب. 

 9789931347095ر.د.م.ك 

1-210-231/1 

  بن الذيب، عيسى    .5957

الحواضر والمراكز الثقافية في الجزائر خالل العصر الوسيط [نص مطبوع] / عيسى بن الذيب; مسعود  
ص. :  174 -). 2007الوطنية, (حواليالجزائر : المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة  -مزهودي. 

  سم.  24غالف ملون ; 

 9789961846391ر.د.م.ك 

1-965-132/1 

  بن الشريف, محمود   .5958

ص. : غالف    120 -. 1965القاهرة : دار المعارف,  -األمثال في القرآن [نص مطبوع] / محمود بن الشريف. 
 ).265(سلسلة إقرأ ;  -سم.  17مصور ; 

1-210-44/1 

  بن الشيخ ، حكيم    .5959

الجزائر : دار العلم و   -مقاربات في تاريخ الحركة الوطنية والثورة الجزائرية [نص مطبوع] / حكيم بن الشيخ. 
  سم.  16*22ص. : غالف مصور. ;  284 -. 2013المعرفة, 

 9789961916469ر.د.م.ك 

1-965-926/1, 1-965-926/2 

  بن الشيخ ، مسعود البشير   .5960

 -. 2011الجزائر : المجلس اإلسالمي األعلى,  -من الذاكرة [نص مطبوع] / مسعود البشير بن الشيخ.  أوراق

  سم. 23*15ص. ;  196

 9789961795637ر.د.م.ك 

SH/1-920-196/1 

  بن الشيخ، حكيم    .5961

 -م بن الشيخ. م / حكي 1954 -م 1945مدينة الجزائر [نص مطبوع] : األوضاع االجتماعية و األنثروبولوجية : 



  سم. 14*22ص. : غالف مصور.إيض. ;  335 -. 2013الجزائر : دار هومة, 

 9789961657218ر.د.م.ك   -ص.  331 -ص. 307بيبليو: 

1-965-934/1 

  بن الشيخ، حكيم    .5962

  -شيخ. م / حكيم بن ال1936-م1912األمير خالد ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية مابين [نص مطبوع] : 

 سم.  26ص. ;  212 -. 2013الجزائر : (د.ن), 

SH/1-965-1131/1, SH/1-965-1131/2 

  بن العربي، العلجة    .5963

م [نص مطبوع] / محجوبة يهمي; العلجة بن  16-ه 10العالقات السياسية الجزائرية التونوسية خالل القرن 
  سم. 30*21ورقة ;  170 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -العربي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.806/1 

  بن العربي، بجاوي المدني   .5964

[نص مطبوع]   1958-1957ذكرياتي بالمدرسة الحربية إلطارات جيش التحرير الوطني بالكاف (تونس) لسنتي 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 215 -. 2010الجزائر : دار هومة,  -بجاوي المدني بن العربي.  /

 9789961666197ر.د.م.ك 

  بن العربي، محي الدين    .5965

الجزائر :    -طبعة جديدة.  -فصو ص الحكم [نص مطبوع] : بحث / محي الدين بن العربي; انطوان موصلي. 
  ).2007(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  19ص. : غالف مص. ;  218 -. 2007موفم للنشر, 

  9789961625668ر.د.م.ك 

1-260-26/1 

  بن العقون, عبد الرحمان   .5966

  سم.30ص. ; 458 -, [د.ت]. 2000الجزائر : دحلب، -مذكراتي [نص مطبوع] / عبد الرحمان بن العقون. 

 9962621784ر.د.م.ك 

1-965-252/1, 1-965-252/2 

  بن القاسم, عبد الرحمان بن محمد   .5967

الرباط : مكتبة  -مد بن تيمية / عبد الرحمان بن محمد بن القاسم. مجموع فتاوى [نص مطبوع] : شيخ اإلسالم أح
 سم. 24ص. ;   405 -المعارف, [د.ت]. 

1-250-7.1/1 

  بن القبي, صالح    .5968

الجزائر :   -الدبلوماسية الجزائرية بين األمس و اليوم و محاضرات أخرى [نص مطبوع] / صالح بن القبي. 
ANEP .(د ت) ,- سم.30ص. ;  225  

 9961756942.د.م.ك ر

1-965-163/1, 1-965-163/2 



  بن القبي, صالح    .5969

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ،  -عهد ال عهد مثله [نص مطبوع] : أو الرسالة التائهة / صالح بن القبي. 
  سم. 22.ص : غالف مصور.. ;  441 -. 2009, 2009

 9789961007921ر.د.م.ك  -. 441-431المالحق 

1-965-204/1, 1 -965-204/2 

  بن القبي،صالح   .5970

 -. 2015الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -الجزائر في كل أبعادها [نص مطبوع] / صالح بن القبي. 

  سم. 24ص : غالف مصور وملون ;  320

 9789961018200ر.د.م.ك 

SH/1-965-1094/1, SH/1-965-1094/2 

  لدين عمر بن الوردي , زين ا  .5971

تتمة المختصر فى أخبار البشر [نص مطبوع] : تاريخ ابن الوردي / زين الدين عمر بن الوردي; أحمد رفعت 
  .17.5* سم24.5ص. : ايض. ;  591 -. 1970بيروت : دار المعرفة,  -البدراوي. 

 610-609ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-7.1/1 

  بن الوردي , زين الدين عمر   .5972

المختصرفي أخبار البشر [نص مطبوع] : تاريخ ابن الوردي / زين الدين عمر بن الوردي; أحمد رفعت  تتمة 
 *.سم.17*25ص. ; 546 -. 1970بيروت : دار المعرفة,  -البدراوي. 

SH/1-953-7.2/1 

  بن إمام، مريم   .5973

طبوع] / فطيمة عيدي; مريم أشكال اإلتصال التحسيسي في المؤسسات الصحية الجوارية لمدينة المدية [نص م
  سم. 30*21ورقة ;  127 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بن إمام. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.290/1 

  بن إيدير، أسماء   .5974

المدية [نص مطبوع] / خديجة جدي  األنماط السلوكية (أ.ب) وعالقتها باإلتزان اإلنفعالي عند أعوان الحماية 
  سم.  27*21ورقة ;  149 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -علي; أسماء بن إيدير. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1006/1 

  بن باديس, عبد الحميد    .5975

الجزائر :  -محمد قرصو. نصوص مختارة [نص مطبوع] / عبد الحميد بن باديس; عبد العزيز بوتفليقة; 
ANEP, 2005. - 167  ; .(التراث).  -سم.  23ح  

 978994721256ر.د.م.ك 

1-965-233/1, 1-965-233/2 

  بن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود    .5976

ألبي القاسم خلف  الصلة في تاريخ علماء األندلس [نص مطبوع] : المجلد األول: ذيل كتاب تاريخ ابن الفرضي 



/ أبي القاسم خلف بن   -دراسة و تحقيق  -م)  1183ه/578بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال ( المتوفي سنة 
ص. : مجلد    418 -. 2016عمان : دار الكتاب الثقافي,  -عبد الملك بن مسعود بن بشكوال, ياسر أبو طعمة. 

  سم. 18*25مصور. ; 

 9789957550288ر.د.م.ك 

SH/1-920-203.1/1, SH/1-920-203.1/2 

  بن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود    .5977

الصلة في تاريخ علماء األندلس [نص مطبوع] : المجلد الثاني: ذيل كتاب تاريخ ابن الفرضي ألبي القاسم خلف  
/ أبي القاسم خلف بن   -ق دراسة و تحقي -م)  1183ه/578بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال ( المتوفي سنة 
ص. : مجلد    481 -. 2016عمان : دار الكتاب الثقافي,  -عبد الملك بن مسعود بن بشكوال, ياسر أبو طعمة. 

  سم. 17*25مصور. ; 

 9789957550288ر.د.م.ك   -ص.  478 -ص. 461بيبليو: 

SH/1-920-203.2/1, SH/1-920-203.2/2 

  بن بلكين،عبد هللا    .5978

القاهرة :   -ان [نص مطبوع] : عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيرى في غرناطة / عبد هللا بن بلكين. كتاب التبي
  سم. 17*24ص : خريطة ; 272 -. 2006مكتبة الثقافة الدينية, 

 7268341977ر.د.م.ك 

SH/1-953-247/1, SH/1-953-247/2 

  بن بليدية ، أحمد    .5979

[نص مطبوع] / أحمد بن بليدية; سليمان عناني  1843-1830احية مليانة المقاومة ضد االحتالل الفرنسي في ن
  سم. 22*30.5ص. ;  158 -ت). - الجزائر : الكلمة, (د -القليعي. 

 9789931903390ر.د.م.ك 

1-965-943/1 

  بن بوزيد، مريم    .5980

عمان  -بن بوزيد.  الصوتيات وعيوب النطق وعالجها [نص مطبوع] : في ضوء الدراسات األرطوفونية / مريم
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  169 -. 2022: شركة دار األكاديميون, 

 9789923270851ر.د.م.ك 

SS/1-150-906/1 

  بن بوعيشة، حناشي    .5981

الضغوط النفسية وإستراتيجيات المواجهة لدى أمهات األطفال المصابين بالتخلف الذهني [نص مطبوع] / حناشي 
  سم. 27* 21ورقة ;  159 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -. بن بوعيشة

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1014/1 

  بن تهامي,مصطفى    .5982

  -. 1995بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  -سيرة األمير عبد القادر وجهاده [نص مطبوع] / مصطفى بن تهامي. 

 سم.24ص. ; 408

1-965-399/2, 1-965-399/1 



  بن تومرت، محمد   .5983

  سم. 24ص. ;  430 -. 2011الجزائر : موفم للنشر,  -أعز ما يطلب [نص مطبوع] / محمد بن تومرت.  

 9789931000501ر.د.م.ك 

SH/1-210-134/1, SH/1-210-134/2 

  بن تومرت، محمد   .5984

.  2013لجزائر : دار كردادة للنشر و التوزيع, ا  -أعز ما يطلب [نص مطبوع] / محمد بن تومرت; عمار طالبي. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. ;  430 -

 9789931407157ر.د.م.ك 

1-210-142/1 

  بن تومي,عمار   .5985

ص. 294 -. 2010الجزائر : المركز الوطني للدراسات,  -الدفاع عن الوطنيين [نص مطبوع] / عمار بن تومي.  
  (سلسلة المترجمات). -سم. 24; 

 9789947995051ر.د.م.ك 

1-965-387/1, 1-965-387/2 

  بن ثابت، مريم    .5986

المدية : جامعة المدية,  -شخصيات في الثورة من الوالية الرابعة [نص مطبوع] / بركاهم راعي; مريم بن ثابت. 
  سم. 30*21ورقة ;  97 -. 2015

 2015:  2015تاريخ : ل م د :  -ماستر

MMA.SH.047/1 

  بن ثاية، رشيدة    .5987

م) [نص مطبوع] / فتيحة سعداوي; رشيدة بن 16-ه10حركة اإلصالح الديني وأثرها على أوروبا خالل القرن (
  سم.  30*21ورقة ;  84 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -ثاية. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.035/1 

  بن ثليجان، وداد    .5988

م) 18-17ه/  12-11الدكان والصرة الحرمين الشريفين في مدينة الجزائر خالل العهد العثماني في القرنيين (
  سم. 27*21ورقة ;  185 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / غالية زاوي; وداد بن ثليجان. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1174/1 

  بن جاب هللا، محمد    .5989

المدية : جامعة المدية,   -العمارة الدينية بالمدية [نص مطبوع] : دراسة تاريخية وصفية / محمد بن جاب هللا. 
 سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2016

MMA.ART.382/1 

  بن جابري، كريم    .5990

المدية : جامعة  -مطبوع] / توفيق سعد; كريم بن جابري. واقع تطبيقات العالقات العامة في المؤسسة [نص 



  سم. 27*21ورقة ;  88 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1278/1 

  بن جديد، الشاذلي    .5991

دار القصبة للنشر,   الجزائر : -مذكرات الشاذلي بن جديد [نص مطبوع] : الجزء األول / الشاذلي بن جديد. 
  سم.24ص. : مص. ; 297 -. 2011

 9789961645758ر.د.م.ك 

1-965-598.1/1, 1-965-598.1/2 

  بن جياللي، ميرة    .5992

العالقات العامة في الجمعيات الخيرية ودورها في تفعيل العمل التطوعي [نص مطبوع] / نسرين معمري; ميرة  
  سم. 27*21ورقة ;  78 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بن جياللي. 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1255/1 

  بن حارب، عبد الرحمن يوسف   .5993

العولمة و أثرها على األمن القومي الوطني [نص مطبوع] : في دولة اإلمارات العربية المتحدة / عبد الرحمن  
 سم. 24ص. ;  73 -. 2005كتب الجامعي الحديث, اإلسكندرية : الم -يوسف بن حارب. 

SH/1-327-20/1, SH/1-327-20/2 

  بن حبيب, أبي الحسن علي بن محمد   .5994

القاهرة :   -. 2ط. -األحكام السلطانية والواليات الدينية [نص مطبوع] / أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب.  
 سم. 24ص. ;  266  -. 1966ه, شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أوالد

1-210-257/1 

  بن حبيلس ، شريف    .5995

الجزائر :  -الجزائر الفرنسية [نص مطبوع] : كما يراها أحد األهالي / شريف بن حبيلس; فيصل األحمر. 
  سم. 22*16ص. ;  224 -. 2012المسك, 

 9789961928356ر.د.م.ك 

1-965-921/1, SH/1-965-921/2 

  , شريف بن حبيلس  .5996

الجزائر الفرنسية كما يراها أحد األهالي [نص مطبوع] / شريف بن حبيلس; عبد هللا تر:حمادي; فيصل  
  سم.24ص. ; 156 -. 2009الجزائر : دار بهاء الدين,  -تر:األحمر; ...[و آخرون]. 

 9961948521ر.د.م.ك 

1-965-364/4, 1-965-364/6 

  بن حتيرة, صوفية السحيري    .5997

والمجتمع [نص مطبوع] : دراسة انثروبولوجية لبعض االعتقادات والتصورات حول الجسد / صوفية  الجسد 
  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  384 -. 2008بيروت : مؤسسة االنتشار العربي,  -السحيري بن حتيرة. 

  سم.

 9789953507514ر.د.م.ك 



SS/1-301-518/1, SS/1-301-518/2 

   بن حجوجة، أمينة  .5998

المدية : جامعة  -تمثالت الثقافة اإلسالمية في اإلشهار التلفزيوني العربي [نص مطبوع] / أمينة بن حجوجة. 
  سم. 30*21ورقة ;  85 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.102/1 

  بن حجوجة، سورية    .5999

 -لغرب [نص مطبوع] : حلب "أنموذجا" / حنان بن ساعد; سورية بن حجوجة. المدينة العثمانية بين الشرق وا

  سم.  27*21ورقة ;  117  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1336/1 

  بن حفري، منال    .6000

ذات المتفوقات في المرحلة الثانوية بالمدية  الصالبة النفسية وعالقتها بأساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى التلمي
  سم. 27*21ورقة ;  161 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / سلمى حمو; منال بن حفري. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1410/1 

  بن حفري، وليد    .6001

 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -دي; وليد بن حفري. الخبر في إذاعة المدية [نص مطبوع] / صالح بن أحم

  سم.  30*21ورقة ;  159

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.975/1 

  بن حليمة، مريم   .6002

 -م بن حليمة. دور اللوحات الفنية في الحفاظ على الهوية الوطنية [نص مطبوع] : متحف نصر الدين ديني / مري

  سم.  30*21ورقة ;  125  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.361/1 

  بن حمادوش، عبد الرزاق   .6003

رحلة ابن حمادوش الجزائري [نص مطبوع] : المسماة لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال / عبد  
 سم. 17*24ص. ;  366 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -الرزاق بن حمادوش. 

1-920-37/1 

  بن حمودة ، بوعالم    .6004

الجزائر :   - [نص مطبوع] : معالمها األساسية / بوعالم بن حمودة.  1954الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 653 -. 2012دار النعمان للنشر, 

 9789961755280ر.د.م.ك 

1-965-747/1, 1-965-747/2 



  بن حموش ، مصطفى    .6005

  -المدينة و السلطة في اإلسالم [نص مطبوع] : نموذج الجزائر في العهد العثماني / مصطفى بن حموش. 

  سم. 21.5*30ص. ;  264 -. 2013الجزائر : منشورات باليمبسات,  

 9789931486022ر.د.م.ك 

1-965-904/1, 1-965-904/2 

  بن حموش, مصطفى    .6006

الجزائر :  -مساجد مدينة الجزائر وزواياها وأضرحتها في العهد العثماني [نص مطبوع] / مصطفى بن حموش. 
  سم.40ص ;   175 -. 2010دار األمة, 

 978996167231Xر.د.م.ك 

1-726-10/3, 1-726-10/1 

  بن حميدي، أمينة   .6007

الخارجي في المؤسسة " دراسة حالة الشركة الوطنية للنقل للسكك الحديدية " [نص مطبوع] /  اإلتصال الداخلي و
  سم. 30*21ورقة ;   119 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -أمينة بن حميدي. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.208/1 

  بن خالد، حكيمة   .6008

لرعاية كنشاط من أنشطة العالقات العامة في تحسين صورة الذهنية للمؤسسة [نص مطبوع] / حكيمة بن  دور ا
  سم. 30*21ورقة ;  157 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -خالد. 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.845/1 

  بن خالد، ع.المالك    .6009

اصل اإلجتماعي على التحصيل الدراسي للطلبة الجامعيين [نص مطبوع] / ع.النور حسناوي; تأثير مواقع التو
  سم. 27*21ورقة ;  172 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -ع.المالك بن خالد. 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1029/1 

  بن خالد، عبد الفتاح    .6010

ت العامة في تسيير المؤسسة الخدماتية أثناء األزمات [نص مطبوع] / بن عيسى كردغلي; عبد الفتاح دور العالقا
  .CDسم +  29*21ورقة ;  104 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بن خالد. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1980 

  بن خاوة، ياسين    .6011

المدية :  -اإلعالمية في ترقية العالقات العامة في الجزائر [نص مطبوع] / ياسين بن خاوة.   دور المؤسسات
  . CDسم +  29*21ورقة ;  124 -. 2021جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1973 



  بن خدة, ابن يوسف    .6012

وسف بن خدة; محل العين جبائلي لحسن زغدار; عبد الحكيم بن الشيخ  اتفاقيات ايفيان [نص مطبوع] / ابن ي
 سم.  22ص. ;   139 -. 1987الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -الحسين. 

1-965-43/3, 1-965-43/4 

  بن خدة, بن يوسف   .6013

ص.  139 -. 2002عية, الجزائر : ديوان المطبوعات الجام -إتفاقيات إيفيان [نص مطبوع] / بن يوسف بن خدة. 
 سم. 21; 

1-965-103/1, 1-965-103/2 

  بن خدة,بن يوسف   .6014

  سم.24ص. ; 639 -. 2010الجزائر : دار هومة,  -جذور أول نوفمبر [نص مطبوع] / بن يوسف بن خدة. 

 9789961654774ر.د.م.ك 

1-965-447/1 

  بن خدة، بن يوسف   .6015

الجزائر : دار الشاطبية للنشر و التوزيع,   -. 3ط.  -بن يوسف بن خدة.  /[نص مطبوع]  1954جذور أول نوفمبر 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  24ص. : غالف مل. و مص. ;  608 -. 2013

 9789931366379ر.د.م.ك 

SH/1-965-800/3, 1-965-800/1 

  بن خديجة، أحمد    .6016

التاريخ اإلقتصادي واإلجتماعي للدولة العثمانية [نص مطبوع] / حسين  إسهامات خليل إينالجيك من خالل كتابة 
  . CDسم +  27*21ورقة ;  106 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -رزيقة; أحمد بن خديجة. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1864 

  بن خرشف، ف.الزهراء   .6017

داخل المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / ف.الزهراء بن خرشف, ف.  التكوين وعالقته بالفعالية التنظيمية
  .CDسم +  30*21ورقة ;  140 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -الزهراء سليماني. 

 2014ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA081/1 

  بن خرف هللا, الطاهر    .6018

الجزائر : دار هومة,  -: الجزء األول / الطاهر بن خرف هللا. الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] 
 سم.24ص. ; 103 -. 2002

1-370-801.1/1, 1-370-801.1/2 

  بن خرف هللا, الطاهر    .6019

الجزائر : دار هومة,   -الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] : الجزء الخامس / الطاهر بن خرف هللا. 
 سم.24ص. ; 136 -. 2002

1-370-801.5/1, 1-370-801.5/2 



  بن خرف هللا, الطاهر    .6020

) بين التصور االيديولوجي و الممارسة السياسية [نص مطبوع] :  1989-1962النخبة الحاكمة في الجزائر (
الطاهر بن  مساهمة في التاريخ السياسي للجزائر المستقلة : الجزء الثاني: الممارسة السياسية للنخبة الحاكمة / 

  سم. 24ص. : غالف : ملون ;  291 -. 2007الجزائر : دار هومة,  -خرف هللا. 

 978996165100ر.د.م.ك 

SH/1-965-1025/1 

  بن خرف هللا، الطاهر    .6021

ص ;  130 -. 2007الجزائر : دار هومة,  -مدخل إلى التسويق السياسي [نص مطبوع] / الطاهر بن خرف هللا. 
  سم. 15*22

 9789961650608.ك ر.د.م

1-320-351/1, 1-320-351/2 

  بن خرف هللا،الطاهر    .6022

الجزائر : دار هومة,   -الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] : الجزء الرابع / الطاهر بن خرف هللا. 
  سم. 23ص. ; 119 -. 2003

 9947002177xر.د.م.ك 

1-370-801.4/1, 1-370-801.4/10 

  ،الطاهر  بن خرف هللا  .6023

الجزائر : دار   -الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] : الجزء الثالث عشر / الطاهر بن خرف هللا. 
  سم. 23ص. ; 149 -. 2006هومة, 

 9947015394ر.د.م.ك 

1-370-801.13/1, 1-370-801.13/10 

  بن خرف هللا،الطاهر    .6024

الجزائر : دار   -لجزء الثاني عشر / الطاهر بن خرف هللا. الوسيط في الدراسات الجامعية [نص مطبوع] : ا
  سم. 23ص. ; 138 -. 2006هومة, 

 9947013766ر.د.م.ك 

1-370-801.12/1, 1-370-801.12/2 

  بن خروبي، أمينة   .6025

 المدية : جامعة المدية, -واقع العالقات العامة داخل المؤسسات اإلجتماعية [نص مطبوع] / أمينة بن خروبي. 

  .CDسم +  30*21ورقة ;  145 -. 2014

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA115/1 

  بن خطيب, لسان الذيب    .6026

الجزائر : موفم,  -مثلى الطريقة في ظل الوثيقة [نص مطبوع] / لسان الذيب بن خطيب; عبد المجيد التركي. 
  سم.  24ن ; ص. : غالف : مصور باأللوا 159 -. 2011

 978993100049ر.د.م.ك  -. 140ص. -135بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-953-732/1 



  بن خلدون، أبي زكريا يحي   .6027

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد [نص مطبوع] / أبي زكريا يحي بن خلدون; عبد الحميد حاجيات.  
  سم. 24ملون ;  ص. : غالف 325 -). 2007(د.م) : (د.ن), (حوالي  -

 9789947241899ر.د.م.ك 

SH/1-920-2/1, SH/1-920-2/2 

  بن خلدون، عبد الرحمن   .6028

  -التعريف بابن خلدون و رحلته غربا و شرقا [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن خلدون, محمد بن تاويت الطنجي. 

  سم. 17*24ص. : مجلد. ;  459 -.  2007الجزائر : وزارة الثقافة, 

 9789947242018ك ر.د.م.

SH/1-920-214/1, SH/1-920-214/2 

  بن خلدون، عبد الرحمن بن محمد   .6029

بيروت : شركة دار األرقم   -مقدمة ابن خلدون [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن محمد بن خلدون; أحمد الزعبي. 
  سم. 25ص. : غالف مصور باأللوان ;    720 -بن أبي األرقم, [د.ت]. 

 9953442991ر.د.م.ك 

SS/1-301-1081/1 

  بن خلفة، حنيفة   .6030

المدية : جامعة المدية,   -عمالة األطفال وعالقتها باإلنحراف [نص مطبوع] / مليكة غزال; حنيفة بن خلفة. 
  سم. 30*21ورقة ;  164 -. 2017

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.879/1 

  بن خليف، عبد الوهاب    .6031

الجزائر : دار دزاير   -تاريخ الحركة الوطنية من اإلحتالل إلى االستقالل [نص مطبوع] / عبد الوهاب بن خليف. 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  23ص. : غالف مل. و مص. ;  312 -. 2013أنفو, 

 9789931327356ر.د.م.ك 

1-965-822/2, 1-965-822/1 

  بن خليفة، محمود   .6032

الجزء الثاني [نص مطبوع] : نماذج من التوظيفات العصابية و -علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي
 264 -. 2009الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -الذهانية / عبد الرحمان سي موسي; محمود بن خليفة. 

  سم.  23ص. : غالف مصور ; 

 81192099619ر.د.م.ك 

SS/1-150-230.2/5, SS/1-150-230.2/6 

  بن خليفة، محمود*   .6033

الجزء الثالث [نص مطبوع] : نماذج من التوظيفات الحدية و العائلية / -علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي
ص. :  238 -. 2009الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -عبد الرحمان سي موسي; محمود* بن خليفة. 

  سم.  23ف مصور ; غال

 51193099619ر.د.م.ك 

SS/1-150-230.3/7, SS/1-150-230.3/8 



  بن خليفة،محمود   .6034

الجزء األول [نص مطبوع] : األنظمة النفسية ومظاهرها في  -علم النفس المرضي التحليلي و اإلسقاطي 
ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر :  -االختبارات اإلسقاطية / عبدالرحمان سي موسي; محمود بن خليفة. 

  سم.  23ص. : غالف ملون ;  304 -. 2008

 71186099619ر.د.م.ك 

SS/1-150-230.1/1, SS/1-150-230.1/2 

  بن خوشة، سليمة    .6035

سنوات" [نص مطبوع] /   05-03دراسة تشخيصية لألطفال ذوي صعوبات التعلم النمائية في الروضة من "
  سم. 27*21ورقة ;   013 -. 2020امعة المدية, المدية : ج -سليمة بن خوشة. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1580/1 

  بن خوشة، منيرة   .6036

أثر اإلتصال التسويقي على ترقية السياحة في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة الديوان الوطني للسياحة  
  سم. 30*21ورقة ;   130 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -. ) / هاجر معطار; منيرة بن خوشة2014-2015(

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.245/1 

  بن دادة أحمد شوقي، وليد    .6037

اإلستشراق الفني الفرنسي [نص مطبوع] : فن التصوير الرومانسي ودوره في الجزائر / وليد بن دادة أحمد 
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -شوقي. 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.282/1 

  بن دالي براهم، مدينة   .6038

م) [نص مطبوع] / وهيبة فرطاسي;  17-16ه/ 11-10ائر في الفترة العثمانية خالل القرنيين (أسواق مدينة الجز
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مدينة بن دالي براهم. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.411/1 

  بن داهة,عدة   .6039

  سم.23ص. ; 112 -. 2005الجزائر : دار الخلدونية,  -عدة بن داهة.  معسكر عبر التاريخ [نص مطبوع] /

 9961520254ر.د.م.ك 

1-965-325/1, 1-965-325/2 

  بن داهة، عدة   .6040

:  1962-1830االستيطان [نص مطبوع] : و الصراع حول ملكية األرض إبان االحتالل الفرنسي للجزائر 

  سم. 15*23ص. : غالف مصور. ;  569  -. 2008رة المجاهدين, الجزائر : وزا -/ عدة بن داهة.  2الجزء 

 9789961846919ر.د.م.ك   -ص.  563 -ص. 540ص. بيبليو:  539 -ص. 486المالحق : 

SH/1-965-69.2/1, SH/1-965-69.2/2 



  بن داود، إسماعيل   .6041

المدية :  -إسماعيل بن داود.   الميول المهنية و عالقتها بالذكاءات المتعددة [نص مطبوع] / إسماعيل فندوشي;
  سم.  27*21ورقة ;  92 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1451/1 

  بن داود، نصر الدين    .6042

م الى القرن  13ه/7الحياة الفكرية و التعليمية بتلمسان [نص مطبوع] : من خالل علماء بني مرزوق من ق
ص. : غالف مصور ; 189 -. 2011الجزائر : كنوز للنشر و التوزيع,  -نصر الدين بن داود.  م. /16ه/10
  سم.17سم*24

 9789947908020ر.د.م.ك   -ص.  183 -ص. 173بيبليو: 

1-922-18/1, 1-922-18/2 

  بن داود، وفاء   .6043

المتوسطة [نص مطبوع] / ريمة بوشكوة;  المعاملة الوالدية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة 
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -وفاء بن داود. 

 2016:  2016ل م د : علم النفس :  -ماستر

MMA.SS.662/1 

  بن دحمان، حفيظة    .6044

صفوة االعتبار   رأي محمد بيرم الخامس في اإلحتالل الفرنسي للجزائر [نص مطبوع] : من خالل كتابه (
ص. :  263 -. 2013الجزائر : منشورات الريامية,  -بمستودع األمصار و األقطار ) / حفيظة بن دحمان. 

 (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23غالف ملون و مصور ; 

1-965-753/1, 1-965-753/2 

  بن دهينة ، مصطفى    .6045

مسيرة الكفاح الوطني بمنطقة تندوف خالل فترة االحتالل   قطوف من تاريخ تندوف [نص مطبوع] : مقاربة في
 15*22ص. ;  72 -. 2010الجزائر : المجلس االعلى للغة العربية,  -الفرنسي للجزائر / مصطفى بن دهينة. 

 سم.

SH/1-965-1079/1 

  بن رادة، نورة    .6046

نص مطبوع] / إكرام باأحمد; نورة [ 2020دور الفايسبوك في تشكيل الرأي العام حول مشروع تعديل الدستور 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  184 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بن رادة. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1959 

  بن رحال , يمينة   .6047

م 1973-ه1393م / 1888-ه1306الشيخ أبو اليقظان إبراهيم ابن الحاج عيسى و قضايا عصره [نص مطبوع] : 
(الجزائر وزارة   -سم.  24ص. : غالف مص. مل. ;  272 -. 2013الجزائر : دار اإلرشاد,  -يمينة بن رحال.  /

  الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). 

 9789947955284ر.د.م.ك  -المالحق. 

1-920-65/1, 1-920-65/2 



  بن رحال, الزبير    .6048

م / الزبير بن رحال.  1940-1889باديس [نص مطبوع] : رائد النهضة العلمية و الفكرية اإلمام عبد الحميد بن 
  (من أعالم الجزائر).  -سم.  24ص. : غالف مصور. ;  173 - . 2009الجزائر : دار الهدى,  -

 9789961600223ر.د.م.ك   -ص.  171 -ص. 168ص. البيبليو:  167 -ص. 159المالحق: 

1-965-269/1, 1-965-269/2 

  بن زرقة، حنان    .6049

دور اإلعالم الجواري بالشرطة في بناء العالقات العامة بأمن والية المدية األمن المروري [نص مطبوع] / فاتح  
  سم.  30*21ورقة ;  118 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -يوسفي; حنان بن زرقة. 

 2015:  ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية -ماستر

MMA.SH.256/1 

  بن زرقة، كريمة   .6050

الكفاءة اإلجتماعية وعالقتها بتقدير الذات لدى المراهق المتمدرس في السنة الثانية ثانوي [نص مطبوع] / حورية  
  سم.  30*21ورقة ;  120 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -حميدوش; كريمة بن زرقة. 

 2017ية : ل م د : علم النفس : المد -ماستر

MMA.SS.677/1 

  بن زرقة، نجاة    .6051

دور اإلتصال الخارجي في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / إبتسام عطاء هللا; نجاة  
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بن زرقة. 

 2016لمدية : ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : ا -ماستر

MMA.SH.533/1 

  بن زموري، عقيلة   .6052

المدية   -م [نص مطبوع] / كهينة بورنان; عقيلة بن زموري. 1962م/1956أزمة القيادة في الوالية السادسة من 
  سم.  27*21ورقة ;  166 -. 2018: جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1187/1 

  يباك، حليمة بن ز  .6053

المدية : جامعة  -األدوار الزوجية وعالقتها بالتوافق الزواجي [نص مطبوع] / فضيلة بداوي; حليمة بن زيباك. 
  سم. 30*21ورقة ;  112 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.174/1 

  بن زينب// زينب    .6054

المدية : جامعة المدية,   -وعالقته بالتحصيل الدراسي [نص مطبوع] / بن زينب// زينب.  الرضا عن الحياة 
  ورقة.  27*21ورقة ;  165 -. 2018

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1069/1 



  بن زينب، زهية   .6055

) [نص مطبوع] / خديجة حميدية; م 17-16ه/  11- 10دور المرأة في سياسة الدولة العثمانية ما بين القرنيين (
  سم. 30*21ورقة ;  154 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -زهية بن زينب. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.873/1 

  بن ساحة، حبيبة    .6056

صري; [نص مطبوع] / هناء منا 458- 1065ه/  668 -م  69ميناء بجاية في عهدي الحماديين و الموحدين 
  سم. 27*21ورقة ;  177 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -حبيبة بن ساحة. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1141/1 

  بن ساري، مسعود    .6057

ص. :  470 -. 2011(د.م) : (د.ن),  -جماليات المكان في حاضرة تلمسان [نص مطبوع] / مسعود بن ساري. 
 سم.  23باأللوان ; غالف مصور 

SH/1-965-1006/1, SH/1-965-1006/2 

  بن ساسي،إبراهيم   .6058

ص. : ENAG, 2011. - 228الجزائر :  -من أعالم الجنوب الجزائري [نص مطبوع] / إبراهيم بن ساسي. 
  سم.  24غالف مصور ; 

 9789931001058ر.د.م.ك 

1-922-15/1, 1-922-15/2 

  بن ساعو ، محمد   .6059

 -[نص مطبوع] / محمد بن ساعو.  1962-1954العلماء المسلمين الجزائريين و الثورة التحريرية  جمعية

  سم. 17*24ص. ;  228 -. 2016الجزائر : دار األمة, 

 9789961673478ر.د.م.ك 

SH/1-965-983/1, SH/1-965-983/2 

  بن سالم، الزهرة    .6060

المدية : جامعة  -دراسي [نص مطبوع] / الزهرة بن سالم. تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على التحصيل ال
  سم. 27*21ورقة ;  184 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1046/1 

  بن سالم، جمال الدين    .6061

ولى بالوالية الثالثة متبوعة  أنظروا إلى أسلحتنا....أنظروا إلى أطبائنا ... [نص مطبوع] : وقائع المنطقة األ
(سلسلة  -سم.  16*24ص. ;  ENAG, 2011. - 386الجزائر :  -بملحمة سي حميمي / جمال الدين بن سالم. 

  المترجمات). 

 9789931000976ر.د.م.ك 

SH/1-965-968/1 



  بن سالمي، جميلة   .6062

[نص مطبوع] / إيمان طالبي; جميلة بن إبن عربشاه مؤرخا من خالل كتابه "عجائب المقدور في نوائب تيمور" 
  سم. 27*21ورقة ;  156 -. 2018المدية : جامعة المدية,   -سالمي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1119/1 

  بن سراية، أحالم   .6063

المدية :   -  السياسة الفاطمية في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا [نص مطبوع] / حنان داود; أحالم بن سراية.
  سم.  27*21ورقة ;  145 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1237/1 

  بن سعد, أبي عبد الرحمن عادل    .6064

المواريث و أحكامها في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] : من كالم شيخ اإلسالم إبن تيمية و العالمة محمد بن  
ص. : غالف  135 -. 2007لبنان : دار الكتب العلمية,  -/ أبي عبد الرحمن عادل بن سعد.  صالح العثيمين

  سم. 24مصور ; 

 3560674512ر.د.م.ك 

SH/1-250-50/1 

  بن سعدي، أمينة   .6065

المدية :   -دور تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال الحديثة في تطوير اآلداء اإلعالمي [نص مطبوع] / أمينة بن سعدي. 
  . CDسم +  29*21ورقة ;  121 -. 2021معة المدية, جا

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2191 

  بن سالمة، الربعي    .6066

الجزائر : ديوان   -الحضارة العربية اإلسالمية بين التأثر و التأثير [نص مطبوع] / الربعي بن سالمة. 
  سم.24ص.مل. ; ص. : م270  -. 2009المطبوعات الجامعية, 

 9789961012925ر.د.م.ك 

1-953-464/10, 1-953-464/2 

  بن سالمة، رجاء   .6067

 -التذكير و التأنيث [نص مطبوع] : الجندر / رجاء بن سالمة; دروسال كورنل; جنفييف فريس; ...[و آخرون]. 

 فاهيم عالمية).(سلسلة م -سم.  21ص. ;  192 -. 2005الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي, 

SS/1-301-751/1, SS/1-301-751/2 

  بن سليمان، شهيرة    .6068

المدية  -اإلدارة اإللكترونية و دورها في تحسين األداء الوظيفي [نص مطبوع] / ليلى هاللي; شهيرة بن سليمان. 
  سم.  27*21ورقة ;  117 -. 2019: جامعة المدية, 

 2019: ل م د : علم االجتماع : المدية  -ماستر

MMA.SS.1462/1 



  بن سليمان، فتيحة   .6069

غموض الدور المهني و عالقته باإلحتراق النفسي لدى مستشاري التوجيه و اإلرشاد المدرسي و المهني [نص  
  سم. 30*21ورقة ;  115 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / حنان سي موسى; فتيحة بن سليمان. 

 2015نفس : المدية : ل م د : علم ال -ماستر

MMA.SS.188/1 

  بن سماعيلي , محمد   .6070

 -. 2013الجزائر : دار شطايبي,  -المظفرة [نص مطبوع] / محمد بن سماعيلي.  1954من وقائع ثورة نوفمبر 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -سم.  24ص. : غالف مل.و مص. ;  414

 9789931318651ر.د.م.ك 

1-965-806/3, 1-965-806/1 

  بن سماعيلي, محمد   .6071

من دواعي و نتائج مقاومة و ثورات سكان والية عين الدفلى [نص مطبوع] : انتفاضة أوالد الشيخ و هراوات 
 24ص. : غالف مص.و مل. ;  207 -. 2013الجزائر : دار شطايبي,  -م انموذجا / محمد بن سماعيلي. 1948

  سم.

 9789931439011ر.د.م.ك  -ص.  206ليو: بيب

SH/1-965-785/3, 1-965-785/1 

  بن سمينة ، محمد    .6072

  -أسس مشروع النهضة عند اإلمام عبد الحميد بن باديس [نص مطبوع] : الجزء االول / محمد بن سمينة. 

  سم. 17*24ص. ;  462 -. 2014الجزائر : دار الكتاب, 

 9961831625ر.د.م.ك 

SH/1-920-219.1/5, SH/1-920-219.1/6 

  بن سمينة ، محمد    .6073

  -أسس مشروع النهضة عند اإلمام عبد الحميد بن باديس [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد بن سمينة. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  408 -. 2014الجزائر : دار الكتاب العربي, 

 9789961831847ر.د.م.ك 

SH/1-920-219.2/6, SH/1-920-219.2/7 

  بن سودة، فرحات    .6074

تحضير الثورة الجزائرية في منطقة الونزة : لخضر بن سودة [نص مطبوع] : هرس جبال الونزة : مصدر 
ص. : غالف مصور. ;  84 -. 2007الجزائر : بالد للنشر و التوزيع,  -تصريحات أولية / فرحات بن سودة. 

  سم. 15*21

 9789961847329ر.د.م.ك  -ص.  84بيبليو: 

SH/1-920-215/1 

  بن شريف , أحمد   .6075

الجزائر : دار   -حديث المقاتل [نص مطبوع] : مذكراته أيام الثورة و ما قبلها / أحمد بن شريف; أحمد سبع. 
  سم. 24ص. : غالف ك مصور باأللوان ;  248 -. 2013أسامة, 

 9789961404023ر.د.م.ك 

SH/1-965-811/1, SH/1-965-811/2 



  بن شعبان، كهينة    .6076

 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -الرقص الشعبي الفلكلوري(منطقة تيديكلت) [نص مطبوع] / كهينة بن شعبان. 

  سم.  30*21ورقة ;  129

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.346/1 

  بن شكاو، سارة    .6077

المدية :   - ير اإلداري [نص مطبوع] / إيمان بن مزيان; سارة بن شكاو. الصراع في المنظمة و فعالية التسي
  سم.  27*21ورقة ;  128 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.990/1 

  بن شهرة، حسان    .6078

  -راوي / حسان بن شهرة. عمارة األضرحة و تأثيرها في الهوية الوطنية [نص مطبوع] : ضريح سيدي الصح 

  سم.  27*21ورقة ;  261  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1495/1 

  بن شهرة، مدني   .6079

عمان : دار   -االصالح االقتصادي و سياسة التشغيل [نص مطبوع] : التجربة الجزائرية / مدني بن شهرة. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  308 -. 2009لنشر و التوزيع, الحامد ل

 9789957323905ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-749/1, SS/1-301-749/2 

  بن شوشة، أسيا   .6080

 -ظاهرة الوشم وعالقتها باإلكتئاب وأنماط األليات الدفاعية [نص مطبوع] / ع.القادر صوالحي; أسيا بن شوشة. 

  سم.  27*21ورقة ;  145  -. 2018ية : جامعة المدية, المد

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1070/1 

  بن شوشة، حسينة    .6081

العالقات العامة عبر األنترنت و دورها في تحسين اآلداء الوظيفي [نص مطبوع] / أمال فخار; حسينة بن شوشة. 
  سم.  30*21ورقة ;  145 -  .2017المدية : جامعة المدية,  -

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.837/1 

  بن صابر، أمينة   .6082

مهارات السياقة (المعرفية، اإلنفعالية الحسية الحركية) والفروق الجنسية بين الجنسين لقيادة المركبات لدى 
 27*21ورقة ;  152 -. 2019المدية : جامعة المدية,  - المتربصين الشباب [نص مطبوع] / أمينة بن صابر.

  سم.

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1518/1 



  بن صابر، سليم    .6083

المدية : جامعة  -اإلعالم المحلي ودوره في التوعية الصحية [نص مطبوع] / محمد متيجي; سليم بن صابر. 
  سم. 30*21ورقة ;  168 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.922/1 

  بن صابر، لطيفة   .6084

المدية : جامعة  -مهنة الطبيب بين ضغط العمل وتقدير المجتمع [نص مطبوع] / سامية شويار; لطيفة بن صابر. 
  سم. 30*21ورقة ;  145 -. 2016المدية, 

 2016: علم االجتماع : المدية : ل م د  -ماستر

MMA.SS.573/1 

  بن صابر، لطيفة   .6085

المدية : جامعة  -مهنة الطبيب بين ضغط العمل وتقدير المجتمع [نص مطبوع] / سامية شويار; لطيفة بن صابر. 
  سم. 30*21ورقة ;  145 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.573/1 

  بن صادق،عبد الوهاب    .6086

 -. 2016الرياض : جامعة الملك سعود,  -. 2ط.  -التلوث البيئي [نص مطبوع] / عبد الوهاب بن صادق. 

 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ; 146

SS/1-301-553/1, SS/1-301-553/2 

  بن صالح، حميد    .6087

المدية : جامعة  -لمتوسط [نص مطبوع] / حميد بن صالح.  العنف األسري وأثره على التحصيل الدراسي لتالميذ ا
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.880/1 

  بن صفية، لوناس    .6088

ورقة ;   120 -.  2015المدية, المدية : جامعة  -النافورة األثرية لوالية تيبازة [نص مطبوع] / لوناس بن صفية.  
  سم. 30*21

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.283/1 

  بن صوشة، بوبكر    .6089

 -) [نص مطبوع] / إسماعيل بلي; بوبكر بن صوشة. 1962-1954التنظيم اإلداري للثورة في الوالية الرابعة (

  سم.  30*21ورقة ;  120  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.264/1 

  بن طاطا، نور الهدى    .6090

المدية :  -األفكار االعقالنية وعالقتها بالضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة [نص مطبوع] / نور الهدى بن طاطا. 



  سم.  30*21ورقة ;  115 -. 2017جامعة المدية, 

 2017س : المدية : ل م د : علم النف -ماستر

MMA.SS.678/1 

  بن طاهر، حياة    .6091

المدية :  -ضغوط العمل وإنعكاساتها على األداء الوظيفي [نص مطبوع] / صابرينة حسين; حياة بن طاهر.  
  سم. 30*21سم ;  105 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.011/1 

  يب، نصر الدين  بن ط  .6092

 -. 2013الجزائر : دار بن طيب للنشر و التوزيع,  -الحركة االنطباعية [نص مطبوع] / نصر الدين بن طيب. 

  (وزارة الثقافة : وزارة الثقافة). -سم.  21*30ص. : غالف مصور. إيض. ;  192

 9789943191280ر.د.م.ك   -ص.  190 -ص. 186بيبليو: 

1-745-30/1, 1-745-30/2 

  بن عامر, عثمان عمر    .6093

بنغازي :   -مفاهيم أساسية في علم االجتماع والعمل اإلجتماعي [نص مطبوع] / عثمان عمر بن عامر. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  318 -. 2002منشورات جامعة قان يونس, 

 9959240401ر.د.م.ك 

SS/1-301-155/1, SS/1-301-155/2 

  بن عامر، المختار    .6094

الجزائر :   -لوعظ و االعتبار من كالم العزيز الغفار [نص مطبوع] : الجزء األول / المختار بن عامر. واحة ا
 سم.24ص. : مل. ; 359 -. 2011وزارة الشؤون الدينية و األوقاف, 

  بن عباد، رزيقة    .6095

شيكر; رزيقة بن عباد. القدرات الذهنية وعالقتها بالتحصيل الدراسي في مادة الرياضيات. [نص مطبوع] / عبلة 
  سم.  27*21ورقة ;  69 -.  2020المدية : جامعة المدية,  -

  2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1637/1 

  بن عبد هللا,سعيد    .6096

العدالة في الجزائر من األصول إلى اليوم [نص مطبوع] : الجزء الثاني: عدالة جبهة التحرير الوطني و أثرها 
 -سم. 24ص. ; 487 -. 2010الجزائر : مؤسسة نيسو للنشر,  -ى الدولة الجزائرية / سعيد بن عبد هللا. عل

  (سلسلة المترجمات).

 9789947995129ر.د.م.ك   -ص.  481 -ص. 468بيبليو : 

1-965-416.2/1, 1-965-416.2/2 

  بن عبد هللا,سعيد    .6097

الجزائر : نيسوللنشر,   -اليوم,الجزء األول [نص مطبوع] / سعيد بن عبد هللا. العدالة في الجزائر من األصول إلى 
 سم.24ص. ; 366 -. 2011

1-965-416.1/1, 1-965-416.1/2 



  بن عبورة، محمد    .6098

 -) / محمد بن عبورة. 1962/1961) [نص مطبوع] : إضطرابات وهران (O.A.Sالمنظمة السرية المسلحة (

  سم. 23ص. : غالف مصور باأللوان ;  248 -]. 2013العربي, [حواليالجزائر : دار القدس 

 9789947927755ر.د.م.ك 

SH/1-965-977/1, SH/1-965-977/2 

  بن عبيد، فؤاد    .6099

القاهرة : دار الكتاب  -اإلجتهاد المقاصدي عند الفقيه الباجي [نص مطبوع] : الجانب النظري / فؤاد بن عبيد. 
  سم. 17*24ص. : غالف مص. مل. ;  520 -. 2012الحديث, 

 9789773504916ر.د.م.ك 

SH/1-250-80/1, SH/1-250-80/2 

  بن عدة، حليمة   .6100

دور العالقات العامة عبر األنترنت في ترقية قطاع السياحة في الجزائر [نص مطبوع] / مريم سطاري; حليمة 
  سم. 30*21ورقة ;  187 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -بن عدة. 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.832/1 

  بن عدة، سلمى    .6101

 -برنامج إرشادي قائم على السيكودراما لخفض العدوان لدى الطفولة المتأخرة [نص مطبوع] / سلمى بن عدة. 

  . CDسم +  30*21ورقة ;  92 -. 2014[د.م] : جامعة المدية, 

 2014د : علم النفس : المدية : ل م  -ليسانس

.MA.SS.1868/1 

  بن عدة، عبد العزيز    .6102

المدية : جامعة  -التفاعلية ووسائلها في إذاعة المدية المحلية [نص مطبوع] / عبد العزيز بن عدة, سعاد قيرواني. 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  132 -. 2014المدية, 

 2014المدية : ل م د : اتصال و عالقات عامة :  -ماستر

MMA097/1 

  بن عدة، مروة    .6103

اإلتصال الداخلي ودوره في تجسيد المسؤولية اإلجتماعية في المؤسسة الصحية [نص مطبوع] / فاطمة خديم; 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  82 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -مروة بن عدة. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1979 

  بن عدي، يوسف    .6104

بيروت : الدار العربية   -أسئلة التنوير والعقالنية في الفكر العربي المعاصر [نص مطبوع] / يوسف بن عدي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  208 -. 2010للعلوم ; الجزائر : منشورات اإلختالف, 

 9789947945001ر.د.م.ك 

SH/1-120-39/1, SH/1-120-39/2 



  بن عراب عبد القادر    .6105

الجزائر : دار   -. 03ط. -فرانز فانون [نص مطبوع] : رجل القطيعة / بن عراب عبد القادر; يخلف عبد السالم. 
  سم.24ص. : غالف: مصور ;  72 -. 2013بهاء الدين للنشر والتوزيع, 

 9789931322511 ر.د.م.ك -. 69ص. -67بيبيليوغرافيا : ص. 

SH/1-920-188/1, SH/1-920-188/2 

  بن عربي، محي الدين    .6106

بيروت : دار المتنبي,    -. 02الطبعة -كتاب المعرفة [نص مطبوع] / محي الدين بن عربي; سعيد عبدالفتاح. 
 سم. 17×24ص. ;  221 -. 2006

SH/1-210-115/1 

  بن عربي، محي الدين    .6107

ص. ;  193 -. 2011الجزائر : ثالة,  -االول [نص مطبوع] / محي الدين بن عربي.  فصوص الحكم : الجزء
  ).Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم.  23

 9789931348023ر.د.م.ك 

SH/1-260-22.1/1 

  بن عربي، محي الدين    .6108

ص. ;  441 -. 2011الجزائر : ثالة,  -ي. فصوص الحكم : الجزء الثاني [نص مطبوع] / محي الدين بن عرب
  ).2011: تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية 2011(تلمسان عاصمة الثقافة اإلسالمية -سم.  23

 9789931348030ر.د.م.ك 

SH/1-260-22.2/1 

  بن عروس، بوعالم    .6109

المدية :  -بن عروس.  م) [نص مطبوع] / ربيع بكدي; بوعالم12-م11ه/6-ه 5الحرف في األندلس القرنيين (
  ورقة.  27*21ورقة ;  99 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1381/1 

  بن عروس، يحيى    .6110

المدية : جامعة المدية,   -المخدرات في الوسط الجامعي. [نص مطبوع] / ضياف الخالدي; يحيى بن عروس. 
  سم. 27*21ورقة ;  103 -. 2020

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1651/1 

  بن عزيز، خديجة    .6111

دور العالقات العامة داخل المؤسسات األمنية للوقاية من والحد من حوادث المرور [نص مطبوع] / نبيلة 
  سم.  30*21ورقة ;  152 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -طهراوي; خديجة بن عزيز. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.534/1 

  بن عسلة، منصور   .6112

دراسة تأثير عوامل التلف على المواقع األثرية الساحلية (مدينة شويا) بجيجل [نص مطبوع] / عبد الحق آيت 



  سم.  30*21ورقة ;  112 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -معمر; منصور بن عسلة. 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.719/1 

  بن عطية,فاروق    .6113

الجزائر : منشورات   -[نص مطبوع] / فاروق بن عطية.  1962-1954األعمال اإلنسانية أثناء حرب التحرير 
  سم.24ص. ; 325 -. 2010دحلب, 

 98789961612514ر.د.م.ك 

1-965-393/1, 1-965-393/2 

  بن علي، يمينة   .6114

- ه535صورة األندلس من خالل كتاب الزهرات المنثورة في نكت األخبار المأثورة إلبن السماك العاملي (
ورقة ;   103 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -م) [نص مطبوع] / فطيمة بومهدي; يمينة بن علي. 1141

  .CDسم +  29*21

 2021المدية :  ل م د : تاريخ :  -ماستر

MMA.SH.1888 

  بن عمار بن منصور , ليلى    .6115

الجزائر : دار   -فرحات عباس ذلك الرجل المظلوم [نص مطبوع] / ليلى بن عمار بن منصور, حسين لبراش. 
  (دراسات ووثائق : دراسات ووثائق).  -سم.  21ص. : غالف مص.مل. ;  394 -. 2011الجزائر للكتب, 

 9789947897324ك ر.د.م. -المالحق. 

SH/1-965-1139/1, SH/1-965-1139/2 

  بن عمار، الشيخ العربي   .6116

بيروت : الدار العربية  -تراجم المبدعينمن علماء المسلمين [نص مطبوع] / الشيخ العربي بن عمار. 
 سم.24ص. : مل. ; 517 -. 2007للموسوعات, 

1-920-27/1, 1-920-27/2 

  بن عمارة، سعيدة    .6117

تواصل المصلحين الجزائريين مع مجلة الزيتونة التونسية خالل النصف األول من القرن العشرين [نص مطبوع]  
  سم.  30*21ورقة ;  149 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -مليكة اليوسفي; سعيدة بن عمارة.  /

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.804/1 

  براهيم بن عمر ، بيوض ا  .6118

 -. 2013الجزائر : إيفي ميديا للنشر و التوزيع,  -أعمالي في الثورة [نص مطبوع] / بيوض ابراهيم بن عمر. 

  سم. 16* 23ص. : غالف ملون. ;  157

 9789931428015ر.د.م.ك  - ص.  154 -ص. 139مالحق: 

1-965-908/1, 1-965-908/2 

  بن عمر ، مصطفى    .6119

ص. ;  274 -.  2009الجزائر : دار هومه,  -... [نص مطبوع] / مصطفى بن عمر.  الطريق الشاق الى الحرية



  سم. 15.5*23

 978996166715ر.د.م.ك 

SH/1-965-1068/1, SH/1-965-1068/3 

  بن عمر, باعزيز    .6120

ز من ذكرياتي عن اإلمامين الرئيسين [نص مطبوع] : عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير اإلبراهيمي / باعزي
  سم. 23ص. ; 140 -. 2007الجزائر : منشورات الحبر,  -الثانية.  -بن عمر. 

 9961965000ر.د.م.ك 

1-965-341/1, 1-965-341/2 

  بن عمر, باعزيز    .6121

من ذكرياتي عن اإلمامين الرئيسين عبد الحميد بن باديس و محمد البشير اإلبراهيمي [نص مطبوع] / باعزيز بن 
  سم. 23ص. ;  137 -. 2008الجزائر : منشورات الحبر,  -. 2ط. -عمر. 

 00965099619ر.د.م.ك 

1-928-80/1 

  بن عمر، حمدادو   .6122

لقطة العجالن [نص مطبوع] : في شرف الشيخ عبد القادر بن زيان وأنه من بني زيان ملوك تلمسان للشيخ أبي  
ص. 156 -. 2011لشؤون الدينية و األوقاف, الجزائر : وزارة ا  -ه) / حمدادو بن عمر. 1238راس الناصر (ت

  سم. 24: غالف مص.مل. ; 

 9789947907726ر.د.م.ك 

1-920-62/1, 1-920-62/2 

  بن عمر، حمدادو   .6123

 -عرفانية الخطاب من خالل رسائل علماء المغرب األقصى و األوسط [نص مطبوع] / حمدادو بن عمر. 

(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة   -سم.  24ص. ;  336 -. 2013الجزائر : دار الكوثر للنشر و التوزيع, 
  الثقافة).

 9789931914556ر.د.م.ك 

SH/1-260-14/1 

  بن عمر، عواج   .6124

الجزائر : دار   -. 02ط. -/ مصطفى لكحل; عواج بن عمر.  Schizophrénieالفصام [نص مطبوع] = 
  ).1(سلسلة المصطفى النفسية ;  -سم.  24ص. : غالف مصور. ;  48 -. 2012الخلدونية, 

 9789961524824ر.د.م.ك  -ص.  46 -ص. 45بيبليو: 

SS/1-150-772/1, SS/1-150-772/2 

  بن عمري، الطاهر    .6125

المدية : جامعة  -مأمون العباسيين [نص مطبوع] / أحمد بسيلة; الطاهر بن عمري. الشعوبية في عهد األمين وال
  سم. 27*21ورقة ;  145 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1134/1 



  بن عمور، خديجة    .6126

لمانيا و اإلسالم خالل القرنيين العالقات العثمانية األلمانية من خالل كتاب عبد الرؤوف سنو [نص مطبوع] : أ
  سم. 30*21ورقة ;  187 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -م / خديجة بن بريح; خديجة بن عمور.  19-20

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.980/1 

  بن عمور، فتحي    .6127

 120 -. 2015المدية : جامعة المدية,  - قصبة مدينة الجزائر [نص مطبوع] : دراسة أثرية / فتحي بن عمور.

  سم.  30*21ولرقة ; 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.167/1 

  بن عمور، محي الدين   .6128

قياس جودة الخدمات بالمتاحف [نص مطبوع] : المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية لوالية المدية / 
 سم.  30*21ورقة ;  120 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مور. محي الدين بن ع

MMA.ART.383/1 

  بن عميرة، محمد   .6129

الجزائر : موفم للنشر,  -دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب اإلسالمي. [نص مطبوع] / محمد بن عميرة. 
  سم.24ص. ; 335 -. 2011

 9789931000518ر.د.م.ك 

1-953-412/1, 1-953-412/2 

  بن عوالي، أشواق   .6130

المدية : جامعة  -آليات جذب الجمهور إلى المتحف [نص مطبوع] : متحف المجاهد بتيارت / أشواق بن عوالي. 
  سم. 30*21ورقة ;  114 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.348/1 

  بن عياد، عبد القادر    .6131

ت المائية الرومانية في الجزائر والية عين الدفلى [نص مطبوع] / محمد عبد الرحمان سعد السعود; عبد المنشآ
  سم. 30*21ورقة ;  129 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -القادر بن عياد. 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.721/1 

  بن عياد، عبد هللا    .6132

الت اإلتصال اإلجتماعي في التصدي لظاهرة العنف في المالعب الجزائرية [نص مطبوع] / جمال  إستخدام حم
  سم.  30*21ورقة ;  115 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -رمالي; عبد هللا بن عياد. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.253/1 

  دية بن عيجة، سع  .6133

على سلوك الطفل الجزائري [نص مطبوع] / عبد القادر بوزيد; سعدية بن  - كونان- تأثير المسلسل الكارتوني



  سم. 30*21ورقة ;  168 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -عيجة. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.644/1 

  طيمة بن عيسى يحي، ف  .6134

واقع اإلعالم المدرسي الموجه للتالميذ من منظور مستشاري التوجيه المدرسي واألساتذة في مؤسسات التعليم  
ورقة  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -الثانوي [نص مطبوع] / أم السعد دحماني; فطيمة بن عيسى يحي. 

  سم. 30*21; 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.661/1 

  بن عيسى، أنيسة   .6135

المدية :  -األنصاب الجنائزية للموقع األثري رابيدوم [نص مطبوع] / ف.الزهراء علوش; أنيسة بن عيسى.  
  سم.  30*21ورقة ;  90 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.144/1 

   بن عيسى، بكير بوعروة  .6136

 -م [نص مطبوع] / بكير بوعروة بن عيسى. 1088-775ه/  484-138تاريخ علماء الفلك في بالد األندلس (

  سم. 23ص ;  234 -. 2010الجزائر : دار سنجاق الدين للكتاب, 

 9789947980002ر.د.م.ك 

SH/1-953-589/1, SH/1-953-589/2 

  بن عيسى، حنفي   .6137

الجزائر : ديوان المطبوعات   -. 6ط.  -ص مطبوع] / حنفي بن عيسى. محاضرات في علم النفس اللغوي [ن
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  294 -. 2011الجامعية, 

 9789961006054ر.د.م.ك 

SS/1-150-863/1, SS/1-150-863/2 

  بن عيسى، خالد    .6138

إستراتيجيات التعامل مع الضغوطات المهنية وعالقتها بفعالية التدريس لدى معلمي أقسام السنة األولى إبتدائي 
  .CDسم +  30*21ورقة ; 169 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / خالد بن عيسى.  

 2014ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA001/1 

  لزهراء  بن عيسى، ف.ا  .6139

تقدير الذات وعالقته بالصحة النفسية لدى كبار السن المتقاعدين [نص مطبوع] / العلجة عواد; ف.الزهراء بن  
  سم. 27*21ورقة ;  162 -. 2018المدية : جامعة المدية,   -عيسى. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1059/1 

  بن عيسى، فاطمة الزهراء   .6140

ب المدن في المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] : الخلفيلت والتداعيات / سمية ميلودي; فاطمة الزهراء بن خرا



  .CDسم +  29*21ورقة ;  66 -. 2021المدية : جامعة المدية,   -عيسى. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1900 

  بن عيسى، فتيحة   .6141

م) [نص مطبوع] / رفيعة بن هالل;  908-827ه/ 296-212األغلبية وصقلية ( العالقات التجارية بين الدولة
  سم. 30*21ورقة ;   160 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فتيحة بن عيسى. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.456/1 

  بن عيسى، كريم    .6142

 -معي [نص مطبوع] / بالل بوغرارة; كريم بن عيسى. واقع مقروئية الصحافة اإللكترونية لدى الطالب الجا

  سم.  30-21ورقة ;  152  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.508/1 

  بن عيسى، كمال    .6143

ي للطفل المتخلف عقليا [نص مطبوع] / كمال  عالقة األسرة والمراكز البيداغوجية في عملية اإلندماج اإلجتماع 
  . CDسم +  30*21ورقة ;  115 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -بن عيسى, أمينةض فليتة. 

 2014ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA004/1 

  بن عيسى، هشام    .6144

ي [نص مطبوع] / ع.المالك حميدية; هشام بن فاعلية برنامج إرشادي لخفض قلق اإلمتحان لدى تالميذ الثالثة ثانو
  سم. 27*21ورقة ;  134 -. 2019المدية : جامعة المدية,   -عيسى. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1436/1 

  بن عيسى، يحيى    .6145

لمدية : جامعة ا -دور التكوين في تحسين آداء العاملين [نص مطبوع] / مصطفى مساعدي; يحيى بن عيسى. 
  سم. 30*21ورقة ;  105 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.007/1 

  بن عيسى،حنفي   .6146

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -محاضرات في علم النفس اللغوي [نص مطبوع] / حنفي بن عيسى. 
  . سم 24ص. : غالف ملون ;  323 -. 2011

 9789961006054ر.د.م.ك 

1-150-686/1 

  بن عيش، عمار    .6147

 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -المآذن األثرية بمدينة البليدة [نص مطبوع] / عمر قرفاوي; عمار بن عيش. 



  سم.  30*21ورقة ;  125

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.716/1 

   بن عيشة، فاطمة  .6148

المدية : جامعة  -ضغوط العمل وإنعكاساتها على األداء الوظيفي [نص مطبوع] / نجية ترعي; فاطمة بن عيشة. 
  سم. 30*21ورقة ;  103 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.014/1 

  بن غربي، أمال   .6149

المدية : جامعة  -مؤسسة اإلعالمية [نص مطبوع] / أمال بن غربي. إستخدام تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال في ال
  سم. 30*21ورقة ;  102 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

1/MMA.SH.220 

  بن غربية، أمال   .6150

دارة المحلية [نص مطبوع] / سليمة بونصلة; إستراتيجية العالقات العامة في بناء وتحسين الصورة الذهنية باإل
  سم. 30*21ورقة ;  175 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -أمال بن غربية. 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.829/1 

  بن غربية، رباب    .6151

الوطنية للمجتمع الجزائري [نص مطبوع] / رباب بن  تأثير إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على الهوية 
  سم. 30*21ورقة ;  168 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -غربية. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.642/1 

  بن فارس، نسرين    .6152

العاملة في قطاع الصحة. [نص مطبوع] / إيمان بن  اإلحتراق النفسي وعالقته بالمرونة النفسية لدى المرأة
  سم.  27*21ورقة ;  104 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -تركية; نسرين بن فارس. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1547/1 

  بن فرج،عبد اللطيف بن حسين   .6153

األردن :   -. 2ط. -وع] / عبد اللطيف بن حسين بن فرج. طرق التدريس في القرن الواحد و العشرين [نص مطب
  سم.17سم*24ص ; 208 -. 2009دار المسيرة, 

 208-202بيبليوغرافيا:ص

1-370-483/2, 1-370-483/1 

  بن فرحات، مليكة   .6154

سامية  م) [نص مطبوع] /  1030-962ه/ 421-351الدولة الغزنوية في عهد محمود الغزنوي وأهم عالقاتها (



  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -حميدي; مليكة بن فرحات. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.464/1 

  بن فريحة الغريسين، أحمد   .6155

م] : ديوان [د. -الثاني, في الحياة اإلسالمية [نص مطبوع] : العقائد و الرساالت / أحمد بن فريحة الغريسين. 
  (سلسلة الدراسات الكبرى). -سم.  27*21ص. ;  448  -. 2007المطبوعات الجامعية, 

 محتوي في : , الثاني

  بن فريحة الغريسين، أحمد   .6156

الثالث, في الحياة اإلسالمية [نص مطبوع] : نظام المعامالت اإلقتصادية واإلجتماعية / أحمد بن فريحة 
(سلسلة الدراسات  -سم.  27*21ص. ;   400 -. 2007ن المطبوعات الجامعية, [د.م] : ديوا -الغريسين. 

  الكبرى).

  محتوي في : , الثالث

  بن فضة، حورية مايا    .6157

الجزائر :  -) [نص مطبوع] / حورية مايا بن فضة.  1951 - 1948الجزائر في عهد الحاكم العام " نايجالن " ( 
  سم. 23: غالف : ملون, مصور ; ص.  319 -. 2013منشورات الرياصية, 

  318ص.-293. المالحق : ص.292ص. -269بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-827/1, SH/1-965-827/2 

  بن فليس ، علي   .6158

 -. 2012الجزائر : دار هومة,  -إلى هؤالء الذين أناروا لي عبقرية لسان العرب [نص مطبوع] / علي بن فليس. 

  سم. 15*21ص. ;  355

 9789961656686.م.ك ر.د

1-920-165/1, 1-920-165/2 

  بن فليس، التهامي   .6159

 -/ التهامي بن فليس.  1957-1900بن فليس التهامي المدعو سي بلقاسم [نص مطبوع] : السيرة الذاتية للشهيد 

  سم. 17*24ص. ;  263 -. 2012الجزائر : دار هومة, 

 9789961653627ر.د.م.ك 

1-920-44/1, 1-920-44/2 

  بن فليس، خديجة    .6160

الجزائر : ديوان المطبوعات  -المرجع في التوجيه المدرسي والمهني [نص مطبوع] / خديجة بن فليس. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  246 -. 2014الجامعية, 

 9789961016817ر.د.م.ك 

SS/1-370-1114/1, SS/1-370-1114/2 

  بن قارة، خليفة   .6161

الجزائر :   -ديق اللدود [نص مطبوع] : اراء في العالقات الجزائرية الفرنسية / خليفة بن قارة. الجزائر.. و الص 
  سم.  23ص. : غالف مل.مص. ; 259 -. 2013منشورات السائحي, 

 9789947220542ر.د.م.ك 

1-965-721/1, 1-965-721/2 



  بن قاسمي، رشيدة    .6162

الجامعة الجزائرية [نص مطبوع] / فيروز بوشريط; رشيدة بن دور شبكة اإلنترينت في تحصيل البحث العلمي ب
  سم. 30*21ورقة ;  130 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -قاسمي. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.238/1 

  بن قدواد، ماسيليا    .6163

موعات المتحفية [نص مطبوع] : متحف دار القايد للفنون الشعبية الحفظ الوقائي وآلياته في الحفاظ على المج
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مستغانم أنموذجا / ماسيليا بن قدواد. 

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1194/1 

  بن قربة، صالح يوسف   .6164

 -وآثار المغرب اإلسالمي وحضارته [نص مطبوع] / صالح يوسف بن قربة. أبحاث ودراسات في تاريخ 

 سم. 30x 24ص. ;  590  -. 2011الجزائر : دار الهدى, 

1-953-404/1, 1-953-404/2 

  بن قربة، صالح يوسف   .6165

المرنيين خالل القرون  المسكوكات المغربية: الجزء الثاني [نص مطبوع] : على عهد الموحديين و الحفصيين و 
السادس و السابع و الثامن للهجرة الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر للميالد: دراسة حضارية / صالح  

  سم.17سم*24ص. : غالف مصور و ملون ; 510 -. 2011الجزائر : دار الساحل للكتاب,  -يوسف بن قربة. 

 9789947973066ر.د.م.ك 

SH/1-953-406.2/1, SH/1-953-406.2/2 

  بن قربة، صالح يوسف   .6166

المسكوكات المغربية: الجزء الثالث [نص مطبوع] : على عهد الموحديين و الحفصيين و المرنيين خالل القرون  
السادس و السابع و الثامن للهجرة الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر للميالد: دراسة حضارية / صالح  

  سم.17سم*24ص : غالف مصور وملون ; 634 -. 2011ر : دار الساحل للكتاب, الجزائ -يوسف بن قربة. 

 9789947973080ر.د.م.ك 

SH/1-953-406.3/1, SH/1-953-406.3/2 

  بن قربة، صالح يوسف   .6167

المسكوكات المغربية: الجزء األول [نص مطبوع] : على عهد الموحديين و الحفصيين و المرنيين خالل القرون  
السابع و الثامن للهجرة الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر للميالد: دراسة حضارية / صالح   السادس و

  سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ;   677 -. 2011الجزائر : دار الساحل للكتاب,  -يوسف بن قربة. 

 9789947973066ر.د.م.ك 

SH/1-953-406.1/1, SH/1-953-406.1/2 

  بن قربة،صالح   .6168

الجزائر   -المسكوكات المغربية [نص مطبوع] : من الفتح اإلسالمي الى سقوط دولة بني حماد / صالح بن قربة. 
  سم. 17سم*24ص. ;  663 -. 2011: موفم للنشر, 

 9789931000785ر.د.م.ك 

1-953-407/1 



  بن قرطبي، سكينة   .6169

المدية  -قليا. [نص مطبوع] / سكينة بن قرطبي. مشكالت األم النفسية وعالقتها بصعوبات تعلم طفلها المتخلف ع
  سم.  27*21ورقة ;  88 -. 2020: جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1593/1 

  بن قرعة، خليفة   .6170

الجزائر :   -ة. الجزائر .. و الصديق اللدود [نص مطبوع] : آراء في العالقات الجزائرية الفرنسية / خليفة بن قرع
  سم. 16*24ص. : غالف ملون. ;  119 -. 2007وزارة الثقافة, 

 9789947244029ر.د.م.ك 

SH/1-965-1014/1 

  بن قرنوس، ربيعة   .6171

المدية : جامعة  -المشكالت النفسية لألطفال ذوي بطء التعلم [نص مطبوع] / حنان خلفات; ربيعة بن قرنوس. 
  سم. 27*21 ورقة ; 102 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1634/1 

  بن قشوط، محمد العربي   .6172

الجزائر : دار   -كتاب اإلرش إلى سبيل الرشاد [نص مطبوع] / محمد العربي بن قشوط; عبد الرحمان دويب. 
  وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).(الجزائر  -سم.  24ص. ;  412 -. 2013كردادة للنشر و التوزيع, 

 9789931407256ر.د.م.ك 

1-210-222/1 

  بن قشوط، محمد العربي   .6173

الحجج المسلمة في حكم من طلق امرأته ثالثا في كلمة [نص مطبوع] : و يليها المباحث الرائقة في إجراء حكم 
علمية في حكم زكاة األوراق / محمد العربي بن النقدين على مالك الكارطة : و يليها ملحق بعنوان مساجلة 

(الجزائر  -سم.  24ص. ;  399 -. 2013الجزائر : دار كردادة للنشر و التوزيع,  -قشوط; عبد الرحمان دويب. 
  وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931407263ر.د.م.ك 

1-250-149/1 

  بن قفة، خالد عمر    .6174

الجزائر : دار الهدى,   -ياف [نص مطبوع] : على موعد من الموت / خالد عمر بن قفة. الرئيس محمد بوض
 سم. 13×19ص. ;  302 -. 1998

1-965-504/3, 1-965-504/1 

  بن قويدر، زينب    .6175

العالقات العامة في المؤسسات الخدماتية [نص مطبوع] : دراسة حالة المؤسسة اإلستشفائية .محمد بوضياف / 
  سم.  30*21ورقة ;  119 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -س; زينب بن قويدر. نورة يو 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.239/1 



  بن قيار، كريمة   .6176

لمدية : جامعة ا -اإلمتثال العالجي وعالقته بنوعية الحياة لدى مرضى السكري [نص مطبوع] / كريمة بن قيار. 
  سم. 30*21ورقة ;  158 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.897/1 

  بن قينة, عمر   .6177

 -. 2008الجزائر : ثالة,  -وحدتنا فرنسا اإلستعمارية وفرقتنا األحزاب الوطنية [نص مطبوع] / عمر بن قينة. 

  سم. 22ص. ;  271

 9789947834336ر.د.م.ك 

1-965-323/6, 1-965-323/7 

  د عمر  -بن قينة، أ  .6178

 -د عمر بن قينة. -صوت الجزائر في الفكر العربي الحديث(أعالم.. و قضايا...و مواقف) [نص مطبوع] / أ

  سم. 24ص. : مل. ; 375 -. 2012الجزائر : كولوريوم, 

 9789931910909ر.د.م.ك  -ص. 388ص -بيبليو.ص

1-965-591/1, 1-965-591/2 

  بن قينة، عمر   .6179

ص. :  190 -. 2007الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -قضايا..ومواقف.. [نص مطبوع] / عمر بن قينة. 
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789961005361ر.د.م.ك 

SS/1-320-531/1, SS/1-320-531/2 

  بن كالي، رفيقة    .6180

ة التعلم المنظم ذاتيا وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ السنة الثالثة والرابعة متوسط [نص مطبوع] /  إستراتيجي
  سم.  30*21ورقة ;  118 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -هاجر أحمدي; رفيقة بن كالي. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.683/1 

  ي،اإلمام أبى الفدا إسماعيل  بن كثير الدمشق  .6181

القاهرة :  -تهذيب البداية و النهاية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / اإلمام أبى الفدا إسماعيل بن كثير الدمشقي. 
  سم.24*17ص ; 676 -. 2006دار الفكر العربي, 

 x203410977ر.د.م.ك 

SH/1-953-248.3/1, SH/1-953-248.3/2 

  مام أبى الفدا إسماعيل  بن كثير الدمشقي،اإل  .6182

القاهرة :  -تهذيب البداية و النهاية [نص مطبوع] : الجزء الرابع / اإلمام أبى الفدا إسماعيل بن كثير الدمشقي. 
  سم.17*24ص ; 607 -. 2006دار الفكر العربي, 

 x203410977ر.د.م.ك 

SH/1-953-248.4/1, SH/1-953-248.4/2 



  لحافظ أبى الفداء بن كثير الدمشقي،اإلمام ا  .6183

القاهرة : دار   - تهذيب البداية و النهاية [نص مطبوع] : الجزء األول / اإلمام الحافظ أبى الفداء بن كثير الدمشقي. 
 سم.24*17ص ; *550 -. 2006الفكر العربي, 

SH/1-953-248.1/1, SH/1-953-248.1/2 

  بن كثير الدمشقي،اإلمام الحافظ أبى الفداءاسماعيل   .6184

  -تهذيب البداية و النهاية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / اإلمام الحافظ أبى الفداءاسماعيل بن كثير الدمشقي. 

  سم.17*24ص ; 644 -. 2006القاهرة : دار الفكر العربي, 

 x203410977ر.د.م.ك 

SH/1-953-248.2/1, SH/1-953-248.2/2 

  بن لخضر، بالل    .6185

ه   896ها بالتعليم من خالل كتاب الشك في طبائع الملك ألبي عبد هللا إبن األزرق ت الصناعات وأنواعها وعالقت
  سم. 27*21ورقة ;  158 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / بالل بوذينة; بالل بن لخضر. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1148/1 

  بن لخظر، عطافية    .6186

قع التواصل االجتماعي على األداء المهني إلعالميي إذاعة المدية الجهوية [نص مطبوع] / الربعي تأثير موا
  . CDسم +  29*21ورقة ;  106 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -عمرون; عطافية بن لخظر. 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2001 

  بن لعريبي، سارة    .6187

م) [نص مطبوع] / مريم 1911م/1551لفكرية والثقافية في طرابلس الغرب خالل العهد العثماني ( الحياة ا
  سم.  27*21ورقة ;   89 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -حميدي; سارة بن لعريبي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1333/1 

  بن لمارك ، نجيب    .6188

الجزائر : البصائر   -مطبوع] : في ذخائر مدينة الجزائر : الجزء األول / نجيب بن لمارك. تحفة البصائر [نص 
  سم. 17*24ص. ;  880 -. 2013الجديدة للنشر و التوزيع, 

 9789931020189ر.د.م.ك 

1-920-181.1/1, 1-920-181.1/2 

  بن لمارك ، نجيب    .6189

الجزائر : البصائر   -ئر : الجزء الثاني / نجيب بن لمارك. تحفة البصائر [نص مطبوع] : في ذخائر مدينة الجزا
  سم. 17*24ص. ;  832 -. 2013الجديدة للنشر و التوزيع, 

 9789931020189ر.د.م.ك 

1-920-181.2/1, 1-920-181.2/2 

  بن لمارك ، نجيب    .6190

الجزائر : البصائر  -لمارك. تحفة البصائر [نص مطبوع] : في ذخائر مدينة الجزائر : الجزء الثالث / نجيب بن 



  سم. 17*24ص. ;  720 -. 2013الجديدة للنشر و التوزيع, 

 9789931020189ر.د.م.ك 

1-920-181.3/1, 1-920-181.3/2 

  بن لمبارك، نجيب    .6191

ص.  591 -. 2011الجزائر : القافلة,  -ذخائر حاضرة تلمسان الجزء األول [نص مطبوع] / نجيب بن لمبارك. 
  سم. 24مصور باأللوان ;  : غالف

 9789931903154ر.د.م.ك 

SH/1-920-81.1/1 

  بن لمبارك، نجيب    .6192

ص.  600 -. 2011الجزائر : القافلة,  -ذخائر حاضرة تلمسان الجزء الثاني [نص مطبوع] / نجيب بن لمبارك. 
  سم. 24: غالف مصور باأللوان ; 

 9789931903161ر.د.م.ك 

SH/1-920-81.2/1 

  بن محجوب، حفصة    .6193

المهارات اإلجتماعية وعالقتها بالتوفق الزواجي لدى عينة من األزواج [نص مطبوع] / وفاء بن يعقوب; حفصة 
  .30* 21ورقة ;  117 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بن محجوب. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.181/1 

  بن محمد الميلي ,مبارك   .6194

الجزائر : دار   -تاريخ الجزائر في القديم والحديث [نص مطبوع] : الجزء الثاني / مبارك بن محمد الميلي. 
  سم. 23ص ; 698الى 465من -. 2007الكتاب العربي, 

 9789947833063ر.د.م.ك 

1-965-358.2/6, 1-965-358.2/5 

  بن محمد الميلي ,مبارك   .6195

الجزائر : دار   -الجزائر في القديم والحديث [نص مطبوع] : الجزء الثالث / مبارك بن محمد الميلي. تاريخ 
  سم. 23ص. ; 1088الى709من -. 2007الكتاب العربي, 

 9789947833070ر.د.م.ك 

1-965-358.3/6, 1-965-358.3/4 

  بن محمد الميلي ,مبارك   .6196

الجزائر : دار   -طبوع] : الجزء األول / مبارك بن محمد الميلي. تاريخ الجزائر فى القديم والحديث [نص م
  سم. 23ص. ; 454 -. 2010الكتاب العربي, 

 9947833124ر.د.م.ك 

1-965-358.1/6, 1-965-358.1/4 

  بن محمد, أبي الحسن علي   .6197

ي الحسن علي بن  الوظائف والحرف في عهد رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) وصدر اإلسالم [نص مطبوع] / أب



  سم. 24ص. ;  100 -. 2001القاهرة : مكتبة اآلداب,  -محمد; تعليق سعيد هارون عاشور. 

 9772413533ر.د.م.ك 

SH/1-230-6/1, SH/1-230-6/2 

  بن محمد، محمد يحيى    .6198

بن محمد.  رحلة الوالتي من تندوف إلى والتة [نص مطبوع] : (جزءا خاصا من الرحلة الحجازية) / محمد يحيى 
  سم. 17*24ص. ;  199 -تلمسان : دار اإلرشاد, [د.ت].  -

 9789947955246ر.د.م.ك 

1-920-29/1, 1-920-29/2 

  بن محمود محمود مسعود، فوزية    .6199

بناء برنامج إرشادي مقترح لذوي اإلحتياجات الخاصة للتخفيف من ضغط النفس [نص مطبوع] : فئة متالزمة 
 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فوزية بن محمود محمود مسعود. داون / دنيا وزاديد; 

  سم.

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.623/1 

  بن محمود محمود مسعود، فوزية    .6200

ة متالزمة بناء برنامج إرشادي مقترح لذوي اإلحتياجات الخاصة للتخفيف من ضغط النفس [نص مطبوع] : فئ
 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -داون / دنيا وزاديد; فوزية بن محمود محمود مسعود. 

  سم.

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.623/1 

  بن مزيان، سميحة   .6201

المدية : جامعة المدية,  -ن مزيان. الهوية الثقافية الجزائرية في الخطاب االكتروني [نص مطبوع] / سميحة ب
  سم. 27*21ورقة ;  162 -. 2018

 2018ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1223/1 

  بن مسلم،علي   .6202

  سم. 21: غالف ملون ;  628 -. 2005بيروت : دار الساقي,  -رأي للتفكير [نص مطبوع] / علي بن مسلم. 

 1855167964ر.د.م.ك 

1-320-427/6, 1-320-427/1 

  بن مطير، ف .الزهراء   .6203

م) [نص مطبوع] / محمد حمدوني; ف 18-17ه/ 12-11العالقات التجارية بين الجزائر ودول المغارب القرنين (
  سم. 27*21ورقة ;  185 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -.الزهراء بن مطير. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1172/1 

  بن مغنية، سمية    .6204

ورقة  160 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -توظيف المباني األثرية كمتاحف [نص مطبوع] / سمية بن مغنية.  



  سم. 27*21; 

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1216/1 

  بن ملوكة، أبو عبد هللا بن صالح    .6205

مطبوع] : في الصالة على عين الرحمة والمنة بأسماء هللا الحسنى التي من أحصاها دخل  لوامع األسنة [نص 
الجزائر : موفم  -الجنة / أبو عبد هللا بن صالح بن ملوكة; دراسة وتحقيق محمد بن بريكة البوزيدي الحسني. 

  (ذاكرة الجزائر). -سم.  17*24ص. ;  351 -. 2011للنشر, 

 9789931001126ر.د.م.ك 

1-230-77/1 

  بن منصور، عبد الرحيم   .6206

الجزائر : ابن  -عين الحوت [نص مطبوع] : مهد بني سليمان أول ملوك تلمسان / عبد الرحيم بن منصور. 
  سم. 17*24ص. : غالف مصور. إيض. ;  154 -. 2011خلدون, 

 9789961380253ر.د.م.ك   -ص.  153 -ص. 152بيبليو: 

SH/1-965-965/1, SH/1-965-965/2 

  بن منصور، فايزة    .6207

م [نص مطبوع]  20م وبداية القرن 19التوجه اإلنفصالي في أحزاب وجمعيات الدولة العثمانية بين أواخر القرن 
  سم.  27*21ورقة ;  122 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -موسى خنوش; فايزة بن منصور.  /

 2019خ : المدية :  ل م د : تاري -ماستر

MMA.SH.1355/1 

  بن مهيرز، نادية    .6208

التمثالت اإلجتماعية للواقع المهني وتأثيرها على الوالء التنظيمي [نص مطبوع] / نعيمة محمدي; نادية بن 
  سم. 30*21ورقة ;  145 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مهيرز. 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.572/1 

  بن مهيرز، نادية    .6209

التمثالت اإلجتماعية للواقع المهني وتأثيرها على الوالء التنظيمي [نص مطبوع] / نعيمة محمدي; نادية بن 
  سم. 30*21ورقة ;  145 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مهيرز. 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.572/1 

  بن موسى، إيمان   .6210

المدية :   -م) [نص مطبوع] / نورة قارة; إيمان بن موسى. 1962-م 1918الدور النضالي والوطني لسعد دحلب (
  سم.  30*21ورقة ;  158 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.822/1 

  بن موسى، جميلة   .6211

م / جميلة بن 11م إلى  9ع] : بين المغرب اإلسالمي والسودان الغربي من القرن تجارة الذهب [نص مطبو



  سم. 17* 24ص. ;  327 -. 2011الجزائر : منشورات بلوتو,  -موسى. 

 9789931319030ر.د.م.ك 

1-953-421/1 

  بن موسى،سويلم مختار   .6212

 -حمد لعمى) / سويلم مختار بن موسى. ذكريات من النضال والمقاومة [نص مطبوع] : للمجاهد أحمد مهاية (أ

  سم.24ص : غالف مص وملون ;  345 -الجزائر : دار صبحي, [د.ت]. 

 9789931652328ر.د.م.ك 

SH/1-965-1147/1 

  بن ميرادي، فطيمة   .6213

المدية : جامعة  -م) [نص مطبوع] / سعاد كحيلة; فطيمة بن ميرادي. 10ه/4التصوف في بغداد في القرن (
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018 المدية,

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1124/1 

  بن نبي ، مالك    .6214

ص. : غالف مصور  224 -. 2013الجزائر : دار الوعي,  -القضايا الكبرى [نص مطبوع] / مالك بن نبي. 
  ).10(مشكالت الحضارة ;  -سم.  23باأللوان ; 

 9789931376590ر.د.م.ك 

SS/1-301-992/1 

  بن نبي ، مالك    .6215

 15.5*23.5ص. ;  176 -. 2012الجزائر : دار الوعي,  -في مهب المعركة [نص مطبوع] / مالك بن نبي. 

  سم.

 9789931376583ر.د.م.ك 

SH/1-965-973/1 

  بن نبي ، مالك    .6216

ص. : غالف مصور  144 -. 2012, الجزائر : دار الوعي -من أجل التغيير [نص مطبوع] / مالك بن نبي. 
  ).15(مشكالت الحضارة ;  -سم.  23باأللوان ; 

 9789931376637ر.د.م.ك 

SS/1-301-990/1 

  بن نبي ، مالك    .6217

ص. :  152 -.  2013الجزائر : دار الوعي,  -مشكلة الثقافة [نص مطبوع] / مالك بن نبي; عبد الصبور شاهين. 
  ).14(مشكالت الحضارة ;  - سم.  23غالف مصور باأللوان ; 

 9789931376620ر.د.م.ك 

SS/1-301-991/1 

  بن نبي ، مالك    .6218

ص. : غالف مصور باأللوان ;  240 -. 2012الجزائر : دار الوعي,  -تأمالت [نص مطبوع] / مالك بن نبي. 



  ).02(مشكالت الحضارة ;  -سم.  23

 9789947862100ر.د.م.ك 

SS/1-301-993/1 

  بن نبي ، مالك    .6219

ص. :  128 -.  2012الجزائر : دار الوعي,  -ميالد مجتمع [نص مطبوع] / مالك بن نبي; عبد الصبور شاهين. 
  ).16(مشكالت الحضارة ;  -سم.  23غالف مصور باأللوان ; 

 9789931376644ر.د.م.ك 

SS/1-301-989/1 

  بن نبي, مالك    .6220

 -. 2002بيروت : دار الفكر المعاصر ; دمشق : دار الفكر,   -مالك بن نبي.   من أجل التغيير [نص مطبوع] /

  (مشكالت الحضارة). -سم.  24ص. : غالف ملون ;  144

 1575472112ر.د.م.ك 

SS/1-301-26/1 

  بن نبي، مالك    .6221

مصور ص. : غالف  238 -. 2009بيروت : دار الفكر,   -. 9ط.  -تأمالت [نص مطبوع] / مالك بن نبي. 
  (مشكالت الحضارة). -سم.  24أبيض أسود ; 

 9789933100209ر.د.م.ك 

SS/1-301-777/1, SS/1-301-777/2 

  بن نبي، مالك    .6222

دمشق : دار  -. 9ط.  -شروط النهضة [نص مطبوع] / مالك بن نبي; عمر كامل مسقاوي; عبد الصبور شاهين. 
  (مشكالت الحضارة). -سم.  24األسود ;  ص. : غالف مصور باالبيض و  176 -. 2009الفكر, 

 9789933100247ر.د.م.ك 

SS/1-301-776/1, SS/1-301-776/2 

  بن نبي، مالك    .6223

 -. 2005الجزائر : المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار,  -وجهة العالم اإلسالمي [نص مطبوع] / مالك بن نبي. 

 سم. 23ص. ;  163

SH/1-210-93/1 

  بن نبي، مالك    .6224

ص. : غالف مصور  215 -. 2012الجزائر : دار الوعي,  -بين الرشاد والتيه [نص مطبوع] / مالك بن نبي. 
  سم. 23باأللوان ; 

 9789931376491ر.د.م.ك 

SH/1-902-150/1 

  بن نبي، مالك    .6225

ص. : غالف  456 -. 2013, الجزائر : دار الوعي -مذكرات شاهد للقرن [نص مطبوع] / مالك بن نبي. 
  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9789931376606ر.د.م.ك 



SH/1-189-126/1 

  بن نبي، مالك    .6226

ص. :  156 -. 2013الجزئر : دار الوعي,  -لبيك حج الفقراء [نص مطبوع] / مالك بن نبي; زيدان خوليف. 
  (مشكالت الحضارة). -سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9789931376668ر.د.م.ك 

  بن نبي، مالك    .6227

 328 -. 2013الجزائر : دار الوعي,  -الظاهرة القرآنية [نص مطبوع] / مالك بن نبي; عبد الصبور شاهين. 

  (مشكالت الحضارة). -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

  9789931376101ر.د.م.ك 

1-220-132/1 

  بن نبي، مالك    .6228

الجزائر : دار   -[نص مطبوع] : في الثلث األخير من القرن العشرين / مالك بن نبي.  دور المسلم ورسالته
  (مشكالت الحضارة).  -سم.  24ص. : غالف مصور باألوان ;  47 -. 2013الوعي, 

 9789947862148ر.د.م.ك 

  بن نبي، مالك    .6229

الجزائر : دار   -الصبور شاهين. وجهة العالم اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء األول / مالك بن نبي; عبد 
  (مشكالت الحضارة). -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  200 -. 2013الوعي, 

  9789931376675ر.د.م.ك 

1-210-171.1/1 

  بن نبي، مالك    .6230

 94 -. 2013الجزائر : دار الوعي,  -فكرة كمنويلث إسالمي [نص مطبوع] / مالك بن نبي; الطيب الشريف. 

  (مشكالت الحضارة). -سم.  24: غالف مصور باألوان ; ص. 

 9789931376576ر.د.م.ك 

  بن نبي، مالك    .6231

الجزائر : دار الوعي,   -وجهة العالم اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء الثاني المسألة اليهودية / مالك بن نبي. 
  ).(مشكالت الحضارة -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  160 -. 2013

  9789931376675ر.د.م.ك 

1-210-172.2/1 

  بن نبي، مالك    .6232

دمشق : دار الفكر ; الجزائر : دار الوعي,   -الصراع الفكري في البالد المستعمرة [نص مطبوع] / مالك بن نبي. 
  (مشكالت الحضارة). -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  144 -. 2013

 9789931376033ر.د.م.ك 

SH/1-189-122/1 

  بن نبي، مالك    .6233

 -. 2013دمشق : دار الفكر ; الجزائر : دار الوعي,  -المسلم في عالم اإلقتصاد [نص مطبوع] / مالك بن نبي. 

  (مشكالت الحضارة). -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  112

 9789931376613ر.د.م.ك 



SH/1-189-123/1 

  بن نبي، مالك    .6234

حول دور المسلم ورسالته في الثلث   1972-1971مجالس دمشق [نص مطبوع] : محاضرات ألقيت في عامي 
 188 -. 2013دمشق : دار الفكر المعاصر ; الجزائر : دار الوعي,  -األخير من القرن العشرين / مالك بن نبي. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789931376651ر.د.م.ك 

SH/1-189-124/1 

  بن نبي، مالك    .6235

الجزائر :   -. 11ط. -مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي [نص مطبوع] / مالك بن نبي; بسام بركة; أحمد شعبو.  
  (مشكالت الحضارة). -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  182 -. 2012دار الوعي, 

 9789931376514ر.د.م.ك 

SH/1-189-125/1 

  بن نبي،مالك    .6236

 -الفكرة اإلفريقية األسيوية [نص مطبوع] : في ضوء مؤتمر باندونغ / مالك بن نبي, عبد الصبور شاهين. 

  سم.24: غالف مص ومل ;  271 -. 2013الجزائر : دار الوعي, 

 9789931376415ر.د.م.ك 

SH/1-320-214/1 

  بن نعمان , أحمد   .6237

الجزائر : دار األمة,   -] : حقائق التاريخ ومغالطات اإلديو جغرافيا / أحمد بن نعمان. جهاد الجزائر [نص مطبوع
  سم.22ص. ; 150 -. 1998

 9961670507ر.د.م.ك  -يومية. 

1-965-326/1, 1-965-326/2 

  بن نعمان ، إسماعيل   .6238

 -إسماعيل بن نعمان.  /مدينة دلس (تدلس) [نص مطبوع] : دراسة تاريخية و أثرية خالل العهد اإلسالمي 

  سم. 17*24ص. ;  352 -. 2011الجزائر : دار األمل, 

 9789947301128ر.د.م.ك 

SH/1-965-1017/1, SH/1-965-1017/2 

  بن نعمان, أحمد   .6239

ص. ; 334 -. 2000الجزائر : دار األمة,  -الثالثة.  -حزب البعث الفرنسي [نص مطبوع] / أحمد بن نعمان. 
  سم.22

 996671201ك ر.د.م.

1-965-355/1, 1-965-355/2 

  بن نعمان, أحمد   .6240

ص. ; 202 -. 1997الجزائر : دار األمة,  -الثانية.  -نفسية الشعب الجزائري [نص مطبوع] / أحمد بن نعمان. 
  سم.22

 9961670167ر.د.م.ك 



1-965-344/1, 1-965-344/2 

  بن نعمان, أحمد   .6241

ص. ; 224 -. 2005الجزائر : دار األمة,  -سا [نص مطبوع] / أحمد بن نعمان. أطلبو الوطنية ولو فى فرن
  سم.24

 9996106718806ر.د.م.ك 

1-965-342/1, 1-965-342/2 

  بن نعمان.أحمد   .6242

  سم.22ص. ; 524 -. 2002الجزائر : دار األمة,  -اشهدي يا جزائر [نص مطبوع] / بن نعمان.أحمد. 

 31470679961ر.د.م.ك 

1-965-315/1, 1-965-315/2 

  بن نعمان، أحمد   .6243

الجزائر : دار األمة,   -مصير وحدة الجزائر بين أمانة الشهداء وخيانة الخفراء؟ [نص مطبوع] / أحمد بن نعمان. 
  سم.24ص ; 528 -. 2005

 9961671791ر.د.م.ك 

1-965-362/1, 1-965-362/2 

  بن نعمان،أحمد   .6244

ص. ; 223 -. 2005الجزائر : دار األمة,  -اطلبو الوطنية و لو في فرنسا [نص مطبوع] / أحمد بن نعمان. 
  سم.17سم×24

 9961671880ر.د.م.ك 

1-965-531/3, 1-965-531/1 

  بن نوار، إيمان   .6245

المدية :  -بن نوار.  التوفق األسري اإلجتماعي عند المرأة العاملة المتزوجة [نص مطبوع] / نبيلة كاديك; إيمان
  سم.  30*21ورقة ;  121 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.177/1 

  بن نوة، رانية   .6246

فعالية برنامج إرشادي عقالني إنفعالي سلوكي التعديل األفكار االعقالنية لدى أعوان الحماية المدنية المتعرضين 
  27*21ورقة ;  98 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -. [نص مطبوع] / بسمة زياد; رانية بن نوة. لصدمة نفسية

  سم.

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1587/1 

  بن نيفة، سليمة   .6247

مسعودة جرادنية;  م) [نص مطبوع] /  1870-1830اإلستيطان والتوزيع الجغرافي للمستوطنين في الجزائر (
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -سليمة بن نيفة. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.390/1 



  بن هبال، سمية   .6248

التوافق النفسي اإلجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى المراهق المتمدرس [نص مطبوع] / مسعودة دعاس;  
  سم. 27*21ورقة ;  163 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -ية بن هبال. سم

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1073/1 

  بن هبال، نادية   .6249

المدية : جامعة المدية,  -القيادة و إشكالية الرضا الوظيفي للعامل [نص مطبوع] / سوهيلة قويته; نادية بن هبال. 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2017

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.890/1 

  بن هني، أبية    .6250

توظيف مباني المعارض واألروقة كمتاحف [نص مطبوع] : متحف الفن الحديث والمعاصر بوهران / أبية بن  
  سم. 27*21ورقة ;  164 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -هني. 

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -رماست

MMA.ART.1213/1 

  بن هنية، شفيقة   .6251

اإلتصال التنظيمي و دوره في عملية التغيير التنظيمي داخل المؤسسة [نص مطبوع] / سامية بلخير; شفيقة بن 
  سم. 30*21ورقة ;  150 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -هنية. 

 2016جتماع : المدية : ل م د : علم اال -ماستر

MMA.SS.571/1 

  بن هنية، شفيقة   .6252

اإلتصال التنظيمي و دوره في عملية التغيير التنظيمي داخل المؤسسة [نص مطبوع] / سامية بلخير; شفيقة بن 
  سم. 30*21ورقة ;  150 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -هنية. 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.571/1 

  بن وقليل، شريفة    .6253

المدية : جامعة  -القيم الدينية وعالقتها بالتوافق الزواجي [نص مطبوع] / إيمان عيسى ديلمي; شريفة بن وقليل. 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.612/1 

  فة  بن وقليل، شري  .6254

المدية : جامعة  -القيم الدينية وعالقتها بالتوافق الزواجي [نص مطبوع] / إيمان عيسى ديلمي; شريفة بن وقليل. 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.612/1 



  بن ويوة، نشيدة    .6255

ى تالميذ السنة األولى إبتدائي [نص مطبوع] / أنيسة بوأحمد; نشيدة بن  دور الروضة في نمو مهارة القراءة لد
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2015المددية : جامعة المدية,  -ويوة. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.274/1 

  بن يحي، شريفة    .6256

: دراسة ميدانية لستة حاالت بمستشفى محمد   قلق الموت لدى النساء المصابات بسرطان الثدي [نص مطبوع]
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -بوضياف بالمدية / أمال بالل; شريفة بن يحي. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.954/1 

  بن يحيى، كنزة    .6257

ظهور اإلظطرابات السلوكية. [نص مطبوع] / إيمان صباح; كنزة  إساءة معاملة األطفال من المعاملة الوالدية و
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -بن يحيى. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1607/1 

  بن يحيى، يخلف    .6258

اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد عمريو;   دور الحمالت التحسيسية في تشكيل الرأي العام عبر مواقع التواصل
  سم. 27*21ورقة ;  82 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -يخلف بن يحيى. 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1276/1 

  بن يزة، لبنى    .6259

اسة تحليلية سيميولوجية لعينة من مقاطع  األبعاد الداللية للرموز الماسونية في أفالم الكارتون [نص مطبوع] : در
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -الفيلم الكارتوني "ناروتو" / لبنى بن يزة. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SH.664/1 

  بن يلس، محمد عطاء هللا   .6260

لشاعر المادح سيدي الحاج محمد بن يلس [نص مطبوع] / محمد عطاء الرسائل و المواقف الصوفية عند اإلمام ا
  ص.526 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية لألوقاف,  -هللا بن يلس. 

 9789931384373ر.د.م.ك 

1-902-93/1, 1-902-93/2 

  بن يمينة، خالد    .6261

  -القيادة المدرسية ودورها في إدارة مشروع المؤسسة التربوية [نص مطبوع] / خالد بن يمينة, توفيق بن يمينة. 

  .CDسم +  30*21ورقة ;  152  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA082/1 



  بن يمينة، سعيد   .6262

 197 -. 2015الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -[نص مطبوع] / سعيد بن يمينة.  تنمية الموارد البشرية

  سم. 24ص : غالف مصور وملون ; 

 9789961018248ر.د.م.ك 

SH/1-658-54/1, SH/1-658-54/2 

  بن يوسف, عباس كبير    .6263

الجزائر : موفم للنشر,  - [نص مطبوع] / عباس كبير بن يوسف. 1954تاريخ الجزائر من العهد القديم إلى 
  سم. 40ص. ;  60 -. 2009

 9789961629024ر.د.م.ك 

1-965-463/2, 1-965-463/3 

  بن يوسف، أمال   .6264

 156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -التوافق النفسي واإلجتماعي للمسنين [نص مطبوع] / أمال بن يوسف. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2016: المدية :  ل م د : علم النفس -ماستر

MMA.SS.618/1 

  بن يوسف، أمال   .6265

 156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -التوافق النفسي واإلجتماعي للمسنين [نص مطبوع] / أمال بن يوسف. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.618/1 

  بناسي, أحمد   .6266

ص. 170 -. 2005الجزائر : دار سمر,  -جزائرية [نص مطبوع] : أسس ومبادئ / أحمد بناسي. فلسفة الثورة ال
  سم.22; 

 9961961706ر.د.م.ك 

1-965-338/1, 1-965-338/2 

  بناولة، مليكة   .6267

م) [نص مطبوع] / مليكة 1769م/1682العالقات العثمانية الروسية في عهدي بطرس األكبر وكاترين الثانية (
  سم. 27*21ورقة ;  89 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -ة. بناول

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1308/1 

  بناوي، مدينة    .6268

دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة الخدماتية [نص مطبوع] / أنيسة بوعمرة; مدينة 
  سم. 29*21ورقة ;  102 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بناوي. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1945 



  بنتن, نجاة بنت طاهر    .6269

تدريب المشرفين و المعلمين على تضمين مهارات الكورت في المنهج المدرسي; مراجعة ذوقان عبد هللا 
يبية للمستويات الستة / نجاة بنت طاهر بنتن; عبد الناصر  عبيدات، عبد الناصر فخرو [نص مطبوع] : حقيبة تدر

  سم. 24ص. ;  256 -. 2006القاهرة : دار الفكر العربي,  -فخرو ذوقان عبد هللا عبيدات. 

 9771021696ر.د.م.ك 

SS/1-370-74/1 

  بنحمادة, محمد    .6270

عمان : عالم   -ة / محمد بنحمادة. الخطاب السياسي [نص مطبوع] : استراتيجيات التواصل و آليات بناء الثق
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  158 -الكتب الحديث للنشر و التوزيع, [د.ت]. 

 9789957614010ر.د.م.ك  -. 157ص. -153بيبليغرافيا : ص. 

SH/1-320-516/1, SH/1-320-516/2 

  بنكراد، سعيد    .6271

دمشق : دار الحوار,   -ق الثقافة العربية / سعيد بنكراد. مسالك المعنى [نص مطبوع] : دراسة في بعض أنسا
 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  190 -. 2006

SS/1-320-525/1, SS/1-320-525/2 

  بنوجيت, يوسف    .6272

الجزائر : جامعة دحلب,  -قلعة بني عباس ابان القرن السادس عشر للميالد [نص مطبوع] / يوسف بنوجيت.  
  سم.30 ص. ;255 -. 2009

 978996161222ر.د.م.ك 

1-965-279/1, 1-965-279/2 

  بنور , فريد    .6273

الجزائر : دار الواحة للكتاب,  -[نص مطبوع] / فريد بنور.  1830-1782الجواسيس الفرنسيون في الجزائر 
  سم. 24ص. : غالف مل. ;  616 -. 2009

 9789947923016ر.د.م.ك  -ملحق للصور و المخططات. 

1-965-803/3, 1-965-803/1 

  بني أحمد، خالد علي سليمان   .6274

عمان :   -[نص مطبوع] / خالد علي سليمان بني أحمد.  قانون الضمان األجتماعي في ضوء الشريعة اإلسالمية
  سم. 17×24ص. ;  309 -. 2008دار الحامد, 

 9789957323387ر.د.م.ك 

SS/1-340-18/1 

  بني أحمد، خالد علي سليمان   .6275

مخالفات اإلمام إبن حزم الظاهري [نص مطبوع] : لألئمة في فقه االحوال الشخصية و المعامالت / خالد علي  
  سم. 17×24ص. ;  383 -. 2006عمان : دارالحامد,  -ليمان بني أحمد. س

 9957320904ر.د.م.ك 

SH/1-250-58/1 



  بني أحمد،أحمد محمد عوض   .6276

عمان : دار    -االحتراق النفسي و المناخ التنظيمي في المدارس [نص مطبوع] / أحمد محمد عوض بني أحمد. 
  سم. 24; ص. : غالف مصور 198 -. 2008الحامد, 

 9957322982ر.د.م.ك 

1-370-812/1, 1-370-812/2 

  بني جابر, جودة    .6277

. 2015عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -.  03ط. -علم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] / جودة بني جابر. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  364 -

 9789957166533ر.د.م.ك   -ص.  359 -ص. 357بيبليو: 

SS/1-150-88/1, SS/1-150-88/2 

  بني خالد،حسن ظاهر    .6278

عمان : دار أسامة,   -فن التدريس [نص مطبوع] : في الصفوف اإلبتدائية الثالثة األولى / حسن ظاهر بني خالد. 
  سم.  24ص. : غال ف ملون ; 263 -. 2012

 9789957224226ر.د.م.ك 

1-370-757/1, 1-370-757/2 

  بني هاني،وليد عبد    .6279

عمان : دار عالم   -. 1ط. -لعبة تعليمية / وليد عبد بني هاني.  100التعلم عن طريق اللعب [نص مطبوع] : 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 238 -. 2010الثقافة, 

 9957730452ر.د.م.ك 

1-370-633/1, 1-370-633/2 

  بني هاني،وليد عبد بني   .6280

عمان :  -. 1ط.  -التعليم تقنيات في الحصة الصفية [نص مطبوع] / وليد عبد بني بني هاني.  استخدام و توظيف
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 315 -. 2010دار عالم الثقافة, 

 995773032ر.د.م.ك 

1-370-573/1, 1-370-573/2 

  بني ياسين ، يوسف أحمد   .6281

عمان :   -لقرن الرابع الهجري / يوسف أحمد بني ياسين. علم التاريخ في األندلس [نص مطبوع] : حتى نهاية ا
  سم.24ص. : مص.مل. ; 399 -. 2011مؤسسة حمادة للدراسات, 

 9789957890094ر.د.م.ك 

1-940-70/1, 1-940-70/2 

  بني يوسف، محمد    .6282

عمان :  -تطبيقات / محمد بني يوسف.  -نظريات   -األطلس في علم النفس التطوري [نص مطبوع] : مفاهيم 
  سم. 17*25ص. : غالف مصور. إيض. ;  206 -. 2015اليازوري, 

 9789957126773ر.د.م.ك  -ص.  206 -ص. 135المالحق: 

SS/1-150-812/1, SS/1-150-812/2 



  بني يونس، محمد محمود   .6283

ليازوري عمان : دار ا -أبجديات علم النفس العصبي اإلكلينيكي [نص مطبوع] / محمد محمود بني يونس.  
  سم. 18*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  412 -. 2015العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957126766ر.د.م.ك   -ص.  408 -ص. 407بيبليو: 

SS/1-150-740/1, SS/1-150-740/2 

  بنية، صبيحة.   .6284

اكثة في البيت [نص مطبوع]  عالقة األنماط السلوكية (أ،ب،ج) بالمرونة النفسية لدى المرأة المتزوجة العاملة والم
  سم. 27*21ورقة ;  106 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -صبيحة. بنية.  /

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1540/1 

  بنيسان، نعيمة   .6285

المدية :   -سان. المناخ التنظيمي وعالقته بظهور الصراع في المنظمة [نص مطبوع] / حسيبة براهيمي; نعيمة بني
  سم.  30*21ورقة ;  100 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.008/11 

  بهادر،سعدية محمد علي   .6286

عمان : دار المسيرة,  -. 2ط. -برامج تربية أطفال ما قبل المدرسة [نص مطبوع] / سعدية محمد علي بهادر. 
 سم. 24: غالف مصور ;  ص 271 -. 2008

1-370-367/1 

  بهجات, رفعت محمود    .6287

اإلثراء والتفكير الناقد [نص مطبوع] : دراسة تجريبية على التالميذ المتفوقين بالتعليم اإلبتدائي / رفعت محمود 
  سم. 24ص. ;  160 -. 2001القاهرة : عالم الكتب,   -بهجات. 

 9274232977ر.د.م.ك  -. 159-85: ص-مالحق ص -84-81ص: -وبيبليوغرافيا ص

SS/1-370-12/1, SS/1-370-12/2 

  بهجت قبيسي,محمد    .6288

 -. 2006دمشق : طالس للدراسات,  -حضارة واحدة أم حضارات [نص مطبوع] / محمد بهجت قبيسي. 

 سم.24ص. ; 153

1-953-348/1 

  بهلول، خدوجة   .6289

م) [نص مطبوع] / أمينة بوعبد هللا; خدوجة 1962-1954تاريخ الثورة (المذكرات والشهادات الحية ودورها في 
  سم. 30*21ورقة ;  142 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بهلول. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.423/1 

  بو زياني، فوزية   .6290

طفل التوحدي [نص مطبوع] / فوزية بو  القصور الحسي الحركي وأثره على إكتساب مهارات العناية لدى ال



  سم. 27*21ورقة ;  148 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -زياني. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1008/1 

  بوادى،حسنين المحمدى   .6291

 سم. 24ص ; 127 -ت]. [د.م] : [د.ن], [د. -الجاسوسية [نص مطبوع] : لغة الخيانة / حسنين المحمدى بوادى. 

1-320-289/1, 1-320-289/2 

  بوادي, حسنين المحمدي   .6292

  -. 2004اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -تجربة مواجهة اإلرهاب [نص مطبوع] / حسنين المحمدي بوادي. 

 سم. 24ص. ;  120

1-320-117/1, 1-320-117/2 

  بوادي, حسنين المحمدي   .6293

االسكندرية : [د.ن] : [د.ن],  -اب و الديموقراطية [نص مطبوع] / حسنين المحمدي بوادي. العالم بين االره
 سم.  24ورقة ;  160 -. 2007

1-327-100/1, 1-327-100/2 

  بواشري, آمنة   .6294

م [نص مطبوع] : دراسة في مقومات وخصائص الثورة 2005-م1954العولمة والثورة التحريرية الجزائرية 
اإلسكندرية : مؤسسة  -لجزائرية و الدور الذي تلعبه في مواجهة التحديات الراهنة / آمنة بواشري. التحريرية ا

 سم. 24ص. ; 114 -. 2006شباب الجامعة, 

1-965-55/1, 1-965-55/2 

  بواشرية، حنان    .6295

: جامعة المدية, المدية  -م [نص مطبوع] / جميلة سنوسي; حنان بواشرية. 16ه/10العمارة والفنون في إسطنبول 
  سم. 27*21ورقة ;  103 -. 2021

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1853 

  بواهي، نبيلة   .6296

اإلشهار التلفزيوني وسلوك المستهلك [نص مطبوع] : دراسة مسحية من عينة من زبائن موبليس بالمدية / نبيلة 
  سم. 30*21ورقة ;  119 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بواهي. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.221 

  بوباشة، سارة    .6297

م) [نص مطبوع] / فاطمة 581ه/578رحالت الحج من األندلس إلى مكة من خالل كتب الرحلة إبن جبير (
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018ية, المدية : جامعة المد -الزهراء بوزيداني; سارة بوباشة. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1100/1 



  بوباية , عبد القادر    .6298

الجزائر : مؤسسة البالغ للنشر و الدراسات و  -جغرافية و تاريخ األندلس [نص مطبوع] / عبد القادر بوباية. 
  . سم 24ص. : غالف مص.مل. ;  384 -. 2013البحوث, 

 9789947950173ر.د.م.ك 

SH/1-913-25/3, SH/1-913-25/1 

  بوبكر ، حفظ هللا    .6299

الجزائر : دار العلم و   -[نص مطبوع] / حفظ هللا بوبكر.  1958-1954نشأة و تطور جيش التحرير الوطني 
  سم. 21*28ص. ;   320 -. 2013المعرفة, 

 9789961916445ر.د.م.ك 

1-965-942/1, 1-965-942/2 

  بوبكر حفظ هللا    .6300

الجزائر :   -م) / بوبكر حفظ هللا. 1962-م1954التموبن والتسلح [نص مطبوع] : ابان ثورة التحرير الجزائرية (
  سم.24: ملون ومصور ;  432ص. -. 2011دار الهدى : [د.ن], 

 9789947962015ر.د.م.ك 

sh1-965-1122/1, sh1-965-1122/2 

  بوبكر، الجياللي    .6301

التراث و التجديد بين القيم الماضي و رهانات الحاضر [نص مطبوع] : قراءة في فلسفة حسن حنفي و في 
ص ; 206  -. 2011األردن : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  -مشروعه الحضاري / الجياللي بوبكر. 

  سم.17*24

 978995704766ر.د.م.ك 

SH/1-189-94/1, SH/1-189-94/2 

  بوبكر، جياللي   .6302

الجزائر : عالم الكتب الحديثة,   -العولمة مظاهرها و تداعياتها [نص مطبوع] : نقد و تقييم / جياللي بوبكر. 
  سم. 24X17ص. : غالف مصور. ;  245 -. 2010

 9789957704773ر.د.م.ك  -ص.  245 -ص. 237بيبليوغرافيا : 

1-320-486/1, 1-320-486/2 

  بوبكر، حياة    .6303

التوسع العثماني في طرابلس الغرب وتونس من خالل كتاب األتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية لعزيز سامح 
  سم. 30*21ورقة ;   158 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -التر [نص مطبوع] / كريمة بوثلجة; حياة بوبكر. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.931/1 

  بوبكر،عبد السميع    .6304

منهج الشيخ المولود الحافظي األزهري الفلكي في التربية و التعليم [نص مطبوع] : من خالل مراسالته لتلميذه  
الجزائر : منشورات ألف صفحة,   -. 4ط. -الشيخ علي بو بكر الزموري / عبد الحليم بو بكر; عبد السميع بوبكر. 

 سم. 24الف مصور ; ص. : غ172 -. 2014

1-370-994/1, 1-370-994/2 



  بوترعة، حنان    .6305

المدية :   -جمهور البرامج اإلجتماعية للقناة التلفزيونية الخاصة "الشروق" [نص مطبوع] / حنان بوترعة. 
  سم.  27*21ورقة ;  89 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1284/1 

  بوتفنة، أحمد   .6306

  -الدور التعليمي التثقيفي للمتحف [نص مطبوع] : المتحف الجهوي للمجاهد "ملحقة تمنراست" / أحمد بوتفنة. 

  سم.  30*21ورقة ;  123  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.740/1 

  بوتفنوشت, مصطفى    .6307

الجزائر :   -عائلة الجزائرية [نص مطبوع] : التطور و الخصائص الحديثة / مصطفى بوتفنوشت; دمري أحمد. ال
  (المجتمع). -سم.  24ص. : غالف مصولر باأللوان ;  366 -. 1984ديوان المطبوعات الجامعية, 

 358ص.-351بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-901/1 

  بوتول،غاستون    .6308

 -. 1982بيروت : منشورات عويدات,  -سياسة [نص مطبوع] / غاستون بوتول; نسيم نصر. سوسيولوجيا ال

 سم.16ص. ;  200

SS/1-301-914/1 

  بوتومور, توم    .6309

 176 -. 1980بيروت : دار الطليعة,  -علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] / توم بوتومور; وميض نظمي. 

 سم.  18ص. ; 

SS/1-301-118/1, SS/1-301-118/2 

  بوتيوته، صديق    .6310

االول, تقنيات اإلتصاالت عبر األقمار اإلصطناعية [نص مطبوع] : القطاع الفضائ:دروس للمهندسين و التقنيين 
  سم. 17*24ص. ;  244 -. 1998الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -السامين / صديق بوتيوته. 

  996122598ر.د.م.ك 

 محتوي في : , االول

SH/1-001.5-293.1/1, SH/1-001.5-293.1/10 

  بوثلجة، حمزة    .6311

المدية : جامعة  -دور اإلتصال الداخلي في تحسين اآلداء الوظيفي داخل المؤسسة [نص مطبوع] / حمزة بوثلجة. 
  سم. 30*21ورقة ;  175 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.826/1 

  بوثلجة، سليمة   .6312

  -التسامح وعالقته بالسعادة النفسية لدى أساتذة التعليم الثانوي [نص مطبوع] / نصيرة لعبري; سليمة بوثلجة. 



  سم.  27*21ورقة ;  105  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1541/1 

  يرة  بوثليجان، هج  .6313

[د.م] :  -تدريس النصوص األدبية في ظل المقاربة بالكفاءات [نص مطبوع] / نخلة رميلي; هجيرة بوثليجان. 
 سم. 30*21ورقة ;  158 -[د.ن], [د.ت]. 

  بوجالل مصطفى    .6314

الجزائر : ديوان   -علم اإلجتماع المعاصر [نص مطبوع] : بين اإلتجاهات والنظريات / بوجالل مصطفى. 
  سم.  24ص. : غالف مصور وملون ;  271  -. 2015المطبوعات الجامعية, 

  9789961018118ر.د.م.ك 

sh/1-301-1118/1, sh/1-301-1118/2 

  بوجالل,عمار    .6315

  -. 2010الجزائر : المركز الوطني للدراسات,  -[نص مطبوع] / عمار بوجالل.  1959-1957حواجز الموت 

  سم.23ص. ; 182

 9789947995068ر.د.م.ك 

1-965-394/1, 1-965-394/2 

  بوجالل، جميلة    .6316

المدية : جامعة   -الضغط النفسي وعالقته بالرضا الوظيفي لدى األستاذ الجامعي [نص مطبوع] / جميلة بوجالل. 
  سم. 30*21ورقة ;  109 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.279/1 

  بوجلخة، عبد اللطيف    .6317

ص. : غالف  92 -. 2005الجزائر : دار المعرفة,  -الدولة األموية [نص مطبوع] / عبد اللطيف بوجلخة. 
  سم. 16*23مصور.إيض. ; 

 9961482999ر.د.م.ك  -ص.  90 -ص. 84المالحق: 

SH/1-953-737/1, SH/1-953-737/2 

  بوجلخة، عبد اللطيف    .6318

ص. : غالف    118 -. 2005الجزائر : دار المعرفة,  -عباسية [نص مطبوع] / عبد اللطيف بوجلخة. الدولة ال
  سم. 23مصور. ; 

 9961482980ر.د.م.ك  -ص.  115 -ص. 87المالحق: 

SH/1-953-739/1, SH/1-953-739/2 

  بوجلطي،فاطمة   .6319

الجزائر :   -[نص مطبوع] / فاطمة بوجلطي. م  1888 -1535االمتيازات االجنبية وانعكاساتها على بالد الشام 
  . 30*21ورقة ;  229 -. 2011جامعة الجزائر, 

 2011رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.010/1 



  بوجمعة، أحالم   .6320

المدية : جامعة  -التفكك األسري وأثره على تعاطي المخدرات [نص مطبوع] / نسيمة بورابعة; أحالم بوجمعة. 
  سم. 27*21ورقة ;  95 -. 2019ة, المدي

 2019ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1476/1 

  بوجنال، محمد    .6321

النظام التعليمي ومشروع عالمية الصراع [نص مطبوع] : أو في شرط إعادة بناء وتحرير الوجود / محمد 
 سم. 14×22ص ;  326 -. 2008المغرب : المركز الثقافي العربي,  -بوجنال. 

1-320-320/4, 1-320-320/1 

  بوحايك، نسيمة   .6322

دراسة وصفية لنماذج من المقتنيات األثرية الرومانية [نص مطبوع] : متحف شرشال العمومي الوطني / نورة  
  سم.  27*21ورقة ;  162 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -الهوارية; نسيمة بوحايك.  

 2018ثار : المدية : ل م د : علم اآل -ماستر

MMA.ART.1215/1 

  بوحفص، عبد الكريم    .6323

الجزائر : ديوان المطبوعات  -. 2ط. -أسس ومناهج البحث في علم النفس [نص مطبوع] / عبد الكريم بوحفص. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  440 -. 2016الجامعية, 

 9789961015018ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-25/1, SH/1-001.4-25/2 

  بوحفص، عبد الكريم    .6324

اإلحصاء المطبق في العلوم اإلجتماعية واإلنسانية [نص مطبوع] : مدعم بتطبيقات وتمارين محلولة / عبد الكريم 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  295 -. 2011الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. 3ط. -بوحفص. 

 9789961008188ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-18/1, SH/1-001.4-18/2 

  بوحفص، عبد الكريم    .6325

[نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الكريم  SPSSاألساليب اإلحصائية وتطبيقاتها يدويا وباستخدام برنامج 
  30ص. : غالف مصور باأللوان ; 368 -. 2017الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. 2ط. -بوحفص. 

  سم.

 9789961016589ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-271.1/10, SH/1-001.4-239.1/1 

  بوحفص، عبد الكريم    .6326

[نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد الكريم  SPSSاألساليب اإلحصائية وتطبيقاتها يدويا وباستخدام برنامج 
  سم. 30ص. : غالف مصور باأللوان ;   348 -. 2017الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -بوحفص. 

 9789961016596.د.م.ك ر

SH/1-001.4-239.2/1, SH/1-001.4-239.2/2 



  بوحفص، عبد الكريم    .6327

الجزائر : ديوان المطبوعات  -تطور الفكر التنظيمي [نص مطبوع] : الرواد والنظريات / عبد الكريم بوحفص.  
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  318 -. 2017الجامعية, 

 9789961019979ر.د.م.ك 

SS/1-301-1125/1, SS/1-301-1125/2 

  بوحمامة، زهرة   .6328

الحياة اإلجتماعية للفقهاء من خالل كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي  
المدية : جامعة المدية,  -م) [نص مطبوع] / مريم عين قراد; زهرة بوحمامة. 1149-1038ه/544-476عياض (

  .CDسم +  29*21ورقة ;  121 -. 2021

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1907 

  بوحمبل، خديجة    .6329

المدية :   -خديجة بوحمبل. أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء اإلنفعالي [نص مطبوع] / نصيرة سعودي; 
  سم.  30*21ورقة ;  126 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.688/1 

  بوحموم، كنزة    .6330

مفهوم الذات لدى أطفال األقسام التحضيرية [نص مطبوع] / نادية  فاعلية برنامج إرشادي بالعب لتحسين
  سم.  30*21ورقة ;  112 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -صالحي; كنزة بوحموم. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.197/1 

  بوحميدي، حنان    .6331

اقين حركيا جراء حوادث المرور. [نص مطبوع] / سهيلة صورة الذات وعالقتها باإلكتئاب لدى األشخاص المع
  سم.  27*21ورقة ;  103 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -فراحي; حنان بوحميدي. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1551/1 

  بوحميدي، ذهبية    .6332

م) [نص مطبوع] / علي 12-م09ه/06-03يا (قعمان ودورها في تواصل علماء األندلس إلى فارس وشرق إفريق
  سم.  27*21ورقة ;  100 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بن حاحة; ذهبية بوحميدي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1383/1 

  بوحوش ,عمار    .6333

الجزائر : الشركة الوطنية  -العمال الجزائريون في فرنسا [نص مطبوع] : دراسة تحليلية / عمار بوحوش.  
  سم.24ص. : غالف ملون. ;  418 -. 1975للنشر, 

 9789961846759ر.د.م.ك 

SH/1-965-66/1, SH/1-965-66/2 



  بوحوش ,عمار    .6334

الجزائر : الحركة الوطنية  -العمال الجزائريون في فرنسا [نص مطبوع] : دراسة تحليلية / عمار بوحوش.  
 سم.  24ص. ;   496 -. 1975للنشر و التوزيع, 

SH/1-965-409/1 

  بوحوش, عمار    .6335

القاهرة : المنظمة العربية للعلوم  -دور البيروقراطية في المجتمعات المعاصرة [نص مطبوع] / عمار بوحوش. 
 سم. 24ص. ;  70 -اإلدارية, (د.ت). 

1-320-157/1, 1-320-157/2 

  بوحوش، عمار    .6336

الجزائر : البصائر :  -/ عمار بوحوش.  1962[نص مطبوع] : من البداية ولغاية  التاريخ السياسي للجزائر
  سم. 24ص. : مصور وملون ;  603 -. 2015[د.ن], 

 9789931020479ر.د.م.ك 

SH/1-965-1103/1, SH/1-965-1103/2 

  بوخاتم، دليلة    .6337

 09/12فسي لدى الطفل (الطفولة المتأخرة تأثير إضطراب التوبل اإلداري على مستوى تقدير الذات والتوافق الن

  سم.  27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -سنة) [نص مطبوع] / دليلة بوخاتم. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1585/1 

  بوخاتم، كنزة    .6338

ة [نص مطبوع] : اللغة، الفهم الشفهي لدى أطفال  أثر التكفل النفسي األرطفوني في تعزيز نمو القدرات المعرفي
  سم. 30*21ورقة ;  158 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -التوحد / جميلة بعيطاوي; كنزة بوخاتم. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.590/1 

  بوخاتم، كنزة    .6339

رات المعرفية [نص مطبوع] : اللغة، الفهم الشفهي لدى أطفال  أثر التكفل النفسي األرطفوني في تعزيز نمو القد
  سم. 30*21ورقة ;  158 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -التوحد / جميلة بعيطاوي; كنزة بوخاتم. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.590/1 

  بوخاري ، فتيحة   .6340

  - 1551اسة لعينة من عقود رصيد المحاكم الشرعية خالل العهد العثماني الوقف في الجزائر [نص مطبوع] : در

الجزائر : مركز االرشيف الوطني  -ه ) / فاطمة الزهراء صاري; فتيحة بوخاري.  1231 - 958م ( 1816
 سم. 16.5*24ص. ;  114 -. 20112الجزائري, 

1-965-954/1, 1-965-954/2 

  بوخاري، فاطمة   .6341

 -ي وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى مستشاري التوجيه المدرسي [نص مطبوع] / فاطمة بوخاري. الرضا الوظيف



  سم.  30*21ورقة ;  122  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.684/1 

  بوخاري، قدور    .6342

م) [نص مطبوع] / سيد علي قيت;   1250- 1171ه/ 648-567األيوبية (الحركة الفكرية والعلمية في مصر 
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -قدور بوخاري. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.436/1 

  بوخاري، مديحة   .6343

المدية :  -مسعودة شرقي; مديحة بوخاري. التفاعل الصفي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي [نص مطبوع] /  
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1074/1 

  بوخاري، نصيرة    .6344

دراسة ميدانية لواقع مخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة [نص مطبوع] / حفصة بوخاري; نصيرة 
  سم. 30*21ورقة ;  121 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -ري. بوخا

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.168/1 

  بوخالفة، عربي    .6345

(د.م) :  -المهاجرون الهالليون بين أحكام المؤرخين وشظايا الذاكرة الشعبية [نص مطبوع] / عربي بوخالفة. 
 سم. 24: غالف مصور ;  ص. 656 -. 2013(د.ن), 

SH/1-953-745/1 

  بوخالفة، عربي    .6346

 250 -. 2011(د.م) : (د.ن),  -شواهد اإلحسان على مآثر المحروسة تلمسان [نص مطبوع] / عربي بوخالفة. 

 سم. 23ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SH/1-910-47/1 

  بوخاوش، سعيد    .6347

)   1954-1900لسياسة الفرنسة و دوره في الحفاظ على اللغة العربية ( مقاومة التيار اإلصالحي في الجزائر 

 -سم.  15*23ص. : غالف ملون ;  144 -. 2013الجزائر : دار تفتيلت,  -[نص مطبوع] / سعيد بوخاوش.  

  (وزارة الثقافة الجزائر). 

 9789961987568ر.د.م.ك 

1-965-760/2, 1-965-760/1 

  بوخاوش، سعيد    .6348

الجزائر : دار تفتيلت,   -االستعمار الفرنسي و سياسة الفرنسة في الجزائر [نص مطبوع] / سعيد بوخاوش. 
  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  15*23ص. : غالف ملون ;  157 -. 2013

 9789961987551ر.د.م.ك 



1-965-761/3, 1-965-761/1 

  بوخبزة نبيلة    .6349

ص.  -. 2014الجزائر : دار هومه : [د.ن],  -: أسس وتقنيات / بوخبزة نبيلة. االتصال العمومي [نص مطبوع] 
  سم.24: ملون ومصور ;  143

 9789931030058ر.د.م.ك 

SH/1-659-91/1, SH/1-659-91/2 

  بوختاش، شريفة   .6350

المدية :  -دور العالقات العامة في تعزيز الفهم المشترك لدى عمال المؤسسة [نص مطبوع] / شريفة بوختاش. 
  سم.  27*21ورقة ;  149 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1050/1 

  بوخرشف، سليمة   .6351

المدية : جامعة  -الشريط اإلخباري لقناة النهار وإهتمامات األساتذة الجامعيين [نص مطبوع] / سليمة بوخرشف.  
  سم. 30*21ورقة ;  158 - .2016المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.646/1 

  بوخرشف، فطيمة   .6352

م) [نص مطبوع] / فتيحة   1144 -م 1031ه/  531 -ه 422العامة في األندلس عصري الطوائف والمرابطين 
  سم.  27*21ورقة ;  145 -. 2018ة, المدية : جامعة المدي -شيخاوي; فطيمة بوخرشف. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1132/1 

  بوخروفة، غنية    .6353

. 2018المدية : جامعة المدية,  -مساهمة الفنون الشعبية في المسرح الجزائري [نص مطبوع] / غنية بوخروفة. 

  سم.  27*21ورقة ;  145 -

 2018لمدية : ل م د : علم اآلثار : ا -ماستر

MMA.ART.1201/1 

  بوخريسة، بوبكر    .6354

الجزائر :   -سوسيولوجيا بيير بورديو [نص مطبوع] : تحليل في النظرية والمفاهيم والمنهج / بوبكر بوخريسة. 
  سم. 24ص : عالف مصور وملون ;  349 -. 2017ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961018712ر.د.م.ك 

SS/1-301-1120/1, SS/1-301-1120/2 

  بوخزاني، محمد   .6355

دور إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين في المتحف [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بالمتحف الجهوي 
  سم. 27*21ورقة ;  96 -. 2019المدية : جامعة المدية,  - للمجاهد بالمدية / حمزة حمزي; محمد بوخزاني.

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1513/1 



  بوخزاين، عادل    .6356

 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -أثر اإلدارة اإلكترونية على األداء الوظيفي [نص مطبوع] / عادل بوخزاين. 

  سم.  30*21ورقة ;  75

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -استرم

MMA.SS.006/1 

  بوخضرة، حبيبة    .6357

م) [نص مطبوع] / أمينة بوخويدم; حبيبة بوخضرة.   750-661ه/ 132-41ظهور التصوف في العصر األموي (
  سم.  30*21ورقة ;  165 -.  2017المدية : جامعة المدية,  -

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.772/1 

  بوخضرة، سمية   .6358

م) [نص مطبوع] /   12-11ه/06-05دور مدينتي دمياط واإلسكندرية في الحروب الصليبية خالل القرنيين (
  سم.  30*21ورقة ;  168 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -لمياء نجوم; سمية بوخضرة. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.788/1 

  بوخضرة، صبرينة    .6359

جباية األموال من خالل كتابي شذور العقود في ذكر النقود وإغاثة األمة بكشف الغمة للمقريزي [نص مطبوع] /  
  سم.  30*21ورقة ;  126 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -سارة أردغال; صبرينة بوخضرة. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.763/1 

  بوخضرة، نعيمة   .6360

دور التسويق اإللكتروني في تحسين اآلداء التسويقي للوكاالت السياحية [نص مطبوع] / شهرزاد بوسعادي; 
  سم. 27*21ورقة ;  89 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -نعيمة بوخضرة. 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1268/1 

  بوخلخال، نسيمة   .6361

أثر إستراتيجيات ما وراء المعرفة على المهارات الحياتية عند متعلمي الطور الثانوي [نص مطبوع] / نسيمة  
  سم. 30*21ورقة ;  182 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -بوخلخال. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.913/1 

  بوخلفة، حنان    .6362

ورقة ;   187 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -عالقات العامة داخل المؤسسة [نص مطبوع] / حنان بوخلفة. ال
  سم. 30*21

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.827/1 



  بوخلفة، كريمة    .6363

المدية   -سويدي; كريمة بوخلفة.  م [نص مطبوع] / حنان 2012-1990ممارسة الصحفي للمهنة في ظل قانوني 
  سم.  30*21ورقة ;  150 -. 2016: جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.515/1 

  بوخميس، بوفولة    .6364

عي الحديث, (د.م) : المكتب الجام -األسرة ودورها في إنتشار الجريمة [نص مطبوع] / بوفولة بوخميس. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  271 -. 2013

 9789774382902ر.د.م.ك 

SS/1-301-1019/1, SS/1-301-1019/2 

  بوخيط، مريم    .6365

المدية :  -تأثير الفايس بوك على القيم السياسية لدى الشباب الجزائري [نص مطبوع] / أحالم عايد; مريم بوخيط. 
  سم.  30*21ورقة ;  145 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.288/1 

  بودالي، أمينة    .6366

المدية : جامعة  -أشكال الخطاب اإلعالمي في المدونة اإللكترونية [نص مطبوع] / أمال زروق; أمينة بودالي. 
  سم. 30*21ورقة ;  153 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.506/1 

  بودخاني، خير العفاف    .6367

المدية :   -أثر الصحة النفسية على أبناء ضحايا المرور. [نص مطبوع] / تركية بوشالي; خير العفاف بودخاني. 
  سم.  27*21 ورقة ; 96 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1609/1 

  بودراجي، نوال    .6368

م بين الرغبة الذاتية والضغط األوروبي [نص مطبوع] / شيرين 19-ه13اإلصالحات العثمانية خالل القرن 
  سم.  27*21ورقة ;  89 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -قوادري; نوال بودراجي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1314/1 

  بودراوي، نورة    .6369

المدية : جامعة المدية,   -الصناعة التقليدية بمدينة تيميمون [نص مطبوع] : صناعة الساللة / نورة بودراوي. 
  سم. 30*21ورقة ;  118 -. 2016

 2016ل م د : فنون : المدية :  -ماستر

MMA.ART.379/1 



  بودرقة، شريفة    .6370

أثر المعتقدات العقالنية والالعقالنية على المهارات الحياتية لدى الطلبة الجامعيين المقبلين على التخرج [نص  
  سم. 27*21ورقة ;  139 -. 2019المدية : جامعة المدية,   -مطبوع] / سلمى عالق; شريفة بودرقة. 

 2019لمدية : ل م د : علم النفس : ا -ماستر

MMA.SS.1423/1 

  بودريار, جان    .6371

الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي,  -ذهنية اإلرهاب [نص مطبوع] : لماذا يقاتلون بموتهم / جان بودريار. 
 سم.21.5ص ; 224 -. 2003

1-320-248/1, 1-320-248/2 

  بودريار، جون    .6372

بيروت : المنظمة العربية للترجمة :  -بودريار; جوزيف عبد ّ�.  المصطنع و االصطناع [نص مطبوع] / جون
  سم. 21ص. ;  264 -مركز دراسات الوحدة العربية, [د.ت]. 

 9789953012179ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-769/1, SS/1-301-769/2 

  بودغاغن، ليلى    .6373

 72 -. 2014المدية : جامعة المدية,   -ليلى بودغاغن. اإلتصال الداخلي في المؤسسات العمومية [نص مطبوع] / 

  . CDسم +  30*21ورقة ; 

 2014:  2014ل م د : اتصال و عالقات عامة :  -ماستر

MMA129/1 

  بودكاس، نورة    .6374

  -تأثير المخططات المبكرة غير المكيفة في ظهور أعراض مرضية حدية [نص مطبوع] / بودكاس، نورة. 

  سم.  27*21ورقة ;  176  -. 2018لمدية, المدية : جامعة ا

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1058/1 

  بودهان, عيسى    .6375

ص. :  799  -. 2013الجزائر : دار الهدى,   -النظام القانوني لحماية التراث [نص مطبوع] / عيسى بودهان. 
  سم. 24غالف : مصور باأللوان ; 

 9947265703ر.د.م.ك 

SH/1-910-36/1 

  بودواني، فاطمة الزهراء   .6376

العنف األسري و عالقته بالسلوك العدواني لدى المراهقين المتمدرسين [نص مطبوع] / حنان جلولي; فاطمة  
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الزهراء بودواني. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.200/1 

  بودواية، بلحيا    .6377

 135 -. 2009الجزائر : دار القدس العربي,   -التصوف في بالد المغرب العربي [نص مطبوع] / بلحيا بودواية. 



  سم.  22ص. : غالف ملون ; 

 9789947927045ر.د.م.ك 

SH/1-260-11/1 

  بودون, ريمون    .6378

بيروت : منشورات عويدات  -. 4ط. -; هالة شبؤون الحاج. مناهج علم االجتماع [نص مطبوع] / ريمون بودون
 سم.  18ص. ;  160 -. 1988; باريس : [د.ن], 

SS/1-301-209/1, SS/1-301-209/2 

  بوديبة، أسماء   .6379

المدية :  -واقع الفن في الجزائر الفنان التشكيلي كاملي إدريسي [نص مطبوع] / يمينة بوزيلة; أسماء بوديبة. 
  سم.  30*21ورقة ;  88 -. 2015مدية, جامعة ال

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.SS.114/1 

  بوديلمي، حياة    .6380

م [نص مطبوع] /  18-17ه/12-11جوانب من الحياة الثقافية للقدس من خالل الرحلة المغربية خالل القرنيين 
  سم.  27*21ورقة ;  79 -. 2019ة, المدية : جامعة المدي -رزيقة دراجي; حياة بوديلمي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1351/1 

  بودينة، مصطفى    .6381

منشورات,  ANEPالجزائر :  -الناجي من المقصلة [نص مطبوع] : تصدير علي هارون / مصطفى بودينة. 
  سم.24ص. : مص. مل. ; 171 -. 2009

 9789947214619ر.د.م.ك 

1-965-740/1, 1-965-740/2 

  بوذينة، سارة    .6382

السلطة الوالدية وعالغقتها بظهور الميول اإلنتحارية لدى المراهقات. [نص مطبوع] / سليمة شامخ; سارة 
  سم. 27*21ورقة ;  103 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -بوذينة. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1586/1 

  بوذيني، فاطمة   .6383

المدية : جامعة  -دور اإلتصال الداخلي في تحسين اآلداء الوظيفي [نص مطبوع] / نادية شاللي; فاطمة بوذيني. 
  سم. 27*21ورقة ;  80 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1249/1 

  بورابعة، كريمة    .6384

م) [نص مطبوع] / مريم سغيالني;   15ه/09النظم اإلدارية من خالل كتاب صبح األعشى للقلقشندي في القرن ( 
  سم. 30*21ورقة ;  170 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -كريمة بورابعة. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر



MMA.SH.774/1 

  رة  بوراوية، نو  .6385

م) [نص مطبوع] / سعدية مسعود; نورة  1870-1830األرض والقبيلة في الجزائر خالل فترة الحكم العسكري (
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بوراوية. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.412/1 

  بوردو, جورج   .6386

بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر,  -. 3ط. -بوردو; سليم حداد. الدولة [نص مطبوع] / جورج  
  سم. 18ص. ;  192 -. 2002

 9953427216ر.د.م.ك 

1-320-31/1, 1-320-31/2 

  بورديو, بيير    .6387

نشر,  المغرب : دار توبقال لل -. 3ط.  -الرمز والسلطة [نص مطبوع] / بيير بورديو; عبد السالم ابن عبد العالي. 
  سم. 21ص. : غالف مصور ملون ;  72 -. 2007

 9954496262ر.د.م.ك 

SS/1-301-418//1, SS/1-301-418//2 

  بورزامة، زهية    .6388

-422النشاط الرعوي وتربية الحيوانات في بالد األندلس من خالل عصري الطوائف والمرابطين (

 88 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -امة. م) [نص مطبوع] / نبيلة شبالوي; زهية بورز1144-1031ه/539

  سم.  27*21ورقة ; 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1375/1 

  بورزق,السعيد    .6389

الجزائر :   -الجيل المعجزة [نص مطبوع] : أو المدرسة الجزائرية من اإلستدمار إلى اإلعمار / السعيد بورزق. 
  سم.22ص. ; 72 -. 2008دار الخلدونية, 

 9789961522332ر.د.م.ك 

1-965-324/1, 1-965-324/2 

  بورعدة، مارية    .6390

شعيرة الحج في الدولة العثمانية من خالل كتاب الحجاج والسالطين لثريا فاروقي [نص مطبوع] / فاطمة 
  . CDسم +  27*21ورقة ;  98 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -دريادي; مارية بورعدة. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ترماس

MMA.SH.1867 

  بورغاية، خديجة   .6391

م) / حديد شهيناز;  14-12ه/8-6الكوارث الطبيعية في المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] : المجاعات واألوبئة (
  سم. 27*21ورقة ;   137 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -خديجة بورغاية. 

 2019المدية :   ل م د : تاريخ : -ماستر



MMA.SH.1363/1 

  بورغدة، رمضان    .6392

) [نص مطبوع] : سنوات الحسم و الخالص / رمضان  1962-1958الثورة الجزائرية والجنرال ديغول(
  سم.24ص. : مل. ; 520 -. 2012الجزائر : [د.ن],  -بورغدة. 

 9789961914595ر.د.م.ك  -ص. 518-ص499ص -بيبليو.ص

1-965-581/1, 1-965-581/2 

  بورقة، حنان    .6393

المدية : جامعة  -السلوك اإلشرافي وأثره على اآلداء الوظيفي [نص مطبوع] / نسيمة سعد السعود; حنان بورقة. 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.558/1 

  بورقة، حنان    .6394

المدية : جامعة  -وأثره على اآلداء الوظيفي [نص مطبوع] / نسيمة سعد السعود; حنان بورقة.  السلوك اإلشرافي
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.558/1 

  بورقعة, لخضر    .6395

 -. 02ط.  -ضر بورقعة / لخضر بورقعة. شاهد على اغتيال الثورة [نص مطبوع] : مذكرات الرائد سي لخ

  سم. 17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  408  -. 2000الجزائر : دار الحكمة, 

 9961906136ر.د.م.ك 

1-965-168/1, 1-965-168/2 

  بورقعة.سي لخضر    .6396

شاهد على اغتيال الثورة [نص مطبوع] : مذكرات الرائد سي لخضر بورقعة / بورقعة.سي لخضر; 
  سم.24ص. ; 340 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -الشاذلي.سعدالدين. 

 9961671139ر.د.م.ك 

1-965-308/4, 1-965-308/5 

  بوركبة، محمد   .6397

  -م ) [نص مطبوع] / محمد بوركبة. 909-777هـ / 296 160الجزائر االجتماعية في عهد الدولة الرستمية ( 

  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  17*25ص. : غالف مل. و مص. ;  480 -. 2013الجزائر : دار الكفاية, 

 9789931392682ر.د.م.ك  -ص.  476-ص. 451بيبليو: 

SH/1-965-847/3, 1-965-847/1 

  بوركهارت, ياكوب    .6398

القاهرة :  -حضارة عصر النهضة [نص مطبوع] : المجلد االول / ياكوب بوركهارت; عبد العزيز توفيق جاويد. 
 سم. 24ص. ;  486 -. 2005المجلس االعلى للثقافة, 

1-940-26.1/1 



  بوركهارت, ياكوب    .6399

القاهرة :  -حضارة عصر النهضة [نص مطبوع] : المجلد الثاني / ياكوب بوركهارت; عبد العزيز توفيق جاويد. 
 سم. 24ص. ;  418 -. 2005المجلس االعلى للثقافة, 

1-940-26.2/1 

  بوركية، وداد    .6400

المدية :  -الصراع الموحدي البرتغالي في عهد الفونسو هنركيز [نص مطبوع] / رحيل زعاف; وداد بوركية. 
  سم.  30*21ورقة ;  70 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.070/1 

  بورنان، أ.سعيد    .6401

[نص مطبوع] / أ.سعيد بورنان; أبو القاسم  1956-1936ين الجزائريين في فرنسا نشاط جمعية العلماء المسلم
  سم.16.5*24ص. : مل. ; 318 -. 2013الجزائر : دار غرناطة,  -سعد هللا. 

 9789961655313ر.د.م.ك 

1-965-743/2, 1-965-743/1 

  بورنان، سعيد    .6402

مطبوع] : الجزء األول : رواد المقاومة الوطنية ) [نص  1962 - 1830شخصيات بارزة في كفاح الجزائر ( 
ص. : غالف مصور. ;  204 -. 2004الجزائر : دار األمل,  -. 02ط. -في القرن التاسع عشر / سعيد بورنان. 

  سم. 15*22

 9961779509ر.د.م.ك   -ص.  202 -ص. 197بيبليو: 

SH/1-965-1134.1/1 

  بورنان، سعيد    .6403

) [نص مطبوع] : الجزء الثاني : رواد الكفاح السياسي و  1962 - 1830لجزائر ( شخصيات بارزة في كفاح ا
ص. : غالف    208 -. 2004الجزائر : دار األمل,  -. 02ط. -) / سعيد بورنان.  1954 - 1900اإلصالحي ( 

  سم. 15*22مصور. ; 

 9961779517ر.د.م.ك   -ص.  207 -ص. 203بيبليو: 

SH/1-965-1134.2/1 

  نان، سعيد  بور  .6404

) [نص مطبوع] : الجزء الثالث: أبرز قادة ثورة نوفمبر  1962 - 1830شخصيات بارزة في كفاح الجزائر ( 
  سم. 16*22ص. : غالف مصور. ;  215 -. 2004الجزائر : دار األمل,  -.  02ط. -/ سعيد بورنان.  1954

 9961779584ر.د.م.ك   -ص.  213 -ص. 207ص. بيبليو:  206 -ص. 205المالحق: 

SH/1-965-1134.3/1 

  بورنمان، جون    .6405

المغرب : دار توبقال,  -الجناية السياسية والسلم االجتماعي [نص مطبوع] / جون بورنمان, المصطفى حسوني. 
  (المعرفة االجتماعية).  -سم.  15×23ص : غالف مصور. ;  125 -. 2007

 9954496351ر.د.م.ك  -ص.  125 -ص. 117بيبليوغرافيا: 

1-320-323/3, 1-320-323/1 



  بورويبة, رشيد    .6406

العهد اإلسالمي [نص مطبوع] : من الفتح إلى بداية العهد العثماني / رشيد بورويبة, عبد الحميد  
ص. : ايض. ; 608 -. 1984الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,  -حاجيات......(وآخرون) موسى لقبال. 

  سم.23

 597- 529ص: -ببليوغرافيا مالحق ص

1-965-7/1 

  بورويبة, رشيد    .6407

 -. 20011الجزائر : كنوز للنشر و التوزيع,  -إبن تومرت [نص مطبوع] / رشيد بورويبة; عبد الجميد حاجيات. 

  سم. 24ص. : غالف : مصور ;  174

 9789947908006ر.د.م.ك  -. 172ص. -169بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-920-22/3, SH/1-920-22/1 

  بورويبة، رشيد    .6408

الجزائر : بن   -.  02ط. -مدن مندثرة [نص مطبوع] : تاهرت، سدراتة، أشير و قلعة بني حماد / رشيد بورويبة. 
  سم. 22*28ص. : غالف مصور.إيض. ;  RETINA, 2013. - 152مرابط : 

 9789931320166ر.د.م.ك   -ص.  152 -ص. 151بيبليو: 

SH/1-913-42/1 

  بورويس، وليد    .6409

المدية :  -معركة العقاب "دراسة في أسباب الهزيمة والتداعيات" [نص مطبوع] / أحمد كرعي; وليد بورويس. 
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.479/1 

  بورياح، حسينة    .6410

م) [نص مطبوع] / هجيرة زحمي; حسينة  1272-1258ه/ 676-656عصر المملوكي (الحياة اإلجتماعية في ال
  سم. 30*21ورقة ;  160 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بورياح. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.458/1 

  بوريكود, فرونسوا    .6411

بيروت :   -. 2ط.  -دون; فرونسوا بوريكود; سليم حداد. المعجم النقدي لعلم اإلجتماع [نص مطبوع] / رايموند بو
 623 -. 2007مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ; الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

  سم. 24ص. : غالف ملون مصور ; 

 9953463301ر.د.م.ك 

SHS/1-030-43/1, SHS/1-030-43/2 

  بوز، سومانترا    .6412

تنازع عليها [نص مطبوع] : اسرائيل : فلسطين : كشمير : البوسنة : قبرص : سريالنكا / سومانترا  اراض م
ص : غالف ملون ;  326 -. 2009بيروت : الدار العربية للعلوم ناشرون,  -بوز; حسان البستاني; اياد احمد. 

  سم. 24

 9789953874470ر.د.م.ك 



1-327-221/1, 1-327-221/2 

  نعيمة بوزاري،   .6413

المدية : جامعة المدية,  -الرأس المال اإلجتماعي للمرأة العاملة وثقافة المجتمع [نص مطبوع] / نعيمة بوزاري. 
  سم. 30*21ورقة ;  86 -. 2015

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SH.107/1 

  بوزاهر حسين    .6414

الجزائر : دار هومة,  -[نص مطبوع] / بوزاهر حسين.  1962-1830العدالة القمعية في الجزائر المستعمرة 
  سم.24ص. ; 263 -. 2011

 9789947995143ر.د.م.ك 

1-965-412/1 

  بوزاير، زهور    .6415

الصحة النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ المتوسط والثانوي. [نص مطبوع] / أمال مسلمي; زهور 
  سم. 27*21ورقة ;  93 -. 2020المدية, المدية : جامعة  -بوزاير. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1594/1 

  بوزبيد، عبد المجيد    .6416

الجزائر : مطبعة   -اإلمداد خالل حرب التحرير الوطني [نص مطبوع] : شهادتي....... / عبد المجيد بوزبيد. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  301 -. 2007الديوان, 

 9789961846648ر.د.م.ك 

1-965-83/1 

  بوزرقولة، إبراهيم   .6417

  -كنودي; إبراهيم بوزرقولة.  العنف اللفظي لدى الشباب من منظور سوسيولوجي [نص مطبوع] / ع.الكريم

  سم.  27*21ورقة ;  127  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1487/1 

  بوزواوي، محمد   .6418

  -. 2011الجزائر : القافلة للنشر و التوزيع,  -ماثر تلمسان [نص مطبوع] : ماضيا و حاضرا / محمد بوزواوي. 

  سم. 24ص. : غالف مل.مص. ; 326

 9789931903123ر.د.م.ك 

1-953-9/1, 1-953-9/2 

  بوزوران، صابرينة   .6419

م)  1566 -م  1520ه /   972-ه 926السلطة القضائية في الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني ( 
 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -ة بوزوران. م [نص مطبوع] / إيمان دحمون; صابرين  16 -ه  10خالل القرن 

  سم.  30*21ورقة ;  87

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر



MMA.SH.108/1 

  بوزورين، نبيلة   .6420

 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -دور اإلعالم في تنمية السياحة الجزائرية [نص مطبوع] / نبيلة بوزورين. 

  . سم 27*21ورقة ;  151

 2018ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1231/1 

  بوزيان، أحمد    .6421

الجزائر : دار المدار الثقافية,  -تيارت [نص مطبوع] : من آل رستم إلى األمير عبد القادر / أحمد بوزيان. 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  276 -. 2013

 ص. 271 -ص. 269بيبليو: 

SH/1-965-962/1 

  بوزيان، أحمد    .6422

ص. :  272 - . 2013الجزائر : دار المدار الثقافية,  -أشهر أعالم منطقة تيارت [نص مطبوع] / أحمد بوزيان. 
  سم.  17*24غالف مصور. ; 

 ص. 269 -ص. 267بيبليو: 

SH/1-920-199/1 

  بوزيان، حنان    .6423

المدية : جامعة  -التخزين في الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط [نص مطبوع] / سمية بوعيشة; حنان بوزيان. 
  .CDورقة +  29*21ورقة ;  93 -. 2021المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1898 

  بوزيد ، بومدين    .6424

 176 -. 2009الجزائر : منشورات االختالف,  -ن بوزيد. التراث و مجتمعات المعرفة [نص مطبوع] / بومدي

  سم. 17*24ص. ; 

 9789953876139ر.د.م.ك 

SS/1-301-1142/1, SS/1-301-1142/2 

  بوزيد، أحالم    .6425

  -أثر التفكير اإليجابي على الصحة النفسية لدى مرض السرطان. [نص مطبوع] / فتيحة حسايني; أحالم بوزيد. 

  سم.  27*21ورقة ;  102  -. 2020لمدية, المدية : جامعة ا

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1567/1 

  بوزيد، حمزة    .6426

  -. 2018المدية : جامعة الجزائر,  -العثمانيون وأشراف مكة [نص مطبوع] / نصر الدين دعاس; حمزة بوزيد. 

  سم.  27*21ورقة ;  168

 2018ية :  ل م د : تاريخ : المد -ماستر

MMA.SH.1195/1 



  بوزيد، حنان    .6427

م [نص مطبوع] /  16-13تأثيرات الحضارة الفارسية والسلجوقية والبيزنطية على الدولة العثمانية من القرن 
  سم.  27*21ورقة ;  81 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -شهيرة بطاش; حنان بوزيد. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1322/1 

  بوزيد، نور الهدى    .6428

المدية : جامعة  -إستراتيجية متاحف الفولكلور في تنمية السياحة الثقافية [نص مطبوع] / نور الهدى بوزيد. 
  سم. 27*21ورقة ;  98 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1514/1 

  بوزيد، هاجر    .6429

المدية : جامعة  -العمارة الحديثة على المعالم والمواقع األثرية لوالية المدية [نص مطبوع] / هاجر بوزيد.  تأثير
  سم. 27*21ورقة ;  98 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1521/1 

  بوزيد، هاجر    .6430

 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بواقي [نص مطبوع] / هاجر بوزيد. حماية وتثمين المواقع األثرية لوالية أم ال

  سم.  27*21ورقة ;  105

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1522/1 

  بوزيرف، الزهراء    .6431

ء  التغطية اإلعالمية "لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" [نص مطبوع] / سميحة رحماني; الزهرا
  سم. 30*21ورقة ;  152 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بوزيرف. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.543/1 

  بوزينة، أحالم   .6432

المدية,  المدية : جامعة -المناخ المدرسي وعالقته بالسلوك التوكيدي [نص مطبوع] / ليلى برقاش; أحالم بوزينة. 
  سم. 27*21ورقة ;  147 -. 2019

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1453/1 

  بوساحة، حسن    .6433

ص. :  224 -. 2013الجزائر : أوراق للنشر و التوزيع,  -الزخرفة المغاربية [نص مطبوع] / حسن بوساحة. 
  سم.  16*22غالف مصور. ; 

 9789961969397ر.د.م.ك  -ص.  222بيبليو: 

1-745-27/1, 1-745-27/2 



  بوساحة، حسن    .6434

ص. : غالف    224 -. 2012الجزائر : أوراق للنشر و التوزيع,  -فن الزخرفة [نص مطبوع] / حسن بوساحة. 
  سم. 16*22مصور. ; 

 9789931493006ر.د.م.ك  -ص.  223بيبليو: 

1-745-26/1, 1-745-26/2 

  بوسبل، ليلى    .6435

دراسة التغير الهندسي المعماري لجامع كتشاوة بمدينة الجزائر أثناء وبعد اإلستعمار [نص مطبوع] / ليلى  
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -بوسبل. 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.724/1 

  بوسرية، أحالم   .6436

  -دور اإلعالم الجواري في نشر الثقافة المحلية "إلذاعة المدية" [نص مطبوع] / تقية بن رويسي; أحالم بوسرية. 

  سم.  30*21ورقة ;  150  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.510/1 

  بوسعادي، أحمد    .6437

المدية : جامعة  -دور العالقات العامة في التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / مراد بن شوشة; أحمد بوسعادي. 
  سم. 27*21ورقة ;  85 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1282/1 

  بوسعادي، حنان    .6438

م [نص مطبوع] /  1830-1700ة في الجزائر أواخر العهد العثماني خالل المصادر المحلية األمراض واألوبئ
  .CDسم +  27*21ورقة ;  103 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -الجوهر بوحملة; حنان بوسعادي. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1862 

  بوسعادي، صباح    .6439

المدية : جامعة  -ئري بمنطقة المدية [نص مطبوع] / حنان عثماني; صباح بوسعادي. الشعر الشعبي الجزا
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1202/1 

  بوسعيد، إبتسام    .6440

ع التواصل اإلجتماعي [نص مطبوع] /  دور اإلشهار اإللكتروني في زيادة مبيعات المؤسسة السياحية عبر مواق
  سم.  27*21ورقة ;  105 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -حمزة قيار; إبتسام بوسعيد. 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1301/1 



  بوسعيد، رشيدة    .6441

المدية : جامعة المدية,  -دة بوسعيد. حوادث العمل وإشكالية مردودية العامل [نص مطبوع] / رشيدة شيباني; رشي
  سم. 30*21ورقة ;  130 -. 2016

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.559/1 

  بوسعيد، رشيدة    .6442

المدية : جامعة المدية,  -حوادث العمل وإشكالية مردودية العامل [نص مطبوع] / رشيدة شيباني; رشيدة بوسعيد. 
  سم. 30*21ورقة ;  130 -. 2016

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.559/1 

  بوسعيد، رندة    .6443

المدية : جامعة  -[نص مطبوع] / رندة بوسعيد.  2013المعالجة اإلعالمية لمرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  264 -. 2014المدية, 

 2014ال و عالقات عامة : المدية : ل م د : اتص -ماستر

MMA120/1 

  بوسعيد، نفيسة    .6444

المدية : جامعة المدية,  -دراسة فنية للقصور الصحراوية [نص مطبوع] : القصر القديم بالمنيعة / نفيسة بوسعيد. 
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2019

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1523/1 

  بوسعيدي، أحالم    .6445

المدية : جامعة  -قلق المستقبل وعالقته بالصالبة النفسية لدى طلبة الجامعة. [نص مطبوع] / أحالم بوسعيدي. 
  سم. 27*21ورقة ;  106 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1552/1 

  بوسعيدي، رقية   .6446

م [نص مطبوع] / حبيبة 19ه/13اء من حركة اإلصالح في الدولة العثمانية خالل القرن مواقف الفقهاء والعلم
  سم.  27*21ورقة ;  98 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بشرير; رقية بوسعيدي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1344/1 

  بوسعيدي، زبيدة    .6447

رطان ومدى تقبله المرض والعالج [نص مطبوع] / إيمان بوثامري; زبيدة القلق واإلكتئاب لدى المصاب بالس
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -بوسعيدي. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1546/1 



  بوسكين، إدريس    .6448

عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -يس بوسكين. أوروبا و الهجرة [نص مطبوع] : اإلسالم في أوروبا / إدر
  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  449 -. 2013

 9789957327002ر.د.م.ك 

1-940-78/1, 1-940-78/2 

  بوسكين، رميساء   .6449

الحرمان العاطفي وعالقته بالتوافق النفسي اإلجتماعي لدى المراهق المتمدرس بالطور الثانوي [نص مطبوع] /  
  ورقة.  27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -يسة بومعالي; رميساء بوسكين. أن

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1084/1 

  بوسكين، سهام    .6450

متوسط. [نص  ممارسة التربية البدنية والرياضية ودورها في الحد من العنف المدرسي لدى تالميذ السنة الرابعة 
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / نجاة العيشي; سهام بوسكين. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1621/1 

  بوسكين، عقيلة    .6451

المدية :  -عقيلة بوسكين.  المناخ المدرسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى المراهق المتمدرس [نص مطبوع] / 
  سم.  30*21ورقة ;  115 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.692/1 

  بوسماحة،عبد الحميد    .6452

 -. 2011الجزائر : منشورات الرياصين,  -تلمسان [نص مطبوع] : تاريخ و ثقافة / عبد الحميد بوسماحة. 

 سم. 23سم*22ص. ; 216

1-965-521/1, 1-965-521/2 

  بوسنة,محفوظ    .6453

- الجزائر : منشورات مخبرالتربية  -التقويم والبيداغوجية في النسق التربوي [نص مطبوع] / محفوظ بوسنة. 

  سم. 22ص. ; 168 -. 2004العمل, -التكوين

 9195439961ر.د.م.ك 

1-370-428/1 

  بوسنة،محمود    .6454

[د.م] : جامعة  -زائر [نص مطبوع] : رهانات التغيير / محمود بوسنة, طاهر حجار. النسق التربوي في الج
 (حوليات : حوليات).  -. 1996الجزائر, 

1-370-982/1 

  بوسنينة. المنجي   .6455

 -/ بوسنينة. المنجي.  2موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف االلف :ج

 سم.24ص. : غالف مذهب ;  640 -. 2004لجيل, بيروت : دار ا



1-920-31.2/1, 1-920-31.2/2 

  بوسنينة. المنجي   .6456

  -/ بوسنينة. المنجي.  3موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الباء :ج

 سم.24ص. : غالف مذهب ;  750 -. 2004بيروت : دار الجيل, 

1-920-31.3/1, 1-920-31.3/2 

  بوسنينة. المنجي   .6457

/ بوسنينة.   4موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : األحرف باء تاء ثاء:ج 
 سم.24ص. : غالف مذهب ;  800 -. 2004بيروت : دار الجيل,  -المنجي. 

1-920-31.4/1, 1-920-31.4/2 

  بوسنينة. المنجي   .6458

  -/ بوسنينة. المنجي.  7الم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الحاء :جموسوعة أع

 سم.24ص. : غالف مذهب ;  425 -. 2005بيروت : دار الجيل, 

1-920-31.7/1, 1-920-31.7/2 

  بوسنينة. المنجي   .6459

  -/ بوسنينة. المنجي.  8الخاء:ج موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف

 سم.24ص. : غالف مذهب ;  677 -. 2004بيروت : دار الجيل, 

1-920-31.8/1, 1-920-31.8/2 

  بوسنينة. المنجي   .6460

/ بوسنينة.   9موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الدال و الذال :ج
 سم.24ص. : غالف مذهب ; 525 -. 2004ل, بيروت : دار الجي -المنجي. 

1-920-31.9/1, 1-203-31.9/5 

  بوسنينة. المنجي   .6461

 -/ بوسنينة. المنجي.  10موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الراء :ج

 سم.24ص. : غالف مذهب ;  537 -. 2004بيروت : دار الجيل, 

1-920-31.10/5, 1-920-31.10/2 

  بوسنينة. المنجي   .6462

 -/ بوسنينة. المنجي.  11موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الزاي :ج

 سم.24ص. : غالف مذهب ;  463 -. 2004بيروت : دار الجيل, 

1-920-31.11/4, 1-920-31.11/2 

  بوسنينة. المنجي   .6463

 -/ بوسنينة. المنجي.  12موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف السين :ج

 سم.24ص. : غالف مذهب ;  641 -. 2004بيروت : دار الجيل, 

1-920-31.12/5, 1-920-31.12/2 



  بوسنينة. المنجي   .6464

 -/ بوسنينة. المنجي.  13اء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف السين:ج موسوعة أعالم العلماء و األدب

 سم.24ص. : غالف مذهب ;  658 -. 2004بيروت : دار الجيل, 

1-920-31.13/4, 1-920-31.13/2 

  بوسنينة، المنجي   .6465

 -نجي بوسنينة. / الم 1موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف االلف :ج

 سم.24ص. : غالف مذهب ;  702 -. 2004بيروت : دار الجيل, 

1-920-31.1/1, 1-920-31.1/2 

  بوسهوة، أحمد   .6466

  -الحرمان العاطفي وعالقته بظهور اإلكتئاب لدى الطفل المسعف. [نص مطبوع] / طرشي; أحمد بوسهوة. 

  م. س 27*21ورقة ;  89  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1582/1 

  بوسوبل، سعاد    .6467

 184 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -الموروثات الثقافية في الطور المتوسط [نص مطبوع] / سعاد بوسوبل. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.959/1 

  بوسيلة، حياة    .6468

 -دور وسائل اإلتصال الحديثة في تطوير المؤسسات الخدماتية [نص مطبوع] / وسام بن عمير; حياة بوسيلة. 

  . CDسم +  29*21ورقة ;  86  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1951 

  بوسينو, جيوفاني    .6469

لبنان : مجد  - . 2ط . -نقد المعرفة في علم االجتماع [نص مطبوع] / جيوفاني بوسينو; محمد عرب صاصيال. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    247 -. 2008المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع, 

 9789953463926ر.د.م.ك 

SS/1-301-549/1, SS/1-301-549/2 

  بوشارب، سكينة   .6470

م [نص مطبوع] / بن قوية حميدة; سكينة 1983م/1911القضايا المغاربية من خالل كتابات أحمد توفيق المدني 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بوشارب. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.415/1 

  ج بوشامب، جور  .6471

/ جورج بوشامب; ممدوح محمد سليمان; بهاء الدين  Curriculum theoryنظرية المنهج [نص مطبوع] =  



  سم. 24ص. ;  206 -). 1957(د.م) : الدار العربية للنشر والتوزيع, (حوالي -السيد النجار. 

 97714750503ر.د.م.ك 

SS/1-370-1072/1, SS/1-370-1072/2 

  بوشامة,كمال   .6472

/ كمال   Lettre à Renéإلى روني [نص مطبوع] : البحث عن الحقيقة الضائعة في خضم االستعمار = رسالة 
  سم.24ص. ; 184 -. 2010الجزائر : دار المعرفة,  -بوشامة. 

 9789961485880ر.د.م.ك 

1-965-415/3, 1-965-415/1 

  بوشامة، كمال   .6473

 -. 2007الجزائر : دار هومه,  -وشامة; محمد المعراجي. الجزائر [نص مطبوع] : أرض عقيدة وثقافة / كمال ب

  سم.  23ص. : غالف مصور باأللوان ;  415

ر.د.م.ك   -المحتويات: الوجوه الشهيرة في اإلسالم والثقافة الجزائرية؛ فرسان العقيدة والحرية. 
9789961651483 

SH/1-965-1002/1, SH/1-965-1002/2 

  بوشبوبة، رمضان   .6474

الجزائر : منشورات   -[نص مطبوع] : مقدمة عمار بلخوجة / رمضان بوشبوبة.  1952-1930لنضال مسالك ا
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  14*20ص. : غالف مل. و مص. ;  711 -. 2013ألفا, 

 9947886953ر.د.م.ك 

1-965-838/1 

  بوشرف، آمنة    .6475

المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / آمنة بوشرف.   م)1086ه/478التداعيات الحضارية لسقوط طليطلة (
  .CDسم +  29*21ورقة ;  108 -. 2021

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1911 

  بوشريط، فاطمة   .6476

المدية : جامعة  -الزخرفة في الجزائر العثمانية [نص مطبوع] : جامع كتشاوة / أسماء قالبي; فاطمة بوشريط.  
  .CDسم +  27*21ورقة ;  121 -. 2021المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1875 

  بوشريط، نجاة    .6477

المدية :  -) [نص مطبوع] / نجاة بوشريط. 1962-1956طلبة الوالية الرابعة ودورهم في الثورة التحريرية (
  سم.  30*21ورقة ;  159 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.648/1 

  بوشعبة، بالل   .6478

  -اإلعالن اإللكتروني بالمؤسسة الخدمية وأسس التصميم الفني [نص مطبوع] / أمحمد مختفي; بالل بوشعبة. 



  سم.  30*21ورقة ;  145  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017المدية : ل م د : اتصال و عالقات عامة :  -ماستر

MMA.SH.868/1 

  بوشعبة، هاجر    .6479

المدية :  -إستخدام العالقات العامة في تفعيل اإلتصال التنظيمي [نص مطبوع] / ريمة بوخديمي; هاجر بوشعبة. 
  سم.  27*21ورقة ;  77 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1270/1 

  بوشالغم, الزوبير    .6480

ديسمبر   11الجزائر : الجمعية التاريخية و الثقافية  -من شهداء الثورة [نص مطبوع] / الزوبير بوشالغم. 
 سم. 24ص. ;  298 -. 2010, 1960

1-965-469/7, 1-965-469/8 

  بوشموخة، عمر    .6481

ص. :  275 -). 2007: (د.ن), (حوالي (د.م) -جماليات الموسيقى العربية [نص مطبوع] / عمر بوشموخة. 
  سم.  23غالف ملون ; 

 978994244166ر.د.م.ك 

SH/1-780-15/1 

  بوشنافة، أسماء   .6482

المعالجة اإلعالمية لقضية إختطاف الطفلين "هارون وإبراهيم" من خالل صحيفة الشروق اليومي [نص مطبوع]  
  .CDسم +  30*21ورقة ;  190 -.  2014لمدية, المدية : جامعة ا -أسماء بوشنافة, زهية بن رقية.  /

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA095/1 

  بوشنافة، أسماء زهية   .6483

المعالجة اإلعالمية [نص مطبوع] : دراسة وصفية لقضية إختطاف الطفلين هارون وإبراهيم من خالل صحيفة  
سم +  30*21ورقة ;  99 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -ة, سمية بن رقية. الشروق اليومي / أسماء زهية بوشناف

CD. 

  بوشنافة، إيمان   .6484

 -م) [نص مطبوع] / أمينة بوسرية; إيمان بوشنافة. 1962-1830المجابهات الثقافية في الجزائر المستعمرة (

  سم.  30*21ورقة ;  178  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

  2017تاريخ : المدية :  ل م د :  -ماستر

MMA.SH.936/1 

  بوشنافة، باية    .6485

المدية :   -األحباس من خالل كتاب الوثائق والسجالت إلبن العطار [نص مطبوع] / يسرى شيخ; باية بوشنافة. 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  84 -. 2021جامعة المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1883 



  بوشنافة، سامية   .6486

  -التنظيم القانوني لحرية اإلعالم خالل التعددية السياسية واإلعالمية في الجزائر [نص مطبوع] / سامية بوشنافة. 

  . CDسم +  30*21ورقة ;  90  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA107/1 

  سعاد  بوشنافة،   .6487

 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -واقع اإلدماج المهني لحالمي الشهادات العلمية [نص مطبوع] / سعاد بوشنافة. 

  سم.  30*21ورقة ;  124

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.707/1 

  بوشنافة، محمد وليد    .6488

المدية :   - ة [نص مطبوع] / حميد قراطبي; محمد وليد بوشنافة. اإلعالم اإلسالمي وعالقته بالقيم اإلجتماعي
  سم.  30*21ورقة ;  187 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.949/1 

  بوشنافة، وليد    .6489

اإلستشفائية [نص مطبوع] / أنفال بن ساليمي;  دور القائم باإلتصال في فاعلية العالقات العامة داخل المؤسسة
  سم. 30*21ورقة ;  187 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -وليد بوشنافة. 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.828/1 

  بوشهير، محمد االمين    .6490

المدية : جامعة المدية,  -تحليلية / محمد االمين بوشهير. فسيفساء متحف هيبون [نص مطبوع] : دراسة وصفية 
  سم. 27*21ورقة ;  107 -. 2019

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1499/1 

  بوشوية، آمال   .6491

  -وية. التغيير التنظيمي وعالقته بتحسين اآلداء داخل المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية [نص مطبوع] / آمال بوش

  سم.  30*21ورقة ;  154  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.568/1 

  بوشوية، كريمة    .6492

المدية :   -دور اإلتصال في تفعيل العالقات العامة داخل المؤسسة [نص مطبوع] / سهام يعقوب; كريمة بوشوية. 
  سم.  30*21ورقة ;  157 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.855/1 



  بوشويحة، يمينة   .6493

المدية :  -دور المسرح الطفل في الحفاظ على التراب الثقافي [نص مطبوع] / صباح بن بادة; يمينة بوشويحة. 
  ورقة.  27*21ورقة ;  87 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -استرم

MMA.ART.1506/1 

  بوشيبة،مختار    .6494

الهجرة الجزائرية إلى تونس [نص مطبوع] : أسبابها وانعكاساتها ومساهمتها في النضال ضداالستعمار الفرنسي  
ص : غالف مص 142 -الجزائر : دار األوطان للثقافة واإلبداع, [د.ت].   - / مختار بوشيبة.  1830-1962

  سم.24وملون ; 

 9789931593805ر.د.م.ك 

SH/1-965-1018/1 

  بوصابة عبد النور    .6495

أساليب االقناع في اإلشهار التتفزيوني مع التحليل سيمسولوجي لعينة من اإلعالنات بالتلفزيون الجزائري 
: ملون  256ص. -. 2014: [د.ن],  Taksidgالجزائر :  -العمومي [نص مطبوع] / بوصابة عبد النور. 

  سم.24ومصور ; 

 9789947962183ر.د.م.ك 

sh1-001.5-790/1, sh1-001.5-790/2 

  بوصبع, نذير    .6496

 570 -. 2004الجزائر : دار هومة,  -بنية المنهج و فلسفيه عند اإلمام إبن حزم [نص مطبوع] / نذير بوصبع. 

  سم.  24ص ; 

 9961667883ر.د.م.ك 

SH/1-189-76/1, SH/1-189-76/2 

  بوصفصاف ، عبد الكريم   .6497

الجزائر : دار   -الثورة الجزائرية في الصحافة العربية [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الكريم بوصفصاف. 
  سم. 23ص. : غالف مصور. ;   311 -. 2014مداد يونيفارسيتي براس, 

 9789931385097ر.د.م.ك 

1-965-916.1/1, 1-965-916.1/2 

  بوصفصاف ، عبد الكريم   .6498

الجزائر : دار   -الثورة الجزائرية في الصحافة العربية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد الكريم بوصفصاف. 
  سم. 16*23ص. ;  326 -. 2014مداد يونيفارسيتي براس, 

 9789931385097ر.د.م.ك 

1-965-916.2/1, 1-965-916.2/2 

  بوصفصاف, عبد الكريم   .6499

العلماء المسلمين الجزائريين عالقتها بالحركات الجزائرية األخرى [نص مطبوع] : دراسة تاريخية   جمعية
ص. : ملون ومصور ; 557 -. 2009الجزائر : دار مداد,  -وإيديواوجية مقارنة / عبد الكريم بوصفصاف. 

  سم.24

 9961977620ر.د.م.ك 



1-965-381/5, 1-965-381/4 

  يم بوصفصاف, عبد الكر  .6500

الجزائر : دار بهاء  -[نص مطبوع] / عبد الكريم بوصفصاف.  2009-1954رواد الثورة والتغيير بوالية ميلة 
  سم.24ص. ; 348 -. 2009الدين, 

 9961948750ر.د.م.ك 

1-965-385/10, 1-965-385/2 

  بوصفصاف, عبد الكريم   .6501

بالحركات الجزائرية األخرى [نص مطبوع] : دراسة تاريخية  جمعية العلماء المسلمبن الجزائرية وعالقتها 
الجزائر : دار بهاء الدين للنشر و  -. 05ط. -/ عبد الكريم بوصفصاف.  1945-1931وإيديواوجية مقارنة 

  سم.  16*24ص. : غالف مصور. ;  584 -. 2013التوزيع, 

 9789931322450ر.د.م.ك  -ص.  562 -ص. 505ص. مالحق: 576 -ص. 565بيبليو:

1-965-901/1, SH/1-965-901/2 

  بوصفصاف, عبد الكريم   .6502

[نص مطبوع] : محمد عبده وعبد الحميد بن باديس / عبد الكريم  -2ج-الفكر العربي الحديث والمعاصر
  سم. 17*24ص. ; 334 -. 2009الجزائر : دار مداد,  -بوصفصاف. 

 9789961977637ر.د.م.ك 

1-953-342.2/11, 1-953-342.2/12 

  بوصفصاف, عبد الكريم   .6503

[نص مطبوع] : محمد عبده وعبد الحميد بن باديس (نموذجا) / عبد الكريم   -1ج-الفكر العربي الحديث والمعاصر
  سم. 17*24ص. ; 454 -. 2009الجزائر : دار مداد,  -بوصفصاف. 

 9789961977637ر.د.م.ك 

1-953-342.1/15, 1-953-342.1/16 

  بوصفصاف, عبد الكريم   .6504

[نص مطبوع] : محمد عبده وعبد الحميد بن باديس (نموذجا) / عبد الكريم   -3ج-الفكر العربي الحديث والمعاصر
  سم.24ص. ; 426 -. 2009الجزائر : دار مداد,  -بوصفصاف. 

 978996197737ر.د.م.ك 

1-953-342.3/1, 1-953-342.3/2 

  ح, محمد بوصال  .6505

.ص : صور ؛   ANEP, 2004. - 59الجزائر :  -من أجل أن تحيا الجزائر [نص مطبوع] / محمد بوصالح.  
  سم.  30غالف ملون ; 

 978994721148ر.د.م.ك 

1-965-200/1, 1 -965-200/2 

  بوصالح، إيمان   .6506

المدية :   - إيمان بوصالح.   الضغط النفسي وعالقته بالصحة النفسية لدى المرأة المتزوجة. [نص مطبوع] /
  سم.  27*21ورقة ;  105 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر



MMA.SS.1545/1 

  بوصيد، خيرة    .6507

المدية : جامعة  -المناخ التنظيمي وأثره على األداء الوظيفي [نص مطبوع] / دحماني يوسف; خيرة بوصيد. 
  سم. 30*21ورقة ;  99 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.020/1 

  بوضربة , عمر   .6508

الجزائر : دار   -) [نص مطبوع] / عمر بوضربة. 1960-1954تطور النشاط الديبلوماسي للثورة الجزائرية (
فة في التراث االسالمي (موسوعة الزخر -سم.  24ص. : غالف مص.و مل. ;  704 -. 2013االرشاد, 

  الجزائري : موسوعة الزخرفة في التراث االسالمي الجزائري).

 9789947955314ر.د.م.ك  -مالحق. 

1-965-779/3, 1-965-779/1 

  بوضربة, عمر   .6509

/ عمر  1960جانفي  -1958النشاط الديبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية [نص مطبوع] : سبتمبر 

  سم.  24ص. ;  383 -. 2010الجزائر : دار الحكمة,  -ة. بوضرب

 9789947842706ر.د.م.ك 

1-965-452/3, 1-965-452/1 

  بوضياف، كمال    .6510

المدية :  -م) [نص مطبوع] / سليم حمودي; كمال بوضياف. 750-661ه/447-41الحسبة فب العهد األموي (
  سم.  30*21ورقة ;  77 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -رماست

MMA.SH.067/1 

  بوضياف، محمد   .6511

/ محمد   la préparation du 1er novembre 1954[نص مطبوع] =  1954التحضير ألول نوفمبر 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 154 -. 2011الجزائر : دار النعمان للطباعة و النشر,  -بوضياف. 

 9789961775198ر.د.م.ك 

1-965-582/1, 1-965-582/2 

  بوضياف، مليكة   .6512

اإلدماج وعالقته بالعود إلى السلوك اإلنحرافي عند الحدث الجانح [نص مطبوع] / مريم بلحاج; مليكة بوضياف. 
  سم.  30*21ورقة ;  182 -.  2017المدية : جامعة المدية,  -

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.920/1 

  بوطارن مبارك    .6513

الجزائر : كنوز الحكمة :   -تطور العمران اإلسالمي في المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / بوطارن مبارك. 
  سم.24: ملون ومصور ;  559ص. -. 2013[د.ن], 

 9789931318873ر.د.م.ك 



sh1-720-48/1, sh1-720-48/2 

  بوطارن،مبارك    .6514

 -. 2011الجزائر : كنوز الحكمة,  -[نص مطبوع] / مبارك بوطارن. العمارة الدينية في المغرب األوسط 

  سم. 24ص. ; 408

 70531899319ر.د.م.ك 

1-726-9/1, 1-726-9/2 

  بوطالب, عبد القادر    .6515

األمير عبد القادر و بناء األمة الجزائرية [نص مطبوع] : من األمير عبد القادر إلى حرب التحرير / عبد القادر  
  سم.  23ص. : غالف مصور. ;   351 -. 2009الجزائر : منشورات دحلب,  -جيرون. بوطالب; أ

 9789961612392ر.د.م.ك  - ص.  346 -ص. 335مالحق: 

1-965-191/1, 1-965-191/2 

  بوطالب، حورية    .6516

[نص   -المديةوالية -تأثير الهاتف النقال على اإلتصال األسري دراسة مسحية على عينة من أسر يحي تاكبو 
  سم. 30*21ورقة ;  114 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / ياسمينة سميشة; حورية بوطالب. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.259/1 

  بوطالب، فاطمة   .6517

المصابين بالقصور الكلوي [نص مطبوع] / عائشة سحنون; فاطمة  األلكسثيميا وعالقتها بالتوافق النفسي لدى 
  سم. 27*21ورقة ;  142 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بوطالب. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1420/1 

  بوطبل، ابن العربي عبد القادر    .6518

مجاهد من غرب الجزائر / ابن العربي عبد القادر بوطبل.  صراع مع األقدار و الليالي [نص مطبوع] : مذكرات  
  سم.21ص. : مل. ; 146 -. 2013الجزائر : شركة دار األمة,  -

 9789961673119ر.د.م.ك 

1-965-576/1, 1-965-576/2 

  بوطبل، إبن العربي عبد القادر    .6519

الجزائر / إبن العربي عبد القادر   صراع مع األقدار والليالي [نص مطبوع] : مذكرات ثمنية لمجاهد من غرب
  سم. 24ص. ;  145 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -بوطبل. 

 9961671309ر.د.م.ك 

1-965-471/3, 1-965-471/1 

  بوطرفة ، سعيد    .6520

م) :  -(د -األمير عبد القادر حكم زمني و سلطة روحية [نص مطبوع] : رجل ، قدر ، رسالة / سعيد بوطرفة. 
  سم. 22*24 - ت). - كولورسات, (د منشورات

 978994789103ر.د.م.ك 

SH/1-965-1133/1, SH/1-965-1133/2 



  بوطريق، رضوان    .6521

المدية :  -أهمية وجود الدولة العثمانية في البالد العربية [نص مطبوع] / عبد الرزاق محمدي; رضوان بوطريق. 
  سم.  27*21ورقة ;  175 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1173/1 

  بوطهراوي، هشام    .6522

 -. 2013المدية : جامعة المدية,   -الوجه االخر للفنان آمين يوسف التومي [نص مطبوع] / هشام بوطهراوي. 

  .CDسم +  30*25ورقة ;  127

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

  بوطي، صالح    .6523

المدية : جامعة المدية,  -نة اآلشير ومعالمها المعمارية والفنية [نص مطبوع] / حمزة قادري; صالح بوطي. مدي
  سم. 30*21ورقة ;  122 -. 2015

  2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.165/1 

  بوطيبي، محمد   .6524

  -[نص مطبوع] / محمد بوطيبي.   1930-1900ا بين دور المثقفين الجزائريين في الحركة الوطنية التونسية م

 -سم.  16*24ص. : غالف مل. و مص. ;   304 -. 2012الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع, 

  (وزارة الثقافة الجزائر). 

 9789947265635ر.د.م.ك 

1-965-792/1, 1-965-792/2 

  بوعافية، رشيدة    .6525

م [نص مطبوع] /  1171-1095ه/ 567-488فة العباسية خالل الحروب الصليبية موقف الف اطميين من الخال
  سم.  27*21ورقة ;  178 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -فاطمة الزهراء قنفود; رشيدة بوعافية. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1145/1 

  بوعافية، عبد الغني   .6526

م) [نص مطبوع]  17-16ه/11-10لك قسنطينة من خالل نوازل إبن الفكون خالل القرنين (النشاط التجاري في باي
  سم.  30*21ورقة ;  180 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -كمال لوراري; عبد الغني بوعافية.  /

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.808/1 

  بوعبد الباقي، حيزية   .6527

م) [نص مطبوع] / زينب عياد; 1962-1956يقية للثورة الجزائرية من خالل جريدة المجاهد (المساندة اإلفر
  سم.  30*21ورقة ;  176 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -حيزية بوعبد الباقي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.786/1 

  بوعبد هللا، عبد الحفيظ    .6528

الجزائر : جامعة  -م [نص مطبوع] / عبد الحفيظ بوعبد هللا. 1962-1919اج والوطنية فرحات عباس بين االدم



  سم. 30*21ورقة ;   224 -. 2006الجزائر, 

 2006رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.003/1 

  بوعبد هللا،لحسن    .6529

الجزائر : منشورات مخبر إدارة و  -نحو نمذجة منظومية للبرامج التكوينية [نص مطبوع] / لحسن بوعبد هللا. 
  (دراسات في التربية و التنمية البشرية). -سم.  21ص. : غالف ملون ; 212 -. 2010تنمية الموارد البشرية, 

 9789961992326ر.د.م.ك 

1-370-748/1, 1-370-748/10 

  بوعتو، بشير    .6530

الحبيبية والهبرية والرحمانية  التصوف في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية للطرق
 24ص. : غالف مصور.إيض. ;  400 -. 2013الجزائر : دار السبيل,  -واألويسية:الجزء الثاني / بشير بوعتو. 

  سم.

 9789931339038ر.د.م.ك   -ص.  398 -ص. 381بيبليو: 

SH/1-260-23.2/2, SH/1-260-23.2/3 

  بوعتو، بشير    .6531

مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية للطرق الحبيبية والهبرية والرحمانية التصوف في الجزائر [نص 
ص. : غالف    544 -. 2013الجزائر : دار السبيل للنشر و التوزيع,  -واألويسية:الجزء األول / بشير بوعتو. 

 (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24مصور ; 

SH/1-260-23.1/2, SH/1-260-23.1/3 

  بوعتو، فاطمة   .6532

دور القائم باالتصال ف تحديد أجندة األخبار [نص مطبوع] : دراسة مسحية على موظفي قسم األخبار بإذاعة  
سم +  29*21ورقة ;  122 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -المدية / إكرام بشرى بن زرقة; فاطمة بوعتو. 

CD.  

 2021: ل م د : سمعي بصري : المدية  -ماستر

MMA.SH.2009 

  بوعزة, بوضرساية    .6533

  -/ بوضرساية بوعزة.  1848-1830الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري [نص مطبوع] : رجل دولة و مقاوم 

  سم.30ص. : غالف مصور. ; 374 -. 2012الجزائر : دار الحكمة,  -. 02ط.

 9789947842683ر.د.م.ك   -ص.  370 -ص. 357بيبليو: 

1-965-175/1, 1-965-175/2 

  بوعزة، بوضرساية   .6534

وانعكاساتها على المغرب العربي [نص مطبوع] / بوضرساية  1930-1830سياسة فرنسا البربرية في الجزائر 
  سم. 24ص. ;  409 -. 2009الجزائر : دار الحكمة,  -بوعزة. 

 9789947842690ر.د.م.ك 

1-965-465/3, 1-965-465/1 



  ة، فهيمة بوعز  .6535

المدية :  -تقييم اإلعالم المدرسي التوجيهي من وجهة نظر التالميذ [نص مطبوع] / ربيعة لطرش; فهيمة بوعزة. 
  ورقة.  27*21ورقة ;  162 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1065/1 

  بوعزيز , يحي   .6536

الجزائر : دار   -الجزائر و العرب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / يحي بوعزيز.  موضوعات و قضايا من تاريخ
  سم. 24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  543 -. 2013الهدى, 

 978996160587ر.د.م.ك 

SH/1-965-789.2/1, SH/1-965-789.2/2 

  بوعزيز, يحي   .6537

الجزائر : دار الهدى,   -بوع] / يحي بوعزيز. المرأة الجزائرية وحركة اإلصالح النسوية العربية [نص مط 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ; 160 -. 2001

 9961603648ر.د.م.ك 

SS/1-301-596/1, SS/1-301-596/2 

  بوعزيز, يحي   .6538

الجزائر :   -[نص مطبوع] / يحي بوعزيز.  1830-1500عالقات الجزائر الخارجية مع دول و ممالك أوروبا...
 سم. 22ص. ;  208 -. 1985المطبوعات الجامعية,  ديوان

1-965-17/1, 1-965-17/2 

  بوعزيز, يحي   .6539

 -األميرعبد القادر مع اسبانيا و حكامها العسكريين بمليلية [نص مطبوع] / يحي بوعزيز, ميكيل دو إيبالزا. 

 سم.  22ص. ;  114 -. 1986الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

1-965-27/1, 1-965-27/2 

  بوعزيز, يحي   .6540

) [نص    1962-1946اإلتهامات المتبادلة بين ميصالي حاج و اللجنة المركزية و جبهة التحرير الوطني ( 
  سم.  23ص. : غالف مصور. ;  205 -. 2009الجزائر : دار هومه,  -مطبوع] / يحي بوعزيز. 

 9789961665220ر.د.م.ك   -ص.  198 -ص. 193بيبليو: 

1-965-256/1, 1-965-256/2 

  بوعزيز, يحي   .6541

.  03ط. -الموجز في تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : الجزء األول : الجزائر القديمة و الوسيطة / يحي بوعزيز. 

  سم. 22ص. : غالف ملون ;  252 -. 2017الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -

 9789961010440ر.د.م.ك   -ص.  241 -ص. 240بيبليو : 

1-965-237.1/1, 1-965-237.1/2 

  بوعزيز, يحي   .6542

 2-1األعمال التاريخية [نص مطبوع] : الموجز في تاريخ الجزائر:الجزائر القديمة والوسيطة والجزائر الحديثة 



ص. ;  224ص+  224 -. 2009, 1960ديسمبر  11الجزائر : الجمعية التاريخية و الثقافية  -يحي بوعزيز.  /
 سم. 24

1-965-440.5/4, 1-965-440.5/5 

  بوعزيز, يحي   .6543

 سم.  24 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].   -كفاح الجزائر من خالل الوثائق [نص مطبوع] / يحي بوعزيز. 

1-965-440.10/5, 1-965-440.10/4 

  بوعزيز, يحي   .6544

/  1954-1830والحركة الوطنية الجزائرية من األعمال التاريخية [نص مطبوع] : سياسة التسلط االستعماري 

 سم. 24ص. ;  324 -. 2009الجزائر : عالم المعرفة,  -يحي بوعزيز. 

1-965-440.11/4, 1-965-440.11/5 

  بوعزيز, يحي   .6545

ويليه  1830-1500األعمال التاريخة [نص مطبوع] : عالقات الجزائر الخارجية مع دول وممالك أوروبا 
, 1960ديسمبر  11الجزائر : الجمعية التاريخية و الثقافية  -لجزائرية اإلسبانية / يحي بوعزيز. المراسالت ا

 سم. 24ص. ;  234 -. 2009

1-965-440.12/4, 1-965-440.12/5 

  بوعزيز, يحي   .6546

دار   الجزائر : -موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب [نص مطبوع] : الجزء االول / يحي بوعزيز. 
  سم. 24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  551 -. 2013الهدى, 

 978996160587ر.د.م.ك 

SH/1-965-789.1/1, SH/1-965-789.1/2 

  بوعزيز, يحي   .6547

األعمال التاريخية [نص مطبوع] : تاريخ افريقيا الغربية األسالمية من مطلع القرن السادس عشر إلى القرن  
 سم. 24ص. ;  128 -. 2009الجزائر : عالم المعرفة,  -العشرين / يحي بوعزيز. 

1-965-440.8/4, 1-965-440.8/5 

  بوعزيز, يحيى    .6548

  -, موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / يحيى بوعزيز. 2ج.

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  543  -. 2009الجزائر : دار الهدى, 

  9789961605875Xر.د.م.ك 

 2محتوي في : , ج.

SH/1-965-267.2/1, SH/1-965-267.2/2 

  بوعزيز, يحيى    .6549

الجزائر :   - موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / يحيى بوعزيز. 
  سم. 30ص. ; 495 -, [د.ت]. 2009دار الهدى،

 978994726174ر.د.م.ك 

1-965-267.3/1, 1-965-267.3/2 



  بوعزيز, يحيى    .6550

الجزائر :   -ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين [نص مطبوع] : الجزء الثالث / يحيى بوعزيز. 
  سم.30ص. ; 328 -. 2010دار الغرب, 

 978996154518ر.د.م.ك 

1-965-271.3/1, 1-965-271.3/2 

  بوعزيز, يحيى    .6551

الجزائر :    -تاريخ الجزائر و العرب [نص مطبوع] : الجزء األول / يحيى بوعزيز. موضوعات و قضايا من 
  سم.30ص. ; 551 -. 2009دار الهدى, 

 978996160586ر.د.م.ك 

1-965-267.1/1, 1-965-267.1/2 

  بوعزيز, يحيى    .6552

الجزائر : دار األمة,   - .02ط  -[نص مطبوع] / يحيى بوعزيز.  1962-1954الثورة فى الوالية الثالثة التاريخية 
  سم.24.5ص. : صور ; 458 -. 2010

 9961661759ر.د.م.ك 

1-965-277/1, 1-965-277/2 

  بوعزيز, يحيى    .6553

ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين [نص مطبوع] : من وثائق جبهة التحرير الوطني الجزائرية  
  سم. 24ص. ;  210 -. 2009ر الغرب للنشر و التوزيع, الجزائر : دا  - / يحيى بوعزيز.  1954-1962

 9961545036ر.د.م.ك 

1-965-203.3/1, 1-965-203.3/2 

  بوعزيز, يحيى    .6554

الجزائر : ديوان المطبوعات   -الموجز في تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : الجزائر الحديثة / يحيى بوعزيز. 
  سم. 22.ص : مص.مل. ;  262 -. 2009الجامعية, 

 978996101045ر.د.م.ك  -. 257-157المالحق 

1-965-225.2/1, 1-965-225.2/2 

  بوعزيز,يحي   .6555

 -. 2009الجزائر : عالم المعرفة,  -األعمال التاريخية [نص مطبوع] : الثورة في الوالية الثالثة / يحي بوعزيز. 

  سم.24ص. ; 446

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.17/5, 1-965-440.17/6 

  بوعزيز,يحي   .6556

/  3-1األعمال التاريخية [نص مطبوع] : رحلة في فضاء العمر أو مذكرات القرن الجزء األول والثاني والثالث

  سم.24ص ; 232ص+ 134ص+ 176 -. 2009الجزائر : عالم المعرفة,  -يحي بوعزيز. 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.23/5, 1-965-440.23/6 



  عزيز,يحي بو  .6557

 -. 2009الجزائر : عالم المعرفة,  -األعمال الكاملة [نص مطبوع] : مع تاريخ الجزائر / يحي بوعزيز. 

  سم.24ص. ; 551

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.6/5, 1-965-440.6/6 

  بوعزيز,يحي   .6558

والجزائر وإسبانيا وفرنسا / يحي االعمال التاريخية [نص مطبوع] : طلوع سعد السعود في أخبار وهران 
  سم. 24ص. ; 424 -. 2009الجزائر : عالم المعرفة,  -بوعزيز. 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.20/2, 1-965-440.20/3 

  بوعزيز,يحي   .6559

الجزائر : عالم   -األعمال التاريخية [نص مطبوع] : دائرة الجعافرة تاريخ وحضارة وجهاد / يحي بوعزيز. 
  سم.24ص. ; 384 -. 2009لمعرفة, ا

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.7/5, 1-965-440.7/6 

  بوعزيز,يحي   .6560

الجزائر :   -األعمال التاريخية [نص مطبوع] : مدينة وهران عبر التاريخ ويليه مدينة تلمسان / يحي بوعزيز.  
  سم.24ص. ; 256 -. 2009عالم المعرفة, 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.3/2, 1-965-440.3/3 

  بوعزيز,يحي   .6561

الجزائر : عالم   -األعمال التاريخية [نص مطبوع] : تاريخ قسنطينة ويليه روضة النسرين / يحي بوعزيز. 
  سم.24ص. ; 244 -. 2009المعرفة, 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.4/2, 1-965-440.4/3 

  بوعزيز,يحي   .6562

الجزائر : عالم   -تاريخية [نص مطبوع] : ثورة الباشاغا محمد المقراني والشيخ الحداد / يحي بوعزيز. األعمال ال
  سم.24ص. ; 162 -. 2009المعرفة, 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.14/5, 1-965-440.14/6 

  بوعزيز,يحي   .6563

الجزائر : عالم   -رية / يحي بوعزيز. األعمال التاريخية [نص مطبوع] : موضوعات وقضايا المرأة الجزائ
  سم.24ص. ; 159 -. 2009المعرفة, 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.1/2, 1-965-440.1/3 



  بوعزيز,يحي   .6564

الجزائر :   -/ يحي بوعزيز.  2-1األعمال التاريخة [نص مطبوع] : أعالم الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة 
  سم.24ص. ; 270 - .2009عالم المعرفة, 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.2/2, 1-965-440.2/3 

  بوعزيز,يحي   .6565

  سم. 24ص. ; 458 -. 2004الجزائر : دار األمة,  -الثورة في الوالية الثالثة [نص مطبوع] / يحي بوعزيز. 

 9961671759ر.د.م.ك 

1-965-397/1 

  بوعزيز,يحي   .6566

  -طبوع] : اإلتجاه اليميني في الحركة الجزائرية من خالل نصوصه / يحي بوعزيز. األعمال التاريخية [نص م

  سم.24ص. ; 178 -.  2009الجزائر : عالم المعرفة, 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.9/2, 1-965-440.9/3 

  بوعزيز، ربيحة   .6567

ظيفي للموظفين اإلداريين [نص مطبوع]  دور اإلتصال الخارجي في المؤسسات اإلستشفائية في تحسين اآلداء الو
  سم. 30*21ورقة ;  158 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -عز الدين بوعمرة سونة; ربيحة بوعزيز.  /

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.825/1 

  بوعزيز، يحي    .6568

ديسمبر   11الجزائر : الجمعية التاريخية و الثقافية  -ز. ثورات القرن التاسع عشر [نص مطبوع] / يحي بوعزي
  سم. 24ص. ;  368 -. 2009, 1960

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.15/4, 1-965-440.15/5 

  بوعزيز، يحي    .6569

طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر [نص مطبوع] :  
  ص.407  -. 2009الجزائر : عالم المعرفة,  -الجزء األول / يحي بوعزيز. 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.19/1, 1-965-440.19/2 

  بوعزيز، يحي    .6570

  -/ يحي بوعزيز.  1962-1954األعمال التاريخية [نص مطبوع] : من وثائق جبهة التحرير الوطني الجزائرية 

  سم. 24ص. ; 130 -. 2009اهدين, الجزائر : وزارة البمج

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.18/4, 1-965-440.18/5 

  بوعزيز، يحي    .6571

طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر [نص مطبوع] :  



  [د.م] : [د.ن], [د.ت]. -الجزء الثاني / يحي بوعزيز. 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-4.2/1, 1-965-4.2/2 

  بوعزيز، يحي    .6572

األعمال التاريخيةاألمير عبد القادر [نص مطبوع] : األمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري سيرته الذاتية / يحي  
  سم. 24ص. ;  186ص+ 214 -. 2009الجزائر : عالم المعرفة,  -بوعزيز. 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.22/4, 1-965-440.22/5 

  بوعزيز، يحي    .6573

الجزائر : الجمعية   -األعمال التاريخية [نص مطبوع] : سيرة األمير عبد القادر وجهاده / يحي بوعزيز. 
  سم. 24ص. ;  400 -. 2009, 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.21/4, 1-965-440.21/5 

  بوعزيز، يحي    .6574

األعمال الكاملة [نص مطبوع] : االتهامات المتبادلة بين ميصالي حاج واللجنة المركزية وجبهة التحرير الوطني 
الجزائر : عالم المعرفة,   -ويليه وصايا الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيز / يحي بوعزيز.  1946-1962
(طبعة خاصة من وزارة المجاهدين : طبعة خاصة من وزارة   -م. س 17* 24ص. ; 198ص+ 218 -. 2009

  المجاهدين).

 9789947912027ر.د.م.ك 

1-965-440.13/5, 1-965-440.13/2 

  بوعزيز، يحي    .6575

الجزائر : دار   -موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائر و العرب [نص مطبوع] : الجزء الثالث / يحي بوعزيز. 
  سم. 24ص. : غالف : مصورباأللوان ;  495 -. 2013الهدى, 

 978996160587ر.د.م.ك 

SH/1-965-789.3/1, SH/1-965-789.3/2 

  بوعزيز، يحي    .6576

  -ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين [نص مطبوع] : ثورات القرن العشرين / يحي بوعزيز. 

 سم. 24ص. ;  576 -.  2009الجزائر : عالم المعرفة, 

1-965-440.16/2, 1-965-440.16/5 

  بوعزيز، يحي    .6577

 455 -. 2002( د.م ) : ( د. ن ),  -دائرة الجعافرة [نص مطبوع] : تاريخ وحضارة وجهاد / يحي بوعزيز. 

  سم.  23ص. : غالف مصور. ; 

 ص. 436 -ص. 407بيبليو: 

SH/1-965-988/1, SH/1-965-988/2 

  بوعزيز، يحي    .6578

 -. 3ط.   -) / يحي بوعزيز. 1830-1954إلستعماري والحركة الوطنية [نص مطبوع] : (سياسة التسلط ا



  سم. 24ص. : غالف مصور وملون ;  143 -. 2015الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961010433ر.د.م.ك 

SH/1-965-1084/1, SH/1-965-1084/2 

  بوعزيز، يحيى    .6579

تاسع عشر و العشرين [نص مطبوع] : ثورات القرن الثاسع عشر : المجلد األول /  ثورات الجزائر في القرنين ال
(وزارة الثقافة   -سم.  17*24ص. ;  384 -[د.م] : البصائر الجديدة للنشر و التوزيع, [د.ت].   -يحيى بوعزيز. 

 الجزائر).

1-965-849.1/1 

  بوعزيز، يحيى    .6580

العشرين [نص مطبوع] : ثورة الباشاغا محمد المقراني و الشيخ ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و 
م : 1871م و يليه مواقف العائالت األرستقراطية من الباشاغا محمد المقراني و ثورته عام 1871الحداد عام 

ص. ;  162ص.+  472 -. 2013الجزائر : البصائر الجديدة للنشر و التوزيع,  -المجلد الثاني / يحيى بوعزيز. 
 (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  17*24

1-965-849.2/1 

  بوعزيز، يحيى    .6581

ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر و العشرين [نص مطبوع] : ثورات القرن العشرين : المجلد الثالث /  
ارة  (وز -سم.  16*24ص. ;  576 -. 2013الجزائر : البصائر الجديدة للنشر و التوزيع,  -يحيى بوعزيز. 
 الثقافة الجزائر).

1-965-849.3/1 

  بوعزيز،يحي    .6582

 - .ANEP, 2011الجزائر : منشورات  -المساجد العتيقة في الغرب الجزائري [نص مطبوع] / يحي بوعزيز. 

  سم.21ص. : غالف مصور ; 261

 9789947215333ر.د.م.ك 

1-726-7/1, 1-726-7/2 

  بوعزيزي، محسن   .6583

.  2010بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -تماعية [نص مطبوع] / محسن بوعزيزي. السيميولوجيا االج 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  272 -

 9789953822976ر.د.م.ك  -. 258-249بيبليوغرافيا :ص

SS/1-301-642/1, SS/1-301-642/2 

  بوعشة, محمد    .6584

 -ن الضياع و أمل المستقبل [نص مطبوع] / محمد بوعشة. أزمة التعليم العالي في الجزائر و العالم العربي بي

 سم. 24ص ;  144 -. 2000بيروت : دار الجيل, 

SS/1-370-195/1, SS/1-370-195/2 

  بوعكاشة، شهيرة    .6585

  -األمن األسري في الغرب اإلسالمي من خالل النزازل الفقهية [نص مطبوع] / لويزة سالمي; شهيرة بوعكاشة. 



  .CDسم +  29*21ورقة ;  103  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1894 

  بوعالق، محمد   .6586

[د.م] : [د.ن],  -[نص مطبوع] : دراسة نظرية و ميدانية / محمد بوعالق. الهدف اإلجرائي تمييزه و صياغته 
  سم.  24ص. ; 287 -[د.ت]. 

 996170052xر.د.م.ك 

SS/1-370-21/1, SS/1-370-21/2 

  بوعالم، حيات    .6587

. 2015, المدية : جامعة المدية -العمارة العثمانية بالجزائر مدينة المدية [نص مطبوع] / قاسمي; حيات بوعالم. 

  سم.  30*21ورقة ;  99 -

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.160/1 

  بوعالمي، يمينة    .6588

المدية :  -أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالصحة النفسية [نص مطبوع] / فطيمة بوزياني; يمينة بوعالمي. 
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -استرم

MMA.SS.1087/1 

  بوعلي ، نصير    .6589

الجزائر :   -التلفزيون الفضائي و أثره على الشباب في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / نصير بوعلي. 
  سم. 17*24ص. ;  294 -. 2005دار الهدى, 

 9961606302ر.د.م.ك 

SH/1-070-425/1, SH/1-070-425/2 

  بوعليلي، زهرة    .6590

م [نص مطبوع] / زروط أمال; زهرة 12-9ه/ 6-3الجدل والمناظرات في المغرب اإلسالمي في الفترة مابين 
  سم. 27*21ورقة ;  95 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بوعليلي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1365/1 

   بوعمامة ، فاطمة  .6591

ميالدي [نص مطبوع] /   15 -14اليهود في المغرب اإلسالمي خالل القرنين السابع و الثامن هجري الموافق ل 
  سم. 23.5*15ص. ;  288 -. 2011الجزائر : كنوز الحكمة,  -فاطمة بوعمامة. 

 9789931318194ر.د.م.ك 

SH/1-953-718/1, SH/1-953-718/2 

  بوعمامة،عبد الكريم   .6592

.  2017الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -[نص مطبوع] : تاريخ وأمجاد / عبد الكريم بوعمامة.  بنو يعلى



  سم.  24ص : غالف مصور وملون ;  438 -

 9789961020203ر.د.م.ك 

SH/1-965-1095/1, SH/1-965-1095/2 

  بوعناقة،علي    .6593

  -المفاهيم / علي بوعناقة; بلقاسم سالطنية. علم االجتماع التربوي [نص مطبوع] : مدخل و دراسة قضايا 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  248 -الجزائر : دار الهدى, د.ت. 

 248بيبليوغرافيا ص 

SS/1-301-635/1, SS/1-301-635/2 

  بوعناقة،علي    .6594

ية مقارنة / االجتماعية على الشباب [نص مطبوع] : دراسة ميدان-األحياء غير المخططة و انعكاساتها النفسية 
 سم. 24ص. ; 182  -. 1987الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -علي بوعناقة. 

SS/1-301-976/1 

  بوعود، نوارة    .6595

المدية : جامعة المدية,   -المساكن التقليدية في قرية جبلية ببجاية [نص مطبوع] / مليكة عباس; نوارة بوعود. 
  سم. 30*21ورقة ;  119 -. 2016

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ترماس

MMA.art.366/1 

  بوعياد ، محمود آغا    .6596

كتاب " : الجزء األول / محمود آغا بوعياد; فاطمة الزهراء بوعياد; زهير  -تأمالت [نص مطبوع] : "رجل 
  (ذاكرة الجزائر). -سم.  15*23ص. ;  312 -. 2011الجزائر : موفم للنشر,  -إحدادان. 

 9789961628423د.م.ك ر.

1-920-59/1, 1-920-59/2 

  بوعياد, محمود    .6597

Dix ans de production intellectuelle en Algerie 1962-1972  اإلنتاج الفكري الجزائري في عشر ,
الجزائر : المؤسسة الوطنية للنشر  -[نص مطبوع] / محمود بوعياد, عائشة خمار.  1972-1962سنوات 

  سم. 23ص. ;  159 -. 2010واإلشهار, 

  9789947214831ر.د.م.ك 

 Dix ans de production intellectuelle en Algerie 1962-1972محتوي في : 

1-965-476/3, 1-965-476/1 

  بوعياد،محمود آغا    .6598

 -. 2ط. -م / محمود آغا بوعياد. 15-هجري9جوانب من الحياة في المغرب األوسط [نص مطبوع] : في القرن  

  سم. 20ص. : غالف ملون ; 124 -. 2011الجزائر : ثالة, 

 9789947834978ر.د.م.ك 

1-953-610/1, 1-953-610/2 

  بوعيسى، نبيلة   .6599

طين عبر الميديا اإلجتماعية "فيسبوك" [نص مطبوع] / مريم  المعالجة اإلعالمية للقصف اإلسرائيلي على فلس



  سم.  27*21ورقة ;  89 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بخموري; نبيلة بوعيسى. 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1302/1 

  بوعيشاوي، نسيمة   .6600

  -كترونية. [نص مطبوع] / إيمان لشخم; نسيمة بوعيشاوي. دور اإلعالم األمني في الحد من مخاطر الجرائم اإلل

  سم.  27*21ورقة ;  103  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1645/1 

  بوعيشة، جمعة    .6601

  -از; جمعة بوعيشة. تاريخ المغرب العربي من خالل كتابات شارل أندري جوليان [نص مطبوع] / حياة بز

  سم.  30*21ورقة ;  170  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.787/1 

  بوعيشة، فضيلة    .6602

م) [نص مطبوع] / زينب مزاري;  20-16ه/14-10الحج في العهد العثماني بين التأمين والحماية من القرن(
  سم. 30*21ورقة ;  164 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -فضيلة بوعيشة. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.795/1 

  بوعيشة، قدور    .6603

المدية : جامعة المدية,  -التوظيف بين اآلليات الرسمية والواقع [نص مطبوع] / الياس بوسهوة; قدور بوعيشة. 
  سم. 30*21ورقة ;  160 -. 2017

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ترماس

MMA.SS.889/1 

  بوغرارة، بوبكر    .6604

المدية :   - إستخدام اإلتصال اإلقناعي في آليات التشغيل بالجزائر اونساج [نص مطبوع] / بوبكر بوغرارة. 
  سم.  30*21ورقة ;  118 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ي بصري : المدية : ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمع -ماستر

MMA.SH.297/1 

  بوغراف، أسماء    .6605

الفعالية الذاتية وعالقتها بأسلوب حل المشكالت لدى الفريق شبه الطبي بمصلحة كورونا. [نص مطبوع] / نعيمة 
  سم.  27*21ورقة ;  103 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -رحماني; أسماء بوغراف. 

 2020فس : المدية : ل م د : علم الن -ماستر

MMA.SS.1565/1 

  بوغنبوز، زينب   .6606

المدية : جامعة المدية,  -اإلنتاج اإلسقاطي للمراهقين الخاضعين للكفالة النفسية [نص مطبوع] / زينب بوغنبوز. 



  سم. 27*21ورقة ;  168 -. 2018

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1020/1 

  ، مسعودة بوفراح  .6607

عوامل إختيار المتربصين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين وعالقتها بتقدير الذات لديهم [نص مطبوع] / إيمان  
  سم.  27*21ورقة ;  146 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مزياني; مسعودة بوفراح. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1077/1 

  ح، مليكة بوفرا  .6608

م) [نص مطبوع] : ألبير دوفو من خالل المجلة  1830-1765ه/1245- 1178سجل الغنائم البحرية الجزائرية ( 
  .2016المدية : جامعة المدية,  -اإلفريقية / رزيقة حطابي; مليكة بوفراح. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.405/1 

  بوفراح، هجيرة    .6609

المدية : جامعة المدية,  -ي المخدرات عند المراهقين [نص مطبوع] / خيرة بن نوة; هجيرة بوفراح. أسباب تعاط
  سم. 27*21ورقة ;  146 -. 2019

 2019ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1473/1 

  بوفكان، عبلة   .6610

المدية : جامعة المدية,  -ر حامي; عبلة بوفكان. أطلس المواقع األثرية لمدينة "سكيكدة" [نص مطبوع] / عبدالقاد
  ورقة. 51 -. 2019

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1501/1 

  بوفالقة، سعد    .6611

 -. 2011الجزائر : مؤسسة بونة للبحوث و الدراسات,  -أوراق تلمسانية [نص مطبوع] / سعد بوفالقة. 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 180

 9789961914359.د.م.ك ر

1-965-614/1 

  بوفلجة، غيات    .6612

 143 -. 2016الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -مبادىء التسيير البشري [نص مطبوع] / غيات بوفلجة. 

  سم.  24ص : غالف ملون ; 

 9789961018965ر.د.م.ك 

SH/1-658-52/1, SH/1-658-52/2 

  بوفلجة، غيات    .6613

  -. 2016الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -مقدمة في علم النفس التنظيمي [نص مطبوع] / غيات بوفلجة. 



  سم. 30ص. : غالف ملون ;  79

 9789961009123ر.د.م.ك 

SS/1-150-876/1, SS/1-150-876/2 

  بوفلجه،غياث    .6614

ص. ; 95 -. 1993الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -اث بوفلجه. التربية و متطلباتها [نص مطبوع] / غي
 سم. 15*22

SS/1-370-937/1 

  بوقارة، نبيلة   .6615

تمايز الذات وعالقته بكل من فاعلية الذات والقدرو على إتخاذ القرار الدراسي لدى تالميذ السنة األولى ثانوي  
  سم. 27* 21ورقة ;  156 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / مريم مزواري; نبيلة بوقارة. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1076/1 

  بوقاسمي، حفصة    .6616

المدية  -م) [نص مطبوع] / سمية بوشالي; حفصة بوقاسمي. 1835-م1711عصر القرمنليين في ليبيا العثمانية (
  سم.  27*21ة ; ورق 82 -. 2019: جامعة المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1305/1 

  بوقاسمي، سامية   .6617

المدية :  -م) [نص مطبوع] / صفية قروط; سامية بوقاسمي. 1930-1860المجاعات واألوبئة في الجزائر (
  سم.  30*21ورقة ;  167 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.798/1 

  بوقاسمي، كريمة   .6618

تحسين المستوى التعليمي ألفراد الشرطة وإنعكاساتها على آدائهم الوظيفي [نص مطبوع] / مريم بشراير; كريمة 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -بوقاسمي. 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.882/1 

  بوقرة، بلقاسم    .6619

من اإلستبداد الشرقي إلى النظام العالمي الجديد [نص مطبوع] : التاريخ اإلجتماعي للجزائر تحت المجهر / 
ص. : غالف مصور وملون ;  229 -. 2004الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  - . 2ط.  -بلقاسم بوقرة. 

  سم. 24

 9961006933ر.د.م.ك 

SH/1-953-804/1, SH/1-953-804/2 

  بوقرة، سعيدة    .6620

المدية : جامعة  -م) [نص مطبوع] / حفيظة مفتي; سعيدة بوقرة. 16ه/10الدولة العثمانية الصفوية خالل القرن (



  سم. 30*21ورقة ;  73 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.050/1 

  رة  بوقرة، سمي  .6621

إستراتيجية التدريس وعالقتها بدافعية التعلم لدى التالميذ بطيء التعلم في الرياضيات [نص مطبوع] / نادية 
  سم.  30*21ورقة ;  119 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -مهني; سميرة بوقرة. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.198/1 

  بوقرة، ليندة    .6622

م) [نص مطبوع] /   14-06ه/ 08-01مدينة سمرقند من الفتح اإلسالمي إلى غاية القرن الثامن هجري ( تطور
  سم.  30*21ورقة ;  150 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فوزية زواوي; ليندة بوقرة. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.453/1 

  بوقردة، سهام    .6623

المدية :   -المستمر في ظل التغيرات التنظيمية [نص مطبوع] / نعيمة سراية; سهام بوقردة.  إشكالية التكوين
  سم.  30*21ورقة ;  126 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.705/1 

  بوقرومي، ف.الزهراء   .6624

م) [نص مطبوع] / دليلة 1536-1229ه/943-628(  دور األسر الحفصية في حوض البحر األبيض المتوسط
  سم.  30*21ورقة ;  129  -. 2017المدية : جامعة المدية,  -طاعن; ف.الزهراء بوقرومي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.754/1 

  بوقرين، فاطمة   .6625

المدية :   -لآلثار بسطيف / فاطمة بوقرين. أسس ومعايير تصميم المتاحف [نص مطبوع] : المتحف الوطني 
  سم.  30*21ورقة ;  86 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.128/1 

  بوقريوة ،لمياء    .6626

ياء  ) / لم1959-1958تطور الثورة التحريرية الجزائرية [نص مطبوع] : اإلستراتيجيةالفرنسية للقضاء عليها (
  سم.24: ملون ومصور ;  160ص. -. 2013الجزائر : دار الهدى : [د.ن],  -بوقريوة. 

 9789947266182ر.د.م.ك 

sh1-965-1104/1, sh1-965-1104/2 

  بوقصة, كمال    .6627

ص. ; 415 -, [د.ت]. 2005الجزائر : دار القصبة، -مصادر الوكنية الجزائرية [نص مطبوع] / كمال بوقصة. 



  سم.30

 20051141.م.ك ر.د

1-965-174/1, 1-965-174/2 

  بوقصة، صبرينة    .6628

تعلق المراهق بمواقع التواصل اإلجتماعي وعالقته باإلتزان اإلنفعالي. [نص مطبوع] / سوالف خليفة; صبرينة 
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,   -بوقصة. 

 2020 ل م د : علم النفس : المدية : -ماستر

MMA.SS.1575/1 

  بوقلقال، بلقاسم   .6629

اللوحات الفسيفسائية المرممة خالل الفترة اإلستعمارية "متحف شرشال الجديد" [نص مطبوع] / أسامة شراوط; 
  سم. 30*21ورقة ;  115 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بلقاسم بوقلقال. 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.370/1 

  بوكراديني، جياللي   .6630

المدية : جامعة المدية,  -التكامل الوظيفي بين المتحف والمؤسسة التعليمية [نص مطبوع] / جياللي بوكراديني. 
  سم. 30*21ورقة ;  150 -. 2016

 2016ل م د : فنون : المدية :  -ماستر

MMA.ART.578/1 

  بوكراس، حليمة   .6631

ية وتأثيرها على إدارة الوقت [نص مطبوع] : دراسة لبعض اإلدارات العمومية لوالية المدية /  الثقافة التنظيم
  .CDسم +  30*21ورقة ;  137 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -حليمة بوكراس. 

 2014ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA077/1 

  بوكرمة، خليدة    .6632

[د.م] :   -أثره على مكانته االجتماعية [نص مطبوع] / خليدة بوكرمة, شهرزاد رحموني. المسار المهني للمعلم و
 [د.ن], [د.ت]. 

  بوكروح مخلوف    .6633

 -. 2009الجزائر : دار الهدى : [د.ن],  -مدخل إلى إدارة المنظمات الثقافية [نص مطبوع] / بوكروح مخلوف. 

  سم.24: ملون ومصور ;  142ص.

  9789947025093ر.د.م.ك 

sh1-658-58/1, sh1-658-58/2 

  بوكريسة عائشة   .6634

الجزائر : دار   -االتصال الالعنفي [نص مطبوع] : وقفة عند نظرة "مارشال روزنبرغ / بوكريسة عائشة. 
  سم.24: ملون ومصور ;  55ص. -. 2013الخلدونية : [د.ن], 

 9789961525487ر.د.م.ك 

sh1-001.5-788/1, sh1-001.5-788/2 



  بوكريسة، عائشة   .6635

اإلعالم التربوي في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة في دور اإلعالم ووسائله في التربية و ترقية األداء التربوي 
  سم. 16*23ص. : غالف مصور. إيض. ;  318 -. 2012الجزائر : دار الخلدونية,  -عائشة بوكريسة.  /

 9789961521434ر.د.م.ك   -ص.  309 -ص. 299بيبليو: 

SS/1-370-1011/1, SS/1-370-1011/2 

  بوكلثوم، هنية    .6636

المدية  -المساندة اإلجتماعية والصالبة النفسية لدى المعاقين حركيا [نص مطبوع] / رانيا النجدي; هنية بوكلثوم. 
  سم.  27*21ورقة ;  92 -. 2019: جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1405/1 

  بوكنة، هاجر    .6637

المدية :  -السلطان العثماني عبد العزيز بين اإلصالحات والمعارضة [نص مطبوع] / نورة بورابة; هاجر بوكنة. 
  سم.  30*21ورقة ;  128 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.422/1 

  بول, دنيس    .6638

  -. 1974بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة,  -الحضارات اإلفريقية [نص مطبوع] / دنيس بول; علي شاهين. 

  سم.17*24ص. ; 152

 149ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-116/1 

  بول، استانلي لين    .6639

اإلسالم [نص مطبوع] : من القرن األول حتى تاريخ الخلفاء و السالطين و الملوك و األمراء و األشراف في 
 -. 2006بيروت : الدار العربية للموسوعات,  -القرن الرابع عشر الهجري / استانلي لين بول, عباس إقبال. 

 سم.24ص. : مص. مل. ;  368

1-953-460/1, 1-953-460/2 

  بواللة، إيمان   .6640

هللا عنان [نص مطبوع] : عصر تاخليفة الناصرلدين هللا الدبلوماسية األندلسية من خالل كتابات محمد عبد 
ورقة ;   124 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -م) / حكيمة حمدي; إيمان بواللة. 966-928ه/313-365(

  .CDسم +  29*21

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1877 

  بواللة، مريم   .6641

المدية  -ين وصعوبات اإلدماج اإلجتماعي والمهني [نص مطبوع] / مريم بواللة. بطالة الشباب العازف عن التكو
  سم.  30*21ورقة ;  178 -. 2017: جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.971/1 



  بوالنيي، كارل    .6642

نا المعاصر / كارل بوالنيي; محمد فاضل التحول الكبير [نص مطبوع] : االصول السياسية و االقتصادية لزمن
  سم. 15*22ص ;  573 -. 1994بيروت : المنظمة العربية للترجمة,   -طباخ. 

 9789953013633ر.د.م.ك 

1-320-367/1, 1-320-367/2 

  بولبداوي، زكية   .6643

  -بولبداوي. الماء واألرض في عهد الرسول صلى هللا عيه وسلم من خالل كتب السيرة [نص مطبوع] / زكية  

  سم.  30*21ورقة ;  66  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.073/1 

  بولبداوي، عائشة   .6644

المدية : جامعة  -اإلتصال الجواري و دوره في التنمية البيئية. [نص مطبوع] / محمد ضويفي; عائشة بولبداوي. 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  156 -. 2021المدية, 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1994/1 

  بولحليب، أحمد بن رمضان    .6645

  152 -ت. -الجزائر : دارالهدى, د -اإلمالق في التربية واألخالق [نص مطبوع] / أحمد بن رمضان بولحليب. 

 سم. 17×24ص. ; 

SH/1-210-114/1, SH/1-210-114/2 

  بولخضر، صبرينة    .6646

المدية : جامعة  -تقدير الذات واإلكتئاب لدى المطلقات [نص مطبوع] / وهيبة زرايقي; صبرينة بولخضر. 
  سم. 27*21ورقة ;  176 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1403/1 

  بولدم، فاروق    .6647

على إستخدام اللغة العربية عند الطالب الجامعي [نص مطبوع] / علي بوعالقة;   تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي
  سم. 30*21ورقة ;  152 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فاروق بولدم. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.523/1 

  بولرحال، فيروز    .6648

أثيره على التنشئة األسرية "إذاعة المدية" [نص مطبوع] / فيروز بولرحال, حكيمة لوناس.  اإلعالم الجواري و ت
  .CDسم +  30*21ورقة ;  64 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA128/1 

  بولرحال، منال    .6649

 -جزائر خالل العهد العثماني [نص مطبوع] / نسرين فتاك; منال بولرحال. المؤثرات العمرانية العثمانية في ال



  سم.  27*21ورقة ;  89  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1327/1 

  بولصنام، الجوهر    .6650

طبوع] / فاطمة الزهراء متريني; قراءة نقدية تحليلية لمذكرات حسين آيت أحمد "روح اإلستقالل" [نص م
  .CDورقة +  29*21ورقة ;  104 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -الجوهر بولصنام. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1938 

  بولصنام، فاطمة الزهراء   .6651

نسيمة دايري; فاطمة الزهراء    /دور اإلتصال الخارجي في تكييف المؤسسة مع البيئة اإلجتماعية [نص مطبوع] 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بولصنام. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.520/1 

  بولعراس، ذهبية    .6652

إهتمامات الطلبة الجامعيين الجزائريين [نص مطبوع] /  أثر اإلعالم الديني عبر مواقع التواصل اإلجتماعي على  
  سم.  30*21ورقة ;  175 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -عز الدين بوسالم; ذهبية بولعراس. 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.843/1 

  بولعراس، فاطمة الزهراء   .6653

م) 13ه/7الدعوات السياسية والمذهبية في بالد المغرب اإلسالمي من خالل كتاب "البيان المغرب" إلبن عذارى (
ورقة ;   156 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / موسى سعيدي; فاطمة الزهراء بولعراس. 

  سم. 27*21

 2018المدية :  ل م د : تاريخ :  -ماستر

MMA.SH.1098/1 

  بولعراس، نصر الدين    .6654

دور الزوايا في ترسيخ الموروث الثقافي الديني (الزاوي الطاهرية بالجلفة) [نص مطبوع] / الحسين بن سالم;  
  سم.  30*21ورقة ;  126 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -نصر الدين بولعراس. 

 2017لمدية : ل م د : علم اآلثار : ا -ماستر

MMA.ART.734/1 

  بولعراس، نوال    .6655

م [نص مطبوع] /   16-15ه/ 10-09موقف الفقهاء والعلماء من أهل الذمة في المغرب األوسط خالل القرنيين 
  سم. 30*21ورقة ;  175 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -نوال بولعراس. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.933/1 

  بولعسل ، أحسن    .6656

-715هـ/ 688-96الضرائب في المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] : منذ عهد الوالة حتى سقوط الموحدين 



  سم. 15*23ص. ;  318 -. 2013الجزائر : دار بهاء الدين للنشر و التوزيع,  -م / أحسن بولعسل. 1269

 9789931322474ر.د.م.ك 

1-953-685/1 

  كمال  بولعسل،   .6657

الجزائر : نوميديا للطباعة  -رحلة أبي حامد الغرناطي [نص مطبوع] : دراسة في فضاء الرحلة / كمال بولعسل. 
  سم. 16*24ص. : غالف مصور. ;  448 -. 2011و النشر و التوزيع, 

 9789931332169ر.د.م.ك   -ص.  446 -ص. 443بيبليو: 

SH/1-920-217/1 

  بولنج،آن    .6658

القاهرة : مجموعة النيل  -نص مطبوع] : عرض لمقاييس جودة الحياة / آن بولنج, حسين حشمت. قياس الصحة [
  سم. 24ص. : غالف ملون ومصور ;  461 -. 2008العربية, 

 3061377977ر.د.م.ك 

SS/1-150-298/1, SS/1-150-298/2 

  بومالي، أحسن   .6659

[نص مطبوع] / أحسن   1956-1954حريرية الجزائرية أدوات التجنيد و التعبئة الجماهرية أثناء الثورة الت
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 527 -. 2010الجزائر : دار المعرفة,  -بومالي. 

 9789961486245ر.د.م.ك 

1-965-573/1, 1-965-573/2 

  بومالي، أحسن   .6660

الجزائر : دار   -بومالي. بدايةالنهاية ل " خرافة " الجزائر الفرنسية [نص مطبوع] / أحسن  1954أول نوفمبر 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23ص. : غالف مل. و مص. ;  270 -. 2010المعرفة, 

 9789961486238ر.د.م.ك   -ص.  267 -ص. 251ص. بيبليو:  249 -ص. 246المالحق: 

SH/1-965-826/3, 1-965-826/2 

  بومدين، علي   .6661

المدية : جامعة المدية,   -ر لمدينة المدية [نص مطبوع] / علي بومدين. دراسة معمارية لمئذنة الجامع األحم
  سم. 27*21ورقة ;  152 -. 2018

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1238/1 

  بومدين، كروم    .6662

دار التوفيقية,  الجزائر : -أبو الحسن الششتري الصوفي الجوال [نص مطبوع] : حياته وشعره / كروم بومدين. 
  سم. 30*24ص. ;  271 -. 2011

 9789931901402ر.د.م.ك 

1-928-105/1, 1-928-105/2 

  بومديني, بلقاسم   .6663

الجزائر : المركز الوطني للبحث في  -تراث [نص مطبوع] : أغاني شعبية / الحاج ملياني; بلقاسم بومديني. 
 سم. 22ص. ;  190 -. 2009األنثروبولوجيا االجتماعية و الثقافية, 



SH/1-780-16/1 

  بومرزوق، مسعود   .6664

اإلغتراب النفسي و عالقته بالصحة النفسية لد ى الطلبة المقيمين دراسة ميدانية بجامعة المدية [نص مطبوع] /  
  سم. 30*21ورقة ;  117 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -مسعود بومرزوق. 

 2015ية : ل م د : علم النفس : المد -ماستر

MMA.SS.193/1 

  بومزيود، زوليخة   .6665

المدية : جامعة  -الحايك بين الماضي والحاضر "مدينتي الجزائر والمدية" [نص مطبوع] / زوليخة بومزيود. 
  سم. 30*21ورقة ;  161 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.960/1 

  بومسلي، فطيمة   .6666

م) [نص مطبوع] / ذباح نجية; فطيمة بومسلي.   16-13ه/ 10-7الموانئ الزيانية ودورها اإلقتصادي من القرن (
  سم.  30*21ورقة ;  175 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.471/1 

  بومعزة، خالدة    .6667

المدية :  -م) [نص مطبوع] / أمال حماني; خالدة بومعزة. 1918م/1916يطاني في الثورة العربية (الدور البر
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018جامعة الجزائر, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1179/1 

  بومعزة، راشيدة    .6668

  -القديمة [نص مطبوع] / مليكة لوعيل; راشيدة بومعزة.  أهمية المتحف في ترقية السياحة المتحف الوطني لآلثار

  . 30*21ورقة ;  87  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.115/1 

  بومنير، أسماء   .6669

المدية :  -ماء بومنير. تدريب الموارد البشرية كآلية لتحقيق االداء الوظيفي داخل المؤسسة [نص مطبوع] / أس
  سم.  30*21ورقة ;  97 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.024/1 

  بومهدي، نورية    .6670

 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -دور القيادة اإلدارية في تطوير آداء العامل [نص مطبوع] / نورية بومهدي. 

  .CDسم +  30*21 ورقة ; 161

 2014ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA083/1 



  بوناجي، لويزة    .6671

  -دور اإلذاعة المحلية في تعزيز التفاعلية داخل المجتمع المحلي [نص مطبوع] / حدة لشرف; لويزة بوناجي. 

  سم.  30*21ورقة ;  187  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017اتصال و عالقات عامة : المدية :  ل م د : -ماستر

MMA.SH.833/1 

  بونار, رابح    .6672

الجزائر : الشركة الوطنية للنشر   -. 2ط.  -المغرب العربي [نص مطبوع] : تاريخه وثقافته / رابح بونار. 
  سم.24ص. ;  400 -. 1981والتوزيع, 

 392-385ص: -بيبليوغرافيا ص

1-953-98/1, 1-953-98/2 

  نبوار،آنا  بو  .6673

بيروت : منشورات عويدات,  -طريقة الروائز في التربية [نص مطبوع] / آنا بونبوار, ميشال أبي فاضل. 
 سم.17ص. ; 206 -. 1981

1-150-709/1 

  بونت, بيار    .6674

بيروت :  -. 2ط. -معجم الثنزلوجيا و النثروبولوجيا [نص مطبوع] / بيار بونت; مصباح الصمد; ميشال إيزار. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  1038 -. 2011مجد, 

 9953463182ر.د.م.ك 

SHS/1-030-52/1, SHS/1-030-52/2 

  بونفقة، نادية   .6675

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -فلسفة إدموند هسرل [نص مطبوع] : نظرية عالم الحياة / نادية بونفقة. 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  376 -. 2012

 9789961015544م.ك ر.د.

SH/1-120-32/1, SH/1-120-32/2 

  بونوار، الزهرة    .6676

م) [نص مطبوع] / عائشة مويسي; الزهرة 909-800ه/269-188التعاون األغلبي األموي في جزيرة صقلية (
  سم. 30*21ورقة ;  136 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -بونوار. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.751/1 

  بونوة، ف.الزهراء    .6677

م ودورها في بعث الوعي القومي [نص   20- 19الجمعيات األدبية والسياسية في المشرق الغربي مطلع القرن 
  سم. 27*21ورقة ;  91 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / إيمان إبراهيمي; ف.الزهراء بونوة.  

 2019لمدية :  ل م د : تاريخ : ا -ماستر

MMA.SH.1312/1 

  بونوة، فيروز    .6678

قضايا اإلقتصاد والمجتمع في أدبيات النخب الجزائرية مطلع القرن العشرين [نص مطبوع] / نسرين بوخاري; 



  .CDسم +  29*21ورقة ;  146 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -فيروز بونوة. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1923 

  بوني، غنية   .6679

مشاهد من الحياة اليومية الرومانية في الجزائر من خالل الوحات الفسيفسائية المحفوظة بالمتحف الوطني لآلثار  
  سم. 30*21ورقة ;  164 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -/ سميرة ولهة; غنية بوني.  القديمة [نص مطبوع]

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.966/1 

  بونيفاس, باسكال    .6680

كز القاهرة : مكتبة الشروق ; المر -الحرب العالمية الرابعة؟ [نص مطبوع] / باسكال بونيفاس; احمد الشيخ. 
  سم. 24ص. ;  202 -. 2006العربي للدراسات الغربية : [د.ن], 

 9770915254ر.د.م.ك 

1-327-107/1, 1-327-107/2 

  بووزة, باية   .6681

الجزائر  -سيكولوجية االتصال اإلقناعي [نص مطبوع] : كيف تؤثر في عقول اآلخرين و قلوبهم ؟ / باية بووزة. 
  سم. 24ص. : غالف : ملون ;   224 -. 2015: تشيكو للطباعة والنشر, 

 9789961995426ر.د.م.ك  -. 217ص. -210بيبليوغرافيا : ص.

SH/1-001.5-772/1, SH/1-001.5-772/2 

  بووزة، باية   .6682

 -. 2021الجزائر : دار المجدد,  -آليات التجديد في صناعة العالقات العامة الرقمية [نص مطبوع] / باية بووزة. 

  سم.  24مصور باأللوان ; ص. : غالف  174

 9789947383896ر.د.م.ك 

SH/1-659-93/1, SH/1-659-93/2 

  بويتون ، العربي    .6683

في نظام األهالي [نص مطبوع] : ترشيح مسخ قانوني القانون االستعماري في الجزائر وفي اإلمبراطورية 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 279 -. 2011الجزائر : منشورات السائحي,  -الفرنسية / العربي بويتون. 

 9789947220221ر.د.م.ك 

1-965-620/1 

  بويزري, سعيد    .6684

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -مدخل الى دراسة الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / سعيد بويزري. 
  سم. 22ص. ;  126 -. 1994

 122-117بيبليوغرافيا ص ص: 

SH/1-210-18/1 

  أ  بويل, فرانسي  .6685

سبتمبر / فرانسي أ  11تدمير النظام العالمي [نص مطبوع] : اإلمبريالية األمريكية في الشرق األوسط قبل و بعد 
 سم. 24ص. ;   346 -. 2004القاهرة : المجلس األعلى للثقافة,  -بويل; محمد نور فرحات; كريم سمير. 



1-327-101/1 

  بويلف, محمد   .6686

لعرب و المسلمين [نص مطبوع] : مع عرض مفصل لتاريخ الحضارات القديمة / , تاريخ الرياضة عند ا1ج. 
  سم.  24ص. : غالف : مصور, ملون ;  495 -. 2013الجزائر : المؤلفات للنشر و التوزيع,  -محمد بويلف. 

  09789931408369ر.د.م.ك 

 1محتوي في : , ج. 

SH/1-953-786.1/1 

  بويلف, محمد   .6687

عند العرب و المسلمين [نص مطبوع] : مع عرض مفصل لتاريخ الرياضة في الحضارات  , تاريخ الرياضة1ج
ص. : غالف : مصور, ملون ;  702 -. 2013الجزائر : المؤلفات للنشر و التوزيع,  -القديمة / محمد بويلف. 

  سم. 24

  9789931408369ر.د.م.ك  -. 684ص. -665بيبليوغرافيا : ص. 

 1محتوي في : , ج

SH/1-953-786.2/1 

  بويلف، محمد   .6688

تاريخ الرياضة عند العرب و المسلمين [نص مطبوع] : ( مع عرض مفصل لتاريخ الرياضة في الحضارات  
ص. : غالف   702 -. 2013الجزائر : المؤلفات للنشر و التوزيع,  -القديمة ) : الجزء الثاني / محمد بويلف. 

  سم. 16*24مصور.إيض. ; 

 9789961408376ر.د.م.ك   -ص.  684 -ص. 665بيبليو : 

1-796-14.2/1, 1-796-14.2/2 

  بويلف، محمد   .6689

تاريخ العرب و المسلمين [نص مطبوع] : ( مع عرض مفصل لتاريخ الرياضة في الحضارات القديمة ) : الجزء 
غالف مصور.إيض. ; ص. :  495 -. 2013الجزائر : المؤلفات للنشر و التوزيع,  -األول / محمد بويلف. 

  سم. 16*24

 9789961408369ر.د.م.ك 

1-796-14.1/1, 1-796-14.1/2 

  بيات, فاضل    .6690

  -الدولة العثمانية في المجال العربي [نص مطبوع] : دراسة تاريخية في األوضاع اإلدارية / فاضل بيات. 

  سم.17*24ص ; 680 -. 2007بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9789953821245.ك ر.د.م

SH/1-953-296/1, SH/1-953-296/2 

  بيات، فاضل مهدي    .6691

دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني [نص مطبوع] : رؤية جديدة في ضوء الوثائق و المصادر العثمانية 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 488 -. 2003طرابلس : دار المدار اإلسالمي,  -فاضل مهدي بيات.  /

 9959291642م.ك ر.د.

1-953-528/1, 1-953-528/2 



  بياتة، حليمة   .6692

المدية : جامعة  -م (األسباب والتداعيات) [نص مطبوع] / نجاة رحموني; حليمة بياتة. 1826الواقعة الخيرية 
  سم. 27*21ورقة ;  78 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1353/1 

  بياتة، علي    .6693

المدية : جامعة  -إتجاهات الطلبة الجامعيين نحو القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة [نص مطبوع] / علي بياتة. 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  127 -. 2014المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

  بيارنيس, بيير    .6694

بيروت :   -ن الحادي و العشرون لن يكون يكون أمريكيا [نص مطبوع] / بيير بيارنيس; مدني قصري. القر
  سم. 24ص. ;  348 -. 2003المؤسسة العربية للدراسات, 

  9953441855ر.د.م.ك 

1-320-180/1, 1-320-180/2 

  بيبي، حنان    .6695

ع] : دراسة حالة "محافظة الغابات بالمدية" / آمال  دور العالقات العامة في إتخاذ القرارات اإلدارية [نص مطبو
  سم.  30*21ورقة ;  102 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بوتومي; حنان بيبي.  

 2015ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.237/1 

  بية, زيتوني عائشة   .6696

 -. 2016عمان : دار األيام,  -طبوع] / زيتوني عائشة بية. المعاملة األسرية و ظاهرة العودة للجريمة [نص م

  سم.  24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  396

 9789957951375ر.د.م.ك  -. 390ص.  - 381بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1100/1, SS/1-301-1100/2 

  بية،جميلة   .6697

عمان : دار اليازوري العلمية  -جميلة بية.   دور التمدرس [نص مطبوع] : في نمو نظرية الذهن عند الطفل /
 سم.  24ص. : غال ف مصور ; 333 -للنشر و التوزيع, [د.ت]. 

1-370-766/1, 1-370-766/2 

  بيتر، هافل    .6698

ص. : 242 -. 2012القاهرة : دار الكتاب,  -الفنون األدبية بين الترجمة و التجريب [نص مطبوع] / هافل بيتر. 
  سم.17سم*24غالف مل.مص. ; 

 9773501770ر.د.م.ك  -صور. 

1-790-25/1, 1-790-25/2 

  بيترز, رودلف    .6699

 204 -. 1996القاهرة : مركز األهرام,  -الجهاد في اإلسالم [نص مطبوع] : قديما وحديثا / رودلف بيترز.  

  سم.  24ص. ; 

 9775514509ر.د.م.ك 



1-250-26/1 

  بيجو ، مارسيل وبوليت   .6700

ر ، ما يملكه الجزائريون [نص مطبوع] : متبوع بنص الحجب الثاللي للمجزرة ل جيل مانصيرون / اكتوب 17
  سم. 14.5*22ص. ;  188 -. 2011الجزائر : دار سيديا,  -مارسيل وبوليت بيجو; رشيدة خوازم. 

 9789947872628ر.د.م.ك 

1-965-952/1, 1-965-952/2 

  بيجو, مارسيل و بوليت   .6701

الجزائر : سيديا,  -, ما يملكه الجزائريون [نص مطبوع] / مارسيل و بوليت بيجو; رشيدة خوازم. أكتوبر 17
  سم. 22ص. ;  187 -. 2011

 97899478726278ر.د.م.ك  -. 185ص. -184بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-1066/1 

  بيجو، مارسيل    .6702

ص. : 318 -. 2012ئر : دار القصبة للنشر, الجزا -محاكمة شبكة جونسون [نص مطبوع] / مارسيل بيجو. 
  سم.24مص.مل. ; 

 9789961649619ر.د.م.ك 

1-965-737/1, 1-965-737/2 

  بيدة, سعيدة    .6703

الجزائر : دار   -سنوات العنف المجنونة [نص مطبوع] : شهيد العدالة بين الضمير والرصاص / سعيدة بيدة. 
  سم.22ص. ; 135 -. 1999األمة, 

 9961671023ر.د.م.ك 

1-965-322/1, 1-965-322/2 

  بير بروجير, أدريان    .6704

[نص مطبوع] / أدريان بير  1838-1837مع األمير عبد القادر : رحلة وفد فرنسي لمقابلة األمير في البويرة  
 139 -. 2010الجزائر : المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية,  -بروجير; أبوالقاسم سعد هللا. 

  سم.  20ص. ; 

 9789947995037ر.د.م.ك 

1-965-456/3, 1-965-456/1 

  بير نبوم، بيار    .6705

بيروت :  -سوسيولوجيا الدولة [نص مطبوع] / برتران بادي; بيار بير نبوم; جورج أبى صالح; ...[و آخرون]. 
 سم. 17×24ص ;  128 -ت.  -مركز اإلنماء القومي, د

1-320-329/1, 1-320-329/2 

  بيرغر, بيتر ال   .6706

عولمات كثيرة [نص مطبوع] : التنوع الثقافي في العالم المعاصر / بيتر ال بيرغر; فاضل جتكر; سامويل بي  
  سم. 24ص. ;  512 -. 2004الرياض : مكتبة العبيكان,  -هنتنغتون. 

 996040384Xر.د.م.ك 

SS/1-320-524/1, SS/1-320-524/2 



  بيرغر، بيتر    .6707

البنية اإلجتماعية للواقع [نص مطبوع] : دراسة في علم إجتماع المعرفة / بيتر بيرغر; توماس لوكمان; أبو بكر  
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  234 -. 2000عمان : األهلية,  -أحمد باقادر; ...[و آخرون]. 

SS/1-301-942/1, SS/1-301-942/2 

  بيرم , كمال    .6708

الم و معالم من مدينة المسيلة [نص مطبوع] : نظرة في التاريخ الثقافي خالل اإلحتالل الفرنسي / كمال بيرم.  أع
(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر   -سم.  24ص. : غالف مل. مص. ;  192 -. 2013الجزائر : دار اإلرشاد,  -

  وزارة الثقافة).

 9789947955284ر.د.م.ك  -مالحق صور. 

SH/1-920-70/1, SH/1-920-70/2 

  بيرم , كمال    .6709

الجزائر : دار الكوثر للنشر و   -[نص مطبوع] / كمال بيرم.  1954-1900الكفاح السياسي بإقليم المسيلة 
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  23ص. : غالف مل. ;  320 -. 2013التوزيع, 

 9789931914549ر.د.م.ك  -ملحق. 

1-965-807/3, 1-965-807/1 

  بيرم, كمال    .6710

الجزائر :   -م [نص مطبوع] / كمال بيرم. 1871-م1838المقاومات الشعبية لالحتالل الفرنسي بمنطقة الحضنة 
  سم.  24ص. : غالف : مصور, ملون ; 192 -. 2013دار االرشاد, 

 9789947955260ر.د.م.ك  -. 192ص. -165ببليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-784/1, SH/1-965-784/2 

  بيرم، كمال    .6711

الجزائر : دار   -) [نص مطبوع] / كمال بيرم.  1954-1840واقع الثقافة و الحركة الوطنية بمنطقة المسيلة ( 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  334 -. 2013األكاديمية, 

 9789931463016ر.د.م.ك   -ص.  330 -ص. 307بيبليو: 

SH/1-965-967/1 

  بيرم، كمال    .6712

[نص مطبوع] : صور من النضال السياسي في وجه   1954-1900معالم الحركة الوطنية بمنطقة المسيلة بين 
 . 2014الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  - اإلحتالل الفرنسي / كمال بيرم. 

SH/1-965-1092/1, SH/1-965-1092/2 

   edito creps internationalبيروت .   .6713

 edito crepsموسوعة علم النفس للتربية و التعليم [نص مطبوع] : المدرسة و التثقيف / بيروت . 

international .-  ,سم.24ص. : غالف مصور ; 224 - . 2005بيروت : إيديتو كراب إنترناشيونال 

1-103-1.8/1 

   edito creps internationalبيروت .  .6714

.  edito creps internationalنفس للتربية و التعليم [نص مطبوع] : تفسير األحالم / بيروت .موسوعة علم ال

 سم.24ص. : غالف مصور ; 232 -. 2005بيروت : إيديتو كراب إنترناشيونال,  -



1-103-1.7/1 

   edito creps internationalبيروت.  .6715

 edito crepsنفعال الغريزي / بيروت. موسوعة علم النفس للتربية والتعليم [نص مطبوع] : اإل

international .-  ,سم.24ص. : غالف مصور ; 248 - . 2005بيروت : إيديتو كراب إنترناشيونال 

1-103-1.2/1 

   edito creps internationalبيروت.  .6716

 edito crepsموسوعة علم النفس للتربية والتعليم [نص مطبوع] : أهداف علم النفس / بيروت.

international .-  ,سم. 24ص. : غالف مصور ; 232 -. 2005بيروت : إيديتو إنترناشيونال 

1-103-1.3/1 

   edito creps internationalبيروت.  .6717

 -. edito creps internationalموسوعة علم النفس للتربية والتعليم [نص مطبوع] : التعلم و التذكر / بيروت.

 سم.24ص. : غالف مصور ; 289 -. 2005اشيونال, بيروت : إيديتو كراب إنترن

1-103-1.4/1 

   edito creps internationalبيروت.  .6718

.  edito creps internationalموسوعة علم النفس للتربية و التعليم [نص مطبوع] : ماهية علم النفس / بيروت.

 سم. 24ملون ; ص. : غالف 198 -. 2005بيروت : إيديتو كراب إنترناشيونال,  -

1-103-1.1/1 

   edito creps internationalبيروت.  .6719

.  edito creps internationalموسوعة علم النفس للتربية والتعليم [نص مطبوع] : األمراض العقلية / بيروت.

 سم.24ص. : غالف مصور ; 239 -. 2005بيروت : إيديتو كراب إنترناشيونال,  -

1-103-1.5/1 

   edito creps internationalبيروت.  .6720

 -. edito creps internationalموسوعة علم النفس للتربية و التعليم [نص مطبوع] : السلوك / بيروت.

 سم.24ص. : غالف مصور ; 212 -. 2005بيروت : إيديتو كراب إنترناشيونال, 

1-103-1.6/1 

   edito creps internationalبيروت.  .6721

 editoاإلداري .. / بيروت.-عة علم النفس للتربية و التعليم [نص مطبوع] : علم النفس الشامل القضائي موسو

creps international .-   ,سم.24ص. : غالف مصور ; 232 -. 2005بيروت : إيديتو كراب إنترناشيونال 

1-103-1.9/1 

  بيروتي، يوالند    .6722

 Edito(د.م) :  -الطاقة والتكنولوجيا الحديثة / يوالند بيروتي.   موسوعة المعارف الشاملة [نص مطبوع] :

Creps, 2001. - 96  ; .سم. 29ص. : غالف ملون 

SH/1-030-1.1/1 



  بيروتي، يوالند    .6723

 Edito(د.م) :  -موسوعة المعارف الشاملة [نص مطبوع] : تاريخ حديث وفنون عسكرية / يوالند بيروتي. 

Creps, 2001. - 96 .سم. 29: غالف مصور. ;  ص 

SH/1-030-1.2/1 

  بيروتي، يوالند    .6724

 ,Edito Creps(د.م) :  -موسوعة المعارف الشاملة [نص مطبوع] : الكمبيوتر واالنترنت / يوالند بيروتي. 

 سم. 29ص. : غالف مصور. ;  96 - .2001

SH/1-030-1.3/1 

  بيروتي، يوالند    .6725

 .Edito Creps, 2001(د.م) :   -ص مطبوع] : االسرة السعيدة / يوالند بيروتي. موسوعة المعارف الشاملة [ن

 سم. 29ص. : غالف مصور. ;  96 -

SH/1-030-1.4/1 

  بيروتي، يوالند    .6726

 Edito(د.م) :  -موسوعة المعارف الشاملة [نص مطبوع] : حضارات الشعوب القديمة / يوالند بيروتي.  

Creps, 2001. - 96 سم. 29ف مصور. ; ص. : غال 

SH/1-030-1.5/1 

  بيروتي، يوالند    .6727

 .Edito Creps, 2001(د.م) :  -موسوعة المعارف الشاملة [نص مطبوع] : االرض والكون / يوالند بيروتي. 

 سم.  29ص. : غالف ملون. ;  96 -

SH/1-030-1.6/1 

  بيروتي، يوالند    .6728

 .Edito Creps, 2001(د.م) :  -طبوع] : النبات والحيوان / يوالند بيروتي. موسوعة المعارف الشاملة [نص م

 سم. 29ص. : غالف مصور. ;  96 -

SH/1-030-1.7/1 

  بيروتي، يوالند    .6729

 Edito(د.م) :  -موسوعة المعارف الشاملة [نص مطبوع] : حضارات الشعوب الوسطى / يوالند بيروتي.  

Creps, 2001. - 96  سم. 29مصور. ; ص. : غالف 

SH/1-030-1.8/1 

  بيروتي، يوالند    .6730

 ,Edito Creps(د.م) :  -موسوعة المعارف الشاملة [نص مطبوع] : الديانات والفلسفة / يوالند بيروتي. 

 سم. 29ص. : غالف مصور. ;  96 - .2001

SH/1-030-1.9/1 



  بيروتي، يوالند    .6731

 Edito Creps, 2001. - 96(د.م) :  -االدب / يوالند بيروتي.  موسوعة المعارف الشاملة [نص مطبوع] :

 سم.  29ص. : غالف ملون. ; 

SH/1-030-1.10/1 

  بيروتي، يوالند    .6732

(د.م) :  -ا التصاالت / يوالند بيروتي. -االقمار الصناعية -موسوعة المعارف الشاملة [نص مطبوع] : الفضاء
Edito Creps, 2001. - 96 سم.  29صور. ; ص. : غالف م 

SH/1-030-1.11/1 

  بيروتي، يوالند    .6733

 - .Edito Creps, 2001(د.م) :  -موسوعة المعارف الشاملة [نص مطبوع] : عالم الفنون / يوالند بيروتي. 

 سم.  29ص. : غالف مصور. ;  96

SH/1-030-1.12/1 

  بيشار،بيير    .6734

بيروت : الدار   -. 2ط.  -دونيس بيدار; بيير بيشار, محمد المقريني. اإلبتكار في التعليم العالي [نص مطبوع] / 
  سم. 22ص. : غالف ملون ; 318 -. 2010العربية للعلوم ناشرون, 

 9786140100183ر.د.م.ك 

1-370-761/1, 1-370-761/2 

  بيشل, أنريكا كولوتي    .6735

ية و أطروحاتها اإليديولوجية و السياسية الثورة المتواصلة [نص مطبوع] : عرض و تحليل لتطور الثورة الصين
 -سم.  25ص. ;  264 -. 1971بيروت : دار الحقيقة,  -أنريكا كولوتي بيشل; نبيل مهايني فؤاد مرقص.  /

  (المكتبة اإلشتراكية). 

 بيبليوغرافيا

1-902-36/1 

  بيشي ، محمد عبد الحليم   .6736

الجزائر : إيفي ميديا   -ص مطبوع] / محمد عبد الحليم بيشي. نظرية االستعمار و الثورة في فكر مالك بن نبي [ن
  سم. 16*23ص. : غالف ملون. ;   230 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789931428084ر.د.م.ك  -ص. 196 -ص. 171ص. مالحق: 207 -ص. 199بيبليو: 

1-965-909/1, 1-965-909/2 

  بيضون, أحمد    .6737

  -. 2002بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -طبوع] / أحمد بيضون. أيول [نص م11العرب و العالم بعد 

  ). 23(سلسلة كتب المستقبل العربي  -سم.  24ص. ;  340

 4431269539ر.د.م.ك 

1-327-98/1, 1-327-98/2 

  بيضون، ابراهيم   .6738

ية في القرن األول من دولة عمر إلى دولة عبد الملك [نص مطبوع] : دراسة في تكوين اإلتجاهات السياس
 سم.24ص. : مص.مل. ; 375 -بيروت : دار النهضة العربية, دت.  -الهجري / ابراهيم بيضون. 



1-953-499/1, 1-953-499/2 

  بيضون، ابراهيم   .6739

الحجاز و الدولة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة إشكالية العالقة مع السلطة المركزية في القرن األول الهجري 
 سم. 24ص. : مل. ; 510 -. 1995بيروت : دار النهضة العربية,  -اهيم بيضون. ابر /

1-953-509/7, 1-953-509/8 

  بيضون، عبد الحفيظ    .6740

/ عبد  Students' Dictionary Arabic -Englichإنجليزي =  -معجم الطالب [نص مطبوع] : عربي 

  سم.  17ص. : غالف مصور. ;   384 -. 2011بيروت : دار الكتب العلمية,  -الحفيظ بيضون. 

 9782745145525ر.د.م.ك 

SH/1-030-13/1, SH/1-030-13/2 

  بيضون، عبد الحفيظ    .6741

 Students' Dictionaryعربي = -إنجليزي، إنجليزي  -معجم الطالب المزدوج [نص مطبوع] : عربي 

Arabic - Englich,Englich - Arabic  .2014بيروت : دار الكتب العلمية,  -/ عبد الحفيظ بيضون .- 

  سم. 17ص. : غالف مصور. ;  848

 9782745146083ر.د.م.ك 

SH/1-030-14/1 

  بيضون، عيسى محمود   .6742

 230 -. 2010عمان : دار مجدالوي,  -تاريخ وعمارة الحرم الشريف [نص مطبوع] / عيسى محمود بيضون. 

  سم. 17*24ص ; 

 9789957023621ر.د.م.ك 

1-720-24/1, 1-720-24/2 

  بيطار, أمينة   .6743

موقف أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين حتى أواخر القرن الخامس الهجري [نص مطبوع] / أمينة  
 *.17سم*24ص. ; 402 -. 1980بيروت : دار دمشق,   -بيطار. 

SH/1-953-84/1 

  بيطار, زهير    .6744

بيروت : دار الهادي,   -حوارات حول فهم النص و قضايا الفكر الديني المعاصر [نص مطبوع] / زهير بيطار.  
 سم. 24ص. ;  216 -. 2004

SH/1-210-33/1 

  بيل، آرثر    .6745

كم / آرثر بيل, عبد الح Phobiaالفوبيا [نص مطبوع] : الخوف المرضي من األشياء و التغلب عليها = 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  246 -. 2011القاهرة : الدار األكاديمية للعلوم,  -الخزامى. 

 9789776302105ر.د.م.ك 

SS/1-150-773/1, SS/1-150-773/2 



  بيلوف, أندرياس فون    .6746

/   the CIAسبتمبر و دور أجهزة المخابرات [نص مطبوع] =  11براءة العرب و المسلمين من أحداث 

  سم. 24ص. ;  288 -. 2004اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -أندرياس فون بيلوف. 

 9771714236ر.د.م.ك 

1-327-97/1 

  بين, هيلين    .6747

القاهرة : مجموعة النيل   -. 1ط. -فهم الطفولة المبكرة [نص مطبوع] : قضايا ومسائل جدلية / هيلين بين. 
  سم.24ص ; 328 -. 2008العربية, 

 9773770583ر.د.م.ك 

1-150-520/4, 1-150-520/3 

  بين، أنيتا    .6748

القاهرة :  -.  02ط. -/ أنيتا بين.  Strength trainingتدريبات بناء العضالت وزيادة القوة [نص مطبوع] = 
  سم. 17*24ص ;  376 -. 2002دار الفاروق, 

 9773454401ر.د.م.ك 

1-796-8/2, 1-796-8/3 

  ل  بيهم, نبي  .6749

بيروت :   -اإلعمار و المصلحة العامة في اإلجتماع و الثقافة [نص مطبوع] : معنى المدينة, سكانها / نبيل بيهم. 
  سم.  20ص : غالف مصور بالوان ;  256 -. 1995دار الجديد, 

 2910355411ر.د.م.ك 

SS/1-301-367/1, SS/1-301-367/2 

  بيوض، أحمد   .6750

الجزائر : وزارة الثقافة : غرناطة للنشر و  -: نشأته و تطوره / أحمد بيوض.  المسرح الجزائري [نص مطبوع]
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  405 -. 2013التوزيع, 

 9789947290187ر.د.م.ك  -ص.  397 -ص. 361المالحق: 

1-792-88/1 

  بيومي, زكرياء سليمان   .6751

[د.م] : دار  -هيوني [نص مطبوع] / زكرياء سليمان بيومي. العرب بين النفوذ اإليراني والمخطط األمريكي الص
  سم.17سم×24ص. ; 208 -. 2009العلم واإليمان, 

 9773082059ر.د.م.ك 

1-953-420/3, 1-953-420/4 

  بيومي, كمال حسني   .6752

سني بيومي.  تحليل السياسات التربوية وتخطيط التعليم [نص مطبوع] : المفاهيم والمداخل و التطبيقات / كمال ح
  سم. 24 -عمان : دار الفكر, [د.ت].  -

 99957076139ر.د.م.ك 

1-370-587/3, 1-370-587/4 



  بيومي, محمد أحمد    .6753

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,   -القيم و موجهات السلوك اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد أحمد بيومي.  
 سم. 24ص. ;  358 -. 2006

SS/1-301-164/1 

  بيومي, محمد أحمد    .6754

علم ااالجتماع العائلي [نص مطبوع] : دراسة التغيرات في األسرة العربية / محمد أحمد بيومي; عفاف عبد العليم 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  476 -. 2005اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -ناصر. 

SS/1-301-182/1, SS/1-301-182/2 

  مي, محمد أحمد  بيو  .6755

 476 -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -علم االجتماع الثقافي [نص مطبوع] / محمد أحمد بيومي. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 977516902ر.د.م.ك 

1-301-202/3, SS/1-301-202/1 

  بيومي, محمد أحمد    .6756

 452 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -التفكيراإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد أحمد بيومي. تاريخ 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-301-388/1, SS/1-301-388/2 

  بيومي, محمد أحمد    .6757

ر المعرفة الجامعية, اإلسكندرية : دا -أسس و موضوعات علم االجتماع [نص مطبوع] / محمد أحمد بيومي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  460 -. 2001

SS/1-301-57/2, 1-301-57/1 

  بيومي, محمد أحمد    .6758

القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -دراسات في علم إجتماع المعرفة و العلم [نص مطبوع] / محمد أحمد بيومي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور الأللوان ;  258 -. 2007

SS/1-301-433/1, SS/1-301-433/2 

  بيومي, محمد أحمد محمد   .6759

 -. 2004اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -علم اجتماع القيم [نص مطبوع] / محمد أحمد محمد بيومي.  

 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  172

SS/1-301-92/1, SS/1-301-92/2 

  بيومي، علي محمد    .6760

.  2016القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -الذكاء الوجدانى للقائد واتخاذ القرار [نص مطبوع] / علي محمد بيومي. 

  سم. 24ص.غالف مصور. : غالف مصور. ;  179 -

 9789773506759ر.د.م.ك   -ص.  176 -ص. 173بيبليو: 

SS/1-320-520/1, SS/1-320-520/2 



  مي، محمد أحمد  بيو  .6761

 510 -. 2005االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -التشريعات اإلجتماعية [نص مطبوع] / محمد أحمد بيومي. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-301-623/1, SS/1-301-623/2 

  تابت, رضوان عيناد    .6762

 - .ANEP, 2005الجزائر :  -رضوان عيناد تابت. و اإلبادة الجماعية في الجزائر [نص مطبوع] /  45ماي 8

  (سير و تاريخ). -سم. 30ص. ; 355

 994721221ر.د.م.ك 

1-965-292/1, 1-965-292/2 

  تابليت, علي    .6763

.ص :  31 -. 2009الجزائر : مطبوعات ثالة,  -الطبعة الثانية.  -[نص مطبوع] / علي تابليت.  1945ماي  8
  سم.  23غالف ملون ; 

 9961905520.م.ك ر.د

1-965-207/1, 1-965-207/2 

  تابليت, علي    .6764

ص. : غالف   47 -. 2009الجزائر : ثالة,  -. 02ط  -فرحات عباس [نص مطبوع] : رجل دولة / علي تابليت. 
  سم.30مصور. ; 

 9961905905241ر.د.م.ك  -ص.  47 -ص. 43بيبليو: 

1-965-297/1, 1-965-297/2 

  ي  تابليت, عل  .6765

الجزائر : ثالة,   -م / علي تابليت. 1815- 1770الرايس حميدو [نص مطبوع] : أميرال البحرية الجزائرية 
  سم.22ص. ; 31 -. 2006

 9961905768ر.د.م.ك 

1-965-307/1, 1-965-307/2 

  تابييرو,نوربير    .6766

 سم.24ص. ; 188 -. 1981بيروت : منشولرات دار اآلداب,  -الكواكبي [نص مطبوع] / نوربير تابييرو. 

1-953-370/1 

  تاتون, رنية   .6767

 -. 2006بيروت : مجد,   -. 2ط. -تاريخ العلوم العام [نص مطبوع] : العلم الحديث / رنية تاتون, علي مقلد. 

 سم. 24ص. ;  709

1-902-39.2/1 

  تاتون, رنية   .6768

 709 -. 2006بيروت : مجد,  -. 2ط. -رنية تاتون. تاريخ العلوم العام [نص مطبوع] : العلم القديم و الوسيط / 

 سم.  24ص. ; 

1-902-39.1/1 



  تاتون, رنية   .6769

 -. 2006بيروت : مجد,  -. 2ط. -تاريخ العلوم العام [نص مطبوع] : العلم المعاصر / رنية تاتون, علي مقلد. 

 سم. 24ص. ;  709

1-902-39.3/1 

  تاتون, رنية   .6770

 24ص. ;  709 -. 2006بيروت : مجد,  -. 2ط. -ام [نص مطبوع] / رنية تاتون, علي مقلد. تاريخ العلوم الع

 سم.

1-902-39.4/1 

تأثير البرامج الرياضية المتخصصة في تشكيل الوعي الرياضي لدى الجمهور الجزائري [نص    .6771
  27*21ورقة ;  88 -. 2019 المدية : جامعة المدية, -. برنامج بالمكشوف" أنموذجا-مطبوع] : "قناة الهداف

  سم.

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1291/1 

) على قيم واتجاهات الطلبة [نص مطبوع] : دراسة MBC2( 2تأثير القناة المتخصصة أم بي سي   .6772
  -. 2009[د.ن] : [د.ن], المدية :  -. مسحية على عينة من طلبة السنة الرابعة علوم االعالم واالتصال بالمدية

  سم.  30ورقة ;  83

  79بيبليو ص

 2009ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

  تاجا, وحيد    .6773

 -. 2003بيروت : دار الفكر المعاصر,  -/ وحيد تاجا.  2001الحادي عشر من أيلول [نص مطبوع] : سبتمبر 

  سم. 18ص. ;  296

1-327-72/1, 1-327-72/2 

  تار, زولتان    .6774

النظرية اإلجتماعية و نقد المجتمع [نص مطبوع] : اآلراء الفلسفية و اإلجتماعية للمدرسة النقدية / زولتان تار; 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  460 -. 2004اإلسكندرية : المكتبة العصرية,  -علي ليلة. 

SS/1-301-214/1, SS/1-301-214/2 

  تارابرين, ي.إ   .6775

اإلستعمار الجديد و افريقيا في السبعينات [نص مطبوع] : قوانين و خواص النضال ضد اإلمبريالية / ي.إ  
 سم. 13*21ص. ;  434 -. 1975(بيروت) : دار الفكر ; (موسكو) : دار التقدم,  -تارابرين. 

1-953-118/1, 1-953-118/2 

  اش  تارزي، مصطفى ب   .6776

الجزائر : دار األمل,  -المنح الربانية في شرح المنظومة الرحمانية [نص مطبوع] / مصطفى باش تارزي. 
  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم.  30*24ص. ;  319 -. 2011

 9789947301111ر.د.م.ك 

SH/1-210-106/1 



  تاركوفسكي، أندريه   .6777

 -. 2006بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر,  -ن [نص مطبوع] / أندريه تاركوفسكي. النحت في الزم

  سم. 17*24ص ;  243

 9990190305ر.د.م.ك 

1-790-5/1, 1-790-5/2 

تاريخ دولة بني زيان [نص مطبوع] : مقتطف من كتاب ترجمان العبر وديوان المبتدأ والخبر / عبد   .6778
  سم. 30*24ص. ;  402 -. 2012جزائر : دار مدني, ال -الحميد حاجيات. 

 9789961100141ر.د.م.ك 

1-965-514/1, 1-965-514/2 

الجزائر : دار السبيل,   -تاريخ ندرومة [نص مطبوع] : علماء واقطاب وشخصيات / ميدون عزالدين.   .6779
  (من كنوز تراث الجزائر :). -سم.  17*24ص. ;  272 -. 2011

 9789947914314ر.د.م.ك 

1-920-30/1, 1-920-30/2 

ص.  314 -. 2011الجزائر : دار السبيل,  -تاريخ ندرومة ونواحيها [نص مطبوع] / عز الدين ميدون.   .6780
  سم. 30*24; 

 9789947714984ر.د.م.ك 

1-965-537/1, 1-965-537/2 

  تأليف جماعي    .6781

-15نص مطبوع] : أعمال الملتقى الدولي بجامعة الجزائر محمد بن أبي شنب المرجعية الثقافية والبعد الفكري [

ص. 421 -. 2009الجزائر : الوكالة اإلفريقية لإلنتاج السينمائي والثقافي,  -/ تأليف جماعي.  2009ديسمبر  17
  سم.24; 

 9789947929322ر.د.م.ك 

1-965-379/1, 1-965-379/2 

  تامالت.محمد    .6782

الجزائر : دار االمة,  -ية [نص مطبوع] : البحث عن السراب / تامالت.محمد. العالقات الجزائرية اإلسرائيل
  سم.22ص. ; 266 -. 2001

 99610671317ر.د.م.ك 

1-965-311/1, 1-965-311/2 

  تامر, عارف    .6783

 -. 1986بيروت : دار المشرق,  -. 02ط. -حقيقة إخوان الصفاء و خالن الوفاء [نص مطبوع] / عارف تامر. 

  سم. 24;  ص. 52

 7798272142ر.د.م.ك 

SH/1-189-44/1, SH/1-189-44/2 

  تامري، سعاد    .6784

م) [نص مطبوع] / سعاد بن قيدة; سعاد 1102-936ه/495-324الدور السياسي والحضاري لمدينة آشير (



  سم. 30*21ورقة ;  89 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -تامري. 

 2015:  ل م د : تاريخ : المدية  -ماستر

MMA.SH.083/1 

 -. 2013عمان : دار الرضوان للنشر و التوزيع,  -. تأويل الزي في العرض المسرحي [نص مطبوع]  .6785

  سم.17سم*24ص. : غالف مل.مص ; 226

 9789957761219ر.د.م.ك  -صور. 

1-790-26/1, 1-790-26/2 

  تايب, رضوان عيناد    .6786

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -بوع] / رضوان عيناد تايب. في الجزائر [نص مط 1945ثمانية ماي 
  سم. 22ص. ;  272 -. 1986

 مغيلي ، مترجم 268-255ص -جداول كشاف : ص

1-965-36/1, 1-965-36/2 

  تاير, برادلي    .6787

  11المنطقة بعد السالم األميركي و الشرق األوسط [نص مطبوع] : المصالح اإلستراتيجية الكبرى ألميركا في 

  سم. 24ص. ;  96 -. 2004بيروت : الدار العربية للعلوم,   -ايلول / برادلي تاير; عماد فوزي شعيبي. 

 9953299803ر.د.م.ك 

1-327-68/1, 1-327-68/2 

  تايلور ، أ.ج.ب   .6788

ص. 810 - .2009بيروت : كلمة,   -/ أ.ج.ب تايلور.  1918-1848الصراع على سيادة أروبا [نص مطبوع] : 
  سم.24: مص. مل. ; 

 978995368368ر.د.م.ك 

1-940-44/1, 1-940-44/2 

  تايلور, شيلي    .6789

 -. 2008عمان : دار الحامد,  -. 1ط -علم النفس الصحي [نص مطبوع] / شيلي تايلور; وسام درويش بريك. 

  سم. 24ص. ;  994

 03533299579ر.د.م.ك 

SS/1-150-203/1, SS/1-150-203/2 

  تتبيرت، شهيرة    .6790

حالة حفظ التماثيل الرخامية الرومانية في المتحف الوطني لآلثار القديمة والفنون اإلسالمية بالجزائر [نص 
  سم.  30*21ورقة ;  158 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / شهيرة تتبيرت. 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.968/1 

 1261 -1229تتمة كتاب وليم الصوري لمؤلف مجهول و المنسوب خطأ إلى روثالن [نص مطبوع] :    .6791

 سم. 17*24ص. ;  272 -. 2001القاهرة : دار المصطفى للطباعة,  -. 2ط. -أسامة زكي زيد.  /

SH/1-953-148/1 



 د.م] : [د.ن], [د.ت].[   -. [نص مطبوع] CDتحقيق حول االمهات العازبات+   .6792

  تحقيق لجنة التراث في الدار.   .6793

  -األنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية [نص مطبوع] / عبد الوهاب الشعراني; تحقيق لجنة التراث في الدار. 

  سم. 25ص. ;  530 -. 1999بيروت : دار صادر ; دمشق : دار الستائر, 

  526-519ص: -كشاف: ص

SH/1-260-1/1 

 [د.م] : [د.ن], [د.ت].   -. تدريس النصوص األدبية في المدرسة اإلبتدائية [نص مطبوع]  .6794

  تدلمان، ديبورا   .6795

. 2ط. -دليل المبتدئين بالعالج النفسي [نص مطبوع] / جون زارو; رونالد براش; ديبورا تدلمان; ...[و آخرون]. 

  سم.  24باأللوان ; ص. : غالف مصور  228 -. 2009عمان : دار الفكر,  -

  995707203xر.د.م.ك 

SS/1-150-242/1, SS/1-150-242/2 

  ترايكي، نصيرة    .6796

م [نص مطبوع] / فاطنة واكد; نصيرة 15-13ه/9-7العالقات بين الدولة المرينية ومملكة مال اإلسالمية القرن 
  سم. 27*21ورقة ;  94 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -ترايكي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1359/1 

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. تربية الطفل [نص مطبوع] : من قبل الوالدة إلى المراهقة  .6797
  سم. 24ص : غالف مصور وملون ;  333 -. 2017

 9789961019283ر.د.م.ك 

SS/1-150-872/1, SS/1-150-872/2 

  الهدى  ترغلة، نور   .6798

الضغط النفسي لدى أمهات األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصة (التخلف الذهني) [نص مطبوع] / نصيرة مرقب; 
  سم. 21/27ورقة ;  105 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -نور الهدى ترغلة. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1544/1 

  تركان، الجياللي    .6799

م) [نص مطبوع] / الجياللي 1962-1954في الوالية الرابعة التاريخية بين اإلمكانيات و التنظيم (  الصحة
  سم. 30*21ورقة ;  202 -. 2007الجزائر : جامعة الجزائر,  -تركان. 

 2007رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.021/1 

  تركمان، أسماء   .6800

ج إرشادي لتالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي  إستراتيجية اللعب في إطار برنام 
  سم.  30*21ورقة ;  165 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / أسماء تركمان. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر



MMA.SS.608/1 

  تركمان، أسماء   .6801

إطار برنامج إرشادي لتالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي  إستراتيجية اللعب في 
  سم.  30*21ورقة ;  165 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / أسماء تركمان. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.608/1 

  تركماني، حنان    .6802

المدية : جامعة المدية,   -لي بالمؤسسة في إدارة األزمات [نص مطبوع] / حنان تركماني. دور اإلتصال الداخ
  سم. 30*21ورقة ;  102 -. 2015

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.286/1 

  تركى،إبراهيم محمد   .6803

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون  - محمد تركى. فلسفة الموت عند الصوفية [نص مطبوع] / إبراهيم 
  سم. 24ص. ;  260 -. 2007الجامعية, 

 0335327977ر.د.م.ك 

SH/1-260-9/1 

  تركي, ابراهيم محمد   .6804

اإلسكندرية : مؤسسة لورد   -في الفكر الصوفي [نص مطبوع] : قضايا و مناقشات / ابراهيم محمد تركي. 
  سم. 24ص. ;  282 -. 2006جامعية, العالمية للشؤون ال

 977327568xر.د.م.ك 

SH/1-260-6/1 

  تركي, ابراهيم محمد   .6805

اإلسكندرية : مؤسسة لورد   -التصوف اإلسالمي [نص مطبوع] : أصوله و تطوراته / ابراهيم محمد تركي. 
 سم. 24ص. ;  280 -. 2007العالمية للشؤون الجامعية, 

SH/1-260-7/1 

  ي، مريم ترك  .6806

المدية :  -م) [نص مطبوع] / فتيحة بوسماحة; مريم تركي. 15-12ه/9-6المغرب األوسط من خالل كتب الرحلة(
  سم.  30*21ورقة ;  102 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.091/1 

  تركي،رابح   .6807

لطلبة الجامعات و المعلمين و المفتشين و المشتغلين بالتربية و التعليم أصول التربية و التعليم [نص مطبوع] : 
ص. ; 531 -.  1990الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,  -. 2ط. -في مختلف المراحل التعليمية / رابح تركي. 

 سم. 24

1-370-942/1 



  تركي،رابح   .6808

 -. 1987الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,  -دراسات في التربية اإلسالمية [نص مطبوع] / رابح تركي. 

 سم. 24ص. ; 359

1-370-991/1 

  تركية، بهاء الدين خليل   .6809

عمان : دار   -/ بهاء الدين خليل تركية.  Sociology of familyعلم اإلجتماع العائلي [نص مطبوع] = 
 سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  448 -. 2015المسيرة, 

SS/1-301-1105/1, SS/1-301-1105/2 

  ترمنجهام، سبنسر    .6810

بيروت : دار النهضة   -الفرق الصوفية في اإلسالم [نص مطبوع] / سبنسر ترمنجهام; عبد القادر التبحراوي. 
 سم. 17*24ص. ;  424 -. 1997العربية, 

SH/1-260-17/1, SH/1-260-17/2 

  ترمول، محمد   .6811

ورقة ;   112 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -شرية [نص مطبوع] / محمد ترمول. الحوافز وآداء الموارد الب
  سم. 30*21

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.002/1 

  تريش، نوال    .6812

نوال  الكفاءة الذاتية وعالقتها بمستوى الطموح لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي [نص مطبوع] / أحالم ناصري; 
  سم. 30*21ورقة ;  160 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -تريش. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.591/1 

  تريش، نوال    .6813

الكفاءة الذاتية وعالقتها بمستوى الطموح لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي [نص مطبوع] / أحالم ناصري; نوال  
  سم. 30*21ورقة ;  160 -. 2016جامعة المدية, المدية :  -تريش. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.591/1 

  تريعة، إلياس    .6814

 59 -. 2013الجزائر : (د.ن),   -المشاكل والحلول لحوادث المرور في الجزائر [نص مطبوع] / إلياس تريعة. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789931910398ر.د.م.ك 

SS/1-362-23/1 

  تريكو، جول    .6815

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. 2ط  - المنطق الصوري [نص مطبوع] / جول تريكو, محمود يعقوبي.  
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  399 -[د.ت]. 

 9789961018538ر.د.م.ك 



SH/1-160-39/1, SH/1-160-39/2 

  تريكي، إبتسام    .6816

المدية : جامعة المدية,   -صورة األب في اإلشهار التلفزيوني [نص مطبوع] / حورية عشير; إبتسام تريكي. 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  111 -. 2021

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1996 

  تزي, سون    .6817

لسون تزي و شروحه المعاصرة / سون تزي; هشام موسى المالكي. فن الحرب [نص مطبوع] : النص االصلي 
 سم. 24ص. ;  438 -. 2005القاهرة : المجلس األعلى للثقافة,  -

1-320-194.1/1, 1-320-194.1/2 

  -. تسيير الموارد البشرية وعالقتها بآداء العاملين لدى المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية [نص مطبوع]  .6818

  .CDسم +  30*21ورقة ;  181  -. 2014عة المدية, المدية : جام

 2014ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA084/1 

  تشاندهوك، نيرا    .6819

القاهرة : مركز المحروسة  -أوهام المجتمع المدني [نص مطبوع] / نيرا تشاندهوك; عبد العاطي عبدالحميد. 
  سم. 24ص : غالف ملون ;  264 -. 2009للنشر و الخدمات لصحفية و المعلومات, 

 9773132684ر.د.م.ك 

1-320-428/1, 1-320-428/2 

  تشرشل, شارلز هنري    .6820

الجزائر : عالم   -. 3ط. -حياة األمير عبد القادر [نص مطبوع] / شارلز هنري تشرشل; أبو القاسم سعد هللا. 
  سم.  25ص. : مجلد. ;  419 -. 2009المعرفة : دار الرائد, 

 9789947912533ر.د.م.ك  -ص.  392 -375 -المالحق : ص.

1-965-202/1, 1-965-202/2 

  تشومسكي, ناعوم   .6821

القاهرة : مكتبة الشروق الدولية,   -أوهام الشرق األوسط [نص مطبوع] / ناعوم تشومسكي; شيرين فهمي. 
  سم. 24ص. ;  110 -. 2004

 9770910236ر.د.م.ك 

1-320-108/1, 1-320-108/2 

  تشومسكي, نعوم   .6822

الرياض :  -الدول المارقة [نص مطبوع] : استخدام القوة في الشؤون العالمية / نعوم تشومسكي; أسامة إسبر.  
  سم.  21ص. ;   470 -. 2004مكتبة العبيكان, 

 9960404676ر.د.م.ك 

1-320-159/1, 1-320-159/2 



  تشومسكي, نعوم   .6823

دمشق : دار الينابيع,  -. 1ط. -[نص مطبوع] / نعوم تشومسكي, سركون برخو.  أسرار و أكاذيب و ديمقراطية
 سم.24ص ; 146 -. 2007

1-320-263/1, 1-320-263/2 

  تشومسكي, نعوم   .6824

القوة و اإلرهاب [نص مطبوع] : جذورهما في عمق الثقافة األمريكية / نعوم تشومسكي; تاكي مساكازو جون 
 سم.  21ص. ;  180 -. 2003دمشق : دار الفكر,  -الشهابي. جنكرمان; ابراهيم 

1-327-83/1, 1-327-83/2 

  تشومسكي، ناعوم   .6825

القاهرة : مكتبة الشروق,  -. 1ط -اهدار الحقيقة [نص مطبوع] / ناعوم تشومسكي; علي نعيمة; دوناردو ماسيدو. 
  سم.17*24ص ; 202 -. 2006

 9770914711ر.د.م.ك 

1-320-465/1, 1-320-465/2 

  تشومسكي، نعوم    .6826

بيروت :  -الدول الفاشلة [نص مطبوع] : اساءة استعمال الفوة و التعدي على الديموقراطية / نعوم تشومسكي.  
  سم.  26ص : غالف ملون ;  360 -. 2007دار الكتاب العربي, 

 9953277818ر.د.م.ك 

1-320-391/5, 1-320-391/1 

  تشومسكي، نعوم    .6827

ص :  175 -. 2006بيروت : دار الكتاب العربي,  -حات امبريالية [نص مطبوع] / نعوم تشومسكي. طمو
 سم.  24غالف ملون ; 

1-320-414/1, 1-320-414/2 

  تشومسكي، نعوم    .6828

السلطان الخطير [نص مطبوع] : السياسة الخارجية االميركية في الشرق االوسط / نعوم تشومسكي, جلبير 
  سم. 24ص : غالف ملون ;   365 -. 2007بيروت : دار الساقي,  -االشقر; ستيفن شالوم; ...[و آخرون]. 

 9781855166950ر.د.م.ك 

1-327-215/1, 1-327-215/2 

  تشيتر، صحرة    .6829

ية, المدية : جامعة المد -إعادة تأهيل وتوظيف المباني التاريخية [نص مطبوع] / عرقام تيزيري; صحرة تشيتر. 
  سم. 27*21ورقة ;  152 -. 2018

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1243/1 

  تشيكو، أمينة    .6830

فعالية إستخدام تطبيق إلكتروني تدريسي لتنمية بعض المهارات الرياضية لدى تالميذ عسر الحساب. [نص  
  سم.  27*21ورقة ;  102 - .2020المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / أمينة تشيكو. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر



MMA.SS.1608/1 

  تشيكو، آية   .6831

ممارسة األسرة الجزائرية ألساليب التربية اإلعالمية على الطفل المتعرض للتلفزيون [نص مطبوع] / آية 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  136 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -تشيكو. 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.19911 

 [د.م] : [د.ن], [د.ت].  -.  تطبيق المقاربة بالكفاءات في تعليمية نصوص اللغة العربية [نص مطبوع]  .6832

[د.م] :   -. تعليمية التعبير الكتابي والشفهي في المنظومة التربوية الجديدة في الجزائر [نص مطبوع]  .6833
  سم. 30*21ورقة ;  145 -[د.ن], [د.ت]. 

 تعوينات،علي    .6834
دراسة ميدانية   : [Texte imprimé] صعوبات تعلم اللغة العربية المكتوبة في الطور الثالث من التعليم األساسي

سم 15*22ص. ;  278 -. 1992الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -علي تعوينات.  / . 

SS/1-370-1132/1 

تقرير لوجانو [نص مطبوع] : مؤامرة الغرب الكبرى / سوسان جورج; ترجمة محمد مستجير    .6835
 سم. 24ص. ;  248 -. 2001القاهرة : اصدارات سطور,  -مصطفى; تقديم صالح الدين حافظ. 

1-327-78/1, 1-327-78/2 

  تقية عبد الفتاح    .6836

الجزائر : ثالة : [د.ن],   -ها القانونية / تقية عبد الفتاح. دراسات في النظم االسالمية [نص مطبوع] : ومظاهر
  سم.24: ملون ومصور ;  296ص. -. 2011

 9789947834749ر.د.م.ك 

SH/1-210-163/1 

  تقية، محمد   .6837

 764 -. 2010الجزائر : دار القصبة,  -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : المصدر، الرمز والمآل / محمد تقية. 

  (سلسلة المترجمات).  -سم.  24ص. ; 

 9789961649022ر.د.م.ك 

1-965-449/7, 1-965-449/8 

  تكواشت، حفصة أميرة   .6838

 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -تقنية النانو في حفظ المواد األثرية [نص مطبوع] / حفصة أميرة تكواشت. 

  سم.  27*21ورقة ;  137

 2019: ل م د : علم اآلثار : المدية  -ماستر

MMA.ART.1503/1 

  تالعيش، عمر   .6839

المدية : جامعة  -اإلتصال الخارجي في المؤسسة الخدماتية [نص مطبوع] / عبد المؤمن العشاب; عمر تالعيش. 
  سم. 30*21ورقة ;  159 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر



MMA.SH.542/1 

(ذاكرة  -سم. 32ص. : غالف مصور ; ENAG, 2011. - 85الجزائر :  -. تلمسان [نص مطبوع]  .6840
  الجزائر. الجزائر وزارة الثقافة). 

 9789931000648ر.د.م.ك  -صور. 

SH/1-913-60/1, SH/1-913-60/2 

تلمسان اإلسالمية بين التراث العمراني والمعماري والميراث الفني [نص مطبوع] : أعمال ملتقى    .6841
ص. ;  310 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية,  -. الجزء األول 2011 5-4-3دولي بتلمسان أيام 

 سم. 17*24

1-720-33/1, 1-720-33/2 

  تلمساني، فريال حسناء    .6842

المدية :  -دور معنى الحياة في ظهور أفكار اإلنتحار لدى الشباب. [نص مطبوع] / فريال حسناء تلمساني. 
  سم.  27*21ورقة ;  103 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1576/1 

  تلي, تشارلز    .6843

القاهرة : المجلس األعلى   -/ تشارلز تلي; ربيع وهبة.  2004-1768ماعية [نص مطبوع] : الحركات اإلجت
 سم. 24ص. ;  350 -. 2005للثقافة, 

SS/1-301-259/1 

  تمار يوسف   .6844

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية : [د.ن],  -أصول تحليل المضمون وتقنياته [نص مطبوع] / تمار يوسف. 
  سم. 24: مصور وملون ;  232ص. -[د.ت]. 

 9789961021255ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-241/9, SH/1-001.4-241/10 

  تماني، عاشور    .6845

ص. : غالف مصور  30 -(د.م) : (د.ن), [د.ت].  -مقتطفات من الذاكرة [نص مطبوع] / عاشور تماني.  
 سم. 21باأللوان ; 

SH/1-701-46/1, SH/1-701-46/2 

  ين  تموري، نسر  .6846

الذكاء الوجداني وعالقته بأساليب التفكير لدى طلبة الجامعة [نص مطبوع] / فاطمة صارادوني; نسرين تموري.  
  سم.  30*21ورقة ;  145 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.482/1 

  تموري، نسرين    .6847

بأساليب التفكير لدى طلبة الجامعة [نص مطبوع] / فاطمة صارادوني; نسرين تموري.  الذكاء الوجداني وعالقته 



  سم.  30*21ورقة ;  145 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.482/1 

  تميم ، نزار خالد    .6848

 -. 2014عمان : دار االعصار العلمي,   -خالد تميم.   تاريخ الثورة الصناعية في أوربا [نص مطبوع] / نزار

  سم. 17*24ص. ;  274

 9789957980801ر.د.م.ك 

SH/1-940-88/1, SH/1-940-88/2 

  تميم ، نزارخالد    .6849

ص.  256 -. 2017عمان : دار االعصار العلمي,  -تاريخ الشرق األدنى القديم [نص مطبوع] / نزارخالد تميم. 
  سم. 17*24; 

 9789957980160.م.ك ر.د

SH/1-902-146/1, SH/1-902-146/2 

  تميم، نزار خالد    .6850

 339 -. 2017عمان : دار اإلعصار,  -التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] : العصر الراشدي / نزار خالد تميم. 

  سم.  18*25ص. : غالف مصور. ; 

 9789957980153ر.د.م.ك   -ص.  339 -ص. 335بيبليو: 

SH/1-953-779/1, SH/1-953-779/2 

تنمية التفكير اإلبداعي للطالب في ضوء إستراتيجيات التعلم البنائي [نص مطبوع] : هل يحقق الطالب   .6851
 غالف مصور.  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -. مستوى تعلم أفضل مع الجماعة مما لو عمل بمفرده

1-370-792/1 

  توات، الطاهر    .6852

. 2011الجزائر : دار األوطان,  -األكبر [نص مطبوع] : دراسة نقدية / الطاهر توات. ابن خميس شاعر تلمسان 

  سم. 24ص. : غالف مصور ; 700 -

 9789947983164ر.د.م.ك 

1-928-107/1, 1-928-107/2 

  توات، الطاهر    .6853

لجزائر : دار الهدى,  ا -شخصيات تلمسانية أندلسية ومظاهر من الثقافة اإلسالمية [نص مطبوع] / الطاهر توات.  
  سم.  30*24ص. : غالف مصور. ;  143 -. 2011

 9789947263396ر.د.م.ك  -ص.  140 -ص. 95ص. المالحق:  89 -ص. 86بيبليو: 

1-920-14/1, 1-920-14/2 

  توات، هشام   .6854

لنور أم لباط; نظام طوائف الحرف في الدولة العثمانية (اإلنتاج، التسويق، الخدمات) [نص مطبوع] / محمد ع.ا
  سم. 30* 21ورقة ;  125 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -هشام توات. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر



MMA.SH.809/1 

  توات، وسام   .6855

) في تحسين اإلدراك لدى األطفال التوحديين [نص مطبوع] /  Teach-فعالية البرنامج العالجي التربوي (تيش 
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -; وسام توات. سعاد بلخيرات

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.701/1 

  تواتي، أمينة    .6856

المدية  -م) [نص مطبوع] / أمينة تواتي.  1267-1256ه /665-654القبيلة الذهبية في عهد السلطان بركة خان (
  سم.  30*21ورقة ;  160 -. 2016المدية, : جامعة 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.490/1 

  تواتي، بومهلة   .6857

الجزائر : دار المعرفة,   -بجاية [نص مطبوع] : " حاضرة البحر ونادرة الدهر " / بومهلة تواتي, أحسن بومالي. 
  (مدن الجزائر: نضال، ثقافة المجتمع). -سم.  14*22ص. : غالف ملون. ;  168 -. 2010

 9789961486450ر.د.م.ك   -ص.  166 -ص. 164بيبليو: 

SH/1-965-958/1, SH/1-965-958/2 

  تواتي، بومهلة   .6858

 125 -. 2010الجزائر : دار المعرفة,   -عنابة [نص مطبوع] : " بالد العناب " / بومهلة تواتي, أحسن بومالي. 

  (مدن الجزائر: نضال، ثقافة المجتمع).  -سم.  14*21ص. : غالف ملون. ; 

 9789961486443ر.د.م.ك   -ص.  123 -ص. 121بيبليو: 

SH/1-965-959/1, SH/1-965-959/2 

  تواتي، بومهلة   .6859

 -. 2010الجزائر : دار المعرفة,  -قسنطينة [نص مطبوع] : " حصن إفريقيا " / بومهلة تواتي, أحسن بومالي. 

  (مدن الجزائر: نضال، ثقافة و تاريخ). -سم.   22الف ملون. ; ص. : غ 130

 9789961486429ر.د.م.ك   -ص.  129 -ص. 127بيبليو: 

SH/1-965-961/1, SH/1-965-961/2 

  تواتي، بومهلة   .6860

 -. 2010الجزائر : دار المعرفة,  -الجزائر [نص مطبوع] : " الثغر األبيض " / بومهلة تواتي, أحسن بومالي. 

  (مدن الجزائر: نضال، ثقافة و تاريخ). -سم.  14*22ص. : غالف مصور. ;  207

 9789961486436ر.د.م.ك   -ص.  206 -ص. 203بيبليو: 

SH/1-965-963/1, SH/1-965-963/2 

  تواتي، سارة    .6861

ميلة عمارة;  فعالية إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية [نص مطبوع] / ج
  سم. 30* 21ورقة ;  156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -سارة تواتي. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.528/1 



  تواتي، سلمى   .6862

حبيبة مزواري;  برنامج تكويني ألمهات حديثي الوالدة حول مفاهيم نمو الطفل "السنة األولى" [نص مطبوع] /
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -سلمى تواتي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.481/1 

  تواتي، سلمى   .6863

برنامج تكويني ألمهات حديثي الوالدة حول مفاهيم نمو الطفل "السنة األولى" [نص مطبوع] / حبيبة مزواري; 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -ى تواتي. سلم

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.481/1 

  تواتي، عمرو   .6864

المدية : جامعة  -الرضا الوظيفي وتأثيره على التغيب على العمل [نص مطبوع] / بالل توهامي; عمرو تواتي. 
  يم. 30*21رقة ; و 112 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.029/1 

  تواتي، لويزة    .6865

م [نص مطبوع] / نجية عماد; لويزة تواتي.  1382-1279ه/784-678اإلدارة واإلفتاء في عهد المنصور قلوون 
  سم.  27*21ورقة ;  174 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -

 2018: تاريخ : المدية :  ل م د  -ماستر

MMA.SH.1146/1 

  توزوت، سارة    .6866

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على العالقة بين أفراد المجتمع "الفيسبوك" انموذجا [نص مطبوع] / أمين 
  سم.  30*21ورقة ;  158 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -ربوح; سارة توزوت. 

 2017عامة : المدية :  ل م د : اتصال و عالقات  -ماستر

MMA.SH.836/1 

  توفيق المدني,أحمد    .6867

آثار األستاذ أحمد توفيق المدني [نص مطبوع] : أبطال المقاومة الجزائرية ويليه جغرافية القطر الجزائري 
  سم.24ص. ; 168 -. 2010الجزائر : عالم المعرفة,  -المجلد التاسع / أحمد توفيق المدني. 

 9789947912546ر.د.م.ك 

1-965-442.9/1 

  توفيق المدني,أحمد    .6868

آثار األستاذ أحمد توفيق المدني [نص مطبوع] : محاضرات في اللغة والفكر والتاريخ المجلد العاشر / أحمد 
  سم.24ص. ; 192 -. 2010الجزائر : عالم المعرفة,  -توفيق المدني. 

 9789947912546ر.د.م.ك 

1-965-442.10/1 



  توفيق, أحمد    .6869

. 2007عمان : دار األسرة,  -تمتع بالتفكير اإليجابي و تخلص من التفكير السلبي [نص مطبوع] / أحمد توفيق. 

  سم. 24ص ;  80 -

 0160369957ر.د.م.ك 

SS/1-150-132/1, SS/1-150-132/2 

  توفيق, زهير    .6870

عمان : دار   -تور إبراهيم بدران / زهير توفيق. خطاب العلم و التقدم [نص مطبوع] : حوار نقدي مع الدك
  سم. 24ص ;  192 -. 2006الشروق, 

 2225009957ر.د.م.ك 

1-370-222/1, 1-370-222/2 

  توفيق, سعد حقي    .6871

  سم. 24ص ;  427 -. 2006عمان : دار وائل,  -مبادئ العالقات الدولية [نص مطبوع] / سعد حقي توفيق.  

 9957110519ر.د.م.ك 

1-327-162/1, 1-327-162/2 

  توفيق, عبد الرحمن    .6872

المناهج التدريبية المتكاملة [نص مطبوع] : منهج العالقات العامة و اإلعالم :العالقات الدولية : الجزء األول / 
  سم. 27ص. ;  68 -. 2003(د.م) : مركز الخبرات المهنية لإلدارة,  -عبد الرحمن توفيق. 

 9773371522ر.د.م.ك 

1-327-39.1/1, 1-327-39.1/2 

  توفيق، سعد حقي    .6873

عمان : زهران للنشر,   -االستراتيجية النووية [نص مطبوع] : بعد انتهاء الحرب الباردة / سعد حقي توفيق.  
 سم. 17*24ص ;  299 -. 2008

1-327-197/1, 1-327-197/2 

  توفيق، عمر إبراهيم    .6874

 -. 2010عمان : دار غيداء,  -لس [نص مطبوع] / عمر إبراهيم توفيق. فنية شعر المدح النبوي في األند

 سم. 17*24

1-230-74/1, 1-230-74/2 

  توفيق،أسماء فتحي    .6875

  -. 1ط. -مفاهيم األنشطة العلمية لطفل ما قبل المدرسة [نص مطبوع] / امال محمد بدوي; أسماء فتحي توفيق. 

  سم.23ص. : غالف ملون ; 216 -. 2009القاهرة : عالم الكتب, 

 9772326558ر.د.م.ك  -. 216-207بيبلوغرافيا:ص

1-370-808/6, 1-370-808/5 

  توفيق،رؤوف عزمي   .6876

االسكندرية :  -تدريس العلوم بالكميوتر [نص مطبوع] / عيد أبو المعاطي الدسوقي; رؤوف عزمي توفيق. 
  (سلسلة تعلم العلوم). - سم. 24ص. ; 431 -. 2010المكتب الجامعي الحديث, 

 9777380605ر.د.م.ك 



1-370-739/1, 1-370-739/2 

  توم، دجالس    .6877

القاهرة : دار النهضة العربية, ( د.ت ).   -توجيه المراهق [نص مطبوع] / دجالس توم, جابر عبد الحميد جابر. 
 سم.  14*20ص. : ممزق ;  207 -

1-150-695/1 

  تومي, عبد القادر    .6878

  سم. 17*24ص. ;  157 -. 2009الجزائر : كنوز الحكمة,  -ه الفلسفة [نص مطبوع] / عبد القادر تومي. وجو

 9789947025482ر.د.م.ك 

1-921-10/1, 1-921-10/2 

  تومي، خديجة   .6879

م) [نص مطبوع] / فلة شرايطي; خديجة  1235- 1126ه/  633-520بنو غانية في جزر البحر األبيض المتوسط (
  سم.  30*21ورقة ;  80 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -تومي. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.040/1 

  تومي، خليدة    .6880

 503 -. 2011الجزائر : موفم للنشر,  -كتاب جميلة بوحيدر [نص مطبوع] / خليدة تومي, شربيط أحمد شربيط. 

  سم.  16*24ص. : غالف مصور. ; 

 9789931000891ر.د.م.ك  -ص.  499بيبليو: 

SH/1-920-212/1, SH/1-920-212/2 

  تومي، عبدالقادر    .6881

 -. 2009الجزائر : كنوز الحكمة,  -العولمة [نص مطبوع] : فلسفتها، مظاهرها، تأثيراتها / عبدالقادر تومي. 

  سم.  23: غالف ملون ;  204

 9947025420ر.د.م.ك 

1-320-480/1, 1-320-480/2 

  تومي، فلة   .6882

من خالل كتاب وصف مصر لبير سيمون جيرار [نص مطبوع] /   18الحياة اإلقتصادية في مصر خالل القرن 
  . CDسم +  27*21ورقة ;   98 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -كريمة عالوي; فلة تومي. 

 2021:  2021ل م د : تاريخ :  -ماستر

MMA.SH.1866 

  تومي، فوزية   .6883

م [نص مطبوع] / الياقوت 1814م/1782النشاط اإلقتصادي في تونس خالل العهد الحسيني "حمود باشا" 
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -سراط; فوزية تومي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1165/1 



  تومي، محمد    .6884

المدية : جامعة المدية,  -ال داخل المؤسسة ومدى تأثيره على اآلداء الوظيفي [نص مطبوع] / محمد تومي. اإلتص
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2017

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.945/1 

  تومي، مريم    .6885

. 2016المدية : جامعة المدية,  -ة الورقية [نص مطبوع] / مريم تومي. اإلعالم اإللكتروني وتأثيره على الصحاف 

  سم.  30*21ورقة ;  165 -

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.509/1 

  تونسي، عفاف    .6886

  -عفاف تونسي. [نص مطبوع] / وفاء بوشريط;  1882-1859أوضاع تونس خالل فترة محمد الصادق باي"

  سم.  27*21ورقة ;  172  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1171/1 

  تونسي، ف.الزهراء   .6887

المدية :  -الجانب اإلنساني للعالقات العامة داخل المؤسسة [نص مطبوع] / ليلى لعلواطي; ف.الزهراء تونسي. 
  سم.  30*21ورقة ;  156 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.631/1 

  توهامي ، عمر   .6888

 -. 2013الجزائر : دار كرم هللا,   -مؤتمر الصومام و أثره في تنظيم الثورة [نص مطبوع] / عمر توهامي. 

  سم. 16*23ص. ; 160

 9789931301592ر.د.م.ك 

1-965-920/1, 1-965-920/2 

  تويزة، فريدة    .6889

. 2018المدية : جامعة المدية,  -اإلرجاعية النفسية لدى الطفل المصدوم لوفاة أبيه [نص مطبوع] / فريدة تويزة. 

  سم.  27*21ورقة ;  171 -

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1012/1 

  توينبي, أرنولد    .6890

مختصر دراسة للتاريخ [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أرنولد توينبي; تر. فؤاد محمد شبل; أحمد عزت عبد 
 سم. 24ص. ; 472 -.  1964(د.م ) : اإلدارة الثقافية لجامعة الدول العربية,  -الكريم مرا. محمد شفيق غربال.  

1-902-17.3/1, 1-902-17.3/2 



  توينبي, أرنولد    .6891

سة للتاريخ [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أرنولد توينبي; تر. فؤاد محمد شبل; مرا. أحمد عزت مختصر درا
 سم.24ص. ; 324 -. 1965(د.م ) : اإلدارة الثقافية لجامعة الدول العربية,  -عبد الكريم. 

1-902-17.4/1, 1-902-17.4/2 

  توينبي, أرنولد    .6892

مطبوع] : الجزء الثاني / أرنولد توينبي; تر. فؤاد محمد شبل; مرا. محمد شفيق  مختصر دراسة للتاريخ [نص 
 سم.24ص. ; 500 -. 1968( د.م ) : اإلدارة الثقافية لجامعة الدول العربية,  -منقحة.  02ط. -غربال. 

1-902-17.2/1, 1-902-17.2/2 

  توينبي, أرنولد    .6893

  -األول / أرنولد توينبي; محمد شفيق غربال; فؤاد محمد شبل. مختصر دراسة للتاريخ [نص مطبوع] : الجزء 

 سم.24ص. ; 482 -. 1966(د. م ) : اإلدارة الثقافية لجامعة الدول العربية, 

1-902-17.1/1, 1-902-17.1/2 

  تيب، الطيب    .6894

الصالح لكحل;   القصور الصحراوية إلقليم توات [نص مطبوع] : دراسة تاريخية ومعمارية "قصور كنة" / محمد
  سم. 30* 21ورقة ;  120 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الطيب تيب. 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.137/1 

  تيد،لوسي أ.   .6895

عمان :    -مقدمة الى نظم المكتبة المبنية على الحاسوب. [نص مطبوع] / لوسي أ. تيد, محمود أحمد. اتيم. 
 سم. 24ص. : غالف ملون. ; 465 -. 1985مة العربية للعلوم اإلدارية,  المنظ

SH/1-020-20/1, SH/1-020-20/2 

  تيرنر, جوناتان    .6896

اإلسكندرية : منشأة   -. 2ط. -بناء نظرية علم االجتماع [نص مطبوع] / جوناتان تيرنر; محمد سعيد فرح. 
  سم.  24باأللوان ; ص. : غالف مصور  496 -. 2000المعارف, 

 9770305251ر.د.م.ك 

SS/1-301-94/1, SS/1-301-94/2 

  تيسير مفلح كوافحة    .6897

  -األردن : دار المسيرة, [د.ت].  -الثالثة.  -مقدمة في التربية الخاصة [نص مطبوع] / تيسير مفلح كوافحة. 

  سم.24ص. ; 208

 9957061852ر.د.م.ك 

1-370-296/1, 1-370-296/10 

  تيسير مفلح كوافحة    .6898

األردن :   -األولى.  -تربية األفراد غير العاديين [نص مطبوع] : في المدرسة و المجتمع / تيسير مفلح كوافحة. 
  سم.24ص. ; 208 -دار المسيرة, [د.ت]. 

 9957063278ر.د.م.ك 



1-370-299/1, 1-370-299/2 

  تيغيم, فيليب فان    .6899

بيروت : منشورات عويدات ; باريس :  -. 2ط .  -يليب فان تيغيم; بهيج مختار. تقنية المسرح [نص مطبوع] / ف
 ). 59(سلسلة زدني علما ;  -سم. 17ص. ; 144 -. 1977[د.ن], 

1-792-9/1 

  تيفورة، أسماء    .6900

م" األبعاد 1918-م1900م "شارل جونار" 1897-م1891السياسة اإلسالمية لفرنسا في الجزائر "جول كامبون" 
  30*21ورقة ;  105 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -خلفيات [نص مطبوع] / دليلة لونيس; أسماء تيفورة. وال

  سم.

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.034/1 

  تيلر, تولبت جي    .6901

ون إين جوزيف; , أعالم الفكر اللغوي [نص مطبوع] : التقليد الغربي في القرن العشرين / نايجل لق; ج2ج.
ص. : غالف: مصور: ملون ;  384 -. 2006الجزائر : دار الكتاب الجديد,  -تولبت جي تيلر; ...[و آخرون]. 

  سم. 24

  9789959292841ر.د.م.ك  -. 370ص. -358بيبليوغرافيا : ص. 

 2محتوي في : , ج.

SH/1-101-147.2/1 

  تيللي، تشارلز    .6902

 -. 2010بيروت : المنظمة العربية للترجمة,  -لز تيللي; محمد فاضل طباخ. الديمقراطية [نص مطبوع] / تشار

  سم. 24ص : غالف ملون ;  400

 978995301782ر.د.م.ك  -الثبت التعريفي، المصطلحات، ببليوغرافيا، الفهرس. 

1-320-404/1, 1-320-404/2 

  تيماشيف, نيقوال    .6903

 -و تطورها / نيقوال تيماشيف; محمد الجوهري; محمود عودة. نظرية علم االجتماع [نص مطبوع] : طبيعتها 

 سم.  24ص. : غالف ملون ;  366 -(د.م) : د.ن, (د.ت). 

SS/1-301-423/1, SS/1-301-423/2 

  تيمرمان، كينيث آر    .6904

: دار  بيروت -البعد العكسي لألزمة [نص مطبوع] : المواجهة النووية المقبلة مع إيران / كينيث آر تيمرمان. 
  سم. 17* 24ص ;  448 -. 2006العلم, 

 9789953634124ر.د.م.ك 

1-327-182/1 

  تيمور, محمود   .6905

ص. ;  304  -القاهرة : مكتبة اآلداب, (د.ت).  -دراسات في القصة و المسرح [نص مطبوع] / محمود تيمور. 
 سم. 18

1-792-21/1 



  ثابت, احمد    .6906

 -العربي [نص مطبوع] / احمد ثابت, عبد الخالق عبد هللا احمد مصطفى عمر.  العولمة و تداعياتها على الوطن

  ). 24(سلسلة كتب المستقبل العربي ;  -سم.  24ص. ;  258 -. 2003بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9953431361ر.د.م.ك 

1-327-75/1, 1-327-75/2 

  ثابت, عادل فتحي   .6907

ر العربي الصقلي السابق علي ميكافللي اإليطالي [نص مطبوع] / عادل فتحي ثابت.  فن أصول الحكم عند إبن ظف
  سم. 24ص. ;  64 -. 1998اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -

 9775394589ر.د.م.ك 

1-320-124/1, 1-320-124/2 

  ثابت, عمرو    .6908

أبو   -ستراتيجي األمريكي / عمرو ثابت. االحتواء المزدوج و ما وراءه [نص مطبوع] : تأمالت في الفكر اإل
(دراسات عالمية ;   -سم.  24ص. ;  88 -.  2001ظبي : مركز اإلمارات لدراسات و البحوث اإلستراتيجية, 

41.( 

1-327-8/1, 1-327-8/2 

  ثابت, عمرو جمال الدين   .6909

أبو ظبي  -جمال الدين ثابت.  اإلسرائيلي [نص مطبوع] / عمرو -مفاوضات السالم وديناميكية الصراع العربي 
 ).43(دراسات عالمية ;  -سم. 24ص ; 84 -. 2001: مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية, 

SH/1-327-109/1 

  ثانوية التعليم االصلي بوهران   .6910

يوليو الى 20الموافق ل 1391جمادى الثانية  10جمادى االولى الى  27الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] : من 
 سم. 17*24ص. ;  470 -ن), [د.ت]. -م) : (د-(د -/ ثانوية التعليم االصلي بوهران.  1971الفاتح اغسطس 

SH/1-210-3/1 

  ثلجون، أحالم    .6911

- 11ه/ 6-5األوضاع الداخلية في مصر و تأثيراتها على سياستها الخارجية في عهد نفوذ الوزراء خالل القرنين (

 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -نص مطبوع] / أماني سلماني; أحالم ثلجون. م) [12

  سم.

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1133/1 

  ثلجون، أحمد    .6912

بالمدية إستراتيجية العالقات العامة ودورها في بناء الصورة الذهنية للمؤسسة [نص مطبوع] : مؤسسة سونلغاز 
 112 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -/ مختار سعيداني; أحمد ثلجون.  2015-ماي-30إلى -جانفي-01من 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

1/MMA.SH.214 



  ثليالني ، احسن    .6913

مطبوع] : دراسة تطبيقية في صور اسهام المسرح الجزائري في  المسرح الجزائري و الثورة الجزائرية [نص 
  سم. 16*22ص. ;  420 -. 2013الجزائر : دار الساحر,  -ثولرة اول نوفمبر / احسن ثليالني. 

 9789947973240ر.د.م.ك 

SH/1-792-94/1, SH/1-792-94/2 

نافذةالسفارة لنجدة فتحي صفوة  ثورات المشرق في الخمسينات من القرن العشرين من خالل كتاب من   .6914
  27*21ورقة ;  175 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -. [نص مطبوع] : "مصر.السودان.العراق" أنموذجا

  سم.

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1176/1 

  ثوماس، لويل    .6915

لويل ثوماس; صالح عثمان; الحسن   لورنس في بالد العرب [نص مطبوع] : مشاهدات تاريخية و سياسية /
  سم.  24ص. : غالف ملون و مصور ;  376 -. 2009عمان : االهلية للنشر و التوزيع,  -عيسى*. 

 978995373058ر.د.م.ك 

SH/1-953-626/1, SH/1-953-626/2 

  ثويبة، برقيقة    .6916

المدية : جامعة  -ع] / برقيقة ثويبة. إرتباط المعالم األثرية بالعادات والتقاليد في منطقة واد ريغ [نص مطبو 
  سم. 30*21ورقة ;  109 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.162/1 

  ج. حنفي   .6917

الجزائر : دار   -عبد الرحمن كريمي / ج. حنفي.  -ومنهم من ينتظر [نص مطبوع] : مذكرات النقيب سي مراد 
  سم. 24ص. ;  351 -. 2010األمة, 

 9961671848ر.د.م.ك 

1-965-499/3, 1-965-499/1 

  ج.ترول, د.تيموني   .6918

. 2007عمان : الشروق,  -علم النفس اإلكلينيكي [نص مطبوع] / د.تيموني ج.ترول; فوزي شاكر طعيمة داود. 

  سم. 24ص. ;  1008 -

 3295009957ر.د.م.ك 

SS/1-150-216/1, SS/1-150-216/2 

  جاب هللا, سعد عبد هللا    .6919

  سم. 22ص ; 252 -. 2001الجزائر : دار األمة,  -أراء ومواقف للتاريخ [نص مطبوع] / سعد عبد هللا جاب هللا. 

 9961067135xر.د.م.ك 

1-320-469/4, 1-320-469/5 

  جاب هللا, سيد    .6920

. 2004عمان : مؤسسة الوراق,  -اب هللا. التعليم و التنمية [نص مطبوع] : رؤية نظرية و دراسة واقعية / سيد ج



  سم. 24ص. ;  174 -

 7035339957ر.د.م.ك 

SS/1-370-27/1 

  جاب هللا، عبد هللا    .6921

القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -من فقه الدولة في اإلسالم [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد هللا جاب هللا. 
  م. س 17*25ص. : غالف مصور. ;  256 -. 2013

 9789773504863ر.د.م.ك  -ص.  256 -ص. 237بيبليوغرافيا : 

1-320-503.3/1, 1-320-503.3/2 

  جاب هللا، عبد هللا    .6922

القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -من فقه الدولة في اإلسالم [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد هللا جاب هللا. 
  سم.  17*24ص. : غالف ملون. ;  289 -. 2013

 9789773504863.د.م.ك ر

1-320-503.1/1, 1-320-503.1/2 

  جاب هللا، عبد هللا    .6923

القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -من فقه الدولة في اإلسالم [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد هللا جاب هللا. 
  سم.  18*25ص. : غالف ملون. ;  499 -. 2013

 9789773504863ر.د.م.ك 

1-320-503.2/1, 1-320-503.2/2 

  جابر الجيلي    .6924

بيروت :   -/ جابر الجيلي.  5موسوعة أعالم العلماء و األدباء العرب و المسلمين [نص مطبوع] : حرف الجيم:ج
  سم.25ص. : غالف مذهب ;  631 -. 2005دار الجيل, 

 995378096ر.د.م.ك 

1-920-31.5/1, 1-920-31.5/3 

  ، ابراهيم  جابر حسنين  .6925

 -. 2010عمان : دار غيداء,  -علم نفس الذكاء [نص مطبوع] : العصف الذهني / ابراهيم جابر حسنين. 

  سم.24x17ص ; 192

 9789957480608ر.د.م.ك 

1-150-528/1, 1-150-528/2 

  جابر, جابر عبد الحميد    .6926

.  1ط. -وجداني / جابر عبد الحميد جابر.  نحو تعليم أفضل [نص مطبوع] : انجاز أكاديمي وتعلم اجتماعي وذكاء

  ).30(سلسلة التربية و علم النفس الكتاب -سم. 24ص. ; 488 -. 2004القاهرة : دار الفكر العربي,  -

 9771018396ر.د.م.ك 

1-370-410/4, 1-370-410/5 

  جابر, جابر عبد الحميد    .6927

 -المهارات والتنمية المهنية / جابر عبد الحميد جابر. مدرس القرن الحادي والعشرين الفعال [نص مطبوع] : 

(سلسلة المراجع في التربيةوعلم النفس  -سم. 24ص. ; 456 -. 2000القاهرة : دار الفكر العربي,  -. 1ط.



  ). 14الكتاب 

 9771013378ر.د.م.ك 

1-370-446/6, 1-370-446/5 

  جابر, جابر عبد الحميد    .6928

  -. 1ط. -ي تقويم أداء التلميذ والمدرس [نص مطبوع] / جابر عبد الحميد جابر. إتجاهات وتجارب معاصرة ف

  ). 22(سلسلة المراجع في التربية و علم النفس الكتاب -سم. 24ص. ; 509 -. 2002القاهرة : دار الفكر العربي, 

 9771014749ر.د.م.ك 

1-370-406/4, 1-370-406/1 

  جابر, سامية محمد    .6929

مجتمعات الجديدة [نص مطبوع] / سامية محمد جابر; عبد هللا محمد عبد الرحمن; مريم أحمد علم اجتماع ال
 سم.  24ص. ;   382 -. 2000اإلسكندرية : دارالمعرفة الجامعية,  -مصطفى. 

SS/1-301-97/1 

  جابر, سامية محمد    .6930

ص.  329 -. 1989هضة العربية, بيروت : دار الن -علم االجتماع المعاصر [نص مطبوع] / سامية محمد جابر.  
 سم.  24: غالف ملون ; 

SS/1-301-126/1, SS/1-301-126/2 

  جابر, سامية محمد    .6931

 480 -. 2004اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -علم االجتماع العام [نص مطبوع] / سامية محمد جابر.  

 سم.  24ص. : غالف ملون ; 

SS/1-301-49/1, SS/1-301-49/2 

  جابر, سامية محمد    .6932

القاهرة : دار المعرفة  -الفكر اإلجتماعي [نص مطبوع] : نشأته و اتجاهاته و قضاياه / سامية محمد جابر. 
 سم.  24ص : غالف مصور باأللوان ;  368 -. 2008الجامعية, 

SS/1-301-391/1, SS/1-301-391/2 

  جابر, سامية محمد    .6933

ص. ;  320 -. 2003بيروت : دار النهضة العربية,  -مطبوع] / سامية محمد جابر.  قضايا العالم العربي [نص
 سم. 24

1-327-17/1, 1-327-17/2 

  جابر، جابر عبد الحميد    .6934

عمان  -. 2ط. - أطر التفكير و نظرياته [نص مطبوع] : دليل للتدريس و التعلم و البحث / جابر عبد الحميد جابر. 
  سم.  24ص : غالف مصور ; 386 -. 2010: دار المسيرة, 

 368-353بيبليوغرافيا:

1-370-567/5, 1-370-567/1 



  جابر، جابر عبد الحميد    .6935

القاهرة : دار الفكر العربي,  -الذكاءات المتعددة و الفهم [نص مطبوع] : تنمية وتعميق / جابر عبد الحميد جابر. 
  ).28(سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس ;  - سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  544 -. 2008

 9771017314ر.د.م.ك 

SS/1-370-1111/1, SS/1-370-1111/2 

  جابر، سامية محمد   .6936

اإلنحراف و المجتمع [نص مطبوع] : محاولة لنقد نظرية علم اإلجتماع و الواقع اإلجتماعي / سامية محمد جابر.  
 سم. 24ص. ;  396 -. 1988معية, اإلسكندرية : دار المعرفة الجا -

SS/1-301-932/1 

  جابري، سهام    .6937

م) [نص مطبوع] /  12-11ه/06-05المراكز العلمية في األندلس وأثرها على الغرب الالتيني من خالل القرنيين (
  سم.  30*21ورقة ;  154 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -حنان عمورة; سهام جابري. 

 2017: تاريخ : المدية :  ل م د  -ماستر

MMA.SH.755/1 

  جاد الرب, حسام الدين    .6938

 372 -. 2004القاهرة : مكتبة الغد,  -. 2ط.  -جغرافية العالم العربي [نص مطبوع] / حسام الدين جاد الرب. 

  سم.  24ص. ; 

 9773480196ر.د.م.ك 

1-910-7/1 

  جاد, منى محمد علي    .6939

عمان : دار   -. 02ط. -لة المبكرة و تطبيقاتها [نص مطبوع] / منى محمد علي جاد. التربية البيئية في الطفو
  سم.24ص. : غالف مصور. ;  376 -. 2007المسيرة للنشر و التوزيع, 

 5242069957ر.د.م.ك 

SS/1-370-180/1, SS/1-370-180/2 

  جاد, منى محمد علي    .6940

 سم. 24ص ; 343 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -جاد. مناهج رياض األطفال [نص مطبوع] / منى محمد علي 

1-370-231/6, 1-370-231/7 

  جارشلي، إسماعيل حقي   .6941

:  2003بيروت -أشراف مكة المكرمة و أمراؤها في العهد العثماني [نص مطبوع] / إسماعيل حقي جارشلي. 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 248 -الدار العربية للموسوعات, [د.ت]. 

 ص245 -ص241ص -و.صبيبلي 

1-953-535/1, 1-953-535/2 

  جارنم, ديفيد    .6942

أبو ظبي : مركز  -أمن دولة اإلمارات العربية المتحدة [نص مطبوع] : مقترحات للعقد العام / ديفيد جارنم. 
 ).26(سلسلة محاضرات اإلمارات ;  -سم.  21ص. ;  32 -. 1998اإلمارات, 



1-327-53/1, 1-327-53/2 

  جاسم محمد, محمد   .6943

عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,   -النمو والطفولة في رياض األطفال [نص مطبوع] / محمد جاسم محمد. 
 سم. 24ص. : غالف مصور و ملون. ;  240 -. 2004

SS/1-150-73/1, SS/1-150-73/2 

  جاسم, أنمار لطيف نصيف   .6944

(د.م) : المكتبة    -ية، األهداف و الوسائل / أنمار لطيف نصيف جاسم. العالمية الجديدة [نص مطبوع] : المرجع
 سم. 24ص. ;  192 -. 2002الثقافية, 

1-320-52/1, 1-320-52/2 

  جاسم, ناصر عبد الرزاق المال   .6945

عمان :  -اإلسالم و الغرب [نص مطبوع] : دراسات في نقد اإلستشراق / ناصر عبد الرزاق المال جاسم, أيوب. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  240 -. 2004دار المناهج, 

SH/1-210-66/1 

  جاسم، جعفر حسن    .6946

عمان : دار   -حرب المعلومات [نص مطبوع] : بين إرث الماضي وديناميكية المستقبل / جعفر حسن جاسم. 
  سم. 17*24ص ;  270 -. 2009البداية, 

 9789957820343ر.د.م.ك 

1-327-203/4, 1-327-202/1 

  جاسم، جعفر حسن    .6947

عمان :  -. 1ط.  -حرب المعلومات بين اإلرث الماضي وديناميكية المستقبل [نص مطبوع] / جعفر حسن جاسم. 
  سم. 24/17ص ;  270 -. 2009دار البداية, 

 9789957820343ر.د.م.ك 

1-327-233/7, 1-327-233/8 

  جاسم، محمد باسم    .6948

ية تفريد التعليم و التدريب [نص مطبوع] / محمد جاسم العبيدي; أالء محمد العبيدي;  أساليب التدريس و سيكولوج
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 268 -. 2010: ديبونو للطباعة,  ulhk -محمد باسم جاسم. 

 9789957454760ر.د.م.ك 

1-370-724/1, 1-370-724/2 

  جاك فرجيس    .6949

الجزائر : المؤسسة الوطنية للنشر,  -يس; عبد العزيز بوتفليقة. محاكمة اإلستعمار [نص مطبوع] / جاك فرج
 سم. 24ص. ; 90 -[د.ت]. 

1-965-61/1, 1-965-61/2 

  جاكسون، روبرت    .6950

الرياض : العبيكات,   -ميثاق العولمة [نص مطبوع] : سلوك اإلنسان في عالم عامر بالدول / روبرت جاكسون. 
 سم. 24ص ;  824 -. 2003



1-327-160/1, 1-327-160/2 

  جاما، ندير    .6951

  203 -الجزائر : وزارة الثقافة, ( د.ت ).  -الحرفي في الجزائر [نص مطبوع] : إرث و موروث / ندير جاما. 

  (منشورات ندير جاما).  -سم.  24*30ص. : غالف مصور.إيض. ; 

 9789931907138ر.د.م.ك 

1-745-21/1 

  جامع، محمد نبيل   .6952

االسكندرية :  -بطالة [نص مطبوع] : قنبلة موقوتة وفك شفراتها و حديث مع الشباب / محمد نبيل جامع.  ال
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  268 -. 2008المكتب الجامعي الحديث, 

 977438579ر.د.م.ك 

SS/1-301-799/1, SS/1-301-799/2 

  جامع،محمد نبيل   .6953

االسكندرية   -ليل التوافق الزواجي و العنف األسري [نص مطبوع] / محمد نبيل جامع.  علم االجتماع األسري تح
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  460 -. 2010: دار الجامعة الجديدة, 

 9773285774ر.د.م.ك 

SS/1-301-664/1, SS/1-301-664/2 

  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية    .6954

  -ية في الحد من تعاطي المخدرات [نص مطبوع] / جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. دور المؤسسات التربو

  سم. 24ص. ;  298 -. 2008الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم األمنية, 

 9789960999012ر.د.م.ك 

SS/1-301-958/1, SS/1-301-958/2 

  جامعة نايف للعلوم األمنية   .6955

الرياض : مركز  -ص و االعضاء البشرية [نص مطبوع] / جامعة نايف للعلوم األمنية. مكافحة اإلتجار باألشخا
 سم. 24ص. ;  426 -. 2005الدراسات و البحوث, 

  جانسون، فرنسيس    .6956

ص. : غالف   ANEP, 2006. - 95الجزائر :  -حربنا [نص مطبوع] / فرنسيس جانسون, ميشال سطوف. 
  اهضة لإلستدمار).(أصوات من -سم.  15*22ملون. ; 

  9947213102ر.د.م.ك 

SH/1-965-1000/1 

  جاهل, نظير    .6957

بيروت : المركز الثقافي  -تحرير الداللة [نص مطبوع] : دروس منهجية في االجتماع و اإلقتصاد / نظير جاهل. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  214 -. 2005العربي, 

 9953680639ر.د.م.ك 

SS/1-301-170/1, SS/1-301-170/2 



  جاويش, عبد العزيز    .6958

  -القاهرة : دار المعارف, ( د.ت ).  -اإلسالم [نص مطبوع] : دين الفطرة والحرية / عبد العزيز جاويش. 

 سم.24ص. ; 198

SH/1-189-7/1 

  جبار, آسيا    .6959

 ANEP, 2010. - 203رات رويبة : منشو -مدن الجزائر في القرن التاسع عشر [نص مطبوع] / آسيا جبار.  

  سم. 24*30ص. ; 

 9789947212400ر.د.م.ك 

1-965-544/1, 1-965-544/2 

  جبارة, جبارة عطية   .6960

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا  -المشكالت االجتماعية [نص مطبوع] / جبارة عطية جبارة; السيد عوض علي. 
  سم.  24ص. ;  304 -. 2003الطباعة و النشر, 

 9773273342ر.د.م.ك  -. 298ص.  - 287رافيا: ص. بيبليوغ

SS/1-301-39/1, SS/1-301-39/2 

  جباره, جباره عطية   .6961

اإلسكندرية : مؤسسة  -اإلتجاهات النظرية في علم االجتماع الصناعي [نص مطبوع] / جباره عطية جباره. 
  سم.  24ص. : غالف ملون باأللوان ;  360 -. 2001لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 9773271285ر.د.م.ك 

SS/1-301-80/1, SS/1-301-80/2 

  جباره, جباره عطية   .6962

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  -إلعالم [نص مطبوع] / جباره عطية جباره. علم إجتماع ا
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  392 -. 2002

 7127327977ر.د.م.ك 

SS/1-301-296/1, SS/1-301-296/2 

  جبالي، خديجة    .6963

سنة) [نص مطبوع] / فايزة   20-16المرحلة الثانوية ( أساليب المعاملة الوالدية وتأثيرها على التحصيل الدراسي
  سم.  30*21ورقة ;  168 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بوزاري; خديجة جبالي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.620/1 

  جبالي، خديجة    .6964

سنة) [نص مطبوع] / فايزة   20-16الدراسي المرحلة الثانوية (أساليب المعاملة الوالدية وتأثيرها على التحصيل  
  سم.  30*21ورقة ;  168 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بوزاري; خديجة جبالي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.620/1 

  جبالي، خديجة    .6965

ورقة ;   165 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -الي.  عمارة القصور في مدينة غرداية [نص مطبوع] / خديجة جب



  سم. 27*21

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1208/1 

  جبر سعيد، سعاد    .6966

إربد(األردن) : عالم الكتاب الحديث ; عمان : جدارا للكتاب  -هندسة الذات [نص مطبوع] / سعاد جبر سعيد. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  195 -. 2008العالمي, 

 9789957700197ر.د.م.ك 

SS/1-150-175/1, SS/1-150-175/2 

  جبران، مسعود محمد   .6967

بيروت : دار المدار   -أبحاث و تحقيقات قي تراث الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / مسعود محمد جبران. 
  سم.24ص. : مص. مل. ; 519 -. 2009اإلسالمي, 

 9959292622ر.د.م.ك 

1-953-466/1, 1-953-466/2 

  جبري, عبد المنعم    .6968

المرأة عبر التاريخ البشري [نص مطبوع] : الحضارات 
القديمة.العبرانيون.الفراعنة.البوذيون.الصينيون.اليونانيون.روما القديمة.المسيحيون.الجاهليون.اإلسالم / عبد  

  سم. 21ص. ; 272 -. 2009سوريا : دار صفحات,  -الثانية.  -المنعم جبري. 

 9789933402143ر.د.م.ك 

1-902-78/1, 1-902-78/2 

  جبري، عبد هللا عبد الناصر   .6969

بيروت   -لهجات العرب في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة استقرائية تحليلية / عبد هللا عبد الناصر جبري. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  312 -. 2007: دار الكتب العلمية, 

SH/1-220-119/1 

  جبريل, عبد الرحمن    .6970

 200 -. 2003عمان : دار الحامد,  -تعطير األثير في قراءة ابن كثير [نص مطبوع] / عبد الرحمن جبريل. 

 سم.  24ص. ; 

SH/1-220-35/1 

  جبريل، موسى    .6971

موسى جبريل; ...[و   التكيف و رعاية الصحة النفسية [نص مطبوع] / نزيه عبد القادر حمدي; صابر أبو طالب;
ص. : غالف ملون ومصور  475 -. 2008القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات,  -آخرون]. 

  سم. 25; 

 48862749779ر.د.م.ك 

SS/1-150-286/1, SS/1-150-286/2 

  جبل، عبد الناصر عوض أحمد   .6972

االسكندرية :  -مطبوع] / عبد الناصر عوض أحمد جبل.  النزاعات األسرية من منظور الخدمة االجتماعية [نص



  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  488 -. 2012دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

 9789773279262ر.د.م.ك 

SS/1-301-819/1, SS/1-301-819/2 

  جبلي، الطاهر    .6973

الجزائر : دار   -) / الطاهر جبلي.  1962-1954اإلمداد بالسالح [نص مطبوع] : خالل الثورة الجزائرية ( 
  سم. 16*24ص. : غالف مصور. ;  606 -. 2013األمة, 

 9789961672891ر.د.م.ك   -ص.  444 -ص. 417ص. بيبليو:  517 -ص. 445المالحق: 

SH/1-965-984/1, SH/1-965-984/2 

  جبير، شادي نسيم    .6974

عمان : مكتبة المجتمع العربي ; الرياض : دار أجنادين,   -جبير.  المشكالت السكانية [نص مطبوع] / شادي نسيم
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ; 173 -. 2007

SS/1-301-297/1, SS/1-301-297/2 

  جحيش, محمد   .6975

الجزائر : المتحف الوطني للفن الحديث و المعاصر,  -/ محمد جحيش.  Le Retourالعودة [نص مطبوع] = 
 سم. 23x27ص.] : غالف : ملون مصور ;  108[ -. 2011

SH/1-701-33/1, SH/1-701-33/2 

  جحيش, محمد   .6976

الجزائر : المتحف الوطني للفن الحديث و المعاصر, [د.ت].  -/ محمد جحيش.  Vyageالسفر [نص مطبوع] =  
 .23x27ص. : غالف: ملون, مصور ;  214 -

SH/1-701-34/1, SH/1-701-34/2 

  جحيش, محمد   .6977

غالف: ملون, مصور ;  -. 2010[الجزائر] : االتصال,  -أوليفي دوبري [نص مطبوع] / محمد جحيش. 
28x23 .سم 

SH/1-701-39/1, SH/1-701-39/2 

  جحيش, محمد   .6978

الجزائر  -/ محمد جحيش.  La Vie quotidienne à Telemcenالحياة اليومية في تلمسان [نص مطبوع] = 
 سم.  24x27ص. : غالف: مصور ; 190 -]. 2011[د ن], [ :

SH/1-701-40/1 

  جحيش, محمد   .6979

ص.  162 -. 2007الجزائر : اإلتحاد الوطني للفنون الثقافية,  -النحت الجزائري [نص مطبوع] / محمد جحيش. 
 سم. 23x22: غالف : ملون, مصور ; 

SH/1-701-41/1 

  جحيش, محمد   .6980

ص. :  216 -. 2007الجزائر : المتحف الوطني سيرتا,  -وميدية [نص مطبوع] / محمد جحيش. الجزائر الن



  سم. 23x31غالف : مصور, ملون ; 

 213ص. -207بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-701-44/1, SH/1-701-44/2 

  جحيش, محمد   .6981

سم ;  123 -. 2007جميلة, الجزائر : المتحف الوطني للفنون ال -[نص مطبوع] / محمد جحيش.  70ثماني 
27x24 .سم  

 9789961967058ر.د.م.ك 

SH/1-701-45/1, SH/1-701-45/2 

  جحيش, محمد   .6982

  -المراكز العمرانية الكبرى في المغرب ا|ألوسط [نص مطبوع] : مواقع أثرية و تحف فنية / محمد جحيش. 

  سم. 30x23ص. : غالف : مصور ;  311 -الجزائر : مركز الفنون و الثقافة قنصر رياس البحر, [د.ت]. 

 311ص. -307بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-720-46/1 

  جحيش, محمد   .6983

ص. : غالف : مصور ;  116 -. 2007الجزائر : وزارة الثقافة,  -مسك الغنائم [نص مطبوع] / محمد جحيش. 
23x34 .سم 

SH/1-745-43/1, SH/1-745-43/2 

  جحيش, محمد   .6984

 -. 2007الجزائر : المتحف الوطني لآلثار القديمة,  -م إلى الجزائر [نص مطبوع] / محمد جحيش.  من إيكوسي

  سم. 23x34ص. : غالف : مصور ;  240

 9789961917138ر.د.م.ك 

SH/1-910-39/1, SH/1-910-39/2 

  جحيش, محمد   .6985

الجزائر : اإلتحاد الوطني للفنون   -/ محمد جحيش.  80و  70الفن التشكيلي الجزائري [نص مطبوع] : عشرية 
 سم. 27ص. ;  204 -. 2007الثقافية, 

SH/1-745-44/1, SH/1-745-44/2 

  جحيش, محمد   .6986

ص. ;  144 -. 2007الجزائر : وزارة الثقافة,  -كتامة والحضارة الفاطمية [نص مطبوع] / محمد جحيش. 
23x31 .سم  

 143ص. -142بيبليوزغرافيا : ص. 

SH/1-910-40/1 

  جحيش, محمد   .6987

ص. : غالف    191 -. 2011الجزائر : وزارة الثقافة,  -المخطوطات اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد جحيش. 
 سم. 24x27: مصور ; 

SH/1-020-10/1 



  جحيش, محمد   .6988

 -. 2007, الجزائر : وزارة الثقافة -الحلي و المصوغات الجزائرية عبر التاريخ [نص مطبوع] / محمد جحيش. 

  سم. 32ص. : غالف ّ: ملون, مصور ;  216

 9789961972205ر.د.م.ك  -. 214ص. -212بيبيايوغرافيا : ص. 

SH/1-745-51/1 

  جدعان, فهمي   .6989

بيروت : المؤسسة   -أسس التقدم عند مفكري اإلسالم في العالم العربي الحديث [نص مطبوع] / فهمي جدعان. 
  سم.24ص. ; 624 -. 1981 العربية للدراسات والنشر,

 622-609كشافات :ص.ص 604-581بيبليوغرافية ص.ص:

SH/1-189-29/1 

  جدو، كمال    .6990

-05دور الحركات الباطنية (النصيرية، الدروز، المستعلية) في عرقلة الجهاد اإلسالمي ضد الصلبيين القرن (

ورقة ;   165 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -م) [نص مطبوع] / بوعزة عيسى; كمال جدو. 12-11ه/06
  سم. 30*21

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.779/1 

  جدوع،عصام    .6991

  سم.17سم*24ص ; 192 -. 2007عمان : دار اليازوري,  -صعوبات التعلم [نص مطبوع] / عصام جدوع. 

 9957120204ر.د.م.ك 

1-370-541/3, 1-370-541/4 

  جديد ,الحاج مسعود    .6992

 -. 2011الجزائر : دار المعرفة,  -مذكرات شهيد لم يمت [نص مطبوع] / الحاج مسعود جديد, مراد وزناجي. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. : غالف مص. مل. صور ;  216

 9789961486979ر.د.م.ك 

SH/1-965-725/1, SH/1-965-725/2 

  جديد، نزار بشير    .6993

عمان : دار   -اإلعالم المقروء بين الصحافة الورقية و الصحافة اإللكترونية [نص مطبوع] / نزار بشير جديد.  
  سم.  18*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  256 -. 2015اإلعصار, 

 9789957586690ر.د.م.ك   -ص.  254 -ص. 253بيبليو: 

SH/1-070-431/1, SH/1-070-431/2 

  جديدي، معراج   .6994

/ محمد لحسن زغيدي;   2012-1962العلم الوطني [نص مطبوع] : تاريخ ومسار الذكرى الخمسون لإلستقالل 
ص. : غالف مصور  125 -). 2012, (حواليEditions alpha(د.م) :  - معراج جديدي; بشير سعدوني. 

 سم. 30باأللوان ; 

SH/1-965-1043/ 



  راب، صالح  ج  .6995

الجزائر : منشورات بونة للبحوث و الدراسات,   -زيغود يوسف [نص مطبوع] : قيم ومواقف / صالح جراب. 
  سم.24.ص : غالف مصور وملون ; 132 -. 2013

 9789961914656ر.د.م.ك 

SH/1-965-769/1 

  جرابر, دوريس    .6996

(د.م) : مكتبة الشروق الدولية,   -زين نجاتي.   سياسة األخبار و أخبار السياسة [نص مطبوع] / دوريس جرابر;
  سم. 24ص. ;  344 -. 2004

 9770910511ر.د.م.ك 

1-320-24/1, 1-320-24/2 

  جرابي، وليد    .6997

تأثير الشائعات المنتشرة بمواقع التواصل اإلجتماعي على الوعي الصحي للطلبة أثناء كرونا [نص مطبوع] /  
  . CDسم +  29*21ورقة ;  146 -. 2021دية : جامعة المدية, الم -جهيدة سالم; وليد جرابي. 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1990 

  جراح، بدر أحمد   .6998

عمان : المعتز,  -قضايا معاصرة في العولمة [نص مطبوع] : التربية / السياسة / األقتصاد / بدر أحمد جراح. 
  سم.  18*25. ; ص. : غالف مصور 288 -. 2009

 ص. 288 -ص. 287بيبليوغرافيا : 

1-320-146/1 

  جراح، سليمة    .6999

الجزائر : ديوان   -التصور الحديث لمنطق أرسطو [نص مطبوع] : (مشكلة مبدأ الثالث المرفوع) / سليمة جراح. 
  سم. 24ص : غالف ملون ;  229  -. 2005المطبوعات الجامعية, 

 9961008065ر.د.م.ك 

SH/1-160-41/1, SH/1-160-41/2 

  جراح،بدر أحمد   .7000

 -. 2008عمان : المعتز,  -. 1ط. -اإلتجاهات الحديثة في تربية الطفل [نص مطبوع] / بدر أحمد جراح. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ; 220

1-370-646/1, 1-370-646/2 

  جرادات, مهدي    .7001

. 2006عمان : دار أسامة,  -مطبوع] / مهدي جرادات.  األحزاب و الحركات السياسية في الوطن العربي [نص

 سم. 24ص ;  344 -

1-320-225/1, 1-320-225/2 

  جرادات،عزت   .7002

 -. 2008عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -أسس التربية [نص مطبوع] / ذوقان عبيدات; عزت جرادات. 



  سم.24ص. ; 206

 9789957242954ر.د.م.ك 

1-370-302/5, 1-370-302/3 

  جرادنية، كلثوم    .7003

 -م"مجلة المنارة [نص مطبوع] / نورة قارة; كلثوم جرادنية. 1954-1951األوضاع اإلجتماعية للجزائريين من 

  سم.  30*21ورقة ;  145  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.431/1 

  جرادنية، هاجر    .7004

التواصل الثقافي بين الغرب اإلسالمي وبيت المقدس في العصر الوسيط [نص مطبوع] / نور الهدى كولة; هاجر  
  .CDسم +  29*21ورقة ;  108 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -جرادنية. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1886 

  جرار, شذى    .7005

ازنة بين مذهبي الباقالني و الجرجاني في كتابيهما إعجاز القرآن و دالئل اإلعجاز [نص مطبوع] / شذى مو
 سم. 24ص. ;  206 -. 2005عمان : أمانة عمان الكبرى,  -جرار. 

1-220-61/1 

  جرار, كفاح    .7006

ص. :  377 -. 2012نيس, الجزائر : األ -زوايا ثائرة من اللوحة إلى البندقية [نص مطبوع] / كفاح جرار. 
  سم.  23غالف : مصور ; 

 9789947870437ر.د.م.ك  - . 374ص. -365مالحق : ص.

SH/1-965-622/1 

  جرار، أماني غازي    .7007

ص. : غالف   647 -. 2011عمان : دار وائل للنشر,  -المواطنة العالمية [نص مطبوع] / أماني غازي جرار. 
  سم. 17*25مصور. ; 

 9789957119102ر.د.م.ك  -ص.  647 -ص. 614ص. بيبليوغرافيا :  613 -ص. 529المالحق : 

1-320-141/1, 1-320-141/2 

  جرانت, أ.ج   .7008

/ أ.ج جرانت, هارولد تمبرلي; أحمد  1950-1789أوروبا في القرنين التاسع عشر و العشرين [نص مطبوع] : 
  سم. 24ص. ;  564 -اهرة : مؤسسة سجل العرب, (د.ت).  الق -. 6ط.  -عزت عبد الكريم بهاء فهمي. 

 بيبليوغرافيا

1-940-18/1 

  جراى، جون    .7009

. 2005عمان : دار األمل,  -الزهرة و المريخ [نص مطبوع] : عود على بدء / جون جراى; نافع سليمان السبع. 

 سم. 24ص. ;  291 -



SS/1-150-223/1, SS/1-150-223/2 

  جرجس, فواز   .7010

بيروت : مركز   -السياسة األمريكية تجاه العرب [نص مطبوع] : كيف تصنع؟ و من يصنعها؟ / فواز جرجس. 
 سم. 24ص. ;  184 -.  2000دراسات الوحدة العربية, 

1-327-80/1, 1-327-80/2 

  جرجس، جرجس ميشال   .7011

: دار النهضة العربية,  بيروت -معجم مصطلحات التربية والتعليم [نص مطبوع] / جرجس ميشال جرجس. 
  سم.  25ص. : غالف ملون. ;  591 -. 2005

 9789953458809ر.د.م.ك 

SH/1-030-22/1, SH/1-030-22/2 

  جرمان, عمار    .7012

ص. : غالف: مصو  382 -. 2009الجزائر : دار الهدى,  -من حقائق جهادنا [نص مطبوع] / عمار جرمان. 
  سم. 24باأللوان ; 

 9789947027684ر.د.م.ك 

SH/1-965-1039/1 

  جرمان، عمار    .7013

الجزائر : دار   -الحقيقة [نص مطبوع] : مذكرات عن ثورة التحريرالوطني و ما بعد االستقالل / عمار جرمان. 
  سم. 16*23ص. : غالف ملون و مصور ;  238 -. 2007الهدى للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789947019535ر.د.م.ك 

SH/1-965-749/1, SH/1-965-749/2 

  جروان, فتحي عبد الرحمن   .7014

األردن : دار الفكر,  -. 2ط. -أساليب الكشف عن الموهوبين [نص مطبوع] / فتحي عبد الرحمن جروان. 
  سم.24ص. ; 416 -. 2008

 9957072773ر.د.م.ك 

1-370-416/3, 1-370-416/1 

  جروان, فتحي عبد الرحمن   .7015

 -. 2007عمان : دار الفكر,   -بوع] : مفاهيم و تطبيقات / فتحي عبد الرحمن جروان. تعليم التفكير [نص مط

  سم. 24ص. ;  367

 5262079957ر.د.م.ك 

SS/1-150-154/1, SS/1-150-154/2 

  جروم، نيك    .7016

القاهرة :  -/ نيك جروم, الجابرى حمدي, إمام عبد القتاح إمام.  Shakespeareشكسبير [نص مطبوع] = 
 سم.24ص. ; 179 -. 2005جلس األعلى للثقافة, الم

1-928-92/1, 1-928-92/2 



  جريقز, ه.ر.ج    .7017

القاهرة : دار الفكر   -أسس النظرية السياسية [نص مطبوع] / ه.ر.ج جريقز; عبد الملك عوده عبد الكريم أحمد. 
 سم. 24ص. ;  224 -العربي, (د.ت). 

1-320-30/1, 1-320-30/2 

جزء قد سمع من مصحف الشروق المفسر الميسر [نص مطبوع] : مختصر تفسير اإلمام الطبري إمام    .7018
 سم. 24ص. ;  32 -.  1981القاهرة : دار الشروق,  -. المفسرين

1-220-10/1 

  جزيري، هشام    .7019

المدية : جامعة  -. منهجية حفظ وصيانة اللوحات الجدارية منطقة تاسيلي كاجر [نص مطبوع] / هشام جزيري
  سم. 27*21ورقة ;  135 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1491/1 

  جسوس نعمان، سمية    .7020

 -. 2ط.  -بال حشومة [نص مطبوع] : الجنسانية النسائية في المغرب / سمية جسوس نعمان; عبد الرحيم حزل. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  288 -. 2011ز الثقافي العربي, الدار البيضاء : المرك

 978995368824Xر.د.م.ك 

SS/1-301-841/1, SS/1-301-841/2 

  جعروم ذهبية    .7021

 -. 2018الجزائر : كنوز الحكمة : [د.ن],  - االغتراب عند هربرت ماركيوز [نص مطبوع] / جعروم ذهبية. 

  سم.24: ملون ومصور ;  168ص.

 9789947600993ر.د.م.ك 

sh1-301-1132/1, sh1-301-1132/2 

  جعفر, صفاء عبد السالم علي   .7022

اإلسكندرية : منشأة   -الوجود الحقيقي عند مارتن هايدجر [نص مطبوع] / صفاء عبد السالم علي جعفر. 
  سم. 24ص. ;  554 -. 2000المعارف, 

 97703065525ر.د.م.ك 

SH/1-111-4/1 

  قادر  جعفر, عبد ال  .7023

نظام التأمين اإلسالمي [نص مطبوع] : محاولة إلبراز نظام اإلسالم المتكامل في تأمين األنفس و األموال... / 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  439 -. 2006لبنان : دار الكتب العلمية,  -عبد القادر جعفر. 

 6509374512ر.د.م.ك 

SH/1-250-35/1 

  جعفر، أمينة   .7024

 82 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -واقع العالقات العامة في المؤسسة الجزائرية [نص مطبوع] / أمينة جعفر. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2015ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر



MMA.SH.103/1 

  جعفر، نوارة سعدية   .7025

الخالدة / نوارة  1954حوارات و لقاءات مع مجموعة من مجاهدات ثورة نوفمبر الوفاء [نص مطبوع] : سلسلة 
  سم.24ص. : مص. ;  144 -. 2012الجزائر : دار الهدى,  -سعدية جعفر. 

 9789961608746ر.د.م.ك 

1-965-739/1, 1-965-739/2 

  جعفر،عبدالقادر    .7026

بيروت : دار الكتب العلمية,  -دالقادر جعفر. مذكرة الميراث [نص مطبوع] : على مذهب اإلمام مالك / عب
  سم. 24ص. ;  60 -. 2006

 0535674512ر.د.م.ك 

SH/1-250-51/1 

  جعفري, أحمد أبا الصافي   .7027

رجال في الذاكرة [نص مطبوع] : وقفات تاريخية في أعماق الذاكرة التواتية........... / أحمد أبا الصافي  
  سم.22ص. ; 343 -. 2007: دار الغرب, الجزائر  -الثانية.  -جعفري. 

 9789961548042ر.د.م.ك 

1-965-306/1, 1-965-306/2 

  جعفري، أحمد أبا الصافي   .7028

الجزائر : مقامات   -من تاريخ توات [نص مطبوع] : أبحاث في التراث:الجزء الثاني / أحمد أبا الصافي جعفري. 
 (تلمسان عاصمة الثقافة اإلإسالمية).  -سم.  14*24ص. ;   189 -. 2011للنشر والتوزيع, 

1-965-533.2/1, 1-965-533.2/2 

  جعفري، رتيبة    .7029

توجهات العمال نحو التسيير العقالني بالمؤسسة اإلقتصادية الجزائرية [نص مطبوع] / محمد األمين بوسهوة;  
  سم. 30*21ورقة ;  122 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -رتيبة جعفري. 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -رماست

MMA.SS.712/1 

  جعفري، فتيحة   .7030

دور التربية التحضيرية في نمو التفاعل اإلجتماعي لدى تالميذ مرحلة التعليم التحضيري ( دراة ميدانية على  
. 2015جامعة المدية, المدية :  -تالميذ التحضيري ببلدية المدية) [نص مطبوع] / جميلة قاسيمي; فتيحة جعفري. 

  سم.  30*21ورقة ;  120 -

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.185/1 

  جعكور،مسعود    .7031

ص : 288  -. 2008الجزائر : دار الهدى,  - حكم وأمثال شعبية جزائرية [نص مطبوع] / مسعود جعكور.  
  سم.  24غالف ملون ; 

 9961609767ر.د.م.ك 

1-398-3/3, 1-398-3/1 



  جعنيني،نعيم حبيب    .7032

عمان : دار   -. 1ط.  -علم اجتماع التربية المعاصر [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / نعيم حبيب جعنيني. 
  سم.17سم*24ص ; 374 -. 2009وائل, 

 9789957116996ر.د.م.ك  -ل. 

1-370-574/15, 1-370-574/16 

  جغابة, محمد   .7033

  سم. 24ص. ;  253 -. 1997الجزائر : دار األمة,  -ا خطر على بال بشر [نص مطبوع] / محمد جغابة. وم

 9961670426ر.د.م.ك 

1-965-458/3, 1-965-458/1 

  جغابة، محمد   .7034

 -حوار مع الذات ومع الغير الجزء الثالث [نص مطبوع] : مد، جزر وتطلعات / محمد جغابة; بشير روابحية. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  518 -. 2007ر : دار هومه, الجزائ

مالحق:   -. Monologue. Dialogue. Vol. 3: Pas, Trébuchements et Devenirsالعنوان األصلي: 
 9789961651469ر.د.م.ك  -. 505ص.

SH/1-965-1029.3/1 

  جغابة، محمد   .7035

طبوع] : تحديات الفضاء الفسيح واألزمنة المفتوحة / محمد حوار مع الذات ومع الغير الجزء الثاني [نص م
ص. : غالف مصور وملون  445 -. 2007الجزائر : دار هومه,  -جغابة; مسعود حاج مسعود; بشير روابحية. 

  سم. 24; 

مالحق: - . Monologue. Dialogue V.2: Defis, espaces et temps ouvertsالعنوان األصلي: 
 9789961651452ر.د.م.ك  -. 423ص.

SH/1-965-1029.2/1 

  جغابة، محمد   .7036

حوار مع الذات ومع الغير الجزء األول [نص مطبوع] : بعد الشك يأتي اليقين / محمد جغابة; مسعود حاج 
  سم. 24ص. : غالف مصور وملون ;   404 -. 2007الجزائر : دار هومه,  -مسعود; بشير روابحية. 

 401 -ص. 393مالحق:  Monologue. Dialogue V.1: Des doutes a la certitudeالعنوان األصلي: 

 9789961651445ر.د.م.ك  -ص. 

SH/1-965-1029.1/1 

  جغلول, عبدالقادر    .7037

تاريخ الجزائر الحديث [نص مطبوع] : دراسة سوسيولوجية / عبدالقادر جغلول; تر. فيصل عباسي; مرا. خليل  
 (السلسلة التاريخية).  -سم.   19ص. ; 264 -. 1982ثة, بيروت : دار الحدا -احمد خليل. 

1-965-48/1 

  جغول, عبد القادر    .7038

بيروت : دار  -اإلستعمار و الصراعات الثقافية في الجزائر [نص مطبوع] / عبد القادر جغول; سليم قسطون. 
 سم.20ص. ; 248 -. 1984الحداثة للطباعة و النشر و التوزيع, 

1-965-45/1, 1-965-45/2 



  جكاني، سالم    .7039

دور الزوايا في الحفاظ على المخطوطات بوالية أدرار [نص مطبوع] : خزانة الشيخ الحسن بأنزجمير / أحمد 
  سم.  30*21ورقة ;  104 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -أوالد جعفري; سالم جكاني. 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.161/1 

  جالل ، احمد سعد   .7040

 -/ احمد سعد جالل.  SPSSمبادئ القياس النفسي [نص مطبوع] : مع تطبيقات وتدريبات عملية على برنامج

  سم. 17*24ص. ;  124 -. 2008القاهرة : الدار الدولية لالستثمارات الثقافية, 

 9772823586ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-82/1, SH/1-001.4-82/2 

  جالل, زناتي   .7041

 -/ زناتي جالل.  Holocaustأكذوبة الهولوكست [نص مطبوع] : تفنيد المزاعم اليهودية للمحارق الهتلرية = 

  سم. 25ص. : غالف مصور. ;  224 -. 2016القاهرة : دار الكتب و الدراسات العربية, 

 9789776521153ر.د.م.ك  -ص.  219 -ص. 213ص. المالحق :  209بيبليو: 

SH/1-940-84/1, SH/1-940-84/2 

  جالل, شوقي    .7042

اإلسكندرية : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و  -العولمة [نص مطبوع] : الهوية و المسار / شوقي جالل. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 247 -. 2007النشر, 

 1104427977ر.د.م.ك 

1-320-203/5, 1-320-203/1 

  جالل، بشرى    .7043

داء المهني لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي وعالقته ببعض المتغيراتن األكاديمية والشخصية. [نص مطبوع] /  األ
  سم.  27*21ورقة ;  101 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -مريم خليل الشرفي; بشرى جالل. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1592/1 

  جالل، زينب    .7044

إستخدام مواقع الشبكات اإلجتماعية وتأثيرها على العالقات اإلجتماعية األسرية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية 
المدية : جامعة المدية,  -لعينة من مستخدمي مواقع الفايس بوك "لطلبة جامعيين بجامعة" المدية / زينب جالل. 

  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2015

 2015قات عامة + سمعي بصري : المدية : ل م د : إتصال وعال -ماستر

MMA.SH.241/1 

  جالل، سعد    .7045

ص. :  834 -. 1971( د.م ) : الجامعة الليبية,   -. 06ط. -المرجع في علم النفس [نص مطبوع] / سعد جالل. 
  سم. 17*24مجلد. ; 

 ص. 834 -ص. 811بيبليو: 

1-150-698/1 



  جالل، فطيمة   .7046

م) [نص مطبوع] / فوزية مناصري;   861-750ه/ 232-132النشاط الزراعي في العصر العباسي األول (
  سم. 30*21ورقة ;  150 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فطيمة جالل. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.454/1 

  جالل، محمد   .7047

لعامة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي في إدارة المؤسسات الخدماتية لجمهور ها الخارجي [نص دور العالقات ا
  سم.  27*21ورقة ;  85 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / محمد جالل. 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1269/1 

  جالل، مليكة   .7048

م) [نص مطبوع] / حياة يحياوي; 1147-1070ه/541-462رب و األندلس في عهد المرابطين البريد في المغ
  سم. 27* 21ورقة ;  162 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مليكة جالل. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1117/1 

  جالل، نيبل    .7049

ه) [نص مطبوع] /   7-3م/ 13-9غرب أوروبا خالل الفترة ( النظام اإلقطاعي في ظل بروز األسر الحاكمة في
  سم.  27*21ورقة ;  164 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -علي غياطو; نيبل جالل. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1147/1 

  جاليلي، بسمة   .7050

قدير الذات والرضى على الصورة الجسمية إستئصال الرحم لدى النساء المصابات بالسرطان وتأثيره على ت
  سم. 27* 21ورقة ;  172 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / نعيمة رابح; بسمة جاليلي. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1032/1 

  جلبي ، علي عبد الرزاق   .7051

 سم. 17*24 -. 2014عمان : دار المسيرة,  -زاق جلبي. علم اجتماع السكان [نص مطبوع] / علي عبد الر

SS/1-301-1025/1, SS/1-301-1025/2 

  جلبي ، علي عبد الرزاق   .7052

القاهرة : دار المعرفة   -المناهج الكمية و الكيفية في علم االجتماع [نص مطبوع] / علي عبد الرزاق جلبي. 
  سم. 17*24ص. ;  288 -. 2012الجامعية, 

 9789772736928 ر.د.م.ك

SS/1-301-1072/1, SS/1-301-1072/2 

  جلبي ، علي عبد الرزاق   .7053

القاهرة  -العنف والجريمة المنظمة [نص مطبوع] : دراسات في المشكالت االجتماعية / علي عبد الرزاق جلبي. 
 سم. 17*24ص. ;  260 -. 2011: دار المعرفة الجامعية, 



SS/1-301-1075/1 

  علي عبد الرزاق  جلبي,  .7054

نظرية علم االجتماع [نص مطبوع] : الرواد / علي عبد الرزاق جلبي; السيد عبد العاطي السيد; محمد أحمد 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  510 -. 2004اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -بيومي.  

SS/1-301-52/5, SS/1-301-52/6 

  اق جلبي, علي عبد الرز  .7055

البحث العلمي اإلجتماعي [نص مطبوع] : لغته و مداخله و مناهجه و طرائقه / علي عبد الرزاق جلبي; محمد 
ص. :  378 -. 2005اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -أحمد بيومي; سامية محمد جابر; ...[و آخرون]. 

 سم.  24غالف ملون باأللوان ; 

SS/1-301-58/1, SS/1-301-58/2 

  جلبي, علي عبد الرزاق   .7056

المشكالت اإلجتماعية [نص مطبوع] : دراسات معاصرة في العنف, الجريمة المنظمة ... / علي عبد الرزاق  
 سم.  25ص. : غالف ملون ;  260 -. 2005اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -جلبي. 

SS/1-301-96/1, SS/1-301-96/2 

  , علي عبد الرزاق جلبي  .7057

  -بيروت : دارالنهضة العربية, (د.ت).  -قضايا علم االجتماع المعاصر [نص مطبوع] / علي عبد الرزاق جلبي. 

 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  274

SS/1-301-106/1, SS/1-301-106/2 

  جلبي, علي عبد الرزاق   .7058

اإلسكندرية : دار   -دراسات معاصرة / علي عبد الرزاق جلبي. اإلبداع و النقد اإلجتماعي [نص مطبوع] : 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  232 -. 2005المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-186/5, SS/1-301-186/1 

  جلبي, علي عبد الرزاق   .7059

اإلسكندرية :   -ي. تصميم البحث اإلجتماعي [نص مطبوع] : األسس و اإلستراتيجيات / علي عبد الرزاق جلب
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  534 -. 2005دار المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-222/1, SS/1-301-222/2 

  جلبي, علي عبد الرزاق   .7060

  -استراتيجيات دراسة المستقبل [نص مطبوع] : األسس المعرفية و المنهجية / علي عبد الرزاق جلبي. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  318 -. 2007معية, اإلسكندرية : دار المعرفة الجا

SS/1-301-248/1, SS/1-301-248/2 

  جلبي, علي عبد الرزاق   .7061

علم االجتماع و المشكالت اإلجتماعية [نص مطبوع] / علي عبد الرزاق جلبي; محمد أحمد بيومي; عبد العاطي 
 سم.  24ص. : غالف ملون. ;  410 -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -السيد. 

SS/1-301-274/1, SS/1-301-274/2 



  جلبي, علي عبد الرزاق   .7062

علم االجتماع و المشكالت االجتماعية [نص مطبوع] / علي عبد الرزاق جلبي; محمد أحمد بيومي; السيد عبد  
ص. : غالف مصور باأللوان ;  516 -. 2003القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -العطي السيد; ...[و آخرون]. 

 سم. 24

SS/1-301-28/1, SS/1-301-28/2 

  جلبي, علي عبد الرزاق   .7063

 -مزيده و منقحة.  2ط.  -االتجاهات األساسية في نظرية علم االجتماع [نص مطبوع] / علي عبد الرزاق جلبي. 

 سم. 24ر باأللوان ; ص. : غالف مصو 406 -. 2005اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-85/1, SS/1-301-85/2 

  جلوب, جون باجوت   .7064

القاهرة : الدار القومية للنشر,  -الفتوحات العربية الكبرى [نص مطبوع] / جون باجوت جلوب; حيزي حماد. 
  (من الشرق و الغرب).  -. 16*سم 24ص. : إيض: غالف ملون ;  572 -. 1963

 568-567: ص-ببليوغرافيا ملحق ص

SH/1-953-55/1 

  جلول، سفيان    .7065

المدية : جامعة المدية,   -التنظيم غير الرسمي وتأثيره على اآلداء [نص مطبوع] / سيد الناس; سفيان جلول. 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2017

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.881/1 

  جليد، فاطمة   .7066

كفل النفسي البيداغوجي في تنمية بعض المهارات المعرفية واإلجتماعية لدى األطفال المصابين بعرض  دور الت
 126 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -سنة) [نص مطبوع] / صبيحة شنيبات; فاطمة جليد.  15-05داون (

  سم.  30*21ورقة ; 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.697/1 

  جليد، نصيرة    .7067

المدية : جامعة  -التعليم والعلماء في بغداد للخطيب البغدادي [نص مطبوع] / نبيلة لعيساوي; نصيرة جليد. 
  سم. 30*21ورقة ;  160 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.488/1 

  جليلي، محمد رضا    .7068

بيروت : دار ومكتبة   -/ فيليب برايار; محمد رضا جليلي; حنان فوزي حمدان.  العالقات الدولية [نص مطبوع]
  سم. 17*24ص ;  160 -. 2009الهالل, 

 99537545ر.د.م.ك 

1-327-193/1, 1-327-193/2 



  جماعة مؤلفين    .7069

جماعة   العروبة و القرن الحادي و العشرون [نص مطبوع] : مستقبل للعروبة في القرن الحادي و العشرون /
  سم. 24ص. : مل. ; 511 -. 2009بيروت : الدار العربية للعلوم ناشرون,  -مؤلفين. 

 9789953878225ر.د.م.ك 

1-965-599/1 

  جمال الدين, محمود محمد   .7070

إستراتجية القواعد العائمة والدعائم المزدوجة [نص مطبوع] : أزمات خليجية ويمنية ومحصلة خلفتها 
  سم. 17*24ص ;  400 -. 2004القاهرة : دار الفكر العربي,  -د محمد جمال الدين. اإلستراتجية / محمو

 9771018566ر.د.م.ك 

1-327-183/2, 1-327-183/3 

  جمال الدين، سهيل    .7071

م) [نص مطبوع] / سهيل جمال 1964-1935الدور الثوري والوطني للكشافة اإلسالمية الجزائرية بالمدية(
  سم. 30*21ورقة ;  122 -. 2016معة المدية, المدية : جا -الدين. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.420/1 

  جمال قنان    .7072

الجزائر : منشورات   -[نص مطبوع] / جمال قنان.  1944-1830التعليم األهلي في الجزائر في عهد االحتالل : 
  سم.24ص. ; 248 -. 2007المركز الوطني للدراسات و البحث, 

 9789961846728ر.د.م.ك 

1-965-58/1, SH/1-965-58/2 

  جمال قنان    .7073

الجزائر :   -الثانية.  -[نص مطبوع] / جمال قنان.  1830 -1500نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث : 
 سم.24ص. : ايض. ; 420 -دار هومة, [د.ت]. 

1-965-95/1 

ص. : 396  -. 2014االسكندرية : دار الوفاء,  -. الموسيقى عبر العقول [نص مطبوع]جماليات فن   .7074
 سم.17سم*24مل.مص. ; 

  جمس ويلسون ستيفنس   .7075

الجزائر  -[نص مطبوع] / جمس ويلسون ستيفنس, علي تابليت.  1797-1785األسرى االمريكان في الجزائر :  
  سم. 24ص . : ايض. ; 328 -: منشورات ثالة, [د.ت]. 

1-965-77/1 

  جمعة ، أحمد    .7076

 -. 2014عمان : مؤسسة الوراق,  -القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة [نص مطبوع] / أحمد جمعة. 

  سم. 17*24ص. ;  586

 9789957334079ر.د.م.ك 

SS/1-301-1045/1, SS/1-301-1045/2 



  جمعة, محمد لطفي   .7077

ابن  -ابن باجة-الغزالي-ابن سينا-الفارابي-رق والمغرب [نص مطبوع] : الكنديتاريخ فالسفة اإلسالم في المش
  سم.25ص. ; 330 -بيروت : المكتبة العلمية, (د.ت).  -/ محمد لطفي جمعة.  -ابن خلدون-ابن رشد-طفيل

 327-321ص: -كشاف ص

SH/1-189-30/1, SH/1-189-30/2 

  جمعة، ربيع   .7078

[نص مطبوع] /   20بان الجزائريين والتونسيين خالل الثلث األول من القرن النظال السياسي بين حركتي الش
  .CDسم +  29* 21ورقة ;  113 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -ربيع جمعة. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1916 

  جمعة، سلمى محمود    .7079

(د.م) : المكتب   -ق [نص مطبوع] / سلمى محمود جمعة. طريقة العمل مع الجماعات بين النظرية و التطبي 
  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  336 -. 2008الجامعي الحديث, 

 333-325بيبليوغرافيا:ص

SS/1-301-713/1, SS/1-301-713/2 

  جمعي، خليدة    .7080

مطبوع] / سمية   م [نص1816-1776ه/1232-1174العالقات الجزائرية األمريكية خالل الفترة الممتدة من 
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -عدة; خليدة جمعي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1189/1 

  جمعي، ف.الزهراء    .7081

جامعة  المدية : -الحمامات العثمانية بمنطقة البويرة [نص مطبوع] : دراسة معمارية أثرية / ف.الزهراء جمعي. 
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.169/1 

  جمعي، فتحية   .7082

دور القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة في تنمية الوعي السياسي لدى أساتذة الجامعة [نص مطبوع] / فتحية  
  سم. 30*21ورقة ;  112 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -جمعي. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.236/1 

  جمعي، فضيلة   .7083

تطور النقود اإلسالمية (العملة والمسكوكات من خالل كتاب مصنفات المقريزي) [نص مطبوع] / نسيمة 
  سم.  27*21ورقة ;  156 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -عفرون; فضيلة جمعي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1136/1 



  جمعي، نور الهدى    .7084

المدية :  -التوافق النفسي اإلجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم [نص مطبوع] / أمينة شباح; نور الهدى جمعي.  
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2016جامعة المدية, 

 2016د : علم النفس : المدية : ل م  -ماستر

MMA.SS.605/1 

  جمعي، نور الهدى    .7085

المدية :  -التوافق النفسي اإلجتماعي وعالقته بالدافعية للتعلم [نص مطبوع] / أمينة شباح; نور الهدى جمعي.  
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.605/1 

  جمعية الشهيد الرائد عمار راجعي   .7086

[نص مطبوع] / جمعية الشهيد الرائد عمار راجعي.  1960 1924الشهيد الرائد عمار راجعي المدعو سي عمار 
  سم. 16*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  527 - . 2009الجزائر : دار الهدى,  -

 9789947262252ر.د.م.ك   -ص.  527 -ص. 523بيبليو: 

SH/1-965-1135/1 

  جمل، جهاد محمد    .7087

مدرسة المستقبل [نص مطبوع] : مجموعة رؤى و أفكار و دراسات معاصرة / جهاد محمد جمل, فواز فتح هللا 
 سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  439 -. 2006فلسطين : دار الكتاب الجامعي,  -الراميني. 

559/3-370-1, 559/4-370-1 

  مد جهاد  جمل،مح  .7088

 -المرجع في التوجيه التربوي من مدخل الجودة و التميز [نص مطبوع] / سوزان المقطرن; محمد جهاد جمل. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ; 259 -. 2010االمارات العربية المتحدة : دار الكتاب الجامعي,  -. 1ط.

1-370-641/1, 1-370-641/2 

  جميل, حسين    .7089

بيروت : مركز دراسات الوحدة  -. 2ط. - طن العربي [نص مطبوع] / حسين جميل. حقوق اإلنسان في الو
 سم. 14ص ;  178 -. 2001العربية, 

1-320-219/1, 1-320-219/2 

  جندلي ، محمد بن ابر اهيم   .7090

كة الكتاب الرابع : عنابة في قلب معر-في فصول العناب [نص مطبوع] : شيئ من التاريخ و النضال و المعاناة  
ص. :  508 -. 2013الجزائر : البصائر للنشر و التوزيع,  -/ محمد بن ابر اهيم جندلي.  1962-1954التحرير

  سم.  24غالف ملون. ; 

 9789931020165ر.د.م.ك  -ص.  506-ص. 503بيبليو: 

1-965-890.4/1, 1-965-890.4/2 

  جندلي ، محمد بن ابر اهيم   .7091

الكتاب الثالث : مبعث الحركة الوطنية -مطبوع] : شيئ من التاريخ و النضال و المعاناة  في فصول العناب [نص 
الجزائر : البصائر للنشر و التوزيع,  -/ محمد بن ابر اهيم جندلي.  1954-1919بالجزائر و امتدادها بعنابة 



  سم.  17*24ص. : غالف ملون. ;  478 -. 2013

 9789931020165ر.د.م.ك  -ص.  476-ص. 463بيبليو: 

1-965-890.3/1, 1-965-890.3/2 

  جندلي ، محمد بن ابر اهيم   .7092

الكتاب الثاني : السياسة الشعوبية -في فصول العناب [نص مطبوع] : شيئ من التاريخ و النضال و المعاناة  
الجزائر   -دلي. م / محمد بن ابر اهيم جن 20و  19االستعمارية في تاريخ المغرب العربي الحديث خالل القرنين 

  سم. 24ص. : غالف ملون. ;   359 -. 2013: البصائر للنشر و التوزيع, 

 9789931020165ر.د.م.ك   -ص.  358 -ص. 349بيبليو: 

1-965-890.2/1, 1-965-890.2/2 

  جندلي ، محمد بن ابر اهيم   .7093

الكتاب األول: عنابة في  -لمعاناة في فصول العناب [نص مطبوع] : الجزء األول: شيئ من التاريخ و النضال و ا
 426 -. 2013الجزائر : البصائر للنشر و التوزيع,  -سياق التاريخ وعمق الجغرافيا / محمد بن ابر اهيم جندلي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون. ; 

 9789931020165ر.د.م.ك  -ص.  423 -ص. 415بيبليو:

1-965-890.1/1, 1-965-890.1/2 

  جندي، نسيمة   .7094

  -ور التكنولوجيا الجديدة لإلتثال في تطوير صورة المؤسسة [نص مطبوع] / نور الهدى بومدين; نسيمة جندي. د

  .CDسم +  29*21ورقة ;  147  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1961 

  جهالن, محمد بن أحمد   .7095

دمشق :  -راءة وإشكالية تحديد المعني في النص القرآني [نص مطبوع] / محمد بن أحمد جهالن. فعالية الق
 سم. 17×24ص. ;  320 -. 2008صفحات للدراسات والنشر, 

SH/1-220-127/1 

  جوابري، هجيرة    .7096

م [نص مطبوع] / نسيمة بن عيسى يحيى; 1872-1869ه/1279-1276إصالحات مدحت باشا في العراق 
  سم. 27*21ورقة ;   181 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -جيرة جوابري. ه

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1168/1 

  جواد, قيس خزعل    .7097

بيروت : دار الحداثة   -رايش و التحليل النفسي [نص مطبوع] : أضواء على سيرته الذاتية / قيس خزعل جواد. 
  (سلسلة قضايا علم النفس). -سم. 19ص. ;  120 -. 1983التوزيع,  للطباعة و النشر و

 118-113ببليوغرافيا : ص 

1-921-9/1, 1-921-9/2 

  جواد،عباس حسين جواد   .7098

 Development ofتطور إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : المفهوم:االستراتيجية:الموقع التنظيمي = 



human resource management عمان : دار   -جم عبد هللا العزاوي; عباس حسين جواد جواد. / ن
 سم.  24ص. : غالف مصور ; 186 -. 2010اليازوري, 

1-658-14/1, 1-658-14/2 

  جودة ، محفوظ    .7099

. 2013عمان : زهران للنشر,  -أساليب البحث العلمي في ميدان العلوم اإلدارية [نص مطبوع] / محفوظ جودة. 

 سم. 17*24ص. ;  346 -

SH/1-001.4-57/1, SH/1-001.4-57/2 

  جودة، مصطفى    .7100

/  Murrphy's lawتحليل الخطاب في المجتمع المدني و قانون ميرفي [نص مطبوع] : تفسير الفوضى = 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    160 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -مصطفى جودة. 

 9789773505103ر.د.م.ك  -. 158ص. -157 بيبليوغرافيا: ص.

SS/1-301-945/1, SS/1-301-945/2 

  جودي األخصر,أبو الطمين   .7101

الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,  -لمحات من ثورة الجزائر [نص مطبوع] / أبو الطمين جودي األخصر. 
 سم.21ص. ; 302 -. 1987

1-965-426/1 

  جودي, محمد حسين    .7102

األردن  -و أفكار جديدة في الفن و تأصيل الهوية [نص مطبوع] / محمد حسين جودي; عزت عوف زاهدة.  آراء
  سم. 24ص. : غالف ملون: مصور ;  118 -. 1999: دار الصفاء, 

 0274029957ر.د.م.ك 

1-701-18/1 

  جودي، محمد حسين    .7103

ص ;  287 -. 2006ن : دار المسيرة, عما -الفن العربي اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد حسين جودي. 
 سم.17×24

1-709-3/2, 1-709-3/1 

  جوردون, جرانت    .7104

الحروب العائلية [نص مطبوع] : الصراعات الكالسيكية في الشركات العائلية والسبيل للتعامل معها / جرانت 
ص. : غالف   344 -. 2009 القاهرة : مجموعة النيل العربية, -جوردون; عال أحمد إصالح; نايجل نيكولسون. 

  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9773770826ر.د.م.ك  -ا. 

SS/1-301-687/1, SS/1-301-687/2 

  جورمان،ميشيل.   .7105

أميريكية. [نص مطبوع] / ميشيل. جورمان, محمد فتحي. عبد الهادي, نبيلة خليفة. -موجز قواعد الفهرسة االنجلو
  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 292 -اللبنانية., [د.ت].  القاهرة. : الدار المصرية -جمعة. 

 9772704757ر.د.م.ك 



SH/1-020-107/1 

  جوق, إدمون   .7106

بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر,  -عالقات دولية [نص مطبوع] / إدمون جوق; منصور القاضي. 
 سم. 24ص. ;  488 -. 1993

1-327-25/1, 1-327-25/2 

  ، مراد جولي  .7107

بيروت : الدار العربية للعلوم ; [د.م] :  -معجم الهادي في المترادفات والمتجانسات [نص مطبوع] / مراد جولي. 
  سم.  22ص. : غالف ملون ;  375 -دار المراد, [د.ت]. 

 9789953877792ر.د.م.ك 

SH/1-030-33/1 

  جوليان, شارل أندري    .7108

تاريخ افريقيا الشمالية [نص مطبوع] : تونس، الجزائر، المغرب األقصى من البدء إلى الفتح اإلسالمي / شارل 
  سم. 24ص. ;  420 -. 1969تونس : الدار التونسية للنشر,  -أندري جوليان; البشير بن سالمة محمد مزالي. 

 413-388ص :-كشاف ص 387ببليوغرافيا ص: 

1-953-102/1 

  يان, شارل أندري  جول  .7109

المعمرون الفرنسيون و حركة الشباب التونسي [نص مطبوع] / شارل أندري جوليان; البشير بن سالمة; محمد 
  .17سم*21ص. : إيض. ;  136 -تونس : الشركة التونسية للتوزيع, (د.ت).  -مزالي. 

 بيبليوغرافيا

SH/1-953-114/1 

  جوليان، شارل أندري    .7110

/ شارل   1871_1827ئر المعاصر المجلد األول [نص مطبوع] : الغزو و بدايات االستعمار , تاريخ الجزا1
  سم.17سم*24ص. ; 847 -. 2008الجزائر : دار األمة,  -أندري جوليان. 

  9789961672600ر.د.م.ك 

 1محتوي في : , 

1-965-506.1/1 

  جون،جاسون    .7111

 ACTIVE HOMEاء في مساعدة األبناء = التعليم البيتي الفعال [نص مطبوع] : دليل اآلب

INSTRUCTION _GUIDANCE OF PARENTS TO HELP SONS  جاسون جون, عزو /
  سم.17سم*24ص : غالف مصور ; 224 -. 2004األردن : دار المسيرة,  -. 1ط. -اسماعيل عفانة. 

 9957063243ر.د.م.ك 

1-370-486/2, 1-370-486/1 

  جوهر, علي صالح    .7112

  -القاهرة : دار المهندس للطباعة و النشر, [د.ت].  -مبادئ التربية [نص مطبوع] / علي صالح جوهر. 

 سم.24ص. : غالف ملون ; 231

SS/1-370-140/1, SS/1-370-140/2 



  جويبة ، عبد الكامل    .7113

  -. 1ط. -نص مطبوع] / عبد الكامل جويبة. [ 1958-1954الثورة الجزائرية و الجمهورية الفرنسية الرابعة 

  سم. 24ص. : غالف مص.و مل. ;  430 -. 2012الجزائر : دار الواحة, 

 9789931434443ر.د.م.ك   -ص.  428 -ص. 401ص. بيبليو:  399 -ص. 383المالحق: 

SH/1-965-775/3, 1-965-775/1 

  جويبة، عبد الكامل    .7114

  -[نص مطبوع] / عبد الكامل جويبة.  1954-1946مهورية الفرنسية الرابعة الحركة الوطنية الجزائرية و الج 

(وزارة الثقافة  -سم.  16*24ص. : غالف مل. و مص. ;  352 -. 2013الجزائر : دار الواحة للكتاب, 
 الجزائر).

1-965-793/3, 1-965-793/1 

  جويدة, فاروق    .7115

ص. :  148 -. 1992القاهرة : دارغريب للطباعة,  -  شباب في زمن الخطأ [نص مطبوع] / فاروق جويدة.
  سم.  19غالف مصور ملون ; 

 9772150719ر.د.م.ك 

SS/1-362-24/01 

  جي تيلر, تولبت    .7116

, أعالم الفكر اللغوي [نص مطبوع] : التقليد الغربي من سقراط إلى سوسير / روي هاريس; تولبت جي  1ج.
  سم.  24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  286 -. 2004دارالكتاب الجديد, لبنان :  -تيلر; أحمد شاكر الكالبي. 

  9789959291738ر.د.م.ك  -. 279ص. -275بيبليوغرافيا : ص. 

 1محتوي في : , ج.

SH/1-101-147.1/1 

  جيار، عقيلة    .7117

وبيري; م) [نص مطبوع] / بسمة ز1056/1269ه/668-448جباية األموال في عهدي المرابطين والموحدين (
  .CDسم +  29*21ورقة ;  81 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -عقيلة جيار. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1910 

  جيب, ه.أ.ر    .7118

 -. 1966بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة,   -اإلتجاهات الحديثة في اإلسالم [نص مطبوع] / ه.أ.ر جيب. 

  سم. 24ص. ; 220

 189ر.د.م.ك   -. 212-195كشافات ص.ص:   191-179بيبليوغرافية:ص.ص

SH/1-210-164/1 

  جيدل، عمار    .7119

 Eugène= (  -أوجين يونغ أنموذجا -أفكار استعمارية وسبل دفعها كما كشفها نزهاء الغربيين [نص مطبوع] : 

yung .سم.  21; ص. : غالف مصور.  101 -. 2008الجزائر : جسور,  -) / عمار جيدل  

 9789947878064ر.د.م.ك  -ص.  98 -ص. 97بيبليو:

SH/1-902-135/1, SH/1-902-135/2 



  جيرسيلد، آرثرت    .7120

علم النفس التربوي [نص مطبوع] : الكتاب األول: النمو و قياس القدرات / آرثر جيتين; آرثرت جيرسيلد, 
  سم. 16* 23ص. : مجلد. ;  301 -. 1963القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -إبراهيم حافظ. 

 ص. 301 -ص. 298بيبليو : 

1-370-988.1/1 

  جياللي صاري    .7121

الجزائر : منشورات ثالة,  -[نص مطبوع] / جياللي صاري.  1950-1850بروز النخبة المثقفة الجزائرية :  
 سم. 24ص. ; 366 -[د.ت]. 

1-965-76/1 

  جياللي، مليكة   .7122

اإلتصال الحديثة على آداء المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة حالة   أثر تطبيق تكنولوجيا
 103 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية / هاجر بوضياف; مليكة جياللي. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2015 ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.243/1 

 جيمس.س   .7123

القاهرة : مكتبة  -صالح عبد العزيز.  .Trad ;جيمس.س  / [Texte imprimé] األسس العامة لنظريات التربية
سم 14*20ص. ;  246 -النهضة المصرية, (د.ت).  . 

SS/1-370-1138/1 

  حاج أعمر، حليمة   .7124

). [نص مطبوع] / مريم 1917-1332/1800-1215العهد العثماني(الحياة اإلجتماعية في فلسطين أواخر 
  . CDسم +  27*21ورقة ;  105 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -قويدري; حليمة حاج أعمر. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1849 

  حاج بن فطيمة، خليدة    .7125

م) 1961-1866ن تاريخ الجزائر والعرب "ليحيى بوعزيز (قضايا وطنية من خالل كتاب"موضوعات وقضايا م
 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / سهام شريفي; خليدة حاج بن فطيمة. 

  سم.

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.400/1 

  حاج حاحوم، إلهام    .7126

المدية :  -أزمة الهوية لدى مثلي الجنس. [نص مطبوع] / إلهام حاج حاحوم. دور الحرمان العاطفي في ظهور 
  سم.  27*21ورقة ;  112 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1537/1 



  حاج حاحوم، محمد   .7127

المدية : جامعة المدية,  -حاج حاحوم.  نمط التفكير وعالقته بتقدير الذات [نص مطبوع] / زبير بن رويسي; محمد
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1078/1 

  حاج عثمان، سامية   .7128

المدية : جامعة  -الذكاء اإلنفعالي وعالقته بالتوافق المهني لدى األطباء. [نص مطبوع] / سامية حاج عثمان. 
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1597/1 

  حاج عيسى, كوزي    .7129

الجزائر : دار الغرب للنشر  -طارق رمضان [نص مطبوع] : احترام الحضارات / كوزي حاج عيسى. 
  سم.  21ص. : غالف مصور باأللوان ; 148 -. 2008والتوزيع, 

 9789961548707ر.د.م.ك 

SS/1-301-457/1, SS/1-301-457/2 

  حاج قوير، بهية   .7130

المدية  -أنماط اإلشهار في القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة [نص مطبوع] / مريم سراية; بهية حاج قوير. 
  سم.  30*21ورقة ;  154 -. 2016: جامعة المدية, 

 2016ري : المدية : ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بص -ماستر

MMA.SH.516/1 

  حاجي فريد    .7131

المأل / حاجي فريد. -السيرورة-) [نص مطبوع] : المنطلق 1937-1837السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر (
  سم. 24: غالف ملون ;  544ص. -. 2013الجزائر : دار الخلدونية : [د.ن],  -

 9789961525432ر.د.م.ك 

SH/1-965-1119/1, sh1-965-1119/2 

  حاجي، فريد    .7132

 -م [نص مطبوع] / فريد حاجي. 19اإلصالح وآليته عند "ابن العنابي" و"خير الدين التونسي" خالل القرن 

  سم.  23ص. : غالف ملون ;  287 -]. 2013الجزائر : دار كرم هللا, [حوالي 

 9789931301608ر.د.م.ك 

SH/1-920-76/1, SH/1-920-76/2 

  حاجيات ، عبد الحميد    .7133

. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -أبو حمو موسى الزياني [نص مطبوع] : حياته وآثاره / عبد الحميد حاجيات. 

  (من كنوز تراث الجزائر : من كنوز تراث الجزائر). -سم.  24ص. ;  397 -

 9789947912683ر.د.م.ك  -. 389ص. -385بيلبليوغرافيا : ص. 

SH/1-920-58/1 



  حاجيات, عبد الحميد    .7134

 185 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -زهر البستان في دولة بني زيان [نص مطبوع] / عبد الحميد حاجيات. 

  سم.  24ص. ; 

 9789947912683ر.د.م.ك 

1-965-546/1 

  حاجيات، عبد الحميد    .7135

سالمي [نص مطبوع] / عبد الحميد حاجيات.  دراسات حول التاريخ السياسي و الحضاري لتلمسان و المغرب اال
  سم. 24ص. ;  500 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -

 9789947912ر.د.م.ك 

1-965-547/2, 1-965-547/1 

  حاجيات، عبد الحميد    .7136

 -. 2011الجزائر : موفم للنشر,  -أبو حمو موسى الزياني [نص مطبوع] : حياته وآثاره / عبد الحميد حاجيات. 

  سم. 24ص. : غالف: ملون, مصور ;  399

 9789931000792ر.د.م.ك  -. 389ص. -385بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-920-21/1, SH/1-920-21/2 

  حاجيات،عبد الحميد    .7137

[نص مطبوع] : أنس الوحيدونزهة المريد للشيخ أبو مدين  4تلمسان في اعمال الدكتور عبد الحميد حاجيات 
(من  -سم.  17*24ص. ;  115 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -/ عبد الحميد حاجيات.  شعيب اإلشبيلي

  كنوز تراث الجزائر : من كنوز تراث الجزائر).

 9789947912683ر.د.م.ك 

1-922-19/1 

  حارش محمد الهادي    .7138

 -حارش محمد الهادي.  /دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر وبلدان المغرب في العصور القديمة [نص مطبوع] 

  سم.24: غالف مصور وملون ;  207ص. -. 2013الجزائر : دار هومه : [د.ن], 

 9789961658239ر.د.م.ك 

sh1-953-795/1, sh1-953-795/2 

  حاروش, نور الدين    .7139

ص ; 388 -. 2009الجزائر : دار األمة,  -الثانية.  -تاريخ الفكر السياسي [نص مطبوع] / نور الدين حاروش. 
  سم. 17*24

 9789961672716ر.د.م.ك 

1-320-311/11, 1-320-311/6 

  حاروش، نور الدين    .7140

مواقف بن يوسف بن خدة النضالية و السياسية [نص مطبوع] : قراءة في التاريخ الجزائر الحديث / نور الدين 
  سم.24مص.مل. ; ص. : 559 -. 2011الجزائر : شركة دار األمة,  -حاروش. 

 9789961673027ر.د.م.ك  -ص. 552-ص539ص -بيبليو.ص

1-965-557/1, 1-965-557/2 



  حاشي, سليمان    .7141

ص. :  108 - . 2008الجزائر : وزارة الثقافة,  -بجاية [نص مطبوع] : مركز إشعاع للمعرفة / سليمان حاشي. 
  ).4(سلسلة جديدة ;  -سم.  27x24غالف مصور باأللوان ; 

 9789961716236ر.د.م.ك 

SH/1-701-42/1, SH/1-701-42/2 

  -.  حاضرة تاغيت و بالدها بني قومي و زاويتها الفوقانية و التحتانية [نص مطبوع] : تاريخا و مناقب  .7142

(سلسلة احياء التراث التاريخي و  -سم.  16*23ص. ;  176 -. 2013الجزائر : دار بوسعادة للنشر و التوزيع, 
  ). 2ي لوالية بشار و صحاري جوارها الجزائرية ; الثقاف

 9789931433118ر.د.م.ك 

SH/1-913-31/1, SH/1-913-31/2 

  حاطوم نور الدين    .7143

 -. 1969القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية,  -نحو الوحدة العربية [نص مطبوع] / حاطوم نور الدين. 

 سم.24ص. ; 51

1-953-350/1 

  م, نورالدين  حاطو  .7144

تاريخ العصر الوسيط في أوروبا [نص مطبوع] : الجزء األول :من أواخر العصر الروماني إلى القرن الثاني 
(الموسوعة التاريخية   -سم.  24ص. ;  950 -. 1967بيروت : دار الفكر الحديث,  -عشر / نورالدين حاطوم. 

 الحديثة).

1-940-8/2 

  حاطوم, نورالدين    .7145

 504 -. 1968بيروت : دار الفكر الحديث,  -صر النهضة األوروبية [نص مطبوع] / نورالدين حاطوم. تاريخ ع

  ).3(الموسوعة التاريخية الحديثة ;  -سم.  24ص. ; 

 489-486ص: -ملحق ص 485-481ص: -بيبليوغرافيا ص

1-940-9.3/1 

  حافظ, أحمد غانم    .7146

القاهرة : دار المعرفة  -نص مطبوع] / أحمد غانم حافظ. دراسات في تاريخ مصر البطلمى والروماني [
 سم.17*24ص. ; 227 -. 2009الجامعية, 

SH/1-953-322/1, SH/1-953-322/10 

  حافظ, صالح الدين    .7147

القاهرة : مركز االهرام للترجمة و النشر,  -. 2ط. -أحزان حرية الصحافة [نص مطبوع] / صالح الدين حافظ. 
 سم. 24;  ص. 352 -. 1997

1-320-53/1, 1-320-53/2 

  حافظ, صالح الدين    .7148

(القاهرة) : إصدارات سطور,   -تزييف الوعي [نص مطبوع] : أسلحة التضليل الشامل / صالح الدين حافظ. 
 سم. 24ص. ;  466 -. 2004



1-320-104/1, 1-320-104/2 

  حافظ, نبيل عبد الفتاح    .7149

القاهرة : مكتبة زهراء الشرق,  -الجي [نص مطبوع] / نبيل عبد الفتاح حافظ. صعوبات التعلم والتعليم الع
  سم. 24ص. : إيض: غالف مصور: ملون ; 242 -. 2000

 2081314977ر.د.م.ك  -. 242-233بيبليوغرافيا ص ص: 

SS/1-370-18/1, SS/1-370-18/2 

  حافظ، أحمد غانم    .7150

القاهرة : دار المعرفة  -هيار [نص مطبوع] / أحمد غانم حافظ. األمبراطورية الرومانية من نشأة إلى اإلن
  سم.24ص. : مص.مل. ; 330 -. 2012الجامعية, 

 ص 330-ص325ص -بيبليو.ص

1-940-54/3, 1-940-54/4 

  حافظ، أشرف   .7151

/  Ideology of the political regimes and islamأيديولوجيا النظم السياسية واإلسالم [نص مطبوع] =  

 سم. 17×24;  9789957740009 -. 2008عمان : كنوز المعرفة,  -أشرف حافظ. 

1-320-335/5, 1-320-335/6 

  حافظ، درية السيد    .7152

االسكندرية : دار   -السياسة االجتماعية [نص مطبوع] : اتجاهات مستقبلية في ظل العولمة / درية السيد حافظ. 
 سم. 24ف مصور بااللوان ; ص. : غال 408 -. 2011المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-785/1, SS/1-301-785/2 

  حافظ، درية السيد    .7153

القاهرة : دار المعرفة   -السياسة االجتماعية و متغيرات المجتمع المعاصر [نص مطبوع] / درية السيد حافظ. 
 سم. 24ص. : غالق مصور باأللوان ;  367 -. 2008الجامعية, 

SS/1-301-798/1, SS/1-301-798/2 

  حافظ، محمد عبده    .7154

ص.  431 -. 2009القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -العالقات العامة [نص مطبوع] / محمد عبده حافظ. 
  سم. 17*25: غالف مصور.إيض. ; 

 9773581896ر.د.م.ك  -ص.  430 -ص. 415بيبليوغرافيا : 

1-659-82/2, 1-659-82/4 

  حافظ،محمد علي   .7155

 -. 1965(د.م) : المؤسسة المصرية العامة,  -التخطيط للتربية و التعليم [نص مطبوع] / محمد علي حافظ. 

 سم. 24ص. ; 463

1-370-941/1 

  حامد ، هندومة محمد انور   .7156

 -محمد انور حامد. المرأة و التغيرات البيولوجية و الثقافية في مراحل سن اليأس [نص مطبوع] / هندومة 



  سم. 17*24ص. ;  464 -. 2012القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  

 9789772736261ر.د.م.ك 

SS/1-301-1080/1, SS/1-301-1080/2 

  حامد, سليمان    .7157

ص. : غالف  304 -. 2009عمان : دار أسامة,  -اإلدارة التربوية المعاصرة [نص مطبوع] / سليمان حامد. 
  سم. 24مصور ; 

 9789957222574ر.د.م.ك 

1-370-588/4, 1-370-588/5 

  حامد،حمدي أحمد محمود   .7158

عمان  -تكنولوجيا الوسائط التعليمية و تدريس الدراسات اإلجتماعية [نص مطبوع] / حمدي أحمد محمود حامد. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 404 -. 2013: دار الراية, 

 9789957544812ر.د.م.ك 

1-370-953/1, 1-370-953/2 

  حامدعلي،أسامة.   .7159

االسكندرية : دار   -مكتبات المدارس الثانوية. [نص مطبوع] : دراسة نظرية وتطبيقية. / أسامة. حامدعلي. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 313 -. 2001الثقافة العلمية, 

SH/1-020-14/1, SH/1-020-14/2 

  حامي، جميلة   .7160

م) [نص مطبوع] / سهلية  14-13المغول وإسهاماتهم في الحضارة اإلسالمية القرن (وزراء ومستشاري 
  سم.  30*21ورقة ;  160 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مزهود; جميلة حامي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.461/1 

  حامي، فتيحة    .7161

المدية :  -التنظيم بالمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / فتيحة حامي. أثر القيم اإلجتماعية للعامل على فعالية 
  سم. 30*21ورقة ;  94 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.027/1 

  حانو، سارة    .7162

إبتدائي. [نص مطبوع] /   المؤشرات الشخصية لذوي صعوبات تعلم القراءة والكتابة لدى تالميذ السنة الرابعة
  سم.  27*21ورقة ;  99 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -مروى بوخضرة; سارة حانو. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1596/1 

  حب هللا, عدنان    .7163

  -إلنماء القومي, (د.ت). بيروت : مركز ا -التحليل النفسي من فرويد الى الكان [نص مطبوع] / عدنان حب هللا. 

 سم. 24ص. ;  215



SS/1-150-179/1, SS/1-150-179/2 

  حبابرة، سارة    .7164

مكانة العالقات العامة في المؤسسات اإلعالمية الجزائرية [نص مطبوع] : المؤسسة العمومية للتلفزيون 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -الجزائري / أسماء موسى; سارة حبابرة. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.540/1 

  حباسي، شاوش    .7165

العلم الوطني الجزائري المعاصر [نص مطبوع] : تطوره الشكلي و تحليل لمضمونه اإليديولوجي و السياسي 
  سم. 21ص. : غالف مصور باأللوان ;  78 -. 2012ر, الجزائر : موفم للنش -) / شاوش حباسي. 1518-1945(

 9789931002062ر.د.م.ك 

SH/1-965-741/5, SH/1-965-741/6 

  حبريش، نجية    .7166

م) [نص مطبوع] / إيمان   15-10ه/ 09-04الحرف والحرفيون في المغرب األوسط من خالل كتب الرحلة (
  سم.  30*21ورقة ;  148 -. 2016المدية, المدية : جامعة  -عبادي; نجية حبريش. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.439/1 

  حبور, عرفان محمد    .7167

بيروت : مؤسسة  -المواسم و حساب الزمن عند العرب قبل اإلسالم [نص مطبوع] / عرفان محمد حبور. 
 سم.  24ص. ;   156 -. 2000الرحاب الحديثة, 

1-210-92/1 

  حبيب هللا، لعجال    .7168

دور الرعاية األسرية في التخفيف من حدة األزمات النفسية واإلجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصة [نص 
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / فريدة مسدورة; لعجال حبيب هللا.  

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1075/1 

  حبيب, جمال شحاتة   .7169

القاهرة : المكتب   -الممارسة العامة [نص مطبوع] : منظور حديث في الخدمة االجتماعية / جمال شحاتة حبيب. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باألوان ;   458 -. 2009الجامعي الحديث, 

SS/1-301-487/1, SS/1-301-487/2 

  حبيب, رفيق    .7170

ص. ;  230 -. 2001القاهرة : دار الشروق,   -[نص مطبوع] : بيان تحرير األمة / رفيق حبيب.  األمة و الدولة 
  سم. 24

 9770907138ر.د.م.ك 

1-320-189/1, 1-320-189/2 



  حبيب, عالية   .7171

عمان : دار   -علم االجتماع الريفي [نص مطبوع] / عالية حبيب; نجوى عبد الحميد سعد هللا; علياء شكري. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  448 -. 2009رة, المسي

SS/1-301-620/1, SS/1-301-620/2 

  حبيب, مجدي عبد الكريم   .7172

  -تنمية اإلبداع داخل الفصل الدراسي في القرن الحادي و العشرين [نص مطبوع] / مجدي عبد الكريم حبيب. 

  سم.24صور. ; ص. : غالف م280 -. 2005القاهرة : دار الفكر العربي, 

 4187410977ر.د.م.ك  -ل. 

SS/1-370-94/1 

  حبيب, مجدي عبد الكريم   .7173

 346 -. 2005القاهرة : دار الفكر العربي,   -علم طفلك كيف يفكر [نص مطبوع] / مجدي عبد الكريم حبيب.  

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 2187510977ر.د.م.ك 

SS/1-150-85/1 

  دة  حبيب، ح  .7174

 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -أخالقيات المهنة في القنوات التلفزيونية الخاصة [نص مطبوع] / حدة حبيب. 

  سم.  27*21ورقة ;  156

 2018ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1110/1 

  حبيب، زهرة    .7175

التحصيل الدراسي [نص مطبوع] / عزيزة العربي; زهرة تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي "الفايس بوك" على 
  سم. 30*21ورقة ;  160 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -حبيب. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.548/11 

  حبيش، فتيحة   .7176

الجزائر : جامعة  -[نص مطبوع] / فتيحة حبيش. للميالد  20الفصل العنصري في جنوب افريقيا خالل القرن 
  سم. 30*21ورقة ;   229 -. 2010الجزائر, 

 2010:  2010رسالة ماجستير : تاريخ : 

TA.SH.001/1, TA.SH.001/2 

  حتمل, أيمن محمد علي محمود   .7177

عمان :   -حتمل.  شهادة أهل الخبرة و أحكامها [نص مطبوع] : دراسة فقهية مقارنة / أيمن محمد علي محمود
  سم.  24ص. : غالف ملون. ;  253 -. 2007دار الحامد, 

 23043299579ر.د.م.ك 

SH/1-250-48/1 

  حتمل، أيمن محمد علي محمود   .7178

عمان  -قواعد التبعية [نص مطبوع] : ضوابطها وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي / أيمن محمد علي محمود حتمل. 



  سم. 24ص. ;  277 -. 2008: دار الحامد, 

 9789957323035ر.د.م.ك 

SH/1-250-56/1 

  حتي, فيليب    .7179

(القاهرة) : دار الثقافة العلمية,  -صانعو التاريخ العربي [نص مطبوع] / فيليب حتي; أنيس فريحة; محمود زايد. 
  سم. 18*25ص ; 386 -. 1969

 380- 355ص :-كشاف ص

SH/1-953-30/1 

  حتي, فيليب    .7180

 -. 1965بيروت : دار الثقافة العلمية,  -موجز تاريخ الشرق األدنى [نص مطبوع] / فيليب حتي; أنيس فريحة. 

  .17سم* 24ص. : إيض. ;  400

 خرائط 399-391ص: -كشاف ص 390-381ص:-ملحق ص

SH/1-953-69/1, SH/1-953-69/2 

  حتي, فيليب    .7181

لسطين [نص مطبوع] : الجزء األول / فيليب حتي; عبد الكريم رافق جورج حداد;  تاريخ سورية و لبنان و ف
  سم. 17*24ص. ;  454 -. 1958بيروت : دار الثقافة العلمية ; نيويورك : مؤسسة فرانكلين,   -جبرائيل حيور. 

 بيبليوغرافيا

SH/1-953-87/1 

  حتي, فيليب    .7182

بيروت : دار الكشاف,  -. 7ط. -رد جرجي, جبرائيل جبور. تاريخ العرب [نص مطبوع] / فيليب حتي, إدوا
 سم.17*24ص ; 920 -. 2009

SH/1-953-258/1, SH/1-953-258/2 

  حثروبي،محمد الصالح    .7183

 -. 2002الجزائر : دار الهدى,  -المدخل إلى التدريس بالكفاءات [نص مطبوع] / محمد الصالح حثروبي. 

  سم. 15سم*22ص ; 152

 9961604474ر.د.م.ك 

1-370-481/4, 1-370-481/5 

  حجاب ، محمد منير    .7184

القاهرة : دار   -التلوث وحماية البيئة [نص مطبوع] : قضايا البيئة من منظور إسالمي / محمد منير حجاب. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  159 -. 2002الفجر, 

 1465499977ر.د.م.ك 

SH/1-210-85/1 

  حجاب, محمد منير    .7185

 -. 1997القاهرة : دار الفجر,  -لدعاية السياسية و تطبيقاتها قديما و حديثا [نص مطبوع] / محمد منير حجاب.  ا

  ). 7(سلسلة دراسات و بحوث إعالمية ;  -سم.  24ص. ;  328

 9775499356ر.د.م.ك 



1-320-100/1, 1-320-100/2 

  حجاب, محمد منير    .7186

  سم. 24ص. ;   382 -. 2005القاهرة : دار الفجر,  -نير حجاب. الحرب النفسية [نص مطبوع] / محمد م

 9773580849ر.د.م.ك 

1-320-148/9, 1-320-148/10 

  حجاب, محمد منير    .7187

القاهرة : دار الفجر   -تجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصر [نص مطبوع] / محمد منير حجاب. 
 سم. 24ص. ;  428 -. 2004للنشر, 

SH/1-210-42/1 

  حجاب, محمد منير    .7188

القاهرة : دار الفجر   -التفسير اإلعالمي لصحيح البخاري [نص مطبوع] : كتاب بدء الوحي / محمد منير حجاب. 
 سم. 24ص. ;  176 -. 1993للنشر, 

SH/1-230-46/1, SH/1-230-46/2 

  حجاب، محمد منير    .7189

ص. 730 -. 2004القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع,  -اب. المعجم اإلعالمي [نص مطبوع] / محمد منير حج
  سم. 24; 

 9773580245ر.د.م.ك 

SH/1-030-23/1, SH/1-030-23/10 

  حجاب، مسعودة    .7190

  -الزيارات الدينية بمنطقة الشلف "زاوية سيدي خليفة الشارف" [نص مطبوع] / زهرة نقادي; مسعودة حجاب. 

  سم.  30*21ورقة ;  128  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.728/1 

  حجاب،محمد منير    .7191

 296 -. 2001القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -اإلعالم السياحي [نص مطبوع] / محمد منير حجاب. 

  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ; 

 9775499828ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-64/1, SH/1-001.5-64/2 

  حجاج، أسامة   .7192

المدية :  -إستراتيجية التوظيف وعالقتها بكفاءة المورد البشري [نص مطبوع] / حمزة مغني; أسامة حجاج.  
  سم.  30*21ورقة ;  154 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.567/1 

  حجاج، أسامة   .7193

المدية :  -إستراتيجية التوظيف وعالقتها بكفاءة المورد البشري [نص مطبوع] / حمزة مغني; أسامة حجاج.  



  سم.  30*21ورقة ;  154 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.567/1 

  حجاج، جميلة    .7194

م) [نص مطبوع] / بشرى حجاج; 12-11ه/06-05في العهد الفاطمي خالل القرنيين ( دور أسرة بدر الجمالي
  سم. 27*21ورقة ;  86 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -جميلة حجاج. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1361/1 

  حجاج، سارة    .7195

 93 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -/ سارة حجاج.  التفكير اإليجابي وعالقته بمستوى الطموح [نص مطبوع]

  سم.  27*21ورقة ; 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1437/1 

  حجاج، سميرة    .7196

المدية :  -اإلصالحات االقتصادية والتنظيمية وتأثيرها على السلوك التنظيمي [نص مطبوع] / سميرة حجاج. 
  سم.  27*21ورقة ;  104 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1460/1 

  حجازي, أحمد توفيق    .7197

أسرار القوة النفسية الخارقة [نص مطبوع] : حرر قدراتك الكامنة لتحقيق التميز و النجاح / أحمد توفيق حجازي. 
  سم. 24غالف : مصور, ملون ;  ص. : 168 -. 2011عمان : دار كنوز المعرفة,  -

 9789957741785ر.د.م.ك 

SS/1-150-823/1, SS/1-150-823/2 

  حجازي, أحمد توفيق    .7198

/ أحمد توفيق   The magnetic personalityالشخصية المغناطسية [نص مطبوع] : الشبيه يجذب الشبيه = 
  سم.  24مصور ملون ; ص. : غالف:  191 -. 2016[د.م] : دار كنوز المعرفة,  -حجازي. 

 9789957745394ر.د.م.ك  -. 198بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-150-828/1, SS/1-150-828/2 

  حجازي, عبد المعطي   .7199

ص. 288 -. 2009عمان : دارأسامة,  -. 1ط. - هندسة الوسائل التعليمية [نص مطبوع] / عبد المعطي حجازي. 
  سم.  24: غالف مصور ; 

 9789957222567ر.د.م.ك 

1-370-626/1, 1-370-626/6 

  حجازي, محمد عبد الواحد    .7200

القاهرة : دار الوفاءلدنيا الطباعة,  -الوعي السياسي في العالم العربي [نص مطبوع] / محمد عبد الواحد حجازي. 
 سم. 24ص ;  687 -. 2007



1-320-209/1, 1-320-209/2 

  حجازي, محمد عبد الواحد    .7201

االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية  -لقرآن الكريم [نص مطبوع] / محمد عبد الواحد حجازي. البطولة في ا 
  سم.  24ص. ;  84 -. 1999للشؤون الجامعية, 

 9775907684ر.د.م.ك 

1-210-93/1 

  حجازي, محمد عبد الواحد    .7202

االسكندرية : دار الوفاء   -. اإلحساس بالجمال في ضوء القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمد عبد الواحد حجازي
  سم. 24ص. ;  190 -. 1998للنشر, 

 9775904307ر.د.م.ك 

SH/1-220-84/1 

  حجازي, محمود فهمي   .7203

القاهرة : دار غريب,  -أصول الفكر العربي الحديث عند الطهطاوي [نص مطبوع] / محمود فهمي حجازي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون مصور ;  136 -. 1994

SS/1-301-144/1 

  حجازي, مصطفى    .7204

 -. 10ط.  -التخلف اإلجتماعي [نص مطبوع] : مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان المقهور / مصطفى حجازي. 

ص. : غالف مصور  256 -. 2007الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي ; بيروت : المركز الثقافي العربي, 
  سم. 24باأللوان ; 

 9789953680752ر.د.م.ك 

SS/1-301-673/1, SS/1-301-673/2 

  حجازي، أحمد توفيق    .7205

غسيل الدماغ [نص مطبوع] : تشويه وعي األفراد والمجتمعات، سموم فكرية، ودعايات كاذبة، وتزوير للواقع 
ص. : غالف  160 -. 2015عمان : دار كنوز المعرفة,  -/ أحمد توفيق حجازي.  Brainwashingوالتاريخ = 
  سم. 24لوان ; مصور باأل

 9957744178ر.د.م.ك 

SS/1-150-841/1 

  حجازي، سمير سعيد    .7206

فرنسي / سمير   -معجم المصطلحات الحديثة [نص مطبوع] : في علم النفس واالجتماع ونظرية المعرفة عربي 
  سم.  25ص. : غالف ملون. ;  304 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -سعيد حجازي. 

 9782745148810ر.د.م.ك 

SH/1-030-21/1, SH/1-030-21/2 

  حجازي، عبد الواحد    .7207

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية,  -الحرية في القرآن [نص مطبوع] / عبد الواحد حجازي. 
 سم. 24ص. : إيض. ;  300 -. 2008

SH/1-210-76/1 



  حجازي، مصطفى    .7208

بيروت : دار  -. 2ط -الجانحون [نص مطبوع] : دراسة ميدانية نفسانية إجتماعية / مصطفى حجازي. األحداث 
 سم.24ص ; 461 -. 1981الطليعة, 

1-150-677/1 

  حجة، شوكت رمضان    .7209

العالقات بين دولة المماليك األولى و دولة إيلخانية فارس [نص مطبوع] : في عهد السلطان الظاهر بيبرس  
ص. : غالف  560 -. 2011عمان : دار اليازوري,  -م / شوكت رمضان حجة. 1277-1260ه/ 658-676

  سم.24مصور و ملون ; 

 9789957491048ر.د.م.ك  -. 555ص-525بيبليوغرافيا:ص

SH/1-953-569/1, SH/1-953-569/2 

  حجر، جمال محمود    .7210

القاهرة : دار   - ث [نص مطبوع] / جمال محمود حجر. الرحالة الغربيون في المشرق اإلسالمي في العصر الحدي
  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  225 -. 2015المعرفة الجامعية, 

 978977273ر.د.م.ك   -ص.  224 -ص. 221بيبليو: 

SH/1-953-771/1 

  حجو،عبد المقصود    .7211

اهرة : دار الكتب العلمية, الق -المياه العربية وصراع الشرق األوسط [نص مطبوع] / عبد المقصود حجو. 
  سم.24ص ; 212 -. 2006

 4626287977ر.د.م.ك 

1-327-139/1, 1-327-139/2 

  ححام، سميرة    .7212

اإلصالحات العثمانية بين تجربتي السلطان محمود الثاني ووالي محمد علي باشا [نص مطبوع] / دليلة عماري;  
  سم. 30*21ورقة ; 1190 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -سميرة ححام. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.055/1 

  حداد, إيفون يزبك    .7213

 -. 1994القاهرة : مركز األهرام للترجمة والنشر,  -المسلمون في أمريكا [نص مطبوع] / إيفون يزبك حداد. 

  سم.24ص : غالف مصور ; 303

 302ببليوغرافيا ص 

SH/1-210-170/1, SH/1-210-170/2 

  حداد, محمد بشير    .7214

دمشق : دار  -الفكر القومي التربوي عند ساطع الحصري [نص مطبوع] : عرض و نقد / محمد بشير حداد. 
  سم.  25ص. ;  448 -. 2005القلم, 

 0203068ر.د.م.ك  -. 438ص. -426بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-370-1090/1, SS/1-370-1090/2 



  حداد, مهنّا    .7215

بيروت :   -الفكر العنصري الغربي من المنطلق الديني إلى مفاهيم العرق واألقليات [نص مطبوع] / مهّنا حداد. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    278 -. 2008اإلنتشارالعربي, 

 9789953507972ر.د.م.ك 

SS/1-301-503/1, SS/1-301-503/2 

  حداد، الطاهر    .7216

المنصورة ( مصر ) : المكتبة العصرية للنشر و   -السياسة [نص مطبوع] / الطاهر حداد. في فلسفة القانون و 
  سم. 24ص : غالف ملون ;  116 -. 2009التوزيع, 

 9774101391ر.د.م.ك 

1-320-437/1, 1-320-437/2 

  حداد، جميلة   .7217

المدية : جامعة  -ميلة حداد. األمثال الشعبية القبائلية منطقة "تيزي وزو" [نص مطبوع] / أمينة عطوش; ج
  سم. 30*21ورقة ;  102 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.157/1 

  حداد، رضا    .7218

ص.  420 -. 2016القاهرة : دار الكتب و الدراسات العربية,  -تاريخ اإلسالم العام [نص مطبوع] / رضا حداد. 
  سم.  17*25: عالف مصور. ; 

 9789776521135ر.د.م.ك   -ص.  410 -ص. 397بيبليو: 

SH/1-953-703/1, SH/1-953-703/2 

  حداد، عفيفة   .7219

م) [نص مطبوع] / رشيدة  847-754ه/ 232-132وسائل التسلية عند المسلمين في العصر العباسي األول (
  سم.  30*21ورقة ;  150 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بومحياصي; عفيفة حداد. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.452/1 

  حداد، مهنا يوسف    .7220

  -األنثروبولوجيا الدينية أو العالقة التبادلية بين ظاهرتي الحظارة و الديانة [نص مطبوع] / مهنا يوسف حداد. 

ص. : غالف ملون ;   280 -. 2011اليازوري, عمان : مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية للنشر و التوزيع : دار 
  سم. 24

 9789957491086ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-739/1, SS/1-301-739/2 

  حدادو محمد األمين    .7221

لعبة حركية عقلية وتربوية توافقية نفسيا  100كيف ننمي التوافق النفسي واالجتماعي باللعب [نص مطبوع] : 
  : غالف ملون.  190ص. -. 2016الجزائر : دار هومه : [د.ن],  -حمد األمين.  واجتماعيا / حدادو م

 9789931031420ر.د.م.ك 

SH1-150-886/1, SH1-150-886/2 



  حدادوة، رشيدة    .7222

مقروئية الجرائد اليومية الورقية واإللكترونية عند الطالب الجامعي [نص مطبوع] / جميلة عبودي; رشيدة 
  سم. 30*21ورقة ;  158 -. 2016جامعة المدية,   المدية : -حدادوة. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.512/1 

  حدار، عبد العزيز    .7223

تشخيص اضطرابات الشخصية [نص مطبوع] : مرجع في علم النفس العيادي و اإلرشاد النفسي / عبد العزيز 
  (علم النفس). -سم.  16*23ص. : غالف مصور.إيض. ;  224 -. 2013ور, الجزائر : جس -حدار. 

 9789947878989ر.د.م.ك   -ص.  214 -ص. 209بيبليو: 

SS/1-150-795/1, SS/1-150-795/2 

  حداش، براهيم   .7224

جا  اإلعالم المحلي المسموع ودوره في التوعية المرورية [نص مطبوع] : إذاعة المدية حصة "على مهلك" نموذ
  سم.  27*21ورقة ;  105 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -محمد عالل; براهيم حداش.  /

 2018ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1222/1 

  حدان، ربيعة   .7225

  -المواقع األثرية لوالية تيسمسيلت [نص مطبوع] : موقع عين تكرية (كلمناطة) / فوزية خلبار; ربيعة حدان. 

  سم.  27*21ورقة ;  139  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1240/1 

  حدباني، ف.الزهراء    .7226

المدية :   -الصناعة التقليدية ودورها في التنمية المستدامة بوالية المسيلة [نص مطبوع] / ف.الزهراء حدباني. 
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.378/1 

  حدبي، وردة    .7227

 [د.م] : [د.ن], [د.ت].  -[نص مطبوع] / وردة حدبي.  CDتحقيق حول االمهات العازبات+  

  حدو، حمزة    .7228

التفاعلي في الوسط الجامعي" الفايسبوك" [نص مطبوع] /  أثر إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على اإلتصال 
  سم.  30*21ورقة ;  120 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -أمينة بوقرة; حمزة حدو. 

  2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.252/1 

  حديد، سمية   .7229

ورقة  96 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -الي [نص مطبوع] / سمية حديد. التغيير التنظيمي وجودة التعليم الع
  سم. 27*21; 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر



MMA.SS.1661/1 

  حديد، محمد    .7230

إضطراب الضغط ما بعد الصدمة لدى أعوان الحماية المدنية المصابين بداء السكري الصنف"أ" [نص مطبوع]  
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -مد حديد. مح /

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1574/1 

  حرابي، آسيا   .7231

العوامل الخمسة للشخصية وعالقتها بأساليب التعامل مع الضغط النفسي لدى أساتذة التعليم اإلبتدائي [نص  
  سم.  27*21ورقة ;  102 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -آسيا حرابي. مطبوع] / سهام نعمان; 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1438/1 

  حرابي، محمد هشام   .7232

المدية : جامعة  -العنف الممارس ضد العاملين في المستشفيات الجزائرية [نص مطبوع] / محمد هشام حرابي. 
  سم. 27*21ورقة ;  161 - .2018المدية, 

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1000/1 

  حراث، نور الهدى    .7233

فعالية تقنية اإلسترخاء في تخفيف القلق لدى مرضى السكري [نص مطبوع] / أحالم بن موسى; نور الهدى 
  .سم 27*21ورقة ;  108 -. 2020المدية : جامعة المدية,   -حراث. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1532/1 

  حراوبية، ليندة    .7234

  -. 2017الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -مدخل إلى اإلحصاء الوصفي [نص مطبوع] / ليندة حراوبية. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  100

 9789961020371ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-20/1, SH/1-001.4-20/2 

  حراوبية، ليندة    .7235

الجزائر : ديوان المطبوعات  -[نص مطبوع] / ليندة حراوبية.  SPSSدليل استعمال الحقيبة اإلحصائية 
  سم. 24ص. ;  102 -. 2017الجامعية, 

 9789961020425ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-7/1, SH/1-001.4-7/2 

/  2006ة [نص مطبوع] : بين المقاومة والمشروع الصهيوأمريكي فلسطين ولبنان حرب كسر اإلراد  .7236

  سم. 17*24ص ;  224 -. 2007بيروت : الدار العربية للعلوم,  -خالد أبو بكر. 

 9953870306ر.د.م.ك 

1-327-185/3, 1-327-185/2 



  حرب, أديب    .7237

  -/ أديب حرب.  1847-1808قادر الجزائري التاريخ العسكري واإلداري [نص مطبوع] : األمير عبد ال

  سم.25ص. ; 450 -. 1983الجزائر : الشركة الوطنية للنشر, 

 432-417ص:-بيبليوغرافيا ص 416-393ص: -مالحق ص

1-965-26/1 

  حرب, أديب    .7238

ئر : دار  الجزا - . 03ط  -التاريخ العسكري و اإلداري لألمير عبد القادر الجزائري [نص مطبوع] / أديب حرب. 
 سم. 25ص. : غالف مصور. ; 445 -. 2005الرائد, 

1-965-166.1/1, 1-965-166.1/2 

  حرب, أديب    .7239

الجزائر : دار   -. 3ط. -التاريخ العسكري و اإلداري لألمير عبد القادر الجزائري [نص مطبوع] / أديب حرب. 
 سم.30ص. : غالف مصور. ; 680 -. 2005الرائد, 

1-965-166.2/1, 1-965-166.2/2 

  حرب, علي    .7240

الدار البيضاء : المركز الثقافي  -حديث النهايات [نص مطبوع] : فتوحات العولمة ومآزق الهوية / علي حرب. 
 سم. 24ص. ;  203 -. 2000العربي, 

1-320-44/1, 1-320-44/2 

  حرب, علي    .7241

بيروت : المركز الثقافي  -شراكة / علي حرب. ال-اإلرهاب-أزمنة الحداثة الفائقة [نص مطبوع] : اإلصالح
  سم. 24ص. ;  256 -. 2005العربي ; الدار البيضاء : [د.ن],  

 9953680450ر.د.م.ك 

1-320-119/11, 1-320-119/12 

  حربى، خالد    .7242

  القاهرة : المكتب -علوم الحضارة اإلسالمية ودورها في الحضارة اإلنسانية [نص مطبوع] / خالد حربى. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  321 -. 2005الجامعي الحديث, 

 9773275825ر.د.م.ك 

1-920-47/1, 1-920-47/2 

  حربي محمد   .7243

الجزائر : دار االبحاث :   -) [نص مطبوع] / حربي محمد. 1962-1945الحدث في تاريخ الجزائر المعاصر (
 سم.24: غالف ملون ومصور ;  258ص. -[د.ن], [د.ت]. 

sh1-965-1126/1, sh1-965-1126/2 

  حربي, خالد أحمد حسنين   .7244

اإلسكندرية : مؤسسة  -علم الحوار العربي اإلسالمي [نص مطبوع] : آدابه و أصوله / خالد أحمد حسنين حربي. 
  سم. 24ص. ;  208 -. 2006لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 5029428977ر.د.م.ك 



SH/1-210-161/1 

  حربي, محمد   .7245

الجزائر :   -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : سنوات المخاض / محمد حربي, نجيب عياد, صالح المثلولي. 
  سم.  22ص. : غالف مص.و مل. ;  203 -. 2012موفم للنشر, 

 9789961624432ر.د.م.ك  -ملحق. 

SH/1-965-782/3, SH/1-965-782/4 

  لد أحمد حسنين علي حربي، خا   .7246

الجزائر : المكتب   -المسلمون و األخر [نص مطبوع] : حوار و تبادل حضاري / خالد أحمد حسنين علي حربي. 
  ).1(في حوار الحضارات ;  -سم. 24ص. : غالف ملون ; 202 -. 2010الجامعي الحديث, 

 9774380622ر.د.م.ك  -. 199ص-189بيبليوغرافيا:ص

SH/1-953-568/1, SH/1-953-568/2 

  حربي، خالد أحمد حسنين علي   .7247

) أبقراط [نص مطبوع] : إعادة اكتشاف لمؤلفات 1دور الحضارة اإلسالمية في حفظ تراث الحضارة اليونانية (
ص. 251 -. 2010الجامعي الحديث,  القاهرة : المكتب -مفقودة : الجزء األول / خالد أحمد حسنين علي حربي. 

  سم.24: مص.مل. ; 

 9774380607ر.د.م.ك 

1-902-101.1/9, 1-902-101.1/1 

  حرز هللا ، محمد العربي   .7248

الجزائر : دار    -) / محمد العربي حرز هللا. 1930-1830عام من المقاومة ( 100منطقة الزاب [نص مطبوع] : 
  سم.  24غالف مصور. ; ص. :   512 -. 2009الواحة للكتاب, 

 9789947914045ر.د.م.ك  -ص. 506 -ص. 503ص. مالحق:  510 -ص. 507بيبليو: 

1-965-928/1, 1-965-928/2 

  حرز هللا، عبد الكريم    .7249

الجزائر :  -مرجع ل.م.د [نص مطبوع] : تجويد التعليم في نظام ل.م.د / كمال بداري; عبد الكريم حرز هللا. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  85 -. 2015الجامعية,  ديوان المطبوعات

 9789961078071ر.د.م.ك 

SS/1-370-1115/1, SS/1-370-1115/2 

  حرز هللا،محمد العربي    .7250

 -. 2011الجزائر : دار السبيل,  -تلمسان [نص مطبوع] : مهد حضارة و واحة ثقافة / محمد العربي حرز هللا. 

  سم. 16سم*24ص. ; 478

 9789947914014ر.د.م.ك 

1-965-517/1, 1-965-517/2 

  حركات, ابراهيم    .7251

الدار البيضاء :  -قل أوحي / ابراهيم حركات.  -التفسير المختصر للمدارس اإلبتدائية [نص مطبوع] : تبارك 
 سم.  24ص. ;  144 -مكتبة الرشاد, (د.ت). 

1-220-28/1 



  حركة،أمل    .7252

ص. :  388 -. 2009القاهرة : دار المعرفة,  -ع األدب [نص مطبوع] / أمل حركة. دراسات في علم إجتما
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9776093035ر.د.م.ك 

SS/1-301-630/1, SS/1-301-630/2 

  حرمة، فاطمة   .7253

سات عن تقليات العملة في الجزائر خالل العهد العثماني من خالل كتاب منور مروش [نص مطبوع] : "درا
المدية : جامعة  -م / عتيقة بطاهر; فاطمة حرمة.  1830-1520ه/ 1246-927الجزائر في العهد العثماني" 

  سم. 30*21ورقة ;  178 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.938/1 

  حريز، سامي محمد هشام   .7254

عمان : دار البداية,   -ي [نص مطبوع] / سامي محمد هشام حريز. تأديب الطفل من المنظور اإلسالمي والتربو
 سم. 17×24ص. ;  181 -. 2008

SH/1-210-68/1 

  حريز،سامي   .7255

ص. : غالف  155 -. 2007عمان : دار البداية,  -المهارة في مواجهة التحديات [نص مطبوع] / سامي حريز. 
  سم. 24مصور ; 

 155-153بيبليوغرافيا:ص

1-150-625/1, 1-150-625/2 

  حريزي، بوجمعة   .7256

الجزائر :  -اإلحصاء اإلستداللي [نص مطبوع] : مقاييس العالقة اإلرتباطية / طه حمود; بوجمعة حريزي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  171 -. 2018ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961020449ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-14/1, SH/1-001.4-14/2 

  حريش، أحسن    .7257

برامج تلفزيون الواقع في القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة وأثرها على القيم [نص مطبوع] / أحسن حريش. 
  سم.  27*21ورقة ;  88 -.  2019المدية : جامعة المدية,  -

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1288/1 

  حريش، سناء    .7258

المدية :    -مة في تحسين صورة المؤسسة [نص مطبوع] / أسماء بوشريط; سناء حريش.  دور العالقات العا
  . CDسم +  29*21ورقة ;  104 -. 2021جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1957 



  حريض، عمر    .7259

مون) [نص مطبوع] / سعيد بوديهاج; عمر حريض. تأثير نمط العمارة المحلية على عمارة المتحف (متحف تيمي 
  سم.  30*21ورقة ;  124 -.  2017المدية : جامعة المدية,  -

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.739/1 

  حسام محمد مازن    .7260

سام محمد / ح modern educational curriculumالمنهج التربوي الحديث و التكنولوجي [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. ; 628 -القاهرة : دار الفجر, [د.ت].  -األولى.  -مازن. 

 9773582027ر.د.م.ك 

1-370-342/1, 1-370-342/2 

  حسام محمد مازن    .7261

القاهرة : دار الفجر   -. 1ط. -العالمية / حسام محمد مازن. -تكنولوجيا مصادر التعلم [نص مطبوع] : المحلية
  سم. 24ص ; 252 -. 2009التوزيع, للنشر و 

 9773582000ر.د.م.ك 

1-370-394/10, 1-370-394/11 

  حسان, حسن محمد    .7262

عمان : دار المسيرة للنشر و  -اإلدارة التربوية [نص مطبوع] / حسن محمد حسان, محمد حسنين العجمي. 
  سم.24ص. : غالف ملون ; 496 -. 2006التوزيع, 

 9957063340ر.د.م.ك 

SS/1-370-157/1, SS/1-370-157/2 

  حسان, حسن محمد    .7263

القاهرة : دار الجامعة   -التعليم الجامعي الخاص و تكافؤ الفرص التعليمية [نص مطبوع] / حسن محمد حسان. 
  سم.24ص. ; 235 -. 2008الحديثة, 

 1282328977ر.د.م.ك 

1-370-275/1, 1-370-275/2 

  حسان، أحمد محمد   .7264

القاهرة : دار الفكر   -بين اإلسالميين و الليبراليين [نص مطبوع] / أحمد محمد حسان, أحمد عمر هاشم.  السياسة
  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  108 -. 2013العربي, 

 9789771028819ر.د.م.ك 

1-320-502/1, 1-320-502/2 

  حسان، حليمة   .7265

م) والتيموري  1336-1256ه/736-654العهد المغولي ( تأثيرات الحضارة العربية اإلسالمية في إيران في
 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -م) [نص مطبوع] / فريدة أحمدي; حليمة حسان. 1506-1369ه/771-912(

  سم.  27*21ورقة ;  156

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1143/1 



  حساني، عبد الكريم    .7266

الجزائر :   -/ عبد الكريم حساني.  Guerilla sans visageطبوع] : الشبكات األولى = الحرب الخفية [نص م
  سم.24ص. : مص.مل. ; 327 -. 2012ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961014738ر.د.م.ك 

1-965-732/1, 1-965-732/2 

  حساني، مختار    .7267

الجزائر : دار   -جزء الثاني / مختار حساني. الحواضر و األمصار اإلسالمية الجزائرية [نص مطبوع] : ال
  سم.  24ص. : غالف : مصور ; 382 -. 2011الهدى, 

 9789947263594ر.د.م.ك  -. 368ص.- 346. ملحق الصور : ص. 377ص. -371بيبيوغرافيا : ص. 

SH/1-965-530.2/3, SH/1-965-530.2/4 

  حساني، مختار    .7268

الجزائر : دار   -رية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / مختار حساني. الحواضر و األمصار اإلسالمية الجزائ
  سم.  24ص. : غالف : مصور ; 288 -. 2011الهدى, 

 9789947263594ر.د.م.ك 

SH/1-965-530.3/4, SH/1-965-530.3/3 

  حساني، مختار    .7269

الجزائر : دار   -ساني. الحواضر و األمصار اإلسالمية الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء الخامس / مختار ح
  سم.16سم×24ص. ; 367 -. 2011الهدى, 

 9947263594ر.د.م.ك 

SH/1-965-530.5/3, SH/1-965-530.5/4 

  حساني،مختار    .7270

الجزائر : دار   -الحواضر و األمصار اإلسالمية الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء اإلول / مختار حساني. 
  سم.  24ور ; ص. : غالف : مص367 -. 2011الهدى, 

 9947263594ر.د.م.ك  -. 336ص.- 321. ملحق الصور : ص. 342ص.-337بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-530.1/1, SH/1-965-530.1/2 

  حساني،مختار    .7271

الججزائر : دار   -الحواضر و األمصار اإلسالمية الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء الرابع / مختار حساني. 
  سم. 24ص. ;  320 -. 2011الهدى, 

 9947263594ر.د.م.ك 

SH/1-965-530.4/3, SH/1-965-530.4/4 

  حسب هللا, علي    .7272

القاهرة : دار المعارف,   -هدى اإلسالم في القرآن الكريم والدين والتهذيب [نص مطبوع] / علي حسب هللا. 
 سم.19ص. ;  106 -. 1963

1-210-42.3/1 

  حسب هللا،سيد.   .7273

 -ب والمكتبات. [نص مطبوع] : عبر الحضارات االنسانية. / سيد. حسب هللا, محمد جالل. غندور. تاريخ الكت



  سم.24ص. : غالف ملون. ; 191 -. 1996الرياض. : دار المريخ للنشر., 

 9960244793ر.د.م.ك 

SH/1-020-52/1, SH/1-020-52/2 

  حسن ، عباس ناجي    .7274

اذاعة  -راديوسوا-اإلعالم اإللكتروني [نص مطبوع] : دراسة مقارنة (العربية نت محيط  الوسائط المتعددة في 
 352 -. 2015عمان : دار صفاء,  -وكالة نينا ) انموذجا / عباس ناجي حسن. -تلفزين الشرقية -العراق الحر

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957249755ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-777/1, SH/1-001.5-777/2 

  ن ، معاذ أحمد حس  .7275

عمان : أمواج   -الشباب في المجتمع العربي المأزوم [نص مطبوع] : العراق أنموذجا / معاذ أحمد حسن. 
  سم. 17*24ص. ;  344 -. 2014للطباعة و النشر, 

 9789957567606ر.د.م.ك 

SS/1-301-1001/1, SS/1-301-1001/2 

  حسن حسين زيتون    .7276

  -] : من منظور النظرية البنائية / حسن حسين زيتون, كمال عبد الحميد زيتون. التعلم و التدريس [نص مطبوع

  سم.24ص. ; 327 -القاهرة : عالم الكتب, [د.ت].  -الثانية. 

 9772323044ر.د.م.ك 

1-370-262/1, 1-370-262/2 

  حسن خليفة, فريال    .7277

القاهرة : مكتبة  -/ فريال حسن خليفة.  حقوق اإلنسان و نظم الحكم و السالم عند توماس بين [نص مطبوع]
  سم. 24ص ;  79 -. 2003مدبولي, 

 1917708977ر.د.م.ك 

1-320-220/1 

  حسن محمد, نبيلة   .7278

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -في المكتبة التاريخية و مناهج البحث [نص مطبوع] / نبيلة حسن محمد. 
 .17سم*24ص. ; 384 -. 2005

SH/1-953-163/1, SH/1-953-163/2 

  حسن محمد، نبيلة   .7279

 -. 2000اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -في تاريخ الدولة العربية [نص مطبوع] / نبيلة حسن محمد. 

 سم.24ص. ; 358

1-953-384/1, 1-953-384/2 

  حسن, أحمد حسين    .7280

دني [نص مطبوع] : دراسة في استراتيجية بناء النفوذ السياسي و الجماعات السياسية اإلسالمية و المجتمع الم
 256 -. 2000القاهرة : الدار الثقافية للنشر,  -اإلجتماعي و التغلغل الفكري / أحمد حسين حسن; السيد يسين. 



  سم.  24ص. ; 

 9775875188ر.د.م.ك 

1-320-173/1, 1-320-173/2 

  حسن, حسن ابراهيم   .7281

 -السياسي و الديني و الثقافي و اإلجتماعي [نص مطبوع] : الدولة العربية / حسن ابراهيم حسن. تاريخ اإلسالم 

  سم.25ص. ; 582 -. 1964القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -. 7ط.

 582-561ص: -كشاف ص 560-550ص : -بيبليوغرافيا ص

1-953-34.1/1 

  حسن, حسن ابراهيم   .7282

سياسي و الديني و الثقافي و اإلجتماعي [نص مطبوع] : العصر العباسي األول في الثاني, تاريخ اإلسالم ال
.  1964القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -. 7ط.  -الشرق و مصر و المغرب و االندلس / حسن ابراهيم حسن. 

  .18سم*25ص. ; 484 -

  506-486ص: -كشاف ص 485-476ص: -بيبليوغرافيا ص

 محتوي في : , الثاني

SH/1-953-34.2/1 

  حسن, حسن ابراهيم   .7283

تاريخ اإلسالم السياسي و الديني و الثقافي و اإلجتماعي [نص مطبوع] : في العصر العباسي الثاني / حسن  
  سم.25ص. ;  500 -. 1965القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -. 7ط. -ابراهيم حسن. 

 498-489ص: -كشاف ص 488-476ص : -بيبليوغرافيا ص

1-953-34.3/1, 1-953-34.3/2 

  حسن, حسن ابراهيم   .7284

تاريخ اإلسالم السياسي و الديني و الثقافي و اإلجتماعي [نص مطبوع] : العصر العباسي الثاني / حسن ابراهيم 
  سم.25ص. ;  704 -. 1967القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -حسن. 

 697-671كشاف  670-657ص: -بيبليوغرافيا ص

1-953-34.4/1 

  حسن, حسن ابراهيم   .7285

 -تاريخ الدولة الفاطمية [نص مطبوع] : في المغرب و مصر و سورية و بالد العرب / حسن ابراهيم حسن. 

  سم. 24ص. : إيض. ;  740 -. 1964القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -. 3ط.

 739-701ص: -كشاف ص 700-674ص: -ببلوغرافيا ص

1-953-60/1 

  حسن, حسن ابراهيم   .7286

القاهرة : مكتبة النهضة   -. 02ط. -انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية [نص مطبوع] / حسن ابراهيم حسن. 
  سم.24ص. ;  250 -. 1964المصرية, 

 248-247بيبليوغرافيا ص.ص: 

1-210-7/1 



  حسن, حسن ابراهيم   .7287

اعي [نص مطبوع] : العصر العباسي األول في الشرق ومصر تاريخ اإلسالم السياسي والديني والثقافي واإلجتم
ص. ; 510  -. 1964القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -. 07ط. -والمغرب واألندلس / حسن ابراهيم حسن. 

  سم.24

 506-486ص : -كشاف ص 485-476ص: -بيبليوغرافيا ص

1-210-5.2/1 

  حسن, ديب علي    .7288

 -األمريكية من الخيمة إلى اإلمبراطورية [نص مطبوع] / ديب علي حسن; اسماعيل الكردي. الواليات المتحدة 

 سم. 24ص. ;  448 -. 2002دمشق : دار االوائل للنشر, 

1-327-29/1, 1-327-29/2 

  حسن, عصمت محمد   .7289

ار المعرفة اإلسكندرية : د -دراسات في العالقات الدولية الحديثة [نص مطبوع] / عصمت محمد حسن. 
 سم. 24ص. ;  350 -. 2003الجامعية, 

1-327-89/1, 1-327-89/2 

  حسن, محمد إبراهيم   .7290

اإلسكندرية : مركز  -جغرافية الوطن العربي طبيعيا و بشريا و إقليميا [نص مطبوع] / محمد إبراهيم حسن. 
 سم. 24ص. ; 604 -. 2005اإلسكندرية للكتاب, 

1-910-12/1, 1-910-12/2 

  حسن, محمود شمال   .7291

 -البيئة و األطفال [نص مطبوع] : دراسة نوعية البيئة و أثرها في تشكيل سلوك األطفال / محمود شمال حسن. 

  ).3(دراسات في علم النفس اإلجتماعي ;  -سم.  24ص. ;  204 -. 2006القاهرة : دار اآلفاق العربية, 

 977344130xر.د.م.ك 

SS/1-370-53/1, SS/1-370-53/2 

  حسن, محمود شمال   .7292

. 1ط -الصورة و اإلقناع [نص مطبوع] : دراسة تحليلية ألثر خطاب الصورة في اإلقناع / محمود شمال حسن. 

(دراسات في علم النفس  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  243 -. 2005القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -
  ).4اإلجتماعي ; 

 9773441296ر.د.م.ك 

SS/1-150-39/1, SS/1-150-39/2 

  حسن, محمود محمد   .7293

الكويت :    -النسب و أحكامه في الشريعة االسالمية و القانون الكويتي [نص مطبوع] / محمود محمد حسن. 
  سم.  24ص. ;   214 -. 1999جامعة الكويت, 

 9990610002ر.د.م.ك 

SH/1-210-48/1 

  حسن، جمال الدين بوقلي   .7294

الجزائر : كنوز للنشر  -وسف السنوسي وعلم التوحيد [نص مطبوع] / جمال الدين بوقلي حسن. اإلمام بن ي



  سم.  24ص. : غالف : مصور ;  490 -. 2011والتوزيع, 

 9789947908013ر.د.م.ك  -. 486ص. -477بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-920-52/1, SH/1-920-52/2 

  حسن، جمال الدين بوقلي   .7295

الجزائر :  -نوسي في الذاكرة الشعبية في الواقع [نص مطبوع] / جمال الدين بوقلي حسن. إبن يوسف الس
  سم. 30*24ص ;  851 -. 2011المؤسسة الوطنية للنشر واإلشهار, 

 978994721531ر.د.م.ك 

SH/1-922-13/1, SH/1-922-13/2 

  حسن، حسنى عبد الرحيم   .7296

بني سويف / حسنى عبد الرحيم   -المينا  -أسيوط-الوسطى [نص مطبوع] : سوهاجالمواقع األثرية بأقاليم مصر 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 223 -. 2011القاهرة : دار الوفا لدنيا الطباعة و النشر,  -حسن. 

 9789773277691ر.د.م.ك 

SH/1-913-21/1, SH/1-913-21/2 

  حسن، سليم احمد    .7297

عمان : مركز الكتاب األكاديمي,   -وص مسرحية / سليم احمد حسن. مسرح الطفل العربي [نص مطبوع] : نص
  سم.17سم*24ص. : غالف مل.مص. ; 410 -. 2013

 9789957350512ر.د.م.ك 

1-790-24/1, 1-790-24/6 

  حسن، سمير ابراهيم   .7298

ان : دار  عم -/ سمير ابراهيم حسن.  Introduction to Sociologyتمهيد في علم االجتماع [نص مطبوع] =  
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  286 -. 2012المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

SS/1-301-847/1, SS/1-301-847/2 

  حسن، صفوان طه    .7299

ص. : مص. 304 -. 2009عمان : دار الفكر,  -تاريخ األيوبيين و المماليك [نص مطبوع] / صفوان طه حسن. 
  سم.24مل. ; 

 9789957077211ر.د.م.ك  -ص. 304-ص300ص -صبيبليو. 

1-953-473/7, 1-953-473/8 

  حسن، كامل سرمك   .7300

ص. : غالف مصور  302 -. 2008عمان : اليازوري,  -إدارة المراسم [نص مطبوع] / كامل سرمك حسن. 
 سم. 24باأللوان ; 

1-658-26/1, 1-658-26/2 

  حسن، محمد خليفة    .7301

القاهرة : عين الدراسات و  -حضارة الشعوب السامية القديمة [نص مطبوع] / محمد خليفة حسن. دراسات في 
  سم.24ص. : مص. ; 172 -. 2010البحوث اإلنسانية و اإلجتماعية,  

 9789773222677ر.د.م.ك 



1-902-103/1, 1-902-103/2 

  حسن، محمود شمال   .7302

 Saykulujiat hitab alذبية الصورة و الثقافة الوافدة = سايكولوجية خطاب الفضائيات [نص مطبوع] : جا

fadaiyyat  .ص.237 -. 2014بيروت : دار الكتب العلمية,  -/ محمود شمال حسن  

 9782745180575ر.د.م.ك 

1-150-651/2, 1-150-651/3 

  حسن، نورهان منير    .7303

 -هان منير حسن; محمد سمير عبد الفناح. طريقة الخدمة االجتماعية في الدفاع االجتماعي [نص مطبوع] / نور

  سم. 24ص. ;  305 -. 2009[القاهرة] : المكتب الجامعي الحديث, 

 9774380534ر.د.م.ك 

SS/1-301-714/1, SS/1-301-714/2 

  حسن، هناء رجب    .7304

 -جب حسن. صعوبات التعلم [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق:برنامج متكامل / إيمان عباس علي; هناء ر

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 280 -. 2009عمان : دار المناهج, 

 995718234xر.د.م.ك 

1-370-676/1, 1-370-676/2 

  حسن،شوقي حساني محمود   .7305

معايير  -تصميم و نماذج برمجية المنهج-تطوير المنهج-تطوير المناهج [نص مطبوع] : رؤية معاصرة:المنهج
ص. 333 -. 2012القاهرة : المجموعة العربية للتدريب و النشر,  -محمود حسن.  جودة المنهج / شوقي حساني

  سم.  24: غالف ملون ; 

 9789776298293ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا ص:. 

1-370-917/1, 1-370-917/2 

 حسن،علي بكر    .7306

 416 -. 2004, القاهرة : دار غريب -علي بكر حسن.  / [Texte imprimé] الطبري و منهجه في التأريخ

سم 16*24ص. ;  . 

ISBN 9772157373 

SH/1-953-143/1, SH/1-953-143/2 

  حسناوي، توفيق    .7307

  -العمل في قطاع النظافة بين ظروف العمل ونظرة المجتمع [نص مطبوع] / سفيان يحياوي; توفيق حسناوي. 

  سم.  27*21ورقة ;  165  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019: علم االجتماع : المدية :  ل م د -ماستر

MMA.SS.1479/1 

  حسناوي، خديجة    .7308

ه/ [نص مطبوع] / زوليخة صفية; خديجة  1265-1220المواجهة األوروبية المصرية في عهد محمد علي (
  سم. 30*21ورقة ;  147 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -حسناوي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر



MMA.SH.428/1 

  حسناوي، سعاد    .7309

واقع العالقات العامة بالمراكز النفسية البيداغوجية لألطفال المعاقين ذهنيا بالبرواقية [نص مطبوع] / سعاد 
  سم. 30*21ورقة ;  103 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -حسناوي. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.235/1 

  حسناوي، فوزية بسمة   .7310

دور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في تحسين اآلداء الوظيفي للمؤسسة العمومية الجزائرية [نص مطبوع] / حياة  
  سم.  27*21ورقة ;  79 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بن سعيدان; فوزية بسمة حسناوي. 

 2019امة : المدية : ل م د : اتصال و عالقات ع -ماستر

MMA.SH.1273/1 

  حسنة، كمال   .7311

الجزائر : جامعة  -العالقات العثمانية الفرنسية في عهد السلطان سليم الثالث [نص مطبوع] / كمال حسنة. 
  .30*21ورقة ;   244 -. 2006الجزائر, 

 2006رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.012/1 

  حسني، سمية    .7312

المدية : جامعة  -الفعالية التنظيمة وعالقتها باإلتصال التنظيمي [نص مطبوع] / أمينة نزليوي; سمية حسني. 
  سم. 27*21ورقة ;  95 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1663/ 

  حسني، شريفة   .7313

  -داء العاملين بالمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / خيرة العارف; شريفة حسني. التكوين ودوره في تحسين آ

  سم.  30*21ورقة ;  169  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.886/1 

  حسني، فاروق    .7314

[د.م] : أكاديمية  -ص مطبوع] / فاروق حسني. وتداعيتها [ن  2001وثائق حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
  سم. 15*22ص ;  73 -. 2002الفنون, 

 9773052869ر.د.م.ك 

1-320-354/1, 1-320-354/2 

  حسني، فهيمة   .7315

 -دور تكنولوجيا اإلتصال في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / نعيمة سفير; فهيمة حسني. 

  سم.  27*21ورقة ;  102  -. 2020المدية, المدية : جامعة 

 2020ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1679/ 



  حسنين ، ابراهيم   .7316

  -. 2015القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -المؤرخون العرب في الوطن العربي [نص مطبوع] / ابراهيم حسنين. 

  سم. 17*24ص. ;  322

 978977733695ر.د.م.ك 

SH/1-902-147/1, SH/1-902-147/2 

  حسنين ، ابراهيم حسين   .7317

 322 -. 2013القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -تاريخ الدولة األموية [نص مطبوع] / ابراهيم حسين حسنين. 

  سم. 17*24ص. ; 

 978977634165ر.د.م.ك 

SH/1-953-780/1, SH/1-953-780/2 

  م محمد حسنين ، ابراهي  .7318

 310 -. 2014القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -تاريخ الدولة البيزنطية [نص مطبوع] / ابراهيم محمد حسنين. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789777330039ر.د.م.ك 

SH/1-940-87/1, SH/1-940-87/2 

  حسنين, بهاء السيد    .7319

ص. ; 208 -. 2008القاهرة : دار السحاب,  -  .1ط. -الوسائل التعليمية [نص مطبوع] / بهاء السيد حسنين. 
 سم.24

1-370-364/3, 1-370-364/1 

  حسنين, جمال مجدي    .7320

 -. 2005اإلسكندرية : دارالمعرفة الجامعية,  -سوسيولوجيا المجتمع [نص مطبوع] / جمال مجدي حسنين. 

 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  308

SS/1-301-90/1, SS/1-301-90/2 

  حسنين,محمد*   .7321

ص. ; 567 -. 1986الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,  -اإلستعمار الفرنسي [نص مطبوع] / محمد* حسنين. 
 سم.24

1-965-392/1 

  حسنين، ابراهيم محمد   .7322

القاهرة : دار التعليم الجامعي,   -تاريخ اإلسالم في المغرب العربي [نص مطبوع] / ابراهيم محمد حسنين. 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  311 -. 2016

 09789776341746ر.د.م.ك   -ص.  308 -ص. 295بيبليو: 

SH/1-953-704/1, SH/1-953-704/2 

  حسنين، ابراهيم محمد   .7323

 369 -. 2014القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -تاريخ الدولة العثمانية [نص مطبوع] / ابراهيم محمد حسنين. 

  سم.  17*24مصور ;  ص. : غالف

 9789776341739ر.د.م.ك  -ص. 368-ص.362بيبليو: 



SH/1-953-710/1, SH/1-953-710/2 

  حسنين، ابراهيم محمد   .7324

 -. 2016اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي,  -تاريخ الحضارة األوروبية [نص مطبوع] / ابراهيم محمد حسنين.  

  سم. 25ص. : غالف مصور. ;  396

 09789776341784ر.د.م.ك   -ص.  388 -ص. 383و: بيبلي 

SH/1-940-81/1, SH/1-940-81/2 

  حسنين، إبراهيم محمد   .7325

 319 -. 2014القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -تاريخ الدولة العباسية [نص مطبوع] / إبراهيم محمد حسنين. 

  سم.  17*24ص. : غالف مصور ; 

 9789776341661.ك ر.د.م -ص.  317 -ص. 315بيبليو:

SH/1-953-712/1, SH/1-953-712/2 

  حسنين، إبراهيم محمد   .7326

اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي,  -تاريخ اإلسالم في المغرب العربي [نص مطبوع] / إبراهيم محمد حسنين. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  311 -. 2016

 9789776341746ر.د.م.ك 

    حسنين،حسين محمد  .7327

ص. ;  162 -. 2006عمان : دارمجدالوي,  -بناء الشبكات الذهنية [نص مطبوع] / حسين محمد حسنين. 
  سم. 17×24

1-370-518/4, 1-370-518/5 

  حسيبه، مصطفى    .7328

 سم. 17×24ص ;  768 -. 2009عمان : دار أسامة,  -المعجم الفلسفي [نص مطبوع] / مصطفى حسيبه. 

1-103-5/3, 1-103-5/1 

  حسين , حمدي عبد المنعم محمد   .7329

القاهرة : دار المعرفة   -تاريخ الدولة العربية اإلسالمية [نص مطبوع] / حمدي عبد المنعم محمد حسين. 
 سم.17*24ص ; 304 -الجامعية, [د.ت]. 

SH/1-953-280/1, SH/1-953-280/2 

  حسين ، عدنان السيد    .7330

بيروت : مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات  -قضايا دولية [نص مطبوع] : األزمة العالمية / عدنان السيد حسين. 
  (طريق المعرفة). -سم. 21ص. : مص.مل. ; 120 -. 2010و النشر و التوزيع, 

 9789953515885ر.د.م.ك  -ص. 119-ص117ص. -مرا.ص.

1-940-9/1, 1-940-9/2 

  حسين ،خليل    .7331

بيروت :  -قضايا دولية معاصرة [نص مطبوع] : دراسة موضوعات في النظام العالمي الجديد / خليل حسين. 
 سم.24ص ; 550 -. 2007دار المنهل اللبناني, 

1-320-288/1, 1-320-288/2 



  حسين عباس، حسين وليد    .7332

ر إلدارة السلوك اإلنساني / ئاسو صالح سعيد علي; حسين وليد اإلرشاد النفسي [نص مطبوع] : االتجاه المعاص
  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  168 -. 2015عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع,  -حسين عباس. 

 9789957960629ر.د.م.ك   -ص.  168 -ص. 161بيبليو: 

SS/1-150-721/1, SS/1-150-721/2 

  حسين فرج, عبد اللطيف   .7333

 415 -. 2007عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -التعلم [نص مطبوع] / عبد اللطيف حسين فرج.  تحفيز

 سم.  24ص ; 

1-370-221/1, 1-370-221/2 

  حسين محمد حسنين    .7334

األردن :   -الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : أدوات التقويم / حسين محمد حسنين. 
  سم.24ص. ; 189 -دالوي للنشر و التوزيع, [د.ت]. دار مج

 9789957022761ر.د.م.ك 

1-370-245/1, 1-370-245/2 

  حسين محمد حسنين    .7335

  -الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : التخطيط لورشة تعليمية / حسين محمد حسنين. 

  سم. 24ص. ; 169 -األردن : دار مجدالوي, [د.ت].  -األولى. 

 9789957022747ر.د.م.ك 

1-370-246/1, 1-370-246/2 

  حسين محمد حسنين    .7336

  -الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : طرائق تبديد الملل / حسين محمد حسنين. 

  سم. 24ص. ; 222 -األردن : دار مجدالوي, [د.ت].  -األولى. 

 9789957022709ر.د.م.ك 

1-370-247/1, 1-370-247/2 

  حسين محمد حسنين    .7337

  -الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : التخطيط لدرس فعال / حسين محمد حسنين. 

  سم. 24ص. ; 205 -األردن : دار مجدالوي, [د.ت].  -األولى. 

 9789957022815ر.د.م.ك 

1-370-248/1, 1-370-248/2 

  محمد حسنين   حسين  .7338

عمان : دار   - الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : التعلم النشط / حسين محمد حسنين. 
  سم.24ص. ; 250 -مجدالوي, [د.ت].  

 9789957022822ر.د.م.ك 

1-370-249/1, 1-370-249/2 

  حسين محمد حسنين    .7339

  -ي [نص مطبوع] : تطوير المواد التعليمية / حسين محمد حسنين. الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العرب



  سم. 24ص. ; 305 -األردن : دار مجدالوي, [د.ت].  -األولى. 

 9789957022730ر.د.م.ك 

1-370-250/1, 1-370-250/2 

  حسين محمد حسنين    .7340

األولى.  -حسين محمد حسنين. الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : طرائق التدريس / 
  سم.24ص. ; 257 -األردن : دار مجدالوي, [د.ت].  -

 9789957022778ر.د.م.ك 

1-370-251/1, 1-370-251/2 

  حسين محمد حسنين    .7341

 -األولى.  -الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : مهارات المعلم / حسين محمد حسنين. 

  سم.24ص. ; 228 -ر مجدالوي, [د.ت].  األردن : دا 

 9789957022754ر.د.م.ك 

1-370-252/1, 1-370-252/2 

  حسين محمد حسنين    .7342

عمان :  -الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : عصف األفكار / حسين محمد حسنين. 
  سم. 24ص. ; 148 -دار مجدالوي, [د.ت]. 

 9789957022723ر.د.م.ك 

1-370-253/1, 1-370-253/2 

  حسين محمد حسنين    .7343

  -الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : طريقة حل المشكالت / حسين محمد حسنين. 

  سم.24ص. ; 160 -عمان : دار مجدالوي, [د.ت]. 

 9789957022716ر.د.م.ك 

1-370-254/1, 1-370-254/2 

  ين محمد حسنين  حس  .7344

الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : التدريس باستخدام طريقة المشروع / حسين محمد 
  سم. 24ص. ; 127 -عمان : دار مجدالوي, [د.ت].  -حسنين. 

 9789957022686ر.د.م.ك 

1-370-255/1, 1-370-255/2 

  حسين محمد حسنين    .7345

  -علمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : الدليل التعريفي بالرزمة / حسين محمد حسنين. الرزمة التدريبية للم

  سم.24ص. ; 66 -عمان : دار مجدالوي, [د.ت]. 

 9789957022839ر.د.م.ك 

1-370-256/1, 1-370-256/2 

  حسين محمد حسنين    .7346

عمان :   -مناقشة / حسين محمد حسنين. الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : طريقة ال



  سم. 24ص. ; 190 -دار مجدالوي, [د.ت]. 

 9789957022693ر.د.م.ك 

1-370-257/1, 1-370-257/2 

  حسين محمد حسنين    .7347

عمان :  -الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : التعلم ضمن فرق / حسين محمد حسنين. 
  سم. 24ص. ; 220 -مجدالوي, [د.ت]. دار 

 9789957022785ر.د.م.ك 

1-370-258/1, 1-370-258/2 

  حسين محمد حسنين    .7348

األولى.  -الرزمة التدريبية للمعلمين في الوطن العربي [نص مطبوع] : التعليم التشاركي / حسين محمد حسنين. 
  سم.24ص. ; 193 -األردن : دار مجدالوي, [د.ت].  -

 9789957022792.ك ر.د.م

1-370-259/1, 1-370-259/2 

  حسين, احمد فراج   .7349

 248 -. 2005االسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -تاريخ الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / احمد فراج حسين. 

 سم.  24ص. ; 

SH/1-250-17/1, SH/1-250-17/2 

  حسين, أحمد فراج   .7350

قاف في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / أحمد فراج حسين, محمد كمال الدين إمام.  نظام اإلرث و الوصايا و األو
 سم. 24ص. ;  248 -. 2002بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -

SH/1-250-10/1 

  حسين, أحمد فراج   .7351

: دار الجامعة  اإلسكندرية -أحكام الوصايا و األوقاف في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / أحمد فراج حسين. 
 سم. 24ص. ;  292 -. 2003الجديدة, 

SH/1-250-18/1 

 حسين, أحمد فراج   .7352

بيروت : الدار   -أحمد فراج حسين.  / [Texte imprimé] أحكام الوصايا و األوقاف في الشريعة اإلسالمية
سم 17*24ص. ;  368 -. 1989الجامعية,  . 

SH/1-250-89/1 

  منعم حسين, حمدي عبد ال  .7353

القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -تاريخ وحضارة المغرب واألندلس [نص مطبوع] / حمدي عبد المنعم حسين. 
 سم. 24*17ص ; 600 -[د.ت]. 

SH/1-953-279/1, SH/1-953-279/2 



  حسين, خالد حسن    .7354

زيادة السكانية, اإلدمان, التلوث, المرأة و قضايا معاصرة [نص مطبوع] : المشاركة السياسية, التنمية, األمية, ال
 24ص. : غالف مصور ملون ;  144 -. 2006القاهرة : دار و مكتبة اإلسراء,  -التطرف / خالد حسن حسين. 

  سم.

 9775265738ر.د.م.ك 

SS/1-301-212/1, SS/1-301-212/2 

  حسين, سالمة عبد العظيم   .7355

مطبوع] / سالمة عبد العظيم حسين, عوض هللا سليمان عوض هللا. إتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي [نص 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 303 -. 2006اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  -

 0612327977ر.د.م.ك 

1-370-90/1 

  حسين, سالمة عبد العظيم   .7356

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا  -عبد العظيم حسين.  اإلدارة الذاتية و ال مركزية التعليم [نص مطبوع] / سالمة
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 281 -. 2006الطباعة و النشر, 

 2592327977ر.د.م.ك 

SS/1-370-155/1, SS/1-370-155/2 

  حسين, سالمة عبد العظيم   .7357

 -. 2008: دار الجامعة,  مصر  -الجودة الشاملة واالعتماد التربوي [نص مطبوع] / سالمة عبد العظيم حسين. 

  سم.24ص. ; 612

 9773284069ر.د.م.ك 

1-370-413/4, 1-370-413/1 

  حسين, طه عبد العظيم    .7358

اإلسكندرية : دار الجامعة  -سيكولوجية العنف العائلي و المدرسي [نص مطبوع] / طه عبد العظيم حسين. 
 سم.24ص. : غالف ملون ; 447 -. 2007الجديدة, 

SS/1-370-163/1 

  حسين, عبد القادر    .7359

 -التفسير البالغي الميسر [نص مطبوع] : الجزء السادس و العشرون من القرآن الكريم / عبد القادر حسين. 

  سم. 24ص. ;  176 -. 2001القاهرة : دار غريب, 

 9772155214ر.د.م.ك 

SH/1-220-30/1, SH/1-220-30/2 

  حسين, عبد القادر    .7360

 -الغي الميسر [نص مطبوع] : الجزء الخامس والعشرون من القرآن الكريم / عبد القادر حسين. التفسير الب

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  139 -. 2001القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر, 

 6520215977ر.د.م.ك 

SH/1-220-19/1, SH/1-220-19/2 



  حسين, عدنان السيد    .7361

 212 -. 2001بيروت : مطبعة سيكو,   -دولية [نص مطبوع] / عدنان السيد حسين. العرب في دائرة النزاعات ال

 سم.  24ص. ; 

1-327-42/1, 1-327-42/2 

  حسين, عدنان السيد    .7362

بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و   -العالقات الدولية في اإلسالم [نص مطبوع] / عدنان السيد حسين. 
  سم. 24ف ملون ; ص. : غال 584 -. 2006النشر, 

 9953463018ر.د.م.ك 

1-327-108/1, 1-327-108/2 

  حسين, كمال الدين    .7363

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية  -المسرح التعليمي [نص مطبوع] : المصطلح و التطبيق / كمال الدين حسين. 
  سم.  24ص. ;  240 -. 2004للطباعة و النشر, 

 9772708612ر.د.م.ك 

1-792-23/1, 1-792-23/2 

  حسين, كمال الدين    .7364

اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,   -. 7ط. -مدخل لفن قصص األطفال [نص مطبوع] / كمال الدين حسين. 
  سم. 24ص ;  584 -. 2007

 0152388977ر.د.م.ك 

1-370-219/1, 1-370-219/2 

  حسين, محمد عبد الهادي   .7365

تنمية الذكاءات المتعددة [نص مطبوع] : توثيق اإلندماج برامج مجاالت قضايا و حلول / محمد عبد الهادي  
 سم.  24ص ;  399 -. 2007العين : دار الكتاب الجامعي,  -حسين. 

1-370-227/1, 1-370-227/2 

  حسين, محمد كامل   .7366

القاهرة : مكتبة النهضة   -طبوع] : تاريخها ،نظمها ،عقائدها / محمد كامل حسين. طائفة اإلسماعلية [نص م
 ).4(المكتبة التاريخية ;  -سم.  21ص. ;   190 -. 1959المصرية, 

1-240-9/1 

  حسين, محمد مقبول   .7367

بوعات  الجزائر : ديوان المط -محاضرات في تاريخ التشريع االسالمي [نص مطبوع] / محمد مقبول حسين. 
 سم. 24ص. ;   203 -الجامعية, [د.ت]. 

1-210-167/1 

  حسين، إيمان فتحي عبد المحسن   .7368

  -. 1ط. -حمالت التوعية اإلعالمية بقضايا المجتمع للشباب [نص مطبوع] / إيمان فتحي عبد المحسن حسين. 

  سم. 24ص.. : غالف مصور وملون. ;  327 -. 2016القاهرة : المكتب العربي للمعارف, 

 9789772769391ر.د.م.ك   -ص.  324 -ص. 301بيبليو: 



SH/1-001.5-778/1, SH/1-001.5-778/2 

  حسين، حسين فالح    .7369

عمان  -. 02ط. -علم النفس المرضي و العالج النفسي [نص مطبوع] / حسين فالح حسين, محمود كاظم محمود. 
  سم. 17*25غالف مصور. ; ص. :  164 -. 2015: مركز ديبونو لتعليم التفكير, 

 9789957900113ر.د.م.ك   -ص.  164 -ص. 161بيبليو: 

SS/1-150-722/6, SS/1-150-722/7 

  حسين، خليل    .7370

الجغرافيا السياسية [نص مطبوع] : دراسة األقاليم البرية والبحرية والدول وأثر النظام العالمي في متغيراتها /  
 سم. 17*24ص ;  496 -. 2009اللبناني,  بيروت : دار المنهل -خليل حسين. 

1-320-307/4, 1-320-307/5 

  حسين، خليل    .7371

.  2009بيروت : دار المنهل اللبناني,  -النظام العالمي الجديد و المتغيرات الدولية [نص مطبوع] / خليل حسين. 

 سم. 17*24ص ;  592 -

1-327-191/1, 1-327-191/2 

  حسين، خليل    .7372

بيروت : منشورات   -الدولية [نص مطبوع] : النظرية و الواقع : االشخاص و القضايا / خليل حسين.  العالقات
  سم.  24ىص : غالف ملون ;  1000 -. 2011الحلبي الحقوقية, 

 97886144011362ر.د.م.ك 

1-327-206/1, 1-327-206/2 

  حسين، خليل    .7373

بيروت : منشورات   -...الثوابت و المتغيرات / خليل حسين. النظام الدولي [نص مطبوع] : المفاهيم و األسس .
  سم. 17*25ص. : غالف ملون. ;   488 -. 2013الحلبي الحقوقية, 

 9786144014097ر.د.م.ك 

1-340-1/1, 1-340-1/2 

  حسين، سحر أمين   .7374

ص. : غالف    250 -. 2008عمان : دار دجلة,  -موسوعة التلوث البيئي [نص مطبوع] / سحر أمين حسين. 
  سم. 24مصور.باأللوان ; 

 9789957478964ر.د.م.ك  -ص.  240 -ص.239بيبليوغرافيا : 

SS/1-301-985/1 

  حسين، طه عبد العظيم    .7375

عمان : دار الفكر,   -التكنولوجيا / طه عبد العظيم حسين.  -التطبيق  -اإلرشاد النفسي [نص مطبوع] : النظرية 
  سم.  25ور. ; ص. : غالف مص 315 -. 2015

 9789957074121ر.د.م.ك   -ص.  315 -ص. 308بيبليو: 

SS/1-150-800/1, SS/1-150-800/2 



  حسين، عدنان السيد    .7376

بيروت : مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات و النشر  -تطور الفكر السياسي [نص مطبوع] / عدنان السيد حسين. 
  م. س24ص : غالف ملون ;  318 -. 2009و التوزيع, 

 9789953515397ر.د.م.ك 

1-320-409/1, 1-320-409/2 

  حسين، عدنان السيد    .7377

 24ص ;  312 -. 2010بيروت : مجد,  -. 3ط.  -نظرية العالقات الدولية [نص مطبوع] / عدنان السيد حسين. 

  سم.

 9789953515830ر.د.م.ك 

1-327-198/4, 1-327-198/5 

  حسين، عدنان السيد    .7378

[د.م] : مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات   -لية [نص مطبوع] : التوسع االطلسي / عدنان السيد حسين. قضايا دو
  سم. 17ص ;  120 -. 2009و النشر و التوزيع, 

 9789953515670ر.د.م.ك 

1-327-227/1, 1-327-227/2 

  حسين، يوسف عبد علي   .7379

ص. : غالف    281 -. 2016عمان : دار دجلة,  -اإلعالم السياسي [نص مطبوع] / يوسف عبد علي حسين. 
  سم. 18*25مصور. ; 

 9957715229ر.د.م.ك   -ص.  276 -ص. 255بيبليو: 

SH/1-001.5-775/1, SH/1-001.5-775/2 

  حسين،أحمد فراج   .7380

, بيروت : الدار الجامعية -الملكية و نظرية العقد فى الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / أحمد فراج حسين. 

 (لمكتبة القانونية).  -سم.  24ص. ;  336 -د.ت. 

SH/1-210-30/1 

  حسين،سالمة عبد العظيم   .7381

 -. 2006عمان : دار الفكر,  -الذكاء الوجداني للقيادة التربوية [نص مطبوع] / سالمة عبد العظيم حسين. 

  سم.24ص. ; 272

 8445079957ر.د.م.ك 

1-370-304/1 

  حسين،طه عبد العظيم    .7382

عمان  -إستراتيجيات إدارة الصراع المدرسي [نص مطبوع] / سالمة عبد العظيم حسين; طه عبد العظيم حسين. 
  سم. 17×24ص. ; 350 -. 2007: دار الفكر, 

 9957074687ر.د.م.ك 

1-370-516/2, 1-370-516/1 

  حسين،عبد المنعم خيري   .7383

عمان : مركز  -. 1ط. -لفن و التربية الفنية [نص مطبوع] / عبد المنعم خيري حسين. القياس و التقويم في ا



  سم.  24ص. : غالف ملون ; 460 -. 2011الكتاب األكاديمي, 

 9789957350154ر.د.م.ك  -. 460-443بيبليوغرافيا:ص

1-370-805/1, 1-370-805/2 

  حسين،محمد عبد الهادي   .7384

اإلمارات   -. 1ط. -إلى الفهم و االستيعاب [نص مطبوع] / محمد عبد الهادي حسين.  المناهج المتعددة و الطريق
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 363 -. 2007: دار الكتاب الجامعي, 

1-370-697/1, 1-370-697/2 

  حسيني، المسعود   .7385

اإلسالمية / رافع زيتوني;  التربية المتحفية وواقعها [نص مطبوع] : المتحف الوطني لآلثار القديمة والفنون 
  سم. 30*21ورقة ;  89 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -المسعود حسيني. 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.124/1 

  حضري، جمال    .7386

ص.  293 -.  2010بيروت : مجد,  -المقاييس األسلوبية في الدراسات القرآنية [نص مطبوع] / جمال حضري. 
  سم. 17*24; 

 9789953515717ر.د.م.ك 

1-220-192/1, 1-220-192/2 

  حضري، فاطمة   .7387

المعالم األثرية الدينية وأثرها في المجتمع "زاوية البو عبد هللا" [نص مطبوع] / أمال بن شلف; فاطمة حضري.  
  سم.  30*21ورقة ;  152 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016فنون : المدية : ل م د :  -ماستر

MMA.ART.579/1 

  حطيط, كاظم    .7388

القاهرة : مكتبة الدار   -. 3ط. -أعالم و رواد في األدب العربي [نص مطبوع] : الجزء األول / كاظم حطيط. 
  سم. 24ص. ;  256 -. 2003العربية, 

 9953440085ر.د.م.ك 

1-928-64.1/1, 1-928-64.1/2 

  حطيط, كاظم    .7389

القاهرة : مكتبة الدار   -. 3ط. -و رواد في األدب العربي [نص مطبوع] : الجزء الثاني / كاظم حطيط. أعالم 
  سم. 24ص. ;  474 -. 2003العربية, 

 9953440085ر.د.م.ك 

1-928-64.2/1, 1-928-64.2/2 

  حفظي, إحسان    .7390

ص. :  358 -. 2006لمعرفة الجامعية, اإلسكندرية : دار ا -علم اجتماع التنمية [نص مطبوع] / إحسان حفظي. 
 سم.  24غالف مصور باأللوان ; 



SS/1-301-188/1, SS/1-301-188/2 

  حفظي, إحسان    .7391

ص. :  358 -. 2006القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -علم إجتماع التنمية [نص مطبوع] / إحسان حفظي. 
 سم.  24غالف ملون ; 

SS/1-301-333/1, SS/1-301-333/2 

  حفني, عبد الحليم    .7392

 304 -. 2000القاهرة : مكتبة اآلداب,  -أسلوب الوعيد في القرآن الكريم [نص مطبوع] / عبد الحليم حفني. 

  سم.  24ص. ; 

 1305241977ر.د.م.ك 

SH/1-220-3/1 

: دار  الجزائر  -. حقائق عن الحرب التحريرية [نص مطبوع] : رصدتها شخصيات نضالية و تاريخية  .7393
  سم.24ص. : مص.مل. ; 416 -. 2012الهدى, 

 9789947265574ر.د.م.ك 

1-965-745/1 

  حقي, توفيق سعد    .7394

ص. :  427 -. 2000عمان : دار وائل للنشر,  -مبادىء العالقات الدولية [نص مطبوع] / توفيق سعد حقي. 
  سم.  24غالف مصور ; 

 9051119957ر.د.م.ك  -. 425-407ص: -بيبليوغرافيا ص

1-327-2/1, 1-327-2/2 

 حقيقي،نور الدين    .7395

الياس   .Trad ;العلوم االجتماعية و أساس السلطة السياسية / نور الدين حقيقي : [Texte imprimé] الخلدونية
سم 11.5*17.5ص. ;  166 -. 1984الجزائر : المطبعة الجهوية بوهران,  -خليل.  . 

SS/1-301--1147/1 

  حكيم, بن الشيخ    .7396

 214 -. 2013الجزائر : دارهومة,  -محاضرات و نصوص في ما قبل التاريخ [نص مطبوع] / بن الشيخ حكيم. 

  سم.  22ص. ; 

 9789961657225ر.د.م.ك  -. 192ص. -189بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-902-140/1 

  حكيمي، سميرة   .7397

ات والتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي [نص مطبوع] /  مستوى الطموح وعالقته بكل من تقدير الذ
  سم.  27*21ورقة ;  162 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -نادية قطار; سميرة حكيمي. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1063/1 

  حالح، بالل   .7398

العاملين في مؤسسات التعليم العالي [نص مطبوع] / عمار سالمي; بالل دور الثقافة التنظيمية في تحسين آداء 



  سم. 27*21ورقة ;  75 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -حالح. 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1271/1 

  حالق, حسان    .7399

 492 -. 2004بيروت : دار النهضة العربية,  -ق. قضايا و مشكالت العالم العربي [نص مطبوع] / حسان حال

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-301-403/1, SS/1-301-403/2 

  حالق, حسان    .7400

مناهج الفكر و البحث التاريخي و العلوم المساعدة و تحقيق المخطوطات [نص مطبوع] : مع دراسة لألرشيف 
ص :  580 -. 2004بيروت : دارالنهضة العربية,  -لدولي / حسان حالق. العثماني و اللبناني و العربي و ا

 سم. 17*24مص.مل. ; 

SH/1-953-222/1, SH/1-953-222/2 

  حالق, وائل    .7401

  -نشأة الفقه اإلسالمي و تطوره [نص مطبوع] / وائل حالق; رياض الميالدي; فهد بن عبد الرحمن الحمودي. 

  سم.17*24ص. : غالف ملون ;   319 -. 2007, ليبيا : دار المدار اإلسالمي

 4311299959ر.د.م.ك 

SH/1-250-45/1, SH/1-250-45/2 

  حالق، حسان    .7402

بيروت : دار النهضة   -المعالم التاريخية و األثرية و السياحية في العالم العربي [نص مطبوع] / حسان حالق. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 352 -. 2009العربية, 

 9789953513232ر.د.م.ك 

SH/1-913-26/1, SH/1-913-26/2 

  حالق، حسان    .7403

بيروت : دار النهضة العربية,   -تاريخ الشعوب اإلسالمية الحديث و المعاصر [نص مطبوع] / حسان حالق. 
  سم.24ص. : مل. ; 486 -. 2000

 ص 482-ص481ص -بيبليو.ص

1-953-498/1, 1-953-498/2 

  حالوة ، محمد السيد    .7404

القاهرة : المكتب   -األدب القصصي للطفل [نص مطبوع] : منظور اجتماعي و نفسي / محمد السيد حالوة. 
  ص.  262ص. ;  262 -. 2003الجامعي الحديث, 

 9715902304ر.د.م.ك 

SS/1-370-1060/1, SS/1-370-1060/2 

  حالوة، محمد السيد    .7405

و الفيس بوك [نص مطبوع] / محمد السيد حالوة; رجاء علي   العالقات االجتماعية للشباب بين دردشة االنترنت
 سم. 24ص. : غالف مصور باألوان ;  346 -. 2011االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -عبد العاطي. 



SS/1-301-784/1, SS/1-301-784/2 

  حالوة، محمد السيد    .7406

 167 -. 2016القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -ة. اإلعاقة العقلية و األسرة [نص مطبوع] / محمد السيد حالو

  ).1(سلسلة دراسات و قضايا التربية الخاصة و التأهيل ;  -سم.   17*24ص. : غالف مصور. ; 

 ص. 161 -ص. 145بيبليو: 

SS/1-301-1067/1, SS/1-301-1067/2 

  حالوة،محمد السيد.    .7407

اإلسكندرية. : المكتب الجامعي  -] / محمد السيد. حالوة. تثقيف الطفل بين المكتبة والمتحف. [نص مطبوع
 سم.24ص. : غالف ملون ومصور. ; 272 -. 2002الحديث., 

SH/1-020-24/1, SH/1-020-24/2 

  حالوي، مصطفى محمود   .7408

بيروت : دار األرقم, دت.   -معالم الحضارة في عصر صدر اإلسالم [نص مطبوع] / مصطفى محمود حالوي. 
  سم.24ص. : مص. مل. ; 360 -

 ص 352-ص367ص -بيبليو.ص

1-953-470/4, 1-953-470/1 

  حلبي،علي عبد الرزاق    .7409

االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,   -. 4ط.  -علم اجتماع السكان [نص مطبوع] / علي عبد الرزاق حلبي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 490 -. 2007

SS/1-301-668/1, SS/1-301-668/2 

  حلة، سامية   .7410

المدية : جامعة  -الضغط النفسي وعالقته بالسلوك العدواني لدى تالميذ البكالوريا. [نص مطبوع] / سامية حلة. 
  سم. 27*21ورقة ;  93 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1610/1 

  حلفاوي، حميد    .7411

 -بين النمط اإلجتماعي المتبع والوالء التنظيمي. [نص مطبوع] / عبد النور بن قرنوس; حميد حلفاوي. المنظمة 

  سم.  27*21ورقة ;  103  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1658/1 

  حلمي مصطفى,محمود    .7412

القاهرة : مكتبة القاهرة الحديثة,  -م [نص مطبوع] / محمود حلمي مصطفى. العالم الثالث ومؤتمرات السال
 سم.24ص. ; 387 -. 1969

1-953-358/1 

  حلمي, أحمد زكي   .7413

ص. :  242 -. 2007القاهرة : دار الفجر للنشر و التزيع,  -الصحة المهنية [نص مطبوع] / أحمد زكي حلمي. 



  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 977958139xك ر.د.م.

SS/1-301-559/1, SS/1-301-559/2 

  حلمي, محمد مصطفى    .7414

 -. 1971القاهرة : دار المعارف,  -إبن الفارض والحب اإلالهي [نص مطبوع] / محمد مصطفى حلمي. 

  سم.24ص. ; 430

 427-424ص: -كشاف ص 423-418ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-189-40/1 

  حلمي, مصطفى    .7415

بيروت : دار   -. 3ط. -و المذاهب الفلسفية [نص مطبوع] : نحو منهج لدراسة الفلسفة / مصطفى حلمي.  اإلسالم
  سم.  24ص. ;   344 -. 2005الكتب العلمية, 

 2745147099ر.د.م.ك 

SH/1-189-60/1 

  حلمي, مصطفى    .7416

كتاب النكير على منكري النعمة من األسرار الخفية وراء إلغاء الخالفة العثمانية [نص مطبوع] : دراسة حول 
  سم. 24ص. ;  222 -. 2004بيروت : دار الكتب العلمية,  -الدين و الخالفة و األمة / مصطفى حلمي. 

 2745141392ر.د.م.ك 

1-320-199/1, 1-320-199/2 

  حلوش, عبد القادر    .7417

 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر [نص مطبوع] / عبد القادر حلوش. 

  سم.24ص. ; 292

 996167085xر.د.م.ك 

1-965-361/6, 1-965-361/4 

  حلوي، حسيبة   .7418

م / تركية مزروق; حسيبة   03-02األضرحة الجنائزية النوميدية [نص مطبوع] : أهميتها وطرق حمايتها "القرن 
  سم. 30*21ورقة ;  118 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -حلوي. 

 2016ل م د : المدية :  -ماستر

MMA.art.355/1 

  حليفة, محمد البدوي الصافي    .7419

اإلسكندرية : المكتب  -المهارات المهنية لألخصائي اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد البدوي الصافي حليفة. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   214 -. 2005الجامعي الحديث, 

 ل

SS/1-301-179/1, SS/1-301-179/2 

  حلياللي، هشام   .7420

واقع اإلتصال التنظيمي في النوادي الرياضية لكرة القدم "نادي أولمبي المدية المحترف لكرة القدم" [نص  



  سم.  30*21ورقة ;  105 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / هشام حلياللي. 

 2014:  2014ل م د : اتصال و عالقات عامة :  -ماستر

MMA102/1 

  حليمي، نعيمة    .7421

م) [نص مطبوع] / فتيحة لعرجوم; نعيمة  17-16ه/11-10الدولة العثمانية ومسلمي األندلس خالل القرنين (
  سم. 30*21ورقة ;  131 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -حليمي. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.045/1 

  د, مجدي  حما  .7422

الصهيوني [نص مطبوع] / مجدي حماد, أنيس صايغ ابراهيم  -نحو استراتيجية و خطة عمل للصراع العربي 
 سم. 24ص. ;  204 -. 2000بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -الدقاق. 

1-327-34/1, 1-327-34/2 

  حماد, محمد   .7423

القاهرة : دار الكتب العلمية للنشر  -. 2ط. -مطبوع] / محمد حماد. تكنولوجيا الرسم المعماري واإلخراج [نص 
 سم.24ص. : مصور:غالف مصور: ملون ;  292 -. 1997والتوزيع, 

1-720-8/1, 1-720-8/2 

  حماد, محمد   .7424

لنشر القاهرة : دار الكتب العلمية ل -. 2ط. -التفاصيل المعمارية [نص مطبوع] / محمد حماد; تقديم سيد كريم. 
  سم. 29ص. : إيض:غالف مصور ;  155 -. 1994والتوزيع, 

 8535035977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافية. 

1-720-10/1, 1-720-10/2 

  حماد، أحمد   .7425

القاهرة : دار العلوم,   -. 1ط. -اليهود في التاريخ القديم [نص مطبوع] : مشروع رؤية جديدة / أحمد حماد. 
  سم.24ص. ; 375 -. 2009

 9773802116م.ك ر.د.

1-902-88/4, 1-902-88/1 

  حماد، بن عيسى    .7426

م [نص مطبوع] / صالح الدين شواش; بن 1962م/1954إسهامات المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية 
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -عيسى حماد. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1166/1 

  حمادات، محمد حسن محمد   .7427

المناهج التربوية [نص مطبوع] : نظرياتها، مفهومها، أسسها، عناصرها، تخطيطها، تقويمها / محمد حسن محمد 
  سم. 17*24ص. : مصور و ملون ; 251 -. 2008األردن : دار الحامد,   -حمادات. 

 9789957324309ر.د.م.ك  -ا. 



1-370-480/13, 1-370-480/14 

  حمادات،محمد حسن محمد   .7428

 -السلوك التنظيمي و التحديات المستقبلية في المؤسسات التربوية [نص مطبوع] / محمد حسن محمد حمادات. 

  سم. 24ص. ; 358 -. 2008عمان : دار الحامد,  -. 1ط.

 53163299579ر.د.م.ك 

1-370-591/1, 1-370-591/2 

  حمادات،محمد محسن محمد   .7429

نظومة التعليم وأساليب تدريس [نص مطبوع] : الرياضيات،اللغة اإلنجليزية،الكيمياء،األنشطة م
. 2008عمان : دارالحامد,  -التعليمية،تكنولوجيا التعليم،تدريب،ابداع،نظام الجودة / محمد محسن محمد حمادات. 

  سم. 17×24ص ;  380 -

 9789957324209ر.د.م.ك 

1-370-508/4, 1-370-508/5 

  حمادة, محمد ماهر    .7430

الوثائق السياسية واإلدارية للعهود الفاطمية واألتابكية و األيوبية [نص مطبوع] : دراسة ونصوص / محمد ماهر  
  ).4(سلسلة وثائق اإلسالم ;  -. 14سم*24ص. ; 448 -. 1985بيروت : مؤسسة الرسالة,   -. 2ط . -حمادة. 

 439-433كشاف ص.ص:  432-429بيبليوغرافية ص.ص: 

SH/1-953-63/1 

  حمادة, محمد ماهر    .7431

بيروت   -. 2ط. -وثائق الحروب الصليبية و الغزو المغولي للعالم اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد ماهر حمادة.  
  ). 05(سلسلة وثائق اإلسالم ;  -سم.  17*23ص. ;  488 -. 1982: مؤسسة الرسالة, 

 485-481ص: -كشاف ص  480-477ص: -ببليوغرافيا ص

SH/1-953-96/1 

  حمادة, مصطفى عمر    .7432

مصر : دار المعرفة  -المدخل لدراسة اإلنسان والمجتمع والثقافة [نص مطبوع] / مصطفى عمر حمادة. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللولن ;  342 -. 2008الجامعية, 

SS/1-301-484/1, SS/1-301-484/2 

  حمادو، عبد العزيز    .7433

. 2015المدية : جامعة المدية,  -جرد المعالم األثرية العثمانية بمدينة المدية [نص مطبوع] / عبد العزيز حمادو. 

  سم.  30*21ورقة ;  89 -

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.139/1 

  حمادوش، إلهام    .7434

م) [نص مطبوع] / أحالم   16-13ه/7-10لتجارة الخارجية في العصر الوسيط (دور األسرة المغربية في ا
  . CDسم +  29*21ورقة ;  82 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -غياطو; إلهام حمادوش. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1879 



  حمادوش، أمال   .7435

  -الضغوط النفسية. [نص مطبوع] / خديجة لونيس; أمال حمادوش. الذكاء اإلنفعالي وعالقته بأساليب مواجهة 

  سم.  27*21ورقة ;  103  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1615/1 

  حمادي، إيمان    .7436

مطبوع] : 'دراسة مسحية على عينة  الرقابة في المؤسسات اإلعالمية و أثرها على األداء المهني الصحفي [نص 
 121 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -من الصحفيين إلذاعة المدية الجهوية' / أمينة حمادي; إيمان حمادي. 

  . CDسم +  29*21ورقة ; 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2014 

  حمادي، محمد ضاري    .7437

بيروت   -مطبوع] : وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية / محمد ضاري حمادي. الحديث النبوي الشريف [نص 
 سم. 17*24ص. ;  508 -. 2009: الدار العربية للموسوعات, 

SH/1-230-17/1, SH/1-230-17/2 

  حماش، جويدة    .7438

ديات / جويدة  بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم والجبل امصطفى فاسي [نص مطبوع] : مقاربة في السر
  سم. 21ص. ;  294 -. 2007(د.م) : منشورات األوراس,  -حماش. 

 996185201Xر.د.م.ك 

SH/1-030-41/1 

  حماميد , حسينة   .7439

الجزائر : دار االرشاد   -) [نص مطبوع] / حسينة حماميد. 1962-1961المنظمة العسكرية السرية في الجزائر (
(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة  -سم.   24: غالف مص.و مل. ; ص.   416 -. 2013للنشر و التوزيع, 

  الثقافة).

 9789947955307ر.د.م.ك 

1-965-788/3, 1-965-788/1 

  حماميد,حسينة   .7440

الجزائر :  -/ حسينة حماميد.  1962-1954المستوطنون األوربيون و الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : 
 سم. 24ص. ; 267 -. 2007منشورات الحبر, 

1-965-445/1, 1-965-445/2 

  حمانة، البخاري    .7441

 296 -. 2010الجزائر : دار الغرب للنشروالتوزيع,  -فلسفة الثورة الجزائرية [نص مطبوع] / البخاري حمانة. 

  (منشورات مخبر األبعاد القيمية بالجزائر).  -سم.  24ص. ; 

 9789961545273ر.د.م.ك   -ص.  294 -.ص 287ص. بيبليو:  286 -ص. 261المالحق: 

1-965-483/3, 1-965-483/1 



  حماني، أحمد   .7442

صراع بين السنة و البدعة أو القصة الكاملة للسطو باإلمام الرئيس عبد الحميد بن باديس [نص مطبوع] : الجزء  
 -سم.  24ص. ;  400 -. 2013الجزائر : عالم المعرفة للنشر و التوزيع,  -األول / أحمد حماني; عادل سعيدي. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).

 9789947912430ر.د.م.ك 

1-210-246.1/1 

  حمبلي، هدى    .7443

اإلشهار التلفزيوني وتأثيره على الهوية الثقافية للشباب الجزائري [نص مطبوع] / فيصل يحياوي; هدى حمبلي. 
  سم.  30*21ورقة ;  165 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.527/1 

 حمد،عبد الوهاب حسن    .7444

عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -عبد الوهاب حسن حمد.  / [Texte imprimé] التغليب في القرآن الكريم
سم 17*24ص. ;  192 -. 2010 . 

ISBN 9789957246044 

SH/1-220-105/1 

  حمد،نازلي صالح    .7445

غالف ملون ;   - . 1974[د.م] : مكتبة األنجلو المصرية,  -بحوث في التربية [نص مطبوع] / نازلي صالح حمد. 
 ص.339سم. +  24

1-370-827/1 

  حمدان , جمال   .7446

القاهرة : دار الكتاب   -مال حمدان. شخصية مصر الوسيط [نص مطبوع] : دراسة في عبقرية المكان / ج
  سم. 24ص. : غالف ملون ومصور ;  403 -. 2014الحديث, 

 9770709379ر.د.م.ك  -خريطة. 

SH/1-953-675/1, SH/1-953-675/2 

  حمدان بن عثمان خوجة   .7447

ؤسسة الوطنية الجزائر : منشورات الم -المرآة [نص مطبوع] / حمدان بن عثمان خوجة, محمد العربي الزبيري. 
 سم. 24ص. : ايض. ; 278 -للنشر و االشهار, [د.ت]. 

1-965-99/1 

  حمدان, عبد المطلب عبد الرزاق    .7448

اإلسكندرية :   -الحقوق المتعلقة بالطفل في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / عبد المطلب عبد الرزاق حمدان. 
 سم. 24 ص. : غالف مصور ; 179 -. 2005دار الفكر الجامعي, 

SH/1-210-73/1 

  حمدان, محمد   .7449

عمان : دار كنوز المعرفة,  -مشاكل اإلدارة المدرسية و الطرق الحديثة لمعالجتها [نص مطبوع] / محمد حمدان. 



  سم. 24ص. : غالف مصور ; 167 -. 2006

 0024639957ر.د.م.ك 

SS/1-370-108/1, SS/1-370-108/2 

  حمدان, محمد سعيد   .7450

:  ULHK -[نص مطبوع] / محمد سعيد حمدان.  1956-1948سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية 

  سم.24ص. ; 492 -. 2006اليازوري, 

 492ص-471بيبليو.:ص

SH/1-953-382/1, SH/1-953-382/2 

  حمدان, نهلة ياسين    .7451

بيروت : مركز  -طبوع] / نهلة ياسين حمدان; سمير كرم. الوساطة في الخالفات العربية المعاصرة [نص م
  ).46(سلسلة أطروحات الدكتوراة ;  -سم.  24ص. ;  342 -.  2003دراسات الوحدة العربية, 

 9953431620ر.د.م.ك 

1-327-30/1, 1-327-30/2 

  حمدان، محمد سعيد   .7452

القاهرة : الشركة   -. 02ط. -مد سعيد حمدان. تاريخ العالم الحديث و المعاصر [نص مطبوع] / فائق طهبوب; مح
 17*25ص. : غالف مصور. ;  518 -. 2016العربية المتحدة للتسويق و التوريدات : جامعة القدس المفتوحة, 

  سم.

 9789776274051ر.د.م.ك   -ص.  518 -ص. 515بيبليو: 

SH/1-902-136/1, SH/1-902-136/2 

  حمدان، محمود أحمد    .7453

 A Comprehensive engineeringالعلم الهندسي الشامل [نص مطبوع] : إنكليزي/ عربي = قاموس دار 

dictionary: Engineering   &technical terms: English/Arabic  .2ط. -/ محمود أحمد حمدان .- 

 سم. 28ص. : غالف مصور باأللوان ;  1401 -. 2007بيروت : دار العلم للماليين, 

SH/1-030-27/1, SH/1-030-27/2 

  حمدان، هشام   .7454

المدية : جامعة  -الحوافز بين واقع المؤسسة وتصورات العمال [نص مطبوع] / سميرة دحماني; هشام حمدان. 
  سم. 30*21ورقة ;  150 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.569/1 

  حمدان، هشام   .7455

المدية : جامعة  -قع المؤسسة وتصورات العمال [نص مطبوع] / سميرة دحماني; هشام حمدان. الحوافز بين وا
  سم. 30*21ورقة ;  150 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.569/1 

  حمدان،محمد سعيد   .7456

[نص مطبوع] : التعليم و البحث العلمي في مشروع   , المؤتمر الدولي السادس للمركز العربي للتعليم و التنمية1



 -النهضة العربية آفاق نحو مجتمع المعرفة / ضياء الدين زاهر; محمد ابراهيم منصور; محمد سعيد حمدان. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ; 922 -. 2011االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

 1محتوي في : , 

1-370-767.1/1, 1-370-767.1/2 

  حمداني، رفيقة   .7457

عالقة الدولة العثمانية بالزعامات المحلية في بالد المغرب العربي (تونس، ليبيا، المغرب األقصى). [نص  
  .CDسم +  27*21ورقة ;  101 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / رتيبة كروم; رفيقة حمداني. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1860 

  حمداني، فلة   .7458

المدية :  -دور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز اإلتصال المؤسساتي [نص مطبوع] / نادية لكحالي; فلة حمداني. 
  سم.  37*21ورقة ;  103 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1677/1 

  حمدى،على    .7459

القاهرة : دار الكتاب الحديث ; الكويت : دار  -ولوجية اإلتصال وضغوط العمل [نص مطبوع] / على حمدى. سيك
  سم.  24ص : غالف ملون ;   312 -. 2008الكتاب الحديث, 

 9783501418ر.د.م.ك 

1-150-370/4, 1-150-370/1 

  حمدي الجبوري, ساجر ناص    .7460

بيروت :   -لنظم العالمية [نص مطبوع] / ساجر ناص حمدي الجبوري. حقوق اإلنسان السياسية في اإلسالم و ا
 سم. 24ص ; 412 -. 2005دار الكتب العلمية, 

1-320-216/1, 1-320-216/2 

  حمدي علي الفرماوي    .7461

األردن :   -. 1ط. -الصوت) / حمدي علي الفرماوي. -اللغة-النطق-إضطرابات التخاطب [نص مطبوع] : (الكالم
  سم.24ص. ; 240 -. 2009 دار صفاء,

 9789957243913ر.د.م.ك 

1-370-351/1, 1-370-351/2 

  حمدي، أحمد   .7462

الجزائر : وزارة الثقافة,   -الثورة الجزائرية و اإلعالم [نص مطبوع] : دراسة في اإلعالم الثوري / أحمد حمدي. 
  سم.  13*22ص. : غالف مصور. ;  221 -. 2007

 9789947241479ر.د.م.ك  -ص.  219 -ص. 214بيبليو: ص. 212 -ص. 198المالحق: 

SH/1-965-997/1 

  حمدي، علي    .7463

  -. 2012القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -سيكولوجية اإلتصال و ضغوط العمل [نص مطبوع] / علي حمدي. 



  (الصحة النفسية و علم النفس الصناعي).  -ص. 312

 9773501418ر.د.م.ك 

1-150-649/1, 1-150-649/2 

  حمدي،نرجس    .7464

القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات,  -تكنولوجيا التربية [نص مطبوع] / نرجس حمدي. 
 سم.24ص. ; 392 -. 2008

1-370-297/2, 1-370-297/1 

  حمرراس، نورة    .7465

م) [نص مطبوع] / هجيرة شعير; نورة  1856-1853ه/1269-ه1272(حرب القرم الخلفيات والتداعيات  
  سم. 27*21ورقة ;  115 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -حمرراس. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1356/1 

  حمروش ، عبد المالك    .7466

ن عبقرية ثورة التحرير و ضالل الثورة / التربية و الشخصية الجزائرية العربية اإلسالمية [نص مطبوع] : بي
 سم. 13*21ص. ;  150 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -عبد المالك حمروش. 

SS/1-370-1106/1, SS/1-370-1106/2 

  حمزاوي، كريمة   .7467

  دور القائم باإلتصال في تفعيل اإلستراتيجية اإلتصالية في المؤسسات األمنية الجزائرية [نص مطبوع] / أسماء

  سم.  27*21ورقة ;   81 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -زرايقي; كريمة حمزاوي. 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1262/1 

  حمزة ، أحمد ابراهيم   .7468

ص. ;  276 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -إدارة المؤسسات االجتماعية [نص مطبوع] / أحمد ابراهيم حمزة. 
  سم. 17*24

 9789957970109ر.د.م.ك 

SS/1-362-22/1, SS/1-362-22/3 

  حمزة ، ميمونة ميرغني   .7469

 -. 2015عمان : دار الخليج,  -دراسات في منهجية البحث التاريخي [نص مطبوع] / ميمونة ميرغني حمزة. 

  سم. 17*24ص. ;  192

 9789957708701ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-41/1, SH/1-001.4-41/2 

  حمزة، أحمد إبراهيم   .7470

عمان : دار المسيرة,   -/ أحمد إبراهيم حمزة.  Social Planningالتخطيط اإلجتماعي [نص مطبوع] = 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  317 -. 2015

 9789957970116ر.د.م.ك   -ص.  293 -ص. 293بيبليو: 



SS/1-301-1049/1, SS/1-301-1049/2 

  حمزة، أحمد عبد الكريم   .7471

 -. 2008عمان : دارالثقافة,  -سيكولوجية عسر القراءة [نص مطبوع] : الديسلكسيا / أحمد عبد الكريم حمزة. 

  سم. 18*  25ص. : غالف ملون ;  128

 9789957162955ر.د.م.ك 

1-370-546/2, 1-370-546/1 

  حمزة، رباحي   .7472

المدية :  -اب بداء السكري [نص مطبوع] / بياتة محمد; رباحي حمزة. مستوى تقدير الذات لدى المراهق المص
  سم.  30*21ورقة ;  156 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.614/1 

  حمزة، رباحي   .7473

المدية :  -احي حمزة. مستوى تقدير الذات لدى المراهق المصاب بداء السكري [نص مطبوع] / بياتة محمد; رب
  سم.  30*21ورقة ;  156 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.614/1 

  حمزة، رحيمة   .7474

ه) بالمكتبة   13دراسة فنية تحليلية لمخطوط فارسي مزوق ومصور [نص مطبوع] : مخطوط عين الحياة (القرن 
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مة حمزة. الوطنية الجزائرية / رحي

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1112/1 

  حمزة، سعاد    .7475

  -دور مواقع التواصل اإلجتماعي في نشر األخبار الكاذبة [نص مطبوع] / سعاد بن بومزيرة; سعاد حمزة. 

  .CDسم +  29*21ورقة ;  168  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1981 

  حمزة، كمال   .7476

م [نص مطبوع] : من خالل الجريدة الرسمية الفرنسية / 1954-1919القضية الجزائرية أمام البرلمان الفرنسي"
  سم. 30-21ص ;  498 -. 2010الجزائر : جامعة الجزائر,  -كمال حمزة. 

 2010دكتوراه : تاريخ : الجزائر : 

DA006/1 

  حمزة، مختار    .7477

 352 -. 1956مصر : دار المعارف,  -سيكولوجية المرضى و ذوى العاهات [نص مطبوع] / مختار حمزة. 

  التكاملي).(منشورات جماعة علم النفس التكاملي : منشورات جماعة علم النفس  -سم.  17*23ص. : مجلد. ; 

 ص. 350بيبليوغرافيا: 

1-150-713/1 



  حمالوي، نصيرة    .7478

توظيف مبدأ التقية في حركة أبي يزيد مخلد بن أبي كيداد الخارجي [نص مطبوع] : الممارسة والتداعيات 
ورقة  81 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -م) / صابرينة بن تركي; نصيرة حمالوي. 947-942ه/331-336(
  .CDسم +  29*21; 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1891 

  حمو، سامية    .7479

النسيج العمراني لمدينة مازونة في الفترة العثمانية [نص مطبوع] : دراسة تاريخية أثرية / سامية حمو, يمينة بن  
  سم. 30*21ورقة ;  99 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -صابر. 

 2015م د : علم اآلثار : المدية : ل  -ماستر

MMA.ART.153/1 

  حمود، خضير كاظم    .7480

عمان : دار المسيرة,  -. 04ط. -نظرية المنظمة [نص مطبوع] / خليل محمد حسن الشماع; خضير كاظم حمود. 
  سم.  17*25ص. : غالف ملون.إيض. ;  434 -. 2009

 9789957060404ر.د.م.ك   -ص.  434 -ص. 429البيبليو: 

1-320-506/1, 1-320-506/2 

  حمود، سوزي    .7481

األندلس في العصر الذهبي [نص مطبوع] : منذ حملة طارق بن زياد إلى وفاة عبد الرحمن الثالث "الناصر لدين  
ص. : مص.مل. ; 124 -. 2009بيروت : دار النهضة العربية,  -م / سوزي حمود. 961-710ه/350-91هللا"
  سم.24

 9789953537139ر.د.م.ك  -ص. 120-ص113ص -بيبليو. ص

1-953-471/1, 1-953-471/2 

  حمود، سوزي    .7482

الفاطميون و الزنكيون و األيوبيونو المماليك [نص مطبوع] : و صراعهم حول السلطة في المشرق العربي 
ل. ; ص. : مص.م199 -. 2010بيروت : دار النهضة العربية,  -م) / سوزي حمود. 1517-973ه/326-923(

  سم.24

 9786144021132ر.د.م.ك  -ص. 190-ص188ص -بيبليو.ص

1-953-493/1, 1-953-493/2 

  حمودة ياسين, رياض    .7483

  -. 2010عمان : دار يافا العلمية,  -البيروني ودوره في الكتابة التاريخية [نص مطبوع] / رياض حمودة ياسين. 

 سم. 24ص. ;  320

1-928-96/1, 1-928-96/3 

  حمودة, عبد الحميد حسين   .7484

القاهرة : الدار الثقافية للنشر,   -تاريخ مصر اإلسالمية وحضارتها [نص مطبوع] / عبد الحميد حسين حمودة. 
  سم.24*17ص ; 224 -. 2007

 9773392015ر.د.م.ك 

SH/1-953-249/1, SH/1-953-249/2 



  حمودة، يمينة   .7485

 -ط العالقات العامة [نص مطبوع] / أمل بوسكين; يمينة حمودة. دور وسائط اإلتصال الجديدة في تفعيل نشا

  .CDسم +  29*21ورقة ;  167  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1947 

  حمودة،رامي حسين   .7486

عمان : دار   -. 1ط. -مطبوع] / رامي حسين حمودة.  مفاهيم حديثة في وظائف اإلدارة التربوية و التعليمية [نص
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  240 -. 2011أسامة, 

 9789957223625ر.د.م.ك 

1-370-723/1, 1-370-723/2 

  حمودي، إكرام   .7487

المدية :   -األلعاب اإللكترونية وتأثيرها على الشباب الجزائري [نص مطبوع] / إكرام حمودي, سارة قبال. 
  . CDسم +  30*21ورقة ;  145 -. 2014امعة المدية, ج

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA1111 

  حمودي، إكرام   .7488

التجارة ومسالكها في المغرب األوسط من خالل كتب الجغرافية التاريخية ما بين القرنين الثالث والخامس 
  سم. 30*21ورقة ;   84 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -م حمودي. م) [نص مطبوع] / إكرا11-9الهجريين(

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.090/1 

  حمودي، إمام الشافعي محمد   .7489

عمان  -دور التجارة والتجار في نشر اإلسالم في جنوب شرق آسيا [نص مطبوع] / إمام الشافعي محمد حمودي. 
  سم.  25ص. : غالف مصور. ;  188 -. 2017: دار الخليج, 

  ص. 169 -ص. 165ص. مالحق:  188 -ص. 175بيبليو: 

 9789957519971ر.د.م.ك  -. 2017الليسانس في علوم اإلعالم و اإلتصال : 

SH/1-953-775/1, SH/1-953-775/2 

  حمودي، شريف    .7490

/ رشيد عودة; شريف  Busness Lettersالمراسالت التجارية [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق =  
 سم.x17سم24ص. ;  160 -. 1999عمان : دار اليازوري,  -حمودي. 

1-659-16/1 

  حمور, عرفان محمد   .7491

ب و القواعد التي قامت عليها االول, مواسم العرب الكبرى [نص مطبوع] : تاريخ المواسم الكبرى في بالد العر
 Arab's ancientخصائص المواسم العامة و عوامل نشوئها و ازدهارها =  -واشهر اخبارها و آثارها 

seasons and festivals  .ص. ;  624 -. 1999بيروت : مؤسسة الرحاب الحديثة,  -/ عرفان محمد حمور
  سم. 18*25

 محتوي في : , االول

SH/1-953-147.1/1, SH/1-953-147.1/2 



  حمور, عرفان محمد   .7492

مواسم العرب الكبرى [نص مطبوع] : خصائص المواسم العامة و عوامل نشوئها و ازدهارها / عرفان محمد 
 سم. 24ص. ;  608 -. 1999بيروت : مؤسسة الرحاب الحديثة,  -حمور. 

SH/1-953-147.2/1, SH/1-953-147.2/2 

  حمور, عرفان محمد   .7493

 284 -. 2000بيروت : مؤسسة الرحاب,  -ق عكاظ و مواسم الحج [نص مطبوع] / عرفان محمد حمور.  سو

 سم.  24ص. ; 

SH/1-953-149/1 

  حمور, عرفان محمد   .7494

  -. 2ط. -مواسم العرب [نص مطبوع] : المواسم الثقافية و التجاريةو الدينية و الطبيعية / عرفان محمد حمور. 

  سم.24ص ; 1309 -. 2006العلمية,  بيروت : دار الكتب

 5515274512ر.د.م.ك 

  حمور, عرفان محمد   .7495

  -. 2ط. -مواسم العرب [نص مطبوع] : المواسم الثقافية و التجاريةو الدينية و الطبيعية / عرفان محمد حمور. 

  سم.17*24ص ; *654 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية, 

  5515274512ر.د.م.ك 

  موش، فريد  ح  .7496

تقدير الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى متربصي التكوين المهني [نص مطبوع] / عيسى بن يحي; فريد  
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -حموش. 

  2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.602/1 

  حموش، فريد    .7497

وعالقته بالسلوك العدواني لدى متربصي التكوين المهني [نص مطبوع] / عيسى بن يحي; فريد  تقدير الذات 
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -حموش. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.602/1 

  حموش، نادية   .7498

م (بالدالشام ومصر) [نص مطبوع] / مريم حميدي; نادية 16ه/10قرن نظام الطوائف في الدولة العثمانية خالل ال
  سم. 30*21ورقة ;  118 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -حموش. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.267/1 

  حميد, بشير ناظر    .7499

عمان : دار دجلة,   -حميد, أحمد زايد.  األزمة الطائفية [نص مطبوع] : دراسة في علم اإلجتماع / بشير ناظر
  سم. 24ص. ;  368 -. 2016

 978995716363ر.د.م.ك  -. 368ص. - 343بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1086/1, SS/1-301-1086/2 



  حميدان، سهاد حمدان    .7500

إلعصار العلمي للنشر عمان : دار ا -الرسوم التوضيحية اليدوية وتقنياتها [نص مطبوع] / سهاد حمدان حميدان. 
  سم. 17*24ص ;   207 -. 2011والتوزيع, 

 9789957524029ر.د.م.ك 

1-745-13/1, 1-745-13/2 

  حميدة، راضية   .7501

دور األسرة و المدرسة في تربية الطفل على التعامل مع التلفزيون [نص مطبوع] : دراسة مسحية تحليلية لعينة  
ص. :  276 -. 2016القاهرة : المكتب العربي للمعارف,  -ضية حميدة. من أولياء التالميذ و المعلمين / را

  سم.  17*24غالف مصور.إيض. ; 

 9789772769537ر.د.م.ك   -ص.  261 -ص. 253ص. بيبليو:  252 -ص. 237المالحق: 

SS/1-370-1042/1, SS/1-370-1042/2 

  حميدشي، فاروق    .7502

 249 -. 1998الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -شي. الجماعات الضاغطة [نص مطبوع] / فاروق حميد

  سم. 15*22ص. : غالف ملون. ; 

 9961002806ر.د.م.ك  -ص.  246 -ص. 245بيبليوغرافيا : 

1-320-144/1 

  حميدوش، عائشة   .7503

ع] / أمال أنماط التفكير وعالقتها بدافعية التعلم لدى المراهق المتمدرس في السنة األولى ثانوي [نص مطبو 
  سم.  30*21ورقة ;  152 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -نلجيري; عائشة حميدوش. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.484/1 

  حميدوش، عائشة   .7504

مطبوع] / أمال أنماط التفكير وعالقتها بدافعية التعلم لدى المراهق المتمدرس في السنة األولى ثانوي [نص 
  سم.  30*21ورقة ;  152 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -نلجيري; عائشة حميدوش. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.484/1 

  حميدى, جعفر عباس   .7505

 -. 2002األردن : دار الفكر,  -تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر [نص مطبوع] / جعفر عباس حميدى. 

  سم.24ص. ; 304

 9957072706ر.د.م.ك 

1-902-76/1, 1-902-76/2 

  حميدي، أبو بكر الصديق   .7506

الجزائر : ديوان   -دراسات في الحركة الوطنية والثورة الجزائرية [نص مطبوع] / أبو بكر الصديق حميدي. 
  س. 24ص : غالف ملون ;  231  -. 2016المطبوعات الجامعية, 

 9789961019290ر.د.م.ك 

SH/1-965-1093/1, SH/1-965-1093/2 



  حميدي، الحاج   .7507

األديرة ودورها في بعث الحضارة األوروبية خالل العصور الوسطى [نص مطبوع] / بلقاسم بن ساحة; الحاج  
  سم. 30*21ورقة ;  154 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -حميدي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.450/1 

  حميدي، أمينة   .7508

المدية  -م) [نص مطبوع] / حنان زاوي; أمينة حميدي. 14-13ه/ 8-7األطماع المغولية في مصر خالل القرنين (
  سم.  27*21ورقة ;  156 -. 2018: جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1139/1 

  حميدي، زبيدة    .7509

قراءة في النصوص المصدرية [نص مطبوع] / أم هاني الزاهية عبد   - بن الزبير رضي ّ� عنه خالفة عبد �ّ 
  سم. 30*21ورقة ;  90 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الدائم; زبيدة حميدي. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.105/1 

  حميدي، فتحي سالم    .7510

 348 -. 2015عمان : دار الفكر,  -العصور اإلسالمية [نص مطبوع] / فتحي سالم حميدي.  الجزيرة العربية في

  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ; 

 9789957920869ر.د.م.ك   -ص.  348 -ص. 331بيبليو: 

SH/1-953-716/1, SH/1-953-716/2 

  حميدي، فوزية   .7511

م [نص مطبوع] /   19-م 14ه/  13 -ه8ة واالنحطاط ق دور المؤسسة العسكرية في الدولة العثمانية بين القو
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -سمية صّمار; فوزية حميدي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1164/1 

  حميدي، ليلى    .7512

الرابعة متوسط [نص مطبوع] / عفاف خنافيف;  الضغوط النفسية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى تالميذ المرحلة
  سم. 27*21ورقة ;  124 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -ليلى حميدي. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1441/1 

  حميدي، مليكة   .7513

دينة هللا للقسيس أوغسطين دور الكنيسة وتأثيرها على المجتمع األوروبي في العصور الوسطى من خالل كتاب م
  سم. 30* 21ورقة ;  170 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / أمينة سالمي; مليكة حميدي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.468/1 



  حميدي، نورة    .7514

[نص مطبوع] / أمال بواشرية; م) من عهد الخالفة الى دولة الموحدين 13-10ه/7-4الزهد والتصوف ما بين (
  سم. 30*21ورقة ;  111 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -نورة حميدي. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.086/1 

  حميدية، أسماء    .7515

المدية :  -حميدية. الخطاب الديني ودوره في تعزيز العالقات اإلجتماعية [نص مطبوع] / سامية بارة; أسماء 
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.539/1 

  حميدية، أمال   .7516

الرضا الوظيفي وعالقته بالوضعية المهنية لدى مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني [نص مطبوع] /  
  سم.  30*21ورقة ;  120 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -زة عسكري; أمال حميدية. حم

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.173/1 

  حميدية، رحمة    .7517

 -مفهوم الذات وعالقته بمركز الضبط لدى الطلبة الجامعيين بجامعة المدية [نص مطبوع] / رحمة حميدية. 

  سم.  30*21ورقة ;  159  -. 2017جامعة المدية, المدية : 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.906/1 

  حميدية، ف.الزهراء   .7518

إستراتيجية مواجهة الضغوط النفسية لدى الراشد المصاب بالقصور الكلوي المزمن الخاضع للهيمودياليز [نص  
  سم.  30*21ورقة ;  129 - . 2017المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / ف.الزهراء حميدية. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.699/1 

  حميش ، عبد الحق    .7519

ص. : غالف :   400 -. 2011الجزائر : دار التوفيقية,  -سير أعالم تلمسان [نص مطبوع] / عبد الحق حميش. 
  سم. 24مصور, ملون ; 

 9789931901419ر.د.م.ك  -. 398ص.-393يا : ص. بيبليوغراف

SH/1-920-220/2, SH/1-920-220/1 

  حميش, بن سالم    .7520

الفكر اإلجتماعي الخلدوني [نص مطبوع] : المنهج و المفاهيم و األزمة المعرفية / عبد العزيز الدوري; أزاد  
 24ص. : غالف ملون ;  208 -. 2004, بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية -أحمد علي; بن سالم حميش. 

  ).31(سلسلة كتب المستقبل العربي ;  -سم. 

 9953450099ر.د.م.ك 

SS/1-301-223/1, SS/1-301-223/2 



  حميطوش، يوسف   .7521

منابع الثقافة السياسية و الخطاب الوطني عند كل من مصالي الحاج و فرحات عباس [نص مطبوع] / يوسف  
  سم.  16*24ص. : غالف مصور. ;  507 -. 2013دار األمة,  الجزائر : -حميطوش.  

 9789961673218ر.د.م.ك   -ص.  504 -ص. 474ص. بيبليو:  472 -ص. 464المالحق: 

SH/1-920-210/1 

  حناشي, هابت    .7522

  -, [د.ت]. 2009الجزائر : البرزخ، -المحنة الجزائرية [نص مطبوع] : شهود يتكلمون / هابت حناشي.  

  سم.30 ص. ;158

 978996189229ر.د.م.ك 

1-965-183/1, 1-965-183/2 

  حناشي, هابت    .7523

: منشورات البرزخ,  2002الجزائر -المحنة الجزائرية [نص مطبوع] : شهود يتكلمون / هابت حناشي. 160
  سم. 22ص. ; 160 -[د.ت]. 

 9961892291ر.د.م.ك 

1-965-343/1, 1-965-343/2 

  حناشي، شيخي   .7524

فعالية برنامج إرشادي للتخفيف من السلوك العدواني لدى الجانحين [نص مطبوع] / محمد بدري; شيخي مدى 
  سم. 30*21ورقة ;  187 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -حناشي. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.903/1 

  حناشي، عماد    .7525

المخطوطات وصيانة خزانة الكتب في المكتبة الوطنية [نص مطبوع] /  األساليب و الطرق الوقائية لحفظ 
  سم.  30*21ورقة ;  168 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -الهاشمي بن رويسي; عماد حناشي. 

 2016ل م د : فنون : المدية :  -ماستر

MMA.ART.640/1 

  حنان شعبان    .7526

:  231ص. -. 2011الجزائر : كنوز الحكمة : [د.ن],  -شعبان. تلقي اإلشهار التلفزيوني [نص مطبوع] / حنان 

  سم.24ملون ومصور ; 

 9789931318262ر.د.م.ك 

sh1-001.5-789/1, sh1-001.5-789/2 

  حنان عبد الحميد العناني   .7527

ن : دار  األرد -األولى.  -الفن التشكيلي و سيكولوجية رسوم األطفال [نص مطبوع] / حنان عبد الحميد العناني. 
  سم.24ص. ; 127 -الفكر, [د.ت]. 

 995707511ر.د.م.ك 

1-370-328/1, 1-370-328/2 



  حنان, محمد ظفر هللا    .7528

بيروت : دار   -اإلسالم واإلنسان المعاصر [نص مطبوع] / محمد ظفر هللا حنان; تر. محمد جالل شرف. 
  سم.  24ص. ;  320 -. 1981النهضة العربية, 

 314-313: ص-بيبليوغرافيا ص

1-210-32/1 

  حنان، سمية   .7529

 -عالقة الرضا عن التوجيه المدرسي باإلحباط لدى تالميذ السنة األولى ثانوي [نص مطبوع] / سمية حنان. 

  سم.  30*21ورقة ;  125  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.659/1 

  ، وهيبة حنطابلي  .7530

م) [نص مطبوع] / بوغدة عوالي;   1914-1848الشيخ عبد القادر المجاوي ومنهجه التربوي واإلصالحي (
  سم. 30*21ورقة ;  178 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -وهيبة حنطابلي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.939/1 

  حنفى،حسن    .7531

القاهرة : مركز الكتاب للنشر,   -النص إلى الواقع [نص مطبوع] : بنية النص / حسن حنفى. الجزء الثاني, من 
  سم. 17*24ص ;  640 -. 2005

  9772943026ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الجزء الثاني

SH/1-250-88.2/1, SH/1-250-88.2/2 

 حنفى،حسن    .7532

القاهرة : مركز الكتاب   -تكوين النص / حسن حنفى.  : [Texte imprimé] الجزء االول, من النص إلى الواقع
سم 17*24ص. ;  508 -. 2004للنشر,  . 

contenu dans : , الجزء االول 

SH/1-250-88.1/1, SH/1-250-88.1/2 

  حنفي عوض، السيد    .7533

ء : بركان بشري / السيد حنفي في الديموجرافيا اإلجتماعية [نص مطبوع] : المشكلة السكانية وتحديات البقا
  سم. 24ص : غالف مصور باأللوان ;  322 -. 2010مصر : المكتب الجامعي الحديث,  -عوض. 

 9774380547ر.د.م.ك 

SS/1-301-240/1, SS/1-301-240/2 

  حنفي, حسن    .7534

: المؤسسة الجامعية  بيروت  -. 5ط. -التراث و التجديد [نص مطبوع] : موقفنا من التراث القديم / حسن حنفي. 
 سم. 24ص. ;  192 -. 2002للدراسات, 

SH/1-189-58/1, SH/1-189-58/2 



  حنفي, حسن    .7535

 564 -. 2004القاهرة : مركز الكتاب للنشر,   -حصار الزمن الحاضر [نص مطبوع] : مفكرون / حسن حنفي. 

  سم.  24ص. ; 

 9772942992ر.د.م.ك 

1-320-126/1, 1-320-126/2 

  حنفي, حسن    .7536

الجزء االول, من النص إلى الواقع محاولة العادة بناء علم أصول الفقه [نص مطبوع] : تكوين النص / حسن  
  سم. 17*24ص. ;  624 -. 2004القاهرة : مركز الكتاب للنشر,  -حنفي. 

  9772942879ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الجزء االول

SH/1-250-87.1/1, SH/1-250-87.1/2 

  حنفي, حسن    .7537

الجزء الثاني, من النص إلى الواقع محاولة العادة بناء علم أصول الفقه [نص مطبوع] : بنية النص / حسن  
  سم. 17× 24ص. ;  720 -. 2005ليبيا : دار المدار االسالمي,  -حنفي. 

  9959292681ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الجزء الثاني

SH/1-250-87.2/1, SH/1-250-87.2/2 

  حنورة, مصري    .7538

 -. 2008القاهرة : دار الشروق,  -نجيب محفوظ وفن صناعة العبقرية [نص مطبوع] / مصري حنورة. 

  سم.17×24ص. ; 299

 9789770922980ر.د.م.ك 

1-928-97/1, 1-928-97/2 

  حنيش، خديجة   .7539

م( [نص   815ه/  199ت مساجد المدينة المنورة من خالل كتاب أخبار المدينة لمحمد بن الحسن بن زبالة)
  سم. 27*21ورقة ;  156 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / حياة زروقي; خديجة حنيش. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1107/1 

  حنيش، رفيدة    .7540

ص مطبوع] / رفيدة  إتجاهات الصحفيين الجزائريين نحو إستخدام الصحافة اإللكترونية في العمل الصحفي [ن
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -حنيش. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.518/1 

الجزائر : موفم  -حوار حول الثورة [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد القادر نور; الجنيدي خليفة.   .7541
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23ص. : غالف مل. و مص. ;  538 -. 2012 للنشر,

 9789961627037ر.د.م.ك 

1-965-797.1/3, 1-965-797.1/4 



الجزائر : موفم  -حوار حول الثورة [نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد القادر نور; الجنيدي خليفة.   .7542
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23مص. ;  ص. : غالف مل. و 452 -. 2012للنشر, 

 9789961627051ر.د.م.ك 

1-965-797.3/3, 1-965-797.3/1 

الجزائر : موفم  -حوار حول الثورة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد القادر نور; الجنيدي خليفة.   .7543
  الجزائر).(وزارة الثقافة  -سم.  15*23ص. : غالف مص. ;  563 -. 2012للنشر, 

 9789961627044ر.د.م.ك 

1-965-797.2/3, 1-965-797.2/1 

  حواس, زاهي   .7544

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة   -الملك الذهبي [نص مطبوع] : عالم توت عنخ آمون / زاهي حواس. 
  سم.28 21ص ; *168 -. 2007و النشر, 

 9774271300ر.د.م.ك 

SH/1-953-272/1, SH/1-953-272/2 

  حواش, جمال    .7545

القاهرة : ايتراك  -التفاوض في األزمات و المواقف الطارئة [نص مطبوع] : مع تطبيقات عملية / جمال حواش. 
  سم. 24ص. ;  376 -. 2005للنشر, 

 9773830160ر.د.م.ك 

1-320-179/1, 1-320-179/2 

  حوت، سالف   .7546

م) [نص مطبوع] / سارة مغاسل; سالف حوت.  1517-1250ه/923-648ي العصر المملوكي (حركة التأليف ف
  سم.  30*21ورقة ;  165 -.  2017المدية : جامعة المدية,  -

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.761/1 

  حوت، سلمى    .7547

ؤسسات التعليم العالي. [نص مطبوع] / نور  فعاليات العالقات العامة من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي في م
  سم.  27*21ورقة ;  103 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -الهدى محداد; سلمى حوت. 

 2020ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1676/1 

  حوتي، أم الخير    .7548

سسة العمومية للتلفزيون الجزائري [نص مطبوع] :  المعالجة اإلعالمية لتفشي جائحة كورونا في " قناة المؤ
المدية : جامعة  -دراسة وصفية تحليلية لبرنامج حصة خاصة "فيروس كورونا / ابتسام بلحاج; أم الخير حوتي. 

  .CDسم +  C ; 21*29ورقة 124 -. 2021المدية, 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2003 

  حويتي، أحمد   .7549

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,   -دليل التوثيق في العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] / أحمد حويتي. 



  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  231 -. 2016

 9789961015995ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-21/1, SH/1-001.4-21/2 

  حياني, ابراهيم    .7550

[نص مطبوع] : صراع الغربة و اإلندماج / ابراهيم حياني, لوري آن سالم سعاد جوزيف; العرب في امريكا 
  سم. 24ص. ;  506 -. 2003بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,   -ميخائيل وديع سليمان. 

 9953431566ر.د.م.ك 

1-327-93/1, 1-327-93/2 

  حيدوش، أحمد    .7551

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -حديث [نص مطبوع] / أحمد حيدوش. االتجاه النفسي في النقد العربي ال
 سم. 21ص. ;  195 -. 1990

SS/1-150-111/1, SS/1-150-111/2 

  حيرش، سميرة    .7552

دور الصالبة النفسية في تحقيق الصحة النفسية لدى المصابات بمرض سرطان الثدي. [نص مطبوع] / سميرة  
  سم. 27*21ورقة ;  109 -. 2020عة المدية, المدية : جام -حيرش. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1549/1 

  حيزية ، رحماني    .7553

بناء الشخضيات [نص مطبوع] = في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة أنموذجا / رحماني حيزية, 
  سم. 21*30 -. 2016/2015[د.م] : [د.ن],  -شاللي حسيبة. 

 2016/2015ل م د : آداب ولغة فرنسية : جامعة د. يحيى فارس المدية :  -ماستر

  حيمر, عبد السالم    .7554

في سوسيولوجيا الخطاب [نص مطبوع] : من سوسيولوجيا التمثالت إلى سوسيولوجيا الفعل / عبد السالم حيمر. 
  سم. 24. : مصور باأللوان ; ص 472 -. 2008بيروت : الشبكة العربية لألبحاث و النشر,  -

  9789953533056ر.د.م.ك 

SS/1-301-449/1, SS/1-301-449/2 

  حيمر, عبد السالم    .7555

بيروت : الشبكة العربية لألبحاث والنشر,  -في سوسيولوجيا الثقافة والمثقفين [نص مطبوع] / عبد السالم حيمر. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  304 -. 2009

 9789953533117.م.ك ر.د

SS/1-301-497/1, SS/1-301-497/2 

  حينوني، رمضان    .7556

ص. ;  240 -.  2013عمان : اليازوري,  -المستشرقون وبنية النص القرآني [نص مطبوع] / رمضان حينوني. 
  سم. 17*24

 9789957124755ر.د.م.ك 

1-220-181/1, 1-220-181/2 



  حيواني، سعاد    .7557

وحدة تعليمية من مقرر علوم الطبيعة والحياة في ضوء الذكاءات المتعددة على التحصيل الدراسي.  فاعلية تطوير 
  سم. 27*21ورقة ;  90 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / حنان قملي; سعاد حيواني. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1572/1 

  حيولة، مريم   .7558

سنة) وعالقته بالفاؤل [نص مطبوع] / مريم   50-35السياق اإلرجاعي ما بعد الصدمة لدى المصاب بالسرطان (
  سم. 27*21ورقة ;  175 -. 2018المدية : جامعة المدية,   -حيولة. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1080/1 

  خاطر, أحمد مصطفى    .7559

النظرية اإلجتماعية و بناء نماذج الممارسة في الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] : دراسات نظرية وأمبريقية في 
اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -مناهج البحث االجتماعي / أحمد مصطفى خاطر; عدلي علي طاحون. 

  سم. 24ص. ;  252 -. 2004

 247ص.  - 241بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-36/1, SS/1-301-36/2 

  خاطر, أحمد مصطفى    .7560

القاهرة  -الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] : نظرة تاريخية, مناهج الممارسة, المجاالت / أحمد مصطفى خاطر. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  496 -. 2006: المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-150/1, SS/1-301-150/2 

  خاطر, أحمد مصطفى    .7561

إستخدام المنهج العلمي في بحوث الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] : العالقة التالزمية في التطور, المناهج, 
 374 -. 2007اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -نماذج و نظريات الممارسة / أحمد مصطفى خاطر. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 935159977ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-36/1, SH/1-001.4-36/2 

  خاطر, أحمد مصطفى    .7562

مصر  -الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] : نظرة تاريخية, مناهج الممارسة, المجاالت / أحمد مصطفى خاطر. 
 سم. 24ص. ;  488 -. 2009: المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-465/1, SS/1-301-465/2 

  خاطر, حسن علي    .7563

مع العربي المعاصر [نص مطبوع] : المقومات و األنماط و الثقافة: دراسة تحليلية نقدية / حسن علي  المجت
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    176 -. 2001عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -خاطر. 

 9957001620ر.د.م.ك 

SS/1-301-362/1, SS/1-301-362/2 



  خاطر، أحمد مصطفى    .7564

دارة و منظمات الرعاية اإلجتماعية [نص مطبوع] : األسس النظرية و الممارسة العامة / أحمد مصطفى اإل
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    392 -. 2007االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -خاطر. 

SS/1-301-703/1 

  خالد كبير عالل    .7565

- أسبابه -أثاره -ص مطبوع] : خالل العصر اإلسالمي ( مظاهره  التعصب المذهبي في التاريخ اإلسالمي [ن

  سم.24: ملون ومصور ;  182ص. -. 2009الجزائر : كنوز المعرفة : [د.ن],  -عالجه) / خالد كبير عالل. 

 9789961991138ر.د.م.ك 

SH/1-210-155/6, SH/1-210-155/7 

  خالد كبير عالل    .7566

رواية التاريخ االسالمي وتدوينه [نص مطبوع] : خالل القرون الثالثة الهجرية األولى مدرسة الرواة الكذبين في 
: ملون ;  95ص. -. 2015الجزائر : كنوز الحكمة : [د.ن],  -(رجالها ،أعمالها ،أثارها ) / خالد كبير عالل. 

  سم.24

 9789947600337ر.د.م.ك 

SH/1-230-45/1, SH/1-230-45/2 

  خالد, أسامة   .7567

معالم تاريخ مصر الفرعونية [نص مطبوع] : منذ عصر األسرة الواحد والعشرين حتى نهاية عصر األسرة 
 سم.17*24ص ; 294 -. 2008القاهرة : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية,  -الثالثين / أسامة خالد. 

SH/1-953-267/1, SH/1-953-267/2 

  خالد، عمرو   .7568

  سم. 20x18ص. ;   384 -. 2007بيروت : الدار العربية للعلوم,  -ع] / عمرو خالد. باسمك نحيا [نص مطبو 

 9789953871165ر.د.م.ك 

SH/1-210-104/1, SH/1-210-104/2 

  خالد،سعاد محمد    .7569

 -. 2007عمان : دار البداية,  -. 1ط. -صعوبات التعلم [نص مطبوع] / ريما خضر; سعاد محمد خالد. 

  سم. 24ص. ; 208

 208-205بيبليوغرافيا:ص

1-370-652/1, 1-370-652/2 

  خالدي، خديجة    .7570

نظام التيمار وااللتزام في الدولة العثمانية [نص مطبوع] : أيالتي العراق ومصر نموذجا / سارة بوذيبة; خديجة 
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -خالدي. 

 2018لمدية :  ل م د : تاريخ : ا -ماستر

MMA.SH.1161/1 

  خالدي، خولة   .7571

العبء المعرفي وعالقته بتقدير الذات التالميذ الراسبين في إمتحان شهادة البكالوريا. [نص مطبوع] / خولة  



  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -خالدي. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1620/1 

  خالدي، سيد علي   .7572

اإلعالم الرياضي السمعي البصري ودوره في تشكيل الرأي العام [نص مطبوع] / موسى قرومي; سيد علي  
  سم. 30*21ورقة ;  178 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -خالدي. 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.921/1 

  خالدي، نسيمة   .7573

المدية :   -دور العالقات العامة في تحقيق التنمية المستدامة بالمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / نسيمة خالدي. 
  سم.  30*21ورقة ;  187 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.831/1 

  خالي، شهرزاد    .7574

 -تجاهات الوالدية على التكيف المدرسي لتالميذ المرحلة التحضيرية [نص مطبوع] / شهرزاد خالي. أثر اإل

  سم.  30*21ورقة ;  154  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.582/1 

  خالي، شهرزاد    .7575

 -ي لتالميذ المرحلة التحضيرية [نص مطبوع] / شهرزاد خالي. أثر اإلتجاهات الوالدية على التكيف المدرس

  سم.  30*21ورقة ;  154  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.582/1 

  خباز, حنا    .7576

 -ية / حنا خباز. المعارك الفاصلة في التاريخ [نص مطبوع] : عرض للعبقريات العسكرية و الخطط الحرب

  سم. 24ص. : إيض. ;  192 -. 1959بيروت : دار الكتاب العربي, 

 خرائط

1-902-30/1 

  خباشة، سعاد    .7577

تأثير القنوات الدينية العربية على سلوكيات الشباب الجزائري لوالية المدية [نص مطبوع] / ريمة بوكلثوم; سعاد  
  سم. 30*21ورقة ;  119 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -خباشة. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.291/1 

  خبراء المجموعة العربية للتدريب و النشر    .7578

 Modern Methods in dealing with theاألساليب الحديثة في التعامل مع ضغوط العمل [نص مطبوع] = 

pressures of work القاهرة :  -اء المجموعة العربية للتدريب و النشر, محمود عبد الفتاح رضوان. / خبر



  (المهارات القيادية). -سم.  20*29ص. : غالف مصور. ;  93 -. 2013المجموعة العربية للتدريب و النشر, 

 9789776298606ر.د.م.ك  -ص.  95بيبليو: 

1-658-12/1, 1-658-12/2 

  خبراء مركز الخبرات    .7579

المناهج التدريبية المتكاملة [نص مطبوع] : منهج العالقات العامة و اإلعالم العالقات الدولية:الجزء الثاني / 
 27ص. ;  74 -. 2003(د.م) : مركز الخبرات المهنية لإلدارة,   -خبراء مركز الخبرات; عبد الرحمن توفيق. 

  سم.

 9773371530ر.د.م.ك 

1-327-39.2/1, 1-327-39.2/2 

  ختام، إسماعيل    .7580

 173 -. 2006(د.م) : دار التقدم العلمي,  -دليل المدراء في اإلدارة المدرسية [نص مطبوع] / إسماعيل ختام. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-370-201/1 

  ختاوي، محمد   .7581

ص :  415 -. 2010: دار النفائس, بيروت  -النفط [نص مطبوع] : وتاثيره في العالقات الدولية / محمد ختاوي. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9789953181035ر.د.م.ك  -ثبت المصادر و المراجع. 

1-327-205/1, 1-327-205/2 

  خدرج, زهرة وهيب    .7582

ص.  224 -. 2015عمان : دار الراية,  -الذاكرة البشرية [نص مطبوع] : أسرار و خفايا / زهرة وهيب خدرج. 
  سم.  24باأللوان ;  : غالف : مصور

 9789957597364ر.د.م.ك  -بيليوغرافيا عند نهاية كل فصل. 

SS/1-150-827/1, SS/1-150-827/2 

  خدوسي، رابح   .7583

الجزائر : منشورات  -بني ميسرة [نص مطبوع] : األطلس البليدي ومتيجة تاريخ وثقافة / رابح خدوسي. 
  سم. 31باأللوان ; ص. : غالف مصور  332 -. 2013الحضارة, 

 97899313570409ر.د.م.ك 

SH/1-965-1044/1 

 خدوسي، كريمة   .7584

عمان : دار اسامة : نبالء ناشرون,  -كريمة خدوسي.  / [Texte imprimé] (اضطراب نمو اللغة (الديسفازيا
سم 24ص. ;  152 -. 2019 . 

ISBN 9789957227746 

SS/1-150-903/1 

  خديجة بقطاش    .7585

الجزائر : منشورات   -[نص مطبوع] / خديجة بقطاش.  1871 -1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر : 
 سم. 24ص. : ايض. ;  224 -دحلب, [د.ت]. 



1-965-68/1 

  خدير، عبد الحق    .7586

سنة [نص مطبوع]   11-09بتدائية من أساليب المعاملة الوالدية ودورها في ظهور الموهبة لدى تالميذ المرحلة اإل
  سم.  30*21ورقة ;  185 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -جلول بن بداوي; عبد الحق خدير.  /

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.902/1 

  خديم، عبد العالي    .7587

على جمهور المتلقين قناة "صفا" [نص مطبوع] /   تأثير الرسائل اإلعالمية للقنوات المتخصصة الدينية اإلسالمية
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -وليدة بنونة; عبد العالي خديم. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.670/1 

  خراز، سمية    .7588

م) [نص مطبوع] / أمينة مهاجي; سمية 1453/1923كتاب ستانفورد ج.شو ( اليهود في الدولة العثمانية من خالل
  سم. 27*21ورقة ;  81 -. 2019المدية : جامعة المدية,   -خراز. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1323/1 

  خربوطي ، شكران عبد الرحمن   .7589

عمان : دار   -ربية / شكران عبد الرحمن خربوطي. تاريخ العرب قبل اإلسالم [نص مطبوع] : الجزيرة الع
  سم. 17*24ص. ;  434 -. 2017االعصار العلمي, 

 9789957981235ر.د.م.ك 

SH/1-953-756/1, SH/1-953-756/2 

  خرشف، سمية    .7590

المدية : جامعة  -م) [نص مطبوع] / دليلة سحاب; سمية خرشف. 1171-909ه/567-296الدول الفاطمية (
  سم. 30*21ورقة ;  77 -. 2015 المدية,

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.089/1 

  خرشف، ناريمان    .7591

فاعلية برنامج تعليمي باستخدام إستراتيجية التعليم التعاوني في تنمية التفكير لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط  
سم  29*21ورقة ;   105 -. 2021: جامعة المدية,  المدية -[نص مطبوع] / ذهبية بوخاري; ناريمان خرشف. 

 +CD.  

 2021ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.2085 

  خرشي ،عبد الرحمن    .7592

الجزائر : دار هومه :   -فلسفة اإلستشراق وأثرها في الصراع الحضاري [نص مطبوع] / عبد الرحمن خرشي. 
  م. س24: ملون ;  238ص. -. 2013[د.ن], 

 9789961657560ر.د.م.ك 



sh1-953-794/1, sh1-953-794/2 

  خرشي، حياة    .7593

المدية : جامعة  -وظيفة العالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة [نص مطبوع] / خالد بلعيفة; حياة خرشي. 
  سم. 27*21ورقة ;  161 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1031/1 

  خرفى, صالح   .7594

الجزائر :  -/ صالح خرفى.  1972إلى  1962صفحات من الجزائر [نص مطبوع] : دراسات ومقاالت من 
 سم.24ص ; 358 -. 1973الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 

1-965-54/1 

  خرفي.سهام    .7595

  سم.23ص. ; 149 -. 2006جة للطباعة, الجزائر : متي -سهيل الخالدي [نص مطبوع] / خرفي.سهام. 

 994701461ر.د.م.ك 

1-953-361/1 

  خروبي، خديجة   .7596

م) [نص مطبوع] / جميلة عزري; خديجة   10- 08ه/ 04-02قبيلة مغراوة ودورها في المغرب اإلسالمي القرن (
  سم. 30*21ورقة ;  155 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -خروبي. 

 2016اريخ : المدية :  ل م د : ت -ماستر

MMA.SH.440/1 

  خروبي، عفيفة   .7597

  -أصول أبي العباس الونشريسي من خالل المعيار المعرب [نص مطبوع] : الجزء األول / عفيفة خروبي. 

  ص. 24*16ص ;  417 -. 2011الجزائر : القافلة للنشر والتوزيع, 

 9789931903109ر.د.م.ك 

SH/1-922-25.1/3, SH/1-922-25.1/4 

  خروبي، عفيفة   .7598

  -أصول أبي العباس الونشريسي من خالل المعيار المعرب [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عفيفة خروبي. 

  سم. 17*24ص. ;  805 -. 2011الجزائر : القافلة للنشر والتوزيع, 

 9789931903116ر.د.م.ك 

SH/1-922-25.2/3, SH/1-922-25.2/4 

  خروف, حميد    .7599

االشكاالت النظرية و الواقع [نص مطبوع] : مجمع المدينة نموذجا / حميد خروف; اسماعيل قيرة; بلقاسم 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    222 -. 1999الجزائر : منشورات جامعة منتوري,  -سالطنية. 

 220ص.  - 214بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-62/1, SS/1-301-62/2 



  خريبش، عبد القادر    .7600

القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -األنتروبولوجيا العامة [نص مطبوع] / رابح درواش; عبد القادر خريبش. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  264 -. 2012

 9789773504318ر.د.م.ك 

SS/1-301-917/1, SS/1-301-917/2 

  خريسات، محمد عبد القادر    .7601

  -ه / محمد عبد القادر خريسات. 750-132/661-41الدولة األموية [نص مطبوع] : من النهوض إلى السقوط 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 336 -. 2010عمان : مؤسسة حمادة للدراسات, 

 9789957491079ر.د.م.ك 

1-953-497/1, 1-953-497/2 

  خريسات، محمد عبد القادر    .7602

عمان : مؤسسة حمادة للدراسات  -[نص مطبوع] / محمد عبد القادر خريسات. تاريخ الحضارة االنسانية 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 407 -. 2010الجامعية, 

 9789957491659ر.د.م.ك 

1-902-109/1, 1-902-109/2 

  خريسان, باسم علي    .7603

 224 -. 2001لعربي, بيروت : دار الفكر ا -العولمة و التحدي الثقافي [نص مطبوع] / باسم علي خريسان. 

 سم.  24ص. ; 

1-320-41/1, 1-320-41/2 

  خزعل, عبد النبي    .7604

عمان   -فن تحرير األخبار في اإلذاعات الدولية بين التوظيف و الموصوعية [نص مطبوع] / عبد النبي خزعل. 
  سم.  24ص. : غال مصور باأللوان ;  358 -. 2011: دار الثقافة للنشر والتوزيع, 

 9789957166601ر.د.م.ك  -. 358ص. -341رافيا : ص.بيبليوغ

SH/1-070-421/1, SH/1-070-421/2 

  خشبة, دريني   .7605

القاهرة : الدار   -أشهر المذاهب المسرحية [نص مطبوع] : نماذج من أشهر المسرحيات / دريني خشبة. 
  م.س 24ص. : غالف مصور ;  328 -. 1999المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, 

 4549270977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-792-6/1, 1-792-6/2 

  خشيم, علي فهمي   .7606

ليبيا : دار الكتاب   -هؤالء األباطرة وألقابهم العربية [نص مطبوع] : و دراسات أخرى / علي فهمي خشيم. 
  سم.24ص. ; 214 -. 2002الجديد, 

 995929112xر.د.م.ك 

1-902-48/1, 1-902-48/2 



  خشيم, مصطفى عبد هللا   .7607

بنغازي : الدار   -موسوعة علم السياسة [نص مطبوع] : مصطلحات مختارة / مصطفى عبد هللا خشيم. 
 سم. 24ص. ;  488 -. 1994الجماهيرية للنشر, 

1-320-107/1, 1-320-107/2 

  خصاونة, رعد مصطفى   .7608

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و   -صاونة. أسس تعليم الكتابة اإلبداعية [نص مطبوع] / رعد مصطفى خ
  سم. 24ص ;  181 -. 2008التوزيع, 

 4046709957ر.د.م.ك  -ن. 

SS/1-370-216/1, SS/1-370-216/2 

  خضر ، خالد    .7609

القاهرة : المكتب العربي   -الدليل الشامل للرعاية الصحية و النفسية لمرضى السكر [نص مطبوع] / خالد خضر. 
  سم. 17*24ص. ;  158 -. 2016 للمعارف,

 9789772769032ر.د.م.ك 

SS/1-150-806/1, SS/1-150-806/2 

  خضر ، فخري رشيد    .7610

عمان : دار كنوز  -تنمية المفاهيم الدينية و االجتماعية في الطفولة المبكرة [نص مطبوع] / فخري رشيد خضر. 
  .سم 17*24ص. ;  392 -. 2014المعرفة للنشر و التوزيع, 

 9789957743192ر.د.م.ك 

SS/1-370-1008/1, SS/1-370-1008/2 

  خضر, سناء    .7611

اإلسكندرية :  -النظرية الخلقية [نص مطبوع] : عند أبي العالء المعري بين الفلسفة و الدين / سناء خضر. 
  سم. 17*24ص. ;  406 -. 1999مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 9775904331ر.د.م.ك 

SH/1-170-6/1, SH/1-170-6/2 

  خضر, عبد الباسط متولي   .7612

الجزائر : دار   - التدريس العالجي لصعوبات التعلم و التأخر الدراسي [نص مطبوع] / عبد الباسط متولي خضر. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 192 -. 2005الكتاب الحديث, 

 5098350977ر.د.م.ك 

SS/1-370-99/1 

  خضر, محسن    .7613

 -. 1ط. -تربية القهر..تربية الحرية [نص مطبوع] : أصوات في الفكر التربوي المعاصر / محسن خضر. 

  سم.22ص. ; 152 -. 2008القاهرة : دار العالم العربي, 

 9789776278338ر.د.م.ك 

1-370-383/3, 1-370-383/1 



  خضر، خضر    .7614

بيروت : المؤسسة الحديثة للكتاب,  -. 2ط. -/ خضر خضر.  مفاهيم أساسية في علم السياسة [نص مطبوع]
 سم. 17*24ص ;  325 -. 2008

1-320-374/7, 1-320-374/8 

  خضر، سناء    .7615

القاهرة : مؤسسة لورد العالمية للشؤون  -الخبرة الجمالية عند جون ديوي [نص مطبوع] / سناء خضر. 
 سم. 17*24ص ;  287 -. 2010الجامعية, 

1-701-12/1, 1-701-12/2 

  خضر، عادل انور    .7616

الجزائر : دار العزة والكرامة للكتاب,  -أطلس تاريخ الجزائر [نص مطبوع] / عادل انور خضر, ناجي يحي. 
  سم. 29ص. : غالف مصور وملون ;  160 -. 2013

 978994732059ر.د.م.ك 

SH/1-965-621/1 

  خضر، فوزي    .7617

.  2009القاهرة : هبة النيل العربية,  -الحضارة اإلنسانية [نص مطبوع] / فوزي خضر. إسهام العلماء العرب في 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 296 -

 9773011523ر.د.م.ك  -ص. 281-ص273ص -بيبليو.ص

1-953-514/1, 1-953-514/2 

  خضر، محسن   .7618

القاهرة : دار   -صرنا / محسن خضر. الثانية األخيرة [نص مطبوع] : في التعليم و العلم و الثقافة و أحوال ع
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  152 -. 2008العالم العربي, 

 9789776276567ر.د.م.ك 

1-370-920/1, 1-370-920/2 

  خضر،، أحمد جميل    .7619

ص. : غالف   200 -. 1997عمان : دار المسيرة,  -العالقات العامة [نص مطبوع] / ، أحمد جميل خضر. 
  سم. x17سم24 ملون. ;

 ص. 199 -ص. 197بيبليوغرافيا : 

1-659-11/1, 1-659-11/3 

  خضر،ضحى حيدر    .7620

المؤسسات التربوية كمنظمات متعلمة [نص مطبوع] / سوزان اكرام سلطان; ضحى حيدر خضر, راتب السعود. 
  سم . 24ص. : غالف مصور ;  216 -. 2009عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -

 9957077297ر.د.م.ك 

1-370-660/1, 1-370-660/2 

  خضر،عبد الباسط متولى   .7621

التشخيص / عبد الباسط متولى  -العالج  -تنمية و تعديل سلوك األطفال و الشباب [نص مطبوع] : الخلفية النظرية
ص. : غالف مصور  263 -. 2004القاهرة : دار الكتاب الحديث : [د.م] : دار الكتاب الحديث,  -خضر. 



  سم. 24وان ; باألل

 7083350977ر.د.م.ك  -. 249ص.-243ص. -.94ص. -90مالحق: ص. 

SS/1-150-24/1, SS/1-150-24/2 

  خضراوي, هادي    .7622

بيروت :   -أبرز قضايا السياسة الدولية المعاصرة [نص مطبوع] : من خالل المفاهيم و البنى / هادي خضراوي. 
 سم. 24ص. ;  176 -. 2002دار الكتب الحديثة, 

1-320-82/1, 1-320-82/10 

  خضراوي، عزة    .7623

المدية  -أثر اإلعالم المرئي في تكوين المفاهيم والقيم عند الطفل [نص مطبوع] / أنيسة الشيكر; عزة خضراوي. 
  سم.  30*21ورقة ;  116 -. 2015: جامعة المدية, 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.254/1 

  خضور ، أديب محمد    .7624

عمان : دار المسيرة,  -/ أديب محمد خضور.  Media sociologyعلم االجتماع اإلعالمي [نص مطبوع] = 
  سم. 17*24ص. ;  214 -. 2015

 9789957970444ر.د.م.ك 

SS/1-301-1012/1, SS/1-301-1012/2 

  خضور، أديب    .7625

عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع : األكاديميون للنشر و  -وع] / أديب خضور. اإلعالم و األزمات [نص مطب
  (جامعة نايف العربية للعلوم). -سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  143 -. 2014التوزيع, 

 9789960853055ر.د.م.ك   -ص.  143 -ص. 141بيبليو: 

SH/1-001.5-736/1, SH/1-001.5-736/2 

  خضور، أديب محمد    .7626

الرياض : مركز  -سبل تدعيم الثقة بين األجهزة األمنية واإلعالمية العربية [نص مطبوع] / أديب محمد خضور. 
  سم. 17*24ص ;  202 -. 2006الدراسات والبحوث, 

 9960973921ر.د.م.ك 

1-320-372/1, 1-320-372/2 

  خطاب محمد صالح    .7627

 -األولى.  -ن [نص مطبوع] : دليل للتأهيل و التدريب و التطوير / خطاب محمد صالح. صفات المعلمين الفاعلي

  سم.24ص. ; 230  -األردن : دار المسيرة, [د.ت]. 

 9957063812ر.د.م.ك 

1-370-324/1, 1-370-324/2 

  خطاب, سمير    .7628

القاهرة :  -لثانوية / سمير خطاب. التنشئة السياسية و القيم [نص مطبوع] : مع دراسة ميدانية لطالب المدارس ا
  سم. 24ص. ;  218 -.  2004إيتراك للنشر و التوزيع, 

 9773830039ر.د.م.ك 



1-320-67/1, 1-320-67/10 

  خطاب, عبد الحميد    .7629

الجزائر : ديوان   -إشكالية الحب في الحياة الفكرية و الروحية في االسالم [نص مطبوع] / عبد الحميد خطاب. 
 سم. 24ص. ;  196  -. 2004ات الجامعية, المطبوع

SH/1-189-63/1, SH/1-189-63/2 

  خطاب, عبد الحميد    .7630

  -الفلسفة اإلسالمية بين األمس و اليوم [نص مطبوع] : دراسة وصفية تاريخية مقارنة / عبد الحميد خطاب. 

  سم. 15×  22ص ;  255 -. 2008الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961011881.ك ر.د.م

SH/1-189-74/1, SH/1-189-74/2 

  خطاب, عبد الحميد    .7631

الضحك بين الداللة السيكولوجية و الداللة اإلستيطيقية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في ماهية الضحك الهزلي  
  سم.  24ملون ; ص. : غالف  112 -. 2006الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -فنيا / عبد الحميد خطاب. 

 8091109961ر.د.م.ك 

SS/1-150-90/1, SS/1-150-90/2 

  خطاب, عمر محمد    .7632

 326 -. 2005عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -اإلبداع في تربية الطفل [نص مطبوع] / عمر محمد خطاب. 

 سم.  24ص. ; 

1-370-43/1, 1-370-43/2 

  خطاب, محمد أحمد    .7633

العالج / محمد أحمد  -التشخيص  -األسباب  -التصنيف -تعليم الطفل بطيء التعلم [نص مطبوع] : التعريف 
  سم.24ص. : غالف مصور ; 128 -. 2008عمان : دار الثقافة العلمية,  -خطاب, أحمد عبد الكريم حمزة. 

 0331169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-119/1, SS/1-370-119/2 

  مد خطاب،محمد اح  .7634

ص.  144 -. 2008عمان : دار الثقافة العلمية,   -سيكولوجية العالج باللعب [نص مطبوع] / محمد احمد خطاب. 
  سم. 17×24; 

 9957163303ر.د.م.ك 

1-370-512/4, 1-370-512/5 

  خطاب،محمد صالح    .7635

عمان :  -صالح خطاب.  صفات المعلمين الفاعلين [نص مطبوع] : دليل التأهيل و التدريب و التطوير / محمد
  سم.24ص. ; 230 -. 2007دار المسيرة, 

 2381069957ر.د.م.ك 

1-370-324/1 



  خطابي، خضرة    .7636

 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -المكتبات في المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / باية قنفود; خضرة خطابي. 

  سم.  30*21ورقة ;  185

 2016:  ل م د : تاريخ : المدية  -ماستر

MMA.SH.478/1 

  خطار، خيرة    .7637

واقع العالقات العامةفي المؤسسة اإلستشفائية محمد متريني" قصر البخاري" [نص مطبوع] / أمينة كبايرية;  
  سم. 30* 21ورقة ;  121 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -خيرة خطار. 

 2015: ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية  -ماستر

MMA.SH.230/1 

  خطايبة, عبد هللا محمد   .7638

 24ص. ;  528 -. 2005عمان : دار المسيرة,  -تعليم العلوم للجميع [نص مطبوع] / عبد هللا محمد خطايبة. 

 سم.

SS/1-370-65/1 

  خطيف، صابرة    .7639

 -. 2011جسور للنشر والتززيع, الجزائر :   -فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية [نص مطبوع] / صابرة خطيف. 

  سم. 17*24ص ;  496

 9789947878514ر.د.م.ك 

1-922-14/1, 1-922-14/2 

  خفاجي, محمد عبد المنعم   .7640

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و   -اإلسالم و تربية الشباب [نص مطبوع] / محمد عبد المنعم خفاجي. 
 سم. 24;  ص. : غالف ملون.96 -. 2002النشر, 

SS/1-370-148/1, SS/1-370-148/2 

  خفاجي, محمد عبد المنعم   .7641

 -. 2002اإلسكندرية : دار الوفاء للطباعة,  -اإلسالم...و تحقيق الذات [نص مطبوع] / محمد عبد المنعم خفاجي. 

 سم. 24ص. ;  84

SH/1-210-36/1 

  خفاجي, محمد عبد المنعم   .7642

االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون  -مطبوع] / محمد عبد المنعم خفاجي. اإلسالم و اإلنسان [نص 
  سم. 24ص. ;  106 -. 2004الجامعية, 

 9773273601ر.د.م.ك 

SH/1-210-51/1 

  خفاجي, محمد عبد المنعم   .7643

 -. 2002ء للطباعة, اإلسكندرية : دار الوفا -اإلسالم..و بناء المجتمع [نص مطبوع] / محمد عبد المنعم خفاجي. 

  سم. 24ص. ;  76

 9773272583ر.د.م.ك 



1-210-102/1 

  خفاجي, محمد عبد المنعم   .7644

 -عظمة الشخصية المحمدية [نص مطبوع] : دراسات في السيرة النبوية الخالدة / محمد عبد المنعم خفاجي. 

  سم. 24ص. ;  202 -. 2002االسكندرية : دار الوفاء للنشر, 

 9773271225ر.د.م.ك 

  خفاجي, محمد عبد المنعم   .7645

االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية  -التصوف في اإلسالم و أعالمه [نص مطبوع] / محمد عبد المنعم خفاجي. 
  سم. 24ص. ;  124 -. 2002للشؤون الجامعية, 

  9773271234ر.د.م.ك 

SH/1-260-5/1 

  خفاجي،محمد عبد المنعم.   .7646

  -االسكندرية : دار الوفاء, [د.ت].  -ة [نص مطبوع] : ومصادرها / محمد عبد المنعم. خفاجي. المكتبة العربي

  سم. 24غالف ملون ومصور. ; 

 977327229xر.د.م.ك 

SH/1-020-81/1 

  خفيف، إنعام قاسم    .7647

عمان :  -يف. علم النفس اإللكتروني وضريبة التكنولوجيا [نص مطبوع] / عبد الكريم عطا كريم; إنعام قاسم خف
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  182 -. 2017دار الحامد, 

SS/1-150-838/1, SS/1-150-838/2 

  خالصي، علي    .7648

الجزائر :  -مزيدة و منقحة.  2ط. -الجيش الجزائري في العصر الحديث [نص مطبوع] / علي خالصي. 
  م.س 24ص. : غالف ملون و مصور ;  455 -. 2013منشورات الحضارة, 

 9789931357056ر.د.م.ك  -. 438ص. -425بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-766/1, SH/1-965-766/2 

  خالف, عبد المنعم محمد   .7649

  178 -القاهرة : دار المعارف, (د.ت).  -المادية اإلسالمية وأبعادها [نص مطبوع] / عبد المنعم محمد خالف. 

 سم.  24ص. ; 

SH/1-189-42/1, SH/1-189-42/2 

  خالف، محمد حسن رجب   .7650

اإلسكندرية : دار المعرفة  -مهام الويب وبنية الدعم التعليمي [نص مطبوع] / محمد حسن رجب خالف. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  218 -. 2016الجامعية, 

 9789772739509ر.د.م.ك 

SS/1-370-1071/1, SS/1-370-1071/2 

  خلداوي، نادية    .7651

نقص اإلنتباه وعالقته بصعوبة القراءة لدى تالميذ السنة الرابعة إبتدائي [نص مطبوع] / ف.الزهراء بن عطاء 



  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -هللا; نادية خلداوي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.603/1 

  خلداوي، نادية    .7652

نقص اإلنتباه وعالقته بصعوبة القراءة لدى تالميذ السنة الرابعة إبتدائي [نص مطبوع] / ف.الزهراء بن عطاء 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -هللا; نادية خلداوي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.603/1 

  خلف ،عبدالجواد    .7653

القاهرة : الدار الدولية   -. 1ط -الميراث والوصية فى الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / عبدالجواد خلف. 
  سم. 24ص. ;  160 -. 2008لإلستثمارات الثقافية, 

 8326282977ر.د.م.ك 

SH/1-250-55/1, SH/1-250-55/2 

  خلف التميمي,عبد المالك   .7654

الكويت : عالم المعرفة,  -جنبي في الوطن العربي [نص مطبوع] / عبد المالك خلف التميمي. اإلستطان األ
 سم.21ص. ; 367 -. 1973

1-953-364/1 

  خلف هللا, محمد   .7655

القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ;   -الثقافة اإلسالمية والحياة المعاصرة [نص مطبوع] / محمد خلف هللا. 
 سم. 24ص. ;  584 -. 1962رانكلين, نيويورك : مؤسسة ف

1-210-238/1 

  خلف, أمل   .7656

  سم. 24ص ;  224 -. 2005القاهرة : عالم الكتب,  -مدخل إلى رياض األطفال [نص مطبوع] / أمل خلف. 

 9484232977ر.د.م.ك 

SS/1-370-194/1, SS/1-370-194/2 

  خلف, عبد الجواد    .7657

القاهرة : الدار الدولية   -ه و عقوبته في الشريعة اإلسالمية / عبد الجواد خلف. القذف [نص مطبوع] : بيان أركان
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  95 -. 2008لإلستثمارات الثقافية, 

 325282977ر.د.م.ك 

SH/1-210-60/1, SH/1-210-60/2 

  خلف, محمود   .7658

 463 -. 1997عمان : دار زهران,  -. 3.ط  -مدخل إلى علم العالقات الدولية [نص مطبوع] / محمود خلف. 

  سم.  24ص. : إيض : غالف مصور : ملون ; 

 463 - 429ص: -مالحق ص 427 - 416ص: -بيبليوغرافيا ص

1-327-1/1, 1-327-1/2 



  خلف، بشير    .7659

ص. : غالف   246 -. 2007(د.م) : (د.ن),  -الكتابة للطفل [نص مطبوع] : بين العلم والفن / بشير خلف. 
  سم. 22صور باأللوان ; م

 9789947244449ر.د.م.ك 

SH/1-370-1089/1, SH/1-370-1089/2 

  خلف، بشير    .7660

  -). 2007الجزائر : دار الريحانة للكتاب, (حوالي -الجمال [نص مطبوع] : رؤى أخرى للحياة / بشير خلف. 

  سم.  23ص. : غالف مصور باأللةان ;  175

 9789961822661ر.د.م.ك 

SH/1-111-25/1 

  خلف،بشير    .7661

 22غالف مصور ;  -. 2009الجزائر : دار الهدى,  -الفنون في حياتنا [نص مطبوع] : دراسة / بشير خلف. 

  سم.

 9947261514ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-701-21/1, 1-701-21/2 

  خلفات، مفتاح    .7662

م) [نص مطبوع] : دراسة في دورها السياسي 15م/12ه/9-ه 6قبيلة زواوة بالمغرب األوسط مابين القرنين (
 سم. 30*24ص. ;  680 -. 2011الجزائر : دار األمل,  -والحضاري / مفتاح خلفات. 

1-965-515/1, 1-965-515/2 

  خلفي، رفيقة    .7663

 -قة خلفي. التعلم واإلكتشاف وعالقته بإثارة الدافعية نحو التعلم لدى التلميذ الطور اإلبتدائي. [نص مطبوع] / رفي

  سم.  27*21ورقة ;  102  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1617/1 

  خلوف , مصطفى شاهر   .7664

عمان  -أسلوب الحذف فى القرآن الكريم [نص مطبوع] : وأثره فى المعاني واإلعجاز / مصطفى شاهر خلوف. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  223 - .2008: دار الفكر, 

 9789957075802ر.د.م.ك 

SH/1-220-57/1, SH/1-220-57/2 

  خلوف، شريفة    .7665

أثر المعتقدات االعقالنية على الوحدة النفسية لدى الطلبة الجامعيين [نص مطبوع] / شريفة عبد الرحمان; شريفة 
  سم. 27*21ورقة ;  162 -. 2018المدية : جامعة المدية,   -خلوف. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1003/1 

  خلوي، شميسة   .7666

 -تقنية القراءة السريعة ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية واستيعاب مفرداتها [نص مطبوع] / شميسة خلوي. 



  سم.  23غالف ملون ; ص. :   67 -]. 2013الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية, [حوالي 

 9789947821756ر.د.م.ك 

SS/1-370-1144/1 

  خليفة, إيهاب    .7667

 -. 2016عمان : العربي للنشر و التوزيع,  -حروب مواقع التواصل اإلجتماعي [نص مطبوع] / إيهاب خليفة.  

  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  160

 9789773192501ر.د.م.ك 

SS/1-301-1145/1, SS/1-301-1145/2 

  خليفة, ربيع حامد    .7668

 -. 3ط. -م [نص مطبوع] / ربيع حامد خليفة. 1805ه/1220-م 1517ه/ 923فنون القاهرة في العهد العثماني 

  سم.24ص ; 304 -. 2004مصر : مكتبة زهراء الشرق, 

 9773141055ر.د.م.ك 

1-709-2/2, 1-709-2/1 

  خليفة, عبد الرحمن    .7669

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -النظم و النظريات السياسية اإلسالمية [نص مطبوع] / عبد الرحمن خليفة. 
 سم. 24ص. ;  408 -. 2003

1-320-94/1, 1-320-94/2 

  خليفة, عبد الرحمن    .7670

اإلسكندرية :   -عبد الرحمن خليفة, منال أبو زيد. الفكر السياسي الغربي [نص مطبوع] : األسس و النظريات / 
 سم. 24ص. ;  452 -. 2003دار المعرفة الجامعية, 

1-320-138/1 

  خليفة, عبد اللطيف محمد   .7671

 -. 2000القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر,  -الحدس واإلبداع [نص مطبوع] / عبد اللطيف محمد خليفة. 

  م.س  24ص. : غالف ملون ; 190

 448215977ر.د.م.ك × -. 190ص.-175بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-150-38/1, SS/1-150-38/2 

  خليفة, فريال حسن    .7672

القاهرة : مكتبة مدبولي,  -المجتمع المدني عند توماس هوبز و جون لوك [نص مطبوع] / فريال حسن خليفة. 
  سم. 24ص. : غالف ملون مصور ;  96 -. 2005

 9772084759ر.د.م.ك 

SS/1-301-141/1, SS/1-301-141/2 

  خليفة, محمد البدوي الصافي    .7673

/ محمد  Social worker professional skillsالمهارات المهنية لألخصائي االجتماعي [نص مطبوع] = 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  288 -. 2011االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -البدوي الصافي خليفة. 

 282ص. -259يبليوغرافيا: ص. ب



SS/1-301-16/1, SS/1-301-16/2 

  خليفة، أمال    .7674

م) [نص مطبوع] / حنان بوشان; أمال  19-18دراسة مقارنة بين الحركتين الوهابية والسنوسية أواخر القرنيين(
  .CDسم +  27*21ورقة ;  115 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -خليفة. 

 2021اريخ : المدية :  ل م د : ت -ماستر

MMA.SH.1854 

  خليفة،شعان عبد العزيز.   .7675

التصنيف العشري للمكتبات ومراكز المعلومات. [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة وخطة قياسية. / شعان 
 سم.24ص. : غالف ملون. ; 410 -. 2000االلسكندرية : دار الثقافة العلمية.,  -عبد العزيز. خليفة. 

SH/1-020-16.1/1, SH/1-020-16.1/2 

  خليفة،شعبان عبد العزيز.   .7676

. 1998االسكندرية. : دار الثقافةالعلمية.,  -النشر الحديث ومؤسساته. [نص مطبوع] / شعبان عبد العزيز. خليفة. 

 سم.24ص. : غالف ملون. ; 205 -

SH/1-020-21/1, SH/1-020-21/2 

  خليفة،شعبان عبد العزيز.   .7677

 -زويد المكتبات بالمطبوعات. [نص مطبوع] : أسسه النظرية وتطبيقاته العملية. / شعبان عبد العزيز. خليفة. ت

 سم. 24ص. : غالف ملون ; 288 -. 1998االسكندرية. : دار الثقافة العلمية., 

SH/1-020-41/1, SH/1-020-41/2 

  خليفة،شعبان عبد العزيز.   .7678

مكتبات ومراكز المعلومات. [نص مطبوع] / شعبان عبد العزيز. خليفة, محمد موسوعة الفهرسة الوصفية لل
 سم. 24ص. : غالف ملون. ; 792 -. 1998القاهرة : مركز الكتاب للنشر.,  -عوض. العايدي. 

SH/1-020-42.1/1 

  خليفة،شعبان عبد العزيز.   .7679

] / شعبان عبد العزيز. خليفة, محمد موسوعة الفهرسة الوصفية للمكتبات ومراكز المعلومات. [نص مطبوع
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور. ;  1625 -. 1998القاهرة : مركز الكتاب للنشر.,  -عوض. العايدي. 

 9772940825ر.د.م.ك 

SH/1-020-42.2/1, SH/1-020-42.2/2 

  خليفة،شعبان عبد العزيز.   .7680

المواد السمعية والبصرية والمصغرات الفيلميةو سائر المواد غير الفهرسة الوصفية للمكتبات. [نص مطبوع] : 
  -االسكندرية. : دار الثقافة العلمية., [د.ت].  -التقليدية. / شعبان عبد العزيز. خليفة, محمد عوض. العايدي. 

 (سلسلةالمكتبات والمعلومات.). -سم. 24ص. : غالف ملون. ; 314

SH/1-020-51/1, SH/1-020-51/2 

  خليفة،شعبان عبد العزيز.   .7681

 -المحاورات في: [نص مطبوع] : مناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات. / شعبان عبد العزيز. خليفة. 



  سم.24ص. : غالف ملون ومصور. ; 367 -. 2002القاهرة. : الدار المصرية اللبنانية., 

 9772703270ر.د.م.ك 

SH/1-020-112/1 

  خليفي، جميلة    .7682

م) [نص مطبوع] /   15-7ه/  09-01الطرق التجارية البرية ودورها في اإلقتصاد اإلسالمي ما بين القرنيين (
  سم.  30*21ورقة ;  146 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -شريفة مزني; جميلة خليفي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.764/1 

  خليفي، حنان    .7683

حة النفسية وعالقتها بالتشبع بالقيم التربوية لدى الطلبة [نص مطبوع] / نجاة بطاش; حنان خليفي. مستويات الص
  سم.  27*21ورقة ;  156 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1068/1 

  خليفي، عبد القادر    .7684

الجزائر : ديوان   -/ عبد القادر خليفي.  1830-1962ة [نص مطبوع] : محطات من تاريخ الجزائر المجاهد
  سم. 24ص : غالف مصور وملون ;  384  -. 2010المطبوعات الجامعية, 

 9789961013618ر.د.م.ك 

SH/1-965-1086/1, SH/1-965-1086/2 

  خليفي، عبد القادر    .7685

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -لقادر خليفي. المقاومة الشعبية [نص مطبوع] : للشيخ بوعمامة / عبد ا
  سم. 24ص : غالف مصور ;  249 -. 2010

 9789961013663ر.د.م.ك 

SH/1-965-1089/1, SH/1-965-1089/2 

  خليفي، محمد    .7686

  -خليفي. واقع الخدمات اإلجتماعية العمالية وتأثيرها على الرضا الوظيفي [نص مطبوع] / بوزيد العربي; محمد 

  سم.  27*21ورقة ;  98  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1675/1 

  خليل ، رقية فيصل    .7687

 216 -. 2011عمان : دار البداية,  -هندسة العقل الباطن [نص مطبوع] : خفايا و اسرار / رقية فيصل خليل. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789957820985ر.د.م.ك 

SS/1-150-784/1, SS/1-150-784/2 

  خليل العمر, معن    .7688

 -. 2000عمان : دار الشروق,  -األولى.  -معجم علم االجتماع المعاصر [نص مطبوع] / معن خليل العمر.  



  سم.24ص. : غالف ملون ; 438

 9957001078ر.د.م.ك 

D 1049, D 1050 

  خليل النجار، فخري    .7689

عمان : دار صفاء   -الخليل بن أحمد الفراهيدي [نص مطبوع] : آراء و إنجازات لغوية / فخري خليل النجار. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;   215 -. 2009للنشر و التوزيع, 

 9789957243708ر.د.م.ك 

1-928-41/1, 1-928-41/2 

  خليل, إبراهيم    .7690

عمان : منشورات أمانة عمان   -اجم أدبية / إبراهيم خليل. في دائرة الضوء [نص مطبوع] : شخصيات وتر
 سم. 24ص. ;  326 -. 2007الكبرى, 

1-928-90/1 

  خليل, بكري    .7691

القاهرة : مكتبة  -الفكر القومي و قضايا التجدد الحضاري [نص مطبوع] : بحوث و مناقشات / بكري خليل. 
  سم. 24ص. ;  288 -. 2003مدبولي, 

 9772084597ر.د.م.ك 

1-320-103/1, 1-320-103/2 

  خليل, خليل أحمد    .7692

بيروت : دار الفكر   -مستقبل العالقة بين المثقف و السلطة [نص مطبوع] / خليل أحمد خليل; محمد علي الكبسي. 
  سم. 18ص. : غالف ملون ;  208 -. 2001المعاصر ; دمشق : دار الفكر, 

 1575479389ر.د.م.ك 

SS/1-301-47/1, SS/1-301-47/2 

  خليل, عادل عبد الغفار    .7693

اإلسرائيلية / عادل عبد الغفار  -اإلعالم و الرأي العام [نص مطبوع] : دراسة حول تطبيع العالقات المصرية 
(سلسلة أطروحات الدكتوراة ;  -سم.  24ص. ;  340 -. 2003بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -خليل. 

43.(  

 9953431434ر.د.م.ك 

1-327-40/1, 1-327-40/2 

  عماد الدين   خليل,  .7694

 -. 2005الرباط : المركز الثقافي العربي,  -مدخل الى الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] / عماد الدين خليل.  

  سم. 17*24ص : مص.مل. ;  262

 0679299953ر.د.م.ك 

SH/1-953-220/1, SH/1-953-220/10 

  خليل, عماد الدين    .7695

لبنان : الدار العربية للعلوم : المركز الثقافي  -اد الدين خليل.  مدخل إلي التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] / عم



  سم.17*24ص ; 271 -. 2005العربي, 

 9953296804ر.د.م.ك 

SH/1-953-302/1, SH/1-953-302/2 

  خليل, كمال محمد    .7696

ر المناهج, عمان : دا -سيكولوجية التفكير [نص مطبوع] : برامج تدريبة و استراتيجيات / كمال محمد خليل. 
  سم. 24ص. ;  130 -. 2006

 1104189957ر.د.م.ك 

SS/1-150-207/1, SS/1-150-207/2 

  خليل, نجالء عاطف    .7697

القاهرة : مكتبة األنجلو   -في علم االجتماع الطبي [نص مطبوع] : ثقافة الصحة و المرض / نجالء عاطف خليل. 
 سم.  24 ص. : غالف مصور باأللوان ; 386 -. 2006المصرية, 

SS/1-301-205/1, SS/1-301-205/2 

  خليل، أحمد خليل    .7698

بيروت : المؤسسة العربية  -ملحق موسوعة السياسة [نص مطبوع] / أحمد خليل خليل, عبد الوهاب الكيالي. 
  (موسوعات).  -سم.   25x17ص. : مجلد.إيض. ;  739 -. 2004للدراسات و النشر, 

 9953361347ر.د.م.ك 

1-320-483.8/1 

  خليل، إلهام عبد الرحمن   .7699

القاهرة :   -علم النفس اإلكلينيكي [نص مطبوع] : التصنيف، الفحص، التشخيص / إلهام عبد الرحمن خليل. 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;   398 -. 2015المكتبة التربوية, 

 9789777291545ر.د.م.ك   -ص.  398 -ص. 397بيبليو: 

SS/1-150-738/1, SS/1-150-738/2 

  خليل، تمام إبراهيم    .7700

عمان : دار صفاء للنشر  - موسوعة االحجار الكريمة [نص مطبوع] / تمام إبراهيم خليل, عبير خميس برجاس. 
  سم.  18*25ص. : غالف ملون. ;  163 -. 2004و التوزيع, 

 9957241133ر.د.م.ك 

SH/1-030-8/1, SH/1-030-8/2 

  خليل، خليل أحمد    .7701

 240 -. 1984بيروت : دار الحداثة,  -لمفاهيم األساسية في علم اإلجتماع [نص مطبوع] / خليل أحمد خليل. ا

 سم.  19ص. : غالف ملون ; 

SS/1-301-975/1 

  خليل، عماد الدين    .7702

. ص156 -. 2008األردن : دار وائل للنشر و التوزيع,  -طريق إلى فلسطين [نص مطبوع] / عماد الدين خليل. 

  سم.24: مص.مل. ; 

 9957116924ر.د.م.ك 



1-953-452/1, 1-953-452/2 

  خليل، محمد محمد سيد    .7703

التفكير العلمي و قيم التقدم في األسرة [نص مطبوع] / محمد محمد سيد خليل; عفت الشرقاوي; عبد الناصر  
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  536 -. 2009القاهرة : دار العلوم للنشر,  -حسن. 

 977380223xر.د.م.ك 

SS/1-3010-645/1, SS/1-3010-645/2 

  خليل، منى عطية خزام    .7704

االسكندرية : المكتب   -التخطيط االجتماعي في المجتمع المعاصر [نص مطبوع] / منى عطية خزام خليل. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   462 -. 2011الجامعي الحديث, 

 9764590548م.ك ر.د. -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-788/1, SS/1-301-788/2 

  خليل، منى عطية خزام    .7705

االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,   -العولمة والسياسة االجتماعية [نص مطبوع] / منى عطية خزام خليل. 
  سم.  24ص : عالف ملون ;  588 -. 2009

 9774380595ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

1-320-422/6, 1-320-422/1 

  خليل، نبيل سعد    .7706

القاهرة :  -. 1ط. -التربية المقارنة [نص مطبوع] : األصول المنهجية ونظم التعليم اإللزامي / نبيل سعد خليل. 
  سم.24ص. ;  514 -. 2009دار الفجر, 

 9773581934ر.د.م.ك 

1-370-470/4, 1-370-470/5 

  خليل،فؤاد    .7707

بيروت : دار   -المجتمع،النظام ،البنية في موضوع علم االجتماع و إشكاليته [نص مطبوع] / فؤاد خليل. 
  سم.  22ص. : غالف ملون ;  294 -. 2008الفارابي, 

 9789953713144ر.د.م.ك  -. 291-285ص-بيبليوغرافيا ص

SS/1-301-644/1, SS/1-301-644/2 

  خليل،نبيل سعد    .7708

القاهرة :  -لشاملة و االعتماد األكاديمي في المؤسسات التربوية [نص مطبوع] / نبيل سعد خليل. إدارة الجودة ا 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 333 -. 2011دار الفجر, 

 9789773582347ر.د.م.ك 

1-370-746/1, 1-370-746/2 

  خليل،نبيل سعد    .7709

 Modern schoolإلداري المعاصر = اإلدارة المدرسية الحديثة [نص مطبوع] : في ضوء الفكر ا

management  .سم.  24ص. : غالف مصور ; 524 -. 2009القاهرة : دار الفجر,  -. 1ط. -/ نبيل سعد خليل  

 9773581816ر.د.م.ك 

1-370-630/1 



  خمش, مجد الدين عمر خيري    .7710

ي / مجد الدين عمر خيري علم االجتماع [نص مطبوع] : الموضوع و المنهج مع تركيز على المجتمع العرب
  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  362 -.  2005عمان : دار مجدالوي للنشر و التوزيع,  -. 3ط.  -خمش. 

  سم.

 9957020218ر.د.م.ك 

SS/1-301-284/1, SS/1-301-284/2 

  خمش، مجد الدين    .7711

 -. 2011عمان : دار مجدالوي,  -. العولمة و تأثيراتها في المجتمع العربي [نص مطبوع] / مجد الدين خمش

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  284

 9789957023782ر.د.م.ك 

SS/1-301-890/1, SS/1-301-890/2 

  خميس،هبه هللا احمد    .7712

القاهرة : الدار   -اإلرهاب الدولي [نص مطبوع] : أصوله الفكرية وكيفية مواجهته / هبه هللا احمد خميس. 
  سم. 17×24ص ;  570 -. 2009الجامعية, 

 9774221184ر.د.م.ك 

1-320-327/3, 1-320-327/1 

  خميسي, حميدي   .7713

نشأة التصوف الفلسفي في المغرب اإلسالمي الوسيط [نص مطبوع] : اتجهاته, مدارسه, أعالمه:دراسة / حميدي  
  م.س 24ص. : غالف: ملو. ;  215 -. 2007الجزائر : وزارة الثقافة,  -خميسي. 

 9789947244487ر.د.م.ك  -. 209بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-189-26/1, SH/1-189-26/2 

  خميسي, ساعد   .7714

.  2007الجزائر : دار بهاء الدين,  -أعمال الملتقى المغاربي الثاني للمخطوطات [نص مطبوع] / ساعد خميسي. 

  سم. 24ص ;  250 -

 9789961948194ر.د.م.ك 

1-745-2/9, 1-745-2/1 

  خميسي، إيمان    .7715

تأثير الخطاب اإلشهاري التلفزيوني على األنماط اإلستهالكية في المجتمع الجزائري [نص مطبوع] / إكرام بن  
  سم.  27*21ورقة ;  85 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -عيسى; إيمان خميسي. 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1290/1 

  خميسي، ساعد   .7716

الجزائر : دار بهاء الدين ;   -منزلة الحروف في فلسفة ابن العربي الصوفية [نص مطبوع] / ساعد خميسي. 
  سم. 15×24ص ;  211 -. 2009عمان : عالم الكتب, 

 9789961948637ر.د.م.ك 

SH/1-189-83/1, SH/1-189-83/2 



  خندي, أحمد جرجيس سليمان   .7717

/ أحمد جرجيس   1962-1954مبادئ حزب البعث العربي االشتراكي [نص مطبوع] : الثورة الجزائرية في 
  سم.24ص. ;  239 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -سليمان خندي. 

 996167121xر.د.م.ك 

1-965-484/3, 1-965-484/1 

  خنشالوي، زعيم    .7718

الجزائر : المركز الوطني   -ي. التصوير الروحاني في الفلكلور الجزايري [نص مطبوع] / زعيم خنشالو
سم.   24ص. : غالف مصور باأللوان ;  96 -. 2005للبحوث في عصور ماقبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ, 

  ).7(مذكرات المركز الوطني لألبحاث في ماقبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ ;  -

 996171616ر.د.م.ك 

SH/1-398-10/1 

  خنوش، سارة    .7719

المدية : جامعة  -م [نص مطبوع] / سارة خنوش. 1924-م1897الصهيونية في سقوط الدولة العثمانية  دور
  سم. 30*21ورقة ;  113 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.037/1 

  خنوف , علي    .7720

 -التاسع عشر [نص مطبوع] / علي خنوف. مقاومة سكان منطقة جيجل الالستعمار الفرنسي خالل القرن 

(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر   -سم.  24ص. : غالف مل. ;   318 -. 2012الجزائر : منشورات األنيس, 
  وزارة الثقافة).

 978994780426ر.د.م.ك   -ص.  314 -ص. 310بيبليو: 

SH/1-965-801/3, 1-965-801/1 

  خنوف، علي    .7721

ف الشمالية لبايلك الشرق الجزائري [نص مطبوع] : نهاية العهد العثماني و بداية العهد الفرنسي السلطة في األريا
  سم. 15*23ص. ;  127 -. 2012الجزائر : منشورات األنيس,  -علي خنوف.  /

 9789947870433ر.د.م.ك  -. 126ص.-124بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-767/1, SH/1-965-767/2 

  تسام خواتي، إب  .7722

دور الترويج في تسويق الخدمات الفندقية [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية لعنية من نزالء فندق سوفتيل 
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الجزائر / رتيبة خليفة; إبتسام خواتي. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.242/1 

  خوالد، محمد   .7723

المدية : جامعة المدية,   -دور التكنولوجيا الحديثة في تكريس الحق في اإلعالم [نص مطبوع] / محمد خوالد. 
  سم. 27*21ورقة ;  91 -. 2019

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1299/1 



  خوالدة،أكرم صالح محمود   .7724

عمان : دار   -. 1ط. -للغوي في الكتابة و التفكير التأملي [نص مطبوع] / أكرم صالح محمود خوالدة. التقويم ا
  سم.24سم ;   24ص : 289 -. 2012الحامد, 

 9789957325900ر.د.م.ك 

1-370-797/1, 1-370-797/2 

  خوان، أمينة    .7725

علمين المقبلين على إجتيار شهادة البكالوريا  أساليب التفكير لستير نبرج وعالقتها بتوجيهات اإلنجاز لدى المت
  سم.  30-21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / أمينة خوان. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.610/1 

  خوان، أمينة    .7726

علمين المقبلين على إجتيار شهادة البكالوريا  أساليب التفكير لستير نبرج وعالقتها بتوجيهات اإلنجاز لدى المت
  سم.  30-21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / أمينة خوان. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.610/1 

  خواني، إبتسام   .7727

راسة ميدانية في المؤسسة سونلغار "فرع واقع العالقات العامة في المؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : د 
 سم. 30*21ورقة ;  125 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -المدية" / عبد الرزاق عاللي; إبتسام خواني. 

  خوجة، حمدان   .7728

 -إتحاف المنصفين و األدباء في اإلحتراس عن الوباء [نص مطبوع] / حمدان خوجة; محمد بن عبد الكريم. 

(الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -سم.  21ص. ;  209 -. 2007طباعة الشعبية للجيش, الجزائر : سحب ال
2007.(  

  9789947241684ر.د.م.ك 

1-210-272/1, 1-210-272/2 

  خوخة، أشرف فهمي   .7729

 القاهرة : دار المعرفة الجامعية, -التوثيق اإلعالمي وتكنولوجيا المعلومات [نص مطبوع] / أشرف فهمي خوخة. 

 سم. 24ص ;  154 -. 2008

SH/1-020-193/1, SH/1-020-193/2 

  خوخه، أشرف فهمي   .7730

 -إستراتيجيات الدعاية و اإلعالن [نص مطبوع] : ( األطر النظرية و النماذج التطبيقية ) / أشرف فهمي خوخه. 

  سم.x17سم24ص. : غالف مصور. ;  344 -. 2007االسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

 ص. 343 -ص. 335بيبليوغرافيا : 

1-659-47/1, 1-659-47/4 

  خوخه، أشرف محمد    .7731

التطبيقات / جمال محمد أبو شنب; أشرف محمد -األطرالنظرية-الدعاية و اإلعالن [نص مطبوع] : المفاهيم
 سم.24ص. : غالف مصور. ;  333 -. 2005االسكندرية : دار المعرفة,  -خوخه. 



1-659-36/1, 1-659-36/2 

  خولي, محمد   .7732

بيروت : دار   -التربية و بناء اإلنسان المعاصر [نص مطبوع] / محمد خولي, نجوى السيد; مي العبد هللا. 
 ).48(ندوة الدراسات اإلنمائية، -سم. 24ص. ; 352 -. 2003النهضة العربية, 

SS/1-370-184/1, SS/1-370-184/2 

  خولي، معمر فيصل    .7733

القاهرة : دار الكتب المصرية,  -متحدة و التدخل الدولي االنساني [نص مطبوع] / معمر فيصل خولي. االمم ال
  سم.  24ص : غالف ملون ;  282 -. 2011

 9789773191205ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

1-327-218/1, 1-327-218/2 

  خوني، فتيحة    .7734

المدية :  -[نص مطبوع] / نبيلة مغدور; فتيحة خوني.  -بيطاطرابح -الشخصيات التاريخية في الوالية الرابعة 
  سم.  30*21ورقة ;  114 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.268/1 

  خياطي، خديجة    .7735

امعة المدية : ج -نزاعات العمل في المؤسسة الصناعية [نص مطبوع] / فضيلة بن صولة; خديجة خياطي. 
  سم. 30*21 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SH.883/1 

  خياطي، مصطفى    .7736

 -الصدمات النفسية في الجزائر [نص مطبوع] / مصطفى عشوي; مصطفى خياطي, عبد القادر خياطي. 

  سم. 16* 24ص. : غالف مصور. ;  188 -. 2012الجزائر : دار األمة, 

 9789961673225.د.م.ك ر

SS/1-150-785/1, SS/1-150-785/2 

  خيدر، علي    .7737

دور الحرف و الصناعات التقليدية في تثمين التراث [نص مطبوع] : مدينة غرداية انمودجا / الحاج عيسى 
  سم. 27*21ورقة ;  101 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -جعني; علي خيدر. 

 2019اآلثار : المدية : ل م د : علم  -ماستر

MMA.ART.1510/1 

  خيرون، فااطمة الزهراء   .7738

م [نص مطبوع] / فااطمة   1981 -م 1971الصراع الفكري في الجزائر المستقلة من خالل مجلة األصالة 
  سم. 27*21ورقة ;   165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -الزهراء خيرون. 

 2018:   ل م د : تاريخ : المدية -ماستر

MMA.SH.1152/1 



  خيط, محمد    .7739

الجزائر : دار المسك للطباعة و النشر,   -المعتمد بن عباد [نص مطبوع] : الرجل, الشعر, السياسة / محمد خيط. 
  سم.  24ص. : غالفك مصور, ملون ;  382 -. 2001

 9789931305002ر.د.م.ك  -. 380ص. -365بيبليوغرفيا : ص. 

SH/1-920-224/1 

  خيط، محمد   .7740

الجزائر :   -مؤلف نفح الطيب / محمد خيط. 1631-1578المقري [نص مطبوع] : أبو العباس أحمد بن محمد : 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 367 -. 2011دار مدني, 

 9789961100134ر.د.م.ك  -. 374-371بيبليوغرافيا:ص

1-928-106/1, 1-928-106/2 

  د.م   .7741

الجزائر : وزارة الشؤون الدينية  -لمجاوي [نص مطبوع] : أعمال ملتقى وطني بتلمسان / د.م. الشيخ عبد القادر ا
  ص.163 -. 2011و األوقاف, 

 9789931384342ر.د.م.ك  -ص. 163-ص158ص-بيبليو.ص

1-902-96/1, 1-902-96/2 

  دار الملك عبد العزيز    .7742

  -وع] : بحوث و دراسات / دار الملك عبد العزيز. , المملكة العربة السعودية في مائة عام [نص مطب4ج. 

  سم. 25ص. : غالف : ملون ;  608 -. 2004الرياض : دار الملك عبد العزيز, 

  996097071Xر.د.م.ك 

 4محتوي في : , ج. 

SH/1-920-228.4/1 

  دارد، أوليفي    .7743

وليفي دارد; عبد السالم  / أ Voyage au coeur de l'OASفي قلب منظمة الجيش السري [نص مطبوع] = 
 14*22ص. : غالف: ملون ;  497 -. 2013الجزائر : دار سيديا,   -يخلف; فاطمة بن شعالل; ...[و آخرون]. 

  سم.

 9789947872581ر.د.م.ك  -. 467ص. -451بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-832/1, SH/1-965-832/2 

  دارين، تشارلز    .7744

بيروت : دار التنوير  -رية النشوء واالرتقاء / تشارلز دارين, إسماعيل مظهر. أصل األنواع [نص مطبوع] : نظ
  سم. 24ص. : إيض ; 514 -. 2007للطباعة, 

 0031689953ر.د.م.ك 

SH/1-111-8/1, SH/1-111-8/2 

  داغر، شربل    .7745

  -. 2006افي العربي, المغرب : المركز الثق -العين و اللوحة [نص مطبوع] : المحترفات العربية / شربل داغر. 

  سم. 17*24ص ;  304

 9953681406ر.د.م.ك 

1-701-6/1, 1-701-6/2 



  داغر، شربل    .7746

الدار   -الجزء األول : النادر والعريق / شربل داغر.  -الفن والشرق [نص مطبوع] : الملكية والمعنى في التداول 
  سم. 17*24ص ;  528 -. 2004البيضاء : المركز الثقافي العربي, 

 9953680159ر.د.م.ك 

1-709-8.1/3, 1-709-8.1/1 

  داغر، شربل    .7747

 Islamic art in arabicالفن اإلسالمي في المصادر العربية [نص مطبوع] : صناعة الزينة والجمال = 

sources  .ص  190 -. 1999بيروت : المركز الثقافي الغربي ; الكويت : دار اآلثار االسالمية,  -/ شربل داغر
 سم. 17*24; 

1-709-13/1, 1-709-13/2 

المدية :  -. دافعية اإلختيار المهني وعالقته بتقدير الذات لدى متربص التكوين المهني [نص مطبوع]  .7748
  سم.  30*21ة ; ورق 156 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.594/1 

  داقدسن, باذل    .7749

  -بيروت : دار الثقافة العلمية, (د.ت).  -افريقيا تحت أضواء جديدة [نص مطبوع] / باذل داقدسن; جمال م.أحمد. 

  .17سم* 24ص. : إيض. ;  484

 471-451بيبليوغرافيا ص.ص:  450-417كشافات ص.ص:

SH/1-953-117/1 

  دال، روبرت    .7750

ص :  608 -. 2005عمان : دار الفارس للنشر و التوزيع,  -الديمقراطية و نقادها [نص مطبوع] / روبرت دال. 
 سم.  24غالف ملون ; 

1-320-440/1, 1-320-440/2 

  دالع, مصطفى    .7751

الجزائر : دار الهدى,   -فالجنوب / مصطفى دالع.  السودان الذي رأيت [نص مطبوع] : من أم درمان إلى دارفور
  ص. : غالف : مصور باأللوان. 222 -. 2011

 9789947263617ر.د.م.ك  -. 216بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-910-43/1 

  دالي, مليكة   .7752

دالي, فهيمة  دور المكتبات الجامعية في ترقية البحث العلمي [نص مطبوع] : مكتبة جامعة المدية نموذجا / مليكة
  سم. 30ص ;  91 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -سميان. 

  91بيبليو ص 

 2011ليسا نس : اتصال و عالقات عامة : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

  دالي، كارولين    .7753

دالي, هشام  التعلم اإللكتروني [نص مطبوع] : قضايا أساسية: الممارسات و الدراسات / توربرت باكلر; كارولين 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  212 -. 2016القاهرة : دار الفكر العربي,  -محمد سالمة. 

  9789771031840ر.د.م.ك   -ص.  212 -ص. 188بيبليو: 



SS/1-370-1068/1, SS/1-370-1068/2 

  دالي، مليكة   .7754

المدية : جامعة  -مطبوع] / مليكة دالي. مساهمة اإلعالم المحلي المسموع في ترقية مفهوم المواطنة [نص  
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

1/MMA.SH.213 

  دانيال هاالهان    .7755

دانيال هاالهان,  / learning disabilitiesالتعلم العالجي = -طبيعتها- صعوبات التعلم [نص مطبوع] : مفهومها
  سم.24ص. ; 760 -األردن : دار الفكر, [د.ت].  -األولى.  -عادل عبد هللا محمد. 

 9957074849ر.د.م.ك 

1-370-347/1, 1-370-347/2 

  دانينو، فرلنك    .7756

C I A  فرلنك دانينو,  2007 - 1947: وكالة االستخبارات المركزية االميركية [نص مطبوع] : حكاية سياسية /  

  سم.  24ص : غالف ملون ;  330 -. 2009بيروت : دار االنتشار العربي,  -عبير المنذر. 

 9789953529509ر.د.م.ك 

1-320-436/3, 1-320-436/4 

  داهش، محمد علي   .7757

/ محمد  1927-1903المغرب في مواجهة اسبانيا [نص مطبوع] : صفحات من الكفاح الوطني ضد االستعمار 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  160 -. 2011وت : دار الكتب العلمية, بير -علي داهش. 

 9782745167910ر.د.م.ك 

SH/1-953-628/1, SH/1-953-628/2 

  داهش، محمد علي   .7758

  Ottomane State And Moroccoالدولة العثمانية و المغرب [نص مطبوع] : إشكالية لصراع و التحالف = 

  سم.  17*24ص. : غالف ملون. ;  157 -. 2011ار الكتب العلمية, بيروت : د -محمد علي داهش.  /

 9782745167866ر.د.م.ك  -ص.  153 -ص. 139المالحق: 

SH/1-953-690/1 

  داود العذاى، عدنان    .7759

 -قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي [نص مطبوع] / عدنان داود العذاى; هدى زوبير الدعمي. 

  سم. 24ص. ;  216 -. 2010ر للنشر و التوزيع, عمان : دار الجري

 9789957381585ر.د.م.ك 

SS/1-301-828/1, SS/1-301-828/2 

  داود, عبد البارى محمد   .7760

. 2005اإلسكندرية : البيطاش سنتر للنشر,  -التنشئة اإلجتماعية للطفل [نص مطبوع] / عبد البارى محمد داود. 

  ). 4(سلسلة الدراسات و البحوث الفكرية ;  -سم.  24; ص : غالف مصور باأللوان  178 -

 9775929547ر.د.م.ك 

SS/1-301-166/1, SS/1-301-166/2 



  داود, عبد البارى محمد   .7761

اإلسكندرية : (د ن), (د  -حقوق الطفل التربوية في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / عبد البارى محمد داود. 
  (الموسوعة التربوية للطفل). -سم.  24ص. ;  96 -ت). 

 95-64بيبليوغرافيا ص ص: 

SH/1-210-25/1 

  داود, محمد محمد   .7762

القرآن الكريم وتفاعل المعانى [نص مطبوع] : دراسة داللية لتعلق حرف الجر بالفعل وأثره في المعنى في  
  سم. 24ص. ;  211 -. 2002القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر,  -القرآن الكريم / محمد محمد داود. 

 0668215977ر.د.م.ك 

SH/1-220-16/1, SH/1-220-16/2 

  داود، حواش   .7763

الصناعة النسيجية بوادي ميزاب [نص مطبوع] : زربية وادي ميزاب بمتحف ديوان السياحة والتنمية لبني  
  سم.  30*21ورقة ;  110 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -يزقن"غرداية" / حواش داود. 

 2016ل م د : المدية :  -ماستر

MMA.ART.381/ 

  داود، فاطمة   .7764

ورقة  165 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -دراسة معمارية أثرية للقصر العتيق [نص مطبوع] / فاطمة داود. 
  سم. 27*21; 

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1203/1 

  داود، معمر   .7765

مقاربة ثقافية للمجتمع الجزائري [نص مطبوع] : دراسة لبعض المالمح السوسيو نفسية و إقتصادية / معمر 
  سم. 24ص. : مصور باأللوان ;  328 -. 2013الجزائر : دار أيدكوم للنشر و التوزيع,  -داود. 

 9789931473046ر.د.م.ك 

SS/1-301-900/1, SS/1-301-900/2 

  محمد   داود،عبد البارى  .7766

.  2003القاهرة : مكتبة اإلشعاع,  -حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / عبد البارى محمد داود. 

  سم. 24ص. ;  159 -

 9773520145ر.د.م.ك 

SH/1-210-92/1 

  داوني، كمال سليم   .7767

عمان : دار المسيرة,  -/ كمال سليم داوني.  Educational Leadershipالقيادة التربوية [نص مطبوع] =  
  سم.  18*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  263 -. 2013

 9789957069513ر.د.م.ك   -ص.  263 -ص. 257بيبليو: 

SS/1-370-1020/1, SS/1-370-1020/2 



  داوود, محمد محمد   .7768

.  2003ر غريب, القاهرة : دا -سبتمبر [نص مطبوع] / محمد محمد داوود.  11اللغة و السياسة في عالم ما بعد 

  سم. 24ص. ;  144 -

 9772156997ر.د.م.ك 

1-327-85/1, 1-327-85/2 

  داوود،عبد العزيز أحمد    .7769

[د.م]   -. 1ط. -إدارة الجودة و االعتماد األكاديمي في مؤسسات التعليم [نص مطبوع] / عبد العزيز أحمد داوود. 
  . سم 24ص. : غالف ملون ; 454 -. 2011: مكتبة الفالح, 

 978995717018ر.د.م.ك 

1-370-785/1, 1-370-785/2 

  داوي، عبد الكريم    .7770

المدية :  -أدرار [نص مطبوع] : أدرار تيميمون / عمر داودي; عبد الكريم داوي.  التراث الثقافي المعنوي لوالية
  سم.  30*21ورقة ;  90 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.148/1 

  دايمي، أحالم    .7771

[نص مطبوع] / عبد الوهاب بوشنافة; إستخدام السياسيين لمواقع التواصل اإلجتماعي في التسويق السياسي 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  173 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -أحالم دايمي. 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1997 

  دبازي، سارة    .7772

المدية : جامعة  -ي. إستراتيجية الترقية وأثرها على الرضا الوظيفي [نص مطبوع] / محمد قالبي; سارة دباز
  ورقة.  148سم +  27*21 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.995/1 

  دباش، وفاء    .7773

المدية : جامعة  -تأثير اإلخراج الصحفي على مقروئية الجرائد [نص مطبوع] / أسماء بوجالل; وفاء دباش. 
  سم. 30*21ورقة ;  150 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.514/1 

  دبش, إسماعيل   .7774

) [نص مطبوع] : مرجعية لترشيد حاضر و  1962-1954السياسة العربية و المواقف الدولية تجاه الثورة ( 
الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع,  -دبش. مستقبل سياسة الجزائر اإلقليمية و الدولية / إسماعيل 

  سم.  23.ص : غالف مصور. ;  269 -. 2009

 9789961663981ر.د.م.ك  -ص.  262 -ص. 218ص. المالحق:  269 -ص. 263بيبليو: 

1-965-195/1, 1-965-195/2 



  دبلة, عبد العالي    .7775

 -. 2004القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -الي دبلة. الدولة [نص مطبوع] : رؤية سوسيولوجية / عبد الع

  سم. 24ص. ;  280

 9773580377ر.د.م.ك 

1-320-72/1, 1-320-72/2 

  دبلة, عبد العالي    .7776

القاهرة : دار الفجر   -الدولة الجزائرية الحديثة [نص مطبوع] : االقتصاد والمجتمع والسياسة / عبد العالي دبلة. 
  سم.  24ص. : إيض. ;   232 -. 2004وزيع, للنشر والت

 9036358977ر.د.م.ك 

1-320-207/1, 1-320-207/2 

  دبور،عبد اللطيف محمد   .7777

تعليم األطفال في عصر االقتصاد المعرفي [نص مطبوع] / عبد الحكيم محمود الصافي; سليم محمد قارة; عبد  
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 576 -. 2010عمان : دار الثقافة العلمية,  -اللطيف محمد دبور. 

 9957165529ر.د.م.ك 

1-370-708/4, 1-370-708/3 

  دبوز، محمد علي    .7778

(د.م) : (د.ن),  -نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد علي دبوز. 
  سم.  23ص. : غالف ملون ;  282 -. 2007

 9789947243251ر.د.م.ك 

SH/1-965-1054/1 

  دبي، وليد    .7779

م [نص مطبوع] / إسماعيل سحاري; وليد 16عالقة السلطة العثمانية بالزعامات المحلية في الجزائر خالل القرن 
  سم.  30*21ورقة ;  189 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -دبي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.805/1 

  يان، إدوارد ب  دجيريج  .7780

بيروت :  -الخطر و الفرصة [نص مطبوع] : رحلة سفير أمريكي في الشرق اإلوسط / إدوارد ب دجيريجيان. 
  سم.24ص. : مص. مل. ; 312 -. 2009دار الكتاب العربي, 

 9789953278483ر.د.م.ك 

1-320-430/1, 1-320-430/2 

  دحام، زينب وحيد    .7781

القاهرة : المركز القومي لإلصدارات   -لجزائي [نص مطبوع] / زينب وحيد دحام. العنف العائلي في القانون ا
  سم. 24ص. ;   276 -. 2012القانونية, 

 9776223158ر.د.م.ك 

SS/1-301-887/1, SS/1-301-887/2 



  دحلب, سعد    .7782

  -دحلب, [د.ت]. الجزائر : منشورات  -المهمة منجزة [نص مطبوع] : من أجل إستقالل الجزائر / سعد دحلب. 

 سم.23ص. ; 356

1-965-356/1, 1-965-356/2 

  دحماني, توفيق    .7783

وثائق تنشر ألول مرة /  -دراسة في عهد األمان [نص مطبوع] : القانون األساسي السياسي والعسكري للجزائر 
  سم.23ص. ; 176 -. 2009الجزائر : دار العثمانية,  -توفيق دحماني.  

 9789947810651ر.د.م.ك 

1-965-336/1, 1-965-336/2 

  دحماني, شريفة محمد عمر   .7784

العالقات السياسية بين الطائفتين األندلسية والبربرية [نص مطبوع] : في جنوب األندلس في عصر ملوك 
 -. 2006االسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -الطوائف القرن الخامس هجري / شريفة محمد عمر دحماني. 

 سم.17م×س24ص. ; 336

1-953-418/1, 1-953-418/2 

  دحماني، حنان    .7785

الضغط النفسي و عالقته بإنحراف الحدث المراهق ( دراسة ميدانية بالمركز اإلختصاصي إلعادة التربية بالمدية 
  سم. 30*21ورقة ;  115 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -) [نص مطبوع] / زينب قمانة; حنان دحماني. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.201/1 

  دحماني، رابح   .7786

دور الحرف والصناعات التقليدية في تنشيط الحركة السياحية"منطقة الحمدانية بالمدية" [نص مطبوع] / عادل  
  سم.  30*21ورقة ;  113 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -قندوزي; رابح دحماني. 

 2016علم اآلثار : المدية : ل م د :  -ماستر

MMA.art.369/1 

  دحماني، مختار    .7787

م)  15-12ه/ 9-6التصوف في بالد المغرب من خالل كتاب أنس الفقير وعز الحقير إلبن قنفذ القسنطيني (ق
  سم. 27*21ورقة ;   165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -دحماني.  [نص مطبوع] / يوسف بلحسين; مختار

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1116/1 

  دحماني، نسرين    .7788

المدية : جامعة  -اإلتصال التنظيمي ودوره في تفعيل القيادة [نص مطبوع] / ياسين مهدي; نسرين دحماني. 
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1659/1 

  دحماني، نوال   .7789

الصالبة النفسية وعالقتها بالذات لدى عينة من ذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / سميرة عوادي; نوال  



  سم. 30*21ورقة ;  126 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -دحماني. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -استرم

MMA.SS.691/1 

  دحمون،عبد الرزاق    .7790

الشيخ عبد الرحمن الثعالبي [نص مطبوع] : و آراؤه االعتقادية من خالل تفسيره الجواهر الحسان في تفسير  
(الشيخ عبد   -سم. 17*24ص. ;  640  -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -القرآن / عبد الرزاق دحمون. 

  الرحمن الثعالبي حياته و أعماله).

 978994791287ر.د.م.ك  -. 640-593بيبليوغرافيا :ص.

SH/1-220-96/1 

  دحو, العربي    .7791

أوراق نوفمبرية [نص مطبوع] : كتابات إعالمية و تاريخية و أدبية و روايات مجاهدين و صدى ثقافة الثورة /  
  سم.  23ص. : غالف : ملون ;  127 -. 2011دى, الجزائر : دار اله  -العربي دحو. 

 9947263624ر.د.م.ك 

SH/1-965-1069/1 

  دحو، العربي    .7792

الجزائر : دار   -ديوان شعراء شعبيين شهداء و مجاهدين عن الثورة التحريرية [نص مطبوع] / العربي دحو. 
  سم. 21ص. : مل. ; 160 -. 2012األلمعية, 

 9789931305965ر.د.م.ك 

1-965-718/1, 1-965-718/2 

  دحو، العربي    .7793

ديوان الشعر الشعبي عن الثورة التحريريةفي الوالية التاريخية األولى بالعربيةو األمازيغية [نص مطبوع] /  
  سم.24ص. : مل. ; 255 -. 2012الجزائر : دار األلمعية,  -العربي دحو. 

 9789931305323ر.د.م.ك 

1-965-744/1 

  ربي  دحو،الع  .7794

الجزائر : دار   -أمثال و أقوال مأثورة شعبية جزائرية [نص مطبوع] : جمع و ترتيب و تقديم / العربي دحو. 
  سم.  22ص : غالف ملون ; 174 -. 2007الهدى, 

 9789961609552ر.د.م.ك 

1-398-2/1, 1-398-2/2 

  دخان، عبد العزيز الصغير   .7795

/ عبد  2ه)  895نص مطبوع] : عالم تلمسان وإمامها وبركتها(تاإلمام العالمة محمد بن يوسف السنوسي [

  (ذاكرة الجزائر). -سم.  17*24ص. ;   423 -. 2011الجزائر : دار كردادة,  -العزيز الصغير دخان. 

 9789961999271ر.د.م.ك 

1-920-56/1 

  دخليل، محمد حسن    .7796

بيروت :  -ألسرة الجمالية / محمد حسن دخليل. الدولة الفاطمية [نص مطبوع] : الدور السياسي و الحضاري ل



  سم.24ص. : مص.مل. ; 219 -. 2009مؤسسة اإلنتشار العربي, 

 9786144040324ر.د.م.ك 

1-953-495/3, 1-953-495/4 

  دراج ، محمد   .7797

الجزائر : شركة األصالة للنشر و  -. 02ط.  -مذكرات خير الدين بربروس [نص مطبوع] / محمد دراج. 
  ).1(سلسلة المنشورات التاريخية ;  -سم.   16*23.5ص. : غالف مصور. ;  310 -. 2013وزيع, الت

 9789931413035ر.د.م.ك 

1-965-951/1, 1-965-951/2 

  دراج، أمينة    .7798

م ودورها السياسي والحضاري [نص مطبوع] / خديجة شويط;  1930-1830الجاليات األوروبية في الجزائر  
  سم. 30* 21ورقة ;  175 -. 2017لمدية : جامعة المدية, ا -أمينة دراج. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.820/1 

  دراج، محمد   .7799

) [نص مطبوع] / محمد دراج; نصر  1543-1512الدخول العثماني إلى الجزائر و دور اإلخوة بربروس ( 
ص. : غالف مل. و مص.   431 -للنشر و التوزيع, [د.ت].  الجزائر : شركة األصالة -. 2ط. -الدين سعيدوني. 

  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  17*24; 

 9789961996348ر.د.م.ك 

1-965-798/1, 1-965-798/2 

  دراجي، العامرية   .7800

مدية  ال -م [نص مطبوع] / أحالم عثماني; العامرية دراجي. 11-07عالقة دولة الحرز بالبزنطيين والعرب القرن 
  سم.  30*21ورقة ;  146 -. 2016: جامعة المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.445/1 

  دراجي، ريمة   .7801

م) [نص مطبوع] / خديجة سحنون; ريمة  1792-1505الغزو اإلسباني للسواحل الجزائرية وآثاره اإلقتصادية (
  سم. 30*21ورقة ;  154 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -دراجي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.872/1 

  دراجي، سوالم   .7802

) /  Mémoire de la presse algerienne (1962-2004ذاكرة الصحافة الجزائرية [نص مطبوع] = 

  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  BATNA : Chihab, 2007. - 244 -سوالم دراجي. 

 9789961637074م.ك ر.د.

SH/1-070-426/1 

  دراجي، عبد الرزاق    .7803

م) [نص مطبوع] / محمد   847-749ه/ 232-132حركات المعارضة في اليمن في العصر العباسي األول (



  سم.  30*21ورقة ;  180 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -كحول; عبد الرزاق دراجي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.676/1 

  دراجي، محمد   .7804

 -. 2007الجزائر : عالم األقكار,  -اإلسالم في الجزائر في العهد اإلستعماري [نص مطبوع] / محمد دراجي. 

  )).  9(مواقف اإلمام اإلبراهيمي ; (  -سم.  15*22ص. : غالف مصور. ;  283

 9789961712337ر.د.م.ك 

SH/1-965-1021/1 

  دراجي، محمد   .7805

. 2013(د.م) : دار اإلرشاد,  -/ محمد دراجي.   -رجال وأفكار -الحركة اإلصالحية في الجزائر [نص مطبوع] : 

  سم. 24ص. : غالف مصور. ;   333 -

 9789947955161ر.د.م.ك 

SH/1-922-32/1 

  دراجي، مفتاح   .7806

المدية :   -سمعي البصري في الجزائر [نص مطبوع] / مفتاح دراجي. تأثير صحافة المواطن على المشهد ال
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.513/1 

  درار، ف.الزهراء   .7807

م) [نص مطبوع] / نسرين رباح; ف.الزهراء  1937-م1908البعثات الطالبية العلمية الجزائرية إلى تونس (
  سم. 30*21ورقة ;  128 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -درار. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.813/ 

دراسات و أبحاث الملتقى الوطني للمخبر حول مؤشرات التربية [نص مطبوع] / عبد الكريم بن عراب.   .7808
  سم. 16*  23ص. ;  116 -. 2004دار بهاء الدين للنشر والتوزيع, الجزائر :  -

 9961948130ر.د.م.ك 

1-370-554/1, 1-370-554/2 

  دردور، نبيلة    .7809

المدية : جامعة  -م [نص مطبوع] : األسباب والنتائج / سمية قوري; نبيلة دردور.  1792فتح مدينة وهران 
  .سم 30*21ورقة ;  170 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.807/1 

  دردوس، مكي   .7810

 260 -. 2006الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -الموجز في علم اإلجرام [نص مطبوع] / مكي دردوس. 

  سم. 15*23ص. : غالف ملون. ; 

 9789961010112ر.د.م.ك   -ص.  253 -ص. 245بيبليو: 



SH/1-340-4/1 

  درقاوي، حنان    .7811

ورقة  141 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -طرق العرض في متحف سطيف [نص مطبوع] / حنان درقاوي. 
  سم. 27*21; 

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1242/1 

  درواز, الهادي أحمد    .7812

. 2009الجزائر : دار هومة,  -/ الهادي أحمد درواز.  Iم... العقيد : محمد شعباني [نص مطبوع] : األمل ...و األل

  (سلسلة أوراق من الذاكرة).  -سم.  24ص. : غالف مصور. ;   143 -

 9789961667484ر.د.م.ك   -ص.  139 -ص. 135ص. بيبليو:  134 -ص. 111المالحق: 

1-965-261/1, 1-965-261/2 

  درواز, الهادي أحمد    .7813

 -. 2009الجزائر : دار هومه,  -ادسة التاريخية [نص مطبوع] / الهادي أحمد درواز. من تراث الوالية الس

  (سلسلة اوراق من الذاكرة). -سم. 30ص. ; 287

 978996166972ر.د.م.ك 

1-965-290/1, 1-965-290/2 

  درواز، الهادي    .7814

الجزائر : دار هومه,   -ي درواز. / الهاد 1962- 1954الوالية السادسة التاريخية [نص مطبوع] : تنظيم ووقائع 
  سم. 23ص. ;  231 -. 2009

 9789961666296ر.د.م.ك  -ص.  212 -ص. 153ص. مالحق: 218 -ص. 213بيبليو:

SH/1-965-1072/1, SH/1-965-1072/2 

  درواش، رابح   .7815

ص. : غالف    238 -. 2012القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -علم اجتماع العائلة [نص مطبوع] / رابح درواش. 
  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9789773504337ر.د.م.ك  -. 229-221بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-928/1, SS/1-301-928/2 

  درواوي، وفاء    .7816

دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تحسين اإلتصال الداخلي بالمديرية الخدماتية [نص مطبوع] / وفاء  
  سم. 30*21ورقة ;  198 -. 2017دية : جامعة المدية, الم -درواوي. 

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.950/1 

  دروزة, أفنان نظير    .7817

أساسيات في علم النفس التربوي [نص مطبوع] : إستراتيجيات اإلدراك و منشطاتها كأساس لتصميم التعليم / 
 سم.24ص. : غالف مصور ; 379 -. 2004عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -دروزة.  أفنان نظير

SS/1-150-102/1, SS/1-150-102/2 



  دروزة, محمد عزة    .7818

بيروت :  -. 2ط. -عروبة مصر في القديم و الحديث أو قبل اإلسالم وبعده [نص مطبوع] / محمد عزة دروزة. 
 سم.  17*24ص. : غالف مصور ; 200 -. 1963طباعة والنشر, منشورات المكتبة العصرية لل

SH/1-953-68/1 

  دروزة, محمد عزة    .7819

 -القرآن و الضمان اإلجتماعي [نص مطبوع] : شرح وجيز لألسس التي إحتواها القرآن... / محمد عزة دروزة. 

 سم. 22ص. ;  32 -بيروت : المكتبة العصرية, د.ت. 

1-220-77/1, 1-220-77/2 

  دروزه, أفنان نظير    .7820

عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,   -األسئلة التعليمية و التقييم المدرسي [نص مطبوع] / أفنان نظير دروزه. 
 سم.24ص. : غالف مصور ; 300 -. 2005

SS/1-370-169/1, SS/1-370-169/2 

  دروزه, محمد عزة    .7821

تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار [نص مطبوع] : الجزء األول و الثاني / محمد  
  . سم. 16*24ص. : إيض. ;  376 -. 1959بيروت : منشورات المكتبة العصرية,  -عزة دروزه. 

 372- 371ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-6.1/1 

  دروزه, محمد عزة    .7822

العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار [نص مطبوع] : الجنس الثالث و الرابع / محمد  تاريخ الجنس
  . سم.16*24ص. : إيض. ;  334 -. 1959بيروت : المكتبة العصرية,  -عزة دروزه. 

 ببليوغرافيا

SH/1-953-6.3/1 

  دروزه, محمد عزة    .7823

و األقطار [نص مطبوع] : الجزء الخامس / محمد عزة  تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار
  .  16*سم 24ص. : إيض. ;  432 -. 1961بيروت : منشورات المكتبة العصرية,  -دروزه. 

 بيبليوغرافيا

SH/1-953-6.5/1 

  دروزه, محمد عزة    .7824

دس / محمد عزة تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار [نص مطبوع] : الجزء السا
  .سم. 16* 24ص. ;  362 -. 1962بيروت : منشورات المكتبة العصرية,  -دروزه. 

 بيبليوغرافيا

SH/1-953-6.6/1 

  دروزه, محمد عزة    .7825

تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار [نص مطبوع] : الجزء السابع / محمد عزة 
  سم. 16* 24ص. ;  396 -.  1962لمكتبة العصرية, بيروت : منشورات ا -دروزه. 

 بيبليوغرافيا



SH/1-953-6.7/1 

  دروزه, محمد عزة    .7826

تاريخ الجنس العربي في مختلف األطوار و األدوار و األقطار [نص مطبوع] : الجزء الثامن / محمد عزة 
  . 16*سم 24ص. ;  657 -. 1964بيروت : منششورات المكتبة العصرية,  -دروزه. 

 بيبليوغرافيا

SH/1-953-6.8/1 

  دروزيل, ح.ب    .7827

 -. 1966لبنان : دار الفكر الحديث,  -التاريخ الدبلوماسي [نص مطبوع] / ح.ب دروزيل; نور الدين حاطوم. 

  ). 9(الموسوعة التاريخية الحديثة ;  -سم.  24ص. ;  496

 483-468ص: -ملحق ص  467-403ص: -ببليوغرافيا ص

1-902-26/1 

  درويش ، ابتسام الحسيني   .7828

القاهرة : دار الوفاء,   -اإلرشاد النفسي و اإلجتماعي ألطفال الشوارع [نص مطبوع] / ابتسام الحسيني درويش. 
  سم. 17*24ص. ;  228 -. 2014

 9789777351232ر.د.م.ك 

SS/1-150-732/1, SS/1-150-732/2 

  درويش, خليل    .7829

القاهرة : الشركة العربية المتحدة,  -ية [نص مطبوع] / خليل درويش; وائل مسعود. مدخل إلى الخدمة االجتماع
  سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  293 -. 2009

 9789776274754ر.د.م.ك 

SS/1-301-489/1, SS/1-301-489/2 

  درويش, زين العابدين    .7830

القاهرة : دار الفكر العربي,  -ابدين درويش. علم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] : أسسه و تطبيقاته / زين الع
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  378 -. 2005

 9771012185ر.د.م.ك 

SS/1-301-291/1, SS/1-301-291/2 

  درويش, فوزي    .7831

ص. :  266 -. 2005القاهرة : مطابع غباشى,   -التنافس على الطاقة في قزوين [نص مطبوع] / فوزي درويش. 
  سم. 24. ; إيض

 6189117977ر.د.م.ك 

1-327-104/1 

  درويش، أحمد عبد الرؤوف   .7832

  -قضايا التنمية في الدول النامية [نص مطبوع] : مقدمة في سوسيولوجيا التنمية / أحمد عبد الرؤوف درويش. 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  191 -. 2013اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

 9789773279950ر.د.م.ك  -ص.  186 -ص. 185بيبليوغرافيا : 

1-320-494/1, 1-320-494/2 



  درويش، أحمد عبد الرؤوف   .7833

مشكالت البحث العلمى فى العالم العربى [نص مطبوع] : دراسة فى سوسيولوجيا التنظيم / أحمد عبد الرؤوف  
  سم. 17* 24ص. : غالف مصور. ;  239 -. 2013و النشر,  القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة -درويش. 

 9789773279967ر.د.م.ك  -ص.  236 -ص. 227بيبليوغرافيا : 

1-320-496/1, 1-320-496/2 

  درياس, لخضر    .7834

سم  160 -. 2011الجزائر : وزارة الثقافة,  -قلعة بني حماد [نص مطبوع] : قبس من التاريخ / لخضر درياس. 
 سم. 23x28صور, ملون ; : غالف: م

SH/1-701-35/1 

  دريدا، جاك    .7835

الرباط : دار توبقال,   -لغات و تفكيكات في الثقافة العربية [نص مطبوع] / جاك دريدا; عبد الكبير الشرقاوي. 
 سم. 23ص. ;  232 -. 1998

SS/1-301-577/051, SS/1-301-577/052 

  دريسية، بالل   .7836

 -ي وأثره على السلوك اإلنحرافي للتميذ. [نص مطبوع] / جياللي. قاسمية; بالل دريسية. غياب التواصل المدرس

  سم.  27*21ورقة ;  101  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1641/1 

  دريوش، أمال   .7837

لمؤسسة العمومية الجزائرية [نص مطبوع] : الجماية المدنية با 19دور اإلتصال الداخلي في إدارة أزمة كوفيد 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  99 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -أنموذجا / نجاة بركي; أمال دريوش. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1970 

  دزيى، شهبال    .7838

النظرية و التطبيق [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية و تحليلية و قانونية و اجتماعية / العنف ضد المرأة بين 
ص. : غالف   232 -القاهرة : دار الكتب القانونية : دار شتات للنشر و البرمجيات, [د.ت].  -شهبال دزيى. 

  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9789773863081ر.د.م.ك 

SS/1-301-716/1, SS/1-301-716/2 

  دسه، نادر عبد هللا    .7839

ص. :  275 -. 2016عمان : دار اإلعصار,  -اإلنتاج السينمائي و اإلعالن [نص مطبوع] / نادر عبد هللا دسه. 
  سم.  18*25غالف مصور.إيض. ; 

 9789957586997ر.د.م.ك   -ص.  275 -ص. 273بيبليو: 

SH/1-070-432/1, SH/1-070-432/2 

  دعاس، خالد    .7840

  -عالمية للقضايا المالية في المؤسسة اإلقتصادية "مؤسسة سونطراك" [نص مطبوع] / خالد دعاس. المعالجة اإل



  سم.  30*21ورقة ;  167  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.671/1 

  دعمس،مصطفى نمر    .7841

سم. : غالف  210 -. 2008عمان : دار عيد,  -يمية [نص مطبوع] / مصطفى نمر دعمس. اإلستراتيجية التعل
  سم. 24ملون ; 

 9789957480226ر.د.م.ك  -. 210-207بيبليوغرافيا:ص

1-370-928/1, 1-370-928/2 

  دعنا، زينات يوسف    .7842

عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -دعنا. المفاهيم الرياضية ومهاراتها [نص مطبوع] : لطفل الروضة / زينات يوسف 
  سم. 24ص. ; 155 -. 2009

 9789957075996ر.د.م.ك 

1-370-736/1, 1-370-736/2 

  دغفوس، راضي    .7843

بيروت : دار الغرب  -دراسات في التاريخ العربي اإلسالمي الوسيط [نص مطبوع] / راضي دغفوس. 
  سم.24ص. : مل. ; 284 -. 2005اإلسالمي, 

 ص282ص -بيبليو ص

1-953-507/1, 1-953-507/2 

  دغيم،سميح   .7844

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب [نص مطبوع] / فريد جبر; رفيق العجم; سميح دغيم; ...[و  
(سلسلة موسوعات المصطلحات  -سم.  24ص. ;  1346 -. 1996بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -آخرون]. 

 العربية واإلسالمية). 

1-160-10/1, 1-160-10/2 

  دفتري, فرهاد    .7845

 -اإلسماعيليون في مجتمعات العصر الوسيط اإلسالمية [نص مطبوع] / فرهاد دفتري; سيف الدين تر: القصير. 

  سم.24*17ص ; 294 -. 2008بيروت : دار الساقي, 

 9781855160040ر.د.م.ك 

SH/1-953-271/3, SH/1-953-271/1 

  دقيش، سميرة    .7846

المدية  -إلتصال الشخصي في صنع القرار اإلداري في المؤسسة الخدماتية [نص مطبوع] / سميرة دقيش. دور ا
  . CDسم +  29*21ورقة ;  126 -. 2021: جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1944 

  دكروب، عبد األمير   .7847

: في الجغرافيا العامة الطبيعية الجزء األول / الياس الخوري; نبيه كنعان اإلنسان واألرض [نص مطبوع] 



  سم. 17*24ص. ;  350 -[د.م] : (د. ن), (د. ت).  -عطا�; عبد األمير دكروب; ...[و آخرون]. 

 9957061747ر.د.م.ك 

1-910-17/3, 1-910-17/2 

  دالق، حفيظة    .7848

م( [نص مطبوع] / جازية  11و  11ه / ق  6و  5وائف والمرابطين ) ق واقع المرأة األندلسية في عهد ملوك الط
  سم. 27*21ورقة ;  156 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -حديد; حفيظة دالق. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1115/1 

  دالي, أحمد أمين   .7849

ص.  283 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -أمين دالي. أغاني القصبة [نص مطبوع] : القصيد الشعبي / أحمد 
  سم. 24x26: غالف: ملون مصور ; 

 9789961624753ر.د.م.ك 

SH/1-780-14/1 

  دلماس, كلود    .7850

  -. 1970بيروت : منشورات عويدات,  -تاريخ الحضارة األوروبية [نص مطبوع] / كلود دلماس; توفيق وهبة. 

 سم. 24ص. ;  111

1-940-5/1 

  دليمي, عبد الحميد    .7851

ص : 160 -. 2007الجزائر : دار الهدى,  -دراسة لواقع األحياء القصديرية [نص مطبوع] / عبد الحميد دليمي. 
 سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-446/1, SS/1-301-446/2 

  دليمي, عبد الحميد    .7852

الجزائر : مخبر اإلنسان و المدينة,  -/ عبد الحميد دليمي.  دراسة في العمران [نص مطبوع] : السكن و اإلسكان
 سم.24ص. : غالف مصور ; 201 -. 2007

1-792-58/1, 1-792-58/2 

  دليو فضيل    .7853

الجزائر : دار هومه   -تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الجديدة [نص مطبوع] : بعض تطبيقاتها التقنية / دليو فضيل. 
  سم.24: غالف ملون ومصور ;  303ص. -. 2014: [د.ن], 

 9789961658413ر.د.م.ك 

sh1-001.5-786/1 

  دليو, فضيل    .7854

الجزائر : جامعة  -أسس المنهجية في العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] / فضيل دليو; ميلود سفاري; علي غربي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  270 -. 1999منتوري, 

SS/1-301-60/1, SS/1-301-60/2 



  دليو, فضيل    .7855

قسنطينة : مؤسسة  -علم االجتماع المعاصر [نص مطبوع] : إشكالية ثنائياته النظرية و المنهجية / فضيل دليو. 
 سم. 21ص. : غالف ملون ; 154 -. 2004الزهراء للفنون المطبعية, 

SS/1-301-442/1, SS/1-301-442/2 

  دليو, فضيل    .7856

  -. 2ط. -المشاركة الديمقراطية في تسيير الجامعة [نص مطبوع] / فضيل دليو, ميلود سفاري, الهاشمي لوكيا. 

 سم. 15*23ص. ; 228 -. 2006الجزائر : مخبر التطبيقات النفسية و التربوية, 

1-370-415/10, 1-370-415/11 

  دليو، فضيل    .7857

عمان : دار الثقافة   -في العلوم اإلجتماعية و اإلعالمية [نص مطبوع] / فضيل دليو.  تقنيات تحليل البيانات
  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  240 -. 2010العلمية, 

 9957165420ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-74/1, SH/1-001.4-74/2 

  دليو، فضيل    .7858

زائر : مخبر علم اإلجتماع اإلتصال للبحث و الج -اإلتصال السياسي في الجزائر [نص مطبوع] / فضيل دليو. 
  سم. 17*24ص ;  176 -. 2010الترجمة, 

 9789947963111ر.د.م.ك 

1-320-454/1, 1-320-454/2 

  دليو، فضيل    .7859

القاهرة : دار الفجر,   -إتصال المؤسسة [نص مطبوع] : إشهار عالقات عامة عالقات مع الصحافة / فضيل دليو. 
  سم. x17سم24: غالف مصور ; ص.  150 -. 2003

 9773580202ر.د.م.ك  -ص.  150 -ص. 147بيبليوغرافيا : 

1-659-25/1, 1-659-25/2 

  دمارجي، عبد الرحمان    .7860

المدية :  -إتجاهات األمهات نحو أطفالهن المصابين يمتالزمة داون [نص مطبوع] / عبد الرحمان دمارجي. 
  سم.  30*21ورقة ;  167 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.899/1 

  دمرجي،ب   .7861

الجزائر :   -الدليل في التشريع المدرسي. [نص مطبوع] : للتعليم التحضيري واالساسي والثانوي. / ب دمرجي. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 480 -الديوان الوطنية للمطبوعات المدرسية., [د.ت]. 

SH/1-370-28/1 

  دمنهوري, رشاد صالح    .7862

 -التنشئة اإلجتماعية و التأخر الدراسي [نص مطبوع] / رشاد صالح دمنهوري; عباس محمود عوض. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  310 -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

 د



1-301-148/2, SS/1-301-148/1 

  دميش، عبد هللا    .7863

خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل االجتماعي [نص مطبوع] : دراسة اثنوميتودولوجية لنشطاء   تجليات
  .CDسم +  29*21ورقة ;  157 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -الفايسبوك في الجزائر / عبد هللا دميش. 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2015 

  د  دندش, فايز مرا  .7864

القاهرة : مؤسسة لورد العالمية   -اتجاهات جديدة في المناهج و طرق التدريس [نص مطبوع] / فايز مراد دندش. 
  سم. 24ص. ; 242 -. 2003للشؤون الجامعية, 

 0321327977ر.د.م.ك 

1-370-274/1, 1-370-274/2 

  دنيا، سليمان    .7865

 -سم. 24ص. ; 416 -. 1965القاهرة : دار المعارف,  -الحقيقة في نظر الغزالي [نص مطبوع] / سليمان دنيا. 

 (مكتبة الدراسات الفلسفية).

SH/1-189-38/1, SH/1-189-38/2 

  دنيا، سليمان    .7866

 -. 1969القاهرة : دار المعارف,  -. 02ط. -تهافت التهافت [نص مطبوع] : القسم األول / سليمان دنيا. 

 ).37;  37(ذخائر العرب -سم. 25ص. ; 424

1-189-25.1/1, 1-189-25.1/2 

  دنيدني، عائشة    .7867

ه) [نص  1245-923م) (1830-1518المؤسسات الدينية الحنفية في مدينة الجزائر خالل العقد العثماني ( 
  سم.  27*21ورقة ;  89 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / سمية وكال; عائشة دنيدني. 

 2019دية :  ل م د : تاريخ : الم -ماستر

MMA.SH.1311/1 

  دهاش، الصادق    .7868

م [نص مطبوع]  1919-1876مشروع الوحدة التحرري لحركة الجامعة اإلسالمية في بلدان المغرب العربي بين 
  سم. 30*21ص ;  348 -. 2009الجزائر : جامعة الجزائر,  -الصادق دهاش.  /

 2009دكتوراه : تاريخ : الجزائر : 

DA004/1 

  دهلوك، سميرة    .7869

فعالية التدريب على أسلوب حل المشكالت للوصول باألزواج المطلقين عاطفيا إلى التوافق الزواجي [نص 
  سم.  27*21ورقة ;  274 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / سميرة دهلوك. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1411/1 



  ص، علي  دهما  .7870

تعامل المسلمين الفاتحين مع التراث البيزنطي ببالد المغرب خالل القرن األول هجري (السابع ميالدي) [نص 
  سم. 27*21ورقة ;  156 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / إسماعيل لعيد; علي دهماص. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1129/1 

  ي، فطيمة  دهيم  .7871

م) [نص مطبوع] / خديجة بن  15ه،  9م / ق  10ه،  4الفكر الجغرافي اإلسالمي وأثره على النهضة األوربية(ق 
  سم.  27*21ورقة ;  154 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -لخضر; فطيمة دهيمي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1121/1 

  دواجي، كمال   .7872

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على العالقات اإلجتماعية "الفيس بوك" [نص مطبوع] / محمد يخلف; كمال 
  سم. 27*21ورقة ;  158 -. 2018المدية : جامعة المدية,   -دواجي. 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1043/1 

  حية دوالي، ت  .7873

- 755ه/316-138الثروة المائية في بالد األندلس خالل العصر الوسيط [نص مطبوع] : عصر اإلمارة األموية (

  سم. 27*21ورقة ;  128 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -م) / حفيظة طيبي; تحية دوالي. 1030

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1370/1 

    دوب، جوزيف  .7874

القاهرة : دارالكتاب  -مبادئ المنطق الصوري القديم و الحديث [نص مطبوع] / جوزيف دوب; محمود اليعقوبي. 
  سم.17*24ص ; 279 -. 2013الحديث, 

 9789773505097ر.د.م.ك 

SH/1-160-27/1, SH/1-160-27/2 

  دوبست، شينا    .7875

القاهرة  -. 2ط  -باميال نايت; شينا دوبست.   / Personal developmentإدارة تطوير الذات [نص مطبوع] = 
  (الصحة النفسية). -سم.  24ص : غالف ملون ومصور ;  104 -. 2007-2005: دار الفاروق, 

 1891345977ر.د.م.ك 

1-150-353/2, 1-150-353/1 

  دوبوا, ميشال   .7876

بنان : المنظمة العربية للترجمة, ل -مدخل إلى علم اجتماع العلوم [نص مطبوع] / ميشال دوبوا; سعود المولى. 
  سم. 21ص. ;  544 -. 2008

 9789953011554ر.د.م.ك 

SS/1-301-480/1, SS/1-301-480/2 



 دوحان،عبد الكريم ابراهيم   .7877
القاهرة :   -عبد الكريم ابراهيم دوحان.  / [Texte imprimé] دراسات في منهج البحث التاريخي و األدبي

سم 17*24ص. ;   248 -. 2008مؤسسة المختار,  . 

SH/1-001.4-244/1 

  دودو,أبو العيد    .7878

 -الترجمات التاريخية [نص مطبوع] : الجزائريون في مؤلفات الرحالين األلمان.المجلد األول / أبو العيد دودو. 

  سم.24ص. ; 235 -. 2008الجزائر : داراألمة, 

 9789961672488ر.د.م.ك 

1-965-417.1/1 

  أبو العيد  دودو,  .7879

األمير عبد القادر:المجلد الثاني / أبو - 1837-1832الترجمات التاريخية [نص مطبوع] : قسنطينة أيام أحمد باي 
  سم.24ص. ; 197 -. 2008الجزائر : دار األمة,  -العيد دودو. 

 9789961672495ر.د.م.ك 

1-965-417.2/1 

  دودو,أبو العيد    .7880

:المجلد الثالث / أبو العيد 3,ج2,ج1وع] : ثالث سنوات في غربي شمال إفريقيا جالترجمات التاريخية [نص مطب
  سم.24ص. ; 242 -. 2008الجزائر : دار األمة,  -دودو. 

 9789961672464ر.د.م.ك 

1-965-417.3/1 

  دودو، أبوالعيد    .7881

الجزائر : المؤسسة  -[نص مطبوع] / أبوالعيد دودو.  1855-1830الجزائر في مؤلفات الرحالين األلمان 
 سم.  23ص. : غالف ملون ;   207 -. 1989الوطنية للكتاب, 

SH/1-965-1053/1, SH/1-965-1053/2 

  دودين، ماجد سليمان    .7882

 - Military Dictionary : Englishدليل المترجم العسكري [نص مطبوع] : القاموس العسكري العصري =  

Arabic ; Arabic - English  .عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,   -/ ماجد سليمان دودين
  سم.  17*25ص. : غالف ملون. ;  481 -. 2012

 9789957830373ر.د.م.ك 

1-320-509/1, 1-320-509/2 

  دودين، ماجد سليمان    .7883

مان : مكتبة المجتمع العربي  ع -أبحاث في العلوم االنسانية واالجتماعية [نص مطبوع] / ماجد سليمان دودين. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    670 -. 2012للنشر و التوزيع, 

 9789957525873ر.د.م.ك 

SS/1-301-811/1, SS/1-301-811/2 



 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -. دور إستراتيجيات اإلتصال في طرح منتج جديد [نص مطبوع]  .7884

  .CD سم + 30*21ورقة ;  122

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA099/1 

المدية : جامعة المدية,  -. دور اإلتصال في تفعيل العالقات العامة داخل المؤسسة [نص مطبوع]  .7885
  سم.30*21ورقة ;  151 -. 2014

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA094/1 

 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -. ر الحمالت اإلعالمية في نشر التوعية الصحية [نص مطبوع]دو  .7886

  .CDسم +  30*21ورقة ;  152

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA118/1 

 [د.ن], [د.ت]. [د.م] :  -. دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة [نص مطبوع]  .7887

دور الفايسبوك في تشكيل الرأي العام الجامعي حول ظاهرة إختطاف األطفال [نص مطبوع] : دراسة   .7888
  29*21ورقة ;  144 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -. إستطالعية لعينة من طلبة جامعة يحي فارس بالمدية

  .CDسم + 

  2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2194 

 [د.م] : [د.ن], [د.ت].  -. دور جمعية التالميذ في التحصيل الدراسي [نص مطبوع]  .7889

دور وسائل اإلتصال المدرسي في تحقيق األهداف التربوية التعليمية [نص مطبوع] : دراسة مسحية    .7890
  .CDسم + 30ورقة ; 117 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. على عينة من أساتذة ثانوية فخار بالمدية

  142-137بيبليو ص ص 

  2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د.يحي فارس بالمدية : 

  دورتيه، جون فرانسوا   .7891

بيروت : كلمة : المؤسسة الجامعية  -الثانية.  -معجم العلوم االنسانية [نص مطبوع] / جون فرانسوا دورتيه. 
  سم.  24ص. : غالف مصور بااللوان ;  1189 -. 2011للدراسات, 

  9789953515311ر.د.م.ك 

SHS/1-030-49/1, SHS/1-030-49/2 

  دوركايم, إميل    .7892

 -قواعد المنهج في علم االجتماع [نص مطبوع] / إميل دوركايم; محمود قاسم; مراجعة السيد محمد بدوي. 

 سم. 21; ص.  272 -. 1961القاهرة : مكتبة النهضة المصرية, 

1-301-207/1 

  دوركايم، إميل    .7893

اإلسكندرية :   -قواعد المنهج في علم اإلجتماع [نص مطبوع] / إميل دوركايم, السيد محمد بدوي; محمود قاسم. 



  سم. 24ص. : غالف ملون ;  244 -. 2013دار المعرفة الجامعية, 

 9789772737680ر.د.م.ك 

SS/1-301-946/1, SS/1-301-946/2 

  دورندان, غي    .7894

بيروت : مجد المؤسسة   -. 2ط. -الدعاية و الدعاية السياسية [نص مطبوع] / غي دورندان; رالف رزق هللا. 
  سم. 18ص. ;  96 -. 2002الجامعية للدراسات و النشر, 

 9953427283ر.د.م.ك 

1-327-19/1, 1-327-19/2 

  دوزي, ر.    .7895

  254 -القاهرة : وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي, [د.ت].  -ر. دوزي. تاريخ مسلمي إسبانيا [نص مطبوع] / 

 سم.  24ص. ; 

SH/1-953-51/1 

  دوس , فرانسوا    .7896

التاريخ المفتت [نص مطبوع] : من الحوليات الى التاريخ الجديد / فرانسوا دوس; محمد الطاهر تر: المنصوري. 
  سم. 21ص. ;  429 -. 2009لبنان : المنظمة العربية للترجمة,  -

 9789953013534ر.د.م.ك 

1-902-72/1, 1-902-72/2 

  دوفاي, ألكسندر    .7897

  -. 2007بيروت : عويدات,  -الجغرافية السياسية [نص مطبوع] : جيوبوليتيك / ألكسندر دوفاي; حسين حيدر. 

  سم. 15*22ص ;  158

 9953280878ر.د.م.ك 

1-320-349/4, 1-320-349/3 

  دوفرجيه, موريس   .7898

بيروت :  -.  2ط. -علم اجتماع السياسة [نص مطبوع] : مبادىء علم السياسة / موريس دوفرجيه; سليم حداد. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  328 -. 2001المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر, 

SS/1-301-115/1, SS/1-301-115/2 

  دوكالي، رشيد    .7899

 -عيساني، شفيقة بورابة.  -جزائر في العهد العثماني [نص مطبوع] / رشيد دوكالي, لطيفة مساجد مدينة ال

(موسوعة الزخرفة في   -سم.  21*28ص. : غالف مصور.إيض. ;  200  -. 2013الجزائر : موفم للنشر, 
  التراث االسالمي الجزائري : موسوعة الزخرفة في التراث االسالمي الجزائري).

 9789931002420ر.د.م.ك   -ص.  193 -ص. 189بيبليو: 

1-726-18/1 

  دوالش، فاطمة الزهراء   .7900

دور اإلتزان اإلنفعالي في تحقيق الصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى الطلبة الجامعيين. [نص مطبوع] /  
  سم.  27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -فاطمة الزهراء دوالش. 

 2020د : علم النفس : المدية :  ل م -ماستر



MMA.SS.1577/1 

  دوالي ، جان    .7901

ص. ;  136 -. 1978بيروت : عويدات,  -أمراض الذاكرة [نص مطبوع] / جان دوالي; ميشال ابي فاضل.  
 سم. 17*12

SS/1-150-856/1 

  دولة, محمد علي   .7902

دمشق  -مريكي جورج بوش / محمد علي دولة. محاربة الالسامية [نص مطبوع] : خطاب مفتوح إلى الرئيس األ
 سم.  22ص. : غالف : ملو. ;  62 -. 2006: دار القلم, 

SH/1-210-130/1, SH/1-210-130/2 

  دومة، فاطمة   .7903

الضغط النفسي وعالقته بإستراتيجية المواجهة لدى المراهقين المتمدرسين بالمرحلة الثانوية [نص مطبوع] /  
  سم.  30*21ورقة ;  198 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -ة دومة. حمزة مخلوفي; فاطم

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.910/1 

  دومة، ليلى    .7904

المدية :    -دور المسئولية اإلجتماعية في تحسين آداء المؤسسة [نص مطبوع] / خديجة عالوي; ليلى دومة. 
  سم.  27*21ورقة ;  78 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1247/1 

  دومي، حيزية   .7905

المدية :    -النخبة الجزائرية المفرنسة "محمد محمد بن رحال" [نص مطبوع] / نبيلة حلوفي; حيزية دومي. 
  سم.  30*21ورقة ;  145 -. 2016جامعة المدية, 

 2016اريخ : المدية :  ل م د : ت -ماستر

MMA.SH.427/1 

  دوهاميل، أوليفيه    .7906

بيروت :  -معجم المؤلفات السياسية [نص مطبوع] / فرنسوا شاتليه; أوليفيه دوهاميل, محمد عرب صاصيال. 
 سم.  25ص. ;   1263 -. 2001المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 

SH/1-030-19/1, SH/1-030-19/2 

  دوي حسني، محمد أمين   .7907

األفكار الالعقالنية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى تالميذ المتوسط [نص مطبوع] / نسيبة بن قنروس; محمد أمين  
  سم. 27* 21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -دوي حسني. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1090/1 

  , عبد الرحمان   دويب  .7908

ص. : غالف   634 -. 2013الجزائر : دار المعرفة الدولية,  -تاريخ المدن [نص مطبوع] / عبد الرحمان دويب. 



  (الجزائر وزارة الثقافة : األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي). -سم.  24مل. ; 

 9789931347125ر.د.م.ك 

1-965-880/1, 1-965-880/2 

  عبد الرحمان  دويب ,   .7909

الجزائر : دار المعرفة   -التعريف بالكتب و المخطوطات [نص مطبوع] : الرحالت / عبد الرحمان دويب. 
(األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي : الجزائر  -سم.  24ص. : غالف مل. ;  214 -. 2013الدولية, 

  وزارة الثقافة).

 9789931347125ر.د.م.ك  -مراسالت. 

SH/1-920-88/1 

  دويب , عبد الرحمان    .7910

الجزائر : دار   -ترجمة الشيخ المهدي البوعبدلي [نص مطبوع] : و يليه قسم التراجم / عبد الرحمان دويب. 
(الجزائر وزارة الثقافة : األعمال الكاملة للشيخ   -سم.  24ص. : غالف مل. ;  487 -. 2013المعرفة الدولية, 

  البوعبدلي). المهدي 

 9789931347125ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-156/1, 1-920-156/2 

  دويب , عبد الرحمان    .7911

األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي [نص مطبوع] : مراسالته مع الشيخ البشير محمودي : متفرقات / عبد 
 -سم.  24ص. : غالف مل. ;  346 -. 2013الجزائر : دار المعرفة الدولية للنشر و التوزيع,  -الرحمان دويب. 

  (األعمال الكاملة للشيخ المهدي البوعبدلي).

 9789931347125ر.د.م.ك 

1-920-163/1, 1-920-163/2 

  دويب، أمين   .7912

المدية :  -دور تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في ترقية المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية [نص مطبوع] / أمين دويب. 
  . CDسم +  30*21ورقة ;  172 -. 2014مدية, جامعة ال

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA117/1 

 دويب، عبد الرحمن   .7913
الجزائر :   -عبد الرحمن دويب.  / [Texte imprimé] الرابع, محاضرات و مقاالت الشيخ العالمة أحمد حماني

سم 17*24ص. ;  372 -. 2013عالم المعرفة,  . 

contenu dans : , الرابع 

SH/1-920-233.4/1 

  دويب، مريم   .7914

المدية : جامعة المدية,  -أثر أساليب المعاملة الوالدية على إضطراب الهوية [نص مطبوع] / مريم دويب. 
  سم. 27*21ورقة ;  167 -. 2018

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1023/1 



  يدار, أمين دو  .7915

القاهرة : دار المعارف,  -. 03ط. -صور من حياة الّرسول صلى هللا عليه و سلم [نص مطبوع] / أمين دويدار. 
 سم. 24ص. ;  645 -. 1976

  دويدار, عبد الفتاح محمد   .7916

دار المعرفة  اإلسكندرية :  -علم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] : أصوله و مبادئه / عبد الفتاح محمد دويدار. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 431 -. 2006الجامعية, 

SS/1-150-93/1 

  دويدار، عبد الفتاح محمد   .7917

علم النفس التجريبي المعملي [نص مطبوع] : أطره النظرية وتجاربة المعملية: في الذكاء و القدرات العقلية:  
ص. : غالف ملون ;  241 -. 2005درية : [د.ن], اإلسكن -الجزء األول النظرية / عبد الفتاح محمد دويدار. 

 ).2(سلسلة علم النفس المعملى ;  -سم. 24

SS/1-150-27/1, SS/1-150-27/2 

  دويدار، حسن يوسف    .7918

م  755/1031- ه 138/422في حوار الحضارات [نص مطبوع] : الصقالبة في جيش الدولة االموية في األندلس 
ص. :  242 -. 2014إسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -الوهاب فضل.  حسن يوسف دويدار, محمد عبد /

  سم.  24غالف مصور. ; 

 9789772122318ر.د.م.ك   -ص.  239 -ص. 221بيبليو: 

SH/1-953-764/1, SH/1-953-764/2 

  دويدار،عبد الفتاح    .7919

 -. 1ط -بد الفتاح دويدار. الجرائم والجنايات من المنظور النفسي [نص مطبوع] / مايسة أحمد النيال; ع

 سم. 24ص : غالف ملون ومصور ;  340 -. 2009االسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

1-150-352/1, 1-150-352/2 

  دويفي، سميرة    .7920

المدية : جامعة المدية,  -دور اإلتصال التسويقي في آداء المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / سميرة دويفي. 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.632/1 

  ج  -دي بور، ت  .7921

الجزائر : الدار التونسية  -ج دي بور, محمد عبد الهادي أبو ريدة. -تاريخ الفلسفة في اإلسالم [نص مطبوع] / ت
  سم.  15*23ص. : غالف ملون. ;  448 -[د.ت]. للنشر : المؤسسة الوطنية للكتاب, 

 ص. 442 -ص. 429الفهارس : 

SH/1-189-104/1 

  دياب ، محمد حافظ    .7922

 192 -. 2016القاهرة : المجلس األعلى للثقافة,  -ذاكرة اإلسالم و الغرب [نص مطبوع] / محمد حافظ دياب. 

 سم. 17*24ص. ; 

SH/1-210-131/1, SH/1-210-131/2 



  دياب, إسماعيل محمد   .7923

 -. 2001اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر,  -اإلدارة المدرسية [نص مطبوع] / إسماعيل محمد دياب. 

  سم.  24ص. : غالف مصور: ملون ;  480

 474 - 457ص: -ببليوغرافيا ص

SS/1-370-20/1, SS/1-370-20/2 

  دياب, عبده    .7924

ص. ; 334 -. 2001القاهرة : دار األمين للنشر والتوزيع,  -مطبوع] / عبده دياب. التأليف الدرامي [نص 
  سم. 17*24

 3311279977ر.د.م.ك  -.  332-315ص -ببليوغرافيا ص

1-700-6/1, 1-790-17/2 

  دياب, مفتاح محمد    .7925

.  2004ق : دار قتيبة, دمش  -مقدمة في تاريخ العلوم في الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] / مفتاح محمد دياب. 

 سم.17*24ص ; 320 -

SH/1-953-289/1, SH/1-953-289/2 

  دياب،مفتاح محمد.    .7926

 -. 2006عمان. : دار صفاء,  -مكتبات األطفال في عصر المعلومات [نص مطبوع] / مفتاح محمد. دياب. 

  سم.24ص. : غالف ملون ومصور. ; 111

 9957242555ر.د.م.ك 

SH/1-020-91/1, SH/1-020-91/2 

  ديان ، سليمان بشير    .7927

صراع الحضارات أم حوارها : إشكالية البديل؟ [نص مطبوع] : أشغال الندوة المنظمة من طرف مؤسسة الملك 
 conflit ou=   2008ديسمبر  13و  12عبد العزيز آل سعود للدراسات االسالمية و العلوم االنسانية يومي 

dialogue des civilisations : une alternative mal posee .الدار البيضاء :  -? / سليمان بشير ديان
  سم. 24*17ص. ;  88 -. 2009مؤسسة الدار البيضاء, 

 9789954035962ر.د.م.ك 

SS/1-301-997/1 

  ديب، محمد سهيل   .7928

وزارة الجزائر :  -/ محمد سهيل ديب.   1962-1954نساء جزائريات [نص مطبوع] : مقاومات لالستعمار
 سم. 21*27;  5ص+ 235 -. 2011الثقافة, 

1-965-524/1, 1-965-524/2 

  ديب،الياس    .7929

 -. 1981بيروت : دار الكتاب اللبناني,  -. 3ط. -مناهج و أساليب التربية و التعليم [نص مطبوع] / الياس ديب. 

  سم. 24ص. ; 400

 400-398بيبليوغرافيا:ص

1-370-817/1 



  ديب،محمد   .7930

عمان : مجدالوي للنشر  -لف مرحى لمتسولة [نص مطبوع] : مسرحية / محمد ديب; جروة عالوة تروهبي. أ
  سم.24ص ; 86 -. 2007التوزيع, 

 12920299579ر.د.م.ك 

1-792-73/1, 1-792-73/2 

  ديبوار، جرنال    .7931

الجتمتع االقتصادي / جرنال السياسة والعالقات الدولية [نص مطبوع] : السباق التاريخي والنمو السكاني وا
  سم. 24X 30ص ;  628 -. 2009الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -ديبوار; المركز الثقافي للتعريب.  

 9773507074ر.د.م.ك 

1-327-178/5, 1-327-178/6 

  ديدي، حكيمة   .7932

المدية :   - ديدي. خريجي الجامعة بين سوق العمل واإلختيار المهني [نص مطبوع] / سعاد طبوزي; حكيمة 
  سم.  30*21ورقة ;  154 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.565/1 

  ديدي، حكيمة   .7933

المدية :   - خريجي الجامعة بين سوق العمل واإلختيار المهني [نص مطبوع] / سعاد طبوزي; حكيمة ديدي. 
  سم.  30*21ورقة ;  154 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.565/1 

  ديرييك ، أندري    .7934

م) [نص مطبوع] : مفكر اإلصالح و زعيم القومية  1940-1889ه ) ( 1358-  1307عبد الحميد بن باديس ( 
ص. : غالف    379 -. 2013فكار, الجزائر : عالم األ -الجزائرية / أندري ديرييك; مازن بن صالح مطبقاني. 

  سم. 15.5*23.5مصور. ; 

 9789961712849ر.د.م.ك 

1-920-172/1, 1-920-172/2 

  ديستان، إدموند    .7935

بني سنوس في النصف األول من القرن العشرين [نص مطبوع] : عناصر من الثقافة الشعبية / إدموند ديستان; 
  سم.  23ص. : غالف مصور بااللوان ;  151 -. 2011الجزائر : موفم,  -محمد حمداوي. 

 9789931001065ر.د.م.ك  -. 148ص.  -132مالحق: ص. 

SH/1-965-1023/1, SH/1-965-1023/2 

  ديفلين, جوليا    .7936

أبو ظبي :   -اقتصادات الخليج [نص مطبوع] : استراتيجيات النمو في القرن الحادي و العشرين / جوليا ديفلين. 
 ). 20(دراسات عالمية،  -سم.  24ص. ;  108 -. 2001راسات و البحوث اإلستراتيجية, مركز اإلمارات لد

1-327-9/1, 1-327-9/2 



  ديفينيو، جان    .7937

ص.  157 -. 2011دمشق : دار الفرقد,  -مدخل الى علم االجتماع [نص مطبوع] / جان ديفينيو; فاروق الحميد. 
 سم. 21; 

SS/1-301-802/1, SS/1-301-802/2 

 ديقيون،جان    .7938
جان  / L'Orientation scolaire et proffessionnelle = [Texte imprimé] التوجيه التربوي و المهني
سم 11.5*17ص. ; 200 -. 1982بيروت : منشورات عويدات,  -ميشال ابي فاضل.  .Trad ;ديقيون . 

SS/1-370-1125/1 

  ديك، زهرة    .7939

مي [نص مطبوع] : هكذا تكلمت.. هكذا كتبت.. : أصدق اعترافاتها.. أشهر مواقفها.. أهم حواراتها أحالم مستغان 
ص. : غالف ملون و مصور ;  531 -. 2013الجزائر : منشورات دار الهدى,  -و نصوصها / زهرة ديك. 

  (أدباء جزائريون). -سم.  15*23

 9789947265864ر.د.م.ك 

1-928-120/1, 1-928-120/2 

  ديك، زهرة    .7940

واسيني األعرج [نص مطبوع] : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته.. أشهر مواقفه.. أهم حواراته و 
سم. ; غالف ملون و  15*23ص. :  580 -. 2013الجزائر : منشورات دار الهدى,  -نصوصه / زهرة ديك. 

  (أدباء جزائريون).  -مصور. 

 9789947265840ر.د.م.ك 

1-928-121/1, 1-928-121/2 

  ديك، زهرة    .7941

ياسمينة خضرا [نص مطبوع] : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته.. أشهر مواقفه.. أهم حواراته و 
ص. : غالف ملون و مصور ;  467 -. 2013الجزائر : منشورات دار الهدى,  -نصوصه / زهرة ديك. 

  (أدباء جزائريون). -سم.  15*23

 9789947265871 ر.د.م.ك

1-928-122/2, 1-928-122/1 

  ديك، زهرة    .7942

رشيد بوجدرة [نص مطبوع] : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته.. أشهر مواقفه.. أهم حواراته و  
ص. : غالف ملون ومصور ;  412 -. 2013الجزائر : منشورات دار الهدى,  -نصوصه.. / زهرة ديك. 

  ء جزائريون).(أدبا -سم.  15*23

 9789947265833ر.د.م.ك  -صور. 

1-928-123/1, 1-928-123/2 

  ديك، زهرة    .7943

الطاهر وطار [نص مطبوع] : هكذا تكلم.. هكذا كتب.. : أصدق اعترافاته.. أشهر مواقفه.. أهم حواراته و  
  سم. 15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  702 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -نصوصه.. / زهرة ديك. 

 9789947265857ر.د.م.ك  -صور. 

1-928-124/1, 1-928-124/2 



  ديكارت ، رينيه   .7944

الجزائر : موفم  -/ رينيه ديكارت; جميل صليبا.  Discours de la methodeمقالة الطريقة [نص مطبوع] =  
  سم. 12*18ص. ;  102 -للنشر, (د.ت). 

 9789961625118ر.د.م.ك 

SH/1-101-143/1 

  ديلبوثو، بيرخينيا باخه    .7945

علم اآلثار [نص مطبوع] : وصيانة األدوات والمواقع األثرية وترميمها / خالد غنيم; بيرخينيا باخه ديلبوثو; خالد 
 سم.24ص. ;  297 -. 2002لبنان : بيسان للنشر و التوزيع و اإلعالم,  -. 1ط. -غنيم. 

SH/1-913-1/1, SH/1-913-1/2 

  نة  ديلمي، أمي  .7946

المدية :   -واقع اإلعالم التربوي بمؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر [نص مطبوع] / سمية معوش; أمينة ديلمي. 
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.656/1 

  دينيزن, .ا.ف    .7947

 -رنسية العربية في الجزائر [نص مطبوع] / .ا.ف دينيزن; أبو العيد دودو. األمير عبد القادر و العالقات الف

  سم. 23.ص : غالف مصور وملون. ;  133 -. 2009الجزائر : دار هومة, 

 9789961663783ر.د.م.ك   -ص.  132 -ص. 129بيبليو: 

1-965-234/1, 1-965-234/2 

  ديوك, ديفيد    .7948

 -دي في الواليات المتحدة األمريكية / ديفيد ديوك; ابراهيم يحي الشهابي. الصحوة [نص مطبوع] : النفوذ اليهو

  سم. 24ص. ;  480 -. 2002دمشق : دار الفكر المعاصر, 

 1592390943ر.د.م.ك 

1-320-198/1 

  ديوي, جون    .7949

ارف,  القاهرة : دار المع -.  2ط. -المنطق [نص مطبوع] : نظرية البحث / جون ديوي; زكي نجيب محمود. 
  سم.24ص. ; 856 -.  1969

 856- 843ص :-كشاف ص 842-811ص: -ملحق ص

SH/1-160-3/1 

  ديوي، جون    .7950

بيروت : منشورات    -. 2ط. -المدرسة و المجتمع [نص مطبوع] / جون ديوي, أحمد حسن الرحيم; محمد ناصر. 
 سم. 24x17ص. : غالف ملون.إيض. ;   159 -. 1978دار مكتبة الحياة, 

1-370-828/1 

  ذباح، عائشة    .7951

  -مجتمع مدينة الجزائر في نهاية العهد العثماني من خالل الكتابات األمريكية [نص مطبوع] / عائشة ذباح. 



  . CDسم +  27*21ورقة ;  92  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1874 

  ذباح، نصيرة    .7952

 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -لتوجه المقاوالتي لدى الشباب [نص مطبوع] / أسماء دفيلية; نصيرة ذباح. ا

  سم.  30*21ورقة ;  132

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.564/1 

  ذباح، نصيرة    .7953

 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -دفيلية; نصيرة ذباح. التوجه المقاوالتي لدى الشباب [نص مطبوع] / أسماء 

  سم.  30*21ورقة ;  132

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.564/1 

  ذراع , الطاهر    .7954

ص.  204 -الجزائر : [د.ن], [د.ت].  -الديانات القديمة فى شبه الجزيرة العربية [نص مطبوع] / الطاهر ذراع. 
  سم. 17*24; 

 948001585ر.د.م.ك 

1-953-340/8, 1-953-340/3 

  ذنوب، أحمد عبد الواحد   .7955

تطوير عمارة المساجد [نص مطبوع] : دراسة لدور التكيف في تطوير مساجد القرن االول الهجري / أحمد عبد  
  سم. 24ص. : غالف مل.مص. ;  224 -عمان : دار اليازوري, [د.ت].  -. 2013 -الواحد ذنوب. 

 9789957125318ر.د.م.ك  -أشكال. 

1-726-14/1, 1-726-14/2 

  ذنون طه, عبد الواحد    .7956

لبنان : دار المدار اإلسالمي,  -دراسات في حضارة األندلس و تاريخها [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون طه. 
  سم.17* 24ص. : مص.مل. ;  272 -. 2004

 995929210Xر.د.م.ك 

SH/1-953-217/1, SH/1-953-217/10 

  ذنون طه, عبد الواحد    .7957

بيروت : دار المدار   -دراسات في تاريخ و حضارة المشرق اإلسالمي [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون طه. 
  سم.  17*24ص : غالف مصور. ;  376 -. 2005اإلسالمي, 

 6212299959ر.د.م.ك 

SH/1-953-218/1, SH/1-953-218/2 

  الواحد   ذنون طه, عبد  .7958

 296 -. 2004لبنان : دار المدار االسالمي,  -أصول البحث التاريخي [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون طه. 



  سم. 24ص. ; 

 995929207xر.د.م.ك 

1-902-63/12, 1-902-63/13 

  ذنون طه، عبد الواحد    .7959

بيروت : دار المدار   -د ذنون طه. اإلسالم في المغرب و األندلس [نص مطبوع] : كيف انتشر لماذا / عبد الواح
  سم.24ص. : مص.مل. ; 104 -. 2009اإلسالمي, 

 9789959294647ر.د.م.ك  -ص.  102-ص97ص -بيبليو.ص

1-953-530/7, 1-953-530/2 

  ذنون طه، عبد الواحد    .7960

مدار طرابلس : دار ال  -مواقف و دراسات في التاريخ و التراث [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون طه. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 408 -. 2011اإلسالمي, 

 9789959295613ر.د.م.ك  -. 407-ص406بيبليو.ص 

1-953-533/1, 1-953-533/2 

  ذنون طه، عبد الواحد    .7961

طرابلس : دار المدار اإلسالمي,  -نشأة تدوين التاريخ العربي في األندلس [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون طه. 
  سم.24ص. : غالف مصور و ملون ; 88 -. 2004

 9959292150ر.د.م.ك  -ص. 86-ص79بيبليو.:

SH/1-953-611/1, SH/1-953-611/2 

  ذهبية، أسماء    .7962

المدية  -م [نص مطبوع] / سامية عثماني; أسماء ذهبية. 17-ه11التمثيل الديبلوماسي للدولة العثمانية خالل القرن 
  سم.  30*21قة ; ور 115 -. 2016: جامعة المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.404/1 

  ذويب، حمادي    .7963

ص. ;  894 -. 2009بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -جدل األصول والواقع [نص مطبوع] / حمادي ذويب.  
  سم. 17*24

 9957294395ر.د.م.ك 

SH/1-250-64/1, SH/1-250-64/2 

  ذويبي, خثير الزبير    .7964

الجزائر : دار أشبال الجزائر,   -الشيخ رابح مدور المشهور بابن مدور [نص مطبوع] / خثير الزبير ذويبي. 
  (من أعالم سطيف). -ص.  23ص. : غالف مص. مل. صور ;  112 -. 2013

 9789931403357ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

1-920-66/1, 1-920-66/2 

  ي، خثير الزبير  ذويب  .7965

(د.م) : دار أشبال الجزائر,    -المسرحي الشهيد أحمد بن معيزة [نص مطبوع] : سيرة نقدية / خثير الزبير ذويبي. 
 (من أعالم سطيف). -سم.  23ص. : غالف مصور باأللوان ;  200 -. 2013



SH/1-965-1138/1, SH/1-965-1138/2 

  ذويبي، خثير الزبير    .7966

الجزئر  -[نص مطبوع] : الشاعر الشعبي الشيخ محمد الشاللي هرباجي / خثير الزبير ذويبي.  من أعالم سطيف
  سم.  22ص. : غالف ملون ;  201 -. 2013: أشبال الجزائر للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789931403340ر.د.م.ك 

SH/1-920-80/1 

  ذياب، محمد علي    .7967

عمان :  -طبوع] : المجلد الثالث: لواء الشوبك / محمد علي ذياب. موسوعة الجنوب األرض واإلنسان [نص م
  سم.  25ص. : غالف مصور ;  207 -. 2012اليازوري, 

 ص. 195 -ص. 187بيبليو: 

SH/1-030-7.3/1, SH/1-030-7.3/2 

  ذيب، أنيسة   .7968

لبة الجامعة [نص مطبوع] /  الخوف اإلجتماعي من البطالة وعالقته بدافعية اإلنجاز نحو التكوين الجامعي لدى ط
  سم. 27* 21ورقة ;  156 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -أنيسة ذيب. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1060/1 

  ذيب، فهيمة   .7969

بوعات الجزائر : ديوان المط -األسس المعرفية لعملية حل المشكالت [نص مطبوع] / سميرة ركزة; فهيمة ذيب.  
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  127 -. 2017الجامعية, 

 9789961019825ر.د.م.ك 

SS/1-150-898/1, SS/1-150-898/2 

  رابح سيدهم، عزيز    .7970

المدية :   -اإلتصال الداخلي في المؤسسات السياحية الجزائرية [نص مطبوع] / عزيز رابح سيدهم, فريحة دماد. 
  . CDسم +  30*21ورقة ;  116 -. 2014جامعة المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA116/1 

  رابح سيدهم، عويشة   .7971

المدية :   -اإلتصال الداخلي وأثره على األداء الوظيفي داخل المؤسسة [نص مطبوع] / عويشة رابح سيدهم. 
  سم.  27*21ورقة ;  154 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1039/1 

  رابح, تركي   .7972

الشيخ عبد الحميد بن باديس [نص مطبوع] : رائد اإلصالح اإلسالمي و التربية في الجزائر مرجع شامل عن  
ص. ;  543 -. 2008صال, الجزائر : المؤسسة الوطنية لإلت -. 5ط. -و الوطنية / تركي رابح. -حياة........الثقافة

 سم. 24

1-928-81/1 



  رابح، لونيسي   .7973

الجزائر : دار المعرفة,   -[نص مطبوع] : الجزء الثاني / لونيسي رابح.  1989-1830تاريخ الجزائر المعاصر 
  سم.40ص. ; 302 -. 2010

 978996148586ر.د.م.ك 

1-965-294.2/1, 1-965-294.2/2 

  رابح، لونيسي   .7974

الجزائر : دار المعرفة,   -[نص مطبوع] : الجزء األول / لونيسي رابح.  1989-1830خ الجزائر المعاصر تاري
  سم.40ص. ; 295 -. 2010

 978996148581ر.د.م.ك 

1-965-294.1/1, 1-965-294.1/2 

  رابحي، سارة    .7975

المدية : جامعة  -ابحي. مقترح إعادة تهيئة متحف األصنام بالشلف [نص مطبوع] / عائشة دارزير; سارة ر
  سم. 30*21ورقة ;  90 -. 2015المدية, 

 2015:  2015ل م د : علم اآلثار :  -ماستر

MMA.ART.133/1 

  رابعي، حميدة   .7976

  -م) [نص مطبوع] / حميدة رابعي. 08-01األوبئة في العصر الوسيط من خالل الطبري والذهبي من القرن (

  سم. 30*21ورقة ;  77  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.064/1 

  راتب، أسامة كامل    .7977

النشاط البدني واالسترخاء [نص مطبوع] : مدخل لمواجهة الضغوط وتحسين نوعية الحياة / أسامة كامل راتب.  
  سم. 24ان ; ص. : غالف مصور باأللو 733 -. 2004القاهرة : دار الفكر العربي,  -

 9771018329ر.د.م.ك 

SS/1-150-288/1, SS/1-150-288/2 

  راتيستون،وين    .7978

القاهرة : مكتبة النهضة   -اإلختبارات النفسية و دالالتها [نص مطبوع] / وين راتيستون, عطية محمود هنا.  
 سم.20سم. ;  111 -. 1962المصرية, 

1-150-708/1 

  راجح، أحمد عزت   .7979

ص. : غالف ملون ;   528 -. 2009عمان : دار الفكر,  -أصول علم النفس [نص مطبوع] / أحمد عزت راجح. 
  سم. 24

 9957076269ر.د.م.ك 

SS/1-150-270/1, SS/1-150-270/2 

  راحلة، نورة    .7980

المدية :  -زوبيري; نورة راحلة. آراء األولياء كمحك لتشخيص مشكلة بطء التعلم [نص مطبوع] / الزهرة ب



  سم.  30*21ورقة ;  118 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.191/1 

  رازم، خدوجة    .7981

اإلحتراق النفسي لدى المربيين العاملين بالمركز التربوي لألطفال المعاقين ذهنيا [نص مطبوع] / خدوجة رازم.  
  سم.  27*21ورقة ;  171 -.  2018ية : جامعة المدية, المد -

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1010/1 

  راس العين ، إبراهيم   .7982

 -. 2013الجزائر : دار األلمعية,  -مذكرات مجاهد [نص مطبوع] : ابراهيم راس العين / إبراهيم راس العين. 

  سم. 15.5*23.5ص. ;  222

 9789931305156.م.ك ر.د

SH/1-965-980/1, SH/1-965-980/2 

  رأس العين، إبراهيم   .7983

مذكرات مجاهد : إبراهيم رأس العين [نص مطبوع] : من مقعد الدراسة بتونس إلى ملحمة الثورة الجزائرية 
ص. :  157 -. 2011الجزائر : دار الهدى,  -بالجزائر : األولوية إلى تحرير الوطن / إبراهيم رأس العين. 

  سم.  16*24غالف مصور. ; 

 9789947032497ر.د.م.ك 

SH/1-965-1137/1 

  راس مال، عبد العزيز    .7984

الزوايا و األصالة الجزائرية بين التاريخ و الواقع [نص مطبوع] : دراسة أنثروبولوجية حول صحراء تلمسان و 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    308 -. 2011الجزائر : ثالة,  -أطرافها / عبد العزيز راس مال.  

 9789931348054ر.د.م.ك 

SS/1-301-672.2/1 

  راس مال، عبد العزيز    .7985

, الزوايا و األصالة الجزائرية بين التاريخ و الواقع [نص مطبوع] : دراسة أنثروبولوجية حول صحراء تلمسان 2
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  108 -. 2011 الجزائر : ثالة, -و أطرافها / عبد العزيز راس مال. 

  9789931348061ر.د.م.ك 

 2محتوي في : , 

1-301-672.3/1 

  راسل، برتراند    .7986

بيروت :   -أثر العلم في المجتمع [نص مطبوع] / برتراند راسل; صباح صديق الدملوجي; حيدر حاج إسماعيل. 
  سم. 22ص. ; 176 -. 2008المنظمة العربية للترجمة, 

 9789953013527ر.د.م.ك 

SS/1-301-891/1, SS/1-301-891/2 



  راشد, أحمد   .7987

القاهرة :  -دراسات سينمائية ومقاالت نقدية [نص مطبوع] / أحمد راشد; محمد أحمد راشد; يعقوب وهبي.  
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  514 -. 2010المجلس األعلى للثقافة, 

 9774379616ر.د.م.ك  -. 514ص. -491ملحق : ص.

SH/1-070-412/1, SH/1-070-412/2 

  راشد, عالء الدين    .7988

(د.م) : دار النهضة   -سبتمبر / عالء الدين راشد.  11االمم المتحدة و اإلرهاب [نص مطبوع] : قبل و بعد 
 سم. 24ص. ;  314 -. 2005العربية, 

1-327-60/1, 1-327-60/2 

  راشد, علي   .7989

ص. : غالف ملون ;   240 -. 2006القاهرة : دار الفكر العربي,  -التعلم [نص مطبوع] / علي راشد.  إثراء بيئة
  (سلسلة المعلم الناجح و مهاراته األساسية).  -سم.  24

 2203810977ر.د.م.ك 

SS/1-370-100/1 

  راشد،علي   .7990

ص. : غالف  212 -. 1999كر العربي, القاهرة : دار الف -مفاهيم و مبادئ تربوية [نص مطبوع] / علي راشد. 
  )). 1((المعلم الناجح و مهراته االساسية، -سم.  24ملون ; 

 9771006126ر.د.م.ك 

1-370-940.1/1 

  راضية برناوي    .7991

المكتبات األكاديمية في ظل البيئة الرقمية [نص مطبوع] : التحديات التكنولوجية لمكتبات المدارس العليا / 
  سم. 24: مصور وملون ;  150ص. -الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية : [د.ن], [د.ت].  -برناوي. راضية 

 9789961020739ر.د.م.ك 

SH/1-020-239/1, SH/1-020-239/2 

  راغب, نبيل    .7992

 24ص. ;  520 -. 2004القاهرة : دار غريب,  -هيبة الدولة [نص مطبوع] : التحدي و التصدي / نبيل راغب. 

  سم.

 9772157441ر.د.م.ك 

1-320-74/1, 1-320-74/2 

  راغب, نبيل    .7993

 19ص. : غالف مصور ;  132 -. 2001القاهرة : دار غريب,  -آفاق المسرح [نص مطبوع] / نبيل راغب. 

  (سلسلة آفاق الفنون).  -سم. 

 6498215977ر.د.م.ك 

1-792-8/1, 1-792-8/2 

 راغين،بوشعيب   .7994

يرية و اللسانيات المعرفية في القرآن الكريمالبنى التصو  [Texte imprimé] /  .عمان : عالم    -بوشعيب راغين



سم 17*24ص. ;   424 -. 2011الكتب الحديث,  . 

ISBN 9789957704193 

SH/1-220-78/1 

  رافع، علي   .7995

المدية :   -لي رافع. ) [نص مطبوع] / سعاد شعيبي; ع1962-1956العمليات العسكرية في الوالية الرابعة (
  سم.  30*21ورقة ;  119 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.262/1 

  رافع، مريم   .7996

المدية :  -شكيب أرسالن وإهتماماته بالحركة الوطنية المغربية "الجزائر نموذجا" [نص مطبوع] / مريم رافع. 
  سم.  30*21ورقة ;  170 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.810/1 

  راك, ي.ف   .7997

عمان   -ثقافة / ي.ف راك; محمد تر:العالمي. -أساطير-دين-أساطير مصر القديمة [نص مطبوع] : الشرق القديم 
  سم.17*24ص : مص.مل. ; 302 -. 2009: دار الفكر, 

 9957076639ر.د.م.ك 

SH/1-953-270/1, SH/1-953-270/2 

  رامز، محمد    .7998

عمان : دار الشقائق,  -تاريخ المسجد األقصى و تاريخ فساد اليهود و زوال كيانهم [نص مطبوع] / محمد رامز. 
 سم.24ص. : غالف مصور و ملون ; 142 -. 2009

SH/1-953-576/1, SH/1-953-576/2 

  رانميزو، اولفييه لوكور   .7999

 11الجزائر : الجمعية التاريخية و الثقافية  - . 1ط -هالي [نص مطبوع] / اولفييه لوكور رانميزو. في نظام األ

 سم. 24ص ; 279 -. 2011, 1960ديسمبر 

1-965-885/1, 1-965-885/2 

  راوي حسن، محمود السعيد   .8000

اإليوائية [نص مطبوع]   بدني على خفض مستوى إنحرافات السلوك لدى أطفال المؤسسات -فاعلية برنامج نفسي 
ص. : غالف مصور. ;  287 -. 2013القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -محمود السعيد راوي حسن.  /

  (المؤسسة العربية لإلستشارات العلمية و تنمية الموارد البشرية).  -سم.  17*25

 9789774383259ر.د.م.ك   -ص.  278 -ص. 271بيبليو: 

SS/1-370-1003/1, SS/1-370-1003/2 

  رائدة خليل سالم    .8001

األردن : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,   -األولى.  -التعليم اإلبتدائي [نص مطبوع] / رائدة خليل سالم. 
 سم. 24ص. ; 168 -[د.ت]. 



1-370-320/1, 1-370-320/2 

  رائده ،خليل سالم    .8002

ص ; 168 -. 2008األردن : مكتبة المجتمع العربي,  -ائده. التعليم اإلبتدائي [نص مطبوع] / خليل سالم ر
 سم.24

1-370-320/1 

  رايس، إيمان   .8003

م [نص مطبوع] / جميلة مسعود   19-18دور اليهود السياسي واإلقتصادي في بالد المغارب خالل القرنيين 
  سم. 30*21ورقة ;  187 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -قرني; إيمان رايس. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.978/1 

  رباح, إسحق    .8004

ص ; 422 -. 2009عمان : دار كنوز المعرفة,  -التاريخ اإلسالمي الموجز [نص مطبوع] / إسحق رباح. 
  سم.17*24

 9789957740177ر.د.م.ك 

SH/1-953-301/1, SH/1-953-301/2 

  رباح، إسحاق    .8005

. 2009عمان : دار كنوز المعرفة للنشر و التوزيع,  -القدس عبر العصور [نص مطبوع] / إسحاق رباح. تاريخ 

  سم. 24ص. : غالف مصور وملون ; 394 -

 9789957740115ر.د.م.ك 

SH/1-953-581/1, SH/1-953-581/2 

  رباح، اسحاق محمد    .8006

  -ثقافية تربوية / اسحاق محمد رباح. -اجتماعية-اقتصادية-استراتيجية-قضايا معاصرة [نص مطبوع] : سياسية

  سم. 17×24ص ;  379 -. 2009عمان : كنوز المعرفة, 

 9789957740788ر.د.م.ك 

1-320-340/1, 1-320-340/2 

  رباح، اسحاق محمد    .8007

مد  قضايا معاصرة [نص مطبوع] : سياسية : استراتيجية : اقتصادية : اجتماعية : ثقفية تربوية / اسحاق مح
  سم. 24ص : غالف ملون ;  389 -. 2009عمان : دار كنوز المعرفة العلمية للنشر و التوزيع,  -رباح. 

 9789957740788ر.د.م.ك 

1-320-475/1, 1-320-475/2 

  رباح، اسحاق محمد    .8008

: دار كنوز  عمان -تطور النقود االسالمية حتى نهاية عهد الخالفة العباسية [نص مطبوع] / اسحاق محمد رباح. 
  سم. 17*24ص ;  404 -. 2008المعرفة, 

 +صفحة للصورة 12

1-737-5/1, 1-737-5/2 



  رباحي، عائشة   .8009

تطور النظام النقدي للدولة اإلسالمية خالل القرن األول هجري، السابع ميالدي [نص مطبوع] / إيمان حميدي; 
  سم. 30*21ة ; ورق 166 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -عائشة رباحي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.770/1 

  رباحي، يونس    .8010

المعرفة البيداغوجية األساسية ألساتذة اللغة العربية وعالقتها بالتوافق الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي [نص 
  سم.  30*21 ورقة ; 170 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / يونس رباحي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.619/1 

  رباحي، يونس    .8011

المعرفة البيداغوجية األساسية ألساتذة اللغة العربية وعالقتها بالتوافق الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي [نص 
  سم.  30*21; ورقة  170 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / يونس رباحي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.619/1 

  رباعي، بوبكر    .8012

المدية :   -الضغوط المهنية وعالقتها بالتوافق المهني لدى أعوان الحماية المدنية [نص مطبوع] / بوبكر رباعي. 
  سم.  30*21ورقة ;  156 -. 2017جامعة المدية, 

 2017س : المدية : ل م د : علم النف -ماستر

MMA.SS.917/1 

  ربحي، فايزة    .8013

الدراسات العثمانية من خالل كتابات ناصر الدين سعيدوني [نص مطبوع] : ورقات جزائرية دراسات وأبحاث  
  -في تاريخ الجزائر في العهد العثماني والنظان المالي للجزائرفي الفترة العثمانية / أمال بومرداس; فايزة ربحي. 

  سم.  30*21ورقة ;  127  -. 2016ية : جامعة المدية, المد

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.433/1 

  ربوح، إيمان   .8014

العمل اليلي للمرأة وعالقته بالتوافق الزواجي لدى العامالت بالمستشفى [نص مطبوع] / أمال معروف; إيمان 
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -ربوح. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1614/1 

  ربيحي، خديجة   .8015

م) من خالل كتابات أوجان بالنتيت [نص  1830-1700العالقات الجزائرية الفرنسية (مراسالت ديات الجزائر 
  سم. 30* 21ورقة ;  156 - .2017المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / زكية صحراوي; خديجة ربيحي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.791/1 



  ربيع, عادل مشعان    .8016

  -. 2009عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,  -التوعية البيئية [نص مطبوع] / عادل مشعان ربيع. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ; 157

SS/1-301-681/1, SS/1-301-681/2 

  ربيع, محمد شحاته   .8017

 891 -. 2004اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -علم النفس التجريبي [نص مطبوع] / محمد شحاته ربيع. 

 سم.  24ص. : غالف ملون ; 

SS/1-150-92/1, SS/1-150-92/2 

  ربيع, هادي مشعان   .8018

عمان : مكتبة المجتمع   -[نص مطبوع] / هادي مشعان ربيع. اإلرشاد التربوي و النفسي من منظور حديث 
 سم.24ص. ; 264 -. 2008العربي, 

1-370-269/1, 1-370-269/2 

  ربيع، أمينة    .8019

المدية :  -أثر اإلعالن اإلذاعي والتلفزيوني على المثقف الجزائري [نص مطبوع] / هاجر بوليق; أمينة ربيع. 
  . CDسم +  29*21قة ; ور 115 -. 2021جامعة المدية, 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1986 

  ربيع، محمد شحاته   .8020

عمان : دار المسيرة,  -/ محمد شحاته ربيع.   Social psychologyعلم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] : 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  472 -. 2011

 9789957067342ر.د.م.ك 

SS/1-301-860/1, SS/1-301-860/2 

  ربيع، محمد شحاته   .8021

عمان :  -. 05ط. -/ محمد شحاته ربيع.  Measurement Of Personalityقياس الشخصية [نص مطبوع] = 
  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  654 -. 2014دار المسيرة, 

 9789957064433ر.د.م.ك   -ص.  654 -ص. 649بيبليو: 

1-150-743/8, 1-150-743/7 

  ربيع، محمد شحاته   .8022

عمان : دار المسيرة,  -/ محمد شحاته ربيع.  Military Psychologyعلم النفس العسكري [نص مطبوع] = 
 سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  623 -. 2010

SS/1-150-839/1, SS/1-150-839/2 

  ربيع، محمد عبد العزيز   .8023

 -. 2010عمان : دروب للنشر و التوزيع,   -دة و صنع التاريخ [نص مطبوع] / محمد عبد العزيز ربيع. القيا

 سم. 24ص. : غالف ملون و مصور ;  220

1-902-122/1, 1-902-122/2 



  ربيع، محمد عبد العزيز   .8024

عمان :   - ربيع. صنع التاريخ [نص مطبوع] : نظرية في التاريخ وتطور الحضارات / محمد عبد العزيز 
 سم.  25ص. : غالف مصور. ;  427 -. 2016اليازوري, 

SH/1-902-145/1, SH/1-902-145/2 

  ربيع،هادي مشعان    .8025

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و   - .  1ط. -علم النفس التربوي [نص مطبوع] / هادي مشعان ربيع. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 196 -. 2008التوزيع, 

1-370-754/1, 1-370-754/2 

  ربيعة، طرشي   .8026

م) من خالل كتاب سيرة األستاذ جوذر [نص مطبوع] / خولة مناصري;  10-ه04المالحة اإلفريقية خالل (
  .CDسم +  29* 21ورقة ;  67 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -طرشي ربيعة. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1887 

  ربيعي، يونس    .8027

م) [نص مطبوع]  1209-1149ه/606-544المجتمع المصري من خالل كتاب قوانين الدواوين ألسعد بن مماتي(
  سم.  30*21ورقة ;  168 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -عادل بن مهيرز; يونس ربيعي.  /

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.777/1 

  رت  رتشي, روب  .8028

التخطيط للتدريس [نص مطبوع] : مدخل للتربية / روبرت رتشي; زينب علي النجار تر. محمد أمين المفتي; 
 456 -. 1982القاهرة : دار ماكجروهيل ; الرياض : دار المريخ,  -مرا. حلمي أحمد الوكيل; ...[و آخرون]. 

  سم.  24ص. ; 

 6052360070ر.د.م.ك  -. 453-443بيبليوغرافيا ص.ص: 

1-370-8/1, 1-370-8/2 

 رجب ،مصطفى    .8029

القاهرة : العلم و االيمان للنشر و   -مصطفى رجب.  / [Texte imprimé] البحث في اإلعجاز التربوي القرآني
سم 17*24ص. ;  352 -. 2008التوزيع,  . 

ISBN 9773081308 

SH/1-220-80/1 

  رجب, فايزة محمد    .8030

هولي النسب [نص مطبوع] : من منظور الخدمة االجتماعية / فايزة محمد رجب.  المشكالت السلوكية لألطفال مج
  سم.  24ص. : غالف : مصور باأللوان ; 200  -. 2016القاهرة : دار الوفاء,  -

 9789777353298ر.د.م.ك  -. 196ص. ص. - 185بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-150-831/1, SS/1-150-831/2 



  رجب،يحي حلمي    .8031

 -ليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية و العالمية [نص مطبوع] : الجزء ااألول / يحي حلمي رجب. أمن الخ

 سم.17سم*24ص. ; 418 -. 2006القاهرة : العلم و اإليمان, 

1-953-397.1/4, 1-953-397.1/1 

  رجب،يحي حلمي    .8032

 -العالمية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / يحي حلمي رجب. أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات اإلقليمية و 

 سم.17سم*24ص. ; 217 -. 2006القاهرة : العلم و االيمان, 

1-953-397.2/4, 1-953-397.2/1 

  رحال، سعيدة    .8033

لفه م) من خالل كتاب تاريخ فاتح العالم جهانكشاي لمؤ12-  11ه)/(6-5نشاط اإلسماعيلية النزارية مابين القرنين (
ورقة ;   156 - . 2018المدية : جامعة المدية,  -عطا ملك الجويني. [نص مطبوع] / رقية عيسات; سعيدة رحال. 

  سم. 27*21

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1106/1 

  رحال، محمود سالم    .8034

 -. 2010ناشرون و موزعون,  عمان : دار البداية -القدس مدينة الحجر [نص مطبوع] / محمود سالم رحال. 

  سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ; 128

 9789957820800ر.د.م.ك 

SH/1-953-617/1, SH/1-953-617/2 

  رحال، نسيمة   .8035

تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي على شبكة العالقات اإلجتماعية لدى الطالب الجامعي [نص مطبوع] / أمينة  
  سم.  30*21ورقة ;  158 -. 2017ة : جامعة المدية, المدي -هبايلة; نسيمة رحال. 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.859/1 

  رحماني , بلقاسم    .8036

[د.م] :   -الجزء األول, حضارة العرب القديمة [نص مطبوع] : الحضارة اليمنية نموذجا / بلقاسم رحماني. 
  سم.24*17*ص. ; 310 -. 2009(د.ن), 

 محتوي في : , الجزء األول

SH/1-953-308.1/2, SH/1-953-308.1/4 

  رحماني , بلقاسم    .8037

[د.م] : (د.ن),  -الثاني, حضارة العرب القديمة [نص مطبوع] : الحضارة اليمنية نموذجا / بلقاسم رحماني. 
  سم.17*24ص. ; 215 -. 2009

 محتوي في : , الثاني

SH/1-953-308.2/4, SH/1-953-308.2/1 

  رحماني ، أحمد عثمان   .8038

عمان : عالم الكتب  -الجديد في مناهج تفسير الحديث الشريف وتطبيقاته [نص مطبوع] / أحمد عثمان رحماني. 



  سم. 17*24ص. ;  303 -. 2011الحديث للنشر و التوزيع, 

 9789957704285ر.د.م.ك 

SH/1-230-19/1, SH/1-230-19/2 

  ي, بلقاسم  رحمان  .8039

الجزائر : كنوز الحكمة,  -أبحاث و دراسات تاريخية و أثرية [نص مطبوع] / بلقاسم رحماني; ليلى بومريش. 
  سم.  24ص. : غالف : مصور, ملون ;  488 -. 2016

 9789947600559ر.د.م.ك 

SH/1-953-752/2, SH/1-953-752/3 

  رحماني، أمينة    .8040

رات التدريس لدى عينة من أساتذة التعليم اإلبتدائي [نص مطبوع] / أمينة رحماني.  الذكاء اإلنفعالي وعالقته بمها
  سم.  30*21ورقة ;  165 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.597/1 

  رحماني، أمينة    .8041

من أساتذة التعليم اإلبتدائي [نص مطبوع] / أمينة رحماني.  الذكاء اإلنفعالي وعالقته بمهارات التدريس لدى عينة 
  سم.  30*21ورقة ;  165 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.597/1 

  رحماني، جميلة   .8042

نموذجا / جميلة  -في الجامعةإدارة األزمات التعليمية في ظل جائحة كورونا [نص مطبوع] : التعليم عن بعد 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  118 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -رحماني. 

 2021ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.2090 

  رحماني، سعيد    .8043

 -. 2011 الجزائر : قرطبة للنشر والتوزيع,  -حياة وأعمال المفكر االجتماعي [نص مطبوع] / سعيد رحماني. 

  سم. 30x 24ص. ;  666

 9789947907719ر.د.م.ك 

1-920-20/1, 1-920-20/2 

  رحماني، صوفيا    .8044

م [نص مطبوع] /   1830-1519التكافل االجتماعي في الجزائر خالل العهد العثماني من خالل مصادر محلية 
  سم.  27*21قة ; ور 164 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -مروة بن حسن; صوفيا رحماني.  

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1197/1 

  رحماني، فريال    .8045

المدية :   -اإلتصال التنظيمي و إشكالية تخاذ القرار في المؤسسة [نص مطبوع] / أحمد عشيط; فريال رحماني. 



  سم.  27*21ورقة ;  145 -. 2018جامعة المدية, 

 2018االجتماع : المدية : ل م د : علم  -ماستر

MMA.SS.984/1 

  رحماني، منصور    .8046

 556 -. 2013الجزائر : دار أبو األنوار : وزارة الثقافة,  -دليلك إلى الحقيقة [نص مطبوع] / منصور رحماني. 

  سم.  16*23ص. : غالف مصور. ; 

 9789931359234ر.د.م.ك   -ص.  545 -ص. 533بيبليو: 

SH/1-240-21/1, SH/1-240-21/2 

  رحماني، وهيبة   .8047

. 2018المدية : جامعة المدية,  -دور اإلذاعة المحلية في خدمة التنمية الفالحية [نص مطبوع] / وهيبة رحماني. 

  سم.  27*21ورقة ;  169 -

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1030/1 

  رحماني،أحمد بن عثمان   .8048

عمان : عالم   -ج التفسير الموضوعي و عالقتها بالتفسير الشفاهي [نص مطبوع] / أحمد بن عثمان رحماني.  مناه
  سم.24ص ; 280 -. 2008الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  

 50847099579ر.د.م.ك 

SH/1-220-59/1, SH/1-220-59/2 

  رحمزني، نصيرة    .8049

  -) [نص مطبوع] / حميدوش نجالء; نصيرة رحمزني. م750-661ه/269- 188الرق في العصر األموي (

  سم.  30*21ورقة ;  124  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.750/1 

  رحموني، أمينة    .8050

المدية,  المدية : جامعة  -معوقات تشغيل الشباب بالقطاع الخاص بالجزائر [نص مطبوع] / أمينة رحموني.  
  سم. 30*21ورقة ; 115 -. 2015

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.018/1 

  رحموني، شهرزاد   .8051

دور العالقات اإلنسانية في تحقيق الفعالية التنظيمية داخل المؤسسة التربوية [نص مطبوع] / فضيلة طياب;  
  سم. 30*21ورقة ;  102 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -شهرزاد رحموني. 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.004/1 

  رحموني، ياسين    .8052

المدية : جامعة   -الحكاية الشعبية في منطقة توات"جمع ودراسة" [نص مطبوع] / خالد جمعات; ياسين رحموني. 



  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2017المدية, 

 2017علم اآلثار : المدية : ل م د :  -ماستر

MMA.ART.733/1 

  رحمي، رضوان   .8053

دور القيادة اإلدارية في إدارة نسق المعلومات وفقا لألهداف التنظيمية [نص مطبوع] / سعيد مولودي; رضوان  
  سم. 30*21ورقة ;  112 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -رحمي. 

 2015المدية : ل م د : علم االجتماع :  -ماستر

MMA.SS.030/1 

  رحمي، فاطمة   .8054

  2013-01-30إلى  01-17المعالجة اإلعالمية ألحداث تيقنتورين "جديد النهار اليومي" خالل الفترة الممتدة من 

  . CDسم +  30*21ورقة ;  82 - . 2014المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / فاطمة رحمي. 

 2014قات عامة : المدية : ل م د : اتصال و عال -ماستر

MMA113/1 

  رحيم يونس كروم العزاوي    .8055

عمان : دار   -استراتيجيات طرح األسئلة مع تطبيقات رياضية [نص مطبوع] / رحيم يونس كروم العزاوي. 
  سم.24ص. ; 215 -دجلة, [د.ت]. 

 9957478593ر.د.م.ك  -ت. 

1-370-240/1, 1-370-240/2 

  رزاق، تركية   .8056

المدية : جامعة  -الخزف الفني بوالية المدية"أعمال الفنان علي ولد رامول" [نص مطبوع] / تركية رزاق. 
  سم. 30*21ورقة ;  145 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.748/1 

  رزاق، سميرة   .8057

م) [نص مطبوع] / سارة منصوري; سميرة رزاق.   999-575ه/ 389-261الحياة العلمية في الدولة السامانية (
  سم.  30*21ورقة ;  146 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.442/1 

  رزاقي ، عبد العالي    .8058

 294 -. 2013مة, الجزائر : دار األ -ضباط فرنسا في المغرب العربي [نص مطبوع] / عبد العالي رزاقي. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9789961673379ر.د.م.ك 

SH/1-965-974/1, SH/1-965-974/2 

  رزاقي, عبد العالي    .8059

المقال و المقالي في الصحافة و اإلذاعة و التلفزيون و األنترنت [نص مطبوع] : طبعة منقحة و مزيدة مع أمثلة  
  22ص. : غالف : مصور باأللوان ;  226 -.  2011الجزائر : دار هومة,  -من المقاالت / عبد العالي رزاقي. 



  سم.

 9789961655689ر.د.م.ك 

SH/1-070-428/11 

  رزق هللا، سليمة   .8060

المدية :   - دور زرع القوقعة في تخفيف مشكالت التعلم عند الطفل األصم [نص مطبوع] / سليمة رزق هللا. 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  87 -. 2014جامعة المدية, 

 2014ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA003/1 

 رزق هللا،عبد المجيد    .8061

 -. 1963تونس : الشركة القومية للنشر و التوزيع,  -عبد المجيد رزق هللا.  / [Texte imprimé] تنظيم النسل

سم 14*21ص. ;  160 . 

SS/1-301--1152/1 

  رزق، كوثر ابراهيم    .8062

القاهرة : المكتبة العصرية,   -شكلة البطالة [نص مطبوع] : األسباب و اآلثارو الحلول / كوثر ابراهيم رزق. م
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ; 170 -. 2016

 9789774103790ر.د.م.ك 

SS/1-301-1107/1, SS/1-301-1107/2 

  رزقالوي، زهية   .8063

المدية :   -إللكتروني [نص مطبوع] / زهرة بوزارة; زهية رزقالوي. التوظيف الداللي للمرأة في اإلشهار ا
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.507/1 

  رزلي، سهام    .8064

المدية :  -/ أمينة مرابط; سهام رزلي.  دراسة كتاب لوقعة سلطان عبد العزيز ألحمد صائب بك [نص مطبوع]
  .CDسم +  27*21ورقة ;  88 -. 2021جامعة المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1871 

  رزوق، ع.الكريم    .8065

 السياحة المتحفية بالجزائر [نص مطبوع] : متاحف والية الجزائر"جرد وإحصاء" / عبد هللا بن عيسى; ع.الكريم

  سم. 30*21ورقة ;  124 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -رزوق. 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.745/1 

  رزوقة, يوسف    .8066

عمان : دار مجدالوي,  -عز الدين المناصرة [نص مطبوع] : شاعر المكان الفلسطيني األول / يوسف رزوقة. 
  سم. 17*  24ص. ;  451 -. 2008

 9789957023171ر.د.م.ك 



1-928-95/1, 1-928-95/2 

  رزيق المخادمي , عبد القادر    .8067

 -الشرق األوسط الجديد [نص مطبوع] : بين فوضى البناءة و توازن الرعب / عبد القادر رزيق المخادمي. 

  سم.15* 22ص ; 455 -. 2008الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961011232ر.د.م.ك 

SH/1-953-242/1, SH/1-953-242/2 

  رزيق المخادمي، عبد القادر    .8068

/   L'émigration clandestine et le reiuge politiqueالهجرة السرية واللجوء السياسي [نص مطبوع] = 

ص. : غالف مصور  176 -. 2012الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -عبد القادر رزيق المخادمي. 
  سم. 24باأللوان ; 

 9789961015469ر.د.م.ك 

SH/1-965-1096/1, SH/1-965-1096/2 

  رزيق، سميرة    .8069

مطبوع] / سعيدة حميدي;  م) [نص 12-09ه/ 06-03التجارة بين بالد المغرب واألندلس خالل الفرنسيين (
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -سميرة رزيق.  

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.449/1 

  رزيق، فتيحة   .8070

 -م) [نص مطبوع] / الزهرة زياني; فتيحة رزيق.  1235-909-ه 633-296المسكوكات في المغرب األوسط (

  سم.  30*21ورقة ;  160  -. 2016: جامعة المدية,  المدية

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.451/1 

  رزيق، محمد   .8071

[نص مطبوع] : تحليل وثيقة دبلوماسية / محمد  -1837الفرنسية من خالل معاهدة التافنة -العالقات الجزائرية
  سم.24ص. : مص.مل. ; 438 -. 2012 الجزائر : الشاطبيةللنشر و التوزيع, -رزيق. 

 978993136633ر.د.م.ك 

1-965-577/1, 1-965-577/2 

  رزيق، محمد   .8072

[نص مطبوع] : تحليل وثيقة دبلوماسية / محمد  1837العالقات الجزائرية الفرنسية من خالل معاهدة التافنة 
(وزارة الثقافة   -سم.  16*24ص. : غالف مل. و مص. ;  462 -. 2013الجزائر : دار طليطلة,   -رزيق. 

  الجزائر).

 9789947949023ر.د.م.ك 

1-965-842/4, SH/1-965-842/3 

  رزيقة، موساوي    .8073

النشاط اإلقتصادي في الجزائر من خالل كتاب وصف إفريقيا "لحسن الوزان" [نص مطبوع] / هجيرة حمام; 
  سم. 27*21ورقة ;  85 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -موساوي رزيقة. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر



MMA.SH.1306/1 

  رزيقي علي، بهاء    .8074

عمان :   -اإلجتماعية في مجال الجريمة واالنحراف [نص مطبوع] / سماح سالم سالم; بهاء رزيقي علي. الخدمة 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  208 -. 2015دار المسيرة, 

SS/1-301-1011/6, SS/1-301-1011/7 

 .[s.d] ,[s.n] : [s.l] - .[Texte imprimé] رسالة الحقوق  .8075

  ين بسيوني رسالن, صالح الد  .8076

القاهرة : مكتبة نهضة الشرق,   -األخالق و السياسة عند ابن حزم [نص مطبوع] / صالح الدين بسيوني رسالن. 
  سم.  24ص. ;  432 -(د.ت). 

 9775020212ر.د.م.ك 

1-320-64/1, 1-320-64/2 

  رشاد, عبد الناصر محمد   .8077

القاهرة : دار   -موذج الكورى / عبد الناصر محمد رشاد. التعليم والتنمية الشاملة [نص مطبوع] : دراسة في الن
  ). 2(سلسلة المراجع التربوية و النفسية الكتاب  -سم. 24ص. ; 304 -. 2002الفكرالعربي, 

 9771010271ر.د.م.ك 

1-370-444/4, 1-370-444/5 

  رشاد،فاتن محمد    .8078

 -. 2008القاهرة : توزيع الدار العربية للنشر,  -تخطيط الحمالت اإلعالنية [نص مطبوع] / فاتن محمد رشاد. 

  (سلسلة الدار العربية للتعليم المفتوح*. الدراسات اإلعالمية).  -سم.  24ص : غالف ملون. ;  265

 9311258977ر.د.م.ك 

1-659-24/1, 1-659-24/2 

  رشدي، عثمان فريد    .8079

عمان :   -وية [نص مطبوع] / عثمان فريد رشدي. مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني في المؤسسات الترب
  سم. 25ص. : غالف مصور باأللوان ;  211 -. 2014دار الراية, 

يتناول الكتاب التدريب الفني في المؤسسات التربوية، ووسائل وتقنيات التعليم، ومن ثم دور البيئة التعليمية في 
  -ق المؤلف لإلدارة التعليمية في المؤسسات التربوية. تحسين مخرجات التعليم، والتعليم الفني وفي األخير تطر

 9789957579128ر.د.م.ك 

SS/1-370-1101/1, SS/1-370-1101/2 

  رشوان , حسين عبد الحميد أحمد   .8080

مصر : المكتب الجامعي  -التغير اإلجتماعي والمجتمع [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 
  ).67(سلسلة كتب غلم االجتماع ;  -سم.  24: غالف مصور باأللوان ; ص.  300 -. 2008الحديث, 

 977438568ر.د.م.ك 

SS/1-301-470/1, SS/1-301-470/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد احمد   .8081

القاهرة :   -البيئة و المجتمع [نص مطبوع] : دراسة في علم اجتماع البيئة / حسين عبد الحميد احمد رشوان. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  230 -. 2006جامعي الحديث, المكتب ال



SS/1-301-261/1, SS/1-301-261/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8082

اإلسكندرية :   -اإلرهاب والتطرف من منظور علم االجتماع [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 
  سم. 24غالف مصور ملون ; ص. : 172 - . 2002مؤسسة شباب الجامعة, 

 171ص. -167بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-24/1, SS/1-301-24/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8083

اإلسكندرية :  -العلمانية و العولمة من منظور علم االجتماع [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 
 سم.  24غالف مصور باأللوان ;  ص. : 244 -. 2005مركز اإلسكندرية للكتاب, 

SS/1-301-71/1, SS/1-301-71/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8084

اإلسكندرية :  -. 2ط. -المجتمع [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  318 -. 2002المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-69/1, SS/1-301-69/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8085

اإلسكندرية   -األدب و المجتمع [نص مطبوع] : دراسة في علم اجتماع األدب / حسين عبد الحميد أحمد رشوان.  
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  238 -. 2005: المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-88/1, SS/1-301-88/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8086

 -. 10ط.  -ميادين علم االجتماع و مناهج البحث العلمي [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  232 -. 2004القاهرة : المكتب العربي الحديث, 

SS/1-301-132/1, SS/1-301-132/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8087

اإلسكندرية :  -الشخصية [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع النفسي / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  296 -. 2006مركز اإلسكندرية للكتاب, 

SS/1-301-156/1, SS/1-301-156/2 

  ان, حسين عبد الحميد أحمد رشو  .8088

اإلسكندرية :  -الثقافة [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع الثقافي / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باألاوان ;  236 - . 2006مؤسسة شباب الجامعة, 

1-301-161/4, SS/1-301-161/1 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8089

 -رة و المجتمع [نص مطبوع] : دراسة في علم اجتماع اإلدارة / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. اإلدا

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  242 -. 2006اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 

SS/1-301-178/1, SS/1-301-178/2 



  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8090

اإلسكندرية   -] : من منظور علم االجتماع / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. العلم و التعليم و المعلم [نص مطبوع
 سم. 24ص. ;  234 -. 2006: مؤسسة شباب الجامعة, 

SS/1-370-151/1, SS/1-370-151/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8091

 -يد أحمد رشوان. التربية و المجتمع [نص مطبوع] : دراسة في علم اجتماع التربية / حسين عبد الحم

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  248 -. 2005اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 

SS/1-301-195/1, SS/1-301-195/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8092

كندرية  اإلس -الدين و المجتمع [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع الديني / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  252 -. 2004: مركز اإلسكندرية للكتاب, 

SS/1-301-208/1, SS/1-301-208/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8093

اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -علم اجتماع التنظيم [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 
 سم.  24غالف ملون ;  ص. : 256 -. 2004

SS/1-301-221/1, SS/1-301-221/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8094

 -مشكالت المدينة [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع الحضري / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  192 -. 2005اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 

 9775125215د.م.ك ر.

SS/1-301-277/1, SS/1-301-277/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8095

 -العالقات العامة و اإلعالم من منظور علم االجتماع [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  417 -. 2003اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-298/1, SS/1-301-298/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8096

اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -علم االجتماع الجنائي [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  264 -. 2005

SS/1-301-320/1 

  د رشوان, حسين عبد الحميد أحم  .8097

 -تطور النظم اإلجتماعية و أثرها في الفرد و المجتمع [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  199 -. 2003اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-335/1, SS/1-301-335/2 



  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8098

 -النفسي [نص مطبوع] : المجتمع, الثقافة, الشخصية / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. علم االجتماع 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  269 -. 2005اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 

SS/1-301-315/1, SS/1-301-315/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8099

بوع] : دراسة في علم االجتماع السياسي / حسين عبد الحميد  الديمقراطية و الحرية و حقوق اإلنسان [نص مط
 سم. 24ص. : غالف مصور باألوان ;  278 -. 2006القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -أحمد رشوان. 

SS/1-301-154/1, SS/1-301-154/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8100

 -مطبوع] : دراسة في علم االجتماع / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. الطبقات اإلجتماعية و المجتمع [نص 

(سلسلة كتب علم  -سم.  24ص. : غالف مصور باللوان ;  268 -. 2008القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة, 

 ). 63االجتماع ; 

SS/1-301-430/1, SS/1-301-430/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8101

 -جتمع [نص مطبوع] : دراسة في علم اجتماع المعرفة / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. نظرية المعرفة و الم

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  310 -. 2008القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة, 

SS/1-301-428/1, SS/1-301-428/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8102

اإلسكندرية :   -ق و الجماعات / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. البناء اإلجتماعي [نص مطبوع] : األنسا
(سلسلة كتب علم اإلجتماع ;   -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  310 - . 2007مؤسسة شباب الجامعة, 

62.( 

SS/1-301-247/1, SS/1-301-247/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8103

 -اجتماعيا, ثقافيا, إقتصاديا, سياسيا, إداريا, شريا / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. التنمية [نص مطبوع] : 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  252 -. 2009القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة, 

 9772121816ر.د.م.ك 

SS/1-301-322/1 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8104

دراسة في علم اجتماع الخدمة االجتماعية / حسين عبد الحميد أحمد رشوان.  اإلعاقة والمعوقون [نص مطبوع] :
(سلسلة كتب علم اإلجتماع ;  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  256 -. 2009مصر : المكتب الجامعي الحديث,  -

72.(  

 9774380487ر.د.م.ك 

SS/1-301-486/1, SS/1-301-486/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8105

القاهرة :   -لم االجتماع بين ابن خلدون وأوجست كونت [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. ع
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   220 -. 2009المكتب الجامعي, 



SS/1-301-539/1, SS/1-301-539/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8106

 -. 2009القاهرة : المكتب الجامعي,  -ين عبد الحميد أحمد رشوان. االيديولوجيا والمجتمع [نص مطبوع] / حس

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  250

SS/1-301-529/1, SS/1-301-529/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8107

 -. 02ط.  -الجريمة [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع الجنائي / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  220 -. 2010االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

 9774380545ر.د.م.ك 

SS/1-301-835/1, SS/1-301-835/2 

  رشوان, حسين عبد الحميد أحمد   .8108

 -حمد رشوان. في القوة والسلطة والنفوذ [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع السياسي / حسين عبد الحميد أ

(سلسلة كتب علم االجتماع الكتاب   -سم. 24ص ; 242 -. 2006/2007اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب, 
  ).60رقم

 9773881090ر.د.م.ك 

1-320-309/4, 1-320-309/1 

  رشوان, عبد المنصف حسن علي    .8109

طبوع] / عبد المنصف حسن علي  ممارسة الخدمة اإلجتماعية في مجال رعاية الشباب و قضاياهم [نص م
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  266 -. 2006القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -رشوان. 

SS/1-301-147/1 

  رشوان, عبد المنصف حسن علي    .8110

 -الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية في المجال الطبي [نص مطبوع] / عبد المنصف حسن علي رشوان. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  266 -. 2007لقاهرة : المكتب الجامعي الحديث, ا

 9774380061ر.د.م.ك 

SS/1-301-631/1, SS/1-301-631/2 

  رشوان, عبد المنصف حسن علي    .8111

ممارسة الخدمة اإلجتماعية مع الفئات الخاصة ذوي اإلحتياجات الخاصة و الموهوبين [نص مطبوع] / عبد 
ص. : غالف مصور و  313 -. 2006االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -منصف حسن علي رشوان. ال

 سم. 24ملون ; 

SS/1-301-594/1, SS/1-301-594/2 

  رشوان, عبد المنصف حسن علي    .8112

ية : اإلسكندر -العولمة و آثارها [نص مطبوع] : رؤية تحليلية إجتماعية / عبد المنصف حسن علي رشوان. 
 سم.24ص : غالف ملون. ; 156 -. 2006المكتب الجامعي الحديث, 

1-320-202/1, 1-320-202/2 



  رشوان, عبد المنصف علي   .8113

القاهرة : المكتب   -مدخل الممارسة المهنية لطريقة خدمة الفرد [نص مطبوع] / عبد المنصف علي رشوان. 
 سم. 24مصور باأللوان ;  ص. : غالف  406 -. 2006الجامعي الحديث, 

SS/1-301-191/1, SS/1-301-191/2 

  رشوان, محمد مهران    .8114

 240 -. 2004القاهرة : دار قباء,  -دراسات في المنطق عند العرب [نص مطبوع] / محمد مهران رشوان. 

  سم.  24ص. ; 

 9773034763ر.د.م.ك 

SH/1-160-13/1 

  رشوان، حسين عبد الحميد   .8115

االسكندرية : مركز االسكندرية   -ألسس النفسية و اإلجتماعية [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد رشوان. الذكاء ا
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  258 -. 2008للكتاب, 

 9773882071ر.د.م.ك 

SS/1-150-859/1, SS/1-150-859/2 

  رشوان، حسين عبد الحميد   .8116

 -. 3ط. - دراسة في علم االجتماع السكاني / حسين عبد الحميد رشوان.  السكان و المجتمع [نص مطبوع] :

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  228 -. 2011اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 9775159504ر.د.م.ك 

SS/1-301-849/1, SS/1-301-849/2 

  رشوان، حسين عبد الحميد   .8117

القاهرة :  -ع [نص مطبوع] : دراسة في علم إجتماع األسرة / حسين عبد الحميد رشوان. األسرة و المجتم
  سم. 24ص. : غالف باأللوان ;  248 - . 2003مؤسسة شباب الجامعة, 

 ص. 247 -ص. 233بيبليوغرافيا : 

SS/1-301-892/1 

  رشوان، حسين عبد الحميد أحمد   .8118

القاهرة : مؤسسة شباب  -] / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. سلوكيات إنسانية و إجتماعية [نص مطبوع 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  256 -. 2008الجامعة, 

SS/1-301-669/1, SS/1-301-669/2 

  رشوان، حسين عبد الحميد أحمد   .8119

 -د أحمد رشوان. المشكالت االجتماعية [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع التطبيقي / حسين عبد الحمي

(سلسلة كتب علم  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  294 -. 2010االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

  ). 74االجتماع ; 

 97743805561ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-790/1, SS/1-301-790/2 

  رشوان، حسين عبد الحميد أحمد   .8120

االسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,  -حسين عبد الحميد أحمد رشوان. علم االجتماع النفسي [نص مطبوع] / 



  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  322 -. 2009

 322-297بيبليوغرافيا:ص

SS/1-301-977/1 

  رشوان، حسين عبد الحميد أحمد   .8121

 -الحميد أحمد رشوان. أطفال الشوارع [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع التطبيقي / حسين عبد 

(كتب علم االجتماع ;  -سم.  24ص. : غالف مصور ;  327 -. 2012اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 
83.(  

 9789774382366ر.د.م.ك 

SS/1-301-885/1, SS/1-301-885/2 

  رشوان، حسين عبد الحميد أحمد   .8122

 -ت النامية [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. التغير االجتماعي و التنمية السياسية في المجتمعا

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  312 -. 1988االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-983/1, SS/1-301-983/2 

  رشوان، حسين عبدالحميد   .8123

جتماع السياسي / حسين األحزاب السياسية وجماعلت المصلحة و الضغط [نص مطبوع] : دراسة في علم اال
  سم. 24ص : غالف ملون ;  285 -. 2008االسكندرية : مركز االسكندرية للكتاب,  -عبدالحميد رشوان. 

 9773881997ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

1-320-426/1, 1-320-426/2 

 رشوان،حسين عبد الحميد   .8124

القاهرة :  - ي / حسين عبد الحميد رشوان. دراسة في علم االجتماع األخالق  : [Texte imprimé] األخالق
سم 17*24ص. ;  216 - . 2008مؤسسة شباب الجامعة,  . 

ISBN 9772121263 

SH/1-170-4/1, SH/1-170-4/2 

  رشوان،حسين عبد الحميد   .8125

االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث.,  -علم االجتماع الصناعي [نص مطبوع] / حسين عبد الحميد رشوان. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 265 -د.ت]. [

SS/1-301-55/1 

  رشوان،عبد المنصف حسن   .8126

 -الممارسة المهنية للخدمة اإلجتماعية في المجال السلوكي [نص مطبوع] / عبد المنصف حسن رشوان. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  388 -. 2010االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-850/1, SS/1-301-850/2 

  رشوان،عبد المنصف حسين   .8127

اإلسكندرية : المكتب  -العولمة وآثارها [نص مطبوع] : رؤية تحليلية إضافية / عبد المنصف حسين رشوان. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  156 -. 2006الجامعي الحديث, 

SS/1-301-566/1, SS/1-301-566/2 



  شوان؛ حسين عبد الحميد أحمد ر  .8128

  -. 4ط -العالقات العامة و اإلعالم من منظور علم االجتماع [نص مطبوع] / رشوان؛ حسين عبد الحميد أحمد. 

  سم.24ص. : غالف مصور. ;  317 -. 2004االسكندرية : المكتب الجامعي الحدبث, 

 ص. 411 -ص. 399بيبليوغرافيا : 

1-659-32/1, 1-659-32/2 

  رضا ، شريف    .8129

الجزائر : كنوز   -تجربة التجديد و اإلصالح في فكر ابن باديس و محمد عبده [نص مطبوع] / شريف رضا. 
  سم. 15*23ص. ;  95 -. 2011الحكمة, 

 9789931318163ر.د.م.ك 

SH/1-189-107/1, SH/1-189-208/2 

  رضا ، شريف    .8130

الجزائر : كنوز   -عند الجابري [نص مطبوع] / شريف رضا. الهوية العربية اإلسالمية و إشكالية العولمة 
  سم. 15*24ص. ;  215 -. 2011الحكمة, 

 9789931318149ر.د.م.ك 

SH/1-210-147/1, SH/1-210-147/2 

  رضا, محمد رشيد    .8131

عة  القاهرة : مطب -تاريخ األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده [نص مطبوع] : في المنشآت / محمد رشيد رضا. 
 سم.23ص. ; 988 -هـ). 1324المنار, ( 

1-923-3/1 

  رضا, محمد رشيد    .8132

الجزائر : ديوان المطبوعات  -تفسير الفاتحة و ست سور من خواتيم القرآن [نص مطبوع] / محمد رشيد رضا. 
 سم. 24ص. ; 174 -. 1988الجامعية, 

SH/1-220-11/1, SH/1-220-11/2 

  رضا، محمد   .8133

 -ي بن أبي طالب كرم هللا وجهه [نص مطبوع] : رابع الخلفاء الراشدين رضي هللا عنهم / محمد رضا. اإلمام عل

  سم. 17*24ص. ;  304 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 2ط.

 2745153684ر.د.م.ك 

SH/1-230-35/1, SH/1-230-35/2 

  رضا، هاشم حمدي    .8134

ص. :  269 -. 2010عمان : دار الراية,  -ع] / هاشم حمدي رضا. التدريب والتأهيل اإلداري [نص مطبو 
  سم. 25غالف مصور باألوان ; 

 9789957499709ر.د.م.ك 

1-658-16/1, 1-658-16/2 

  رضا،رشيد    .8135

 24ص ;  326 -. 1970بيروت : دار الطليعة,  -مختارات سياسية من مجلة امنار [نص مطبوع] / رشيد رضا. 

 سم.



1-320-302/1 

  رضا،هاشم حمدي    .8136

عمان : دار الراية,   -. 1ط. -تنمية مهارات اإلتصال و القيادة اإلدارية [نص مطبوع] / هاشم حمدي رضا. 
  سم. 24ص : غالف مصور ; 167 -. 2010

 9957499793ر.د.م.ك  -. 166-163بيبليوغرافيا:ص

1-658-19/1, 1-658-19/2 

  رضوان, رأفت    .8137

بيروت :   -لوطن العربي الواقع و االفاق [نص مطبوع] / رأفت رضوان; أحمد أبو الهيجاء. المعلوماتية في ا
 سم. 24ص ;  322 -. 2002المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 

SH/1-020-135/1 

  رضوان, سامر جميل    .8138

  سم. 24ص ;  584 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -الصحة النفسية [نص مطبوع] / سامر جميل رضوان. 

 5130069957ر.د.م.ك 

SS/1-150-104/1, SS/1-150-104/2 

  رضوان, طه عبد العليم    .8139

القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية,   -الجغرافيا السياسية المعاصرة [نص مطبوع] / طه عبد العليم رضوان. 
  سم. 24ص. : غالف مصور: ملون ; 548 -. 1998

 3164705977ر.د.م.ك  -. 547-543ص:  -بيليوغرافيا ص

1-320-9/1, 1-320-9/2 

  رضوان، أحمد فاروق    .8140

القاهرة :  -العالقات العامة [نص مطبوع] : دراسات حالة...و موضوعات متخصصة / أحمد فاروق رضوان. 
  (اتجاهات حديثة في اإلعالم). -سم.  17*25غالف مصور. ;  ص. : 231 -. 2013دار العالم العربي, 

 9789774951343ر.د.م.ك  -ص.  230 -ص. 223بيبليوغرافيا : 

1-659-75/1, 1-659-75/2 

  رضوان،أحمد فاروق    .8141

مصر :  -. 1ط.  -اإلسكندر األكبر [نص مطبوع] : دراسة تحليلية لمؤثراته الحضارية / أحمد فاروق رضوان. 
  سم. 24ص. ; 314 -. 2006تبة العصرية, المك

 9774100085ر.د.م.ك 

1-953-388/1, 1-953-388/2 

  رفاعى،عقيل محمود    .8142

 -. 2009االسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -إدارة التنمية المهنية [نص مطبوع] / عقيل محمود رفاعى. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ; 211

1-370-615/1, 1-370-615/2 

  رفاعي, عقيل محمود    .8143

مصر : دار الجامعة  -تطوير التعليم العام وتمويله [نص مطبوع] : دراسات مقارنة / عقيل محمود رفاعي. 



  سم.24ص. ; 276 -. 2007الجديدة, 

 977328316Xر.د.م.ك 

1-370-443/4, 1-370-443/5 

  رفعت, محمد   .8144

. 1959القاهرة : دار المعارف,  -نص مطبوع] / محمد رفعت. تاريخ حوض البحر المتوسط و تياراته السياسية [

  (مكتبة العلوم السياسية). -سم.  15*21ص. ;  395 -

 510- 508ص:-بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-125/1 

  رفعت، محمد   .8145

ص : غالف  286 -. 1979بيروت : دار المعرفة,  -األمراض النفسية و العصبية [نص مطبوع] / محمد رفعت.  
 ). 8: مكتبة البيت الطبية  8(مكتبة البيت الطبية  -سم. 20صور ; م

1-150-665/1 

  رقيق، حسن    .8146

الدار البيضاء : أفريقيا  -طريق الوصول إلى حب الرسول صلى هللا عليه وسلم [نص مطبوع] / حسن رقيق. 
  (رسائل المحبة : رسائل المحبة). -سم.  12*20ص. ;  143 -. 2009الشرق, 

 9981256463م.ك ر.د.

SH/1-230-28/1 

  ركزة، سميرة    .8147

ص. :  144 -. 2014الجزائر : جسور,  - األرطوفونيا [نص مطبوع] : دروس في الصمم / سميرة ركزة. 
  سم.  23غالف مصور باأللوان ; 

 9789931475170ر.د.م.ك 

SS/1-150-260/1, SS/1-150-260/2 

  ركي، نسيمة    .8148

 -ف الضغوط النفسية لدى أمهات األطفال المعاقين سمعيا [نص مطبوع] / نسيمة ركي. برنامج إرشادي لتخفي

  .CDسم +  30*21ورقة ;  113  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA006/1 

  ركيبي, عبد هللا    .8149

الجزائر :   - زء األول / عبد هللا ركيبي; أحمد ماضي. الجزائر في عيون الرحالة االنجليز [نص مطبوع] : الج
  سم. 23ص. ; 299 -. 2010, 2010دار الحكمة ،

 9961906039ر.د.م.ك 

1-965-232.1/1, 1-965-232.1/2 

  ركيبي, عبد هللا    .8150

 -. 2009الجزائر : دار الكتاب العربي,   -ذكريات من الثورة الجزائرية [نص مطبوع] / عبد هللا ركيبي. 

  سم.24ص. ; 286

 9789947833629ر.د.م.ك 



1-965-319/1, 1-965-319/2 

  ركيبي، عبد هللا    .8151

األعمال الكاملة للدكتور عبد هللا ركيبي [نص مطبوع] : الجزائر في عيون الرحالة اإلنجليز : المجلد الرابع / عبد  
(وزارة الثقافة   -سم.  17*25ف مل. ; ص. : غال 270 -. 2011الجزائر : دار الكتاب العربي,  -هللا ركيبي.  

  الجزائر).

 9789931333043ر.د.م.ك 

1-810-911.4/1, 1-810-911.4/2 

  رمانة، صفية   .8152

الجوسسة الفرنسية في دولة األمير عبد القادر [نص مطبوع] : ليون روش أنموذجا / جهيدة العزاوي; صفية  
  .CDسم +  29*21رقة ; و 97 -. 2021المدية : جامعة المدية,   -رمانة. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1935 

  رمزي، إسحاق    .8153

  -القاهرة : دار المعارف, [د.ت].  -. 3ط -علم النفس الفردي: أصوله و تطبيقه [نص مطبوع] / إسحاق رمزي. 

  سم.24ص ; 294

 9777351186ر.د.م.ك 

1-150-655/1 

  رمزي،احمد عبد الحي    .8154

 -. 2008القاهرة : مكتبة زهراء,  -التربية وقضايا المجتمع المعاصرة [نص مطبوع] / احمد عبد الحي رمزي. 

  سم. 17سم*24ص ; 307

 9773143252ر.د.م.ك 

1-370-479/4, 1-370-479/5 

  رمزي،رياض    .8155

  سم. 24ص ; 141 -. 2007بيروت : دار الساقي,  -الدكتاتور فنانا [نص مطبوع] / رياض رمزي. 

 7738855161ر.د.م.ك 

1-320-291/1, 1-320-291/2 

  رمضان ، محمد الصالح   .8156

الجزائر : دار    -إمام الجزائر [نص مطبوع] : عبد الحميد بن باديس / عبد القادر فضيل; محمد الصالح رمضان. 
  سم. 16.5*24ص. ;  302 -. 2012األمة, 

 9789961672099 ر.د.م.ك

SH/1-920-201/4, SH/1-920-201/5 

  رمضان, السيد    .8157

القاهرة : دار   -اسهامات الخدمة اإلجتماعية في مجال الجريمة و اإلنحراف [نص مطبوع] / السيد رمضان. 
 سم. 24ص. : غالف ملون باأللوان ;   384 -. 2003المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-59/1, SS/1-301-59/2 



  رمضان, السيد    .8158

اإلسكندرية : دار   -إسهامات الخدمة اإلجتماعية في مجال األسرة و السكان [نص مطبوع] / السيد رمضان. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  384 -. 2002المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-61/1, SS/1-301-61/2 

  رمضان, عاطف منصورمحمد   .8159

ميتها في دراسة التاريخ واآلثار والحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] / عاطف منصورمحمد  النقود اإلسالمية وأه
  سم. 21*29ص ; 740 -. 2008القاهرة : مكتبة زهراء الشرق,  -. 1ط. -رمضان. 

 9773143422ر.د.م.ك 

1-737-1/6, 1-737-1/7 

  رمضان, عبد المحسن طه   .8160

: في العصرين األيوبي والمملوكي / عبد المحسن طه   تاريخ مصر اإلسالمية وحضارتها [نص مطبوع]
  سم. 17.5*24.5ص ; 192 -. 2009عمان : دار الفكر,  -رمضان. 

 9957076986ر.د.م.ك 

SH/1-953-278/1, SH/1-953-278/12 

  رمضان، السيد    .8161

إلسكندرية : المكتب  ا -مدخل في رعاية األسرة و الطفولة [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق / السيد رمضان. 
  سم. 24ص. ;  448 -الجامعي الحديث, (د.ت.). 

 443-435بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-930/1 

  رمضان، زياد    .8162

عمان : دار   -العالقات العامة [نص مطبوع] : في منشآت القطاع الخاص (مفاهيم و واقع ) / زياد رمضان. 
  سم.x17سم24ص. : غالف مصور. ;  120 -. 1998صفاء, 

 ص. 120 -ص. 117بيبليوغرافيا : 

1-659-15/2, 1-659-15/3 

  رمضان، عبد المحسن طه   .8163

عمان :   -تاريخ المغرب و األندلس [نص مطبوع] : من الفتح حتى سقوط غرناطة / عبد المحسن طه رمضان. 
  سم.24ص. : مص. مل. ; 596 -. 2010دار الفكر ناشرون و موزعون, 

 ص 596-ص527ص -بيبليو.ص

1-953-472/9, 1-953-472/10 

  رمضان، عبد المحسن طه   .8164

 -. 2010عمان : دار الفكر,  -الحروب الصليبية في األندلس [نص مطبوع] / عبد المحسن طه رمضان. 

  سم.24ص. : مص. مل. ; 672

 9789957076863ر.د.م.ك  -ص. 672-ص641ص -بيبليو.ص

1-953-482/4, 1-953-482/5 



  ن، علي محمد رمضا  .8165

[د.م] : المكتب الجامعي  -الدر البديع المستخرج من مصادر التشريع [نص مطبوع] / علي محمد رمضان. 
 سم. 24ص. ;  320 -. 2008الحديث, 

SS/1-301-830/1, SS/1-301-830/2 

  رمضان،محمد الصالح    .8166

الجزائر :   - محمد الصالح رمضان.  سوائح و إرتسامات عابر سبيل [نص مطبوع] / محمد العربي ولد خليفة;
  سم.  24ص. ; 214 -. 2004منشورات المجلس األعلى للغة العربية, 

 9961956036ر.د.م.ك 

1-910-19/1 

  رملة، حنان    .8167

المدية : جامعة  -دور األنترنت في تجسيد العالقات العامة للجامعة [نص مطبوع] / الهام ٍدوافي; حنان رملة. 
  سم. 30*21ورقة ;  122 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.224 

  رميض، صباح مهدي    .8168

  -تاريخ الجزيرة العربية [نص مطبوع] : من القرن الثالث عشر ختى العهد العثماني / صباح مهدي رميض. 

  سم. 17*25 ص. : غالف ملون. ; 279 -. 2014عمان : دار الفكر, 

 9789957920579ر.د.م.ك   -ص.  279 -ص. 266ص. بيبليو:  263 -ص. 250المالحق: 

SH/1-953-714/1, SH/1-953-714/2 

  رنسيمان, ستيفن    .8169

االول, تاريخ الحروب الصليبية [نص مطبوع] : الكتاب االول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس / ستيفن  
 18*25ص. : إيض. ;  577 -. 1981بيروت : دار الثقافة العلمية,  -. 2ط .  -العريني. رنسيمان; السيد الباز 

  سم.

  575-574ص:-كشافات ص 570-537ص: -كشافات ص  533-515ص:-ببليوغرافيا ص

 محتوي في : , االول

SH/1-953-94.1/1 

  رنسيمان, ستيفن    .8170

ول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس / ستيفن  الثاني, تاريخ الحروب الصليبية [نص مطبوع] : الكتاب اال
ص. : إيض. ;  930 -.  1982بيروت : دار الثقافة العلمية,  -. 2ط. -رنسيمان; تر. السيد الباز العريني. 

  سم.18*25

  ا 928-927ص: -الكشافات ص 922-865ص: -الكشافات ص  861-855ص: -ببليوغرافيا ص

 محتوي في : , الثاني

SH/1-953-94.2/1 

  رنسيمان, ستيفن    .8171

الكتاب االول و الثاني و الثالث -الثالث, تاريخ الحروب الصليبية [نص مطبوع] : مملكة عكا و الحمالت المتأخرة
ص. ;  946  -. 1980بيروت : دارالثقافة,  -. 2ط. -و الرابع و الخامس / ستيفن رنسيمان; السيد الباز العريني. 

  سم.18*25

 ثالثمحتوي في : , ال



SH/1-953-94.3/1 

  روباحي، ليلى    .8172

دور التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية في تحقيق أهداف المنظمة [نص مطبوع] / محمد رضا 
  سم. 27*21ورقة ;   129 -. 2018المدية : [د.ن],  -تشوكتش; ليلى روباحي. 

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.985/1 

  روبان, موريس    .8173

الدار البيضاء : المركز  -تاريخ األفكار السياسية المقارن [نص مطبوع] / موريس روبان, دعب قناب عائدة. 
 سم.  24ص ;  384 -. 2004الثقافي العربي, 

1-320-240/1, 1-320-240/2 

 روبر،جالسر    .8174

رجالسر روب / [Texte imprimé] مدارس بال فشل ; Trad.  .القاهرة : عالم الكتب,   -محمد منير مرسى
سم 17*24ص. ;  254 -. 1969 . 

SS/1-370-1121/1 

  روبرتسون, تيرنيس    .8175

 Crisis the inside story of the suezأزمة [نص مطبوع] : القصة السرية لمؤامرة السويس = 

conspiracy  .سم.  16*24ص. ; 410 -. 1956ر المعارف, القاهرة : دا -/ تيرنيس روبرتسون; خيري حماد
  (أشهر الكتب الجديدة في العالم). -

 406-403ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-78/1 

روبورتاج مصور حول: عمالة األطفال في الجزائر (نموذج والية الجلفة) [نص مطبوع] : زهور    .8176
  .CDسم + 30;  ورقة 46 -. 2010المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. خارج الحديقة

  41-40بيبليو ص ص 

 2010ليسا نس : علوم االعالم و االتصال : جامعة د. يحي فارس بالمدية : 

  روتر، جوليان    .8177

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -علم النفس اإلكلينيكي [نص مطبوع] / جوليان روتر; عطية محمود هنا. 
  ول علم النفس الحديث).(مكتبة أص -سم.  24ص. ;  203 -. 1971

SS/1-150-5/1, SS/1-150-5/2 

  روترنز، روبرت    .8178

القاهرة :  -منهج المدرسة اإلبتدائية [نص مطبوع] : من مطبوعات اليونيسكو / روبرت روترنز, يوسف بدوي. 
 (األلف كتاب).  -سم.  24x17ص. : غالف ملون و مصور. ;  408 -. 1965دار الفكر العربي, 

1-370-821/1 

  روجيه, فيليب    .8179

 -العدو األمريكي [نص مطبوع] : أصول النزعة الفرنسية المعادية ألمريكا / فيليب روجيه; بدر الدين عرودكي. 

 سم. 24ص. ;  632 -. 2005القاهرة : المجلس االعلى للثقافة,  



1-327-105/1 

  روز, جون    .8180

ص.  284 -. 2006القاهرة : مكتبة الشروق,  -عبده قاسم.   أساطير الصهيونية [نص مطبوع] / جون روز; قاسم
  سم. 24; 

 9770914797ر.د.م.ك 

1-320-192/1 

  روس، دنيس    .8181

بيروت : دار  -فن الحكم [نص مطبوع] : كيف تستعيد أمريكا مكانتها في العالم / دنيس روس; هاني تابري. 
  سم.  24بااللوان ; ص : غالف   416 -. 2008الكتاب العربي, 

 9789953278254ر.د.م.ك 

1-320-360/1, 1-320-360/14 

  روس،هيلين    .8182

القاهرة : مكتبة  -. 6ط. -مخاوف األطفال [نص مطبوع] / هيلين روس, محمد خيري, عبد العزيز القوصي. 
 سم. 19ص. : غالف مصور ; 95 -. 1971النهضة المصرية, 

1-150-706/1 

  جاك  روسو ، جون   .8183

 200 -. 2007الجزائر : موفم للنشر,  -أصل التفاوت بين الناس [نص مطبوع] / جون جاك روسو; بولس غانم. 

  ص.

 9789961625019ر.د.م.ك 

SH/1-101-144/1 

  روسو، جان جاك    .8184

ص.  222 -بيروت : دار القلم, [د.ت].  -في العقد اإلجتماعي [نص مطبوع] / جان جاك روسو; ذوقان قرقوط. 
 سم. 24: غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-878/1 

  روسي ، بيير    .8185

الجزائر : منشورات المجلس  -وطن إيزيس [نص مطبوع] : تاريخ العرب الصحيح / بيير روسي; مولود طياب. 
  سم. 15.5* 23ص. : غالف مصور. ;  272 -. 2006األعلى للغة العربية, 

 9947821153ر.د.م.ك 

SH/1-953-523/1 

  روكالن، موريس    .8186

  -/ موريس روكالن, علي زيعور.  Histoiree de la psychologieتاريخ علم النفس [نص مطبوع] = 

 سم. 17*24ص. : غالف ملون . ;  160 -. 1972بيروت : مكتبة الفكر الجامعي, 

1-150-691/1 

  روم، ميخائيل    .8187

عمان : مجدالوي,  -. 2ط. -مطبوع] / ميخائيل روم; عدنان مدانات. أحاديث حول اإلخراج السينمائي [نص 



  سم. 17*24ص ;  310 -. 2007

 9789957022877ر.د.م.ك 

1-790-6/1, 1-790-6/2 

  رونالد، ي ريجيو    .8188

عمان : دار الشروق,  -علم النفس الصناعي و التنظيمي [نص مطبوع] / ي ريجيو رونالد; فارس حلمي. 
  سم.18*25;  ص660 -. 1999

 9957002716ر.د.م.ك 

1-150-646/1, 1-150-646/2 

  رونوفن, بيير    .8189

 -. 1965لبنان : دار الفكر الحديث,  -تاريخ القرن العشرين [نص مطبوع] / بيير رونوفن; نورالدين حاطوم. 

  ). 8(الموسوعة التاريخية الحديثة ;  -سم.  24ص. ;  488

 478-467ص: -ببليوغرافيا كشاف ص

1-902-24/1, 1-902-24/2 

  رؤوف غيبوش، محمد   .8190

دور وسائل اإلعالم في معالجة ظاهرة العنف في المالعب الجزائرية [نص مطبوع] / خالد فوزي; محمد رؤوف  
  سم. 27*21ورقة ;  88 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -غيبوش. 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1292/1 

  رؤوف، عماد عبد السالم   .8191

 -. 2004بغداد : مكتبة المثنى,  -دراسات في علم األحجار الكريمة [نص مطبوع] / عماد عبد السالم رؤوف. 

 سم. 17*24ص. ;  141

SH/1-913-11/12, SH/1-913-11/9 

  رويث رامون, فرانشيسكو   .8192

[نص مطبوع] : المجلد األول / فرانشيسكو رويث رامون,   1900تاريخ المسرح اإلسباني منذ بداياته و حتى عام 
ص. : 466 -. 2002القاهرة : المجلس األعلى للثقافة,  -السيد عبد الظاهر; جابر عصفور; ...[و آخرون]. 

 (المشروع القومي للترجمة).  -سم. 24غالف مصور ; 

1-792-47.1/1, 1-792-47.1/2 

  رويث رامون, فرانشيسكو   .8193

المسرح اإلسباني في القرن العشرين [نص مطبوع] : المجلد الثاني / فرانشيسكو رويث رامون, السيد عبد  تاريخ 
ص. : غالف مصور ;  708 -. 2002القاهرة : المجلس األعلى للثقافة,  -الظاهر; جابر عصفور; ...[و آخرون]. 

 (المشروع القومي للترجمة). -سم. 24

1-792-47.2/1, 1-792-47.2/2 

  رويس، عيسى    .8194

المدية :  -تحليل التفاعل الصفي داخل قسم السنة الرابعة إبتدائي [نص مطبوع] / عمر تركمان; عيسى رويس. 
  سم.  30*21ورقة ;  178 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر



MMA.SS.916/1 

  روين, يوكيكوا    .8195

بيروت : دار النهضة   -طبوع] : العالج الياباني / يوكيكوا روين, محمد أحمد النابلسي. الضغط باألصابع [نص م
 سم.21ص ; 252 -. 1991العربية, 

SS/1-103-13/1 

  رويه، ريمون   .8196

 -. 1978بيروت : منشورات عويدات,  -نقد المجتمع المعاصر [نص مطبوع] / ريمون رويه; عادل العوا. 

 سم. 16ص. ; 128

SS/1-301-915/1 

  رويه، ريمون   .8197

ص. ;  174  -. 1978بيروت : عويدات,  -الممارسة اإليديولوجية [نص مطبوع] / ريمون رويه, عادل العوا. 
17X12  .(زدني علما).  -سم 

1-320-487/1 

  رياض، كمال    .8198

ة / حسين خير; كمال منهجية إقامة متحف للطفل في الجزائر [نص مطبوع] : متحف الطفولة بالجزائر العاصم
  سم. 30*21ورقة ;  123 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -رياض. 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.353/1 

  ريبوح, بشير    .8199

  -تنظيم المجال المعماري والعمراني في المدينة الجزائرية [نص مطبوع] : العوامل والفاعلون / بشير ريبوح. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باألوان ;  234 -. 2009لجزائر : دار مداد, ا

 9961977613ر.د.م.ك 

SS/1-301-504/1, SS/1-301-504/2 

  ريتا جوردن    .8200

.  1ط.  -األطفال التوحديون [نص مطبوع] : جوانب النمو و طرق التدريس / ريتا جوردن, رفعت محمود بهجت. 

  سم.24ص. ; 255 -  .2007القاهرة : عالم الكتب,  -

 9772325497ر.د.م.ك 

1-370-350/1, 1-370-350/2 

  ريتر، سكوت    .8201

استهداف ايران [نص مطبوع] : حقيقة الخطط التي يعدها البيت األبيض لتغيير النظام / سكوت ريتر; أمين 
  سم. 17*24ص ;  295 -. 2007بيروت : الدار العربية للعلوم,   -األيوبي. 

 9789953877174ر.د.م.ك 

1-327-184/1, 1-327-184/2 



  ريد, هربرت    .8202

الفن و الصناعة [نص مطبوع] : أسس التصميم الصناعي / هربرت ريد; محمد محمود يوسف فتح الباب عبد 
 سم. 24ص. ;  280 -. 1974القاهرة : عالم الكتب,  -الحليم سيد. 

1-701-20/1, 1-701-20/2 

  ريغي، فريدة    .8203

لية لعينات من معروضات متحف شلف ومتحف اآلثار القديمة بالعاصمة (المسكوكات) طرق الصنع دراسة تحلي
  سم. 30*21ورقة ;  126 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -والزخرفة [نص مطبوع] / فريدة ريغي. 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.725/1 

  ريكور، بول    .8204

الجزائر : منشورات االختالف ; المغرب : المركز  -بعد طول تأمل... [نص مطبوع] / بول ريكور, فؤاد مليت. 
  سم.  14*21ص. : غالف مصور. ;  151 -. 2006الثقافي العربي, 

 9789953292076ر.د.م.ك 

SH/1-921-13/1, SH/1-921-13/2 

  ريكور، بول    .8205

الجزائر : دار   -/ بول ريكور, عبد الرحمان مزيان.  Sur la traductionجمة [نص مطبوع] = إشكاليات التر
  سم. 14*20ص. : غالف مصور. ;  126 -. 2014األلمعية للنشر و التوزيع, 

 9789931305620ر.د.م.ك 

SH/1-101-140/1, SH/1-101-140/2 

  ريلص، عادل محمود    .8206

. 1989بيروت : دار النهضة العربية,  -ة [نص مطبوع] / عادل محمود ريلص. الفكر االسرائيلي و حدود الدول

 سم. 24ص ;  312 -

1-327-2261, 1-327-2262 

  ريلي سميث, جوناثان    .8207

القاهرة : دار   -ما الحروب الصليبية ؟ [نص مطبوع] / جوناثان ريلي سميث, محمد فتحي. مترجم الشاعر. 
  .17سم*24ف مصور ،ملون ; ص. : غال112 -. 1999االمين, 

 8247279977ر.د.م.ك 

SH/1-953-136/1, SH/1-953-136/2 

  ريم معوض، نشابة   .8208

الولد المختلف [نص مطبوع] : تعريف شامل لذوي الحاجات الخاصة و األساليب التربوية المعتمدة / نشابة ريم 
  سم.  21*  28غالف ملون ; ص. :  258 -. 2004بيروت : دار العلم للماليين,   -معوض. 

 97899536303422ر.د.م.ك 

1-362-8/5, 1-362-8/1 

  ريمون,جورج    .8209

 -. 1972طرابلس : المنشأة العامةللنشر,  -من داخل معسكرات الجهادفي ليبيا [نص مطبوع] / جورج ريمون. 

 سم.24ص. ; 391



1-953-356/1 

  رينوفن, بيير    .8210

دولية [نص مطبوع] / بيير رينوفن, جان باتيست دوروزيل; فايزكم نقش; ...[و مدخل إلى تاريخ العالقات ال 
  سم. 24ص. ;  655 -. 1967بيروت : مكتبة الفكر الجامعي,  -آخرون]. 

 650-609ص: -ببليوغرافيا مالحق ص

1-902-31/1 

  زاجولي، سماح   .8211

المدية :  -اسلة فيروز; سماح زاجولي. إستراتيجية تسيير اإلذاعات المحلية في الجزائر [نص مطبوع] / مغ
  سم.  30*21ورقة ;  168 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.643/1 

  زاجولي، مليك    .8212

المدية :   -زاجولي. مشكلة الجزيرة والتحوالت الحاصلة في الوطن العربي [نص مطبوع] : مقاربة نقدية / مليك 
  سم.  30*21ورقة ;  160 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.500/1 

  زارة،عبد اللطيف بن محمد رياضى.    .8213

 -محمد. التونجي. أسماء الكتب. [نص مطبوع] : المتمم لكشف الظنون. / عبد اللطيف بن محمد رياضى. زارة, 

 سم.24ص. : غالف ملون. ; 415 -القاهرة : مكتبة الخانجي., [د.ت]. 

SH/1-020-57/1 

  زامل،مجدي علي   .8214

عمان :  -التعلم النشط [نص مطبوع] : نحو فلسفة تربوية تعليمية فاعلة / يوسف ذياب عواد; مجدي علي زامل. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ; 187 -. 2009دار المناهج, 

1-370-453/1, 1-370-453/2 

  زاهر, ضياء الدين    .8215

القاهرة : المكتب الجامعي   -مستقبل التعليم الجامعي العربي [نص مطبوع] : رؤى تنموية / ضياء الدين زاهر. 
 سم. 24ص ;  844 -. 2006الحديث, 

SS/1-370-193.1/1, SS/1-370-193.1/2 

  زاهر, ضياء الدين    .8216

القاهرة : المكتب الجامعي   -تعليم الجامعي العربي [نص مطبوع] : رؤى تنموية / ضياء الدين زاهر. مستقبل ال
 سم. 24ص ;  1712 -. 2006الحديث, 

SS/1-370-193.2/1, SS/1-370-193.2/2 

  زاهيد، عبد الحميد    .8217

عمان : دار يافا,   -اهيد. علم األصوات وعلم الموسيقى [نص مطبوع] : دراسة صوتية مقارنة / عبد الحميد ز
 سم. 17*24ص ;  143 -. 2009



1-780-11/1, 1-780-11/2 

  زاودي، إكرام   .8218

إستخدام قادة الدول لوسائل اإلعالم اإلجتماعية في صنع القرار وإستراتيجية بناء الدولة المدونة المصغرة التويتر  
  سم.  27*21ورقة ;  152 - . 2018المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / إكرام زاودي. 

 2018ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1225/1 

  زاوي، أمينة    .8219

 -م) [نص مطبوع] / عائشة بن زيدون; أمينة زاوي. 1947-1865مشاريع التجنيس وموقف الجزائريين منها(

  سم.  30*21ورقة ;  125  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016د : المدية : ل م  -ماستر

MMA.SH.402/1 

  زاوي، رابح   .8220

المدية : جامعة المدية,   -قنوات المياه الرومانية بالمدية [نص مطبوع] : دراسة تاريخية أثرية / رابح زاوي. 
  سم. 30*21ورقة ;  103 -. 2015

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.156/1 

  زاوي، زينب    .8221

م) [نص مطبوع] / عفاف أحمد  1851-1775ه/ 1267-1189إبن العنابي ودوره اإلصالحي الفكري والسياسي (
  سم.  30*21ورقة ;  175 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -سرير; زينب زاوي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.823/1 

  زاوي، سفيان    .8222

الصوفية ودورها الجهادي في مقاومة اإلحتالل الفرنسي [نص مطبوع] : الطريقة الرحمانية في بالد الطرق 
  30*21ورقة ;  115 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -م) / خالد عمالو; سفيان زاوي. 1871-1847القبائل (

  سم.

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.044/1 

    زاوي، فلة  .8223

التفاؤل غير الواقعي لدى المطلقات في ضوء بعض المتغيرات (السن، المستوى التعليمي، الوضعية المهنية) 
  سم.  30*21ورقة ; 160 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / فلة زاوي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.584/1 

  زاوي، فلة    .8224

ر الواقعي لدى المطلقات في ضوء بعض المتغيرات (السن، المستوى التعليمي، الوضعية المهنية) التفاؤل غي
  سم.  30*21ورقة ; 160 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / فلة زاوي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر



MMA.SC.584/1 

  زاوي، نجاة    .8225

المدية : جامعة المدية,  -توافق الزواجي [نص مطبوع] / شريفة طنجاوي; نجاة زاوي. عالقة مدة الخطوبة بال
  .CDسم +  29*21ورقة ;  100 -. 2021

 2021ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.2092 

  زايد, أحمد   .8226

 224 -. 2006القاهرة : د.ن,  -علم االجتماع و دراسة المجتمع [نص مطبوع] : المداخل النظرية / أحمد زايد. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-301-197/1, SS/1-301-197/2 

  زايد, أحمد   .8227

القاهرة : نهضة مصر للطباعة و النشر   -. 1ط.  -مقدمة في علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] / أحمد زايد. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  164 -. 2005و التوزيع, 

 9771433644ر.د.م.ك 

SS/1-301-329/1, SS/1-301-329/2 

  زايد, أحمد   .8228

القاهرة : نهضة مصر للطباعة و   -علم االجتماع [نص مطبوع] : النظريات الكالسيكية و النقدية / أحمد زايد. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    396 -. 2005النشر و التوزيع, 

 9771433539ر.د.م.ك 

SS/1-301-332/1, SS/1-301-332/2 

  زايد, أحمد   .8229

األردن : دار المسيرة,  -علم االجتماع العائلي [نص مطبوع] / أحمد زايد; علياء شكري; طلعت إبراهيم لطفي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  406 -. 2009

SS/1-301-562/1, SS/1-301-562/2 

  زايد, أحمد   .8230

القاهرة : مكتبة مدبولي,  -[نص مطبوع] : حالة الجزائر و مصر / أحمد زايد, عروس الزبير. النخب اإلجتماعية 
  سم. 24ص. ;  640 -. 2004

 977208483xر.د.م.ك 

1-320-110/1, 1-320-110/2 

  زايد, فهد خليل    .8231

ص. : غالف   371 - .2007عمان : دار يافا العلمية,  -أسرار القصة القرآنية [نص مطبوع] / فهد خليل زايد. 
 سم. 24ملون ; 

SH/1-220-39/1 

  زايد, فهد خليل    .8232

 -. 2008عمان : دار النفائس,  -اإلعجاز العلمي والبالغي في القرآن الكريم [نص مطبوع] / فهد خليل زايد. 



  سم. 17×24ص. ;  328

 9957477919ر.د.م.ك 

SH/1-220-93/1 

  زايد, محمد بدر الدين    .8233

القاهرة : مكتبة الشروق  -ت الدولية بين العلم و الممارسة [نص مطبوع] / محمد بدر الدين زايد. المفاوضا
  سم. 24ص. ;  128 -. 2003الدولية, 

 977090984xر.د.م.ك 

1-327-56/1, 1-327-56/2 

  زايد، إكرام   .8234

المدية  -سهام شمام; إكرام زايد. مستوى المشكالت التربوية لدى المقبلين على شهادة البكالوريا [نص مطبوع] / 
  سم.  27*21ورقة ;  102 -. 2020: جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1630/1 

  زايد، حنان فاضل    .8235

معين  اإلبداع [نص مطبوع] : دراسة في األسس النفسية اإلجتماعية والتربوية لظاهرة اإلبداع اإلنسانية / عوني 
  سم. 24ص. : غالف ملون ومصور ;  296 -. 2009عمان : دار الشروق,  -شاهين; حنان فاضل زايد. 

 43780099579ر.د.م.ك 

SS/1-150-350/1, SS/1-150-350/2 

  زايد، مصطفى    .8236

 [نص مطبوع] : مدخل سوسيولوجي جديد 1980-1962التنمية اإلجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائر: 

الجزائر : ديوان المطبوعات  -لدراسة التعليم و التنمية في المجتمعات السائرة في طريق النمو / مصطفى زايد. 
  سم. 24ص. ;  415 -. 1986الجامعية, 

 413-406بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-913/1 

  زايد،أحمد   .8237

عمان : دار المسيرة,  -آمال عبد الحميد. علم االجتماع االقتصادي [نص مطبوع] / أحمد زايد; محمد الجوهري; 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  480 -. 2009

SS/1-301-589/1, SS/1-301-589/2 

  زايدي، سهام    .8238

 -البرامج التلفزيونية السياسة ما بين القنوات الخاصة و الحكومية [نص مطبوع] / ليلى بوعبد هللا; سهام زايدي. 

  سم.  30*21ورقة ;  120  -. 2015جامعة المدية, المدية : 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.206/1 

  زبادية, عبد القادر    .8239

الجزائر : الشركة الوطنية  -/ عبد القادر زبادية.  1591-1493مملكة سنغاي في عهد األسيقيين [نص مطبوع] : 



  سم. 17*24ص. : إيض. ;  272 -. 1971للنشر, 

 خرائط 265-254ص: -كشافات ص  251-237ص: -ببليوغرافيا ص

SH/1-953-119/1 

  زبادية، عبد القادر    .8240

 -دراسةعن إفريقيا جنوب الصحراء [نص مطبوع] : في مآثر ومؤلفات العرب والمسلمين / عبد القادر زبادية. 

  سم.24ص : غالف مصور وملون ;  288 -. 2010الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961013526ر.د.م.ك 

SH/1-953-791/1, SH/1-953-791/2 

  زبار، فؤاد    .8241

ق.م) / حميد حاللة; فؤاد زبار.  146-ق.م 250األنصاب القرطاجية [نص مطبوع] : البونية أهميتها و حمايتها ( 
  سم.  30*21ورقة ;  92 -.  2015المدية : جامعة المدية,  -

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.151/1 

  زبدي، ناصر الدين    .8242

الجزائر : ديوان  -. 2ط  -سيكولوجية المدرس [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية / ناصر الدين زبدي. 
  سم.24ص : غالف ملون ;  319  -. 2013المطبوعات الجامعية, 

 9789961010273ر.د.م.ك 

SS/1-150-866/1, SS/1-150-866/2 

  زبيدة، سامي    .8243

بيروت : دار الساقي,   -أنثروبولوجيا اإلسالم [نص مطبوع] : مناقشة ونقد ألفكار إرنست غلنر / سامي زبيدة. 
  ).22(بحوث اجتماعية : بحوث اجتماعية ;  -سم.  14*21ص. ;  76 -. 1998

 1855164043ر.د.م.ك 

1-210-212/1, 1-210-212/2 

  زبيدة، سامي    .8244

 402 -. 2007بيروت : المدار اإلسالمي,  -الشريعة والسلطة في العالم اإلسالمي [نص مطبوع] / سامي زبيدة. 

 سم. 17×24ص. ; 

1-250-100/1 

  زبير, رشيد    .8245

لجزائر : دار  ا -/ رشيد زبير.  1962-1956جرائم فرنسا االستعمارية في الوالية الرابعة [نص مطبوع] : 
  سم. 24ص. ;  340 -. 2012الحكمة, 

 9789947842676ر.د.م.ك  -ص.  327 -ص. 269ص. المالحق:  336 -ص. 328بيبليو: 

1-965-480/3, 1-965-480/1 

  زبيري، نصيرة    .8246

بوع]  م. [نص مط1956م/1931دور المدارس الحرة لجمعية العلماء المسلمين الجزائرين في التعليم العربي الحر 
  سم.  27*21ورقة ;  165 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -هجير براوني; نصيرة زبيري.  /

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر



MMA.SH.1151/1 

  زبيش، منال    .8247

م) [نص مطبوع] / تاني الغالية; منال  20- 19دور جامع الزيتونة في تكوين النخبة اإلصالحية الجزائرية (
  .CDسم +  29*21ورقة ;  89 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -ش. زبي

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1936 

  زحلوق، مها إبراهيم    .8248

عمان : دار اإلعصار,   -سيكولوجيا اإلبداع [نص مطبوع] / عبد هللا شمت المجيدل; مها إبراهيم زحلوق. 
 سم.  24مصور باأللوان ; ص. : غالف  293 -. 2015

SS/1-150-752/1, SS/1-150-752/2 

  زخمي، سامي    .8249

  -م) [نص مطبوع] / دليلة بوقرة; سامي زخمي.  16-15ه/ 10-09الطرق الصوفية وعالقتها بالدولة العثمانية (

  سم.  30*21ورقة ;  122  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.296/1 

  زرارة ، لخضر    .8250

 276 -. 2014عمان : دار وائل للنشر,  -الجريمة والمجتمع [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / لخضر زرارة. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789957911232ر.د.م.ك 

SS/1-301-1013/6, SS/1-301-1013/7 

  زرارقة ، فيروز مامي   .8251

عمان : دار األيام للنشر,  -ت و قضايا سوسيولوجية معاصرة [نص مطبوع] / فيروز مامي زرارقة. مشكال
  سم. 17*24ص. ;  420 -. 2013

 9789957563646ر.د.م.ك 

SS/1-301-1023/1, SS/1-301-1023/2 

  زرارقة ، فيروز مامي   .8252

عمان : دار األيام للنشر,  -ز مامي زرارقة. األسرة و االنحراف [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / فيرو
  سم. 17*24ص. ;  434 -. 2014

 9789957563660ر.د.م.ك 

SS/1-301-1034/1, SS/1-301-1034/2 

  زرارقة، فيروز مامي   .8253

السلوك العدواني لدى المراهق بين التنشئة االإلجتماعية و أساليب المعاملة الوالديه [نص مطبوع] : " المنظور و  
ص. :  269 - . 2013عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -المعالجة " / فضيلة زرارقة; فيروز مامي زرارقة. 

  سم.  18*25غالف مصور. ; 

 9789957563448ر.د.م.ك  -ص.  260 -ص. 251ص. المالحق :  269 -ص. 261بيبليو: 

SS/1-150-762/6, SS/1-150-762/7 



  زردومي، أحمد   .8254

الجزائر : دار   -طيون و اإلدارة العمومية في الجزائر [نص مطبوع] : واقع و آفاق / أحمد زردومي. التقنةقرا
  سم. 16*24ص. : غالف مصور. ;  278 - . 2009الفائز للطباعة و النشر, 

 9789947963029ر.د.م.ك  -ص.  274 -ص. 269بيبليوغرافيا : 

1-320-504/1 

  زرقة، فايزة    .8255

برامج التقليد في الفضائيات العربية وتأثيرها على الهوية الثقافية لدى الشباب الجزائري [نص مطبوع] / فايزة  
  سم. 30*21ورقة ;  103 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -زرقة. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.218/1 

  زرقة، فائزة    .8256

 [د.م] : [د.ن], [د.ت].  -األخطاء الطبية [نص مطبوع] : جرائم بدون حلول / عبد القادر قصير; فائزة زرقة. 

  زرنوقة, صالح سالم    .8257

أبريل  23-20تجدد القيادة و التنمية في الوطن العربي [نص مطبوع] : أعمال المؤتمر الثالث للباحثين الشبان( 
 -. 2004القاهرة : مركز الدراسات و بحوث الدولة النامية,  -صالح سالم زرنوقة, عبد العزيز شادي. /  2001

  سم. 24ص. ;  542

  9772238462ر.د.م.ك 

1-320-132/1 

  زرهوني،الطاهر    .8258

للفنون الجزائر : المؤسسة الوطنية  -التعليم في الجزائر قبل و بعد اإلستقالل [نص مطبوع] / الطاهر زرهوني. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 235 -المطبعية, [د.ت].  

 -225بيبليوغرافيا:ص

1-370-944/2, 1-370-944/1 

  زروال محمد   .8259

دور المنطقة السادسة من الوالية األولى في الثورة التحريرية [نص مطبوع] : (مع دراسة تحليلية للقيادات  
  -ود الشرقية والعالقات الجزائرية التونسية) / زروال محمد. العسكرية العليا لجيش التحرير الوطني في الحد

  سم.24: ملون ;  686ص. -. 2011الجزائر : دار هومه : [د.ن], 

 9789961655207ر.د.م.ك 

sh1-965-1107/1, sh1-965-1107/2 

  زروال, محمد   .8260

  -, [د.ت]. 2009ائر : دحلب،الجز  -[نص مطبوع] / محمد زروال.  1830-1791العالقات الجزائرية الفرنسية 

 سم.30ص. ; 234

1-965-173/1, 1-965-173/2 

  زروال, محمد   .8261

ص. ; 318 -, [د.ت]. 2003الجزائر : دار هومه، -اللمامشة في الثورة [نص مطبوع] : دراسة / محمد زروال. 
  سم.30

 978996166712ر.د.م.ك 



1-965-248.1/1, 1-965-248.1/2 

  زروال, محمد   .8262

ص. ; 563 -, [د.ت]. 2003الجزائر : دار هومه، -اللمامشة في الثورة [نص مطبوع] : دراسة / محمد زروال. 
  سم.30

 978996166712ر.د.م.ك 

1-965-248.2/1, 1-965-248.2/2 

  زروالي، مروة    .8263

طبوع] : دراسة ميدانية على عينة من العبء المعرفي وعالقته بالضغوط األكاديمية لدى طلبة الجامعة [نص م
المدية : جامعة  -طلبة سنة اولى علوم اجتماعية وسنة ثالثة علم النفس وأرطفونيا / هاجر بورقعة; مروة زروالي. 

  .CDسم +  29*21ورقة ;  133 -. 2021المدية, 

 2021ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.2087 

  زروط، راضية    .8264

م) [نص مطبوع] / ليليا عوينان;  1870-1852سة نابوليون الثالث في الجزائر ومشروع المملكة العربية (سيا
  .CDسم +  29*21ورقة ;  101 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -راضية زروط. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1925 

  زروق نادية   .8265

الجزائر : دار   -) [نص مطبوع] / زروق نادية. 1900-1870ة الثالثة في الجزائر(سياسة الجمهورية الفرنسي
  سم.24: غالف ملون ومصور ;  231ص. -. 2014هومه : [د.ن], 

 9789961659885ر.د.م.ك 

sh1-965-1113/1, sh1-965-1113/2 

  زروق، محمد   .8266

 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -مد زروق. القيم المتضمنة للعنف في األفالم الكرتونية [نص مطبوع] / مح 

  سم.  30*21ورقة ;  154

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.876/1 

  زروق،نادية   .8267

الجزائر :   - [نص مطبوع] / نادية زروق.  1900 -1870سياسة الجمهورية الفرنسية الثالثة في شمال افريقيا 
  سم.  30*21ورقة ;  130 - .2010جامعة الجزائر, 

 2010رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.022/1 

  زروقي, توفيق    .8268

الجزائر :   -النظام التربوي في الجزائر [نص مطبوع] : محكات نقدية لواقع التوجيه المدرسي / توفيق زروقي. 
  سم. 15*22ص. : غالف ملون ;  211 -. 2008ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961011843ر.د.م.ك 



1-370-359/4, 1-370-359/5 

  زريقات, محمد نايف أبو الكشك   .8269

عمان : دار جرير,  -التدريب على إعداد الخطط التربوية [نص مطبوع] / محمد نايف أبو الكشك زريقات. 
  سم.24ص. : غالف مصور ; 204 -. 2005

 1045389957ر.د.م.ك 

SS/1-370-175/1 

  عار، أمال  ز  .8270

م) [نص مطبوع] / أسماء  1171-567/969-358دور المرأة في الحياة اإلجتماعية في عهد الدولة الفاطمية (
  سم.  27*21ورقة ;  154 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -درويش; أمال زعار. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1095/1 

  زعرب, صبحية عودة    .8271

عمان : دار   -ن كنفاني [نص مطبوع] : جماليات السرد في الخطاب الروائي / صبحية عودة زعرب. غسا
  سم. 17*  24ص. ;  230 -. 2005مجدالوي, 

 9957022059ر.د.م.ك 

1-928-111/4, 1-928-111/5 

  زعرور، عادل    .8272

م) [نص مطبوع] / منير 18-16ه/ 12-10(واقع الغرب الجزائري من خالل كتاب طلوع سعد السعود من القرن 
  سم.  30*21ورقة ;  157 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -حوي; عادل زعرور. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.797/1 

  زعيمي, مراد   .8273

 -. 2004إلتصال, الجزائر : مخبر علم اجتماع ا -علم االجتماع [نص مطبوع] : رؤية نقدية / مراد زعيمي. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  330

SS/1-301-431/1, SS/1-301-431/2 

  زغبوش، بنعيسى    .8274

العالج النفسي المعرفي [نص مطبوع] : مدخل إلى تدبير صعوبات الحياة اليومية والتخفيف من المعاناة النفسية / 
لكتب الحديث ; عمان : جدارا للكتاب العالمي, إربد(األردن) : عالم ا -. 1 -إسماعيل علوي; بنعيسى زغبوش. 

 (سلسلة علم النفس المعرفي). -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  178 -. 2009

SS/1-150-238/1, SS/1-150-238/2 

  زغبيب, سميرة    .8275

الجزائر : دار مداد,   -المألوف من األندلس إلى قسنطينة [نص مطبوع] : النشأة والخصوصيات / سميرة زغبيب. 
  سم. 14*22ص. ;  284 -. 2009

 9789961977644ر.د.م.ك 

1-780-9/1, 1-780-9/2 



  زغدود علي   .8276

الجزائر : وحدة الطباعة/الرويبة : [د.ن],  -ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية [نص مطبوع] / زغدود علي. 
  سم.24: غالف ملون ومصور ;  235ص. -. 2004

 9947004694ر.د.م.ك 

sh1-965-1127/1, sh1-965-1127/2 

  زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني    .8277

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : المجلد األول / أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  
 سم. 24ص. ;  576 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -زغلول. 

  اجر محمد السعيد بن بسيوني  زغلول, أبو ه  .8278

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : المجلد الثاني / أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  
  سم. 24ص. ;  596 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -زغلول. 

  زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني    .8279

لشريف [نص مطبوع] : المجلد الثالث / أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  موسوعة أطراف الحديث النبوي ا
  سم. 24ص. ;  696 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -زغلول. 

  زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني    .8280

بن بسيوني   موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : المجلد الرابع / أبو هاجر محمد السعيد
  سم. 24ص. ;  676 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -زغلول. 

  زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني    .8281

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : المجلد الخامس / أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
  سم. 24ص. ;  752 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -زغلول. 

  زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني    .8282

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : المجلد السادس / أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
  سم. 24ص. ;  896 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -زغلول. 

  بسيوني  زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن   .8283

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : المجلد السابع / أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  
  سم. 24ص. ;  480 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -زغلول. 

  زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني    .8284

المجلد الثامن / أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : 
  سم. 24ص. ;  444 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -زغلول. 

  زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني    .8285

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : المجلد التاسع / أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني  
  سم. 24ص. ;  694 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -زغلول. 

  زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني    .8286

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : المجلد العاشر / أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
  سم. 24ص. ;  494 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).  -زغلول. 

  زغلول, أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني    .8287

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف [نص مطبوع] : المجلد الحادي عشر / أبو هاجر محمد السعيد بن  
  سم.  24ص. ;   456 -بيروت : دار الكتب العلمية, (د.ت).   -بسيوني زغلول. 



  زغلول, الشحات السيد    .8288

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -لرجل و المصحف / الشحات السيد زغلول. أبي بن كعب [نص مطبوع] : ا
  سم. 24ص. ;  258 -. 2003

1-210-62/1 

  زغلول، الشحات السيد    .8289

ص. ;  239 -. 2008القاهرة : دار المعرفة,  -مناهج فى التفسير [نص مطبوع] / الشحات السيد زغلول. 
 سم. 17×24

SH/1-220-117/1 

  زقار، رضوان    .8290

العنف اإلرهابي ضد الطفولة والمراهقة [نص مطبوع] : عالمات الصدمة والحداد في االختبارات اإلسقاطية / 
ص. : غالف    327 -. 2015الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -عبد الرحمان سي موسى; رضوان زقار. 

  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9789961017913ر.د.م.ك 

SS/1-150-877/1, SS/1-150-877/2 

  زقاي، بشرى    .8291

م) [نص مطبوع] / أسماء كربوبي; بشرى 1663-1661-ه1034-1032الحجاز من خالل الرحلة العياشية (
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -زقاي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.398/1 

  عفاف  زقور،   .8292

م) [نص مطبوع] /  1940 -1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نشاة وتطور االصالح بمدينة الجزائر (
  .30*21ورقة ;   292 -. 2007الجزائر : جامعة الجزائر,  -عفاف زقور. 

 2007رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.019/1 

  زكراوي، الحاج   .8293

المدية  -اب مناهج السنة النبوية إلبن تيمية [نص مطبوع] / محمد سعدي; الحاج زكراوي. الروافض من خالل كت
  سم.  30*21ورقة ;  156 -. 2016: جامعة المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.455/1 

  زكراوي، خديجة   .8294

المدية : جامعة  -الجلفة" [نص مطبوع] / خديجة زكراوي. دور خيمة أوالد سيدي نايل كموروث ثقافي "منطقة 
  سم. 30*21ورقة ;  178 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.963/1 

  زكراوي، فتيحة   .8295

 -التحوالت العمرانية في الجزائر خالل الفترة اإلستعمارية [نص مطبوع] / الزهرة ساسي; فتيحة زكراوي. 



  .CDسم +  29*21ورقة ;  104  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1940 

  زكريا، أحمد وصفي   .8296

 -. 2008عمان : دار ومؤسسة رسالن,  -[نص مطبوع] / أحمد وصفي زكريا.  المشاهد واآلثار في بالد الشام

 سم. 17*24ص. ;  467

SH/1-913-9/1, SH/1-913-9/2 

  زكريا، فؤاد    .8297

ص ; 288 -. 2008القاهرة : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية,  -إسبينوزا [نص مطبوع] / فؤاد زكريا. 
  سم.17*24

 9773276759ر.د.م.ك 

SH/1-101-17/1, SH/1-101-17/2 

  زكور، حسناء    .8298

 735-654إيلخانات مغول فارس فارس من خالل كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين فضل هللا الهمذاني (

 163 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -م) [نص مطبوع] / نور الهدى مزعاد; حسناء زكور.  1335-1256ه/

  سم.  30*21ورقة ; 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -رماست

MMA.SH.460/1 

  زكور، مفيدة مريم    .8299

م) [نص مطبوع] / مروان بوحميدي; مفيدة مريم زكور.  1954-1945األوضاع اإلقتصادية في الجزائر ما بين (
  .CDسم +  29*21ورقة ;  112 -.  2021المدية : جامعة المدية,  -

 2021  ل م د : تاريخ : المدية : -ماستر

MMA.SH.1933 

  زكي أحمد، أحمد محمد    .8300

القاهرة : دار المعرفة الجامعية,   -مدخل الى علم اآلثار اإلسالمية [نص مطبوع] / أحمد محمد زكي أحمد. 
  سم. 24ص. : غالف مل.مص. ;  322 -. 2014

 أشكال

1-709-21/1, 1-709-21/2 

  زكين، ليلى    .8301

  -تراث الشعبي بمنطقة األهقار [نص مطبوع] / الزهراء زكين; ليلى زكين. دور المتحف في الحفاظ على ال

  سم.  30*21ورقة ;  125  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.747/1 

  زالق، شهيرة    .8302

المدية : جامعة  -يحة بومعزة; شهيرة زالق. إتجاه األساتذة الجامعيين نحو رقمنة اإلمتحانات [نص مطبوع] / سم



  .CDسم +  29*21ورقة ;  149 -. 2021المدية, 

 2021ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.2084 

  زلط, أحمد    .8303

 24ص. ;  180 -. 2001اإلسكندرية : دار الوفاء للنشر,  -مدخل إلى علوم المسرح [نص مطبوع] / أحمد زلط. 

  سم.

 9775904579.د.م.ك ر

1-792-25/1, 1-792-25/2 

 زلط،أحمد    .8304

  -. 02ط. -أحمد زلط.  / [Texte imprimé] الدكتور محمد حسين هيكل بين الحضارتين اإلسالمية و الغربية

سم 17*24ص. ;  200 -. 1999القاهرة : دار الوفاء,  . 

ISBN 9770118060 

SH/1-920-235/1, SH/1-920-235/2 

  زلوف منيرة    .8305

الجزائر : دار   -دراسة تحليلية لالستجابة لالكتئابية عند المصابات بالسرطان [نص مطبوع] / زلوف منيرة. 
  سم.24: ملون ومصور ;  197ص. -. 2014هومه : [د.ن], 

 9789961659809ر.د.م.ك 

SS/1-150-899/1, SS/1-150-899/2 

  زلوف، منيرة    .8306

الجزائر : ديوان  -ودورها في حياة المراهق [نص مطبوع] / منيرة زلوف.  مفاهيم أساسية في الشخصية
  سم. 24ص : غالف مصور وملون ; 320  -. 2016المطبوعات الجامعية, 

 9789961018330ر.د.م.ك 

SS/1-150-871/1, SS/1-150-871/2 

  زلوم, عبد الحي    .8307

مطبوع] : أمريكا إسرائيل الكبرى إسرائيل أمريكا الصغرى / التاريخ الحقيقي ألمريكافي العالم العربي [نص 
  سم. 17*24 -. 2009بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر,  -عبد الحي زلوم. 

 9789953362847ر.د.م.ك 

1-953-284/1, 1-953-284/2 

  زلوم, عبد الحي يحيى    .8308

لبنان : المؤسسة العربية للدراسات والنشر,  -. أمريكا بعيون عربية [نص مطبوع] / عبد الحي يحيى زلوم
  سم.24ص. ; 320 -. 2007

 9789953361541ر.د.م.ك 

1-902-81/3, 1-902-81/1 

  زمام, نور الدين    .8309

الجزائر : ديوان   -القوى السياسية و التنمية [نص مطبوع] : دراسة في علم االجتماع السياسي / نور الدين زمام. 



  سم. 24ص. : غالف ملون ;  270  -. 2007ية, المطبوعات الجامع

 97899610111065ر.د.م.ك 

SS/1-301-445/1, SS/1-301-445/2 

  زمير، وهيبة   .8310

المدية : جامعة المدية,  -واقع اإلتصال بين الطلبة وتأثيره على التحصيل العلمي [نص مطبوع] / وهيبة زمير. 
  سم. 30*21ورقة ;  150 -. 2016

 2016د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية : ل م  -ماستر

MMA.SH.530/1 

  زميرلين، رقية   .8311

  -عالقة الصورة الجسدية بالسمات الشخصية لدى الطفل المعنف [نص مطبوع] / نسيمة بشراير; رقية زميرلين. 

  سم.  27*21ورقة ;  83  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019فس : المدية : ل م د : علم الن -ماستر

MMA.SS.1397/1 

  زن, هوارد    .8312

القاهرة : المجلس  -/ هوارد زن; شعبان مكاوي.  1492التاريخ الشعبي للواليات المتحدة [نص مطبوع] : من 
 سم.  24ص. ;   454 -. 2005األعلى للثقافة, 

1-940-25.2/1 

  زن, هوارد    .8313

القاهرة : المجلس  -/ هوارد زن; شعبان مكاوي.  1492طبوع] : من التاريخ الشعبي للواليات المتحدة [نص م
 سم.  24ص. ;   566 -. 2005األعلى للثقافة, 

1-940-25.1/1 

  زناتى ,أنور محمود   .8314

مصر : مكتبة األنجلو   -علم التاريخ و إتجاهات تفسيره [نص مطبوع] : إقتراب جديد / أنور محمود زناتى. 
  سم.24. ;  ص165 -. 2007المصرية, 

 9770522899ر.د.م.ك 

1-902-66/1, 1-902-66/2 

  زناتى, أنور محمود   .8315

/ أنور  dictionary of historical termsعربي = -قاموس المصطلحات التاريخية [نص مطبوع] : انكليزي 
  سم.24ص. : مص. مل. ; 320 -. 2007مصر : مكتبة األنجلو المصرية,  -محمود زناتى.  

 9770523402ر.د.م.ك 

1-903-8/9, 1-903-8/1 

  زناتي, حليم    .8316

ص.] :  136[  -. 2006الجزائر : دلمان,  -يومية جزائرية [نص مطبوع] : نص : واسيني لعرج / حليم زناتي. 
  ص. 26x24غالف: مصور باأللوان ; 

 9789961759448ر.د.م.ك 



SH/1-701-43/1, SH/1-701-43/2 

  زناتي، عامر    .8317

الجزائر : جامعة  -م) [نص مطبوع] / عامر زناتي. 1885 -1881مد احمد المهدي في السودان (ثورة مح 
  .31*20ورقة ;   155 -. 2010الجزائر, 

 2010رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.015/1 

  زناتي، عامر    .8318

المدية : جامعة المدية,  -تي. م) [نص مطبوع] / عامر زنا1885-1881ثورة محمد أحمد المهدي في السودان (
  سم. 30*21ورقة ;  155 -. 2010

 2010رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

  زناد دليلة    .8319

علم النفس الصحي [نص مطبوع] : تناول حديث لالمراض العضوية المزمنة = العجز الكلوي المزمن وعالجه  
: غالف ملون ومصور  548ص. -. 2013ار الخلدونية : [د.ن], الجزائر : د -الهيمودياليز نموذجا / زناد دليلة. 

  سم.24; 

  9789961525753ر.د.م.ك 

sh1-150-888/1, sh1-150-888/2 

  زنادي شيخ, سامية   .8320

ص. : غالف   126 -. 2007الجزائر : أبيك,  -فن الزرابي في نسيج الزمن [نص مطبوع] / سامية زنادي شيخ. 
  سم.  24x30: ملون ; 

 9789961769294م.ك ر.د.

SH/1-745-42/1, SH/1-745-42/2 

  زنايني، أميرة    .8321

الحياة العلمية في حاضرة بونة في العصر الوسيط من خالل كتاب "الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة" 
  -زنايني. م) [نص مطبوع] / مباركة مزعزع; أميرة 1726م/1653-ه1139ه/ 1063ألحمد بن قاسم البوني (

  سم.  27*21ورقة ;  110  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1384/1 

  زنودة، حورية   .8322

  -واقع العالقات العامة في اإلذاعة المحلية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية إلذاعة المدية الجهوية / حورية زنودة. 

  .CDسم +  30*21ورقة ;  102  -. 2014لمدية, المدية : جامعة ا

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA106/1 

  زهار، شهيناز    .8323

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي "فايسبوك" في تعزيز التوعية الصحية في ظل جائحة كورونا [نص مطبوع] /  
  .CDسم +  29*21ورقة ;  81 -. 2021ية : جامعة المدية, المد -إفتخار زيد الراعي; شهيناز زهار. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1956 



  زهران, حامد عبد السالم   .8324

.  1984القاهرة : دار الهنا للطباعة,  -. 5ط.  -علم النفس االجتماعي [نص مطبوع] / حامد عبد السالم زهران.  

  سم. 24: غالف مصور ; ص.  476 -

 977373045Xر.د.م.ك  -. 471ص.  - 451بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-910/1 

  زهران, عدنان    .8325

اإلشاعة [نص مطبوع] : أداة حرب على اإلسالم و المسلمين / عدنان زهران, عبد الرحيم محمد السلوادي سامر 
 سم. 24ص. ;  218 -. 2006يع, عمان : دار زهران للنشر و التوز -محي الدين حشيمة. 

1-320-196/1, 1-320-196/2 

  زهران، حامد عبد السالم   .8326

القاهرة : عالم الكتب,   -. 4ط -علم نفس النمو [نص مطبوع] : الطفولة و المراهقة / حامد عبد السالم زهران. 
 سم.25ص ; 495 -. 1977

1-150-664/1 

  زهران، عدنان    .8327

نهضة األمة بين عوامل اإلنحدار و سبل اإلرتقاء [نص مطبوع] : نظرة تاريخية تحليلية و مقارنة معاصرة / 
 سم. 24ص ;  183 -. 2008عمان : زهران,  -عدنان زهران. 

1-320-314/6, 1-320-314/1 

  زهران،حامد عبد السالم   .8328

القاهرة : عالم الكتب,   -. 2ط. -نص مطبوع] / حامد عبد السالم زهران. الصحة النفسية و العالج النفسي [
 سم. 24غالف مصور ;  -. 1978

1-150-687/1 

  زهران،مضر عدنان    .8329

عمان : دار زهران,    -التعليم عن طريق االنترنيت [نص مطبوع] / مضر عدنان زهران, عمر عدنان زهران. 
 سم. 17*  24ص. : غالف ملون ; 246 -. 2009

1-370-499/6, 1-370-499/7 

  زهراوي، حياة    .8330

 107 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -دور التحفيز في رفع إنتاجية العمال [نص مطبوع] / حياة زهراوي. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.028/1 

  زهير، دنيدني    .8331

  -التثقيفي في المجتمع متحف نصر الدين ديني [نص مطبوع] / محمد ياسين; دنيدني زهير. المتحف ودوره 

  . 30*21ورقة ;  85  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.SS.119/1 



  زواد، سارة    .8332

المدية : جامعة المدية,   -طبوع] / سارة زواد. في التكفل بالمشاكل اإلجتماعية [نص م TVدور قناة الشروق 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2017

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.866/1 

  زوامبية، أميرة   .8333

  -م [نص مطبوع] / حميد بلملياني; أميرة زوامبية. 1843-م1830دور الحضر في مقاومة اإلحتالل الفرنسي 

  سم.  30*21ورقة ;  175  -. 2017مدية : جامعة المدية, ال

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.815/1 

  زوامبية، إيمان    .8334

المدية  -بين الرفض والقبول [نص مطبوع] / مريم بوتركة; إيمان زوامبية.  19التنظيمات العثمانية خالل القرن  
  سم.  30*21ورقة ;  147 -. 2017: جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.814/1 

  زواوشة، فاطمة   .8335

المدية  -م) [نص مطبوع] / حسيبة شريط; فاطمة زواوشة. 1931-1900أصداء النهضة المشرقية في الجزائر (
  سم.  30*21ورقة ;  81 -. 2015: جامعة المدية, 

 2015:   ل م د : تاريخ : المدية -ماستر

MMA.SH.043/1 

  زواوشة، محمد    .8336

إدارة الموارد البشرية وعملية التغيير التنظيمي في المؤسسة العمومية [نص مطبوع] / عبد الرزاق لعروسي; 
  سم. 30*21ورقة ;  157 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -محمد زواوشة. 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.957/1 

  زواوشة، نور الهدى    .8337

أثر التعلم التعاوني في تنمية المهارات األكاديمية لدى التخلف العقلي المتوسط [نص مطبوع] / بشرى قادري;  
  سم.  27*21ورقة ;  154 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -نور الهدى زواوشة. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1061/1 

  زواوشة، نورة   .8338

. 2016المدية : جامعة المدية,  -قيم العمل في الجزائر من خالل األمثال الشعبية [نص مطبوع] / نورة زواوشة. 

  سم.  30*21ورقة ;  140 -

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.557/1 



  زواوشة، نورة   .8339

. 2016المدية : جامعة المدية,  -ل األمثال الشعبية [نص مطبوع] / نورة زواوشة. قيم العمل في الجزائر من خال

  سم.  30*21ورقة ;  140 -

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.557/1 

  زواوشة، يوسف    .8340

خالد; يوسف   اإلتصال الداخلي في المستشفيات ودوره في التكفل الصحي بالمرضى [نص مطبوع] / شفيق بن
  سم. 27*21ورقة ;  135 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -زواوشة. 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1038/1 

  زواوي، أميرة   .8341

 قلق المستقبل عند المدمنين على الفايس بوك وعالقته بإضطرابات النوم [نص مطبوع] / عائشة بوحسن; أميرة

  سم. 27*21ورقة ;  141 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -زواوي. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1424/1 

  زواوي، سارة    .8342

 -دور اإلتصال الداخلي في تفعيل العمل المشترك داخل المؤسسة [نص مطبوع] / أحمد بوزيد; سارة زواوي. 

  سم.  27*21ورقة ;  178  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1056/1 

  زوبير، آسية   .8343

  -واقع الصناعة الفخارية من خالل معروضات متحف"عبد المجيد مزيان" بالشلف [نص مطبوع] / آسية زوبير. 

  سم.  30*21ورقة ;  99  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.135/1 

  زوركر، إريك    .8344

بيروت : دار المدار   -. 1ط. -تاريخ تركيا الحديث [خريطة مطبوعة] / إريك زوركر, عبد اللطيف الحارس. 
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  548 -. 2013اإلسالمي, 

 9789959294791ر.د.م.ك 

SH/1-953-761/1, SH/1-953-761/2 

  زوزو, عبد الجميد    .8345

[نص مطبوع] : نجم شمال إفريقيا وحزب  1939--1914الدور السياسي للهجرة غلى فرنسا بين الحربين 
  سم.  24ص. ;  270 -. 2010الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -الشعب / عبد الجميد زوزو. 

 9789961010662ر.د.م.ك 

1-965-466/3, 1-965-466/1 



  زوزو, عبد الحميد    .8346

الجزائر :   -/ عبد الحميد زوزو.  1900- 1830نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر المعاصرة [نص مطبوع] : 
 سم. 24ص. : غالف مصور ;   264 -. 1984المؤسسة الوطنية للكتاب, 

1-965-14/1 

  زوزو, عبد الحميد    .8347

طبعة   -/ عبد الحميد زوزو.  1900-1830جزائر المعاصر [نص مطبوع] : نصوص و وثائق في تاريخ ال
  سم. 24ص. ;  272 -. 2007الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -منقحة و مزيدة. 

 978996110679ر.د.م.ك 

1-965-56/6, 1-965-56/4 

  زوزو, عبد الحميد    .8348

 Les Référencesالمرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة [نص مطبوع] : ( مؤسسات و مواثيق) = 

Historiques de Létat Algérien( Institutions et Chartes  .الجزائر : دار   -/ عبد الحميد زوزو
  سم.30ص. : غالف مصور. ;  619 -. 2011هومه, 

 9789961669525ر.د.م.ك 

1-965-260/1, 1-965-260/2 

  زوزو, عبد الحميد    .8349

مراسالت االمير عبد القادر معالجنرال دي ميشيل [نص مطبوع] : ووثائق خاصة بتاريخ الجزائر في عهد  
  سم. 23ص. : جداول ; 176+171 -. 2009الجزائر : دارهومة,  -االمير / عبد الحميد زوزو. 

 987996166960ر.د.م.ك 

1-965-217/1, 1-965-217/2 

  زوزو, عبد الحميد    .8350

-1837األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسي [نص مطبوع] : التطورات السياسية اإلقتصادية و اٌجتماعية 

  سم. 30ص. ; 404 -. 2009الجزائر : دار هومه,  -/ عبد الحميد زوزو.  1939

 978996166958ر.د.م.ك 

1-965-266.2/1, 1-965-266.2/2 

  عبد الحميد  زوزو,   .8351

-1837األوراس إبان فترة اإلستعمار الفرنسي [نص مطبوع] : التطورات السياسية اإلقتصادية و اٌجتماعية 

  سم.30ص. ; 463 -, [د.ت]. 2009الجزائر : دار هومه، -/ عبد الحميد زوزو.  1939

 978996166957ر.د.م.ك 

1-965-266.1/1, 1-965-266.1/2 

  زوزو, عبد الحميد    .8352

/ عبد الحميد  1908 - 1883الجزء الثاني [نص مطبوع] : جانبها السياسي   - 1908 - 1881ثورة بوعمامة 
  سم. 20ص. ;  138 -. 2010الجزائر : موفم للنشر,  -زوزو. 

 9789961629345ر.د.م.ك 

1-965-457.2/4, 1-965-457.2/1 



  زوزو,عبد الحميد    .8353

  -[نص مطبوع] / عبد الحميد زوزو.  1939-1919جزائرية بين الحربين الهجرة ودورها في الحركة الوطنية ال

 سم.24ص. ;  270 -. 1985الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب, 

1-965-418/1 

  زوزو,عبد الحميد    .8354

 -. 1986الجزائر : المؤسسةالوطنية للكتاب,  -[نص مطبوع] / عبد الحميد زوزو.  1879ثورة األوراس 

 سم.21ص. ; 137

1-965-427/4, 1-965-427/2 

  زوزو، عبد الجميد    .8355

الجزائر : موفم للنشر,  -[نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الجميد زوزو.  1908-1881ثورة بوعمامة 
  سم. 20ص. ;  60 -. 2010

 9789961629338ر.د.م.ك 

1-965-457.1/5, 1-965-457.1/1 

  زوزو، عبد الحميد    .8356

ير عبد القادر مع الجنرال دي ميشيل و وثائق خاصة بتاريخ الجزائر في عهد األمير [نص  مراسالت األم
  سم.24ص. : مص.مل. ; 166 -. 2013الجزائر : دار هومة,  -مطبوع] / عبد الحميد زوزو. 

 9789961666906ر.د.م.ك 

1-965-724/1 

  زوزو،عبد الحميد    .8357

الجزائر : ديوان المطبوعات  -سيا [نص مطبوع] / عبد الحميد زوزو. تاريخ اإلستعمار و التحرر في إفريقيا و أ
  سم.24ص. : مص. مل. ; 149 -. 2009الجامعية, 

 978996100237ر.د.م.ك  -ص. 145ص.-بيبليو.ص

1-940-46/12, 1-940-46/13 

  زوكاني، نور الدين    .8358

لوطنية الثقافية لألهقار / نور الدين أمن وحفظ المجموعات المتحفية [نص مطبوع] : متحف ديوان الحظيرة ا
  سم. 30*21ورقة ;  123 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -زوكاني. 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.364/1 

  زويتة، بوسعيدان   .8359

عرباوي; بوسعيدان م) [نص مطبوع] / مريم ل1962-1956المخططات العسكرية الفرنسية في الوالية الرابعة (
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -زويتة. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.421/1 

  زويلف، مهدي حسن    .8360

 -. 2009عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,  -إدارة األفراد [نص مطبوع] / مهدي حسن زويلف. 

 سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  310



SH/1-658-37/1, SH/1-658-37/2 

  زياتيه، يونس    .8361

مدخل إلى االتصال االجتماعي للمؤسسة [نص مطبوع] : (االتصال حول المسؤولية االجتماعية ) / يونس  
  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  105 -. 2015عمان : دار الراية,  -زياتيه. 

 9789957579739ر.د.م.ك  -ص.  105 -ص. 93بيبليو: 

SS/1-301-1109/1, SS/1-301-1109/2 

  زياد، سامية   .8362

) [نص مطبوع] / الجوهر بن سحيري; 490 1096ه/  -628 -م) 1230الدولة الخوارزمية والغزو المغولي 
  سم. 27* 21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -سامية زياد. 

 2018اريخ : المدية :  ل م د : ت -ماستر

MMA.SH.11281 

  زيادة ،نيقوال    .8363

  -الرحالون المسلمون و األربيون [نص مطبوع] : الى الشرق العربي في العصور الوسطى / نيقوال زيادة. 

  سم.24ص. : مص.مل. ;  296 -. 2010بيروت : الدار العربية للموسوعات, 

 ص. 296-ص 281بيبليو.ص.ص 

1-953-451/1, 1-953-451/2 

  زيادة, أحمد رشيد عبد الرحيم    .8364

عمان : مؤسسة  -العنف المدرسي بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / أحمد رشيد عبد الرحيم زيادة. 
  سم.24ص ; 214 -. 2007الوراق, 

 31153399579ر.د.م.ك 

1-370-235/1, 1-370-235/2 

  زيادة, رضوان جودت   .8365

بيروت : المركز الثقافي  -لحداثة في زمنها القادم [نص مطبوع] / رضوان جودت زيادة. صدى الحداثة ما بعد ا
 سم.  24ص : غالف مصور بالوان ;  208 -. 2003العربي, 

SS/1-301-356/1, SS/1-301-356/2 

  زيادة, نقوال    .8366

ص.  164 -. 1962اثولكية, بيروت : المطبعة الك -الحسبة و المحتسب في اإلسالم [نص مطبوع] / نقوال زيادة. 
  ).21(نصوص و دروس ;  -سم.  23; 

 161 -157ص: -. كشاف ص156-154ص: -بيبليوغرافيا ص

1-250-12/1 

  زيادة، أحمد رشيد    .8367

 373 -. 2014عمان : مؤسسة الوراق للنشر و النوزيع,  -علم النفس العيادي [نص مطبوع] / أحمد رشيد زيادة. 

  سم. 17*25ر.إيض. ; ص. : غالف ملون و مصو

 9789957333775ر.د.م.ك   -ص.  373 -ص. 371بيبيلو: 

SS/1-150-714/1, SS/1-150-714/2 



  زيادة، محمد علي   .8368

غالف  -. 2007دمياط : مكتبة نانسي,  -الصحة المدرسية و عالقتها بالبيئة [نص مطبوع] / محمد علي زيادة. 
  ).2(علوم البيئة ;   -سم.  24ملون ; 

 977618644د.م.ك ر.

SS/1-301-968/1, SS/1-301-968/2 

  زيادة،أحمد رشيد عبد الرحيم    .8369

 -. 2009عمان : الوراق,  -. 1ط -دليل اإلرشاد النفسي التربوي [نص مطبوع] / أحمد رشيد عبد الرحيم زيادة. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  378

 9789957331771ر.د.م.ك 

1-370-814/2, 1-370-814/1 

  زيان، أمال    .8370

" [نص  03-02-01بعض العوامل المفسرة لظاهرة الرسوب المدرسي لدى تخصص تقني رياضي "تالميذ السنة 
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / أمال زيان. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.600/1 

  زيان، أمال    .8371

" [نص  03-02-01بعض العوامل المفسرة لظاهرة الرسوب المدرسي لدى تخصص تقني رياضي "تالميذ السنة 
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / أمال زيان. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.600/1 

  زيان، سعيد    .8372

 -. 2011الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -لنمو [نص مطبوع] / سعيد زيان. مدخل إلى علم نفس ا

  سم.17*24ص ; 90

 978996101087ر.د.م.ك 

1-150-669/1 

  زيان، سعيد    .8373

الجزائر : ديوان المطبوعات  -. 2ط  -تربية الطفل [نص مطبوع] : بين النظري والتطبيقي / سعيد زيان. 
  سم. 24ص : غالف مصور وملون ;  72 -. 2011الجامعية, 

 9789961010884ر.د.م.ك 

SH/1-150-874/1, SH/1-150-874/2 

  زيان، صبرينة   .8374

م) [نص مطبوع] / لويزة ضيف;  17-16ه/ 11-10النشاط الثقافي في الجزائر والمغرب األقصى خالل القرنين 
  سم. 30*21ورقة ;  155 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -صبرينة زيان. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.494/1 



  زيان، ف.الزهراء    .8375

التربية المتحفية الرقمية [نص مطبوع] : المتحف العمومي الوطني للخط اإلسالمي بتلمسان / السعدية بوشارب; 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -ف.الزهراء زيان. 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.738/1 

  زياني ،عامر    .8376

 [د.م] : [د.ن], [د.ت].   -إدارة الحوار بين الثقافات [نص مطبوع] / عامر زياني. 

  زياني، سلطانة   .8377

المدية  -انة زياني. المعالجة اإلعالمية للقضايا ذات الشأن اإلقتصادي في الصحافة المكتوبة [نص مطبوع] / سلط
  سم.  27*21ورقة ;  76 -. 2019: جامعة المدية, 

  2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1261/1 

  زيبحة، زيدان    .8378

 384 -. 2009الجزائر : دار الهدى,  -جبهة التحرير الوطني [نص مطبوع] : جذور األزمة / زيدان زيبحة. 

  سم.  24ص. ; 

 978994726222ر.د.م.ك  -. 371ص. -369المالحق : ص. 

1-965-250/4, 1-965-250/5 

  زيتون, عايش   .8379

  سم. 24ص ;  545 -. 2005عمان : دار الشروق,  -أساليب تدريس العلوم [نص مطبوع] / عايش زيتون. 

 3068009957ر.د.م.ك 

SS/1-370-197/1, SS/1-370-197/2 

  زيتون, وضاح   .8380

 سم.24ص ; 392 -. 2006عمان : دار أسامة,  -المعجم السياسي [نص مطبوع] / وضاح زيتون. 

1-320-274/1, 1-320-274/2 

  زيتوني، الشريف    .8381

الجزائر : ديوان المطبوعات   -محمد إقبال وشذرات من فلسفته اإلحيائية [نص مطبوع] / الشريف زيتوني. 
  سم. 15*22ص ;  160 -. 2010الجامعية, 

 9789961013304ر.د.م.ك 

SH/1-189-92/1, SH/1-189-92/2 

  زيتوني، الشريف    .8382

الجزائر : ديوان المطبوعات  -مشروعية الميتافيزيقا [نص مطبوع] : من الناحية المنطقية / الشريف زيتوني. 
  سم.24ص ; 403 -. 2006الجامعية, 

 6100809961ر.د.م.ك 

SH/1-160-34/1, SH/1-160-34/2 



  زيتوني، حليمة   .8383

إستراتيجية التقويم الفوري وعالقته بمهارات تفكير ما وراء المعرفة [نص مطبوع] / يمينة شعباني; حليمة 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -زيتوني. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.172/1 

  زيتوني، رحمة   .8384

المدية :  -خريجي الجامعة بين البطالة والبحث عن التوظيف [نص مطبوع] / فاطمة مزهود; رحمة زيتوني. 
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.575/1 

  زيتوني، رحمة   .8385

المدية :  -الة والبحث عن التوظيف [نص مطبوع] / فاطمة مزهود; رحمة زيتوني. خريجي الجامعة بين البط
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.575/1 

  زيجلر, جان    .8386

القاهرة : إصدارات   -جير مصطفى. سادة العالم الجدد و من يقاومونهم [نص مطبوع] / جان زيجلر; محمد مست
 سم. 24ص. ;  412 -. 2003سطور, 

1-320-106/1, 1-320-106/2 

  زيدان, جرجي    .8387

العرب قبل اإلسالم [نص مطبوع] : يبحث في أصل العرب وتاريخهم ودولهم وتمدنهم وآدابهم وعاداتهم من أقدم  
 سم. 24ص. ;   288 -. 1966القاهرة : دار الهالل,  -أزمانهم إلى ظهور اإلسالم / جرجي زيدان; حسين مؤنس. 

SH/1-953-10/1, SH/1-953-10/2 

  زيدان, جرجي    .8388

القاهرة : دار   -تاريخ التمدن اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء األول / جرجي زيدان; مراجعة حسين مؤنس. 
 سم. 17*24ص. ; 264 -. 1958الهالل, 

SH/1-953-27.1/1, SH/1-953-27.1/2 

  زيدان, جرجي    .8389

القاهرة : دار الهالل,   -تاريخ التمدن اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء الثاني / جرجي زيدان; حسين مؤنس. 
 سم. 17*24ص. ; 192 -. 1958

SH/1-953-27.2/1 

  زيدان, جرجي    .8390

القاهرة : دار الهالل,   -حسين مؤنس.  تاريخ التمدن اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء الثالث / جرجي زيدان;
 سم. 17*24ص. ;  280 -. 1958

SH/1-953-27.3/1, SH/1-953-27.3/2 



  زيدان, جرجي    .8391

القاهرة : دار الهالل,   -تاريخ التمدن اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء الخامس / جرجي زيدان; حسين مؤنس. 
  سم. 24ص. ; 192 -(د.ت). 

 189-184ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-27.5/1, SH/1-953-27.5/2 

  زيدان, جرجي    .8392

القاهرة : دار الهالل,   -تاريخ التمدن اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء الرابع / جرجي زيدان; حسين مؤنس. 
 سم. 17*24ص. ; 256 -. 1958

SH/1-953-27.4/1, SH/1-953-27.4/2 

  زيدان, جرجي    .8393

(د.م) :  -. 2ط.  -[نص مطبوع] : الجزء األول والثاني / جرجي زيدان; حسين مؤنس.  تاريخ التمدن اإلسالمي
 سم.24ص. ; 458 -د.ن, (د.ت). 

1-953-28.1/1 

  زيدان, زكي زكي حسين   .8394

 -األضرار البيئية و أثرها على اإلنسان و كيف عالجها اإلسالم ؟ [نص مطبوع] / زكي زكي حسين زيدان. 

 سم. 17* 24ص. ;  122 -. 2004الفكر الجامعي, اإلسكندرية : دار 

SH/1-210-29/1, SH/1-210-29/2 

  زيدان, زيبحة    .8395

الجزائر : حزب جبهة التحرير الوطني,  -جبهة التحرير الوطني [نص مطبوع] : جذور األزمة / زيبحة زيدان. 
  سم.  24ص. ; 350 -[د.ت]. 

 342ص. -338بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-1041/1 

  زيدان, سليمان داود    .8396

 24ص ;  392 -. 2007عمان : دار جهينة,   -أساليب اإلرشاد التربوي [نص مطبوع] / سليمان داود زيدان. 

 سم.

1-370-228/1, 1-370-228/2 

  زيدان، محمود   .8397

ص ;  210 -ت). -العربية, (دبيروت : دار النهضة  -اإلستقراء والمنهج العلمي [نص مطبوع] / محمود زيدان. 
 سم. 17*24

SH/1-160-23/1, SH/1-160-23/2 

  زيدي، ف.الزهراء    .8398

 -دور العالقات العامة في صناعة القرار داخل المؤسسة [نص مطبوع] / بالل ضويفي; ف.الزهراء زيدي. 

  سم.  30*21ورقة ;  157  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017عالقات عامة : المدية : ل م د : اتصال و  -ماستر

MMA.SH.839/1 



  زيرام، شريفة    .8399

أثر الحرمان العاطفي بسبب عمل األم على نفسية وسلوكات األطفال في المرحلة االبتدائية [نص مطبوع] / ماريا  
  سم.  27*21ورقة ;  199  -. 2019المدية : جامعة المدية,  -صفاء كرموس; شريفة زيرام. 

 2019علم النفس : المدية :  ل م د : -ماستر

MMA.SS.1452/1 

  زيراوي، مسعودة    .8400

واقع مساهمة اآلنشطة االحتفالية في ترسيخ القيم االجتماعية داخل رياض األطفال [نص مطبوع] : دراسة  
 - .2021المدية : جامعة المدية,  -ميدانية بمؤسسات رياض اآلطفال بالمدية / سارة بوخويدم; مسعودة زيراوي. 

  .CDسم +  29*21ورقة ;  123

 2021ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.2093 

  زيرق، أمال    .8401

 -إدراك اإلختالفات السيكولوجية بين المرأة والرجل وعالقتهما بالتوافق الزواجي [نص مطبوع] / أمال زيرق. 

  سم.  27*21ورقة ;  103  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ترماس

MMA.SS.1628/1 

  زيعور، علي    .8402

بيروت : دار  -التحليل النفسي للذات العربية [نص مطبوع] : انماطها السلوكية و األسطورية / علي زيعور. 
 سم. 24ص. ; 207 -. 1977الطليعة, 

1-150-681/1 

  زيعور، علي    .8403

علوم النفس و الفلسفات النفسية [نص مطبوع] : توكيدية وأنسنة في الشخصية و النحناوية كما  التحليل النفسي و 
ص. : غالف ملون  576 -. 2009بيروت : دار النهضة العربية,  -في التواصلية والعقل / علي زيعور. 

  سم. 24ومصور ; 

 46353799539ر.د.م.ك 

SS/1-150-274/1, SS/1-150-274/2 

  ي  زيعور،عل  .8404

ص. : 392 -[د.م] : دار األندلس, [د.ت].   -طبعة مزيدة.   -مذاهب علم النفس [نص مطبوع] / علي زيعور. 
 سم.  24غالف ملون ; 

1-150-679/1 

  زيمرن, ألفرد    .8405

الحياة العامة اليونانية [نص مطبوع] : السياسة و اإلقتصاد في أثينا في القرن الخامس / ألفرد زيمرن; تر. عبد  
  سم.  24ص. : إيض. ;  607 -. 1958القاهرة : لجنة البيان العربي,  -حسن الخشاب; مرا.أمين مرسي قنديل. الم

 605- 570ص: -كشافات ص 569-559ص: -ببليوغرافيا مالحق ص

1-940-3/1 



  زين الدين قاسم , أبو الفداء   .8406

دمشق : دار القلم ; بيروت   -ضان يوسف. تاج التراجم [نص مطبوع] / أبو الفداء زين الدين قاسم; محمد خير رم
  سم. 24ص. ;  568 -. 1996: دار القلم, 

 568ص.-557بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-922-30/1, SH/1-922-30/2 

  زين الدين، إمتثال    .8407

  -علم النفس المعرفي [نص مطبوع] : وصف و دراسة الهندسة المعرفية و الوظائف العقلية / إمتثال زين الدين. 

 سم.24ص : غالف ملون ;  278 -. 2007بيروت : دار المنهل,  -. 1ط

1-150-394/5, 1-150-394/4 

  زينب، حاج علي    .8408

  -المشاكل األسرية في األندلس من خالل "فتاوى إبن رشد الجد" [نص مطبوع] / سهام بطاش; حاج علي زينب. 

  . CDسم +  29*21ورقة ;  75  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1906 

  زيوان، حكيمة   .8409

أثر إدمان األنترنت في ظهور بعض اإلضطرابات النفسية (القلق، اإلكتئاب، الوسواس القهري) [نص مطبوع] /  
  سم.  27*21ورقة ;  136 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -شهيرة ميدون; حكيمة زيوان. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1402/1 

  زيوش، إيمان   .8410

فعالية مواقع التواصل اإلجتماعي في تشكيل الرأي العام الخاص بالحراك الشعبي الجزائري [نص مطبوع] /  
  . CDسم +  29*21ورقة ;  98 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -شريفة فحيص; إيمان زيوش. 

 2021د : سمعي بصري : المدية :  ل م -ماستر

MMA.SH.1985 

  سابق, سيد    .8411

 -. 1978بيروت : دار الكتاب العربي,  -. 02ط.  -عناصر القوة في اإلسالم [نص مطبوع] / سيد سابق. 

  سم.24ص. : غالف مصور ; 238

 بيبليوغرافيا

SH/1-210-9/1 

  ساحي ، أحمد   .8412

الجزائر : أحلى الكالم,  -. 02ط. -ء األول و الثاني / أحمد ساحي. أعالم من زواوة [نص مطبوع] : الجز
  سم. 24*15.5ص. ;  424 -. 2013

 9789931488033ر.د.م.ك   -ص.  423-ص. 417مالحق:

1-920-168/1, SH/1-920-168/2 

  سارة، حزام    .8413

عمان : دار األيام,  -سارة. البروتوكول التشخيصي األرطوفوني الضطراب التوحد [نص مطبوع] / حزام 



  سم.  25ص. : غالف مصور. ;  170 -. 2016

 9789957952150ر.د.م.ك  -ص. 165 -ص. 159بيبليو: 

SS/1-150-801/1, SS/1-150-801/2 

  سارتر، جان بول    .8414

 ANEP, 2007. - 97الجزائر :  -مواقف مناهضة لإلستعمار [نص مطبوع] / جان بول سارتر, فاطمة بلجرد. 

  سم. 15*23ص. : غالف ملون. ; 

 9789947213216ر.د.م.ك 

SH/1-965-1060/1 

  سارتون, جورج   .8415

تاريخ العلم [نص مطبوع] : العلم و الحضارة الهلنستية في القرون الثالثة األخيرة قبل الميالد / جورج سارتون; 
  سم.  24ص. ;  228 -. 1982القاهرة : دار المعارف,  -ابراهيمي بيومي مدكور.  

 226-195ص: -كشاف.ص

1-902-37.6/1 

  سارتون، جورج   .8416

 -. 1957القاهرة : دار المعارف بمصر,  -ء األول / جورج سارتون. تاريخ العلم [نص مطبوع] : الجز

  سم. 24ص. : مل. ; 447

 9882462123ر.د.م.ك 

1-902-112.1/1 

  سارتون، جورج   .8417

 -. 1970القاهرة : دار المعارف بمصر,  -تاريخ العلم [نص مطبوع] : الجزء الثاني / جورج سارتون. 

 سم. 24ص. : مل. ; 330

1-902-112.2/1 

  سارتون، جورج   .8418

 -. 1971القاهرة : دار المعارف بمصر,  -تاريخ العلم [نص مطبوع] : الجزء الثالث / جورج سارتون. 

 سم. 24ص. : مل. ; 412

1-902-112.3/1 

  سارتون، جورج   .8419

 -. 1980القاهرة : دار المعارف بمصر,  -تاريخ العلم [نص مطبوع] : الجزء الرابع / جورج سارتون. 

 سم. 24ص. : مل. ; 373

1-902-112.4/1 

  سارتون، جورج   .8420

 -. 1981القاهرة : دار المعارف بمصر,   -تاريخ العلم [نص مطبوع] : الجزء الخامس / جورج سارتون. 

 سم. 24ص. : مل. ; 354

1-902-112.5/1 



  سارتون، جورج   .8421

 -. 1982القاهرة : دار المعارف بمصر,  -ون. تاريخ العلم [نص مطبوع] : الجزء السادس / جورج سارت

 سم. 24ص. : مل. ; 226

1-902-112.6/2, 1-902-112.6/1 

  ساري, حلمي خضر    .8422

عمان : دار مجدالوي,  -ثقافة األنترنت [نص مطبوع] : دراسة في التواصل االجتماعي / حلمي خضر ساري. 
 سم.  24ص. : غالف مصور بالوان ;  262 -. 2005

SS/1-301-357/1, SS/1-301-357/2 

  ساري، حلمي خضر    .8423

عمان : دار كنوز  -التواصل اإلجتماعي [نص مطبوع] : األبعاد والمبادئ والمهارات / حلمي خضر ساري. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  415 -. 2014المعرفة, 

 9789957743123ر.د.م.ك 

SS/1-301-1039/1, SS/1-301-1039/2 

  ساسان، فاطمة   .8424

عالقة تقدير الذات بالتوافق الزواجي عند الراشدين المولودين خارج المؤسسة الزواجية [نص مطبوع] / سعاد بن  
  سم.  30*21ورقة ;  120 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -ساعد; فاطمة ساسان. 

  ماس

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.187/1 

  اسي, عمار س  .8425

  -اإلعجاز البياني في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة نظرية تطبيقية في اآليات المحكمات / عمار ساسي. 

  سم. 24ص. ;  648 -. 2007عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 

 9957466909ر.د.م.ك 

SH/1-220-112/1, SH/1-220-112/2 

  ساسين، ميشال إبراهيم   .8426

The Juridical Dictionary : English . Arabic . French  . [نص مطبوع] : المعجم القانوني : إنكليزي
/ فادي أسعد فرحات;  Dictionnaire Juridique : Anglais . Arabe . Françaisعربي . فرنسي = 

 17*25غالف ملون . ; ص. :  671 -. 2014عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -ميشال إبراهيم ساسين. 

  سم.

 9789957168162ر.د.م.ك  -ص.  671مالحق : 

2-340-4/1 

  ساقة، نصيرة    .8427

) [نص مطبوع] / ليندة بلعزوز; نصيرة  4 – 10ه /  5 –م )  11المبادالت التجارية في األندلس خالل القرنيين 
  سم. 27*21ورقة ;  161 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -ساقة. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -سترما

MMA.SH.1138/1 



  ساقني، بالل    .8428

ورقة ;   156 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -واقع الخدمات المتحفية بعين صالح [نص مطبوع] / بالل ساقني.  
  سم. 27*21

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1212/1 

  ساكت، هاجر    .8429

البعد اإلتصالي للباس التقليدي في المجتمع الجزائري [نص مطبوع] : دراسة أنثربولوجية لعينة من األلبسة  
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -التقليدية" / هاجر ساكت. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.231/1 

  ساكر، صباح    .8430

الجزائر :  -السنما و السياسة [نص مطبوع] : صورة المجاهد في السنما الجزائرية / صباح ساكر. 
TAKSIDJ, 2012. - 192   ; .سم. 15*24ص. : غالف مصور.إيض  

 9789947962121ر.د.م.ك   -ص.  188 -ص. 185ص. بيبليو:  182 -ص. 177المالحق: 

SH/1-070-439/1 

  ساكز، ه.و.ف    .8431

  -. 2009بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة,   -. 1ط. -البابليون [نص مطبوع] / ه.و.ف ساكز, سعيد الغانمي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  288

 9959293998ر.د.م.ك 

1-953-426/4, 1-953-426/2 

  سالفات ، إيف   .8432

 -/ إيف سالفات; محمد المعراجي.  1962-1954 حرب العار [نص مطبوع] : التعذيب في حرب الجزائر

  سم. 13*19ص. ;  124 -. 2013الجزائر : دار سيديا, 

 9789947872598ر.د.م.ك 

1-965-912/1, 1-965-912/2 

  سالم ، سماح سالم    .8433

للنشر و  عمان : دار الثفافة  -مقدمة في الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] / سماح سالم سالم; نجالء محمد صالح. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  287 -. 2012التوزيع, 

 9789957167677ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-792/1, SS/1-301-792/2 

  سالم برقوق    .8434

. 2010الجزائر : دار الهدى : [د.ن],  -االستراتيجية الفرنسية في المغرب العربي [نص مطبوع] / سالم برقوق. 

  سم.24; : ملون  190ص. -

 9789961971598ر.د.م.ك 

sh1-953-799/1, sh1-953-799/2 



  سالم, أحمد موسى    .8435

  -. 2014االسكندرية : دار الوفاء,  -العقل العربي ومنهج التفكير االسالمي [نص مطبوع] / أحمد موسى سالم. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  240

 9776413559ر.د.م.ك 

1-210-238/1, 1-210-238/2 

  سالم, السيد عبد العزيز    .8436

بيروت : دار  -تاريخ مدينة المرية اإلسالمية [نص مطبوع] : قاعدة أسطول األندلس / السيد عبد العزيز سالم. 
  . 17سم* 23ص. : إيض. ;  208 -. 1969النهضة العربية, 

 199-189ص:-ببليوغرافيا ص

SH/1-953-48/1 

  سالم, السيد عبد العزيز    .8437

اإلسكندرية : مؤسسة شباب  -صيدا في العصر اإلسالمي [نص مطبوع] / السيد عبد العزيز سالم.  تاريخ مدينة
 سم.24*17ص. ; *218 -. 1986الجامعة, 

SH/1-953-161/1, SH/1-953-161/2 

  سالم, السيد عبد العزيز    .8438

 -سحر عبد العزيز سالم. دراسات في تاريخ األيوبيين و المماليك [نص مطبوع] / السيد عبد العزيز سالم, 

 سم.24ص. : غالف ملون ; 368 -. 2003اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 

SH/1-953-138/1, SH/1-953-138/2 

  سالم, السيد عبد العزيز    .8439

 -. 2009القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -تاريخ الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] / السيد عبد العزيز سالم. 

  سم.17*24;  ص392

 9772121379ر.د.م.ك 

SH/1-953-300/1, SH/1-953-300/2 

  سالم, السيد عبد العزيز    .8440

القاهرة : مؤسسة شباب  -التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية [نص مطبوع] / السيد عبد العزيز سالم. 
 سم.17*24ص. ; 487 -. 2008الجامعة, 

SH/1-953-310/1, SH/1-953-310/2 

  سالم, السيد عبد العزيز    .8441

تاريخ مصر اإلسالمية حتى نهاية العصر الفاطمي [نص مطبوع] / السيد عبد العزيز سالم, سحر السيد عبد 
 سم.23*17ص ; 521 -. 2007القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -العزيز سالم. 

SH/1-953-253/1, SH/1-953-253/13 

  سالم, السيد عبد العزيز    .8442

 -بيروت : دار النهضة العربية, د.ت.  -التاريخ والمؤرخون العرب [نص مطبوع] / السيد عبد العزيز سالم. 

  سم.17*24ص : مص.مل. ; 311

 9953537016ر.د.م.ك  -ص. 311-ص291ص -بيبليو.ص



SH/1-953-288/1, SH/1-953-288/10 

  سالم, زكي    .8443

 264 -. 2005القاهرة : مكتبة الثقافة الدينية,  -. 1ط -ي عند ابن عربي [نص مطبوع] / زكي سالم. اإلتجاه النقد

  سم.  24ص. ; 

 9773411990ر.د.م.ك 

SH/1-189-59/1, SH/1-189-59/2 

  سالم, سحر السيد عبد العزيز    .8444

القاهرة : مؤسسة  -د العزيز سالم. معالم التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] / السيد عبدالعزيز سالم; سحر السيد عب
  سم.17*24ص ; 32ص+393 -. 2009شباب الجامعة, 

 9772121387ر.د.م.ك 

SH/1-953-298/1, SH/1-953-298/2 

  سالم, سماح سالم    .8445

 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -/ سماح سالم سالم.  Social guidanceاإلرشاد اإلجتماعي [نص مطبوع] = 

  سم.  24ص. : غالف : ملون ;  296

 9789957970420ر.د.م.ك  -وجود المراجع في كل فصل. 

SS/1-301-1085/1, SS/1-301-1085/2 

  سالم, عبد العزيز    .8446

سيد عبد العزيز محاضرات في تاريخ الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] / عبد العزيز سالم, سحر ال
  سم.24ص. : ايض : غالف ملون ; 322 -. 2001القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -سالم.مساعد. 

 بيبليوغرافيا

SH/1-953-131/1, SH/1-953-131/2 

  سالم, عبد العزيز    .8447

 -. 1971بيروت : دار النهضة العربية,  -تاريخ العرب في عصر الجاهلية [نص مطبوع] / عبد العزيز سالم. 

  .سم.17* 24ص. : إيض. ;  568

 548-523ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-17/1 

  سالم, عبد العزيز    .8448

قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس [نص مطبوع] : دراسة تاريخية ،عمرانية ،أثرية في العصر اإلسالمي / عبد 
  سم. 24إيض. ;  ص. :440 -. 1971بيروت : دار النهضة العربية,  -العزيز سالم. 

 بيبليوغرافيا  407-405ص: -ملحق ص

SH/1-953-47.1/1, SH/1-953-47.1/2 

  سالم, عبد العزيز    .8449

قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس [نص مطبوع] : دراسة تاريخية ،عمرانية ، أثرية في العصر اإلسالمي /  
  سم.  17*24ص. : إيض. ; 264 -. 1972بيروت : دار النهضة العربية,  -عبد العزيز سالم. 

 247-223ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-47.2/1 



  سالم, محمد عزيز نظمي   .8450

 -. 1985اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -اإلبداع الفني [نص مطبوع] / محمد عزيز نظمي سالم. 

  سم.24ص ; 164

 159-155ص -ببليوغرافيا ص

SH/1-101-2/1, SH/1-101-2/2 

  الم, محمد عزيز نظمي س  .8451

المنطق الصوري و الرياضي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية لنظرية القياس و فلسفة اللغة / محمد عزيز نظمي  
 سم.  24ص. ;  312 -. 2002اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث,  -سالم. 

SH/1-160-10/1, SH/1-160-10/2 

  سالم, محمد عزيز نظمي   .8452

اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -البحث [نص مطبوع] / محمد عزيز نظمي سالم.  المنطق و مناهج
 سم. 24ص. ;  178 -. 1999

SH/1-160-9/1, SH/1-160-9/2 

  سالم, محمد عزيز نظمي   .8453

اإلسكندرية : مؤسسة  -المنطق الحديث و فلسفة العلوم و مناهج البحث [نص مطبوع] / محمد عزيز نظمي سالم. 
 سم.  24ص. ;   208 -. 2002اب الجامعة, شب

SH/1-160-11/1 

  سالم, محمد عزيز نظمي   .8454

المدخل إلى الدراسات اإلسالمية والمنهج األصولي اإلسالمي للرد على البائية والبهائية والقاديانية [نص مطبوع]  
 سم.  24: غالف ملون ;  ص. 204 -. 1992اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,   -محمد عزيز نظمي سالم.  /

1-210-35/1 

  سالم, محمد عزيز نظمي   .8455

 -. 2003اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,   -الثقافة اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد عزيز نظمي سالم. 

 سم. 24ص. ;  198

SH/1-210-26/1 

  سالم,سحر السيد عبد العزيز    .8456

القاهرة : مؤسسة  -والمملوكي [نص مطبوع] / سحر السيد عبد العزيز سالم. تاريخ مصر في العصرين األيوبي 
  سم.24*17ص ; *515 -. 2009شباب الجامعة, 

 9772121360ر.د.م.ك 

SH/1-953-252/1, SH/1-953-252/10 

  سالم، أسماء   .8457

المدية :   -ء سالم. الحركة العلمية في الجزائر خالل العهد العثماني [نص مطبوع] / إخالص براهيمي; أسما
  سم.  27*21ورقة ;  174 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1180/1 



  سالم، السيد عبد العزيز   .8458

تاريخ الدولة العربية [نص مطبوع] : تاريخ العرب منذ عصر الجاهلية حتى سقوط الدولة األموية / السيد عبد  
 سم.24ص. : مص.مل. ; 784 -بيروت : دار النهضة العربية, دت.  -العزيز سالم. 

1-953-522/9, 1-953-522/10 

  سالم، السيد عبد العزيز   .8459

تاريخ الدولة العربية [نص مطبوع] : تاريخ العرب منذ ظهور اإلسالم حتى سقوط الدولة األموية / السيد عبد  
  سم.24ص. : غالف مصور و ملون ; 451 -. 2010عة, القاهرة : مؤسسة شباب الجام -العزيز سالم. 

 487ص-451بيبليو:ص

SH/1-953-586/1, SH/1-953-586/2 

  سالم، السيد عبد العزيز   .8460

القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -تاريخ المغرب فى العصر اإلسالمى [نص مطبوع] / السيد عبد العزيز سالم. 
 سم.24ص. : مص.مل. ; 761 -. 2007

1-953-511/1, 1-953-511/2 

  سالم، السيد عبد العزيز   .8461

تاريخ المسلمين و آثارهم في األندلس [نص مطبوع] : ( من الفتح العربي حتى سقوط الخالفة بقرطبة ) / السيد 
  سم.  17*24ص. : مجلد. ;  571 -. 2016القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -عبد العزيز سالم. 

 ص. 562 -ص. 539بيبليو: 

SH/1-953-715/1, SH/1-953-715/2 

  سالم، إلهام    .8462

المدية : جامعة  -ترتيب األخبار في نشرة الثامنة بالتلفزيون الجزائري [نص مطبوع] / ريمة عباس; إلهام سالم. 
  سم. 30*21ورقة ;  187 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.864/1 

  سالم، سارة    .8463

 -اإلتصال اإلقناعي ودوره في تكوين الصورة الذهنية بالمؤسسة [نص مطبوع] / محمد رضا زيان; سارة سالم. 

  .CDسم +  29*21ورقة ;  103  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1953 

  سالم، سحر عبد العزيز    .8464

 -التاريخ السياسى و الحضارى و العسكرى لدولتى األيوبيين و المماليك [نص مطبوع] / سحر عبد العزيز سالم. 

  سم. 17*23ص. ;  334 -. 2017القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة, 

 9772121375ر.د.م.ك  -ص.  329 -ص. 325الخرائط : 

SH/1-953-762/1, SH/1-953-762/2 

  سالم، سحرالسيد عبد العزيز    .8465

القاهرة  -بحوث مشرقية ومغربية في التاريخ والحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] / سحرالسيد عبد العزيز سالم. 



  سم.17*24ص. ; 393 -. 2008: مؤسسة شباب الجامعة, 

 9772121526ر.د.م.ك 

1-953-328/4, 1-953-328/1 

  سالم، سماح سالم    .8466

عمان : دار الثقافة   -ماعة [نص مطبوع] : التعليم و الممارسة في العالم العربي / سماح سالم سالم. خدمة الج
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    320 -. 2012للنشر و التوزيع, 

 9789957167608ر.د.م.ك 

SS/1-301-821/1, SS/1-301-821/2 

  سالم، سهير    .8467

القاهرة : دار المعرفة   -/ عالء الدين كفافي; مايسة أحمد النيال; سهير سالم.  مقدمة في علم النفس [نص مطبوع]
 سم.  24ص. : غالف ملون و مصور ;  342 -. 2009الجامعية, 

SS/1-150-285/1, SS/1-150-285/2 

  سالم، عبد العزيز السيد   .8468

ى سقوط الخالفة بقرطبة / عبد العزيز تاريخ المسلمين و اثارهم في األندلس [نص مطبوع] : من الفتح العربي حت
 سم.24ص. : مص. مل. ; 444 -بيروت : دار النهضة العربية, دت.  -السيد سالم. 

1-953-461/9, 1-953-461/6 

  سالم،رائدة خليل    .8469

 -. 2010عمان : مكتبة المجتمع العربي,   - .1ط. -المدرسة و المجتمع [نص مطبوع] / رائدة خليل سالم. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 217

 ل

1-370-704/1, 1-370-704/2 

  سالم،سحر    .8470

مصر : مؤسسة شباب   -دراسات في تاريخ مصر في العصرين األيوبي والمملوكي [نص مطبوع] / سحر سالم. 
 سم.17*24ص. ; 514 -. 2005الجامعة, 

SH/1-953-153/1, SH/1-953-153/2 

  سالم،ناهد محمد.    .8471

نظم تصنيف المعرفة عند المسلمين. [نص مطبوع] : دراسة تحليلية. / ناهد محمد. سالم, شعبان عبد العزيز. 
 سم.24ص. : غالف ملون ; 367 -االسكندرية : دار الثقافة العلمية., [د.ت].  -خليفة. 

SH/1-020-31/1, SH/1-020-31/2 

  هجرسي سالمي، ال  .8472

الرحالت العلمية وتواصل األندلس وبالد إيران وما وراء النهر [نص مطبوع] / أحمد بلوطي; الهجرسي سالمي. 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  74 -.  2021المدية : جامعة المدية,  -

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1896 



  سالمي، حسن   .8473

 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الرضا الوظيفي [نص مطبوع] / حسن سالمي.  المناخ التنظيمي وأثره على

  سم.  30*21ورقة ;  107

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.017/1 

  سالمي، ربيعة   .8474

 -. 2015لمدية, المدية : جامعة ا -أثر تكنولوجيات اإلتصال على جمهور اإلذاعة [نص مطبوع] / ربيعة سالمي. 

  سم.  30*21ورقة ;  103

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.292/1 

  سالمي، عيشة    .8475

المدية :  -م) [نص مطبوع] / نورة فرق; عيشة سالمي.  1860-1831فرنسا والفتنة الطائفية في بالد الشام (
  سم.  30*21ة ; ورق 145 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.425/1 

  سالمي، ف.الزهراء   .8476

اإلغتراب النفسي وعالقته بالصحة النفسية لدى عينة من طلبة جامعة المدية [نص مطبوع] / هجيرة جعفري; 
  سم. 274*21ورقة ;  121 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -ف.الزهراء سالمي. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1394/1 

  سالمي، هاجر    .8477

 -م [نص مطبوع] / هاجر سالمي.  664 519ه/  14 331تنشئة والة العهد في الخالفتين األموية والعباّسية 

  سم.  27*21ورقة ;  156  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1127/1 

  سالوست    .8478

  -/ سالوست; فيصل األحمر; فاطمة بريهوم.  A guerre de jugurthaحرب يوغرطة [نص مطبوع] = 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  158 -. 2013الجزائر : داراأللمعية, 

 9789961993736ر.د.م.ك  -. A la guerre de jugurthaالعنوان األصلي: 

SH/1-965-1057/1 

  سالي، سفيان    .8479

فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني من خالل كتابات (الوالية السابعة) حزب جبهة التحرير الوطني في فرنسا 
المدية : جامعة المدية,   -م) ل:علي هارون [نص مطبوع] / رمضان تيطراوي; سفيان سالي. 1954-1962(

  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2017

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.793/1 



  سامعي، إسماعيل   .8480

سلسلة الكتب االساسية فى العلوم االنسانية و االجتماعية, معالم الحضارة العربية اإلسالمية [نص مطبوع] :  
: ديوان   الجزائر -تاثيرات / إسماعيل سامعي. -عمارة وفنون-اجتماعيات-زراعة وصناعة-علوم-نظم-مدخل

(سلسلة الكتب االساسية فى العلوم االنسانية و   -سم.  24*17ص. ;  415  -. 2007المطبوعات الجامعية, 
  االجتماعية). 

  9789961011058ر.د.م.ك 

 محتوي في : سلسلة الكتب االساسية فى العلوم االنسانية و االجتماعية 

SH/1-953-239/1, SH/1-953-239/2 

  سامعي، إسماعيل   .8481

الجزائر : ديوان المطبوعات   -قضايا تاريخية في تاريخ المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / إسماعيل سامعي. 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  227 -. 2012الجامعية, 

 9789961015568ر.د.م.ك 

SH/1-953-792/1, SH/1-953-792/2 

  سامويل   .8482

  سم.24ص. ;  64 -. 2004الفاروق, القاهرة : دار  -فن اإلعالن [نص مطبوع] / سامويل. 

 9773456950ر.د.م.ك 

1-659-19/1, 1-659-19/2 

  سامي، محمد علي    .8483

ص ; 123 -. 1962مصر : دار المعارف,  -دراسة في الجماعات العالجية [نص مطبوع] / محمد علي سامي. 
 سم.24

1-150-673/1 

  سامية, عواج    .8484

عمان : مؤسسة الوراق للنشر   -اإلشهار التلفزيوني و السلوك اإلستهالكي للمرأة [نص مطبوع] / عواج سامية. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  307 -. 2016و التوزيع, 

 9789957335007ر.د.م.ك  -. 300ص.-285بيبليغرافيا : ص. 

SH/1-001.5-747/1, SH/1-001.5-747/2 

  ،أزيو  سانافيو  .8485

للوساوس و األفعال القهرية [نص مطبوع] : كراسة التعليمات و األسئلة / أزيو سانافيو; محمد   PIاختبار بادو 
  سم. 24ص ; 35 -. 2012القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -أحمد إبراهيم سعفان. 

 9789773504052ر.د.م.ك 

1-150-641/1, 1-150-641/2 

  سايب، نعيمة   .8486

  -اإللكتروني الجامعي في تكوين الذهنية لدى الطلبة [نص مطبوع] / أسماء رزيقي; نعيمة سايب.  دور الموقع

  سم.  27*21ورقة ;  89  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1281/1 



  سايبي، حمزة    .8487

م) [نص مطبوع] / سيد علي  1031-755ه/ 422-138ل العصر األموي (التنظيمات العسكرية في األندلس خال
  سم.  30*21ورقة ;  160 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -محتات; حمزة سايبي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.467/1 

  سائق, السيد    .8488

 سم. 21ص. ;  128 -ر المعارف, [د.ت]. القاهرة : دا -الحج و مناسكه [نص مطبوع] / السيد سائق. 

1-250-17/1 

  سباش، فاطمة   .8489

المدية :  -م [نص مطبوع] / حياة نشادي; فاطمة سباش. 1962م/1956النشاط الفدائي بالوالية التاريخية الرابعة 
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1184/1 

  سبتي، المية    .8490

أساليب التعامل مع الضغط النفسي وعالقته بنوعيةالحياة لدى مرضى السكري [نص مطبوع] / أسماء سعداوي; 
  سم. 30* 21ورقة ;  175 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -المية سبتي. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.901/1 

  ريم سبتي، م  .8491

 156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -تأثير اإلعالم اإللكتروني على قيم المجتمع [نص مطبوع] / مريم سبتي. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.541/1 

  سبخي، سليم   .8492

دستور في القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة [نص مطبوع] :  التسويق السياسي لالستفتاء على تعديل ال
المدية : جامعة المدية,  -دراسة تحليلية لبرنامج" الحوار مباشر" على قناة الحوار / عثمان بونبال; سليم سبخي. 

  .CDسم +  29*21ورقة ;  69 -. 2021

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2011 

  سبع، أحمد   .8493

). 2006(د.م) : دار أسامة, (حوالي -الجلفة تاريخ و معاصرة [نص مطبوع] / أحمد سبع; محمد بلقاسم الشايب. 

  سم.  30ص. : غالف مصور باأللوان ;  168 -

 9789961400883ر.د.م.ك 

SH/1-965-1033/1, SH/1-965-1033/2 

  سبع، محمد    .8494

  -م) [نص مطبوع] / محمد سبع. 1269-1141-ه 668-540ألندلس (المذهب األشعري في عهد الموحدين با



  سم.  30*21ورقة ;  165  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.649/1 

  سبع، هشام   .8495

: دار الحامد للنشر  عمان  -دور المجتمع المحلي في المحافظة على البيئة من التلوث [نص مطبوع] / هشام سبع. 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  222 -. 2015و التوزيع, 

 9789957328832ر.د.م.ك   -ص.  203 -ص. 199ص. بيبليو:  221 -ص. 205المالحق: 

SS/1-301-1022/1, SS/1-301-1022/2 

  سبعي، هجيرة    .8496

مطبوع] / مريانة أوالد دامون; هجيرة سبعي.  جرد وإحصاء المخطوطات بأوالد سعيد "خزانة آل جوزي" [نص 
  سم.  30*21ورقة ;  124 -.  2017المدية : جامعة المدية,  -

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.723/1 

  سبقاق، الطاهر    .8497

  -ر سبقاق. م [نص مطبوع] / الطاه1945-ماي-العدوان العسكري الفرنسي على الجزائر و سوريا خالل ايار 

  . 30*21ورقة ; 144 -. 2010الجزائر : جامعة الجزائر, 

 2010رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.004/1 

  سبورك, يان    .8498

أي مستقبل لعلم االجتماع؟ [نص مطبوع] : في سبيل البحث عن معنى وفهم العالم االجتماعي / يان سبورك; 
ص. : غالف مصور باأللوان ;  245 -. 2009ظبي : كلمة ; بيروت : مجد, أبو  -. 1ط. -حسن منصور الحاج. 

  سم. 24

 9789953515205ر.د.م.ك  -. 245-233بيبليوغرافيا:

SS/1-301-551/1, SS/1-301-551/2 

  سبيتان،فتحي ذياب    .8499

ص. : غالف  221 -. 2012عمان : الجنادرية,   -. 1ط. -أسس تربية الطفل [نص مطبوع] / فتحي ذياب سبيتان. 
  سم. 24مصور ; 

 9957501569ر.د.م.ك 

1-370-760/1, 1-370-760/2 

  ستانسالفسكى, قسطنطين   .8500

إعداد الممثل [نص مطبوع] / قسطنطين ستانسالفسكى; محمد زكي العشماوي; محمود مرسي أحمد; ...[و 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 344 -القاهرة : نهضة مصر, (د.ت).  -آخرون]. 

 4184286977.م.ك ر.د

1-792-13/1, 1-792-13/2 

  ستانوفنيك,يانس    .8501

 سم.24ص ; 61 - [د.م] : الدار القومية, [د.ت].  -التكتالت اإلقتصادية الدولية [نص مطبوع] / يانس ستانوفنيك.  



1-327-153/1 

  سترنبرج, روبرت    .8502

القاهرة :  -قي; عادل سعد يوسف خضر. أساليب التفكير [نص مطبوع] / روبرت سترنبرج; محمد احمد دسو
  ).1(سلسلة قراءات في علم النفس التربوي المعاصر ;  -سم.  24ص. ;  320 -.  2004مكتبة النهضة المصرية, 

 9772441411ر.د.م.ك 

SS/1-370-83/1, SS/1-370-83/2 

  سترنبرج، روبرت    .8503

ر / روبرت سترنبرج; المركز الثقافي للتعريب و  مفاهيم الذكاء [نص مطبوع] : سيكولوجية التفكير واإلبتكا
ص. :  318 -. 2009القاهرة : دار الكتاب الحديث ; الكويت : دار الكتاب الحديث,  -الترجمة; محمد دسوقي. 
  سم.  24غالف ملون و مصور ; 

 1141350977ر.د.م.ك 

SS/1-150-282/1, SS/1-150-282/2 

  ستروس، كلود ليقي    .8504

الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي ;  -انية [نص مطبوع] / كلود ليقي ستروس; حسن قبيسي. اإلناسة البني
 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  428 -. 1995بيروت : المركز الثقافي العربي,  

SS/1-301-675/1, SS/1-301-675/2 

  ستودارد, لوثروب    .8505

مطبوع] : المجلد األول / لوثروب ستودارد; شكيب ارسالن عجاج  االول و الثاني, حاضر العالم اإلسالمي [نص 
  سم. 25ص. : غالف ملون ; 409 -. 1971(د.م) : دار الفكر,  -. 3ط. -نويهض.  

 محتوي في : , االول و الثاني

SH/1-953-25.1/1 

  ستودارد, لوثروب    .8506

ني / لوثروب ستودارد; شكيب أرسالن  الثالث و الرابع, حاضر العالم اإلسالمي [نص مطبوع] : المجلد الثا
  سم.25ص. ; 409 -. 1971(د. م) : دار الفكر,  -. 3ط.  -عجاج نويهض. 

 محتوي في : , الثالث و الرابع

SH/1-953-25.2/1 

  ستولنيتز, جيرو    .8507

سسة العربية بيروت : المؤ -النقد الفني [نص مطبوع] : دراسة جمالية وفلسفية / جيرو ستولنيتز; تر.فؤاد زكريا. 
  سم.25ص. : إيض: غالف مصور: ملون ; 784 -. 1981للدراسات, 

 758بيبليوغرافيا ص.: 

SH/1-111-1/1 

  ستولنيتز, جيلروم    .8508

االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية   -النقد الفنى [نص مطبوع] : دراسة جمالية / جيلروم ستولنيتز; فؤاد زكريا. 
  سم. 24ص ;  748 -. 2007للشؤون الجامعية, 

 7550327977ر.د.م.ك 

SH/1-111-10/1, SH/1-111-10/2 



  ستيتكيفيتش، ياروسالف   .8509

العرب و الغصن الذهبي [نص مطبوع] : إعادة بناء األسطورة العربية / ياروسالف ستيتكيفيتش, سعيد الغانمي.  
  سم.21ص. ; 256 -. 2005بيروت : المركز الثقافي العربي,  -

 9953680795ر.د.م.ك 

1-953-546/5, 1-953-546/6 

  ستيرنيباج, روبيرت    .8510

ص ; 203 - . 2009القاهرة : دار الفجر,  -. 1ط. -تعليم مهارات التفكير [نص مطبوع] / روبيرت ستيرنيباج. 
  سم.24

 977358190xر.د.م.ك 

1-370-468/4, 1-370-468/3 

  ستيس, ولتر    .8511

القاهرة : مكتبة مدبولي,  -التصّوف و الفلسفة [نص مطبوع] / ولتر ستيس; تر. و تقديم إمام عبد الفتاح إمام. 
 سم.  24ص. : غالف مصور: ملون ;  412 -. 1999

  سجية جمعي    .8512

 الجزائر : مركز -مجتمع المعلومات في توجهات األبحاث الجامعية في الجزائر [نص مطبوع] / سجية جمعي. 

  سم.24: ملون ومصور ;  128ص. -البحوث والدراسات حول الجزائر والعالم : [د.ن], [د.ت]. 

  9789931929802ر.د.م.ك 

SH/1-020-240/1, SH/1-020-240/2 

  سحاب، نورة    .8513

المدية : جامعة  -م) [نص مطبوع] / نسيمة موسوس; نورة سحاب.  16ه/10المجتمع اإلسطنبولي في القرن (
  سم. 27*21ورقة ;  87 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1309/1 

  سحاري علي، عباس    .8514

إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي بين الطلبة الجامعيين [نص مطبوع] / مصطفى ربوح; عباس سحاري علي.  
  م. س 30*21ورقة ;  195 -.  2017المدية : جامعة المدية,  -

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.928/1 

  سحاري، مسعود    .8515

المدية :   -دور اإلشهار التلفزيوني في تنشئة السلوك اإلستهالكي لدى الطفل [نص مطبوع] / مسعود سحاري. 
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2017جامعة المدية, 

 2017صال و عالقات عامة : المدية : ل م د : ات -ماستر

MMA.SH.860/1 

  سحاري، مصطفى    .8516

عمان :   -السيادة الوطنية في ظل التدفق اإلعالمي الدولي [نص مطبوع] : الجزائر أنموذجا / مصطفى سحاري. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  251 -. 2016دار غيداء, 

 9789957962791ر.د.م.ك 



SH/1-001.5-782/1, SH/1-001.5-782/2 

  سحتات، فايزة    .8517

تمويل الحمالت العسكرية من خالل كتاب المن باإلمامة إلبن صاحب الصالة [نص مطبوع] / إلهام مهدي; فايزة 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  84 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -سحتات. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1893 

  سحري , محمد الطاهر    .8518

 -. 2005الجزائر : مطبعة سيبوس,  -رحلة فى عالم األساطير السومرية [نص مطبوع] / محمد الطاهر سحري. 

  سم.24ص ; 238

 9947010678ر.د.م.ك 

1-953-237/1, 1-953-237/2 

  سحري, محمد الطاهر    .8519

الجزائر : مطبعة المعارف,  -مد الطاهر سحري. األول, مختصر تاريخ الدولة العثمانية [نص مطبوع] / مح 
  سم.24*16ص. : ملون ومصور ; 209 -. 2008

  9789947025024ر.د.م.ك 

 محتوي في : , األول

SH/1-953-323.1/6, SH/1-953-323.1/7 

  سحلي، محمد الشريف   .8520

 ,ANEP: منشورات  الجزائر -األمير عبد القادر [نص مطبوع] : فارس اإليمان / محمد الشريف سحلي. 

  سم.21ص. : مص. ; 144 - .2008

 9789947213889ر.د.م.ك 

1-965-578/1, 1-965-578/2 

  سحنون، زبير    .8521

ورقة  145 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -اإلتصال التنظيمي وعالقته باألداء [نص مطبوع] / زبير سحنون. 
  سم. 21*21; 

 2018مدية : ل م د : علم االجتماع : ال -ماستر

MMA.SS.987/1 

  سحنين، عمر   .8522

المدية  -قصور مدينة الجزائر في العهد العثماني [نص مطبوع] : قصر الداي / عبد المجيد سالمي; عمر سحنين. 
  سم.  30*21ورقة ;  118 -. 2016: جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.356/1 

  سحنين، وفاء   .8523

  -بايلك الغرب من خالل مذكرات الرحلة واألسر [نص مطبوع] : تيدنا أنموذجا / مباركة زيتوني; وفاء سحنين. 

  ورقة.  27*21ورقة ;  120  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر



MMA.SH.1349/1 

  سحيري، عقيلة    .8524

وعالقتها بالفعالية الذاتية عند مستشار التوجيه و اإلرشاد المدرسي والمهني [نص مطبوع] / عقيلة  جودة الحياة
  سم. 30*21ورقة ;  178 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -سحيري. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.914/1 

  سخنيني، عصام    .8525

عمان :  -مي [نص مطبوع] : رؤية معاصرة للتاريخ / عصام سخنيني. بحوث في التاريخ العربي اإلسال
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  390 -. 2013الرضوان, 

 9789957761318ر.د.م.ك  -ملحق. 

SH/1-953-634/1, SH/1-953-634/2 

  سخنيني، عصام محمد    .8526

عمان : دار   -عصام محمد سخنيني.  /المستشرقون و مصطلحات التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] : تحليل و نقد 
  سم.24ص. : مص. مل. ; 167 -. 2007جرير, 

 9789957380922ر.د.م.ك  -ص. 167-ص163ص -بيبليو.ص

1-953-463/4, 1-953-463/2 

  سدار، سمراء    .8527

 -المعالجة اإلعالمية لقضية الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" [نص مطبوع] / لبنى لحرش; سمراء سدار. 

  سم.  27*21ورقة ;  89  -. 2019مدية : جامعة المدية, ال

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1286/1 

  سديري الهاشمي، يوسف   .8528

دور العالقات اإلنسانية للفئات المهنية في تحديد نوعية التقييم المهني داخل التنظيم [نص مطبوع] / يوسف  
  .CDسم +  30*21ورقة ;   160 -. 2014جامعة المدية,  المدية : -سديري الهاشمي. 

 2014ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA078/1 

  سراج, محمد احمد    .8529

 456 -. 1989القاهرة : دار الثقافة العلمية,   -النظام المصرفي في اإلسالم [نص مطبوع] / محمد احمد سراج. 

 سم.  24ص. ; 

1-250-37/1 

  سراج, محمد احمد    .8530

ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة فقهية مقارنة بأحكام المسؤولية التقصيرية في القانون  
 سم. 24ص. ;  480 -. 1993بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر,  -محمد احمد سراج.  /

1-250-45/1 



    سراج, محمد احمد  .8531

 454 -. 1989القاهرة : دار الثقافة للنشر,   -النظام المصرفي اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد احمد سراج. 

 سم.  24ص. ; 

1-250-57/1 

  سرحان, سمير    .8532

 -. 2006القاهرة : هال للنشر و التوزيع,  -تجارب جديدة في الفن المسرحي [نص مطبوع] / سمير سرحان.  

  سم. 14*21ص. : غالف مصور ;  300

 181356977ر.د.م.ك 

1-792-41/1, 1-792-41/2 

  سرحان, منير المرسي    .8533

.  2003بيروت : دار النهضة العربية,  -. 04ط. -في اجتماعيات التربية [نص مطبوع] / منير المرسي سرحان. 

 سم.24ص. : غالف ملون ; 287 -

SS/1-370-161/1, SS/1-370-161/2 

رسي  سرحان, منير الم  .8534  

.  1973القاهرة : مكتبة االنجلو مصرية,  -منير المرسي سرحان.  / [Texte imprimé] في اجتماعيات التربية

سم 17*24ص. ;  272 - . 

SS/1-370-1141/1 

  سرحان، محمد علي    .8535

 دمشق -أمركة العولمة في الشرق األوسط وآسيا الوسطى [نص مطبوع] : مثلث الخيرات / محمد علي سرحان. 

  سم. 24ص : غالف ملون ;   232 -. 2007: صفحات للنشر و التوزيع, 

 ببليوغرافيا

1-320-479/1 

  سرقمة, عاشور   .8536

الجزائر :   -الرقصات و األغاني الشعبية بمنطقة توات [نص مطبوع] : مدخل للذهنية الشعبية / عاشور سرقمة. 
 سم. 24ص. ;  136 -. 2004دار الغرب للنشر, 

1-790-14/1, 1-790-14/2 

  سرهنك, اسماعيل   .8537

القاهرة : المطبعة  -حقائق األخبار عن دول البحار [نص مطبوع] : الجزء الثاني و الثالث / اسماعيل سرهنك. 
 سم.19*26ص ;  128ص+584 -. 1923األميرية, 

SH/1-953-123.2/1 

  سرهنك, اسماعيل   .8538

القاهرة : المطبعة األميرية, (   -ص مطبوع] : الجزء األول / اسماعيل سرهنك. حقائق األخبار عن دول البحار [ن
 سم. 19*26.5ص. ; 772 -ه). 1312

SH/1-953-123.1/1 



  سرود، صبرينة    .8539

المدية :   -علماء الجزائر ودورهم السياسي خالل العهد العثماني [نص مطبوع] / سهام بومنير; صبرينة سرود. 
  سم.  27*21ورقة ;  82 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1326/1 

  سرور, محمد جمال الدين   .8540

 -قيام الدولة العربية اإلسالمية في حياة محمد صلى هللا عليه وسلم [نص مطبوع] / محمد جمال الدين سرور. 

  سم. 17*24ايض. ;  ص. : 220 -. 1966القاهرة : دار الفكر العربي,  -. 5ط.

 218-199ص: -كشاف ص 197 -192ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-22/1 

  سروش، عبد الكريم    .8541

الصراطات المستقيمة [نص مطبوع] : قراءة جديدة لنظرية التعددية الدينية / عبد الكريم سروش; أحمد القبانجي. 
  .سم 15×22ص. ;  327 -. 2009بيروت : االنتشار العربي,  -

 9789953529998ر.د.م.ك 

SH/1-210-98/1, SH/1-210-98/2 

  سروش، عبدالكريم    .8542

بيروت :  -التراث و العلمانية [نص مطبوع] : البنى و المرتكزات : الخلفيات و المعطيات / عبدالكريم سروش. 
  سم.  21ص : غالف ملون ;   338 -. 2009االنتشار العربي, 

 9788144040027ر.د.م.ك 

1-320-441/1, 1-320-441/2 

  سرية, عصام نور    .8543

. 2006اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -دور المرأة في تنمية المجتمع [نص مطبوع] / عصام نور سرية. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  84 -

SS/1-301-193/1, SS/1-301-193/2 

  سرية, عصام نور    .8544

ص. 102 -. 2006اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -وع] / عصام نور سرية. سيكولوجية التعلم [نص مطب
 سم. 24: غالف مصور ; 

SS/1-370-107/1, SS/1-370-107/2 

  سرية, عصام نور    .8545

اإلسكندرية : مؤسسة شباب   -اإلسالم و تحديات القرن الحادي و العشرون [نص مطبوع] / عصام نور سرية. 
 سم. 24ص. ;  124 -. 2004الجامعة, 

1-210-67/1 

  سرية, عصام نور    .8546

اإلسكندرية : مؤسسة شباب   -العولمة و أثرها في المجتمع اإلسالمي [نص مطبوع] / عصام نور سرية. 
 سم. 24ص. ;  120 -. 2005الجامعة, 



SH/1-210-41/1, SH/1-210-41/2 

  سسكند، رون    .8547

نظرية الواحد في المئة [نص مطبوع] : بحث في العمق في تعقب الواليات المتحدة ألعدائها عبر تطبيق نظرية  
 The one percentالواحد في المئة التي ابتدعها نائب الرئيس ديك تشيني في الحرب على اإلرهاب = 

doctrine  .سم. 17*24ص ;  384 -. 2006بيروت : الدار العربية للعلوم,  -/ رون سسكند; ميشيل دانو 

1-320-348/1, 1-320-348/2 

  سعاد العقون    .8548

الجزائر : مركز البحوث والدراسات حول الجزائر  -مدخل إلدارة األزمات [نص مطبوع] / سعاد العقون. 
  سم.24: غالف ملون ومصور ;  240ص. -. 2016والعالم : [د.ن], 

 9789931929840ر.د.م.ك 

sh1-658-55/1, sh1-658-55/2 

  سعادة, جودت أحمد   .8549

عمان : دار الشروق,  -تدريس مهارات التفكير [نص مطبوع] : مع مئات األمثلة التطبيقية / جودت أحمد سعادة. 
 سم. 24ص. ;  600 -. 2003

SS/1-370-70/1 

  سعادة, جودت أحمد   .8550

عمان :  -الدراسية [نص مطبوع] / جودت أحمد سعادة. صياغة األهداف التربوية و التعليمية في جميع المواد 
  سم. 24ص ;  680 -. 2005دار الشروق, 

 9957001302ر.د.م.ك 

SS/1-370-206/1, SS/1-370-206/2 

  سعادة،جودت أحمد   .8551

عمان : دار الشروق,  -. 1ط. -المنهج المدرسي للموهوبين و المتميزين [نص مطبوع] / جودت أحمد سعادة. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 447 -. 2009

 9789957003692ر.د.م.ك 

1-370-621/1, 1-370-621/2 

  سعادة،فوازعقل    .8552

ص. : غالف مصور 463 -. 2011عمان : دار الشروق للنشر,  -التعلم النشط [نص مطبوع] / فوازعقل سعادة. 
  سم. 24; 

 9957002686ر.د.م.ك 

1-370-654/1, 1-370-654/2 

  د الدين, نادية سع  .8553

عمان : دار   -الصهيونية و النازية و إشكالية التعايش السلمي مع اآلخر [نص مطبوع] / نادية سعد الدين. 
 سم.24ص ; 368 -. 2004الشروق, 

1-320-256/1, 1-320-256/2 



  سعد هللا ، أبو القاسم    .8554

. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -سعد هللا. على خطى المسلمين [نص مطبوع] : حراك في التناقض / أبو القاسم 

  سم. 24ص. ;  379 -

 9789947912089ر.د.م.ك 

SH/1-953-637/1 

  سعد هللا ، فوزي    .8555

الجزائر : دار االرشاد,  -قصبة الجزائر .. [نص مطبوع] : الذاكرة ، الحاضر و الخواطر / فوزي سعد هللا. 
  سم.  16.5*23ص. : غالف مصور. ;  366 -. 2013

 9789947988178ر.د.م.ك 

SH/1-965-906/2, 1-965-906/1 

  سعد هللا ،أبو القاسم    .8556

شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة [نص مطبوع] : دراسات في األدب الجزائري الحديث / أبو القاسم سعد هللا. 
ل الدكتور أبو القاسم سعد (مجموعة أعما -سم.  24ص. ;  137ص.+ 305 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -

 هللا). 

1-928-114/1 

  سعد هللا, أبو القا سم    .8557

 -تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : من القرن العاشر الى الرابع عشر الهجري / أبو القا سم سعد هللا. 

  سم.24ص. ;  520 -. 1981الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 

 515- 469ص: -ببليوغرافيا ص

1-965-44.2/1, 1-965-44.2/2 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8558

الجزائر :   -منقحة.  2ط. -أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : القسم األول / أبو القاسم سعد هللا. 
  سم.23ص. ; 412 -. 1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 

 407-377ص: -كشاف ص

1-965-23.1/1, 1-965-23.1/2 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8559

الجزائر : الشركة الوطنية للنشر  -الحركة الوطنية الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبو القاسم سعد هللا. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 428 -. 1983و التوزيع, 

 517-501ص: -كشاف ص 499-497ص: -ملحق ص 495-467ص: -بيبليوغرافيا ص

1-965-33.2/1, 1-965-33.2/2 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8560

 -. 1969بيروت : منشورات دار اآلداب,   -الحركة الوطنية الجزائرية [نص مطبوع] / أبو القاسم سعد هللا. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 556

 556-531ص: -كشاف ص 527-504ص: -بيبليوغرافيا ص 503-477ص: -ملحق ص

1-965-34/1, 1-965-34/2 



  سعد هللا, أبو القاسم    .8561

لبنان : دار الغرب   -/ أبو القاسم سعد هللا.  1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : الجزء األول 
 سم.24ص. ; 529 -. 1998اإلسالمي, 

1-965-108.1/1, 1-965-108.1/2 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8562

لبنان : دار الغرب   -/ أبو القاسم سعد هللا.  1830-1500لجزء الثاني تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : ا
 سم. 24ص. ;  453 -. 1998اإلسالمي, 

1-965-108.2/5, 1-965-108.2/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8563

الغرب  الجزائر : دار  -/ أبو القاسم سعد هللا.  1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : الجزء الثالث 
 سم. 24ص. ;  454 -. 1998اإلسالمي, 

1-965-108.3/5, 1-965-108.3/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8564

لبنان : دار الغرب   -/ أبو القاسم سعد هللا.  1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : الجزء الرابع 
 سم. 24ص. ;  541 -. 1998اإلسالمي, 

1-965-108.4/5, 1-965-108.4/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8565

لبنان : دار الغرب   -/ أبو القاسم سعد هللا.  1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : الجزء الخامس 
 سم. 24ص. ;  621 -. 1998اإلسالمي, 

1-965-108.5/1, 1-965-108.5/2 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8566

لبنان : دار الغرب   -/ أبو القاسم سعد هللا.  1954-1830الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : الجزء السادس  تاريخ
 سم. 24ص. ;  456 -. 1998اإلسالمي, 

1-965-108.6/5, 1-965-108.6/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8567

لبنان : دار الغرب   -م سعد هللا. / أبو القاس 1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : الجزء الثامن
 سم. 24ص. ;  478 -. 1998اإلسالمي, 

1-965-108.8/5, 1-965-108.8/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8568

لبنان : دار الغرب اإلسالمي,  -تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : الجزء التاسع / أبو القاسم سعد هللا. 
 سم.24ص. ; 357+11 -. 1998

1-965-108.9/5, 1-965-108.9/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8569

الجزائر : عالم المعرفة : دار   -الحركة الوطنية الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء األول / أبو القاسم سعد هللا. 



  سم.30ص ; 430 -. 2009الرائد, 

 9789947912423ر.د.م.ك  -ص.  416 -ص. 397بيبليوغرافيا : 

1-965-182.1.1/1, 1-965-182.1.1/2 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8570

الجزائر : عالم المعرفة : دار   -الحركة الوطنية الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبو القاسم سعد هللا. 
  سم.30ص. ; 494 -. 2009الرائد, 

 9789947912423ر.د.م.ك  -ص.  439 -ص. 421ص. مالحق:  472 -ص. 443بيبليو: 

1-965-182.2/4, 1-965-182.2/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8571

. 2009الجزائر : عالم المعرفة,  -الحركة الوطنية الجزائرية [نص مطبوع] : الجزءالثالث / أبو القاسم سعد هللا. 

  سم. 25ص. ;  302 -

 9789947912423ر.د.م.ك   -ص.  275 -ص. 261مالحق:

1-965-182.3/4, 1-965-182.3/1 

  عد هللا, أبو القاسم  س  .8572

الجزائر : عالم   -[نص مطبوع] : الجزء األول / أبو القاسم سعد هللا.  1900-1860الحركة الوطنية الجزائرية 
  سم. 25ص ; 655 -. 2009المعرفة : دار الرائد, 

 9789947912423ر.د.م.ك  -ص.  612 -ص. 601بيبليوغرافيا : 

SH/1-965-81.1/5, SH/1-965-81.1/6 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8573

الجزائر : دار   -محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث [نص مطبوع] : بداية االحتالل / أبو القاسم سعد هللا. 
  سم. 30ص. : مجلد ; 194 -الرائد : دار المعرفة, [د.ت]. 

 978994791523ر.د.م.ك  -ص.  175 -ص. 173بيبليوغرافيا : 

1-965-180/1, 1-965-180/2 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8574

الجزائر : عالم   -. 03ط  -أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : الجزء األول / أبو القاسم سعد هللا. 
  سم. 325ص. ; 409 -. 2009المعرفة : دار الرائد, 

 9789947912463ر.د.م.ك 

1-965-301.1/4, 1-965-301.1/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8575

الجزائر : عالم المعرفة :   -أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أبو القاسم سعد هللا. 
  سم. 25ص. ;  396 -. 2009دار الرائد, 

 1789947912463ر.د.م.ك 

1-965-301.2/4, 1-965-301.2/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8576

الجزائر : عالم المعرفة :   -طبوع] : الجزء الثالث / أبو القاسم سعد هللا. أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر [نص م



  سم. 25ص. ;  397 -. 2009دار الرائد, 

 9789947912463ر.د.م.ك 

1-965-301.3/4, 1-965-301.3/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8577

الجزائر : عالم المعرفة :   -القاسم سعد هللا. أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : الجزء الرابع / أبو 
  سم. 25ص. ;  238 -. 2009دار الرائد, 

 978994791246ر.د.م.ك 

1-965-301.4/4, 1-965-301.4/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8578

لمعرفة  الجزائر : عالم ا  -أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : الجزء الخامس / أبو القاسم سعد هللا. 
  سم. 25ص. ; 334 -. 2009: دار الرائد, 

 9789947912463ر.د.م.ك 

1-965-301.5/4, 1-965-301.5/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8579

[نص مطبوع] : أفكار جامحة ومنطلقات فكرية والجدل الثقافي وقضايا شائكة / أبو  1تأمالت وأفكار المجلد 
 سم.24ص. ; 161+332+292 -. 2005ار الغرب اإلسالمي, لبنان : د -. 2ط. -القاسم سعد هللا. 

1-965-491.1/5, 1-965-491.1/4 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8580

.  2ط. -[نص مطبوع] : هموم حضارية وخارج السرب وحوارات / أبو القاسم سعد هللا.  2تأمالت وأفكار المجلد 

 سم.24ص. ; 223+295 -. 2005لبنان : دار الغرب اإلسالمي,  -

1-965-491.2/4, 1-965-491.2/5 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8581

  -. 2ط. -[نص مطبوع] / أبو القاسم سعد هللا.  2 - 1المجلد األول  1900- 1830الحركة الوطنية الجزائرية 

 سم.24ص. ; 655+430 -. 2005لبنان : دار الغرب اإلسالمي, 

1-965-497.1/4, 1-965-497.1/5 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8582

  -. 5ط. -[نص مطبوع] / أبو القاسم سعد هللا.  4 - 3المجلد الثاني  1945- 1900الحركة الوطنية الجزائرية 

 سم.24ص. ; 302+493 -. 2005لبنان : دار الغرب اإلسالمي, 

1-965-497.2/4, 1-965-497.2/5 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8583

La Montée du Nationalisme en Algérie نص   6 - 5, الحركة الوطنية الجزائرية المجلد الثالث]
: دار  لبنان  -. 4ط. -مطبوع] : محاضرات في تاريح الجزائر الحديث بداية االحتالل / أبو القاسم سعد هللا. 

  سم. 24ص. ; 325 -. 2005الغرب اإلسالمي, 

 La Montée du Nationalisme en Algérieمحتوي في : 

1-965-497.3/4, 1-965-497.3/5 



  سعد هللا, أبو القاسم    .8584

لبنان : دار    -. 4ط. -[نص مطبوع] / أبو القاسم سعد هللا.  2 - 1أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر المجلد األول 
 سم.24ص. ; 396+407 -. 2005رب اإلسالمي, الغ

1-965-496.1/1, 1-965-496.1/2 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8585

لبنان :  -. 2ط. -[نص مطبوع] / أبو القاسم سعد هللا.  5 - 4 - 3أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر المجلد الثاني 
 سم.24ص. ; 334+238+397 -. 2005دار الغرب اإلسالمي, 

1-965-496.2/1, 1-965-496.2/2 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8586

[نص مطبوع] / أبو القاسم سعد  1960 - 1958الجزء الثاني  1957 - 1956مسار قلم يوميات الجزء األول 
 سم. 24ص. ; 351+298 -. 2005لبنان : دار الغرب اإلسالمي,  -. 2ط. -هللا. 

1-965-498/4, 1-965-498/5 

  أبو القاسم   سعد هللا,  .8587

لبنان : دار  -. 2ط.  -أعالم وبيئات رائد التجديد اإلسالمي لمحمد بن العنابي [نص مطبوع] / أبو القاسم سعد هللا. 
 سم.24ص. ; 270+255 -. 2005الغرب اإلسالمي, 

1-965-494/4, 1-965-494/5 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8588

لبنان : دار الغرب  -. 2ط. -/ أبو القاسم سعد هللا.  2-1د األولتاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : المجل
 سم. 24ص. ; 453+529 -. 2005اإلسالمي, 

1-965-492.1/4, 1-965-492.1/5 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8589

ب لبنان : دار الغر -. 2ط. -/ أبو القاسم سعد هللا.  4-3تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : المجلد الثاني 
 سم. 24ص. ; 541+454 -. 2005اإلسالمي, 

1-965-492.2/4, 1-965-492.2/5 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8590

لبنان : دار الغرب  -. 2ط. -/ أبو القاسم سعد هللا.  6-5تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : المجلد الثالث 
 سم. 24ص. ; 456+621 -. 2005اإلسالمي, 

1-965-492.3/4, 1-965-492.3/5 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8591

لبنان : دار الغرب  -. 2ط. -/ أبو القاسم سعد هللا.  8-7تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : المجلد الرابع 
 ص.478+480 -. 2005اإلسالمي, 

1-965-492.4/4, 1-953-492.4/5 



  سعد هللا, أبو القاسم    .8592

لبنان : دار الغرب   -. 2ط. -ائر الثقافي [نص مطبوع] : المجلد الخامس فهارس / أبو القاسم سعد هللا. تاريخ الجز
 سم.24ص. ; 357 -. 2005اإلسالمي, 

1-965-492.5/4, 1-965-492.5/5 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8593

وت : دار الغرب اإلسالمي, بير -بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي [نص مطبوع] / أبو القاسم سعد هللا. 
 .17*سم 24ص ;  558 -. 2003

SH/1-953-209/3, SH/1-953-209/1 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8594

لبنان   -. 2ط.  -[نص مطبوع] : حكاية العشاق في الحب واالشتياق / أبو القاسم سعد هللا.   3تحقيق التراث المجلد 
 سم.24 ص. ;166+173 -. 2005: دار الغرب اإلسالمي, 

1-953-378.3/4, 1-953-378.3/5 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8595

لبنان :  -. 2ط. -[نص مطبوع] : رحلة ابن حمادوش الجزائري / أبو القاسم سعد هللا.  2تحقيق التراث المجلد 
 سم.24ص. ; 108+ 366 -. 2005دار الغرب اإلسالمي, 

1-953-378.2/4, 1-953-378.2/5 

  , أبو القاسم  سعد هللا  .8596

لبنان : دار الغرب  -. 2ط. -[نص مطبوع] : تاريخ العدواني / أبو القاسم سعد هللا.  1تحقيق التراث المجلد 
 سم. 24ص ; 277+369 -. 2005اإلسالمي, 

1-953-378.1/4, 1-953-378.1/5 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8597

لبنان : دار  -.  2ط. -مطبوع] / أبو القاسم سعد هللا.  أضواء تاريخية بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي [نص
 سم.24ص. ; 308+558 -. 2005الغرب اإلسالمي, 

1-953-377/4, 1-953-377/5 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8598

ميالدي / أبو القاسم  20-16تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر الى الرابع عشر الهجري [نص مطبوع] : 
  سم.25ص. : غالف ملون ; 602  -. 1980الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع,  -هللا. سعد 

 593-539ص: -كشاف ص

1-965-44.1/1, 1-965-44.1/2 

  سعد هللا, أبو القاسم    .8599

  لبنان : دار الغرب -/ أبو القاسم سعد هللا.  1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : الجزء السابع

 سم. 24ص. ;  480 -. 1998اإلسالمي, 

1-965-108.7/5, 1-965-108.7/1 



  سعد هللا, الطاهر    .8600

  -عالقة القدرة على التفكير اإلبتكاري بالتحصيل الدراسي [نص مطبوع] : دراسة سيكولوجية / الطاهر سعد هللا. 

  سم.  22ص. ;  328 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 328-319مالحق ص ص: 318-309وغرافيا ص ص: بيبلي 

SS/1-370-17/1, SS/1-370-17/2 

  سعد هللا, علي    .8601

ص. ;  402 -. 2003عمان : دار مجدالوي,   -نظرية الدولة في الفكر الخلدوني [نص مطبوع] / علي سعد هللا. 
  سم. 24

 9957021133ر.د.م.ك 

1-320-95/1, 1-320-95/2 

  د علي سعد هللا, محم  .8602

  -. 2001اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,  -في تاريخ مصر القديمة [نص مطبوع] / محمد علي سعد هللا. 

 ). 1(دراسات في تاريخ مصر و الشرق األدنى القديم ;  -. 17سم*24ص. : غالف ملون ; 262

SH/1-953-152/1, SH/1-953-152/2 

  سعد هللا, محمد علي   .8603

اإلسكندرية : دار   -. 02ط. -ر القديمة [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد علي سعد هللا. في تاريخ مص
(دراسات في تاريخ مصر و الشرق األدنى  -. 17سم*24ص. : غالف ملون ; 416 -. 2002المعرفة الجامعية, 

 القديم).

SH/1-953-157.1/1, SH/1-953-157.1/2 

  سعد هللا,أبو القاسم    .8604

بيروت   -. 2ط.  -[نص مطبوع] : أفكار جامحة و منطلقات فكرية / أبو القاسم سعد هللا.  1تأمالت وأفكار المجلد 
 سم.24ص. ; 161 -. 2005: دار الغرب, 

1-965-436/1 

  سعد هللا,أبو قاسم    .8605

 -ألمريكية و البريطانية / أبو قاسم سعد هللا. بحوث في التاريخ عن الجزائر [نص مطبوع] : من الدوريات ا

  سم.24ص. ; 87 -. 2010الجزائر : منشورات المركز الوطني, 

 9961846117ر.د.م.ك 

1-965-432/8, 1-965-432/2 

  سعد هللا، ابو القاسم    .8606

إلسالم عبد الكريم  الطبيب الرحالة ابن حمادوش الجزائري ويليه القاضي األديب الشاذلي القسنطيني ويليه شيخ ا
ص.  255ص+ 165ص+133 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -الفكون [نص مطبوع] / ابو القاسم سعد هللا. 

 سم. 17*24; 

1-920-38/1 

  سعد هللا، أبو القاسم    .8607

  -. / أبو القاسم سعد هللا 1850-1775المفتي الجزائري [نص مطبوع] : ابن العنابي رائد التحرير الجزائري 



  سم. 30*24ص. ;  151  -. 2011الجزائر : موفم للنشر, 

 978993100129ر.د.م.ك 

1-920-19/1, 1-920-19/2 

  سعد هللا، أبو القاسم    .8608

الجزائر : عالم   -أعيان من المشارقة والمغاربة [نص مطبوع] : تاريخ عبد الحميد بيك / أبو القاسم سعد هللا. 
 سم. 17*24ص. ;   270 -. 2011المعرفة, 

1-920-36/1 

  سعد هللا، أبوالقاسم    .8609

الجزائر : دار   -. 2ط. -/ أبوالقاسم سعد هللا.  1962-1954تاريخ الجزائر الثقافي [نص مطبوع] : الجزء التاسع 
  سم. 24ص. ;  683 -. 2009البصائر, 

 9789961887295ر.د.م.ك 

  سعد هللا،ابو القاسم    .8610

ص. ; 320 -. 2006لبنان : دار الغرب االسالمي,  -. 1ط. -] / ابو القاسم سعد هللا. مجادلة اآلخر [نص مطبوع 
  سم.24

1-965-501/2, 1-965-501/1 

  سعد هللا،أبو القاسم    .8611

الجزائر : دار المعرفة,   -/ أبو القاسم سعد هللا.  1957-1956مسار قلم يوميات الجزء األول [نص مطبوع] : 
 سم.17*سم24ص. ; 298 -. 2011

1-965-412.1/1 

  سعد هللا،أبو القاسم    .8612

الجزائر : عالم المعرفة,   -/ أبو القاسم سعد هللا.  1957-1956مسار قلم يوميات الجزء الثاني [نص مطبوع] : 
 سم.17سم*24ص. ; 351 -. 2011

1-965-412.2/1 

  سعد هللا،أبو القاسم    .8613

 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -ثالث / أبو القاسم سعد هللا. مسار قلم يوميات [نص مطبوع] : الجزء ال

 سم. 17سم*24ص. ; 493

1-965-412.3/1 

  سعد هللا،أبو القاسم    .8614

  -/ أبو القاسم سعد هللا.  1980الى أكتوبر   1975مسار قلم يوميات [نص مطبوع] : الجزء الرابع : من فاتح 

 سم.17سم*24ص. ; 478 -.  2011الجزائر : عالم المعرفة, 

1-965-412.4/1 

  سعد هللا،أبو القاسم    .8615

الجزائر : عالم   -/ أبو القاسم سعد هللا.  1999-1993مسار قلم يوميات [نص مطبوع] : الجزء السادس : 
 سم.17سم*24ص. ; 556 -. 2011المعرفة, 



1-965-412.6/1 

  سعد هللا،أبو القاسم    .8616

لحديث بداية اإلحتالل [نص مطبوع] : خالصة تاريخ الجزائر المقاومة و محاضرات في تاريخ الجزائر ا 
  سم.17سم×24ص. ; 214 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -. / أبو القاسم سعد هللا. 1962-1830التحرير

 9789947912523ر.د.م.ك 

1-965-527/1 

  سعد هللا،أبو القاسم    .8617

 24ص. ;  309 -. 2011الجزائر : عالم المعرفة,  -القاسم سعد هللا. شعوب...و قوميات [نص مطبوع] / أبو 

  (ذاكرة الجزائر). -سم. 

 9789961887363ر.د.م.ك 

1-902-123/1 

  سعد هللا،أبو القاسم    .8618

الجزائر :   -.  3ط  -/ أبو القاسم سعد هللا.  1962-1954تاريخ الجزائر الثقافي. [نص مطبوع] : الجزء التاسع 
  سم.24ص. : غالف ملون ; 683 -. 2009البصائر : [د.ن], دار 

 9789961887295ر.د.م.ك 

SH1-965-914.9/1 

  سعد هللا،فوزي    .8619

الجزائر : دار   -صفحات مجهولة من الغناء األندلسي بتلمسان و مدن أخرى [نص مطبوع] / فوزي سعد هللا. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 714 -. 2011قرطبة, 

 9789947907306ر.د.م.ك 

1-780-5/1, 1-780-5/2 

  سعد دحلب    .8620

  -الجزائر : منشورات دحلب, [د.ت].  -المهمة منجزة من أجل إستقالل الجزائر [نص مطبوع] / سعد دحلب. 

 سم. 24ص. : ايض. ; 340

1-965-79/1 

  سعد, اسماعيل علي   .8621

 -. 2004القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -. أسس علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] / اسماعيل علي سعد

  سم. 24ص. ;  340

 335ص.  - 321بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-33/10, SS/1-301-33/11 

  سعد, اسماعيل علي   .8622

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -نظرية القوة في اإلتصال اإلنساني [نص مطبوع] / اسماعيل علي سعد. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  319 -. 2006

SS/1-301-187/1, SS/1-301-187/2 



  سعد, اسماعيل علي   .8623

.  2002اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -دراسات في العلوم السياسية [نص مطبوع] / اسماعيل علي سعد. 

 سم. 24ص. ;  440 -

1-320-171/1, 1-320-171/2 

  سعد, اسماعيل علي   .8624

 298 -. 2003اإلسكندرية : دار المعرفة الجديدة,  -قضايا علم السياسة [نص مطبوع] / اسماعيل علي سعد. 

 سم.  24ص. ; 

1-320-57/1, 1-320-57/10 

  سعد, اسماعيل علي   .8625

عرفة  اإلسكندرية : دار الم -في المجتمع و السياسة [نص مطبوع] / اسماعيل علي سعد, السيد عبد الحليم الزيات. 
 سم. 24ص. ;  396 -. 2003الجامعية, 

1-320-83/1, 1-320-83/2 

  سعد, اسماعيل علي   .8626

مبادىء علم السياسة [نص مطبوع] : دراسة في العالقة بين علم السياسة و السياسة اإلجتماعية / اسماعيل علي  
 سم. 24ص. ;  440 -. 2004اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -سعد. 

1-320-81/1, 1-320-81/10 

  سعد, اسماعيل علي   .8627

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -اإلتجاهات الحديثة في علم االجتماع [نص مطبوع] / اسماعيل علي سعد. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  362 -. 2006

SS/1-301-153/1, SS/1-301-153/2 

  سعد, إسماعيل علي   .8628

اإلسكندرية : دار المعرفة  -قوة في علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] / إسماعيل علي سعد. نظرية ال
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  318 -الجامعية, د.ت. 

SS/1-301-321/1, SS/1-301-321/2 

  سعد, إسماعيل علي   .8629

سكندرية : دار المعرفة اإل -اإلتصال اإلنساني في الفكر اإلجتماعي [نص مطبوع] / إسماعيل علي سعد. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  336 -. 2009الجامعية, 

SS/1-301-339/1, SS/1-301-339/2 

  سعد, إسماعيل علي   .8630

 -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -قضايا المجتمع و السياسة [نص مطبوع] / إسماعيل علي سعد. 

 م.س24ص. : غالف ملون ; 405

SS/1-370-162/1, SS/1-370-162/2 

  سعد, إسماعيل علي   .8631

القاهرة : دار المعرفة   -علم االجتماع السياسي بين السياسة و علم االجتماع [نص مطبوع] / إسماعيل علي سعد. 



  سم.  24ص. : غالف ملون ;  438 -. 2005الجامعية, 

 بيبليوغرافيا عند كل فصل 

SS/1-301-309/1 

  سعد, مراد علي عيسى    .8632

اإلسكندرية : مؤسسة  -الضعف في القراءة و أساليب التعلم [نص مطبوع] : النظرية / مراد علي عيسى سعد. 
  سم. 24ص. ;  418 -. 2006لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 9773276006ر.د.م.ك 

SS/1-370-79/1, SS/1-370-79/2 

  اعيل علي سعد، إسم  .8633

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -اإلتصال [نص مطبوع] : أساس التجمع البشري / إسماعيل علي سعد. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  274 -. 2011

 ص. 270 -ص. 267ص. بيبليوغرافيا :  266 -ص. 231المالحق : 

SS/1-301-888/1, SS/1-301-888/2 

  ر  سعد، سعاد جب  .8634

عمان :  -سيكولوجيا السياسة [نص مطبوع] : قراءات في أحداث ساخنةوشخصيات بارزة / سعاد جبر سعد. 
  سم. 17×24ص ;  280 -. 2007عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع : جدار للكتاب العالمي, 

 9789957700379ر.د.م.ك 

1-320-331/5, 1-320-331/6 

  سعد، مراد علي عيسى    .8635

العسر القرائي و الوعي الفونولوجي [نص مطبوع] : لدى تالميذ المرخلة االبتدائية : دليل التشخيص الفارق و 
ص. :  261 -. 2016القاهرة : المكتبة التربوية,  -التدخل / السيد محمود الفرحاتي; مراد علي عيسى سعد. 

  سم.  17*25غالف مصور.إيض. ; 

 9789777292832ر.د.م.ك   -ص.  256 -ص. 241و: بيبلي 

SS/1-370-1022/1, SS/1-370-1022/2 

  سعد،أحمد يوسف   .8636

مصر : المكتبة   -. 1ط. -الالمركزية في التعليم [نص مطبوع] : متطلبات اإلعداد المؤسسي / أحمد يوسف سعد. 
  سم. 24ص ; 368 -. 2009العصرية, 

 9773172376ر.د.م.ك 

1-370-619/1, 1-370-619/2 

 سعد،أمير فاضل    .8637

بحث في األصول البالغية و األبعاد الداللية في القرآن الكريم / أمير  : [Texte imprimé] الترتيب و المتابعة
سم 17*24ص. ;  264 -. 2011عمان : عالم الكتب الحديث,  -فاضل سعد.  . 

ISBN 9789957703868 

SH/1-220-102/1, SH/1-220-102/3 

  سعداوي، سميرة   .8638

اإلندفاع" وعالقته بالصحة النفسية لدى التالميذ الراسبين في إمتحان شهادة البكالوريا  -األسلوب المعرفي "التروي



  سم. 30*21ورقة ;  168 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / حنان يخلف; سميرة سعداوي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.624/1 

  سعداوي، سميرة   .8639

اإلندفاع" وعالقته بالصحة النفسية لدى التالميذ الراسبين في إمتحان شهادة البكالوريا  -األسلوب المعرفي "التروي
  سم. 30*21ورقة ;  168 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / حنان يخلف; سميرة سعداوي. 

 2016النفس : المدية : ل م د : علم  -ماستر

MMA.SC624/1 

  سعداوي، صخرية    .8640

دور إبن العلقمي في سقوط الخالفة العباسية من خالل كتاب إبن طباطبا "الفخري في اآلداب السلطانية" [نص  
  سم. 30*21ورقة ;  167 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / فضيلة ولد موسى; صخرية سعداوي. 

 2016م د : تاريخ : المدية :  ل  -ماستر

MMA.SH.469/1 

  سعدودي، فطوم    .8641

م) [نص مطبوع] / حسينة سعيداني;  1900/195القضية الفلسطينية في إهتمامات الحركة اإلصالحية الجزائرية (
  سم. 30*21ورقة ;  88 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -فطوم سعدودي. 

 2015  ل م د : تاريخ : المدية : -ماستر

MMA.SH.059/1 

  سعدون نصر هللا    .8642

  -بيروت : دار النهضة العربية, [د.ت].  -األولى.  -المدخل إلى علم التاريخ [نص مطبوع] / سعدون نصر هللا. 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 103

 9789953488233ر.د.م.ك 

1-902-43/1, 1-902-43/2 

  سعدي , عثمان    .8643

ص. : غالف    861 -. 2013: شركة دار األمة,  2013 -طبوع] / عثمان سعدي. الجزائر في التاريخ [نص م
  سم. 25مل. ; 

 9789961672921ر.د.م.ك 

1-965-787/3, 1-965-787/4 

  سعدي, عثمان    .8644

 -. 2000الجزائر : دار األمة,  -مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج [نص مطبوع] / عثمان سعدي. 

  سم.22ص. ; 186

 99610671120.ك ر.د.م

1-965-340/8, 1-965-340/4 

  سعدي، خميسي   .8645

الجزائر :   -) [نص مطبوع] / خميسي سعدي.   1962 - 1954معتقل الجرف بالمسيلة أثناء الثورة التحريرية ( 



  الجزائر).(وزارة الثقافة  -سم.  17*25ص. : غالف مل. ;  254 -. 2013توزيع,  -نشر   -دار االكاديمية طبع 

 9789961993194ر.د.م.ك 

1-965-846/1 

  سعدي، سارة    .8646

 94 -. 2019المدية : جامعة المدية,   -الصحة النفسية وتقدير الذات لدى المسنين [نص مطبوع] / سارة سعدي. 

  سم.  27*21ورقة ; 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1428/1 

  سعدي، سعيد    .8647

ه  8ه الى 5ركة اإلقتصادية و العسكرية لموانئ : (بجاية، جزائر بني مزغنة،تنس، وهران، هنين) من القرن الح
ورقة ;   112 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -) [نص مطبوع] / عمر بوخاري; سعيد سعدي. 11-14(

  سم. 30*21

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.261/1 

  سهام   سعدي،  .8648

دور تكنولوجيا اإلتصال في تحسين العالقات العامة داخل المؤسسة العمومية [نص مطبوع] / عقيلة خنفوف;  
  سم. 27*21ورقة ;  75 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -سهام سعدي. 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1267/1 

  سعفان, محمد أحمد   .8649

اإلرشاد النفسي / محمد أحمد -التربية الخاصة-المعلم [نص مطبوع] : إعداده ومكانته وأدواره في التربية العامة 
(دراسات تربوية و  -سم. 24ص. ; 315 -الجزائر : دار الكتاب الحديث, [د.ت].  -سعفان, سعيد طه محمود. 

  نفسية). 

 9773500365ر.د.م.ك 

1-370-396/1, 1-370-396/2 

  سعفان, محمد أحمد إبراهيم   .8650

دراسات في علم النفس و الصحة النفسية [نص مطبوع] : إضطراب إنفعال الغضب / محمد أحمد إبراهيم سعفان.  
  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 188 -. 2003الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -

 2032350977ر.د.م.ك 

SS/1-150-48/1, SS/1-150-48/2 

  سعفان، محمد أحمد إبراهيم   .8651

القاهرة : دار الكتاب الحديث : [د.م] :  -اإلرشاد النفسي الجماعي [نص مطبوع] / محمد أحمد إبراهيم سعفان. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  240 -. 2006دار الكتاب الحديث, 

 9773501280ر.د.م.ك 

SS/1-150-22/1, SS/1-150-22/2 



  دي, محمد العربي  سعو  .8652

/ محمد العربي  1962-1516البلدية : -المؤسسات المركزية و المحلية في الجزائر [نص مطبوع] : الوالية 
  سم. 17×24ص. ;   308 -. 2006الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -سعودي. 

 9789961009451ر.د.م.ك 

1-965-507/1, 1-965-507/2 

  غني سعودي, محمد عبد ال  .8653

القاهرة : مكتبة   -أوروبا الجديدة في شخصية القارة و شخصية األقاليم [نص مطبوع] / محمد عبد الغني سعودي. 
  سم. 24ص. ;  348 -. 2004األنجلو المصرية, 

 9770520373ر.د.م.ك 

1-940-27/1 

  سعودي، أمال   .8654

ابعة متوسط [نص مطبوع] / عبد الكريم مغسل;  التفاعل الصفي وعالقته بالتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة الر 
  سم. 27*21ورقة ;  162 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -أمال سعودي. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1064/1 

  سعودي، سارة    .8655

ة لدى األطفال التوحديين في تحسين المهارات الحسية الحركي TEACHفعالية البرنامج العالجي التربوي تيتش 
  سم. 27*21ورقة ;  216 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / سارة مزاري; سارة سعودي. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1425/1 

  سعودي، شيماء   .8656

 -. 2020لمدية : جامعة المدية, ا -دور الحوافز في تحقيق الرضا الوظيفي. [نص مطبوع] / شيماء سعودي. 

  سم.  27*21ورقة ;  102

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1669/1 

  سعودي، مسعودة    .8657

م) [نص مطبوع] / خديجة فايجة; مسعودة  1841م/1840معاهدتي لندن وإنعكاساتها على الدولة العثمانية (
  سم. 27*21ورقة ;  85 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -سعودي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1307/1 

  سعودي،منى عبد الهادي حسين    .8658

المدخل في تدريس العلوم [نص مطبوع] : تدريس العلوم في العالم المعاصر / النجدى أحمد عبد الرحمن; منى 
(سلسلة المراجع في التربية و علم  -سم. 24 -.  2002القاهرة : دار الفكر العربي,  -عبد الهادي حسين سعودي. 

  ). 4النفس الكتاب

 9771012142ر.د.م.ك 

1-370-405/4, 1-370-405/5 



  سعيد ، عبد التواب احمد   .8659

ص. ;  208 -. 2010عمان : دار الفكر,  - تاريخ اوروبا المعاصر [نص مطبوع] / عبد التواب احمد سعيد. 
  سم. 17*24

 9957077044ر.د.م.ك 

SH/1-940-83/1, SH/1-940-83/2 

  سعيد رحماني    .8660

"العبر" لعبد الرحمن بن خلدون / سعيد رحماني.  تاريخ الجزائر في القرون الوسطى [نص مطبوع] : من كتاب 
  سم. X 30 24ص. : غالف ملون. ;  799 -. 2011الجزائر : منشورات بونة للبحوث,  -

 9789961914373ر.د.م.ك   -ص.  774 -ص. 769بيبليو: 

1-965-509/1, 1-965-509/2 

  سعيد طه محمود   .8661

اإلرشاد النفسي / محمد أحمد -ه في التربية العامة التربية الخاصة المعلم [نص مطبوع] : إعداده و مكانته و أدوار
(دراسات  -سم.  24ص. ;  392 -. 2007القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -. 2ط.  -سعفان; سعيد طه محمود. 

  تربوية ونفسية). 

 9773500365ر.د.م.ك 

SS/1-370-60/1, SS/1-370-60/2 

  سعيد علماني، مريم    .8662

 -لمعلومات اإلدارية في تحسين األداء الوظيفي [نص مطبوع] / آمال سي موسى; مريم سعيد علماني. دور نظم ا

  سم.  30*21ورقة ;  120  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.258/1 

  سعيد, سعاد جبر    .8663

نسان و سيكولوجية اإلبتزاز السياسي [نص مطبوع] : مقاربات سيكولوجية / سعاد جبر سعيد.  إنتهاكات حقوق اإل 
 سم.  24ص ;   550 -. 2008عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  -

1-320-238/7, 1-320-238/6 

  سعيد, سعاد جبر    .8664

 -. 2007الكتب الحديث للنشر و التوزيع,  عمان : عالم -علم النفس المقارن [نص مطبوع] / سعاد جبر سعيد.  

  سم.24ص ; 477

 00517099579ر.د.م.ك 

SS/1-150-163/1, SS/1-150-163/2 

  سعيد, سعاد جبر    .8665

  -. 2007عمان : جدارا للكتاب العالمي,  -سيكولوجية التنشئة األسرية للفتيات [نص مطبوع] / سعاد جبر سعيد. 

  سم. 24ص. ; 194

 60317099579ر.د.م.ك 

SS/1-150-180/1, SS/1-150-180/2 



  سعيد, سعاد جبر    .8666

عمان : عالم الكتب الحديث   -سيكولوجيا التغيير في حياةاألفراد و المجتمعات [نص مطبوع] / سعاد جبر سعيد. 
  سم. 24ص ; 180 -. 2007للنشر و التوزيع, 

 97899577030ر.د.م.ك 

SS/1-150-191/1, SS/1-150-191/2 

  سعيد, سعيد عبد العزيز   .8667

  -إرشاد ذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] : إرشاد ذوي صعوبات التعلم... / سعيد عبد العزيز سعيد. 

  سم.24ص. : غالف مصور ; 398 -. 2008عمان : دار الثقافة العلمية, 

 4036169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-131/1, SS/1-370-131/2 

  سعيد, عاطف محمد    .8668

الدراسات اإلجتماعية [نص مطبوع] : طرق التدريس و اإلستراتجيات / عاطف محمد سعيد; محمد جاسم عبد  
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  332 -. 2008القاهرة : دار الفكر العربي,  -هللا. 

 97710232ر.د.م.ك 

SS/1-301-420/1, SS/1-301-420/2 

  , عبد المنعم  سعيد  .8669

القاهرة : نهضة مصر للطباعة,   -أمريكا والعالم الحرب الباردة ..وما بعدها [نص مطبوع] / عبد المنعم سعيد. 
  سم.24ص. ;  350 -. 2003

 5202714977ر.د.م.ك 

1-327-99/1, 1-327-99/2 

  سعيد، سعاد جبر    .8670

إربد : عالم الكتب   -. 1ط  -وع] / سعاد جبر سعيد. الذكاء اإلنفعالي وسيكولوجية الطاقة الالمحدودة [نص مطب
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  329 -. 2008الحديث للنشر و التوزيع ; عمان : جدارا للكتاب العالمي, 

 8013709957ر.د.م.ك 

SS/1-150-255/1, SS/1-150-255/2 

  سعيد، محمد   .8671

مطبوع] : دراسة في الجذور التاريخية لاليالف / محمد النسب و القرابة في المجتمع العربي قبل االسالم [نص 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  622 -. 2006بيروت : دار الساقي,  -سعيد. 

 1855164795ر.د.م.ك 

SS/1-301-742/1, SS/1-301-742/2 

  سعيد، يوسف بن بكير الحاج    .8672

الجزائر  -وإقتصادية وسياسية / يوسف بن بكير الحاج سعيد. تاريخ بني مزاب [نص مطبوع] : دراسة اجتماعية 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  256 -. 2007: [د.ن], 

 9789947241240ر.د.م.ك 

SH/1-965-1013/2, SH/1-965-1013/1 



  سعيدان، عمر   .8673

ص. ;   146 -. 2011الة, الجزائر : ث -عالقات اسبانياالقطالنية بتلمسان.. [نص مطبوع] / عمر سعيدان. 
  سم. 18*20

 9789947834985ر.د.م.ك 

1-965-523/1, 1-965-523/2 

  سعيداني, الطاهر    .8674

 -مذكرات الرائد الطاهر سعيداني [نص مطبوع] : القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض / الطاهر سعيداني. 

  سم.21ص. ; 238 -. 2010الجزائر : دار األمة, 

 99610671236ر.د.م.ك 

1-965-345/4, 1-965-345/5 

  سعيداني، آمنة    .8675

م) [نص مطبوع] /  1839-1808ه/1255-1223النظام السياسي والعسكري في عهد السلطان محمود الثاني (
  سم.  27*21ورقة ;  81 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -سامية مداحي; آمنة سعيداني. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1354/1 

  سعيداني، حليمة   .8676

م [نص مطبوع] / سعيدة قندوزي; حليمة سعيداني.  15ه/9فتوحات الدولة العثمانية في أروبا الشرقية خالل القرن 
  سم.  27*21ورقة ;  147 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1149/1 

  داني، سهيلة سعي  .8677

تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي على اإلتصال الشخصي لدى الطالب الجامعي [نص مطبوع] / سهيلة 
  سم. 30*21ورقة ;  151 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -سعيداني. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.519/1 

  يلة سعيداني، عق  .8678

م) [نص مطبوع] / حورية 1056-847- ه447-232الفرق الباطنية في العصرين العباسي الثاني والثالث (
  سم.  30*21ورقة ;  77 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -شريط; عقيلة سعيداني. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.066/1 

  سعيداني، علي   .8679

ن خان إزمير إلى مدينة جزاير الغرب [نص مطبوع] : دراسة على ضوء الوثائق األرشيفية  الجند اإلنكشاري م
 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -م / علي بن دراجي; علي سعيداني.  18-ه12م إلى القرن 16ه/10من القرن 

  سم.  30*21ورقة ;  198

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.940/1 



  عيداني، نسيمة  س  .8680

  -إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي وعالقته بإنحراف الفتاة. [نص مطبوع] / نعيمة تواتي; نسيمة سعيداني. 

  سم. 27*21;  102  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1650/1 

  سعيدون، فوزية    .8681

المدية : جامعة  -شرفاوي وقضايا عصره [نص مطبوع] / خوالء ديفالوي; فوزية سعيدون. الشيخ الرزقي ال
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1154/1 

  سعيدوني, ناصر الدين    .8682

الجزائر :  -اصر الدين سعيدوني. دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : العهد العثماني / ن
 (سلسلة الدراسات الكبرى).  -سم. 24ص. ;  360 -. 1984المؤسسة الوطنية للكتاب, 

1-965-12/1, SH/1-965-12/2 

  سعيدوني, ناصر الدين    .8683

ب,  الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتا -العهد العثماني [نص مطبوع] / ناصر الدين سعيدوني, المهدي بوعبدلي. 
 ).4(الجزائر في التاريخ ;  -سم. 23ص. : ايض. ;  248 -. 1984

1-965-13/1 

  سعيدوني, ناصر الدين    .8684

الجزائر :   -/ ناصر الدين سعيدوني.  1830- 1800النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية [نص مطبوع] : 
  لسلة الدراسات الكبرى). (س -سم. 24ص. ; 344 -. 1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 

 341- 323ص : -كشاف ص

1-965-15/1 

  سعيدوني، ناصر الدين    .8685

الجزائر منطقات وافاق [نص مطبوع] : مقاربات للواقع الجزائري من خالل قضايا و مفاهيم تاريخية / ناصر  
  سم. 24ص. : مل. ; 522 -. 2000بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  -الدين سعيدوني. 

 ص 509-ص503ص -بيبليو.ص

1-965-558/1, 1-965-558/2 

  سعيدوني، ناصر الدين    .8686

 feuilletsورقات جزائرية [نص مطبوع] : دراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني = 

algeriens  .سم.24ص. : مل. ; 718 -. 2000بيروت : دار الغرب اإلسالمي,  -/ ناصر الدين سعيدوني 

1-965-559/1, 1-965-559/2 

  سعيدي, مزيان    .8687

التنصير في الجزائر بين الحقيقة التاريخية و الرهانات المستقبلية [نص مطبوع] : أشغال الملتقى الوطني األول 
الجزائر : دار   - م / مزيان سعيدي.  2014ماي  07و 06 - 05أيام :  -الجزائر -وزريعةالمنعقد بالمدرسة العليا بب



  سم.  24ص. : غالف : ملون , مصور ;  564 -. 2015أمجد, 

 9789931379256ر.د.م.ك 

SH/1-965-1071/1 

  سعيدي، أمينة   .8688

الرابعة من التعليم المتوسط بالمدية الخدمات اإلرشادية وعالقتها بالتسرب المدرسي من وجهة نظر تالميذ السنة 
  30*21ورقة ;  186 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / ف.الزهراء بن صابر; أمينة سعيدي. 

  سم.

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.653/1 

  سعيدي، أمينة   .8689

جهة نظر تالميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط بالمدية الخدمات اإلرشادية وعالقتها بالتسرب المدرسي من و
  30*21ورقة ;  186 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / ف.الزهراء بن صابر; أمينة سعيدي. 

  سم.

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.653/1 

  سعيدي، حبيبة    .8690

م) [نص مطبوع] / وردية تيفن; حبيبة  1146-1056ه/ 541-448رابطية (المعارضة في عصر الدولة الم
  سم. 30*21ورقة ;  152 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -سعيدي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.446/1 

  سعيدي، سعاد    .8691

المدية : جامعة المدية,  -ة; سعاد سعيدي. التغيرات اإلجتماعية في الجزائر العثمانية [نص مطبوع] / جميلة ساق
  سم. 27*21ورقة ;  91 -. 2019

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1321/1 

  سعيدي، سليمة   .8692

قلق اإلمتحان وعالقته بظهور العنف المدرسي لدى تالميذ الرابعة متوسط [نص مطبوع] / إيمان سغوان; سليمة 
  سم. 30*21ورقة ;  152 -. 2016جامعة المدية, المدية :  -سعيدي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.660/1 

  سعيدي، عامر    .8693

م [نص مطبوع] / جمال لراشي;   1954-1958حركتي كوبيس و بمونيس وتداعياتهما على الوالية الرابعة 
  سم. 27*21ورقة ;  152 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -عامر سعيدي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1235/1 



  سعيدي، عبد الرشيد    .8694

المغرب األوسط من خالل كتاب "نفح الطيب من غص األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب" 
ورقة ;   156  -. 2016عة المدية, المدية : جام  -إلبن العباس أحمد المقري [نص مطبوع] / عبد الرشيد سعيدي. 

  سم. 30*21

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.489/1 

  سعيدي، لويزة    .8695

  -م) [نص مطبوع] / لويزة هجرسي; لويزة سعيدي. 1063-م763ه/455-ه125الهرطقة في الغرب االسالمي (

  . 30*21ورقة ; 87  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015م د : تاريخ : المدية :   ل -ماستر

MMA.SH.078/1 

  سعيدي، نعيمة   .8696

م [نص مطبوع] / بالل شارفي; نعيمة 12ه/6دور التنظيمات الدينية والعسكرية في حروب الصليبيين ضد مصر 
  سم. 27*21ورقة ;  156 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -سعيدي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1105/1 

  سعيدي، وسام    .8697

المدية :    -وهران) [نص مطبوع] / شهيناز شاشة; وسام سعيدي. -رحلة أبو الحسن على القلصادي (تلمسان
  سم.  30*21ورقة ;  154 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.758/1 

  سغوان، أمحمد    .8698

المدية :  -ع األثرية من عوامل التلف "آشير" [نص مطبوع] / مراد بدوي; أمحمد سغوان. طرق حماية المواق
  سم.  30*21ورقة ;  88 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.152/1 

  سقسلي، خولة    .8699

  -عالقات الجوار بين اليهود والمسلمين في بالد الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / فاطمة شريط; خولة سقسلي. 

  . CDسم +  29*21ورقة ;  75  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1903 

  سكتاوي, منال طاهر محمد   .8700

الجزائر : المكتب   -ن العملية التربوية [نص مطبوع] / منال طاهر محمد سكتاوي. دور التكنولوجيا في تحسي
 سم. 22ص. ; 199 -. 2008الجامعي الحديث, 

1-370-439/3, 1-370-439/1 



  سكر, ناهد رسن    .8701

مية األردن : الدار العل -علم النفس الرياضي في التدريب و المنافسة الرياضية [نص مطبوع] / ناهد رسن سكر. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ; 231 -. 2002للنشر و التوزيع, 

SS/1-150-97/1, SS/1-150-97/2 

  سكرايفين, أنجيال    .8702

الصحة العامة [نص مطبوع] : اإلطار االجتماعي والتطبيق / أنجيال سكرايفين, سيباستيان جارمان; بسمة ياسين.  
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  408 -. 2009القاهرة : مجموعة النيل العربية,  -

 9773770885ر.د.م.ك 

SS/1-301-698/1, SS/1-301-698/2 

  سكلي، نوال   .8703

المدية : جامعة  -تأثير عالقات العمل على اإللتزام التنظيمي للعمال [نص مطبوع] / دنيا عواج; نوال سكلي. 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2017المدية, 

 2017: علم االجتماع : المدية : ل م د  -ماستر

MMA.SS.885/1 

  سكيرج، أحمد بن الحاج العياشي   .8704

الرحلة الحبيبية الوهرانية [نص مطبوع] : ياقوتة النسب الوهاجة وفي ضمنها التعريف بسيدي بن علي مولى  
مدادو بن عمر; م / أحمد بن الحاج العياشي سكيرج; ح 1896-هـ 1313مجاجة أبو حامد العربي المشرفي ت 

  سم.  23ص. : غالف مصور باأللوان ;  349 -. 2011الجزائر : دار قرطبة,  -العربي بوعمامة. 

 9789947907733ر.د.م.ك   -. 338ص. -331مالحق: ص.

SH/1-920-71/3, SH/1-920-71/4 

ور ;  ص. : ص 38+22 -. 2009الجزائر : دار الحكمة,  -.  سكيكدة تاريخ و بصمات [نص مطبوع]  .8705
  سم. 30

 9789961975602ر.د.م.ك 

1-965-201/1, 1 -965-201/2 

  سكيكر, محمد علي   .8706

العلوم المؤثرة في الجريمة والمجرم [نص مطبوع] : علم االجتماع الجنائي, غلم النفس االلنفس الجنائي, علم 
ص. : غالف مصور  250 -. 2008القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -النفس القضائي / محمد علي سكيكر. 

  سم. 24باأللوان ; 

 9771756761ر.د.م.ك 

SS/1-301-515/1, SS/1-301-515/2 

  سالطنية، بلقاسم    .8707

الجزائر : ديوان   -. 2ط. -مدخل لمناهج البحوث اإلجتماعية [نص مطبوع] / حسان الجيالني; بلقاسم سالطنية. 
  سم. 24; ص. : غالف ملون  244  -. 2018المطبوعات الجامعية, 

 9789961017319ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-8/1, SH/1-001.4-8/2 



  سالطينة, بلقاسم   .8708

القاهرة : دار الفجر   -العنف والفقر في المجتمع الجزائري [نص مطبوع] / بلقاسم سالطينة; سامية حميدي. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;   208 -. 2008للنشر و التوزيع, 

 9773581667ر.د.م.ك 

SS/1-301-547/1, SS/1-301-547/2 

  سالف، رحماني   .8709

األبعاد الداللية للقيم اإلسالمية المجسدة في األفالم الكرتونية اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية 
سيميولوجية للقطات مختارة من فيلم الكرتوني اإلسالمي "قيم إسالمية" (الصدق) / نادية بن حوة; رحماني 

  سم. 30*21ورقة ;  112 -. 2015مدية : جامعة المدية,  ال -سالف. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

1/MMA.SH.232 

  سالم, ابو الحسن   .8710

االسكندرية   -. 01ط. -اإلرهاب في وسائل اإلعالم و المسرح [نص مطبوع] : الجزء الثالث / ابو الحسن سالم. 
  سم.24ص. ; 229 -. 2005فاء لدنيا الطباعة و النشر, : دارالو

 5467327977ر.د.م.ك 

1-320-58.3/1, 1-320-58.3/2 

  سالم, ابو الحسن   .8711

االسكندرية :  -. 01ط. -اإلرهاب في وسائل اإلعالم و المسرح [نص مطبوع] : الجزء الثاني / ابو الحسن سالم. 
  سم.24ص. ; 289 -. 2005دارالوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  

 5467327977ر.د.م.ك 

1-327-58.2/10, 1-327-58.2/7 

  سالم, ابو الحسن   .8712

االسكندرية :   -.  01ط. -اإلرهاب في وسائل اإلعالم و المسرح [نص مطبوع] : الجزء االول / ابو الحسن سالم. 
  سم.24ص. ; 183 -. 2005دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

 5467327977ر.د.م.ك 

1-327-58.1/14, 1-327-58.1/9 

  سالم, أبو الحسن   .8713

اإلسكندرية : مؤسسة لورد   -المخرج المسرحي و القراءة المتعددة للنص [نص مطبوع] / أبو الحسن سالم. 
  سم. 24ص. ;  466 -. 2003العالمية للشؤون الجامعية, 

 9773273571ر.د.م.ك 

1-792-33/1, 1-792-33/2 

  سالم, أبو الحسن   .8714

 -مسرح الطفل [نص مطبوع] : النظريةن مصادر الثقافة، فنون النص، فنون العرض / أبو الحسن سالم. 

  سم. 24ص. ;  304 -. 2004اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 9773273784ر.د.م.ك 

1-792-20/1, 1-792-20/2 



  سالم, أبو الحسن   .8715

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية  -قدمة في نظرية المسرح الشعري [نص مطبوع] / أبو الحسن سالم. م
  سم. 24ص. ;  323 -. 2006للشؤون الجامعية, 

 9773275868ر.د.م.ك 

1-792-26/1, 1-792-26/2 

  سالم, أبو الحسن عبد الحميد   .8716

اإلسكندرية :  -مطبوع] / أبو الحسن عبد الحميد سالم. اإليقاع في فنون التمثيل و اإلخراج المسرحي [نص 
  سم. 24ص. ;  384 -. 2004مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 9773274536ر.د.م.ك 

1-792-24/1, 1-792-24/2 

  سالم, علي محمد   .8717

: مركز االسكندرية االسكندرية  -مشاهير السياسة [نص مطبوع] : زعماء و ملوك و رؤساء / علي محمد سالم. 
 (موسوعة األعالم المصرية خالل العصر الحديث و المعاصر). -سم.  24ص. ;  400 -. 2006للكتاب, 

1-320-197.1/1, 1-320-197.1/2 

  سالم, محمد زغلول    .8718

  -. 02ط. -أثر القرآن في تطور النقد العربي الى آخر القرن الرابع الهجري [نص مطبوع] / محمد زغلول سالم. 

  سم. 24ص. ;  398 -. 1961القاهرة : دار المعارف, 

 391-385ص: -كشاف ص 384-376ص: -بيبليوغرافيا ص

1-220-20/1 

  سالم, هاني أبو الحسن    .8719

سيميولوجيا المسرح بين النص و العرض [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية على مسرحي شكسبير و الحكيم = 
Theater semiotics in the text and the performance an applied stydy on the theater of 

Shakespeare and El-hakeem  .اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون   -/ هاني أبو الحسن سالم
  سم. 17*24ص. ;  320 -. 2006الجامعية, 

 9773275531ر.د.م.ك 

1-792-22/9, 1-792-22/7 

  سالم،حورية عبده    .8720

-132الحركات المعارضة للخالفة العباسية [نص مطبوع] : في بالد الحجاز خالل العصر العباسي األول 

 سم.24ص. ; 128 -. 2008القاهرة : دار العالم العربي,  -. 1ط. -م / حورية عبده سالم. 846-749ه/232

1-953-394/3, 1-953-394/2 

  سالم،محمد توفيق    .8721

مصر  -التعليم اإللكتروني كمدخل لتطوير التعليم [نص مطبوع] : تجارب عربية و عالمية / محمد توفيق سالم. 
  سم.  24ص ; 208 -. 2009: المكتبة العصرية, 

 2242317977ر.د.م.ك 

1-370-585/1, 1-370-585/2 



  سالم،هاني أبوالحسن   .8722

االسكندرية : مؤسسة لورد   -ع] / هاني أبوالحسن سالم. جماليات اإلخراج بين المسرح والسينما [نص مطبو
  سم.24ص ; 443 -. 2008العالمية للشؤون الجامعية, 

 7040428977ر.د.م.ك 

1-792-72/1, 1-792-72/2 

  سالماني، عبد القادر    .8723

در سالماني.  م. [نص مطبوع] / عبد القا 1847-1832اإلستراتيجية الفرنسية إلجهاض الدولة الجزائرية الحديثة 
(وزارة  -سم.  15*23ص. : غالف ملون و مصور ;  373 -. 2013الجزائر : دار قرطبة للنشر و التوزيع,  -

  الثقافة الجزائر).

 9789947350096ر.د.م.ك 

1-965-765/3, 1-965-765/1 

  سالمة, أمين    .8724

ص. : إيض:  472 -. 1959العربي,  (القاهرة) : دار الفكر -التاريخ الروماني [نص مطبوع] / أمين سالمة. 
  سم.  24غالف مصور ; 

 468-447ص:-كشاف ص 444-433ص : -مالحق ص

1-940-2/1, 1-940-2/2 

  سالمة, عادل أبو العز   .8725

 -. 2008عمان : دار الثقافة للنشر,  -تخطيط المناهج المعاصرة [نص مطبوع] / عادل أبو العز سالمة. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 400

 0300169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-126/1, SS/1-370-126/2 

  سالمة, عادل أبو العز   .8726

عمان : دار   -. 1ط. -طرق تدريس العلوم [نص مطبوع] : معالجة تطبيقية معاصرة / عادل أبو العز سالمة. 
  سم. 24ص. ; 480 -. 2009الثقافة العلمية, 

 9957164560ر.د.م.ك 

1-370-400/4, 1-370-400/1 

  سالمة, عبد الحافظ    .8727

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,   -علم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] / عبد الحافظ سالمة. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  224 -. 2007

SS/1-150-71/1, SS/1-150-71/2 

  سالمة, عبد الحافظ محمد   .8728

عمان : دار الفكر,   -. 2ط. -جيا في التعليم [نص مطبوع] / عبد الحافظ محمد سالمة. وسائل اإلتصال و التكنولو
 سم. 24ص. ;  580 -. 1998

SS/1-370-26/1 



  سالمة, عبد الحافظ محمد جابر    .8729

عمان : دار البداية,   -الوسائل التعليمية [نص مطبوع] : تصميمها و إنتاجها / عبد الحافظ محمد جابر سالمة. 
 سم. 24ص. ;  222 -. 2006

SS/1-370-29/1, SS/1-370-29/2 

  سالمة, وفاء   .8730

القاهرة : دارالفكر العربي,  -التربية البيئية لطفل الروضة [نص مطبوع] / وفاء سالمة, سعد عبد الرحمن. 
  ). 5(سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس الكتاب  -سم. 24ص. ; 219 -. 2002

 9771010891ر.د.م.ك 

1-370-426/5, 1-370-426/6 

  سالمة, ياسر   .8731

ص. : غالف   320 -. 2003عمان : دار صفاء للنشر,  -موسوعة أسماء ال تنسى [نص مطبوع] / ياسر سالمة. 
  سم. 24ملون ; 

 9074249957ر.د.م.ك 

1-030 

  سالمة، حسن رمضان   .8732

عمان : دار   -. 02ط. -يئي / حسن رمضان سالمة. ب-جغرافية األقاليم الجافة [نص مطبوع] : منظور جغرافي
  سم.17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  503 -. 2015المسيرة, 

 9789957066185ر.د.م.ك  -ص.  503-ص. 497بيبليو: 

SH/1-910-32/1, SH/1-910-32/2 

  سالمة، عائشة    .8733

[نص مطبوع] / سامية حمودة; عائشة م) 1554- 1235ه/962-633الفن المعماري اإلسالمي في الدولة الزيانية (
  سم. 30*21ورقة ;  135 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -سالمة. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.085/1 

  سالمة، عبد هللا   .8734

ة المدية,  المدية : جامع -الصناعة الجلدية بمنطقة تيدكلت [نص مطبوع] : أولف أنموذجا / عبد هللا سالمة. 
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2016

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.358/1 

  سالمة، فهيمة    .8735

أحوال المجتمع المصري من خالل كتاب إغاثة األمة بكشف الغمة لتقي الدين المقريزي [نص مطبوع] / فتيحة  
  سم. 27*21ورقة ;  120 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -قبي; فهيمة سالمة. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1350/1 

  سالمة،عبد الحافظ    .8736

 -. 2007عمان : دار اليازوري,  -أساليب تدريس العلوم و الرياضيات [نص مطبوع] / عبد الحافظ سالمة. 



  سم. 24ص. : غالف ملون ; 176

 9957120212ر.د.م.ك 

SS/1-370-204/1, SS/1-370-204/2 

  سالمة،عبد الحافظ.    .8737

عمان :  -تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية للمكتبات. [نص مطبوع] : وتكنولوجيا التعلم. / عبد الحافظ. سالمة. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور. ; 238 -. 2007دار اليازوري العلمية, 

 9957120247ر.د.م.ك 

SH/1-020-101/1, SH/1-020-101/2 

  سالمي اسعيداني    .8738

الجزائر : دار   -مدخل إلى اإلذاعات المحلية في العالم وقضايا المجتمع [نص مطبوع] / سالمي اسعيداني.  
  سم.24: غالف ملون ومصور ;   120ص. -. 2016الخلدونية : [د.ن], 

 9789961527894ر.د.م.ك 

sh11-070-436/1, sh11-070-436/2 

  سالوي، فطيمة   .8739

 128 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -اإلعالم الجديد ونشر الوعي البيئي [نص مطبوع] / فطيمة سالوي. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

1/MMA.SH.228 

  سلسلة الندوات   .8740

الكشافة اإلسالمية الجزائرية [نص مطبوع] : دراسات وبحوث الندوة الوطنية األولى حول تاريخ الكشافة  
ص : 218 -الجزائر : المركز الوطني للدراسات والبحث, [د.ت].  -اإلسالمية الجزائرية / سلسلة الندوات. 

  سم.24غالف مص وملون ; 

 9961846060ر.د.م.ك 

  سلطان شيبوط.إبراهيم    .8741

 -. 2011الجزائر : المركز الوطني للدراسات,  -زيغود يوسف [نص مطبوع] / سلطان شيبوط.إبراهيم. 

  سم.23ص. ; 174

  9789947995136ر.د.م.ك 

1-965-395/1, 1-965-395/2 

  سلطان, ابتسام محمود محمد   .8742

عمان : دار   -طبوع] / ابتسام محمود محمد سلطان. المساندة االجتماعية و أحداث الحياة الضاغطة [نص م
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  384 -. 2009صفاء, 

 9789957244538ر.د.م.ك 

SS/1-301-720/1, SS/1-301-720/2 

  سلطان, محمد صاحب    .8743

عمان :  -. 2ط. -إدارة المؤسسات اإلعالمية [نص مطبوع] : أنماط و اساليب القيادة / محمد صاحب سلطان. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  312 -. 2015دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 9789957068141ر.د.م.ك  -. 3112ص. -303بيبليوغرافيا : ص. 



SH/1-658-29/1, SH/1-658-29/2 

  سلطان, وجدي    .8744

 24ص. ; 200 -. 2008: دار أسامة, عمان  -السلوك الطالبي نظريا و تطبيقا [نص مطبوع] / وجدي سلطان. 

 سم.

1-370-229/1, 1-370-229/10 

  سلطان، طارق فتحي    .8745

/ طارق فتحي   The History of China  &Ancient Eastتاريخ الصين والشرق القديم [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  303 -. 2013عمان : دار الفكر,  -سلطان. 

 9789957920227ر.د.م.ك   -ص.  303 -ص. 299بيبليو: 

SH/1-902-138/1, SH/1-902-138/2 

  سلطان، عبد المنعم عبد الحميد   .8746

قضايا و اشكاالت في تاريخ عمان [نص مطبوع] : منذ صدور االسالم و حتى سقوط االمامة االباضية االولى  
ص. : غالف    130 -. 2005ية للكتاب, القاهرة : مركز االسكندر -/ عبد المنعم عبد الحميد سلطان.  751/م134

  سم. 24ملون و مصور ; 

 129ص-123بيبليو.ص

SH/1-953-633/1, SH/1-953-633/2 

  سلطان، محمد صاحب    .8747

عمان   -/ محمد صاحب سلطان.  Propaganda   &Media Warsالدعاية و حروب اإلعالم [نص مطبوع] = 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  358 -. 2014: دار المسيرة للنشر و التوزيع, 

 9789957069759ر.د.م.ك  -ص.  357 -ص. 351بيبليوغرافيا : 

1-327-94/1, 1-327-94/2 

  سلطان،حامد    .8748

مصر : معهد البحوث   -المشكالت القانونية المتفرقة على قضية فلسطين [نص مطبوع] / حامد سلطان. 
 سم. 24ص. ; 96 -. 1967والدراسات العربية, 

1-953-352/1 

  سلطح, فضل هللا محمد    .8749

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا  -الفكر السياسي الغربي [نص مطبوع] : النشأة و التطور / فضل هللا محمد سلطح. 
 سم. 24ص ;  485 -. 2007الطباعة, 

1-320-210/1, 1-320-210/2 

  سلطح, فضل هللا محمد    .8750

اإلسكندرية : دار الوفاء للطباعة و  -خر [نص مطبوع] / فضل هللا محمد سلطح. سياسية اإلسالم بين األنا و اآل
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  119 -. 2007النشر, 

SH/1-210-63/1 



  سلطح، فضل هللا محمد    .8751

المسؤلية السياسية بين الدولة والمواطن [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في فلسفة السياسة / فضل هللا محمد  
 سم. 24ص ;  191 -. 2007القاهرة : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية,  -لطح. س

1-320-313/1, 1-320-313/2 

  سلمان، حبيبة    .8752

المدية :  -ظاهرة البطالة بين النظرة للعمل و فرص التشغيل [نص مطبوع] / حفصة دحماني; حبيبة سلمان. 
  سم.  30*21ورقة ;  81 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.026/1 

  سلمان، زيد منير    .8753

 -. 2008عمان : دار الراية,   -اإلتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم الفعال [نص مطبوع] / زيد منير سلمان. 

  سم. 17×24ص ;  260

 9789957499044ر.د.م.ك 

1-370-521/4, 1-370-521/5 

  سلمان، محجوبة   .8754

المدية : جامعة المدية,  -الزندقة في عهد الخليفة المهدي العباسي [نص مطبوع] / سهام ربيعي; محجوبة سلمان. 
  سم. 30*21ورقة ;  89 -. 2015

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.100/1 

  سلمان، منتهى طالب    .8755

عمان : دار الوضاح ; بغداد :   -آسيا الحديث والمعاصر [نص مطبوع] / منتهى طالب سلمان. الوجيز في تاريخ 
  سم. 25إيض. ;  -ص. : غالف مصور 325 -. 2015مكتبة دجلة, 

 9957582135ر.د.م.ك   -ص.  318 -ص. 307بيبليو: 

SH/1-940-82/1, SH/1-940-82/2 

  سلمان، نصيرة    .8756

المدية :   -دراسي لتالميذ النهائي [نص مطبوع] / سهيلة جدي; نصيرة سلمان. دور األنترنت في التحصيل ال
  سم.  30*21ورقة ;  156 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.854/1 

  سلماني، إكرام   .8757

[نص مطبوع] / منيرة حاج علي; إكرام   19دور الفايس بوك في تعزيز العمل التطوعي في ظل أزمة كوفيد 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  123 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -سلماني. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1943 

  سلماني، نعيمة    .8758

ئري إلى الجنوب الصحراوي أعمال الباي محمد الكبير من خالل كتاب رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزا



المدية : جامعة  -م لكتاب إبن هطال التلمساني [نص مطبوع] / سليمة نجاري; نعيمة سلماني.  1785الجزائري 
  سم. 27*21ورقة ;  98 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1319/1 

  سلهب، محمد ك   .8759

 -. 1ط. -مية [نص مطبوع] / محمد ك سلهب, مروة السنيورة محسن, شفيق محسن. التعليم وتطور المعارف العل

  سم.22ص. ;  351 -. 2008(د.م) : المؤسسة الحديثة للكتاب, 

 351-321بيبليوغرافيا:ص

1-370-583/1, 1-370-583/2 

  سلوم عباس األمير،موسى   .8760

[د.م] : دار الكتب  -ى سلوم عباس األمير. الوصف في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة بالغية / موس
 سم. 27*21ص. ;  303 -. 2007العلمية, 

SH/1-220-87/1 

  سليم سعداوي    .8761

الجزائر : دار   -الجزائر ومنظمة التجارة العالمية [نص مطبوع] : معوقات اإلنضام وأفاقه / سليم سعداوي. 
  سم.24: ملون ومصور ;  127ص. -. 2008الخلدونية : [د.ن], 

 9789961522967ر.د.م.ك 

sh1-965-1128/1, sh1-965-1128/2 

  سليم, أحمد أمين   .8762

دراسات في تاريخ وحضارة الشرق األدنى القديم [نص مطبوع] : في حضارة مصر القديمة / أحمد أمين سليم, 
 سم.24*17ص ; *419 -. 2009القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -سوزان عباس عبد اللطيف. 

SH/1-953-254/1, SH/1-953-254/2 

  سليم, خيري عبد هللا    .8763

األسس النفسية واالجتماعية للتدريس التأملي والنمو المهني للمعلمين [نص مطبوع] / خيري عبد هللا سليم, ميشيل 
  سم. 24ص. ; 251 -. 2009القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -عبد المسيح عود. 

 977350252Xر.د.م.ك 

1-370-458/6, 1-370-458/1 

  سليم, سليم أبو طالب    .8764

أثر المتغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية على الفكر اإلسالمي في الدولة العباسية [نص مطبوع] / سليم أبو طالب 
(في الفكر  -سم.   24ص. : غالف ملون ;  392 -. 1999اإلسكندرية : مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية,  -سليم. 

  لي اإلسالمي).الما

 0825241977ر.د.م.ك 

1-210-36/1 

  سليم, محمد األصمعي محروس    .8765

اإلصالح التربوي و الشراكة المجتمعية المعاصرة [نص مطبوع] : من المفاهيم إلى التطبيق / محمد األصمعي 



  سم. 24ص. ;  874  -. 2005القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -محروس سليم. 

 9773580695 ر.د.م.ك

SS/1-370-56/1, SS/1-370-56/2 

  سليم, محمد السيد    .8766

القاهرة : دار   -تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر و العشرين [نص مطبوع] / محمد السيد سليم. 
  سم. 24ص. ;  760 -. 2002الفجر, 

 9772793571ر.د.م.ك 

1-320-50/1, 1-320-50/2 

  سليم, مريم   .8767

 24ص ;  420 -. 2004بيروت : دار النهضة العربية,  -. 2ط. -حقول علم النفس [نص مطبوع] / مريم سليم. 

 سم.

SS/1-150-137/1, SS/1-150-137/2 

  سليم, مريم   .8768

هضة العربية,  بيروت : دار الن -الشامل في المدخل إلى علم النفس [نص مطبوع] / مريم سليم, إلهام الشعراني. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  334 -. 2006

 3414589953ر.د.م.ك 

SS/1-150-101/1, SS/1-150-101/2 

  سليم, مريم   .8769

  سم. 24ص. ;  647 -. 2003بيروت : دار النهضة العربية,  -علم نفس التعلم [نص مطبوع] / مريم سليم. 

 x124709953ر.د.م.ك 

SS/1-150-158/1, SS/1-150-158/2 

  سليم، أحمد أمين   .8770

 -. 2009بيروت : دار النهضة العربية,  -مصر و العراق [نص مطبوع] : دراسة حضارية / أحمد أمين سليم. 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 494

 9789953537863ر.د.م.ك  -ص. 486-ص482ص -بيبليو.ص

1-953-506/1, 1-953-506/2 

  سليم،محمد السيد   .8771

 the dialogue of civilizationsحوار الحضارات بين اليابان و العالم اإلسالمي [نص مطبوع] =  

between japan and the muslim world  .[د.م] : مركز الدراسات اآلسيوية, [د.ت].   -/ محمد السيد سليم
 سم.24ص باللغة االنجليزية ;  39ص : 268 -

1-327-138/1, 1-327-138/2 

  سليمان األشقر,عمر   .8772

 سم. 22ص. ;  287 -الجزائر : قصر الكتاب, د.ت.  -اليوم اآلخر [نص مطبوع] / عمر سليمان األشقر. 

1-210-153/1 



  سليمان سناء محمد   .8773

الكتب,  القاهرة : عالم -. 1ط -مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس [نص مطبوع] / سليمان سناء محمد.  
  سم.24ص : غالف ملون ; 408 -. 2009

 6723232977ر.د.م.ك 

1-150-457/5, 1-150-457/6 

  سليمان فيسة، إيمان   .8774

المدية : جامعة  -واقع اإلتصال في المؤسسات العمومية [نص مطبوع] / إيمان سليمان فيسة, فتيحة سليمان فيسة. 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  92 -. 2014المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -استرم

MMA130/1 

  سليمان, أحمد السعيد    .8775

 -االول, تاريخ الدول اإلسالمية ومعجم األسر الحاكمة [نص مطبوع] : الجزء االول / أحمد السعيد سليمان. 

  سم. 17*24ص. ; 340 -. 1972القاهرة : دار المعارف, 

 محتوي في : , االول

SH/1-953-21.1/1 

  سليمان, أحمد السعيد    .8776

القاهرة :  -تاريخ الدول اإلسالمية ومعجم األسر الحاكمة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أحمد السعيد سليمان. 
  سم.  17*24ص. : إيض. ; 728 -. 1972دار المعارف, 

 721ملحق ص.:  720-69ص: -كشاف ص

SH/1-953-21.2/1 

  سن  سليمان, حسين ح  .8777

بيروت :  -السلوك اإلنساني و البيئة اإلجتماعية بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / حسين حسن سليمان.  
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    312 -. 2005المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع, 

 995342795xر.د.م.ك 

SS/1-301-437/1, SS/1-301-437/2 

  حسين حسن   سليمان,  .8778

الممارسة العامة في الخدمة اإلجتماعية مع الجماعة و المؤسسة و المجتمع [نص مطبوع] / حسين حسن سليمان, 
بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع,   -هشام سيد عبد المجيد; منى جمعه البحر. 

  سم.24ص. : غالف مصور ; 453 -. 2005

 8824279953ر.د.م.ك 

SS/1-370-159/1, SS/1-370-159/2 

  سليمان, حسين حسن    .8779

الممارسة العامة في الخدمة اإلجتماعية مع الفرد و األسرة [نص مطبوع] / حسين حسن سليمان, هشام سيد عبد 
ص. : 384 -. 2005بيروت : مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع,  -المجيد; منى جمعة البحر. 

  سم. 24الف ملون ; غ

 184279953ر.د.م.ك 

1-370-183/1, 1-370-183/2 



  سليمان, سعيد خير الدين   .8780

الحضارة واإلبداع الفني وتأثيرها على البناء اإلجتماعي [نص مطبوع] : مدخل إنساني فلسفي / سعيد خير الدين 
  سم. 24ص ;  320 -. 2009الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -سليمان. 

 9773500297ر.د.م.ك 

1-701-2/4, 1-701-2/5 

  سليمان, سناء محمد   .8781

القاهرة : عالم الكتب,  -كيف نربي أنفسنا و األبناء من أجل تنمية اإلبداع [نص مطبوع] / سناء محمد سليمان. 
  ). 8(سلسلة ثقافة سيكولوجية للجميع ;  -سم.  22ص. : غالف ملون ومصور ;  220 -. 2005

 4478232977ر.د.م.ك 

SS/1-150-58/1, SS/1-150-58/2 

  سليمان, سناء محمد   .8782

القاهرة : عالم الكتب,   -عادات اإلستذكار و مهاراته الدراسية السليمة [نص مطبوع] / سناء محمد سليمان. 
  ).4(سلسلة ثقافة سيكولوجية للجميع ;  -سم.  22ص. : غالف مصور ;  96 -. 2005

 0435232977ر.د.م.ك 

SS/1-150-67/1 

  سليمان, سناء محمد   .8783

ص. : 89 -. 2005القاهرة : عالم الكتب,  -مشكلة العناد عند األطفال [نص مطبوع] / سناء محمد سليمان. 
  ). 2(سلسلة ثقافة سيكولوجية للجميع ;  -سم. 22غالف مصور ; 

 6429232977ر.د.م.ك 

SS/1-150-68/1 

  سليمان, سناء محمد   .8784

ص. :  158 -. 2005القاهرة : عالم الكتب,  -الخوف عند األطفال [نص مطبوع] / سناء محمد سليمان. مشكلة 
  ). 3(سلسلة ثقافة سيكولوجية للجميع ;  -سم.  22غالف ملون ; 

 430232977ر.د.م.ك 

SS/1-150-69/1 

  سليمان, سناء محمد   .8785

الوقاية و العالج / سناء   -التشخيص  -] : األسباب مشكلة التأخر الدراسي في المدرسة و الجامعة [نص مطبوع
(سلسلة ثقافة سيكولوجية  -سم. 22ص. : غالف مصور. ; 121 -. 2005القاهرة : عالم الكتب,  -محمد سليمان. 

  ).5للجميع ; 

 4433232977ر.د.م.ك 

1-150-70/1 

  سليمان, شحاتة سليمان محمد   .8786

االسكندرية : مركز  -المأمول [نص مطبوع] / شحاتة سليمان محمد سليمان. تنشئة الطفل و حاجاته بين الواقع و 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  212 -. 2008االسكندرية للكتاب, 

 9773881806ر.د.م.ك 

SS/1-301-621/1, SS/1-301-621/2 



  سليمان, عشراتي   .8787

الجزائر :   -التاريخية و المحددات الحضارية / عشراتي سليمان. الشخصية الجزائرية [نص مطبوع] : األرضية 
  سم. 30ص. : مل. ; 287 -. 9009ديوان المطبوعات, 

 269/2007ر.د.م.ك   -ص. 284-281ص -بيبليو.ص

1-965-176/1, 1-965-176/2 

  سليمان, عشراتي   .8788

 -. 03ط  -ريادة / عشراتي سليمان. األمير عبد القادر السياسي [نص مطبوع] : قراءة في فرادة الرمز و ال

  سم.  19ص. : غالف مصور. ; 384 -. 2009الجزائر : دار الغرب, 

 99615413008ر.د.م.ك 

1-965-190/1, 1-965-190/2 

  سليمان, عشراتي   .8789

األمير عبد القادر المفكر [نص مطبوع] : مساجالت في قضايا اللغة و المعرفة و الفقه الخطاب القرآني / 
  سم.  19ص. : غالف مصور. ; 341 -. 2009الجزائر : دار الغرب,  -. 03ط -راتي سليمان. عش

 9961541464ر.د.م.ك 

1-965-253/1, 1-965-253/2 

  سليمان, عشراتي   .8790

األمير عبد القادر الشاعر [نص مطبوع] : مدخل الى تحليل الخطاب الشعري في محطة الما بعد / عشراتي 
  سم.30ص. ; 223 -, [د.ت]. 2009: دار الغرب، الجزائر -سليمان. 

 99615415002ر.د.م.ك 

1-965-254/1, 1-965-254/2 

  سليمان, نايف أحمد    .8791

عمان : درا    -تعلم األطفال [نص مطبوع] : الدراما، المسرح، الفنون التشكلية، الموسيقى / نايف أحمد سليمان. 
 سم. 24ص. ;  456 -. 2005صفاء, 

1-792-28/1, 1-792-28/2 

  سليمان، أمين علي   .8792

اإلختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية [نص مطبوع] : خطوات إعدادها وخصائصها / صالح أحمد 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  446 -. 2005القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -مراد; أمين علي سليمان. 

 8026350977ر.د.م.ك 

SS/1-150-52/1 

  سليمان، بهلولي   .8793

م [نص مطبوع] / بهلولي 954-789ه/342-173الدولة السليمانية و اإلمارات العلوية في المغرب األوسط
  سم. 24ص. ; 392 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية و األوقاف,  -سليمان. 

 9789931374008ر.د.م.ك  -. 386-351بيبليوغرافيا:

SH/1-953-562/1, SH/1-953-562/2 

  سليمان، سعيد أحمد    .8794

 232 -. 2016اإلسكندرية : المكتبة التربوية,  -أصول التربية [نص مطبوع] / شبل بدران; سعيد أحمد سليمان. 



  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789777292770ر.د.م.ك 

SS/1-370-1015/1, SS/1-370-1015/2 

  ان، عشراتي سليم  .8795

ابن باديس [نص مطبوع] : مخاضات العبور الى العدوة األخرى قراءة في تفاصيل المسيرة نحو خط النار : 
  سم. 24ص. ;  226 -. 2010الجزائر : دار الغرب للنشر و التوزيع,  -الجزء االول / عشراتي سليمان.  

 9789961546245ر.د.م.ك 

SH/1-920-77.1/1, SH/1-920-77.1/2 

  سليمان، عشراتي   .8796

عين الدفلى : دار ألف   -إبن باديس [نص مطبوع] : رؤى وقراءات في تفاصيل المسيرة / عشراتي سليمان. 
  سم. 24غالف ملون. ;  -للنشروالتوزيع, (د.ت). 

 9789931906346ر.د.م.ك 

SH/1-922-37/1, SH/1-922-37/2 

  سليمان، مصطفى محمود   .8797

عالم العربي [نص مطبوع] : وقصة المياه في الصراع العربي اإلسرائيلي / مصطفى محمود  المياه والبيئة في ال
  سم. 17*24ص ;  960 -. 2008الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -سليمان. 

 6223350977ر.د.م.ك 

1-327-190/1, 1-327-190/2 

  سليمان، نايف أحمد    .8798

.  2003عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -ف أحمد سليمان. موسوعة كيف !! اإلستفهامية [نص مطبوع] / ناي

  سم. 25x18ص. : غالف ملون. ;  264 -

 9957240889ر.د.م.ك 

1-030, SS/1-30/ 

  سليمان،السيد عبد الحميد   .8799

القاهرة :  -. 1ط. -تشخيص صعوبات التعلم [نص مطبوع] : اإلجراءات و األدوات / السيد عبد الحميد سليمان. 
  سم.  14ص. : غالف مصور ; 351 -. 2010دار الفكر العربي, 

 977102535xر.د.م.ك 

1-370-804/1, 1-370-804/2 

 سليمان،عباس محمد حسن   .8800

القاهرة : دار المعرفة   -عباس محمد حسن سليمان.  / [Texte imprimé] دراسات في الفلسفة اإلسالمية
سم 17*24ص. ;  484 -. 2003الجامعية,  . 

ISBN 9772732394 

SH/1-189-49/1 

  سليماني جميلة   .8801

دراسات في علم النفس االجتماعي الفضائي [نص مطبوع] : األليات النفسيةاالجتماعية للمسكن / سليماني جميلة. 



  سم.24: غالف ملون ومصور ;  391ص. -. 2011الجزائر : دار هومه : [د.ن],  -

 978996165519ر.د.م.ك 

sh1-150-885/1 

  سليماني، أسماء   .8802

اإلدمان على مواقع التواصل اإلجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي [نص 
  سم. 30*21ورقة ;  115 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / وداد بوعكاشة; أسماء سليماني. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.681/1 

  سليماني، أمينة    .8803

العالقات التجارية اإلسالمية البيزنطية خالل القرنيين الثاني والثالث هجري، الثامن والتاسع ميالدي [نص 
  سم. 30*21ورقة ;  160 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / مسعودة محمدي; أمينة سليماني. 

 2017المدية :  ل م د : تاريخ :  -ماستر

MMA.SH.771/1 

  سليماني، جميلة   .8804

م) [نص مطبوع] / صليحة بوزيان;  13-11ه/  07-05عالقة الحشاشين اإلسماعليين بالصليبين ما بين القرن (
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -جميلة سليماني. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.773/1 

  سليماني، حفصة    .8805

المدية :   - سمات الشخصية وعالقتها بالغضب لدى المصابين بضغط الدم. [نص مطبوع] / حفصة سليماني. 
  سم.  27*21ورقة ;  98 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1555/1 

  سليماني، سهام    .8806

امدية :  -ة في المؤسسة وعالقتها بإلتزام الوظيفي [نص مطبوع] / حميدة زعراط; سهام سليماني. القيادة التنظيمي
  سم. 27*21ورقة ;  145 -. 2018[د.ن], 

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.982/1 

  سليماني، ف.الزهراء   .8807

المدية :   -العاملين [نص مطبوع] / خديجة بتيل; ف.الزهراء سليماني. إدارة الموارد البشرية وتحسين آداء 
  سم.  30*21ورقة ;  152 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.562/1 

  سليماني، ف.الزهراء   .8808

المدية :   -ل; ف.الزهراء سليماني. إدارة الموارد البشرية وتحسين آداء العاملين [نص مطبوع] / خديجة بتي



  سم.  30*21ورقة ;  152 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.562/1 

  سليماني، فتيحة    .8809

المدية :   - دور اإلتصال الداخلي في تجسيد المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة [نص مطبوع] / فتيحة سليماني. 
  سم.  27*21ورقة ;  178 -. 2018عة المدية, جام

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1048/1 

  سليماني، مريم   .8810

التفكير الغيبي وعالقته بظهور القلق عند المراهق المتمدرس في الطور الثانوي [نص مطبوع] / مريم سليماني.  
  سم.  30*21ورقة ;  156 -.  2017المدية : جامعة المدية,  -

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.893/1 

  سليماني، هجيرة    .8811

تطبيقات العالقات العامة في ظل الحكومة اإللكترونية في الجزائر [نص مطبوع] / وسام مولوج; هجيرة  
  سم. 30*21ورقة ;  112 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -سليماني. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.222 

المدية :  -. سمات جمهور برنامج "مفاتيح" التلفزيون التفاعلي على قناة القرآن الكريم [نص مطبوع]  .8812
  . CDسم +  30*21ورقة ;  121 -. 2014جامعة المدية, 

 2014: المدية : ل م د : اتصال و عالقات عامة  -ماستر

MMA131/1 

  سماتي, محفوظ   .8813

الجزائر : جامعة  -األمة الجزائرية نشأتها و تطورها [نص مطبوع] / محفوظ سماتي, محممد الصغير بنبني.  
  سم.30ص. ; 229 -. 2007دحلب, 

 978996161195ر.د.م.ك 

1-965-264/1, 1-965-264/2 

  سماحي، حميدة   .8814

  -م) [نص مطبوع] / جميلة بحري; حميدة سماحي. 16-ه10مع الديمشقي خالل القرن (دور اليهود في المجت

  سم.  27*21ورقة ;  89  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1313/1 

  سمارة, محمد   .8815

ص. ;  186 -. 2002الدولية للنشر,  عمان : الدار -محاضرات في أصول الفقه [نص مطبوع] / محمد سمارة. 
 ).12(كتب الشريعة ;  -سم.  24



1-250-39/1 

  سمارة، نصير    .8816

الجزائر : المجلس األعلى للغة العربية,  -ظاهرة التسيب اإلداري في الجزائر [نص مطبوع] / نصير سمارة. 
  سم.  15*24ص. : غالف مصور. ;  222 -. 2005

 9961952286ر.د.م.ك  - ص.  219 -ص. 204يبليو : ص. ب 203 -ص. 193المالحق : 

1-658-36/1 

  سمارة،نواف أحمد   .8817

. 1ط. -مفاهيم و مصطلحات في العلوم التربوية [نص مطبوع] / نواف أحمد سمارة, عبد السالم موسى العديلي. 

 سم.24ص ; 190 -. 2008األردن : دار المسيرة,  -

1-370-469/3, 1-370-469/4 

  اعيلي , زوليخة سم  .8818

الجزائر : دار دزاير  -تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : من فترة ما قبل التاريخ الى االستقالل / زوليخة سماعيلي. 
  سم. 23ص. : غالف مل.ومص. جداول خرائط ;  532 -. 2013أنفو, 

 9789931327318ر.د.م.ك 

SH/1-965-777/3, 1-965-777/1 

  سماني، عيدة   .8819

م) [نص مطبوع] / عقيلة  1193-1168ه/589-564الموحدية األيوبية في عهد صالح الدين األيوبي (العالقات 
  سم.  30*21ورقة ;  168 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بولعراس; عيدة سماني. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.673/1 

  سماي، حميدة    .8820

ثانوي [نص مطبوع] / حياة ختيم;   03نوعية التوجيه المدرسي وعالقته بالتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة 
  سم. 30*21سم ;  178 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -حميدة سماي. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.907/1 

  سمراني، سليمان   .8821

المدية : جامعة المدية,  -تأثيره على اآلداء الوظيفي للعمال [نص مطبوع] / سليمان سمراني.  اإلتصال التنظيمي و
  سم. 30*21ورقة ;  181 -. 2017

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.976/1 

  سمسوم، نوال    .8822

لين. [نص مطبوع] / نصيرة بوقصة; نوال سمسوم. العالقات اإلجتماعية وإنعكاساتها على السلوك التنظيمي للعام
  سم.  27*21ورقة ;  93 -.  2020المدية : جامعة المدية,  -

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1666/1 



  سمعان ، وهيب ابراهيم   .8823

القاهرة :   -هيب ابراهيم سمعان. الثقافة و التربية في العصور القديمة [نص مطبوع] : دراسة تاريخية مقارنة / و
 (دراسات في التربية : دراسات في التربية). -سم.  16*22ص. ;  383 -. 1961دار المعارف, 

SS/1-370-826.1/1 

  سمعان،وهيب إبراهيم   .8824

 -. 1962مصر : دار المعارف,  -الثقافة و التربية في العصور الوسطى [نص مطبوع] / وهيب إبراهيم سمعان. 

 سم.22ص. ; 228

1-370-826.1/1 

  سمو، إسماعيل أحمد   .8825

-1951نيسان  30العالقات بين إيران والواليات المتحدة األمريكية خالل حكم مصدق [نص مطبوع] : 

  سم. 17×24ص ;  199 - . 2009عمان : دار دجلة,  -/ إسماعيل أحمد سمو.  1953آب19

 9957710427ر.د.م.ك 

1-327-168/3, 1-327-168/1 

  سمور، زهدي عبد المجيد   .8826

القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و   -تاريخ العرب المعاصر [نص مطبوع] / زهدي عبد المجيد سمور. 
  .17سم*24ص. : مل. ; 388 -. 2010التوريدات, 

 9789776274761ر.د.م.ك 

SH/1-953-553/1, SH/1-953-553/2 

  سموك, علي   .8827

الجزائر :   -عنف في المجتمع الجزائري [نص مطبوع] : من أجل مقاربة سوسيولوجية / علي سموك. إشكالية ال
  سم.  24ص. : غالفمصور باأللوان ;  371 -. 2006ديوان المطبوعات الجامعية, 

 5296589961ر.د.م.ك 

SS/1-301-287/1, SS/1-301-287/2 

  سميث, جوناثان رايلى    .8828

 -[نص مطبوع] / جوناثان رايلى سميث; عبده قاسم تر:قاسم.  -صليبية الجزء األولاألول, تاريخ الحروب ال

  سم.24ص. ; 331 -. 2008مصر : المركز القومي للترجمة,  

  9774376455ر.د.م.ك 

 محتوي في : , األول

1-940-31.1/1, 1-940-31.1/2 

  سميث, جوناثان رايلى    .8829

مصر :  -لجزء الثاني / جوناثان رايلى سميث; عبده قاسم تر:قاسم. [نص مطبوع] : ا -تاريخ الحروب الصليبية 
  سم.24ص. ; 425 -. 2008المركز القومي للترجمة, 

 9774376455ر.د.م.ك 

1-940-31.2/1, 1-940-31.2/2 

  سميث, كارن إي.   .8830

الرياض :   -األخالق و السياسة الخارجية [نص مطبوع] / كارن إي. سميث, مارغوت اليت; فاضل جتكر. 



  سم.  24ص. ;   326 -. 2005مكتبة العبيكان, 

 9960405915ر.د.م.ك 

1-327-65/1, 1-327-65/2 

  سميرة ، مناد   .8831

الزعامة النسوية في المخيال االجتماعي [نص مطبوع] : دراسة ميدانية لتصور الزعامة لدى عينة من النساء في 
  سم. 23/17ص. ;  266 -. 2016نشروالتوزيع, عمان : دار الحامد لل -الجزائر / مناد سميرة. 

 9789957329778ر.د.م.ك 

SS/1-301-1062/1, SS/1-301-1062/2 

  سميرة ميسون   .8832

  -األساليب المعرفية في علم النفس [نص مطبوع] : رؤية جديدة للتوجيه المهني في الجزائر / سميرة ميسون. 

  سم.24: ملون ومصور ;  208ص. -. 2018الجزائر : كنوز الحكمة : [د.ن],  

 9789947601112ر.د.م.ك 

sh1-150-895/1, sh1-150-895/2 

  سميشي ، وداد    .8833

عمان : در   -المنتديات اإللكترونية [نص مطبوع] : (بين التفاعلية و فن الحوار االفتراضي) / وداد سميشي. 
  سم. 17*24ص. ;  176 -. 2016أسامة, 

 9789957226787ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-776/1, SH/1-001.5-776/2 

  سنهوري, نادية    .8834

القاهرة : دار الشروق,  -.  02ط. -السنهوري [نص مطبوع] : من خالل أوراقه الشخصية / نادية سنهوري. 
 سم. 17*24ص. ;  371 -. 2008

1-923-6/4, 1-923-6/5 

  سنو, غسان منير حمزة   .8835

جتمع العالمي [نص مطبوع] : دراسات في التنمية و االجتماع المدني في ظل  الوطن و الم -العولمة و الدولة 
.  2002بيروت : دار النهضة العربية,  -الهيمنة اإلقتصادية العالمية / غسان منير حمزة سنو; علي احمد الطراح. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  249 -

SS/1-301-250/1, SS/1-301-250/2 

  رة  سهام، با  .8836

ورقة  164 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -حماية المراهقين من مخاطر االنترنت [نص مطبوع] / بارة سهام. 
  سم. 27*21; 

 2018ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1233/1 

  سهلي، فاطمة   .8837

المدية : جامعة المدية,   -سهلي.  محاوالت اإلنتحار لدى بعض المراهقات [نص مطبوع] / سعيدة دالع; فاطمة
  سم. 30*21ورقة ;  126 -. 2016

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر



MMA.SS.555/1 

  سهلي، فاطمة   .8838

المدية : جامعة المدية,   -محاوالت اإلنتحار لدى بعض المراهقات [نص مطبوع] / سعيدة دالع; فاطمة سهلي. 
  سم. 30*21ورقة ;  126 -. 2016

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.555/1 

  سهى، سعادة    .8839

المدية :  -اإلتجاه نحو العملية اإلرشادية وعالقته بالدافعية لإلنجاز [نص مطبوع] / محمد بورنان; سعادة سهى. 
  سم.  27*21ورقة ;  162 -. 2018جامعة المدية, 

 2018س : المدية : ل م د : علم النف -ماستر

MMA.SS.1067/1 

  سهير، محمد سالم    .8840

اإلرتقاء اإلنفعالي و اإلجتماعي لطفل الروضة [نص مطبوع] / عالء الدين كفافي; مايسة أحمد النيال; محمد سالم  
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 632 -. 2008عمان : دار الفكر,  -سهير. 

 9789957075484ر.د.م.ك  -. 632-620بيبليوغرافيا:ص

1-370-950/1, 1-370-950/2 

  سهيل، ياسر    .8841

التصميم في مجاالت الفنون التطبيقية والعمارة [نص مطبوع] : أهمية استخدام الكمبيوتر في التصميم / ياسر 
  سم. 17*24ص ;  299 -. 2012الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -سهيل. 

 9789773502792ر.د.م.ك 

1-701-10/1, 1-701-10/2 

  سهيل، ياسر محمد   .8842

دراسة األسس الفنية والعلمية لتوظيف اللون في تصميم اإلعالن الثابت والمتحرك [نص مطبوع] / ياسر محمد  
 24ص. : غالف مصور وملون. ;  300 -. 2014القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -سهيل, ريهام محمد الجندى. 

  سم.

 9789773505646.ك ر.د.م  -ص.  300 -ص. 293بيبليو: 

SH/1-659-88/1, SH/1-659-88/2 

  سوالمي، حياة   .8843

م [نص مطبوع] / بن فطيمة الحاج; 20-19المرأة العربية في إهتمامات المصريين والتونسيين خالل القرنيين 
  سم. 30*21ورقة ;  130 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -حياة سوالمي. 

 2016مدية :  ل م د : تاريخ : ال -ماستر

MMA.SH.417/1 

  سوبلمان, دانييل    .8844

قواعد جديدة للعبة [نص مطبوع] : إسرائيل و حزب هللا بعد اإلنسحاب من لبنان / دانييل سوبلمان; عماد فوزي  
  سم. 24ص. ;  160 -. 2004بيروت : الدار العربية للعلوم,   -شعيبي. 

 9953299811ر.د.م.ك 



1-327-49/1, 1-327-49/2 

  سوبول, ألبير    .8845

  -تاريخ الثورة الفرنسية [نص مطبوع] : دوافعها الفكرية و الطبقية و اإلقتصادية / ألبير سوبول; جورج كوسي. 

 سم. 24ص. ;  608 -. 1970بيروت : منشورات عويدات, 

1-940-15/1, 1-940-15/2 

  سوذرن, ريتشارد    .8846

لبنان   -. 2ط. -ص مطبوع] / ريتشارد سوذرن; رضوان السيد. صورة اإلسالم في أوربا في القرون الوسطي [ن
  سم. 22ص. ;  166 -. 2006: دار المدار االسالمي, 

 9959292916ر.د.م.ك 

SH/1-210-84/1, SH/1-210-84/2 

  سوالل، آني كوهن    .8847

 -. 2008الجديد, بيروت : دار الكتاب  -جان بول سارتر [نص مطبوع] / آني كوهن سوالل; جورج كتوره. 

  ص. 160

 9959293327ر.د.م.ك 

1-920-35/1, 1-920-35/2 

  سوماتي، خيرة    .8848

م [نص مطبوع] / العلجة زيالب; 19حركات التمرد في بالد الشام وتأثيرها على الدولة العثمانية خالل القرن 
  سم. 27* 21ورقة ;  98 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -خيرة سوماتي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1334/1 

  سونة، كريمة    .8849

المدية :   -م [نص مطبوع] / كريمة سونة.  1381 1250ه/  784 648المعركة عند دولة المماليك البحرية 
  سم.  27*21ورقة ;  177 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1144/1 

  سويدان, احمد حسين   .8850

اإلرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية [نص مطبوع] / احمد حسين سويدان, محمد المجذوب; احمد سرحال.  
 سم.24ص. ; 223 -. 2005بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -

1-327-57/1, 1-327-57/10 

  سويدي, جمال    .8851

الجزائر :   -ألول:قصة أمير فى المغرب( سنة ألف) / جمال سويدي. أمستان الصنهاجي [نص مطبوع] : الجزء ا
  سم.24ص ; 187الى 1ص+328الى1من  -. 2009منشورات التل, 

 9961773468ر.د.م.ك 

1-953-337/6, 1-953-337/3 



  سويسي, محمد    .8852

 -. 2001مي, بيروت : دار الغرب اإلسال -نماذج من التراث العلمي العربي [نص مطبوع] / محمد سويسي. 

 سم.24ص. ; 341

1-790-13/1, 1-790-13/2 

  سويفي، أسامة    .8853

فعالية تقنية إزالة الحساسية وإعادة المعالجة عن طريق حركات العينيينفي تخفيض السلوك العدواني لدى  
  ورقة ; 118 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -المحبوسين [نص مطبوع] / محمد عربي; أسامة سويفي. 

  سم. 27*21

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1530/1 

  سويلم العمري,أحمد    .8854

. 1976مصر : الهيئة المصرية للكتاب,  -أصول النظم السياسية المقارنة [نص مطبوع] / أحمد سويلم العمري. 

  سم.24ص. ; 407 -

 9772011492ر.د.م.ك 

1-320-300/1 

  الدين محمد سويلم, حسام   .8855

أبو ظبي : مركز  -نظام الدفاع الصاروخي القومي األمريكي [نص مطبوع] / حسام الدين محمد سويلم. 
  سم. 21ص. ;  224 -. 2003اإلمارات, 

 9948005287ر.د.م.ك 

1-320-164/1, 1-320-164/2 

  سويهل، وردة    .8856

والشفهي لدى تالميذ السنة الخامسة إبتدائي [نص مطبوع] /  دور القراءة في تنمية القدرة على التعبير الكتابي 
  سم.  27*21ورقة ;  133 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -خديجة قسمية; وردة سويهل. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1449/1 

  سي العربي، بالل   .8857

في الوسط المدرسي [نص مطبوع] / بالل ضيف هللا; بالل سي اإلتصال البيئي ودوره في نشر التربية البيئية 
  ورقة.  27*21ورقة ;  154 -. 2018المدية : جامعة المدية,   -العربي. 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1040/1 

  سي العربي، نسيمة    .8858

رفي "دلس" [نص مطبوع] / فازية سي العربي; نسيمة  دراسة تحليلية وتقييمية لعملية ترميم ضريح سيدي الح
  سم. 30*21ورقة ;  92 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -سي العربي. 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.149/1 



  سي بشير، أمينة    .8859

م) / 1900ه/1638القدس أنموذجا ( الحياة اإلقتصادية في فلسطين أواخر العهد العثماني [نص مطبوع] : مدينة
  .CDسم +  27*21ورقة ;  101 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -نفيسة تشكوتش كبير; أمينة سي بشير. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1851 

  سي بشير، كريمة    .8860

ص.  142 -. 2017زائر : كنوز الحكمة, الج -مدخل إلى سيكولوجية اإلعاقة [نص مطبوع] / كريمة سي بشير.  
  سم. 23: غالف مصور باأللوان ; 

 9789947600573ر.د.م.ك 

SS/1-150-845/1, SS/1-150-845/2 

  سي جمال أحمد بناي    .8861

الجزائر : دحلب :   -دم الحرية [نص مطبوع] : مذاكرات مجاهد جيش التحرير الوطني / سي جمال أحمد بناي. 
  سم.24: غالف ملون ومصور ;  246ص. -. 2013[د.ن], 

 9789961612861ر.د.م.ك 

sh1-965-1102/1, sh1-965-1102/2 

  سي فضيل, محمد   .8862

ص. : غالف:   79 -الجزائر : ثالة, [د.ت].  -لقاء مع شهود القرن الراحل [نص مطبوع] / محمد سي فضيل. 
  سم. 22مصور باأللوان ; 

 9789947824145ر.د.م.ك 

1-928-133/1 

  سي موسى، أسامة    .8863

المدية :  -دور العالقات العامة في ترقية البحث العلمي في جامعة المدية [نص مطبوع] / أسامة سي موسى. 
  . CDسم +  29*21ورقة ;  124 -. 2021جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1958 

  عز الدين  سي موسى،  .8864

المدية :  -دور اإلعالم في تفعيل آداء المؤسسة األمنية [نص مطبوع] / سفيان قندوزي; عز الدين سي موسى. 
  سم.  27*21ورقة ;  92 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1294/1 

  سياوي، حورية   .8865

المدية :   -العالقات العامة بالمؤسسات الخدماتية [نص مطبوع] / حورية سياوي. دور القائم باإلتصال في إدارة 
  سم.  27*21ورقة ;  98 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1263/1 



  سيحاوي، أمينة   .8866

بورقعة [نص مطبوع] / وفاء تراس; أمينة سيحاوي.   دراسة تحليلية نقدية لكتاب شاهد على إغتيال الثورة للخضر
  سم.  30*21ورقة ;  120 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.401/1 

  سيحاوي، عتيقة    .8867

ة معوشي;  وتأثيرها على الشباب "برنامج خواطر" [نص مطبوع] / كريم MBC01البرامج الترفيهية في قناة 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -عتيقة سيحاوي. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.248/1 

  سيد احمد, غريب    .8868

علي عبد الرزاق   المدخل في علم االجتماع المعاصر [نص مطبوع] / غريب سيد احمد; عبد الباسط عبد المعطي;
 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  466 -. 2002اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -حلبي. 

SS/1-001.5781/1, SS/1-001.5781/2 

  سيد احمد, غريب    .8869

اإلسكندرية : دار المعرفة   -اإلحصاء في البحوث اإلجتماعية و اإلعالمية [نص مطبوع] / غريب سيد احمد. 
 سم. 24ص. ;  382 -. 2005معية, الجا

SH/1-001.4-37/1, SH/1-001.4-37/2 

  سيد أحمد, غريب    .8870

اإلسكندرية : دار   -علم إجتماع اإلتصال و اإلعالم [نص مطبوع] / غريب سيد أحمد, سامية محمد جابر. 
 سم. 24ص. : غالف مصور. ; 474 -. 2004المعرفة الجامعية, 

1-301/295/1, 1-301/295/2 

  سيد عبد الرحيم ، خليفة   .8871

التحليل النفسي و القياسات البيولوجية [نص مطبوع] : دراسة في علم نفس الطفل و مخاوفا اإلطفال / خليفة سيد 
ص. : غالف ملون   410 -. 2009القاهرة : دار الكتاب الحديث ; الكويت : دار الكتاب الحديث,  -عبد الرحيم. 

  سم. 24ومصور ; 

 97735031106ر.د.م.ك 

SS/1-150-257/1, SS/1-150-257/2 

  سيد, جابر عوض    .8872

المتغيرات اإلدارية في منظمات الرعاية اإلجتماعية [نص مطبوع] / جابر عوض سيد; أبو الحسن عبد الموجود. 
  (كتب اإلدارة -سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  376 -. 2004اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -

 ).2في الخدمة االجتماعية ; 

SS/1-301-184/1, SS/1-301-184/2 

  سيد، عصام محمد عبد القادر    .8873

القاهرة : دار المعرفة   -استراتيجيات تعليم العلوم للمعاقين بصريا [نص مطبوع] / عصام محمد عبد القادر سيد. 



  سم.  17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  202 -. 2016الجامعية, 

 9789772739370ر.د.م.ك 

SS/1-370-1039/1, SS/1-370-1039/2 

  سيد، عصام محمد عبد القادر    .8874

القاهرة : دار   -التغذية الراجعة [نص مطبوع] : ( الحقيبة التدريبية الثالثة ) / عصام محمد عبد القادر سيد. 
  (سلسلة التنمية المهنية للمعلم). -سم.   17*24ص. : غالف مصور. ;  205 -. 2016التعليم الجامعي, 

 9789777330817ر.د.م.ك   -ص.  203 -ص. 199بيبليو: 

SS/1-370-1041/1, SS/1-370-1041/2 

  سيدأحمد, غريب محمد   .8875

المدخل في علم االجتماع المعاصر [نص مطبوع] / غريب محمد سيدأحمد; علي عبد الرزاق جلبي; عبد الباسط 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  404 -. 1994سكندرية : دار المعرفة الجامعية, اإل -محمد عبد المعطي. 

SS/1-301-84/1, SS/1-301-84/2 

  سيدهم، سهام    .8876

إستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية وعالقتها باإلكتئاب لدى الطلبة الراسبين في شهادة البكالوريا [نص  
  سم. 27*21ورقة ;  121 -. 2019: جامعة المدية,   المدية -مطبوع] / فضيلة عزيزي; سهام سيدهم. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1418/1 

  سيدهم، مربوح   .8877

. 2020المدية : جامعة المدية,  -اإلبتزاز اإللكتروني ودوره في إنحراف الفتاة. [نص مطبوع] / مربوح سيدهم. 

  سم.  27*21ورقة ;  103 -

 2020د : علم االجتماع : المدية :  ل م -ماستر

MMA.SS.1649/1 

 1197 -هـ  594سيدي أبو مدين شعيب [نص مطبوع] : بن الحسين األنصاري األندلسي المتوفى سة   .8878
  سم. 17.5*24ص. ;  206 -. 2011الجزائر : ابن خلدون,  -. م

 9789961380246ر.د.م.ك 

SH/1-920-200/1, SH/1-920-200/2 

  يدي الشيخ، األبيض  س  .8879

الجزائر : وزارة  -القيم الروحية و الرؤية الوطنية في الطريقة الشيخية [نص مطبوع] / األبيض سيدي الشيخ. 
 سم.21ص. : مل. ; 174 -. 2011الشؤون الدينية و األوقاف, 

1-965-607/1, 1-965-607/2 

  سيدي صالح، حياة    .8880

الجزائر :   -[نص مطبوع] / حياة سيدي صالح.  1895-1871الجزائريين  اللجان الربلمانية الفرنسية و قضايا
(وزارة  -سم.  16*24ص. : غالف مل. و مص. ;  288 -. 2012دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع, 

  الثقافة الجزائر).

 9789947265659ر.د.م.ك 



1-965-794/3, 1-965-794/1 

  سيدي موسى، محمد الشريف   .8881

جاية الناصرية [نص مطبوع] : دراسة في الحياة االجتماعية والفكرية / محمد الشريف سيدي موسى; مدينة ب
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  400 -. 2011الجزائر : دار كرم هللا,  -محمد األمين بلغيث.  

 9789931301059ر.د.م.ك 

SH/1-965-1032/1 

  سيديو, ل.أ   .8882

مطبوع] : حضارتهم،مدارسهم الفلسفية و العلمية و األدبية / ل.أ سيديو; عبد هللا علي   تاريخ العرب العام [نص
 سم.17* 24ص ;  465 -. 2002عمان : األهلية للنشر و التوزيع,  -الشيخ. 

SH/1-953-213/1, SH/1-953-213/2 

  سيسالم،كمال سالم    .8883

  -. 2ط. -ال سالم سيسالم, فواز فتح اللة الراميني. الدمج في مدارس التعليم العام و فصوله [نص مطبوع] / كم

 سم. 24ص. : غالف ملون ; 206 -. 2006اإلمارات العربية : دار الكتاب الجامعي, 

1-370-701/1, 1-370-701/2 

  سيغموند، فرويد    .8884

وت : دار بير  -. 02ط. -نظرة عامة في السيكولوجيا العلمية [نص مطبوع] / فرويد سيغموند, فارس ضاهر. 
 سم. 17*23ص. : غالف مصور. ;  184 -. 1981القلم, 

1-150-701/1 

  سيف الدين ، عبد الحكيم   .8885

 582 -. 2009القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -العلماء و السلطة [نص مطبوع] / عبد الحكيم سيف الدين. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9771752719ر.د.م.ك 

1-953-445/1 

  لدين،بيار مصطفى سيف ا  .8886

عمان : دار   -السياسة البريطانية تجاه تركيا و أثرها في كوردستان [نص مطبوع] / بيار مصطفى سيف الدين. 
  سم.24ص ; 431 -. 2007دجلة, 

 7394789957ر.د.م.ك 

1-327-137/1, 1-327-137/2 

  سيف الدين،عبد الحكيم عبد الحق    .8887

اسة عن دور العلماء في الحياة السياسية و اإلقتصادية في العصر العباسي العلماء و السلطة [نص مطبوع] : در
ص : 582 -. 2008القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -. 1ط -األول / عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين. 

  سم. 24غالف ملون ; 

 582ص-527بيبليو.ص

SH/1-953-679/1, SH/1-953-679/2 



  سيف, طارق    .8888

ص. ;  258 -. 2003أبو ظبي : د.ن,  -إحياء المقال السياسي [نص مطبوع] : الحقائق الغائبة / طارق سيف. 
  سم. 24

 9953433011ر.د.م.ك 

1-320-120/1, 1-320-120/2 

  سيفر، لخضر    .8889

(د.م) : األهل  -ر. التاريخ السياسي لدول المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء األول / لخضر سيف
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  366 -). 2006للدراسات, (حوالي

 9789961858233ر.د.م.ك 

SH/1-953-748.1/1 

  سيمونز, جيف   .8890

بيروت : مركز    -استهداف العراق [نص مطبوع] : العقوبات و الغارات في السياسة األمريكية / جيف سيمونز. 
  سم. 24ص. ;  388 -.  2003العربية, دراسات الوحدة 

 9953431442ر.د.م.ك 

1-327-76/1, 1-327-76/2 

  سيميز، بيني   .8891

التخلف العقلي [نص مطبوع] : ودمج األطفال المتخلفين عقليا في مرحلة ما قبل المدرسة ( برامج و أنشطة ) / 
ص. : غالف   170 -. 2013رفة الجامعية, القاهرة : دار المع -اليانور لينش; بيني سيميز, هالة الجراوني. 

  سم. 17*24مصور. ; 

 9789772738014ر.د.م.ك 

SS/1-370-1000/1, SS/1-370-1000/2 

  ش.ر. أجرون    .8892

المجتمع الجزائري في مخبر اإليديولوجية الكولينالية [نص مطبوع] : مقاومة القبائل لإلدماج و التفكيك و فشل  
 24ص. ; 159 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -ش.ر. أجرون; محمد العربي ولد خليفة.  مشاريع التنصير و التجنيس /

 سم.

1-965-420/1 

  شاتليية, فرنسوا   .8893

بيروت : مجد,  -. 2ط. -إيديولوجيا اإلنسان [نص مطبوع] / فرنسوا شاتليية, خليل أحمد خليل; سهيل القش. 
  سم. 19ص ;  103 -. 2002

 1294279953ر.د.م.ك 

1-320-243/1, 1-320-243/2 

  شاتيال، م    .8894

/ م   NOBEL DICTIONARY Arabic -Englishإنجليزي =  -قاموس نوبل [نص مطبوع] : عربي 
  سم. 25ص. : غالف ملون. ;  829 -. 2011الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -شاتيال. 

 9789947281536ر.د.م.ك 

SH/1-030-15/1, SH/1-030-15/2 



  ، م  شاتيال  .8895

 NOBEL DICTIONARYعربي = -قاموس نوبل المزدوج [نص مطبوع] : عربي إنجليزي، إنجليزي 

Arabic - English, English- Arabic  .غالف ملون.   -. 2011الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -/ م شاتيال
  سم. 25; 

 9789947281543ر.د.م.ك 

SH/1-030-16/1, SH/1-030-16/2 

  يسير محمد  شادي ، ت  .8896

القاهرة  -إقتصاديا / تيسير محمد شادي.  -إجتماعيا  -إداريا  -الفساد في الدولة الفاطمية [نص مطبوع] : سياسيا 
  سم. 17*24ص. ;  488 -. 2015: مؤسسة شباب الجامعة, 

 9789772122295ر.د.م.ك 

SH/1-953-722/1, SH/1-953-722/2 

  شارف، الزهراء   .8897

زيادة المبيعات لمؤسسة [نص مطبوع] : اتصاالت الجزائر للهاتف النقال / ماريا عقيلة فطومي; دور االشهار في 
  سم. 27*21ورقة ;   168 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -الزهراء شارف. 

 2018ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1218/1 

  شارن, شافية   .8898

 206 -. 2009الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -وع] / شافية شارن. حضارة مصر الفرعونية [نص مطب

  سم.16*24ص. ; 

 9789961012260ر.د.م.ك 

SH/1-953-324/11, SH/1-953-324/12 

  شارن, شافية   .8899

ي , تجارة الجزائر (نوميديا و موريطانيا القيصرية) خالل فترتي المماليك النوميدية و االحتالل الرومان1ج. 
الجزائر : كنوز الحكمة,  -[نص مطبوع] : من القرن الثالث قبل الميالد إلى الثالث ميالدي / شافية شارن. 

  سم.  24ص. : غالف : مصور, ملون ;  542 -. 2015

  9789947600405ر.د.م.ك  -. 532ص. -217مالحق : ص.  516ص. -475بيبليوغرافيا : ص. 

 1محتوي في : , ج. 

SH/1-965-1070.1/1 

  شارن, شافية   .8900

, تجارة الجزائر (نوميديا و موريطانيا القيصرية) خال فترتي المماليك النوميدية و االحتالل الروماني [نص  2ج. 
 -. 2015الجزائر : كنوز الحكمة,  -مطبوع] : من القرن الثالث قبل الميالد إلى الثالث ميالدي / شافية شارن. 

  سم. 24ص. : غالف: ملون, مصور ;  224

  9789947600405ر.د.م.ك  -. 217ص. -201مالحق : ص.  200ص. -144بيبليوغرافيا : ص. 

 2محتوي في : , ج. 

SH/1-965-1070.2/1 

  شارن، شافية    .8901

الجزائر : المركز الوطني للدراسات و   -االحتالل االستيطاني و سياسة الرومنة [نص مطبوع] / شافية شارن. 
(سلسلة المشاريع الوطنية  -سم.  15*23ص. : غالف ملون.إيض. ;  285 -. 2007الوطنية, البحث في الحركة 



  للبحث).

 9789961846421ر.د.م.ك 

SH/1-953-734/1, SH/1-953-734/2 

  شافية، فراح   .8902

م) [نص   12-11ه/06-05الدور العسكري لمدينتي أرسوف وعسقالن خال الحروب الصليبية في القرن (
  سم. 30*21ورقة ;  145 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -زيقة مسعودي; فراح شافية. مطبوع] / ر

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.760/1 

  شاكر ، شاكر الحاج    .8903

عمان : دار دجلة,   -الحضارة التي سبقت حضارة اإلغريق و الرومان [نص مطبوع] / شاكر الحاج شاكر. 
  سم. 17*24 -. 2016

 9789957715205ر.د.م.ك 

SH/1-902-137/1, SH/1-902-137/2 

  شاكر, أبو فهر محمود محمد   .8904

القاهرة : مطبعـة مدني ;  -امتنبي [نص مطبوع] : رسالة في الطريق إلى ثقافتنا / أبو فهر محمود محمد شاكر.  
  سم. 24ص. ;  756 -. 1987جدة : دار المدني, 

 734-701ص: -كشافات ص

  شاكر, فؤاد    .8905

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر,  -مطلع الفجر [نص مطبوع] : الجزء األول / فؤاد شاكر. 
  ).1(حصاد القرن العشرين ;  -سم.  24ص. ;  222 -. 2000

  9772705486ر.د.م.ك 

1-320-61.1/1, 1-320-61.1/2 

  شاكر, فؤاد    .8906

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و   -اسية [نص مطبوع] : الجزء األول / فؤاد شاكر. السياسة و الدبلوم
  ).2(حصاد القرن العشرين ;  -سم.  24ص. ;  260 -. 2000النشر, 

 9772706059ر.د.م.ك 

1-320-93.1/1, 1-320-93.1/2 

  شاكر, فؤاد    .8907

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و   -ثاني / فؤاد شاكر. السياسة و الدبلوماسية [نص مطبوع] : الجزء ال
  ).3(حصاد القرن العشرين ;  -سم.  24ص. ;  368 -. 2001النشر, 

 9772706067ر.د.م.ك 

1-320-93.2/1, 1-320-93.2/2 

  شاكر, فؤاد    .8908

القاهرة : الدار   -الثاني / فؤاد شاكر. حصاد القرن العشرين [نص مطبوع] : الساسة والدبلوماسية: الجزء 
  سم. 24ص ;  260 -. 2000المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, 

 9772706059ر.د.م.ك 



1-320-61.2/1, 1-320-61.2/2 

  شاكر, محمود   .8909

ن :  األرد -[نص مطبوع] / محمود شاكر.  -الجزء األول-موسوعة الحضارات" وتاريخ األمم القديمة والحديثة" 
 سم. 24ص. : غالف مصور وملون. ;  464 -. 2008دار أسامة, 

SH/1-903-12.1/1, SH/1-903-12.1/2 

  شاكر, محمود   .8910

األردن :   -[نص مطبوع] / محمود شاكر.   -الجزء الثاني-موسوعة الحضارات وتاريخ األمم القديمة والحديثة 
 سم. 24صور. ; ص. : غالف ملون وم944ص الى466من -. 2008دار أسامة, 

SH/1-903-12.2/1, SH/1-903-12.2/2 

  شاكر، علي كمال    .8911

مبادئ البرمجة ألخصائي المكتبات والمعلومات [نص مطبوع] : أسس نظرية وتطبيقات عملية / علي كمال 
ات  (أساسيات المكتب -سم.  24ص. : غالف ملون ;  208 -. 2007القاهرة : الدار المصرية اللبنانية,  -شاكر. 

  والمعلومات). 

 9774271025ر.د.م.ك 

SH/1-020-199/1 

  شاكر،هالة محمد   .8912

ص. 253 -. 2010عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -إدارة الصفوف [نص مطبوع] / هالة محمد شاكر. 
  سم.  24: غالف مصور ; 

 9789957820299ر.د.م.ك  -. 253-251بيبليوغرافياص:

1-370-918/1, 1-370-918/2 

  شالي، رابح   .8913

[نص مطبوع] / قيرواني درار; رابح شالي.   2012أخالقيات مهنة الصحافة في الجزائر في إطار قانون اإلعالم 
  سم.  30*21ورقة ;  112 -.  2015المدية : جامعة المدية,  -

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.215 

  امخ، بسمة كريم  ش  .8914

عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,   -المرونة األسرية و السلوك االجتماعي [نص مطبوع] / بسمة كريم شامخ. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  168 -. 2011

SS/1-301-711/1, SS/1-301-711/2 

  شامي, يحي   .8915

 -. 1997بيروت : دار الفكر العربي,  -الطلل / يحي شامي. امرؤ القيس [نص مطبوع] : شاعر اللهو و الغزل و 

 (أعالم الفكر العربي).  -سم.  24ص. ;  136

1-928-39/1, 1-928-39/2 

  شامي, يحي   .8916

 24ص. ;  128 -. 1995بيروت : دار الفكر العربي,  -طه حسين أديبا و ناقدا [نص مطبوع] / يحي شامي.  



  (أعالم الفكر العربي). -سم. 

 127بيبليوغرافيا ص 

1-928-4/1, 1-928-4/2 

  شامي, يحي   .8917

 24ص. ;  176 -. 1997بيروت : الفكر العربي,  -شعره / يحي شامي.  -طرفة بن العبد [نص مطبوع] : حياته 

  (أعالم الفكر العربي). -سم. 

 169بيبليوغرافيا ص 

1-928-6/1, 1-928-6/2 

  شامي, يحي   .8918

 152 -. 2001بيروت : دار الفكر العربي,  -[نص مطبوع] : شاعر الغزل / يحي شامي.  عمر بن أبي ربيعة

  (أاعالم الفكر العربي).  -سم.  23ص. ; 

 151بيبليوغرافيا ص 

1-928-7/1, 1-928-7/2 

  شامي, يحي   .8919

ص. ;  120 -. 1995بيروت : دار الفكر العربي,  -شعره / يحي شامي.  -حافظ ابراهيم [نص مطبوع] : حياته
 (أعالم الفكر العربي). -سم.  24

1-928-14/1 

  شامي, يحي   .8920

 24ص. ;  112 -. 2000بيروت : دار الفكر العربي,   -األعشى [نص مطبوع] : حياته و شعره / يحي شامي. 

 سم.

1-928-22/1, 1-928-22/2 

  شامي, يحي   .8921

 104 -. 2001بيروت : دار الفكر العربي,  -حي شامي. زهير بن أبي سلمى [نص مطبوع] : الشاعر الحكيم / ي

 (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ; 

1-928-32/1, 1-928-32/2 

  شامي، ياسين   .8922

المدية : جامعة المدية,  -عمالة األطفال وعالقتها بظروف األسرة [نص مطبوع] / عيسى فشيت; ياسين شامي. 
  سم. 30*21ورقة ;  187 -. 2017

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -سترما

MMA.SS.958/1 

  شانبولو، جان بول    .8923

بيروت :   -مسالة الحدود في الشرق االوسط [نص مطبوع] / جان بول شانبولو, سيدي احمد شياح; حسين حيدر. 
  سم. 24ص : غالف ملون ;  310 -. 2006عويدات للنشر و التوزيع, 

 995328072ر.د.م.ك  -ة. بوغرافيا عربية، اجنبي

1-320-398/1, 1-320-398/2 



  شاهين, عبد الصبور    .8924

القاهرة : دار القلم,   -القراءات القرآنية [نص مطبوع] : في ضوء علم اللغة الحديث / عبد الصبور شاهين. 
  (دراسات في القرآن والعربية). -سم.  24ص. ;  474 -. 1966

 465-459ص: -بيبليوغرافيا ص

1-220-4/1 

  شاهين, محمد   .8925

نظريات الترجمة و تطبيقاتها في تدريس الترجمة من العربية الى اإلنجليزية و بالعكس [نص مطبوع] / محمد  
 سم.  24ص ;  150 -. 1998عمان : مكتبة دار الثقافة,  -شاهين. 

1-370-203/1, 1-370-203/2 

  شاهين, نجوى عبد الرحيم    .8926

. 2006القاهرة : دار القاهرة,  -أساسيات و تطبيقات في علم المناهج [نص مطبوع] / نجوى عبد الرحيم شاهين. 

  سم. 24ص. ;  556 -

 9776048285ر.د.م.ك 

SS/1-370-37/1, SS/1-370-37/2 

  شاهين، طارق عبد المنعم   .8927

وذوي صعوبات التعلم) تطبيقات عملية / طارق عبد -(لذوي العجز المتعلم اإلرشاد النفسي [نص مطبوع] :  
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  299 -. 2016اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -المنعم شاهين. 

 9789772739400ر.د.م.ك   -ص.  296 -ص. 273بيبليو: 

SS/1-370-1052/1, SS/1-370-1052/2 

  شاهين، طارق عبد المنعم   .8928

اإلسكندرية : دار المعرفة  -توكيد الذات للصم وضعاف السمع [نص مطبوع] / طارق عبد المنعم شاهين. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  282 -. 2016الجامعية, 

 9789772739431ر.د.م.ك 

SS/1-150-814/1, SS/1-150-814/2 

  شاهين،سعاد أحمد    .8929

القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -. 1ط. -رق تدريس تكنولوجيا التعليم [نص مطبوع] / سعاد أحمد شاهين. ط
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 620 -. 2011

 9789773503660ر.د.م.ك 

1-370-774/1, 1-370-774/2 

  شاوش ،محمد بن رمضان    .8930

ع] : األدب العربي الجزائري عبر النصوص المرتبة , إرشاد الحائر الى آثار أدباء الجزائر [نص مطبو 4و  3
ترتيبا تاريخيا من الفتح العربي الى عصرنا : المجلد الثاني(عصر اإلنحطاط و العصر الحديث) / محمد بن  

  سم. 24ص. ;  659 -. 2011الجزائر : دار البصائر,  -رمضان شاوش, الغوثي بن حمدان. 

  9789961887363ر.د.م.ك 

 4و  3محتوي في : , 

1-928-115.2/1, 1-928-115.2/2 



  شاوش، رضوان    .8931

المدية :   -اإلصالحات التنظيمية وأثرها على آداء العمال [نص مطبوع] / محمد سعيداني; رضوان شاوش. 
  سم. 27*21ورقة ;  147 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1468/1 

  وش، زوليخة شا  .8932

المدية : جامعة  -واقع العالقات العامة في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / مباركة رغيس; زوليخة شاوش. 
  سم. 30*21ورقة ;  178 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.835/1 

  شاوي، مروة    .8933

تشاري التوجيه المدرسي و انعكاساته على األداء الوظيفي و مستوي تقديرالذات مصادر الضغط المهني لدي مس
سم +  29* 21ورقة ;  98 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -لديهم [نص مطبوع] / لبنى صيد; مروة شاوي. 

CD.  

 2021ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.2083 

  شاويش، مصطفى نجيب   .8934

ص. ;  258 -. 1989عمان : دار الفكر,   -ت التجارية [نص مطبوع] / مصطفى نجيب شاويش. المراسال
 سم.x17سم24

1-659-17/1 

  شايب الراس، سليمان    .8935

اإلذاعة الجزائرية بين الخدمة العمومية والنشاط التجاري " دراسة حالة إذاعة المدية الجهوية " [نص مطبوع] /  
  سم. 30*21ورقة ;  113 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -شايب الراس.  محمد أمين طهراوي; سليمان

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.260/1 

  شايب, خالد    .8936

  الجزائر : دار -بوتفليقة ، الرئيس و حصيلته [نص مطبوع] : التحدي / خالد شايب, عبد الرحمان كابويا. 

  سم.24ص. : غالف مصور و ملون. ; 253 -. 2004الحكمة, 

 9519069961ر.د.م.ك 

1-327-112/1, 1-327-112/2 

  شايب، كريمة   .8937

المدية :  -العنف األبوي وعالقته بالسلوك العدواني لدى المراهق [نص مطبوع] / أمينة شفارة; كريمة شايب. 
  سم.  27*21ورقة ;  130 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1430/1 



  شايد,حمود    .8938

الجزائر : منشورات   -دون حقد وال تعصب [نص مطبوع] : صفحات من تاريخ الجزائر المحاربة / حمود شايد. 
  سم.24ص. ; 394 -. 2010دحلب, 

 9789961612507ر.د.م.ك 

1-965-403/1, 1-965-403/2 

  ن, داريوش شايغا  .8939

لبنان : دار الساقي,   -, أوهام الهوية [نص مطبوع] / داريوش شايغان; محمد علي مقلد. 18بحوث إجتماعية 
  ).18(بحوث إجتماعية ;  -سم.  18ص. ;  152 -. 1993

  1855169185ر.د.م.ك 

 18محتوي في : بحوث إجتماعية 

SS/1-301-416/1, SS/1-301-416/2 

  شايغان،داريوش    .8940

 -ا الثورة الدينية [نص مطبوع] : الحضارت التقليدية فى مواجهة الحداثة / داريوش شايغان; محمد الرحموني. م

  سم.17*24ص : مل. ; 317 -. 2004لبنان : دار الساقي,  -. 1ط.

 1855164728ر.د.م.ك 

  شباح، صليحة    .8941

 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -ح. الحوافز ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي [نص مطبوع] / صليحة شبا

  سم.  27*21ورقة ;  135

  2019ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1461/1 

  شبار, سعيد    .8942

 24ص. ;  130 -. 2005بيروت : دار الهادي,   -النخبة و اإليديولوجيا و الحداثة [نص مطبوع] / سعيد شبار. 

 اسالمية معاصرة). (قضايا  -سم. 

SH/1-189-64/1, SH/1-189-64/2 

  شبارو, عصام    .8943

 536 -. 1999بيروت : دار الفكر اللبناني,  - تاريخ المشرق العربي اإلسالمي [نص مطبوع] / عصام شبارو. 

 سم*.17*24ص. ; 

SH/1-953-216/1 

  شبارو، عصام محمد    .8944

بيروت : دار   -ه / عصام محمد شبارو. 661-623ه/41-1مطبوع] : الدولة العربية اإلسالمية األولى [نص 
 سم. 24ص. : مل. ; 464 -. 1995النهضة العربية, 

1-953-505/1, 1-953-505/2 

  شبارو، عصام محمد    .8945

) [نص مطبوع] / عصام  1492-710ه/897-- 91الألندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود(
 سم.24ص. : مص.مل. ; 391 -. 2002يروت : دار النهضة العربية, ب  -محمد شبارو. 

1-953-518/12, 1-953-518/13 



  شبانة, محمد كمال   .8946

م [نص مطبوع] / محمد  1171-641ه(567-21مصر اإلسالمية منذ الفتح اإلسالمي وحتي نهاية الدولة الفاطمية
 سم.23*16ص ; 136 -. 2008القاهرة : دار العالم العربي,  -كمال شبانة. 

SH/1-953-269/1, SH/1-953-269/2 

  شبسيغ, رضوان   .8947

خطوات سهلة [نص مطبوع] : الوصفة العلمية لتحسين الوظيفة الجنسية وبلوغ الصحة   7حياة زوجية رائعة في 
;  ص. 414 -. 2008القاهرة : دار الشروق,  -. 2ط.  -المثالية / رضوان شبسيغ; بروس سكالي; محمد أوز. 

  سم. 24

 9789770922911ر.د.م.ك 

SS/1-301-548/1, SS/1-301-548/2 

  شبكشي, علي حسين   .8948

  سم. 24ص. ;  232 -. 2000(د.م) : د.ن,  - العولمة [نص مطبوع] : نظرية بال منظر / علي حسين شبكشي. 

 9771414739ر.د.م.ك 

1-320-123/1, 1-320-123/2 

  شبلي، فاطمة   .8949

وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى متمدرس المرحلة الثانوية المصابين بأمراض مزمنة [نص مطبوع] /   إتخاذ القرار
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فاطمة شبلي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.606/1 

  شبلي، فاطمة   .8950

ءة الذاتية لدى متمدرس المرحلة الثانوية المصابين بأمراض مزمنة [نص مطبوع] /  إتخاذ القرار وعالقته بالكفا
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فاطمة شبلي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.606/1 

  شبوب، محمد   .8951

، ظروفه، و انعكاساته على مسار  1959ديسمبر  16إلى  أوت 11إجتماع العقداء العشر [نص مطبوع] : من 
 -سم.  16*23ص. : غالف مل. و مص. ;  168 -. 2013الجزائر : دار دزاير أنفو,  -الثورة / محمد شبوب. 

  (وزارة الثقافة الجزائر). 

 9789931327363ر.د.م.ك 

1-965-829/3, 1-965-829/1 

  شبوطي، حدة    .8952

ئر والمعمرين األوربيين في الجزائر فترة اإلحتالل الفرنسي [نص مطبوع] / حدة  واقع وخصائص سكان الجزا
  .CDسم +  29*21ورقة ;  67 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -شبوطي. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1917 



  شبيل، هاجر    .8953

المدية :  -ري [نص مطبوع] / أنفال بلخيري; هاجر شبيل. العنف اللفظي تجاه المرأة العاملة في المجتمع الجزائ
  سم.  27*21ورقة ;  116 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1469/1 

  شتا ، السيد علي    .8954

ص. ;  444 -. 2014القاهرة : المكتبة المصرية,  -علم اإلجتماع الجنائي [نص مطبوع] / السيد علي شتا. 
  سم. 17*24

 9789774114909ر.د.م.ك 

SS/1-301-1016/1, SS/1-301-1016/2 

  شتا ، السيد علي    .8955

القاهرة :  -مدخل علم اإلجتماع التجريبي والظاهرية التجريبية المعاصرة [نص مطبوع] / السيد علي شتا. 
  سم. 17*24ص. ;  420 -. 2014المكتبة المصرية للنشر و التوزيع, 

 9789774115133ر.د.م.ك 

SS/1-301-1043/1, SS/1-301-1043/2 

  شتا, السيد علي    .8956

ص. :  452  -. 2004اإلسكندرية : المكتبة المصرية,  -نظرية علم االجتماع [نص مطبوع] / السيد علي شتا. 
 سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-91/1, SS/1-301-91/2 

  يد علي  شتا, الس  .8957

ص. : غالف   437 -. 2002اإلسكندرية : المكتبة المصرية,  -علم االجتماع [نص مطبوع] / السيد علي شتا. 
 (سلسلة التعليم الذاتي. التعليم عن بعد). -سم.  24مصور باأللوان ; 

SS/1-301-224/1, SS/1-301-224/2 

  شتا, السيد علي    .8958

القاهرة : المكتبة المصرية للنشر و  -ي [نص مطبوع] / السيد علي شتا. التفاعل اإلجتماعي و المنظور الظاهر
  سم.  24ص. : غالف ك ملون ;  294 -. 2014التوزيع, 

 9789774114894ر.د.م.ك  -. 294ص.  - 289بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1092/1, SS/1-301-1092/2 

  شتا، راوية هالل احمد   .8959

االسكندرية : مركز االسكندرية  -و االعالمية [نص مطبوع] / راوية هالل احمد شتا. حاجات المراهقين الثقافية 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  267 -. 2006للكتاب, 

SS/1-301-774/1, SS/1-301-774/2 

  شتراوس،كلودليفي    .8960

لبنان : المؤسسة الجامعية مجد,  -. 4ط. -العرق و التاريخ [نص مطبوع] / كلودليفي شتراوس, سليم حداد. 
  سم.13.5سم*19.5ص. : غالف مصور ; 103 -. 2008

 9789953463858ر.د.م.ك 



1-902-91/1, 1-902-91/3 

  شتراير، جوزيف    .8961

بيروت : دار التنوير,    -األصول الوسيطة للدولة الحديثة [نص مطبوع] / جوزيف شتراير, محمد عيتاني. 
  سم.21; ص. : مص.مل. 109 -. 2010

 9786589099677ر.د.م.ك 

1-940-67/1 

  شتراير، جوزيقف   .8962

بيروت : دار  -الثاتية.  -االصول الوسيطة للدولة الحديثة [نص مطبوع] / جوزيقف شتراير; محمد عيتاني. 
 سم.  21ص : غالف ملون ;  109 -. 2005التنوير للطباعة و النشر, 

1-320-419/3, 1-320-419/4 

  , خير الدين   شترة  .8963

الجزء األول [نص مطبوع] : الروابط الحضارية بين القطرين 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 
ص. ; 768 -. 2008الجزائر : دار البصائر,  -وأثر الجامع األعظم فى الوعي الجزائري / خير الدين شترة. 

  سم.24

 9789961887509ر.د.م.ك 

1-965-376.1/1 

  ترة , خير الدين  ش  .8964

الجزء الثاني [نص مطبوع] : البعد العربي االسالمي فى نضال 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 
ص ; 1536ص الى 776من -. 2008الجزائر : دار البصائر,  -النخبة الجزائرية الزيتونية / خير الدين شترة. 

  سم.24

 9789961887509ر.د.م.ك 

1-965-376.2/1 

  شترة , خير الدين    .8965

الجزء الثالث [نص مطبوع] : المالحق والفهارس العامة / خير 1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة 
  سم.24ص. ; 479 -. 2008الجزائر : دار البصائر,  -الدين شترة. 

 9789961887509ر.د.م.ك 

1-965-376.3/1 

  شترة، خير الدين    .8966

 -. 2013الجزائر : دار كراردة,  -يون إلى البالد التونسية [نص مطبوع] / خير الدين شترة. المهاجرون الجزائر

  سم. 17* 25ص. : غالف ملون ;  755

 9789931407065ر.د.م.ك 

SH/1-965-759/3, SH/1-965-759/4 

  شترة، خير الدين    .8967

الحي في توات و السودان الغربي [نص  الشيخ بن عبد الكريم المغيلي التلمساني المصلح الثائر و فكره اإلص
ص. : 309 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية لألوقاف,  -مطبوع] : المجلد األول / خير الدين شترة. 

 سم.24مل. ; 



1-902-98.1/1, 1-902-98.1/2 

  شترة، خير الدين    .8968

ره اإلصالحي في توات و السودان الغربي الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني المصلح الثائر و فك
 -. 2011الجزائر : وزارة الشؤون الدينية لألوقاف,  -[نص مطبوع] : المجلد الثاني / خير الدين شترة. 

  سم. 24ص. : مل. ; 629

 ص 626-ص623ص -بيبليو.ص

1-922-27.2/1, 1-922-27.2/2 

  شترة، خير الدين    .8969

السنوسي ابن عبد الرحمن الديسي الجزائري فخر القطر الجزائري ونتدرته [نص مطبوع]  الشيخ محمد بن محمد 
سم.  25ص. : غالف اسود. ;  249 -. 2014الجزائر : دار كردادة,  -: ديوان الحنان المنان / خير الدين شترة. 

  ). 1(الشيخ محمد عبد الرحمن الديسي حياته وآثاره ;  -

 9789931407188ر.د.م.ك 

SH/1-922-39.1/1 

  شتوان، جازية    .8970

- 1451العلوم العقلية في الدولة العثمانية من عهد السلطان محممد الفاتح إلى عهد السلطان سليمان القانوني (

  سم. 30*21ورقة ;  116 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -م) [نص مطبوع] / جازية شتوان. 1566

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.269/1 

  شتوي، زهية   .8971

المدية : جامعة  -م) [نص مطبوع] / تركية مهدي; زهية شتوي. 1962-م1954المثقفون الجزائريون والثورة (
  سم. 30*21ورقة ;  175 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.812/1 

  شتوي، فتيحة   .8972

دة ليسانس وآليات البحث عن العمل [نص مطبوع] / هجيرة مزعزع; توفيق حسناوي; البطالة لدى حاملي شها
  سم. 30*21ورقة ;  126 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -فتيحة شتوي. 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.708/1 

  شحاتة, عبد المنعم    .8973

. 2006القاهرة : إيتراك للطباعة و النشر,  -بوع] / عبد المنعم شحاتة. علم النفس اإلجتماعي التطبيقي [نص مط

  سم.24ص ; 281 -

 5061383977ر.د.م.ك 

SS/1-150-186/1, SS/1-150-186/2 

  شحاتة،حسن   .8974

القاهرة : الدار   -استراتيجيات التعليم و التعلم الحديثة [نص مطبوع] : و صناعة العقل العربي / حسن شحاتة. 
  سم. 24ص. ;  339 -. 2007رية اللبنانية للطباعة و النشر, المص

 8316427977ر.د.م.ك 



SS/1-370-116/1 

  شحاتة،حسن   .8975

[د.م] : مكتبة الدار   -. 1ط. -المرجع في مناهج البحوث [نص مطبوع] : التربوية و النفسية / حسن شحاتة. 
  سم.  24ص. ; 263 -. 2009العربية للكتاب, 

 8620293977ر.د.م.ك 

1-370-590/5, 1-370-590/6 

  شحاته ربيع، محمد   .8976

512 -. 2010عمان : دار المسيرة,  -علم النفس الصناعي والمهني [نص مطبوع] / محمد شحاته ربيع.  ص ; ً
 سم.17*24

1-150-634/1, 1-150-634/10 

  شحاته،غادة حامد    .8977

القاهرة : دار الفكر العربي,   -سة حالة / غادة حامد شحاته. ثقافة العنف بالمناطق العشوائية [نص مطبوع] : درا
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  208 -. 2012

 9771027573ر.د.م.ك  -. 307-289بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-923/1, SS/1-301-923/2 

  شحادة أمل عايد    .8978

 -. 2006األردن : دار كنوز المعرفة,  -األولى.  -عايد. التكنولوجيا التعليمية [نص مطبوع] / شحادة أمل 

  سم.24ص. ; 157

 9957463055ر.د.م.ك  -ة. 

1-370-314/1, 1-370-314/2 

  شحادة, نزيه   .8979

 -. 2006لبنان : دار النهضة العربية,  -صفحات من الحضارة االسالمية [نص مطبوع] / نزيه شحادة. 

  سم.24*17ص. ; 510

 9953470545ر.د.م.ك 

SH/1-953-336/1, SH/1-953-336/2 

  شحادة، خليل    .8980

عمان : دار المعتز للنشر و التوزيع,   -اإلخراج التلفزيوني [نص مطبوع] : اإلعداد و التدريب / خليل شحادة. 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  304 -. 2015

 9789957493417ر.د.م.ك 

SH/1-070-413/1, SH/1-070-413/2 

  شحادة،نعمان    .8981

ص. : 360 -. 2008عمان : دار صفاء,  - . 1ط. -التعلم و التقويم األكاديمي [نص مطبوع] / نعمان شحادة. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9789957244187ر.د.م.ك  -. 360-355ببيبليوغرافيا:ص

1-370-568/2, 1-370-568/1 



  شراب، محمد محمد حسن   .8982

عمان : األهلية للنشر و   -العصر الحديث [نص مطبوع] / محمد محمد حسن شراب. شعراء فلسطين في 
 (دراسات أدبية). -سم.  17*25ص. : غالف ملون ;  525 -. 2006التوزيع, 

1-928-118/1, 1-928-118/2 

  شرادي, نادية   .8983

الجزائر : ديوان   -شرادي. التكيف المدرسي للطفل و المراهق على ضوء التنظيم العقلي [نص مطبوع] / نادية 
  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  307  -. 2006المطبوعات الجامعية, 

 2081609961ر.د.م.ك 

SS/1-150-76/4, SS/1-150-76/5 

  شرادي،نادية    .8984

 -. 2008الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -الحلم [نص مطبوع] : تجربة نفسية خاصة / نادية شرادي. 

  سم.  24الف مصور باأللوان ; ص. : غ 64

 4116109961ر.د.م.ك 

SS/1-150-276/1, SS/1-150-276/2 

  شراره, عبد اللطيف    .8985

ص. ; 120 -. 1980(د.م) : دار األندلس,  -الفكر التاريخي في اإلسالم [نص مطبوع] / عبد اللطيف شراره. 
  .15سم*22

 116-115ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-31/1 

  راطي، زكية ش  .8986

 -م) [نص مطبوع] / أمينة ضويفي; زكية شراطي. 1055-945ه/ 447-334الحياة الفكرية في عهد البويهي (

  سم.  30*21ورقة ;  156  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.768/1 

  شراطي، سعاد   .8987

المدية : جامعة  -سة العمومية [نص مطبوع] / سعاد مباركي; سعاد شراطي. اإلضراب كأداة إتصالية في المؤس
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.249/1 

  شراير، خديجة    .8988

) الموجه لمربية الروضة [نص مطبوع] /  سنوات  04-02برنامج إرشادي مقترح لتحسين مفاهيم نمو الطفل (
  سم.  30*21ورقة ;  126 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -سعاد تركمان; خديجة شراير. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.689/1 

  شراير، خولة    .8989

ص مطبوع] / شيماء شراير; خولة شراير.  إستراتيجية تسيير الموارد البشرية في المؤسسة اإلنتاجية الجزائرية [ن



  سم.  27*21ورقة ;  102 -.  2020المدية : جامعة المدية,  -

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1670/1 

  شربال، عبد القادر    .8990

. 2009: دار هومة, الجزائر  -البحر األبيض المتوسط بين السيادة والحرية [نص مطبوع] / عبد القادر شربال. 

  سم. 16*23ص ;  327 -

 9789961653166ر.د.م.ك 

1-327-199/1, 1-327-199/2 

  شرشار , عبد القادر    .8991

شخصية األمير عبد القادر [نص مطبوع] : من منظور اآلخر ترجمة أشهر مؤلفات األمير من قبل الباحث 
 221 -. 2014ائر : دار سفيان للطباعة و النشر, الجز -. 1ط. -الفرنسي جوستاف دوجا / عبد القادر شرشار. 

  سم. 24ص. : غالف مص.مل. ; 

 9789947540305ر.د.م.ك 

1-920-109/1 

  شرشار، عبد القادر    .8992

[د.م] : دار   -كتاب الرحلة إلى المغرب والمشرق ألبي العباس المقري [نص مطبوع] / عبد القادر شرشار. 
  سم. 24صور وملون ; ص. : غالف م 223 -. 2014سفيان, 

 9789947540329ر.د.م.ك  -. 218ص.-215بيبليوغرافيا: ص.

SH/1-902-131/1 

  شرشاري، فاطمة   .8993

المدية   -تقدير الذات لدى التالميذ المعيدين للسنة الرابعة متوسط. [نص مطبوع] / غنية لعرج; فاطمة شرشاري. 
  سم.  27*21سنة ;  99 -. 2020: جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -رماست

MMA.SS.1598/1 

  شرشور، مريم   .8994

- 1920الحزب الحر الدستوري التونسي ونجم شمال إفريقيا [نص مطبوع] : مقابة في البرامج والنظال السياسي 

  سم. 30*21ورقة ;  196 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -م / مريم بوزيان; مريم شرشور.  1937

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.789/1 

  شرعي، سيدعلي   .8995

 -دور العالقات العامة في ضبط اإلتصال الداخلي داخل المؤسسة العمومية [نص مطبوع] / سيدعلي شرعي. 

  سم.  27*21ورقة ;  148  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018المدية : ل م د : اتصال و عالقات عامة :  -ماستر

MMA.SH.1049/1 



  شرف الدين, خليل    .8996

  -في سبيل موسوعة فلسفية [نص مطبوع] : أبو العالء المعري, ابن رشد, ابن خلدون / خليل شرف الدين. 

 سم. 24ص ;  245 -. 1983بيروت : دار ومكتبة الهالل, 

1-103-4.3/1 

  شرف الدين, عبد العظيم   .8997

مصر : الدارالدولية لإلستثمارات الثقافية,  -أصول الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / عبد العظيم شرف الدين. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  117 -. 2005

 4197282977ر.د.م.ك 

SH/1-250-90/1 

  شرف الدين، عبد التواب   .8998

معلومات [نص مطبوع] : دليل عملي ودراسات نظرية / عبد التواب شرف التصنيف في المكتبات ومراكز ال
ص. : غالف ملون ومصور ; 239 -. 2000القاهرة : الدار الدولية لالستثمارات الثقافية : [د.ن],  -الدين. 

  سم.24

 9772820706ر.د.م.ك 

SH/1-020-12/1, SH/1-020-12/2 

  شرف الدين،عبد التواب.   .8999

القاهرة : الدار الدولية لالستثمارات الثقافية :   -علومات [نص مطبوع] / عبد التواب. شرف الدين. دراسات في الم
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 158 -. 2000[د.ن], 

 9772820897ر.د.م.ك 

SH/1-020-13/1, SH/1-020-13/2 

  شرف, محمد جالل أبو الفتوح    .9000

القاهرة : دار   -المي [نص مطبوع] / محمد جالل أبو الفتوح شرف. هللا والعالم واإلنسان في الفكر اإلس
  سم.22ص. ; 434 -. 1971المعارف, 

 430- 425ص: -بيبليوغرفيا ص

SH/1-189-14/1 

  شرف، عبد الحق    .9001

الجزائر :   -م / عبد الحق شرف.  1895العربي بن عبد القادربن علي المشرفي [نص مطبوع] : حياته وآثاره ت 
  سم. 17*24ص. ;  200 -. 2011الشؤون الدينية,  وزارة

 9789931902010ر.د.م.ك 

1-920-49/1, 1-920-49/2 

  شرف،محمد جالل   .9002

 -. 1984بيروت : دار النهضة العربية,  -دراسات في التصوف االسالمي [نص مطبوع] / محمد جالل شرف. 

 سم. 17*24ص. ;  414

SH/1-260-2/1 

  فاعي  شرفي، احمد الر  .9003

مقاالت و آراء علماء جمعية العلماء المسلمين [نص مطبوع] : اإلمام مبارك بن محمد الميلي : الجزء األول / 



  سم . 24ص. ;  366 -. 2011الجزائر : دار الهدى,  -احمد الرفاعي شرفي. 

 9789947263372ر.د.م.ك 

1-928-113.1/1 

  شرفي، احمد الرفاعي    .9004

جمعية العلماء المسلمين [نص مطبوع] : الشيخ الطيب العقبي : الجزء الثاني / احمد  مقاالت و آراء علماء 
  سم. 24ص. ;  430 -. 2011الجزائر : دار الهدى,  -الرفاعي شرفي. 

 9947263372ر.د.م.ك 

1-928-113.2/1 

  شرفي، احمد الرفاعي    .9005

  -شيخ العربي التبسي / احمد الرفاعي شرفي. مقاالت و آراء علماء جمعية العلماء المسلمين [نص مطبوع] : ال

  سم. 24ص. ;  463  -. 2011الجزائر : دار الهدى, 

 9947263372ر.د.م.ك 

1-928-113.3/1 

  شرفي، احمد الرفاعي    .9006

مقاالت و آراء علماء جمعية العلماء المسلمين [نص مطبوع] : اإلمام أبي يعلى الزواوي : الجزء الرابع / احمد 
  سم. 24ص. ;  432 -. 2011الجزائر : دار الهدى,  -شرفي. الرفاعي 

 9947263372ر.د.م.ك 

1-928-113.4/1 

  شرفي، نصيرة    .9007

الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق المهني لدى أساتذة العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] / سميرة تاني; نصيرة 
  سم.30*21ورقة ;  122 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -شرفي. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.178/1 

  شرقي ، الرزقي    .9008

  سم. 15*23 -. 2014الجزائر : دار األلمعية,  -فصول في علم المتاحف [نص مطبوع] / الرزقي شرقي. 

 9789931305521ر.د.م.ك 

1-708-4/1, 1-708-4/2 

  شرقي، أمينة    .9009

. 2015المدية : جامعة المدية,  -التنظيمي وإتخاذ القرار [نص مطبوع] / فضيلة سليماني; أمينة شرقي. اإلتصال 

  سم.  30*21ورقة ;  93 -

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.013/1 

  شرقي، حمزة    .9010

المدية :   -زوبير زرارقة; حمزة شرقي. متطلبات تفعيل العالقات العامة في المؤسسات الشبابية [نص مطبوع] / 
  سم.  30*21ورقة ;  120 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر



MMA.SH.537/1 

  شرقي، حورية، مشماشة   .9011

وع] / حورية، مشماشة شرقي. الضغط المدرسي وعالقته بإتخاذ القرار لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي [نص مطب
  سم.  30*21ورقة ;  170 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.622/1 

  شرقي، حورية، مشماشة   .9012

شرقي. الضغط المدرسي وعالقته بإتخاذ القرار لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي [نص مطبوع] / حورية، مشماشة 
  سم.  30*21ورقة ;  170 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.622/1 

  شرقي، زبيدة    .9013

 -تأثير اإلتصال على صناعة القرارات اإلدارية داخل المؤسسة [نص مطبوع] / عائشة فاسي; زبيدة شرقي. 

  سم.  30-21ورقة ;  156  -. 2016المدية, المدية : جامعة 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.544/1 

  شرقي، سليم    .9014

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في الترويج للسياحة الداخلية في الجزائر [نص مطبوع] / مريم كالش; سليم 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  108 -. 2021,  المدية : جامعة المدية -شرقي. 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1983 

  شرقي، عقيلة    .9015

دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تحفيز العمل التطوعي لدى الشباب الجزائري [نص مطبوع] / عقيلة شرقي.  
  م. س 30*21ورقة ;  154 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.545/1 

  شرقي، نصيرة    .9016

المدية :  -الشعور باألمن النفسي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى طلبة البكالوريا [نص مطبوع] / نصيرة شرقي. 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  87 -. 2014جامعة المدية, 

 2014م د : علم النفس : المدية : ل  -ماستر

MMA002/1 

  شروخ, صالح الدين    .9017

الجزائر : دار العلوم للنشر و التوزيع,   -مدخل في علم االجتماع للجامعيين [نص مطبوع] / صالح الدين شروخ. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  216 -. 2005

 6838059961ر.د.م.ك 

SS/1-301-392/1, SS/1-301-392/2 



  شروخ، صالح الدين    .9018

 -. 2004الجزائر : دار العلوم للنشر و التوزيع,  -علم االجتماع التربوي [نص مطبوع] / صالح الدين شروخ. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  239

 239-236ص-بيبليوغرافيا ص

SS/1-301-633/1, SS/1-301-633/2 

  شروخ، صالح الدين    .9019

الجزائر : دار العلوم  -مطبوع] : البيداغوجيا و األندراغوجيا / صالح الدين شروخ.  التربية البيئية الشاملة [نص
  سم. 15*  23ص. ;   224 -. 2008للنشر و التوزيع, 

 9789961909355ر.د.م.ك 

1-370-555/3, 1-370-555/4 

  شريت, أشرف محمد عبد الغني   .9020

/ أشرف محمد عبد الغني شريت, مروه حسني علي  تنمية اإلبداع لألطفال ذوي صعوبات التعلم [نص مطبوع]
  سم.24ص. ; 158  -. 2007اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,  -. 1ط. -حسن. 

 9773681785ر.د.م.ك 

1-370-382/16, 1-370-382/17 

  شريرات، صفية   .9021

المدية : جامعة  -ة شريرات. دور الثقافة التنظيمية في اآلداء الوظيفي للعاملين [نص مطبوع] / رانيا حديد; صفي
  سم. 27*21ورقة ;  81 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1257/1 

  شريط ، عبد هللا    .9022

 -. 2010الجزائر : دار هومه,  -[نص مطبوع] / عبد هللا شريط.  1955الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 

  سم. 16*24. ; ص 968

 9789961653944ر.د.م.ك 

1-965-529/1, 1-965-529/2 

  شريط, عبد هللا    .9023

 -. 2010الجزائر : دار هومة,  -[نص مطبوع] / عبد هللا شريط.  1956الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية

  سم.17سم×24ص. ; 983

 9789961653951ر.د.م.ك 

1-965-529.2/1 

  شريط, عبد هللا    .9024

 -. 2010الجزائر : دار هومة,  -[نص مطبوع] / عبد هللا شريط.  1957الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 

  سم.17سم×24ص. ; 563

 9789961653968ر.د.م.ك 

1-965-529.3/1 



  شريط, عبد هللا    .9025

 -. 2010الجزائر : دار هومة,  -د هللا شريط. [نص مطبوع] / عب 1959الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 

  سم.17سم×24ص. ; 879

 9789961653982ر.د.م.ك 

1-965-529.5/1 

  شريط, عبد هللا    .9026

 -. 2010الجزائر : دار هومة,  -[نص مطبوع] / عبد هللا شريط.  1958الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 

  سم.17سم×24ص. ; 333

 9789961653975ر.د.م.ك 

1-965-529.4/1 

  شريط, عبد هللا    .9027

 -. 2010الجزائر : دار هومة,  -[نص مطبوع] / عبد هللا شريط.  1960الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 

  سم.17سم×24ص. ; 703

 9789961653999ر.د.م.ك 

1-965-529/1, 1-965-529/2 

  شريط, عبد هللا    .9028

 -. 2010الجزائر : دار هومة,  -[نص مطبوع] / عبد هللا شريط.  1961ة الدولية الثورة الجزائرية في الصحاف 

  سم.17سم×24ص. ; 583

 9789961654002ر.د.م.ك 

1-965-529.7/1 

  شريط, عبد هللا    .9029

 -. 2010الجزائر : دار هومة,  -[نص مطبوع] / عبد هللا شريط.  1962الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 

  سم.17سم×24; ص. 286

 9789961654019ر.د.م.ك 

1-965-529.8/1 

  شريط.عبد هللا    .9030

الجزائر : الجمعية  -الجزء األول [نص مطبوع] / شريط.عبد هللا.  1957الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.24ص. ; 196 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-369.1/1, 1-965-369.1/10 

  شريط، األخضر    .9031

مشكلة التاريخ في الحركة التاريخية و تفسير التطور الحضاري عند مالك بن نبي [نص مطبوع] / األخضر  
(وزارة  -سم.  24*17ص. : غالف مل. و مص. ;  336 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -شريط. 

  الثقافة الجزائر).

 9789931396048.م.ك ر.د

1-965-821/2, 1-965-821/1 



  شريط، عبد هللا    .9032

.  1981الجزائر : الشركة الوطنية للنشر و التوزيع,  -من واقع الثقافة الجزائرية [نص مطبوع] / عبد هللا شريط.  

 سم. 24ص. ;  188 -

SS/1-301-963/1 

  شريط، مليكة   .9033

  -ة واإلقتصادية في العالم العربي [نص مطبوع] / عائشة بلعرني; مليكة شريط. العولمة وإشكالية الحصانة الثقافي

  سم.  30*21ورقة ;  84  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.057/1 

  شريط،عبد هللا    .9034

ص. :  668  -. 2008جزائر : موفم للنشر, ال  -الفكر األخالقي عند ابن خلدون [نص مطبوع] / عبد هللا شريط. 
  سم.  24غالف مصور ملون ; 

 9789961627457ر.د.م.ك 

SS/1-301-451/1, SS/1-301-451/2 

  شريط،عبد هللا    .9035

الجزائر : الجمعية التاريخية و  -[نص مطبوع] / عبد هللا شريط.  1962الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم. 24ص. ;  211 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11الثقافية 

1-965-375/10, 1-965-375/30 

  شريط،عبد هللا    .9036

الجزائر : الجمعية  -[نص مطبوع] : الجزء األول / عبد هللا شريط.  1956الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.  24ص. ;  400 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-368.1/1, 1-965-368.1/10 

  شريط،عبد هللا    .9037

الجزائر : الجمعية  -[نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد هللا شريط.  1957الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.24ص. ;  222 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-369.2/1, 1-965-369.2/10 

  يط،عبد هللا  شر  .9038

الجزائر : الجمعية  -[نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد هللا شريط.  1958الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.  23ص. ;  206 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-370.2/1, 1-965-370.2/10 

  شريط،عبد هللا    .9039

الجزائر : الجمعية  -[نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد هللا شريط.  1956فة الدولية الثورة الجزائرية في الصحا
 سم.  23ص. ;  413 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-368.2/1, 1-965-368.2/10 



  شريط،عبد هللا    .9040

الجزائر :  -الث / عبد هللا شريط. [نص مطبوع] : الجزء الث 1957الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.  23ص. ;   205 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11الجمعية التاريخية و الثقافية 

1-965-369.3/1, 1-965-369.3/10 

  شريط،عبد هللا    .9041

ة الجزائر : الجمعي -[نص مطبوع] : الجزء األول / عبد هللا شريط.  1959الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.  23ص. ;  232 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-371.1/1, 1-965-371.1/10 

  شريط،عبد هللا    .9042

الجزائر :   -دن.  -[نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد هللا شريط.  1959الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم. 23; ص.  223 -منشورات وزارة المجاهدين, دت. 

1-965-371.2/1, 1-965-371.2/10 

  شريط،عبد هللا    .9043

الجزائر :  -[نص مطبوع] : الجزء الثالث / عبد هللا شريط.  1959الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.  23ص. ;   249 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11الجمعية التاريخية و الثقافية 

1-965-371.3/1, 1-965-371.3/10 

  شريط،عبد هللا    .9044

الجزائر : الجمعية  -[نص مطبوع] : الجزء األول / عبد هللا شريط.  1960الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.  24ص. ;  221 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-372.1/1, 1-965-372.1/10 

  شريط،عبد هللا    .9045

الجزائر : الجمعية  -[نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد هللا شريط.  1960في الصحافة الدولية  الثورة الجزائرية
 سم.  23ص. ;  222 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-372.2/1, 1-965-372.2/10 

  شريط،عبد هللا    .9046

الجزائر :  -الجزء الثالث / عبد هللا شريط. [نص مطبوع] :  1960الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.  23ص. ;   222 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11الجمعية التاريخية و الثقافية 

1-965-372.3/1, 1-965-372.3/10 

  شريط،عبد هللا    .9047

: الجمعية  الجزائر -[نص مطبوع] : الجزء األول / عبد هللا شريط.  1961الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.  23ص. ;  217 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-373.1/1, 1-965-373.1/10 



  شريط،عبد هللا    .9048

الجزائر : الجمعية  -[نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد هللا شريط.  1961الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.  23ص. ;  223 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11الثقافية التاريخية و 

1-965-373.2/1, 1-965-373.2/10 

  شريط،عبد هللا    .9049

الجزائر : الجمعية  -[نص مطبوع] : الجزء األول / عبد هللا شريط.  1958الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 . سم 23 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-370.1/1, 1-965-370.1/10 

  شريط،عبد هللا    .9050

الجزائر : الجمعية  -[نص مطبوع] : الجزء األول / عبد هللا شريط.  1955الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.  24ص. ;  416 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-374.1/1, 1-965-374.1/10 

  شريط،عبد هللا    .9051

الجزائر : الجمعية  -[نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد هللا شريط.  1955الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية 
 سم.  24ص. ;  415 -, [د.ت]. 1960ديسمبر  11التاريخية و الثقافية 

1-965-374.2/1, 1-965-374.2/10 

  القادر شريف, السيد عبد   .9052

مزيدة   2ط.  -التنشئة اإلجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة [نص مطبوع] / السيد عبد القادر شريف. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  140 -. 2004القاهرة : دار الفكر العربي,  -منقحة. 

SS/1-301-194/1, SS/1-301-194/2 

  شريف, فاتن محمد    .9053

اإلسكندرية : دار  -[نص مطبوع] : دراسات في األنثروبولوجيا اإلجتماعية / فاتن محمد شريف. األسرة والقرابة 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  442 -. 2006الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

 9773275582ر.د.م.ك 

1-301-317/1 

  شريف، سهيلة   .9054

توعية المواطن من حوادث المرور [نص مطبوع] / صليحة  دور الحمالت اإلعالمية اإلذاعية التحسيسية في 
  سم.  27*21ورقة ;  89 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -ريف; سهيلة شريف. 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1296/1 

  شريف، فاتن محمد    .9055

  -نثروبولوجية االجتماعية / فاتن محمد شريف. الرؤية المجتمعية للمرأة واألسرة [نص مطبوع] : دراسات في األ

 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  397 -. 2007االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

SS/1-301-572/1, SS/1-301-572/2 



  شريف، فاتن محمد    .9056

. 2008الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  االسكندرية : دار -الثقافة و الفولكلور [نص مطبوع] / فاتن محمد شريف. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  392 -

 ببليوغرافيا

SS/1-301-766/1, SS/1-301-766/2 

  شريف، محمد عبد الجواد   .9057

من تصنيف ديوي العشري  21التصنيف العملي للمكتبات و مراكز مصادر التعلم [نص مطبوع] : حسب الطبعة 
سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  308 -. 2014دسوق : دار العلم و اإليمان,  -واد شريف. محمد عبد الج /
  (سلسلة كتب البرامج التدريبية و التأهيلية لتنمية الموارد البشرية). -

 978308244xر.د.م.ك  -ص.  308بيبليو: 

SH/1-020-210/1, SH/1-020-210/2 

  شريف، محمد عبد الجواد   .9058

لمكانز و المستخلصات [نص مطبوع] : بين األعمال الفنية و األوعية المرجعية و الخدمات  التكشيف و ا
ص. : غالف    191 -. 2014دسوق : دار العلم و اإليمان,  -المعلوماتية المعاصرة / محمد عبد الجواد شريف. 

  بشرية).(سلسلة كتب البرامج التدريبية و التأهيلية لتنمية الموارد ال -سم.  17*25مصور. ; 

 9773082458ر.د.م.ك   -ص.  191 -ص. 188بيبليو: 

SH/1-020-209/1, SH/1-020-209/2 

  شريف، محمد عبد الجواد   .9059

دسوق : دار   -الببليوجرافيا [نص مطبوع] : بين األعمال الفنية و الخدمات المكتبية / محمد عبد الجواد شريف. 
(سلسلة كتب البرامج التدريبية و التأهيلية   -سم.   17*24ور. ; ص. : غالف مص 199 -. 2014العلم و اإليمان, 

  لتنمية الموارد البشرية).

 9773081451ر.د.م.ك   -ص.  199 -ص. 197بيبليو: 

SH/1-020-214/1, SH/1-020-214/2 

  شريف، محمد عبد الكريم   .9060

القاهرة : دار الفكر  -ريم شريف. القرار اإلداري المنعدم [نص مطبوع] : ( دراسة مقارنة ) / محمد عبد الك
  سم.  17*24ص. : غالف ملون . ;  337 -. 2014الجامعي, 

 9789773791647ر.د.م.ك   -ص.  330 -ص. 305بيبليو: 

SS/1-340-10/1, SS/1-340-10/2 

  شريف، نور الهدى    .9061

سي [نص مطبوع] / حياة رافع; اإلستجابة اإلكتئابية لدى األطفال المطلقين أولياؤهم وعالقتها بالتحصيل الدرا
  سم. 27*21ورقة ;  126 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -نور الهدى شريف. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

  شريف،محمد عبد الجواد.   .9062

ر المصرية  القاهرة. : الدا -التربية المكتبية. [نص مطبوع] : بمراحل التعليم / محمد عبد الجواد. شريف. 
  سم.24ص. : غالف ملون. ; 254 -. 2006اللبنانية., 

  9772714613ر.د.م.ك 

SH/1-020-106/1, SH/1-020-106/2 



  شريفي، مريم   .9063

المدية : جامعة  -دور مواقع التواصل اإلجتماعي في دعم التحصيل العلمي [نص مطبوع] / مريم شريفي.  
  سم. 30*21;  ورقة 165 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.858/1 

  شريفي، نعيمة   .9064

  -م) [نص مطبوع] / أمينة بهياني; نعيمة شريفي. 1954-1830مسألة المواطنة في تاريخ الجزائر المستعمرة (

  .CDسم +  29*21ورقة ;  127  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -رماست

MMA.SH.1921 

  شريكي، حنان    .9065

داللة اللغة الفيلمية في اإلشهار التلفزيوني الجزائري [نص مطبوع] : دراسةستيمولوجية لعينة من ومضات نجمة  
  سم.  30*21ورقة ;  158 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -إبتسام صخري; حنان شريكي.  /

 2016م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  ل -ماستر

MMA.SH.497/1 

  شريم, رغدة    .9066

ص ; 344 -. 2009األردن : دار المسيرة,  -األولى.  -سيكولوجية المراهقة [نص مطبوع] / رغدة شريم. 
  سم.24

 9789957064952ر.د.م.ك 

1-150-652/13, 1-150-652/12 

  شطوطي، محمد   .9067

الجزائر : ديوان المطبوعات   -ضرات في علم النفس والفلسفة و التاريخ [نص مطبوع] / محمد شطوطي. محا
  سم. 24ص : غالف ملون ;  255 -. 2017الجمعية, 

 9789961019894ر.د.م.ك 

SH/1-150-875/1, SH/1-150-875/2 

  شطوطي، محمد   .9068

ي ألصحابها من فالسفة وعلماء ورجاالت فكر / محمد تاريخ األفكار [نص مطبوع] : دراسة تحليلية ألقوال ه
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  204 -. 2017الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -شطوطي. 

 9789961020432ر.د.م.ك 

SH/1-101-132/1, SH/1-101-132/2 

 شطوطي،محمد   .9069

الجزائر : دار الكوثر للنشر و  -. 2ط. -محمد شطوطي.  / [Texte imprimé] المدخل الى الفلسفة العامة
سم 17*24ص. ;  272 -. 2013التوزيع,  . 

SH/1-120-28/1 

  شعبان، رزيقة   .9070

  -الكتابات الفرنسية حول تاريخ الجزائر "شارل روبير أجرون" [نص مطبوع] / منال لغواطي; رزيقة شعبان. 



  سم.  30*21ورقة ;  168  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.674/1 

  شعبان، ريحاب    .9071

[نص مطبوع] / فايزة بوبكر; ريحاب   19واقع التسويق اإللكتروني في المؤسسات التجارية في ضل أزمة كوفيد 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  150 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -شعبان. 

 2021و عالقات عامة : المدية : ل م د : اتصال  -ماستر

MMA.SH.1975 

  شعبان، نور الهدى    .9072

المدية :  -أثر الصدمة النفسية لدى المراهقة المغتصبة [نص مطبوع] / منال بن خرشف; نور الهدى شعبان. 
  سم.  27*21ورقة ;  170 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1021/1 

  شعبان،أسامة حسين   .9073

/ أسامة حسين  Environmental disasters and dangersاألخطار و الكوارث البيئية [نص مطبوع] = 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  290 -. 2009القاهرة : دار الفجر للنشر و التزيع,  -شعبان. 

 9773581799ر.د.م.ك 

SS/1-301-715/1, SS/1-301-715/2 

  شعبان،خليفة عبد العزيز.   .9074

  -الفهرسة الوصفية للمكتبات. [نص مطبوع] : المطبوعات والمخطوطات. / خليفة عبد العزيز. شعبان. 

 سم. 24ص. : غالف ملون. ; 504 -االسكندرية. : دار الثقافة العلمية., [د.ت]. 

SH/1-020-40/1, SH/1-020-40/2 

  شعباني، عامر    .9075

 -. 2009الجزائر : دار الوعي,   -خيرة لألندلس الصغيرة : دلس [نص مطبوع] / عامر شعباني. األنفاس األ

  سم. 21*27ص. : غالف مصور. إيض. ;  423

 9789947862322ر.د.م.ك   -ص.  412 -ص. 411ص. بيبليو:  409 -ص. 243المالحق: 

SH/1-913-41/1 

  شعالن، أحالم   .9076

المدية : جامعة المدية,  -خالل كتابات محمد تقية [نص مطبوع] / أحالم شعالن.  الثورة في الوالية الرابعة من
  سم. 30*21ورقة ;  124 -. 2016

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.395/1 

  شعالن،السيد محمد   .9077

القاهرة : دار الكتاب الحديث,   -التليفزيون التعليمي في عصر اإلنفو ميديا [نص مطبوع] / السيد محمد شعالن. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 550 -. 2011

 9789773504430ر.د.م.ك  -. 550-521بيبليوغرافيا:ص



1-370-979/1, 1-370-979/2 

  شعالن،عبد الحميد    .9078

كندرية  االس -الالمركزية في التعليم [نص مطبوع] : رؤية جديدة / سالمه عبد العظيم حسين; عبد الحميد شعالن. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 408 -. 2008: دار الجامعة الجديدة, 

 9774220722ر.د.م.ك 

1-370-765/1, 1-370-765/2 

  شعنان، يسمينة   .9079

أساليب التفكير عند سترنبيرغ وعالقتها بأساليب التعلم لبيجز لدى الطلبة المقبلين على التخرج [نص مطبوع] /  
  سم.  30*21ورقة ;  156 - . 2016المدية : جامعة المدية,  - عنان. سعيدة براهيمي; يسمينة ش

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.665/1 

  شعوان، سهيلة   .9080

المدية : جامعة المدية,   -العالقات اإلنسانية وعالقتها باألداء [نص مطبوع] / زهية طاعن; سهيلة شعوان. 
  سم. 30*21ورقة ;  119 -. 2015

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.023/1 

  شعيبي، عبد الحليم    .9081

بن عيشة; عبد    تحديد الحاجات التكوينية لدى المتعلمين وعالقتها باآلداء الوظيفي. [نص مطبوع] / محمد وسيم
  سم. 27*21ورقة ;  89 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -الحليم شعيبي. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1631/1 

  شعير, عبد المنعم كامل    .9082

ص.  178 - (د.م) : د.ن, (د.ت). -اإلعجاز القرآني في الرسم العثماني [نص مطبوع] / عبد المنعم كامل شعير. 
  سم. 24; 

 9771729985ر.د.م.ك 

1-220-64/1 

  شعير، ذهبية   .9083

المدية : جامعة المدية,  -العقود المحددة المدة وأثرها على السلوك التنظيمي [نص مطبوع] / ذهبية شعير. 
  سم. 30*21ورقة ;  150 -. 2017

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.711/1 

  شعير، محمد رزق    .9084

القاهرة : مكتبة  -الفنولوجيا وعالقتها بالنظم في القرآن الكريم [نص مطبوع] / محمد رزق شعير; تمام حسان. 
  سم. 24ص. ;  231 -. 2008اآلداب, 

 9772419351ر.د.م.ك 

SH/1-220-67/1 



  شفيق, حسنين    .9085

(د.م) : دار   -م النفس اإلعالمي / حسنين شفيق.  سيكولوجية اإلعالم [نص مطبوع] : دراسات متطورة في عل
  سم. 24ص. ;  322 -. 2008فكر وفن, 

 1567567977ر.د.م.ك 

SS/1-150-142/1, SS/1-150-142/2 

  شفيق, محمد   .9086

اإلسكندرية : دار المعرفة  -علم النفس اإلجتماعي بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / محمد شفيق. 
 سم. 24ص. : غالف ملون. ; 367 -. 2004الجامعية, 

SS/1-150-91/1 

  شفيق, منير    .9087

  -الدولة و الثورة [نص مطبوع] : رد عاى ماركس،انجلز،لينين و مقاربات مع الرؤية اإلسالمية / منير شفيق.  

 سم. 24ص ;  364 -. 2001دار البيضاء : المركز الثقافي العربي, 

1-320-218/1, 1-320-218/2 

  ق, منير  شفي  .9088

  -الدولة والثورة [نص مطبوع] : رد على ماركس, انجلز, لينين ومقاربات مع الرؤية اإلسالمية / منير شفيق.  

 سم. 21ص. ;  264 -. 2001لبنان : المركز الثقافي العربي, 

1-902-80/2, 1-902-80/3 

  شفيق، حسنين    .9089

( د.م ) :  -/ حسنين شفيق.  Body Language In Mediaلغة الجسد في المجال اإلعالمي [نص مطبوع] = 
  سم. 17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;   354 -. 2012دار فكر و فن, 

 9772876664ر.د.م.ك   -ص.  350 -ص. 343بيبيليو: 

SH/1-001.5-735/1 

  شفيق، محمد   .9090

الفاهرة : المكتب الجامعي   -شفيق. اإلنسان و المجتمع [نص مطبوع] : مقدمة في علم النفس االجتماعي / محمد 
  سم. 17*24ص. : غالف ملون. ;  395 -. 2009الحديث, 

 9775159660ر.د.م.ك  -ص.  385 -ص. 325ص. المالحق:  324 -ص. 315بيبليو: 

SS/1-301-1050/1, SS/1-301-1050/2 

  شفيق،محمد حسانين.    .9091

القاهرة : دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع,  -ق. إخراج كتب األطفال. [نص مطبوع] / محمد حسانين. شفي 
  سم.24ص. : غالف مص وملون ; 416 -[د.ت]. 

 9772873508ر.د.م.ك 

SH/1-070-437/1, SH/1-070-437/10 

  شقرة، علي خليل    .9092

: عمان  -اإلعالم والصورة النمطية [نص مطبوع] : ( صورة العرب و المسلمين نموذجا ) / علي خليل شقرة. 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  184 - . 2015دار أسامة للنشر و التوزيع : نبالء ناشرون و موزعون, 

 9789957226190ر.د.م.ك   -ص.  184 -ص. 179بيبليو: 



SH/1-001.5-737/1, SH/1-001.5-737/2 

  شقير،لبيب    .9093

 سم.20ص ;  283 -ة, [د.ت]. مصر : دار النهض  -تاريخ الفكر اإلقتصادي [نص مطبوع] / لبيب شقير. 

1-327-154/1 

  شكارة, أحمد    .9094

دبي : مركز  -تداعيات حربي أفغانستان و العراق على منطقة الخليج العربي [نص مطبوع] / أحمد شكارة. 
  ).-89-(سلسلة محاضرات اإلمارات -سم.  14ص ;  70 -. 2005اإلمارات للدراسات و البحوث, 

 7724009948ر.د.م.ك 

1-320-235/1 

  شكري، عبد المجيد    .9095

فنون العالقات العامة الحديثة و قواعد اإلتيكيت و البروتوكول [نص مطبوع] : دراسة نظرية و تطبيقات عملية / 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  232 -. 2013القاهرة : دار الفكر العربي,  -عبد المجيد شكري. 

 9771027699د.م.ك ر. -ص.  221 -ص. 213بيبليوغرافيا: 

1-659-78/1, 1-659-78/2 

  شكسبير ،وليم    .9096

 -. 1990بيروت : دار الكتب,   -حلم ليلة صيفية [نص مطبوع] : مسرحية في خمس فصول / وليم شكسبير.  

 سم.22ص ; 124

1-792-68/1, 1-792-68/2 

  شكسبير،وليام    .9097

بيروت : دار الكتب العلمية,  -ليام شكسبير.  يوليوس قيصر [نص مطبوع] : مسرحية في خمس فصول / و
 (روائع شكسبير).  -سم. 22ص ; 199 -. 1990

1-792-65/1, 1-792-65/2 

  شكسبير،وليم    .9098

ص ; 215 -. 1990بيروت : دار الكتب,  -كليوباترا [نص مطبوع] : مسرحية في خمس فصول / وليم شكسبير. 
 سم.22

1-792-67/1, 1-792-67/2 

  شكسبير،وليم    .9099

 -. 1991بيروت : دار الكتب,   -العين بالعين [نص مطبوع] : مسرحية في خمس فصول / وليم شكسبير. 

 سم.22ص ; 157

1-792-69/1, 1-792-69/2 

  شكسبير،وليم    .9100

  -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -خاب سعي العشاق [نص مطبوع] : مسرحية في خمس فصول / وليم شكسبير. 

 سم.22ص ; 171

1-792-70/1, 1-792-70/2 



  شكشك أنس   .9101

ص : غالف مصور 199 -. 2009حلب : دار النهج,  -. 1ط  -علم النفس اإلداري [نص مطبوع] / شكشك أنس. 
 سم.24; 

1-150-500/5, 1-150-500/1 

  شالح، إبراهيم    .9102

المدية : جامعة  -د مشعشع; إبراهيم شالح.  أنماط اإلعالن في الصحافة الجزائرية المكتوبة [نص مطبوع] / محم
  سم. 30*21ورقة ;  119 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.285/1 

  شالال، نزيه نعيم   .9103

مقارنة من خالل الفقه و  االرهاب الدولي و العدالة الجنائية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية قانونية معلوماتية 
بيروت :  -االجتهاد و الدراسات و النصوص القانونية و االتفاقيات و المعاهدات الدولية / نزيه نعيم شالال. 

  سم. 24ص : غالف ملون ;  255 -. 2010منشورات الحلبي الحقوقية, 

 ببليوغرافيا

1-320-438/1, 1-320-438/2 

  شاللي، حليمة   .9104

أساليب المعاملة الوالدية (القبول والرفض) ومفهوم الذات وعالقة كل منهما بالتوافق الدراسي لدى تالميذ السنة 
 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -األولى ثانوي بمدينة المدية [نص مطبوع] / إكرام لغواطي; حليمة شاللي. 

  سم.  30*21ورقة ;  124

 2017د : علم النفس : المدية :  ل م -ماستر

MMA.SS.687/1 

  شاللي، صليحة    .9105

إظطراب مهارات اإلستماع وعالقته بالنتائج الدراسية لدى عينة من ذوي صعوبات التعلم في المرحلة اإلبتدائية. 
  سم. 27*21ورقة ;  96 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / منال سدات; صليحة شاللي. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1616/1 

  شاللي، محمد   .9106

المدية : جامعة المدية,   -الوسط األسري وعود األحداث للجنوح [نص مطبوع] / أحمد تمزور; محمد شاللي. 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.552/1 

  شاللي، محمد   .9107

المدية : جامعة المدية,   -الوسط األسري وعود األحداث للجنوح [نص مطبوع] / أحمد تمزور; محمد شاللي. 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.552/1 



  شاللي، نصيرة    .9108

سنة) [نص مطبوع] : دراسة   12-7عرفي لدى طفل المرحلة االبتدائية (التسلط التربوي وعالقته بالنمو الم
 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -ميدانية بابتدائية قحام مولود بمدينة المدية / صليحة زخمي; نصيرة شاللي. 

  .CDسم +  29*21ورقة ;  114

 2021ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.2094 

  ، نورة  شاللي  .9109

. 2018المدية : جامعة المدية,  -نظرة المستشرقين للفتح اإلسالمي [نص مطبوع] / سعيدة راعي; نورة شاللي. 

  سم.  27*21ورقة ;  156 -

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1104/1 

  شلباية، محمد بدر    .9110

إلسالمية ويليه تحفة االحباب في نصب الباذهنج التهوية والتبريد [نص مطبوع] : في الحضارة العربية ا
 سم. 17*24ص ;  189 -. 2011عمان : اليازوري,   -والمحراب البن المجدي / محمد بدر شلباية. 

1-720-32/1, 1-720-32/2 

  شلبي, أحمد   .9111

القاهرة :  -. 6ط. -موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] : الجزء األول / أحمد شلبي. 
  سم.23ص. ; 476 -.  1974مكتبة النهضة المصرية, 

 476- 465ص: -كشافات: ص 464 -458بيبليوغرافيا ص.ص:

1-953-13.1/1 

  شلبي, أحمد   .9112

 -. 5ط . -موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] : الخالفة العباسية / أحمد شلبي. 

  سم. 24ص : غالف مصور ; 464 -. 1974ة المصرية, القاهرة : مكتبة النهض

 462-450كشافات ص.ص:   449-445بيبليوغرافية ص.ص

1-953-13.3/1 

  شلبي, أحمد   .9113

التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية شاملة، التاريخ اإلسالمي والحضارة  
 -. 1966القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -أحمد شلبي.  اإلسالمية في جميع العصور وجميع األنحاء /

  سم.24ص. ; 292

 292-282ص: -مالحق ص 281-276ص: -بيبليوغرافيا ص

1-953-13.2/1 

  شلبي, أحمد   .9114

القاهرة : مكتب النهضة  -التاريخ اإلسالمي و الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] : الجزء الخامس / أحمد شلبي. 
  سم. 24ص. : إيض ;  587 -. 1967اإلسالمية, 

 587 - 569ص :-كشاف ص 568-562ص -بيبليوغرافيا ص

1-953-13.5/1 



  شلبي, أحمد   .9115

موسوعة التاريخ اإلسالمي والحضارة االسالمية [نص مطبوع] : اإلسالم والدول اإلسالمية جنوب صحراء  
  سم.24ص. ;  744 -.  1972القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -افريقيا / أحمد شلبي. 

 744-718ص : -كشاف ص 717 -705ص : -ببليوغرافيا ص

1-953-13.6/1 

  شلبي، أحمد   .9116

. 03ط.  -/ أحمد شلبي.  comparative religions : islam=  3مقارنة األديان [نص مطبوع] : اإل سالم: ج.

 .sl 24 -. 1967القاهرة : مكتبة النهضة المصرية,  -

1-210-33/1 

  شلبي، أمين   .9117

ص ; 284 -. 2008القاهرة : عالم الكتب,  -. 1ط.  -نظرات في العالقات الدولية [نص مطبوع] / أمين شلبي. 
  سم.24

 9772326175ر.د.م.ك 

1-327-126/8, 1-327-126/6 

  شلبي،عبد العاطي محمد   .9118

.  2006د.م : المكتب الجامعي الحديث,  -الخطابى و اإلعجاز القرآني [نص مطبوع] / عبد العاطي محمد شلبي. 

 سم. 24ص. ;  211 -

SH/1-220-52/1 

  شلحت, يوسف    .9119

 -يوسف شلحت; خليل أحمد خليل.  مدخل إلى علم اجتماع اإلسالم من األرواحية إلى الشمولية [نص مطبوع] /

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  208 -. 2003بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر, 

 9953441685ر.د.م.ك 

SS/1-301-102/1, SS/1-301-102/2 

  شمام، إسماعيل   .9120

يات والتداعيات / إبراهيم بختي;  من المنظور اإلقتصادي واإلجتماعي [نص مطبوع] : الخلف 1920معاهدة سيفر 
  .CDسم +  27*21ورقة ;  78 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -إسماعيل شمام. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1873 

  شمس الدين،عبد األمير   .9121

ليم االسالمية / عبد األمير الفكر التربوي عند ابن خلدون و ابن األزرق [نص مطبوع] : موسوعة التربية و التع
 سم. 24ص. ; 287 -. 1986بيروت : دار إقرأ,  -. 2ط. -شمس الدين. 

1-370-984/1 

  شمص، حسن   .9122

  -. 2013الجزائر : دار األبحاث,  -الثورة الجزائرية بأقالم غربية [نص مطبوع] : وشهد شاهد / حسن شمص. 

 سم.24ص. : مص.مل. ;  484



1-965-735/3, 1-965-735/4 

  شمعون، محمد العربي    .9123

  -. 1999القاهرة : مركز الكتاب,  -علم النفس الرياضي والقياس النفسي [نص مطبوع] / محمد العربي شمعون. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  525

 9772941090ر.د.م.ك 

SS/1-150-53/1 

  شملول، محمد   .9124

 -ت على اآلداء الوظيفي [نص مطبوع] / أيوب بوقرطبي; محمد شملول. تأثير اإلتصال الداخلي في المستشفيا

  سم.  30*21ورقة ;  156  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.633/1 

  شمى, نادر سعيد    .9125

األردن : دار الفكر,   -. 1ط. -يد شمى, سامح سعيد اسماعيل. مقدمة في تقنيات التعليم [نص مطبوع] / نادر سع
  سم.24ص. ; 304 -. 2008

 9957074172ر.د.م.ك 

1-370-385/5, 1-370-385/6 

  شناوه ، محمد فضيل    .9126

عمان : الرضوان للنشر و التوزيع,   -القلق في أداء الممثل المسرحي [نص مطبوع] / محمد فضيل شناوه. 
  سم. 17*24; ص.  256 -. 2013

 9789957762780ر.د.م.ك 

SS/1-150-730/1, SS/1-150-730/2 

  شنايدر, روبرت ال.    .9127

 Social work advocacy: A new framدفاع الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] : إطار جديد نحو العمل =  

work for actio [و آخرون]... ;اإلسكندرية : المكتب  -. / روبرت ال. شنايدر; لورى ليستر; محمد علي سالم
  سم.  24ص. ;  481 -. 2012الجامعي الحديث, 

 840ص.-833بيبليوغرافيا: ص..

SS/1-301-899/1, SS/1-301-899/2 

  شنايدر,لويس    .9128

ص. ; 247 -بيروت : دار مكتبة الحياة, [د.ت].  -العالم في القرن العشرين [نص مطبوع] / لويس شنايدر. 
 سم.24

1-902-86/1 

  شنتوف، الطيب    .9129

 ETUDEدراسات في تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر = 

D'HISTOIRE DE L'ALGERIE 18éme et 19éme siècles  .الجزائر : ديوان   -/ الطيب شنتوف
  سم. 24ص : غالف مصوروملون ;  231  -. 2015المطبوعات الجامعية, 

 9789961016374ر.د.م.ك 



SH/1-965-1090/1, SH/1-965-1090/2 

  شنتوف، الطيب    .9130

الجزائر : ديوان المطبوعات  -[نص مطبوع] / الطيب شنتوف; خليل أوذاينية.   1954-1830الجزائر السياسية 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  141 -. 2017الجامعية, 

 9789961020159ر.د.م.ك 

SH/1-965-1097/1, SH/1-965-1097/2 

  شندارلي، عز الدين    .9131

اإلعالم الجديد وتأثيره على القيم الدينية لدى الشباب الجزائري [نص مطبوع] / عز الدين شندارلي, إبتسام 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  172 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -مباركي. 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA119/1 

  شنوفي، بن عزوز    .9132

دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تفعيل العالقات العامة في الجماعات اإلقليمية [نص مطبوع] / محمد 
  سم.  27*21ورقة ;  179 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -منصور; بن عزوز شنوفي. 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1054/1 

  شنوفي، فاطمة   .9133

المدية : جامعة المدية,  -المدارس السنية في عهد السلطان ملكشاه [نص مطبوع] / أمينة لوراري; فاطمة شنوفي. 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2017

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.762/1 

  شنوفي، مراد   .9134

م) من  10ه/  4ية واإلجتماعية بالمغرب األوسط في القرن الرابع الهجري / العاشر الميالدي ( األوضاع اإلقتصاد
ورقة ;   8 -.  2015المدية : جامعة المدية,  -خالل كتب الرحلة [نص مطبوع] / طلحة رحماني; مراد شنوفي.  

  سم. 30*21

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.098/1 

  صبيحة   شنيبات،  .9135

الضغوط المهنية لدى معلمي المرحلة اإلبتدائية و عالقتها بالتحصيل الدراسي للمتعلمين [نص مطبوع] / إيمان  
  سم. 30* 21ورقة ;  115 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -حرزالوي; نصيرة سعودي; صبيحة شنيبات. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.186/1 

  شنيتي ، محمد البشير   .9136

الجزائر : دار   -الجزائر [نص مطبوع] : قراءة في جذور التاريخ و شواهد الحضارة / محمد البشير شنيتي. 
  سم. 22.5*29ص. ;  288 -. 2013الهدى, 

 9789947263389ر.د.م.ك 



1-965-896/1 

  شنيتي، محمد البشير   .9137

الجزائر : دار الهدى : وزارة  -مفرداته / محمد البشير شنيتي.  علم اآلثار [نص مطبوع] : تاريخه. مناهجه.
  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  262 -. 2013الثقافة, 

 9789947263419ر.د.م.ك  -ص.  222 -ص. 219ص. بيبليو:  256 -ص. 223مالحق: 

SH/1-913-38/1, SH/1-913-38/2 

  شنيرب, روبير    .9138

بيروت : منشورات   -روبير شنيرب; فريد م. داغر تر.يوسف أسعد داغر.  /القرن التاسع عشر [نص مطبوع] 
  (تاريخ الحضارات العام). -سم.  28ص. : إيض. ;  722 -. 1969عويدات, 

 خرائط 708-641ص:-مالحق ص  640-620ص: -ببليوغرافيا ص

1-902-9.6/1 

  شنيط, محمود   .9139

  -/ محمود شنيط.   La Calligraphie arabe et les ornementsالخط العربي و الزخرفة [نص مطبوع] = 

  ).2(المجتهد في تربية فنية تشكيلية ;  -سم.  23ص. : غالف : ملون ;  111 -. 2007[د م] : دار الضياء, 

 9789947822548ر.د.م.ك 

SH/1-745-40/1 

  شنيني، مليكة*   .9140

المدية : جامعة المدية,   -مليكة* شنيني.  التسويق السياسي عبر مواقع التواصل اإلجتماعي [نص مطبوع] /
  سم. 27*21ورقة ;  157 -. 2018

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1041/1 

  شهاب, سعد عبد الكريم   .9141

عبد الكريم أنماط العمارة التقليدية الباقية في صحراء مصر الغربية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة / سعد 
  سم.24ص ; 537 -. 2009اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية,  -.  1ط. -شهاب. 

 9773276872ر.د.م.ك 

1-720-12/4, 1-720-12/3 

  شهاب، سمير   .9142

  -السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية الخاصة [نص مطبوع] / عبد القادر حمادو; سمير شهاب. 

  سم.  27*21ورقة ;  63  -. 2020دية : جامعة المدية, الم

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1665/1 

  شهبة مونة، زهية    .9143

الضغط النفسي وعالقته بقلق المستقبل لدى المتأخرات زواجيا [نص مطبوع] / سلمى سليماني; زهية شهبة 
  سم. 27*21ورقة ;  139 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -مونة. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1422/1 



  شهبي ، عبد العزيز    .9144

الجزائر : دار   -الزوايا الصوفية والعزابة و اإلحتالل الفرنسي في الجزائر [نص مطبوع] / عبد العزيز شهبي. 
  سم. 15.5*23.5ص. :  216 -. 2007الغرب للنشر و التوزيع, 

 97899612548035ر.د.م.ك 

1-965-900/1 

  شهبي، عبد العزيز    .9145

الجزائر : مؤسسة  -تاريخ المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] : مختصرات لطالب الجامعات / عبد العزيز شهبي. 
  سم.  16*24ص. : غالف مصور. ;   135 -. 2013كنوز الحكمة, 

 9789947600023ر.د.م.ك   -ص.  134 -ص. 129بيبليو: 

SH/1-953-701/1, SH/1-953-701/2 

  شهبي،عبد العزيز    .9146

الجزائر : مؤسسة كنوز   -مساجد أثرية في منطقتي الزاب ووادي ريغ [نص مطبوع] / عبد العزيز شهبي. 
  سم. 24ص : غالف مصور ; 308 -. 2011الحكمة, 

 9789931318125ر.د.م.ك 

1-726-3/1, 1-726-3/2 

  شهري، المية    .9147

تأثير الوسائل التعليمية التكنولوجية على عملية التعليم في الطور الثانوي بالجزائر [نص مطبوع] / سمية 
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -طبوزي; المية شهري. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.589/1 

  بحي عمر شو،ص  .9148

. 2009عمان : دار الفكر,  -أسلوب الشرط و القسم [نص مطبوع] : من خالل القرآن الكريم / صبحي عمر شو. 

  سم. 24ص ;  119 -

 57500799579ر.د.م.ك 

SH/1-220-61/1, SH/1-220-61/2 

  شواش، كوثر   .9149

المدية : جامعة المدية,  -اش. اإلختالط وعالقته بالعنف في المدارس [نص مطبوع] / هاجر شواش; كوثر شو
  سم. 30*21ورقة ;  122 -. 2015

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.277/1 

  شوال، نصيرة    .9150

 -مدخل إلى األرطفونيا [نص مطبوع] : علم إضطرابات اللغة والتواصل / راضية بن عربية; نصيرة شوال. 

  سم.  24ص. : غالف مصور وملون ;  184  -. 2016الجزائر : ألفا للوثائق, 

 9789931484127ر.د.م.ك 

SS/1-150-861/1, SS/1-150-861/2 



  شواهين ، خير سليمان    .9151

 Brainstorming technologies and schoolتقنيات العصف الذهني و المناهج المدرسية [نص مطبوع] =  

curriculums  .سم.  17*24ص. ;  150 -. 2016تب الحديث, عمان : عالم الك -/ خير سليمان شواهين- 

  ). 9(توجهات جديدة في اعداد المناهج المدرسية ; 

 9789957709570ر.د.م.ك 

SS/1-370-1018/1, SS/1-370-1018/2 

  شواهين, خير    .9152

ص.  286 -. 2003عمان : دار المسيرة,  -تنمية مهارات التفكير في تعلم العلوم [نص مطبوع] / خير شواهين. 
 سم. 24; 

SS/1-370-69/1 

  شواهين، خير سليمان    .9153

استراتيجيات التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / خير سليمان شواهين, سحر محمد غريفات,  
ص. : غالف مصور و ملون  255 -. 2010عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -أمل عبد شنبور. 

  .سم 17*  24; 

 9957066086ر.د.م.ك 

1-370-543/1, 1-370-543/2 

  شواهين،خير   .9154

  -. 2007عمان : دار المسيرة,  -دور العلماء العرب في نهضة الحضارة الغربية [نص مطبوع] / خير شواهين. 

  سم.17*24ص. ; 184

 9957063936ر.د.م.ك 

SH/1-953-230/1, SH/1-953-230/2 

  شوفالييه، جان جاك    .9155

/ جان جاك شوفالييه; محمد  Histoire de la pensee politiqueاريخ الفكر السياسي [نص مطبوع] = ت
 سم. 17×24ص ;  248 -. 2002بيروت : مجد,  -. 02ط. -عرب صاصيال. 

1-320-328/1, 1-320-328/2 

  شوقي, سعيد   .9156

قاهرة : إيتراك للطباعة و النشر و التوزيع, ال -بناء المفارقة في المسرحية الشعرية [نص مطبوع] / سعيد شوقي.  
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  412 -. 2001

 0285723977ر.د.م.ك  -. 411-398ص: -بيبليوغرافية ص

1-792-5/1, 1-792-5/2 

  شوقي, عبد المنعم    .9157

ص.  220 -. 1982بيروت : دار النهضة العربية,  -تنمية المجتمع و تنظيمه [نص مطبوع] / عبد المنعم شوقي. 
 سم. 24; 

SS/1-301-262/1, SS/1-301-262/2 



  شوقي،أبوخليل    .9158

الجزائر :   -الحضارة العربية اإلسالمية [نص مطبوع] : دول العالم اإلسالمي:الجزء الرابع / أبوخليل شوقي. 
 سم.17سم*24ص. ; 256 -. 2011دار الوعي, 

1-953-403.4/1, 1-953-403.4/2 

  شوقي،أبوخليل    .9159

الجزائر : دار الوعي,  -الحضارة العربية [نص مطبوع] : السيرة النبوية: الجزء الثالث / أبوخليل شوقي. 
  سم. 30*24ص. ;  336 -. 2011

 9789947862513ر.د.م.ك 

1-953-403.3/1, 1-953-403.3/2 

  شويتام, أرزقي    .9160

الجزائر : دار الكتاب العربي,   -لعثماني [نص مطبوع] / أرزقي شويتام. المجتمع الجزائري و فعالياته في العهد ا
  سم.24ص. ;  584 -. 2009

 9947833599ر.د.م.ك 

1-965-337/1, 1-965-337/2 

  شويتام, أرزقي    .9161

م / 1830-1519دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي [نص مطبوع] : الفترة العثمانية 
  سم. 15*23ص. ; 192 -. 2010الجزائر : دار الكتاب العربي,  -ام. أرزقي شويت

 9947904848ر.د.م.ك 

1-965-339/1, 1-965-339/2 

  شويح، إلهام    .9162

المدية :  -اإلعالم األمني ودوره في مكافحة الجريمة اإللكترونية [نص مطبوع] / وهيبة فراحي; إلهام شويح. 
  سم.  27*21; ورقة  156 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1044/1 

  شويطر, عيسى محمد نزال   .9163

األردن : دار ابن الجوزي,  -. 1ط. -إعداد وتدريب المعلمين [نص مطبوع] / عيسى محمد نزال شويطر. 
 سم.24ص. ; 283 -. 2009

1-370-371/3, 1-370-371/1 

  شويقة, فاروق عبد الجواد   .9164

القاهرة : البيطاش سنتر,   -بعض الرؤى في األنثروبولوجيا التطبيقية [نص مطبوع] / فاروق عبد الجواد شويقة. 
  ). 06(سلسلة الدراسات و البحوث النثروبولوجية ;  -سم.  24ص. ;  280 -. 2007

 9775929628ر.د.م.ك 

SS/1-301-826/1, SS/1-301-826/2 

  شيالديني، روبرت. ب    .9165

القاهرة :  -/ روبرت. ب شيالديني; أحمد المغربي.   Influenceالتأثير [نص مطبوع] : سيكولوجية االقناع =  



  سم. 24ص. : غالف مصور بااللوان ;  368 -. 2011دار الفجر للنشر و التوزيع, 

 9789773582330ر.د.م.ك 

SS/1-301-781/1, SS/1-301-781/2 

  يبانة، خيرة  ش  .9166

الحرمان العاطفي بسبب غياب أحد الوالدين ودوره في زيادة بعض المشكالت السلوكية لدى تالميذ المرحلة  
 30*21سم ;  30*21 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -اإلبتدائية [نص مطبوع] / مريم حمام; خيرة شيبانة. 

  سم.

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.682/1 

  شيبانة، سمية    .9167

التوافق الدراسي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى عينة من تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط. [نص مطبوع] /  
  سم.  27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -سمية. شيح; سمية شيبانة. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1613/1 

  شيباني، أمينة    .9168

 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -الوالء التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي [نص مطبوع] / أمينة شيباني. 

  سم.  27*12ورقة ;  159

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.997/1 

  شيبة, مصطفى عبد الغني   .9169

طرابلس :  - ي الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] : الطالق و آثاره / مصطفى عبد الغني شيبة. أحكام األسرة ف
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  293 - . 2006منشورات جامعة سبها, 

 3218319959ر.د.م.ك 

SH/1-250-25/1, SH/1-250-25/2 

  شيبة، شدوان علي   .9170

 -. 2005القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -علي شيبة.  اإلعالن "المدخل و النظرية" [نص مطبوع] / شدوان

  سم.x17سم24ص. : غالف ملون. ;  200

 ص. 195 -ص. 187بيبليوغرافيا : 

1-659-45/1, 1-659-45/2 

  شيبة، شدوان علي   .9171

 -. 2005القاهرة : دار المعرفة,  -العالقات العامة [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / شدوان علي شيبة. 

 سم. x17سم24ص. ;  360

1-659-46/1 

  شيبي، معمر    .9172

المدية : جامعة  -الضحية ودورها في وقوع جريمة السرقة [نص مطبوع] / فتيحة مسعودي; معمر شيبي.  



  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.553/1 

  شيبي، معمر    .9173

المدية : جامعة  -الضحية ودورها في وقوع جريمة السرقة [نص مطبوع] / فتيحة مسعودي; معمر شيبي.  
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية, 

 2016المدية : ل م د : علم االجتماع :  -ماستر

MMA.SC.553/1 

  شيتوشين، جورج    .9174

 Eyrolles: éditions(د.م) :  -فك شيفرة لغة اإليماءات واإلشارات [نص مطبوع] / جورج شيتوشين. 

d'organisation  ,سم. 21ص. : غالف مصور باأللوان ;  216 -. 2011; تونس : الدارالمتوسطية للنشر  

 9789938806717ر.د.م.ك  -.  La vérité sur les gestesالنص األصلي بالفرنسية: 

SS/1-150-513/1, SS/1-150-513/2 

  شيحة, عبد المجيد عبد التواب   .9175

عمان : دار الثقافة   -في األصول الفلسفية و اإلجتماعية للتربية [نص مطبوع] / عبد المجيد عبد التواب شيحة. 
  سم. 24ن. ; ص. : غالف ملو224 -. 2006للنشر و التوزيع, 

 8114169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-125/1, SS/1-370-125/2 

  شيحة، التواب   .9176

عمان : دار الثقافة   -. 1ط. -األنماط المثالية في التربية [نص مطبوع] : نماذج و دراسات / التواب شيحة. 
  سم. 24ص. ; 175 -. 2008العلمية, 

 9957163266ر.د.م.ك 

1-370-656/1, 1-370-656/2 

  شيخ التهامي، رفيعة   .9177

دور البرامج التلفزيونية في تعزيز القيم الخيرية في المجتمع الجزائري [نص مطبوع] / حكيمة هتاك; رفيعة شيخ 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -التهامي. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.498/1 

  شيخ التهامي، رفيقة    .9178

صورة الذات وبعض سمات الشخصية لدى األطفال يتامى األم. [نص مطبوع] / حنان عقون; رفيقة شيخ 
  سم. 27*21ورقة ;  109 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -التهامي. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1548/1 

  لتهامي، وليد  شيخ ا  .9179

مفهوم الزمن وعالقته بتقدير الذات عند الراشدين المصابين بالقصور الكلوي. [نص مطبوع] / أبو بكر باشن; 



  سم. 27*21ورقة ;  106 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -وليد شيخ التهامي. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1550/1 

  شيخ التوهامي، وردة    .9180

  -دور المكلف بالعالقات العامة في تحسين صورة المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / وردة شيخ التوهامي. 

  .CDسم +  29*21ورقة ;  110  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1963 

  ينة  شيخ، أم  .9181

المدية :  -م) [نص مطبوع] / ف.الزهراء زنيمي; أمينة شيخ. 1702-م1631تونس خالل فترة األسرة المرادية (
  سم.  27*21ورقة ;  89 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1320/1 

  شيخ، بلقاسم    .9182

ى الجماعات اإلباضية [نص مطبوع] / نبيل مصايف; بلقاسم م) وداعيلتها عل909-ه 296سقوط مدينة تيهرت (
  .CDسم +  29*21ورقة ;  84 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -شيخ. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1901 

  شيخاني, سمير   .9183

  -يومنا هذا / سمير شيخاني. سجل األيام :المجلد األول [نص مطبوع] : أحداث العالم منذ أقدم العصور حتي 

 سم.24ص ; 392الى1ص+312الى1 -لبنان : دار الجيل, [د.ت]. 

1-902-55.1/1, 1-902-55.1/2 

  شيخاني, سمير   .9184

  -سجل األيام: المجلد الثاني [نص مطبوع] : أحداث العالم منذ أقدم العصور حتي يومنا هذا / سمير شيخاني. 

 سم.24ص ; 400الى1ص+375الى1 -لبنان : دار الجيل, [د.ت]. 

1-902-55.2/1, 1-902-55.2/2 

  شيخاني، سمير   .9185

  سم. 24ص ;  344 -. 2006بيروت : دار الجيل,  -روائع المسرح العالمي [نص مطبوع] / سمير شيخاني. 

 9953781761ر.د.م.ك 

1-792-76/4, 1-792-76/5 

  شيخاني،سمير   .9186

  غالف مصور. -. 2006بيروت : دار الجيل,   -العالمية [نص مطبوع] / سمير شيخاني. روائع األوبرا 

 995378177xر.د.م.ك 

1-780-6/5, 1-780-6/1 



  شيخاوي، عبد العزيز    .9187

سجل اإلقتراحات ودوره في اإلتصال بين اإلدارة المحلية والمواطن [نص مطبوع] / سمير ساكت; عبد العزيز 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2015جامعة المدية,  المدية : -شيخاوي. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.287/1 

  شيخاوي، ف.الزهراء   .9188

تعاونية  -التنظيمات غير الرسمية وعالقتها باتخاذ القرار في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بمؤسسة 
 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -البرواقية. / يسرى لقريد; ف.الزهراء شيخاوي.  -ضار الجافة الحبوب والخ

  سم.  27*21ورقة ;  96

 2019ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1516/1 

  شيخاوي، محجوب    .9189

محافة عليها [نص مطبوع] / محجوب  دور العالقات العامة في تطوير الصناعات التقليدية والحرف بالجزائر وال
  . CDسم +  30*21ورقة ;  151 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -شيخاوي, حمزة حنو. 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA096/1 

  شيخي، آمنة    .9190

المدية :   -ي; آمنة شيخي. م [نص مطبوع] / حورية مكيو1736-ه1508العراق بين الصراع العثماني الصفوي 
  سم.  27*21ورقة ;  156 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1169/1 

  شيخي، علي   .9191

المدية : جامعة  -التراث الثقافي في دولتي المرابطين والموحدين [نص مطبوع] / وهاب قاسمي; علي شيخي. 
  سم. 27*21;  ورقة 82 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1498/1 

  شير، نجاة    .9192

م / وفاء لعريدي; نجاة 19األمراض واألوبئة في الدولة العثمانية [نص مطبوع] : الشام والعراق خالل القرن 
  .CDسم +  27*21ورقة ;  152 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -شير. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1876 

  شيروف، محمد الصالح   .9193

الجزائر : دار الهدى,   -هواري بومدين [نص مطبوع] : رحلة أمل واغتيال حلم / محمد الصالح شيروف. 
  سم. 17×24ص. ;  126 -. 2005

 9961606477ر.د.م.ك 

1-965-505/2, 1-965-505/1 



  لح شيروف، محمد الصا  .9194

الجزائر : دار   -. 02ط. -هواري بومدين [نص مطبوع] : رحلة أمل و اغتيال حلم / محمد الصالح شيروف. 
  سم. 16*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  190 -. 2005الهدى, 

 9789961606477ر.د.م.ك  -ص.  187 -ص. 167صور: 

SH/1-920-206/1 

 شيغل،ماريان    .9195

القاهرة : مكتبة  -حنا داود.  .Trad ;في المدرسة العادية / ماريان شيغل : [Texte imprimé] الطفل الموهوب
سم 14*19ص. ;  160 -. 1958النهضة المصرية,  . 

SS/1-370-1142/1 

  شيفروملمان    .9196

ي سيكولوجية الطفولة والمراهقة [نص مطبوع] : مشكالتها وأسبابها وطرق حلها / شيفروملمان, سعيد حسن
 سم.  24ص : غالف ملون ;  386 -. 2006عمان : دار الثقافة العلمية,  -. 1ط -العزة. 

1-150-426/6, 1-150-426/4 

  شيفلر، مانويل    .9197

المياه في الشرق األوسط [نص مطبوع] : نزاعات محتملة وتعاون مأمول / والتينا شومان; مانويل شيفلر; عبد 
  سم. 17*24ص ;  325 -. 1998الرياض : النشر العلمي والمطابع,  -]. العزيز محمد البسام; ...[و آخرون

 9960550729ر.د.م.ك 

1-327-192/1, 1-327-192/2 

  شيكاوي، أحالم    .9198

 146 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -ذهنيا [نص مطبوع] / أحالم شيكاوي.  تقدير الذات عند األطفال المعاقين

  سم.  27*21ورقة ; 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1419/1 

  شيكر السعيد، بسمة   .9199

ة : جامعة المدي -الدعم اإلجتماعي لدى النساء المصابات بسرطان الثدي [نص مطبوع] / بسمة شيكر السعيد. 
  سم. 30*21ورقة ;  124 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.696/1 

  صابات ، خليل    .9200

  -القاهرة : دار المعارف, [د.ت].  -. 02ط. -تاريخ الطباعة [نص مطبوع] : في الشرق العربي / خليل صابات. 

 سم. 17*24ص. ;  378

SH/1-020-18/1 

  صابر،دالور محمد    .9201

عمان : دار دجلة,   -اإلعجاز القرآنى فى الوجود الكونى [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / دالور محمد صابر. 
  سم. 24ص ;  174 -. 2006

 8024789957ر.د.م.ك 



SH/1-220-49/1 

  صاحبو، أمين ب.    .9202

بيروت : دار   -صرة / أمين ب. صاحبو. المجتمع المدني في العالم اإلسالمي [نص مطبوع] : منظورات معا
  سم.24ص. : مص.مل. ; 392 -. 2007الساقي, 

 1855167085ر.د.م.ك 

1-953-536/1, 1-953-536/2 

  صاحي، عفاف   .9203

دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمتحف الجهوي بالمدية لدى الجمهور [نص مطبوع] / حليمة  
  سم.  27*21ورقة ;  167 -. 2018مدية : جامعة المدية, ال -مزيان; عفاف صاحي. 

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1027/.1 

  صادق ،عادل    .9204

ص.  222 -. 2006اإلسكندرية : مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع,  -الطب النفسي [نص مطبوع] / عادل صادق. 
  م.س  24: غالف مصور باأللوان ; 

 9776969522ر.د.م.ك 

SS/1-150-25/1, SS/1-150-25/2 

  صادق, دالل    .9205

  سم. 24 -. 2008عمان : اليازوري,  -أمن المعلومات [نص مطبوع] / دالل صادق, حميد ناصر الفتال.  

 9957121529ر.د.م.ك 

SH/1-020-140/1, SH/1-020-140/2 

  صادق, عباس    .9206

ص.  464 -. 2009عمان : دار أسامة,  -. 3ط.  -نص مطبوع] / عباس صادق. موسوعة أمراء الشعر العربي [
 سم. 1724; *

1-928-56/1, 1-928-56/2 

  صادق، شعبان فتح الباب علي   .9207

الجزائر :   -الذكاءات المتعددة [نص مطبوع] : و مهارات التعليم الفعال للناشئين / شعبان فتح الباب علي صادق. 
  سم. 24ص. ;  258 -. 2009, دار الكتاب الحديث

 9773503293ر.د.م.ك 

SS/1-150-336/1, SS/1-150-336/2 

  صادق، هشام    .9208

ص :  340 -. 2009االسكندرية : دار المطبوعات الجامعية,  -هموم وطن [نص مطبوع] / هشام صادق. 
 سم.  24غالف ملون ; 

1-327-220/1, 1-327-220/2 

  صادق، يسرية    .9209

هيم العلمية لألطفال [نص مطبوع] : برنامج مقترح و تجارب لطفل ماقبل المدرسة / زكريا الشربيني; نمو المفا



  سم. 17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  236 -. 2000القاهرة : دار الفكر العربي,  -يسرية صادق. 

 9771012681ر.د.م.ك   -ص.  236 -ص. 231بيبليو: 

1-370-992/1 

  صادمي، سهام   .9210

ليب المعاملة الوالدية وعالقتها بأنماط التفير لدى المراهق المتمدرس بالسنة الثانية ثانوي [نص مطبوع] /  أسا
  سم.  30*21ورقة ;  160  -. 2016المدية : جامعة المدية,   -سهيلة بوطالب; سهام صادمي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.611/1 

  صادمي، سهام   .9211

اليب المعاملة الوالدية وعالقتها بأنماط التفير لدى المراق المتمدرس بالسنة الثانية ثانوي [نص مطبوع] /  أس
  سم.  30*21ورقة ;  160  -. 2016المدية : جامعة المدية,   -سهيلة بوطالب; سهام صادمي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.611/1 

  صارة، حراث   .9212

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي على العالقات اإلجتماعية للمراهقين [نص مطبوع] / أسماء مادة; حراث 
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -صارة. 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.667/11 

  صاري ، جياللي    .9213

الجزائر : موفم للنشر و  -[نص مطبوع] : ملحمة الشيخ بوعمامة / جياللي صاري.  1882-1881إنتفاضة سنة 
  سم.  16.5*24ص. : غالف مصور. ;  223 -. 2013التوزيع, 

 9789931002703ر.د.م.ك  -ص.  211 -ص.199ص. مالحق: 217 -ص.213بيبليو: 

1-965-897/1, SH/1-965-897/2 

  صاري أحمد، زينب    .9214

 -األساليب اإلقناعية في اإلعالم اإلسالمي الجزائري "قناة القرآن الكريم" [نص مطبوع] / زينب صاري أحمد. 

  سم.  30*21ورقة ;  165  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.668/1 

  صاري، الجياللي    .9215

الجزائر : منشورات   -[نص مطبوع] / الجياللي صاري, عمر المعراجي.  1868-1867الكارثة الديمغرافية : 
  سم. 24ص. : ايض. ; 436 -. 2008مؤسسة اإلتصال, 

 9789961846742ر.د.م.ك 

1-965-101/2, 1-965-101/3 

  صاري، جياللي    .9216

 -صات ظهور الدولة الجزائرية في العصر الحديث / جياللي صاري. تلمسان الزيانية [نص مطبوع] : إرها



  سم.24ص. : مص.مل. ; 190 -. 2011الجزائر : دار القصبة للنشر, 

 9789961643143ر.د.م.ك 

1-965-613/1 

  صاري، جياللي    .9217

لجزائر :  ا - [نص مطبوع] / جياللي صاري; قندوز عباد فوزية.  1962-1830تجريد الفالحين من أراضيهم 
 -سم.  15* 22ص. : غالف ملون و مصور ;  236 -. 2010منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث, 

  (سلسلة المترجمات).

 9789947995105ر.د.م.ك  -جداول. 

1-965-380/1 

  صاري، جياللي    .9218

ياللي صاري.  / ج L'émigration Algérienne En Europeهجرة الجزائريين نحو أوربا [نص مطبوع] = 
 16*24ص. : غالف ملون.إيض. ;  419 -. 2007الجزائر : منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث,  -

  (سلسلة المشاريع الوطنية للبحث).  -سم. 

 9789961846179ر.د.م.ك  -ص.  97 -ص. 83المالحق: 

SH/1-965-992/1 

  صاري،جياللي    .9219

الجزائر : دار   -تداد الوطني [نص مطبوع] / جياللي صاري, أحمد بكلي. تلمسان والنخب التلمسانية ذات االم
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ; 390 -. 2011القصبة, 

 9789961642382ر.د.م.ك 

1-920-63/1, 1-920-63/2 

  صافي، إبراهيم محمد   .9220

 -. 2016للنشر و التوزيع,   عمان : دارأسامة -فن التصوير الصحفي [نص مطبوع] / إبراهيم محمد صافي. 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  304

 9789957226428ر.د.م.ك   -ص.  304 -ص. 297بيبليو: 

SH/1-070-411/1, SH/1-070-411/2 

  صالح , عبد العزيز    .9221

ف الثالثة  االول, حضارة مصر القديمة و آثارها [نص مطبوع] : فى االتجاهات الحضارية العامة حتى أواخر األل
 24ص. : غالف ملون و مصور ;  568 -. 2006القاهرة : مكتبة االنجلوالمصرية,  -ق.م / عبد العزيز صالح. 

  سم.

  9770511889ر.د.م.ك  -صور. 

 محتوي في : , االول

SH/1-953-676/1, SH/1-953-676/2 

  صالح , قاسم حسين    .9222

 سم.24ص ; 317 -. 2007األردن : دار دجلة,  -اإلبداع فى الفن [نص مطبوع] / قاسم حسين صالح. 

1-701-1/4, 1-701-1/3 



  صالح بلعيد    .9223

: ملون ;  200ص. -. 2009الجزائر : دار الخلدونية : [د.ن],  -في قضايا التربية [نص مطبوع] / صالح بلعيد. 
  سم.24

 9789961932186ر.د.م.ك 

sh1-370-1116/1, sh1-370-1116/2 

  د علي أبو جادو  صالح محم  .9224

تطبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي [نص مطبوع] : باستخدام نظرية الحل االبتكاري للمشكالت / صالح  
األردن : دار الشروق للنشر و التوزيع : دار يافا العلمية للنشر و التوزيع و   -األولى.  -محمد علي أبو جادو. 

 سم.24ص. ; 304 -. 2007الطباعة, 

  صالح, إبراهيم محمد   .9225

ص. ;  280 -. 2005عمان : دار البداية,  -علم النفس اللغوي و المعرفي [نص مطبوع] / إبراهيم محمد صالح. 
  سم. 24

1-150-160/6, SS/1-150-160/1 

  صالح, سامية خضر    .9226

القاهرة :  -خضر صالح. استراتيجية مواجهة العنف [نص مطبوع] : رؤية نقدية و دراسة تطبيقية / سامية 
  سم. 24ص. ;  120 -. 2003مؤسسة الطوبجي, 

 ت

1-301-249/1, SS/1-301-249/1 

  صالح, عبد العزيز    .9227

القاهرة :  -تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة [نص مطبوع] : محاضرات / عبد العزيز صالح.  
 سم. 17*24ص. ;  207 -مكتبة األنجلو المصرية, [د.ت].  

SH/1-953-66/1 

  صالح, قاسم حسين    .9228

ص. :  264  -. 2008عمان : دار دجلة,  -في سيكولوجية الفن التشكيلي [نص مطبوع] / قاسم حسين صالح. 
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9957478582ر.د.م.ك 

SS/1-150-156/1, SS/1-150-156/2 

  صالح, مأمون    .9229

 -. 2008عمان : دار أسامة,  -اضطراباتها / مأمون صالح. -أنماطها-تكوينها-مطبوع] : بناؤهاالشخصية [نص 

 سم. 24ص. ;  264

SS/1-150-157/1, SS/1-150-157/2 

  صالح, ماهر    .9230

. 2006عمان : دار أسامة,  -مهارات الموهوبين و وسائل تنمية قدراتهم اإلبداعية [نص مطبوع] / ماهر صالح. 

 سم.24. : غالف ملون و مصور. ; ص168 -

SS/1-370-101/1, SS/1-370-101/2 



  صالح, محمود حسن    .9231

اإلسكندرية : دار   -الخدمة اإلجتماعية و مجاالت الممارسة المهنية [نص مطبوع] / محمود حسن صالح. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  356 -. 2004المعرفة الجامعية, 

 ودة عند نهاية كل فصل. بيبليوغرافيا موج

SS/1-301-29/1, SS/1-301-29/2 

  صالح، سعود    .9232

الجزائر :   -دراسة مستقبلية / سعود صالح. 1981االستراتيجية الفرنسية حيال الجزائر [نص مطبوع] : منذ 
  سم.24ص. : مل. ; 236 -. 2009[د.ن], 

 9789961971567ر.د.م.ك 

1-965-555/7, 1-965-555/8 

  الح، صافي عمال  ص  .9233

كشف الذات وعالقته بالجاذبية الشخصية [نص مطبوع] : دراسة معاصرة في علم النفس اإلجتماعي / صافي  
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  153 -). 2014عمان : دار آمنة, (حوالي -عمال صالح. 

SS/1-150-843/1, SS/1-150-843/2 

  صالح، صالح سعد    .9234

. 2016القاهرة : دار الوفاء,  -ألخصائي األجتماعي المدرسي [نص مطبوع] / صالح سعد صالح. بناء قدرات ا

  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;   295 -

 9789777352796ر.د.م.ك  -ص.  294 -ص. 287ص. المالحق:  283 -ص. 259بيبليو: 

SS/1-370-1048/1, SS/1-370-1048/2 

  صالح، عباد    .9235

الجزائر : دار األلمعية  -/ عباد صالح.  1871جيجل [نص مطبوع] : من ما قبل التاريخ إلى مدخل إلى تاريخ 
  (وزارة الثقافة الجزائر).  -سم.  15*23ص. : عالف ملون ;   416 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789931305675ر.د.م.ك 

1-965-757/1, 1-965-757/2 

  صالح، عبد المحي محمود   .9236

مة و اإلعالم [نص مطبوع] : في الخدمة اإلجتماعية / عبد المحي محمود صالح, جالل الدين عبد العالقات العا
  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  347 -. 2004االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -الخالق. 

 ص. 348بيبليوغرافيا : 

1-659-35/1, 1-659-35/2 

  صالح، علي عبد الرحيم   .9237

عمان : اليازوري,   -نظر علم اإلجتماع و علم النفس [نص مطبوع] / علي عبد الرحيم صالح. اإلرهاب من وجه 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ; 150 -. 2013

 9789957124601ر.د.م.ك  -. 144-122بيبليوغرافيا: ص. .

SS/1-301-952/1, SS/1-301-952/2 

  صالح، علي عبد الرحيم   .9238

عمان : دار الحامد,   -د المصطلحات النفسية [نص مطبوع] / علي عبد الرحيم صالح. المعجم العربي لتحدي



  سم.  24ص. : غالف ملون ;  408 -. 2014

 9789957327538ر.د.م.ك 

SS/1-150-736/1, SS/1-150-736/2 

  صالح، علي عبد الرحيم   .9239

النمو المعرفي / علي عبد الرحيم صالح, سناء نظرية العقل لدى األطفال [نص مطبوع] : التنظير الحديث في 
 سم. 25ص. : غالف مصور ملون ;  288 -. 2013عمان : دار صفاء,  -مجول فيصل. 

SS/1-150-766/1, SS/1-150-766/2 

  صالح، فضيل    .9240

دور مراكز إعادة التربية في الحد من عود األحداث إلى اإلنحراف [نص مطبوع] / سمير مخلوفي; فضيل  
  سم. 30*21ورقة ;  178 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -لح. صا

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.918/1 

  صالح، منيرفخري    .9241

 140 -. 2010عمان : دروب للنشر والتوزيع : اليازوري,  -أسس التصميم [نص مطبوع] / منيرفخري صالح. 

  سم. 17*24ص ; 

 9789957123895ر.د.م.ك 

1-701-11/1, 1-701-11/2 

  صالح، ميكاشير    .9242

  -[نص مطبوع] / ميكاشير صالح.  1962-1957حرب التحرير الوطنية في مراكز القيادة للوالية الثالثة 

  سم. 24ص. : مل. ; 312 -. 2012الجزائر : دار األمل, 

 9789947302132ر.د.م.ك 

1-965-572/1, 1-965-572/2 

  أسماء زكي محمد صالح،  .9243

تنمية التفكير اإلبداعي للطالب في ضوء استراتيجيات التعلم البنائي [نص مطبوع] : هل يحقق الطالب مستوى  
االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -تعلم أفضل مع الجماعة مما لو عمل بمفرده / أسماء زكي محمد صالح. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ; 499 -. 2011

 9774580496 ر.د.م.ك

1-370-758/6, 1-370-758/1 

  صالح،أشرف.   .9244

  -فرنسي). / أشرف. صالح, خليل. صابات. -إنجليزي-المعجم المصور. [نص مطبوع] : للفنون الطباعية (عربي

  سم.24ص. : غالف ملون. ; 268 -. 1998القاهرة : دار غريب, 

 9772153122ر.د.م.ك 

SH/1-020-56/1 

لعزيز  صالح،عبد ا  .9245  

القاهرة : دار المعارف,  -. 10ط. -عبد العزيز صالح.  / [Texte imprimé] الثاني, التربية و طرق التدريس
سم 17*24ص. ;  468 -. 1978 . 



ISBN 9772472813 

contenu dans : ,  الثاني 

SS/1-370-1126/1 

  صالح،ماجدة محمود   .9246

عمان :  -. 1ط. -الطفولة المبكرة [نص مطبوع] / ماجدة محمود صالح. تنمية المفاهيم العلمية و الرياضية في 
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 420 -. 2009دار الفكر, 

 9957075569ر.د.م.ك 

1-370-806/1, 1-370-806/2 

  صالح،هاشم    .9247

بيروت : دار  -االنسداد التاريخي [نص مطبوع] : لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي / هاشم صالح. 
  سم. 17×24ص ;  303 -. 2008الساقي, 

 978855166363ر.د.م.ك 

1-320-316/2, 1-320-316/1 

  صالحي، رشيدة    .9248

م) [نص مطبوع] / لويزة قطاية; 1031-755ه/422-138السفارات خالل عهد الدولة األموية في األندلس (
  سم. 27*21ورقة ;  133 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -رشيدة صالحي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1364/1 

  صالحي، مقران    .9249

  FLN - ALN=  1962 -1965جبهة التحرير الوطني : جيش التحرير الوطني [نص مطبوع] : الجزء األول: 

  سم. 16*23ص. : غالف مصور.إيض. ;  167 -. 2007( د، م ) : ( د، ن),  -مقران صالحي.  /

 9789947018965ر.د.م.ك 

SH/1-965-998.1/1 

  صبحي ، أحمد محمود   .9250

ص. ;  352 -. 1994بيروت : دار النهضة العربية,  -في فلسفة التاريخ [نص مطبوع] / أحمد محمود صبحي. 
 سم. 17*24

SH/1-101-123/1, SH/1-101-123/2 

  صبحي, احمد محمود   .9251

المعتزلة / احمد محمود   1دراسة فلسفية الراء الفرق اإلسالمية في أصول الدين فى علم الكالم [نص مطبوع] : 
 سم.24ص ; 356 -. 1985بيروت : دار النهضة,  -. 05 -صبحي. 

SH/1-189-70.1/1, SH/1-189-70.1/2 

  صبحي, احمد محمود   .9252

االشاعرة / احمد محمود   2أصول الدين فى علم الكالم [نص مطبوع] : دراسة فلسفية الراء الفرق اإلسالمية في 
 سم.24ص ; 396 -. 1985بيروت : دار النهضة,  -. 05 -صبحي. 

SH/1-189-70.2/1, SH/1-189-70.2/2 



  صبحي, احمد محمود   .9253

الزيدية / احمد محمود   3فى علم الكالم [نص مطبوع] : دراسة فلسفية الراء الفرق اإلسالمية في أصول الدين 
 سم.24ص ; 480 -. 1991بيروت : دار النهضة,  -. 03 -صبحي. 

SH/1-189-70.3/1, SH/1-189-70.3/2 

  صبحي, أحمد محمود   .9254

الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] : العقليون والذوقيون أوالنظر والعمل / أحمد محمود 
  مكتبة الدراسات الثقافية).( -سم. 24ص. ; 350 -. 1969القاهرة : دار المعارف,  -صبحي. 

 338-322ص : -بيبليوغرافيا ص

SH/1-189-41/1 

  صبحي, أحمد محمود   .9255

في علم الكالم [نص مطبوع] : دراسة فلسفية آلراء الفرق اإلسالمية في أصول الدين المعتزلة و االشاعرة / 
 ص. 24:  ص 748 -. 2009القاهرة : مؤسسة الثقافة الجامعية,  -أحمد محمود صبحي. 

SH/1-189-75/1, SH/1-189-75/2 

  صبحي, أحمد محمود   .9256

الغربية / أحمد محمود صبحي, صفاء عبد السالم   -اإلسالمية  -في فلسفة الحضارة [نص مطبوع] : اليونانية 
 سم.  24ص ;  378 -. 1999بيروت : دار النهضة العربية,  -جعفر. 

SH/1-189-78/1, SH/1-189-78/2 

  بحي, سيد  ص  .9257

مصر : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر,  -اإلنسان وصحته النفسية [نص مطبوع] / سيد صبحي. 
  (مكتبة األسرة).  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  359 -. 2003

 3863301977ر.د.م.ك 

SS/1-150-45/1 

  صبر, قاسم لزام    .9258

دم [نص مطبوع] / قاسم لزام صبر, صالح بشير سعد أبو خيط يوسف  أسس التعلم و التعليم و تطبيقاته في كرة الق
 سم.  24ص. ;  304 -. 2005اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية,  -الزم كماش. 

SS/1-370-82/1 

  صبرة, محمد حسين    .9259

ى واألسلوب / محمد حسين  مرجع الضمير في القرآن الكريم [نص مطبوع] : مواضعه و أحكامه و أثره في المعن
  سم. 23ص. : غالف ملون ;  730 -. 2001القاهرة : دار غريب,  -. 02ط. -صبرة. 

 6548215977ر.د.م.ك  -. 723 - 721ص :  -بيبليوغرافيا ص 

1-220-6/1, 1-220-6/2 

  صبري، عبد الجليل    .9260

Dictionnaire Juridique  عربي / عبد الجليل صبري, عبد   -[نص مطبوع] : المعجم القانوني : فرنسي
سم.  17*25ص. : غالف ملون. ;   720 -. 2012القاهرة : المكتب العربي الحديث,  -الرزاق السنهوري باشا. 

  (المعجم القانوني).  -

 97751255920ر.د.م.ك  -.  XV - XVIبيبليوغر : 



2-340-3/1, 2-340-3/2 

  صبرينة، أمير   .9261

  -والتفكير اإلبداعي لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي. [نص مطبوع] / أمير صبرينة. العالقة بين التعلم الذاتي 

  سم.  27*21ورقة ;  96  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1636/1 

  صبرينة، كجيت    .9262

المدية : جامعة المدية,  -معمارية فنية / كجيت صبرينة. كنيسة سانتكروز بوالية وهران [نص مطبوع] : دراسة 
  سم. 30*21ورقة ;  118 -. 2016

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.377/1 

  صبش،محمد عبد الواحد.   .9263

صبش.  تطبيقات. / محمد عبد الواحد.- مقومات-المكتبات العصرية ومراكز المعلومات. [نص مطبوع] : رساالت 
  سم.24ص. : غالف مصور وملون. ; 375 -. 2007القاهرة. : دار الفكر العربي.,  -

 9771022067ر.د.م.ك 

SH/1-020-96/1, SH/1-020-96/2 

  صبور, محمد صادق    .9264

ص. :  400 -. 2001القاهرة : دار االمين,  -مستقبل الحضارة اإلنسانية [نص مطبوع] / محمد صادق صبور.  
  سم.  24باأللوان ; غالف مصور 

 9772793067ر.د.م.ك 

SS/1-301-265/1, SS/1-301-265/2 

  صبور, محمد صادق    .9265

القاهرة : دار األمين للنشر والتوزيع,   -موجز تطور الحضارات اإلنسانية [نص مطبوع] / محمد صادق صبور. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  475 -. 2006

 9772794616ر.د.م.ك 

SS/1-301-386/1, SS/1-301-386/2 

  صبور، براء    .9266

المدية :  -المالمح العمرانية لمدينة الجزائر خالل العهد العثماني [نص مطبوع] / إبتسام فالق; براء صبور.  
  سم.  30*21ورقة ;  187 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.979/1 

  ي ،عبد القادر  صحراو  .9267

م) / 284-ق م46التحصينات العسكرية [نص مطبوع] : بنوميديا وموريطانيا القيصرية أثناء االحتالل الروماني ( 
  سم.24: ملون ومصور ;  171ص. -. 2011الجزائر : دار الهدى : [د.ن],  -عبد القادر صحراوي. 

 9789947263600ر.د.م.ك 

sh1-965-1129/1, sh1-965-1129/2 



  صحراوي، حميد    .9268

 - دراسة تقنيةتحليلية للنقوش الصخرية لموقع عين الناقة بالجلفة [نص مطبوع] / إبراهيم يهمي; حميد صحراوي. 

  سم.  30*21ورقة ;  90  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.142/1 

  صحراوي، حميدة    .9269

المتمدرسين نحو الثانوية وعالقتها بالسلوك اإلجتماعي المدرسي لدى تالميذ الطور الثانوي [نص إتجاهات 
  سم.  30*21ورقة ;  178 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / حميدة صحراوي. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.912/1 

  صحراوي، عبد المجيد    .9270

 87 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -جمهور [نص مطبوع] : متحف ماما / عبد المجيد صحراوي. المتحف وال

  سم.  30*21ورقة ; 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.126/1 

  صحرة، إلهام    .9271

المدية : جامعة المدية,   -التقاليد اإلحتفالية في الشرق الجزائري [نص مطبوع] : مدينة تبسة / إلهام صحرة. 
  سم. 30*21ورقة ;  110 -. 2016

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.350/1 

  صخري، أحالم    .9272

اإلنتاج اإلسقاطي عند أبناء األمهات المصابات بالسرطان في المرحلة النهائية [نص مطبوع] / سارة بختي;  
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016لمدية, المدية : جامعة ا -أحالم صخري. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.583/1 

  صخري، أحالم    .9273

اإلنتاج اإلسقاطي عند أبناء األمهات المصابات بالسرطان في المرحلة النهائية [نص مطبوع] / سارة بختي;  
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -أحالم صخري. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.583/1 

  صخري، أحالم    .9274

إضطراب الضغوط ما بعد الصدمة وأساليب مواجهتها لدى ضحايا حوادث المرور [نص مطبوع] / أحالم  
  سم. 27*21ورقة ;  180 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -صخري. 

 2018النفس : المدية :  ل م د : علم -ماستر

MMA.SS.1025/1 



  صخري، أمينة   .9275

المدية : جامعة المدية,  -إشكالية إدارة األزمات وفعالية التسيير [نص مطبوع] / سعيدة يحياوي; أمينة صخري. 
  سم. 27*21ورقة ;  146 -. 2018

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.992/1 

  ، نعيمة صخري  .9276

المدية :   -األساليب الحجاجية في الخطاب اإلشهاري التلفزيوني [نص مطبوع] / عبير خموج; نعيمة صخري. 
  سم.  27*21ورقة ;  162 -. 2018جامعة المدية, 

 2018ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1226/1 

  صداحين، سامية   .9277

[نص مطبوع] : متحف الفنون الجميلة بالجزائر / حياة بونجار; سامية  عالقة المتاحف الجزائرية بالسياحة
  سم. 30*21ورقة ;  90 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -صداحين. 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.127/1 

  صدوقي، كوثر    .9278

المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / كوثر صدوقي. إستراتيجية التحفيز والفعالية التنظيمية للموارد البشرية 
  سم. 27*21ورقة ;  152 -. 2018

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1230/1 

  صدوقي، يعقوب    .9279

المدية :  -العالقات العامة في المؤسسة الخدماتية الجزائرية [نص مطبوع] / فارس باصور; يعقوب صدوقي. 
  سم.  30*21ورقة ;  88 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.104/1 

  صديق ، رحاب محمود   .9280

لألطفال التوحديين [نص مطبوع] : برنامج تدريبي مؤهل لألداء الوظيفي / هالة ابراهيم المهارات الحياتية 
 -سم.  17*24ص. ;  134 -. 2011القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -الجرواني; رحاب محمود صديق. 

 ). 6(دراسات و قضايا التربية الخاصة و التأهيل : دراسات و قضايا التربية الخاصة و التأهيل ; 

SS/1-370-1063/1, SS/1-370-1063/2 

  صديق, رحاب محمود    .9281

التفاعل اإلجتماعي مع األقران لدى أطفال الروضة [نص مطبوع] : دراسة في فرط النشاط / رحاب محمود  
  سم.24ص ; 139 -. 2007القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -صديق. 

 7330273977ر.د.م.ك 

SS/1-150-858/1, SS/1-150-858/2 



  صديق,محمد الصالح    .9282

 -الطريق الى نوفمبر [نص مطبوع] : كما يرويها المجاهدين المجلد ااألول الجزء األول / محمد الصالح صديق. 

 سم. 24ص. ; 384 -الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, د.ت. 

1-965-423/1 

  صديق، رحاب محمود   .9283

[د.م] : دار المعرفة   -] : رؤية تشخيصية عالجية / رحاب محمود صديق. صعوبات تعلم القراءة [نص مطبوع
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  190 -الجامعية, [د.ت]. 

 9789772736720ر.د.م.ك   -ص.  190 -ص. 173بيبليو: 

SS/1-370-1058/1, SS/1-370-1058/2 

  صديق، رحاب محمود صديق    .9284

  -. 1ط -أشرف محمد عبد الغني شريت; رحاب محمود صديق صديق.  /برنامج العالج السلوكي [نص مطبوع] 

 سم. 24ص. : غالف مصور وملون ;  97 -. 2008إسكندرية : مؤسسة حورس الدولية, 

SS/1-150-308/1, SS/1-150-308/2 

  صديقي, مراد   .9285

 196 -. 2010: دار الرائد,  الجزائر  -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] : عمليات التسلح السرية / مراد صديقي. 

 سم.  24ص. ; 

1-965-472/3, 1-965-472/1 

  صرادوني، تينهينان    .9286

المهام اإلدارية لألستاذ الجامعي واثرها على أدائه البيداغوجي [نص مطبوع] / سفيان سمراني; تينهينان 
  سم. 27* 21ورقة ;  141 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -صرادوني. 

 2019م د : علم االجتماع : المدية :  ل -ماستر

MMA.SS.1463/1 

  صعب, حسن   .9287

ص. : 240 -. 1979بيروت : دار العلم للماليين,  -اإلسالم وتحديات العصر [نص مطبوع] / حسن صعب.  
  (دار العلم للماليين). -سم. 24غالف ملون ; 

 بيبليوغرافيا

SH/1-189-8/1 

  صغير, مريم    .9288

الجزائر : دار   -[نص مطبوع] / مريم صغير.  1962-1954العربية من القضية الجزائرية مواقف الدول 
  سم.30ص. ; 358 -. 2009الحكمة, 

 978994784264ر.د.م.ك 

1-965-284/1, 1-965-284/2 

  صغير, مريم    .9289

ار الحكمة, الجزائر : د -[نص مطبوع] / مريم صغير.   1962-1954المواقف الدولية من القضية الجزائرية 
  سم.30ص. ; 490 -. 2009

 978994784265ر.د.م.ك 



1-965-286/1, 1-965-286/2 

  صغير، عمر مكي   .9290

تونس : دار الغرب   -النقد الحديثي عند الذهبي في كتابه تاريخ اإلسالم [نص مطبوع] / عمر مكي صغير. 
 سم. 17*24ص. ;  189 -. 2009اإلسالمي, 

SH/1-230-18/1, SH/1-230-18/2 

  صفاء محمد علي    .9291

القاهرة : عالم   -األولى.  -رؤى معاصرة في تدريس الدراسات اإلجتماعية [نص مطبوع] / صفاء محمد علي. 
  سم.24ص. ; 392 -الكتب, [د.ت].  

 9772325888ر.د.م.ك 

1-370-265/1, 1-370-265/2 

  صفراني، عائشة   .9292

المدية : جامعة  -ين [نص مطبوع] / سمية عثماني; عائشة صفراني. المدنية اإلسالمية من وجهة نظر المستشرق
  سم. 30*21ورقة ;  151 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.448/1 

  صفوان، أبي بحر    .9293

األندلسيين من عصر الدولة  كتاب زاد المسافر و غرة محيا األدب السافر [نص مطبوع] : يشتمل على أشعار 
الموحدية، و يليه ملحق يتضمن ترجمة المؤلف و ما تيسر من نثره و شعره / أبي بحر صفوان; عبد القادر  

(تلمسان :   -سم.  17*  24ص. : غالف ملون ;  234 -. 2011الجزائر : نشر ابن خلدون,  -محداد. 
Tlemcen capitale de la culture islamique.(  

 9789961380239 ر.د.م.ك

1-928-110/1, 1-928-110/2 

  صفية، ديب    .9294

هـ الموافق ل  7و  6التربية و التعليم في المغرب و األندلس في عصر الموحدين [نص مطبوع] : بين القرن 
ص. : غالف ملون ;   292 -. 2011الجزائر : مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع,  -م / ديب صفية.  12/13
  سم. 23

 9789931318071ر.د.م.ك 

1-370-562/1, 1-370-562/2 

  صقر ، نبيل    .9295

 400 -. 2007الجزائر : دار الهدى,  -القانون المدني نصا و تطبيقا [نص مطبوع] / أحمد لعور; نبيل صقر. 

  سم. 16*23.5ص. ; 

 9789961609330ر.د.م.ك 

SH/1-340-7/1 

  صقر, أحمد    .9296

اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية   -الفكري مع التطبيق [نص مطبوع] / أحمد صقر. مقدمة في نظرية المسرح 
  ).4(تاريخ الدراما و نظرياتها ;  -سم.  24ص. ;  468 -. 2002للكتاب, 

 8565682ر.د.م.ك  -. 465-451ص: -بيبليوغرافية ص



1-792-4/1, 1-792-4/2 

  صقر, أحمد    .9297

اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية   -التطبيق [نص مطبوع] / أحمد صقر. مقدمة في نظرية المسرح الفكري مع 
  سم. 24ص. ;  468 -. 2002للكتاب, 

 9775682568ر.د.م.ك 

1-792-32/1 

  صقر, أحمد    .9298

ص. ;  382  -. 2004اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,  -مسرح األطفال [نص مطبوع] / أحمد صقر. 
 سم. 24

1-792-40/1, 1-792-40/2 

  صقر, جوزيف    .9299

) من الحرب العالمية األولى الى  2قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم [نص مطبوع] : لبنان(
 سم. 24ص. ;  224 -(د.م) : (د.ع), (د.ت).   -بداية الجمهورية الثانية / جوزيف صقر. 

1-902-40.3/1 

  صقر, جوزيف    .9300

) من عصور ما قبل التاريخ حتى 1العربية بين األمس و اليوم [نص مطبوع] : لبنان( قصة و تاريخ الحضارات
 سم.  24ص. ; 215 -(د.م) : (د.ع), (د.ت).  -عهد المتصرفية / جوزيف صقر. 

1-902-40.19/1 

  صقر،محمد جمال    .9301

ص. ; 128 -. 1960عارف, القاهرة : دار الم -اتجاهات في التربية و التعليم [نص مطبوع] / محمد جمال صقر. 
 سم. 22

1-370-811/1 

  صلوخ, فوزي    .9302

بيروت : دار المنهل  -. 1ط. -مقاربات دبلوماسية لنزاعات إقليمية ودولية [نص مطبوع] / فوزي صلوخ. 
 سم.24ص ; 302 -. 2006اللبناني, 

1-327-147/3, 1-327-147/1 

  صليبا، جميل   .9303

ص. :  691 -. 1970بيروت : دار الكتاب اللبناني,  -طبوع] / جميل صليبا. تاريخ الفلسفة العربية [نص م
  غالف ملون. 

 ص. 680 -ص. 662بيبليوغرافيا : 

SH/1-189-105/1 

  صليبا، جميل   .9304

المعجم الفلسفي [نص مطبوع] : باأل لفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية : المجلد األول / جميل صليبا. 
 سم. 17*24ص ;  765 -. 1978روت : دار الكتاب اللبناني ; القاهرة : دار الكتاب المصري, بي -



1-103-6.1/1 

  صليبا، جميل   .9305

المعجم الفلسفي [نص مطبوع] : باأل لفاظ العربية والفرنسية واإلنجليزية والالتينية : المجلد الثاني / جميل صليبا. 
  سم. 17*24ص ;  590 -. 1978القاهرة : دار الكتاب المصري, بيروت : دار الكتاب اللبناني ;  -

 ص 116+

1-103-6.2/1 

 صليبا،جميل   .9306

  -. 1967بيروت : منشورات عويدات,  -جميل صليبا.  / [Texte imprimé] مستقبل التربية في العالم العربي

سم 17*24ص. ;  424 . 

SS/1-370-1130/1 

  صليوة, سهى نونا    .9307

عمان : دار صفاء,  -تصميم البرامج التعليمية الطفال ما قبل المدرسة [نص مطبوع] / سهى نونا صليوة. 
  سم. 24ص. ;  352 -. 2005

 9957241869ر.د.م.ك 

SS/1-370-35/1, SS/1-370-35/2 

  صم، منور   .9308

الجزائر : منشورات المركز الوطني  -صم.  مذكرات المجاهد [نص مطبوع] : سلسلة المذكرات / منور
  سم.24ص. ;  520 -. 2011للدراسات, 

 9789961846322ر.د.م.ك 

1-965-617/1 

  صمار، احسن   .9309

تحديات المتاحف في ظل التطور التكنولوجي [نص مطبوع] : متحف الوقر اإلفتراضي / بوبكر حجار; احسن  
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -صمار. 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.743/1 

  صمراني، مصطفى   .9310

المدية : جامعة  -أسرة المرازقة في بالد المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / بن علية قراني; مصطفى صمراني. 
  سم. 27*21ورقة ;  209 -. 2019المدية, 

 2019لمدية :  ل م د : تاريخ : ا -ماستر

MMA.SH.1385/1 

  صوافطة, وليد عبد الكريم   .9311

عمان   -تنمية مهارات التفكير اإلبداعي و اتجاهات الطلبة نحو العلوم [نص مطبوع] / وليد عبد الكريم صوافطة. 
  سم.24ص. ; 219 -. 2008: دار الثقافة العلمية, 

 1272169957ر.د.م.ك 

1-370-281/9, 1-370-281/7 



  صوافطة،وليدعبد الكريم   .9312

طرائق التدريس العامة [نص مطبوع] : معالجة تطبيقية معاصرة / عادل أبو العز سالمة; سمير عبدسالم  
ص. ;   384 -. 2009عمان : دار الثقافة العلمية,  -الخريسات; وليدعبد الكريم صوافطة; ...[و آخرون]. 

  سم. 17×24

 9957164751ر.د.م.ك 

1-370-502/13, 1-370-502/12 

  صوالحة, محمد احمد   .9313

ص. :  240 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -. 02ط -علم نفس اللعب [نص مطبوع] / محمد احمد صوالحة. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 6247069957ر.د.م.ك 

SS/1-150-204/1, SS/1-150-204/2 

  صوالحي، سمية    .9314

  -وإنعكاساتها على آداء المؤسسة العمومية [نص مطبوع] / راضية شقو; سمية صوالحي. وظيفة العالقات العامة 

  سم.  30*21ورقة ;  125  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.547/1 

  صومان, أحمد ابراهيم   .9315

ص.  379 -. 2009عمان : دار زهران,  -ية [نص مطبوع] / أحمد ابراهيم صومان. أساليب تدريس اللغة العرب
 سم.  24: غالف ملون ; 

1-370-611/10, 1-370-611/7 

  صيام, شحاتة   .9316

القاهرة :  -علم اجتماع المعرفة و صراع التأويالت من العقالنية إلى جدل الذات [نص مطبوع] / شحاتة صيام. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  219 -. 2005دار ميريت, 

 9773512231ر.د.م.ك 

SS/1-301-183/1, SS/1-301-183/2 

  صيام, شحاتة   .9317

القاهرة : مصر  -النظرية اإلجتماعية من المرحلة الكالسيكية إلى مابعد الحداثة [نص مطبوع] / شحاتة صيام. 
  سم.  24ور باأللوان ; ص. : غالف مص 304 -. 2009العربية للنشر والتوزيع, 

 9775471613ر.د.م.ك 

SS/1-301-677/1 

  صيد ، عبد الحليم    .9318

 252 -. 2014الجزائر : دار النعمان للطباعة و النشر,  -معجم أعالم بسكرة [نص مطبوع] / عبد الحليم صيد. 

  سم. 16.5*24ص. ; 

 9789961755686ر.د.م.ك 

1-920-175/1, 1-920-175/2 



  يماء صيد، ش  .9319

المدية  -تقييم المعلمين والمدراء لدمج المعاقين في المدارس اإلبتدائية [نص مطبوع] / كريمة غفار; شيماء صيد. 
  سم.  27*21ورقة ;  170 -. 2019: جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1434/1 

  صيد، عبد الصمد    .9320

م) [نص مطبوع] / أحمد بن يزيد; عبد 847- 750ه/332-132خالل العصر العباسي األول (الترف في بغداد 
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -الصمد صيد. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1097/1 

  صيدونن نوال    .9321

م) [نص مطبوع] / كريمة  1830-1518خالل العهد العثماني ( الدور اإلقتصادي لطائفة رياس البحر في الجزائر
  سم.  30*21ورقة ;  121 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -طيب; صيدونن نوال. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.036/1 

  صيفي، صبرين    .9322

كورونا [نص مطبوع] / نجاة شباحي; العالقات العامة في المؤسسات اإلستشفائية العمومية في ظل جائحة 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  94 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -صبرين صيفي. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1967 

  صيفي، نور الدين    .9323

نص مطبوع] : مصنفة أخبار م) في الكتابة التاريخية [1230-1153ه/625-548منهج إبن حماد الصنهاجي (
ورقة ;   168 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -ملوك بني عبيد وسيرتهم / حنان لونيسي; نور الدين صيفي. 

  سم. 30*21

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.647/1 

  ضحاوي،بيومي محمد   .9324

و إصالح التعليم / سالمة عبد العظيم حسين; بيومي  التنمية المهنية للمعلمين [نص مطبوع] : مدخل جديد نح
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 428 -. 2009القاهرة : دار الفكر,  -. 1ط. -محمد ضحاوي. 

 9771025155ر.د.م.ك 

1-370-784/1, 1-370-784/2 

  ضرار, ضرار صالح    .9325

بيروت : منشورات دار مكتبة   -. 3ط. -العرب من معين إلى األمويين [نص مطبوع] / ضرار صالح ضرار. 
 سم.  17*24ص. : غالف مصور: ملون ; 160 -. 1966الحياة, 

SH/1-953-59/1 



  ضرار, ضرار صالح    .9326

 -. 1968بيروت : دار مكتبة الحياة,  -. 4ط.  -تاريخ السودان الحديث [نص مطبوع] / ضرار صالح ضرار. 

  سم.  17*24ص. : إيض: غالف مصور:ملون ;  312

 287-285ص: -بيبليوغرافيا ص 308-291ص:-مالحق ص  287-285ص: -غرافيا صببليو

SH/1-953-121/1 

  ضرواية، إيمان   .9327

المدية :   -م) [نص مطبوع] / مريم بن قيدة; إيمان ضرواية. 740-718ه/123-100الفتح اإلسالمي لبالد الغال (
  سم.  27*21ورقة ;  81 -. 2019جامعة المدية, 

 2019تاريخ : المدية :   ل م د : -ماستر

  ضمرة, عبد الجليل زهير   .9328

الحكم الشرعي بين أصالة الثبات و الصالحية [نص مطبوع] : دراسة أصولية ترصد دعاوى العصرانيين في 
  سم. 24ص. ;  472 -. 2006األردن : دار النفائس,  -ثبات األحكام و تغيرها / عبد الجليل زهير ضمرة. 

1-250-67/1 

  ضميرية، عثمان جمعة    .9329

العالقات الدلية في االسالم [نص مطبوع] : مدخل لدراسة القانون الدولي و العالقات الدولية مقارنة بالقانون  
ص :  226 -. 2007الشارقة : كلية الدراسات العليا و البحث العلمي,  -الدولي الحديث / عثمان جمعة ضميرية. 

 سم.  24غالف مصور ; 

1-320-482/1 

  ضناوي، إيلي   .9330

/ إيلي   Student's dictionary trilingualفرنسي =  -إنكليزي -معجم الطالب الثالثي [نص مطبوع] : عربي
  سم. 16ص. : غالف مصور باأللوان ;    320 -. 2007بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 4ط. -ضناوي. 

 2745138634ر.د.م.ك 

SH/1-030-31/1, SH/1-030-31/2 

القاهرة :  -.  ضوابط نقل وزراعة االعضاء البشرية في الشريعة والتشريعات العربية [نص مطبوع]  .9331
  سم. 17*24ص. ;  70 -. 2008دار الفكر العربي, 

 9171012975ر.د.م.ك 

SH/1-210-105/1, SH/1-210-105/2 

  ضوالمريض, رجب    .9332

الجماهيرية العظمى :  -ضوالمريض, عماد الدين غانم.  الجامعة العربية و قضية لوكربي [نص مطبوع] / رجب
  سم.24ص. : غالف مصور. ; 239 -. 2006منشورات الدار األكاديمية, 

 2460439959ر.د.م.ك 

1-327-113/1, 1-327-113/2 

  ضومط, أنطوان خليل    .9333

  -. 2ط. -أنطوان خليل ضومط. الدولة الملوكية [نص مطبوع] : التاريخ السياسي و اإلقتصادي و العسكري / 

  (السلسلة التاريخية). -سم.  14*20ص. ;  392  -. 1982بيروت : دار الحداثة, 

 388-377ص: -كشافات ص 376-369ص: -بيبليوغرافيا ص



SH/1-953-93/1 

  ضومط,انطوان خليل    .9334

 سم.19ص. ; 388 -. 1982بيروت : دار الحداثة,  -الدولة المملوكية [نص مطبوع] / انطوان خليل ضومط. 

1-953-359/1 

  ضويفي، إبراهيم   .9335

المدية : جامعة المدية,  -التجارة غير الشرعية للتحف األثرية وآليات محاربتها [نص مطبوع] / إبراهيم ضويفي. 
  سم. 30*21ورقة ;  158 -. 2016

 2016ل م د : فنون : المدية :  -ماستر

MMA.ART.652/1 

  ضية، نورة    .9336

م) [نص   847-750ه/ 232-123لمؤثرات البيزنطية في الحضارة العربية اإلسالمية في العهد العباسي (ا
  سم.  30*21ورقة ;  167 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / نورة ضية. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.476/1 

  ضيف ، الجيالني    .9337

 160 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -] : األمير عبد القادر / الجيالني ضيف. بناة المجد [نص مطبوع

  سم. 16*23ص. ; 

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.1/1, 1-920-174.1/2 

  ضيف ، الجيالني    .9338

 -. 2013علمية, الجزائر : دار الخليل ال -بناة المجد [نص مطبوع] : عبد الحميد بن باديس / الجيالني ضيف. 

  سم. 16*23ص. ;  240

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.2/1, 1-920-174.2/2 

  ضيف ، الجيالني    .9339

 112 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : محمد بن أبي شنب / الجيالني ضيف.  

  سم. 23*16ص. ; 

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.3/1, 1-920-174.3/2 

  ضيف ، الجيالني    .9340

ص. ;  96 - . 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : عمر راسم / الجيالني ضيف. 
  سم. 16.23

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.4/1, 1-920-174.4/2 



  ضيف ، الجيالني    .9341

 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -ن العمودي / الجيالني ضيف. بناة المجد [نص مطبوع] : محمد األمي

  سم. 16.23سم. ;  160

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.5/1, 1-920-174.5/2 

  ضيف ، الجيالني    .9342

 144 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : العربي التبسي / الجيالني ضيف. 

  سم. 23*16ص. ; 

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-965-174.6/1, 1-965-174.6/2 

  ضيف ، الجيالني    .9343

 272 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : البشير اإلبراهيمي / الجيالني ضيف.  

  سم. 23*16ص. ; 

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.7/1, 1-920-174.7/2 

  ضيف ، الجيالني    .9344

 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : محمد العيد آل خليفة / الجيالني ضيف. 

  سم. 16.23ص. ;  204

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.8/1, 1-920-174.8/2 

  ضيف ، الجيالني    .9345

 120 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -ني / الجيالني ضيف. بناة المجد [نص مطبوع] : الفضيل الورتال

  سم. 16.23ص. ; 

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.9/1, 1-920-174.9/2 

  ضيف ، الجيالني    .9346

 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : مبارك بن محمد الميلي / الجيالني ضيف. 

  سم. 16.23ص. ;  112

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.10/1, 1-920-174.10/2 

  ضيف ، الجيالني    .9347

ص.  144 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : الطيب العقبي / الجيالني ضيف. 
  سم. 16.*23; 

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.11/2, 1-920-174.11/1 



  ضيف ، الجيالني    .9348

ص. ;  112 -.  2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : رضا حوحو / الجيالني ضيف. 
  سم. 23.16

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.13/1, 1-920-174.13/2 

  ضيف ، الجيالني    .9349

ص.  264 -.  2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : مالك بن نبي / الجيالني ضيف. 
  سم. 23*16; 

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.12/1, 1-920-174.12/2 

  ضيف ، الجيالني    .9350

ص.  96 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -ضيف.  بناة المجد [نص مطبوع] : مولود فرعون / الجيالني
  سم. 16*23; 

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.20/1, 1-920-174.20/2 

  ضيف ، الجيالني    .9351

ص. ;  120 - . 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : محمد ديب / الجيالني ضيف. 
  سم. 16*23

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.19/1, 1-920-174.19/2 

  ضيف ، الجيالني    .9352

 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : أحمد مصالي الحاج / الجيالني ضيف. 

  ص.  23*16ص. ;  224

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.18/1, 1-920-174.18/2 

  ي  ضيف ، الجيالن  .9353

ص.  224 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : توفيق المدني / الجيالني ضيف. 
  سم. 16*23; 

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.17/1, 1-920-174.17/2 

  ضيف ، الجيالني    .9354

ص. ;  128 -.  2013الخليل العلمية, بيروت : دار  -بناة المجد [نص مطبوع] : مفدي زكريا / الجيالني ضيف. 
  سم. 23*16

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.16/1, 1-920-174.16/2 



  ضيف ، الجيالني    .9355

ص. ;  152 - . 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : ابو اليقظان / الجيالني ضيف. 
  سم. 23*16

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.15/1, 1-920-174.15/2 

  ضيف ، الجيالني    .9356

 -. 2013الجزائر : دار الخليل العلمية,  -بناة المجد [نص مطبوع] : عبد السعيد الزهراوي / الجيالني ضيف. 

  سم. 16.23ص. ;  168

 9789931396055ر.د.م.ك 

1-920-174.14/1, 1-920-174.14/2 

  ضيف هللا، ف.الزهراء   .9357

م) [نص مطبوع] / عبد هللا الحاج عمر; 1932- 1919ه/1357-1337الجزائر الثقافية مابين الحربين (أوضاع 
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -ف.الزهراء ضيف هللا. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.410/1 

  ضيف هللا، ياسمينة   .9358

المدية :  -م) [نص مطبوع] / دالل هيصام; ياسمينة ضيف هللا. 750-662ه/132- 40ألموي (التعليم في العصر ا
  سم.  30*21ورقة ;  164 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.775/1 

  ضيف, عبد الستار    .9359

القاهرة : عالم الكتب,  -عبد الستار ضيف. جار هللا محمود بن عمر الزمخشري [نص مطبوع] : حياته و شعره / 
 سم. 24ص. ;  304 -. 1994

1-928-48/1 

  ضيف، خالد    .9360

م) [نص مطبوع] / البختي  1304-1256ه/701-656التحالف الصليبي المغولي وإنعاساته على العالم اإلسالمي (
  سم. 27*21ورقة ;  168 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -بدري; خالد ضيف. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1118/1 

  ضيف، ربيعة   .9361

المدية : جامعة المدية,  -الحرف البسيطة بين الحاجة اإلجتماعية ونظرة المجتمع [نص مطبوع] / ربيعة ضيف. 
  سم. 30*21ورقة ;  152 -. 2016

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.577/1 

  ضيف، ربيعة   .9362

المدية : جامعة المدية,  -الحرف البسيطة بين الحاجة اإلجتماعية ونظرة المجتمع [نص مطبوع] / ربيعة ضيف. 



  سم. 30*21ورقة ;  152 -. 2016

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.577/1 

  ضيف، سعاد    .9363

نعكاساته على العرب والمسلمين من خالل القرنيين السادس والسابع ميالدي [نص  الصراع الفارسي البزنطي وإ
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -مطبوع] / الياقوت شتوي; سعاد ضيف. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.766/1 

  ضيف، شهرة إيمان   .9364

المدية  -في عملية تثقيف الجمهور [نص مطبوع] / بشرى مفرج; شهرة إيمان ضيف. دور المجموعات المتحفية 
  سم.  30*21ورقة ;  99 -. 2015: جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.130/1 

  طاس، إبراهيم   .9365

 -[نص مطبوع] / إبراهيم طاس.  1958 - 1956السياسة الفرنسية في الجزائر و انعكاساتها على الثورة 

 -سم.  24ص. : غالف ملون و مصور ;   638 -. 2013الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع, 

  (وزارة الثقافة الجزائر). 

 9789947265673ر.د.م.ك 

1-965-754/2, 1-965-754/1 

  طاشمان،غازي مرسال    .9366

عمان : دار جليس   -. 1ط. -ية [نص مطبوع] / غازي مرسال طاشمان. التفكير اإلبداعي في الدراسات االجتماع
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 363 -. 2010الزمان, 

 9789957810276ر.د.م.ك 

1-370-713/1, 1-370-713/2 

  طاعن، بوثلجة    .9367

بودومي; م [نص مطبوع] / لخضر 17-16ه/11-10القرصنة ومسار العالقات الجزائرية الخارجية خالل 
  سم. 27*21ورقة ;  157 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -بوثلجة طاعن. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1191/1 

  طاعن، خديجة    .9368

 -دور التخطيط اإلستراتيجي للعالقات العامة في إدارة األزمات [نص مطبوع] / أمينة شويحي; خديجة طاعن. 

  . CDسم +  29*21ورقة ;  83  -. 2021ة المدية, المدية : جامع

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1948 

  طافش، بن غريب سلمان   .9369

عمان : دار حامد   -إدارة مراكز مصادر التعلم [نص مطبوع] : رؤيا شاملة حديثة / بن غريب سلمان طافش. 



  سم. 18*25ص. : غالف مصور.إيض. ;   178 -. 2015للنشر و التوزيع, 

 9789957328955ر.د.م.ك   -ص.  178 -ص. 175بيبليو: 

SS/1-370-1019/1, SS/1-370-1019/2 

  طاقة، محمد   .9370

  سم.  24ص : غالف ملون ;  144 -. 2007: دار المسيرة,  2007 -مأزق العولمة [نص مطبوع] / محمد طاقة. 

 ببليوغرافيا

1-320-478/1 

  طالب, عبد الرحمان    .9371

منهجية االستفادة من األحاديث النبوية بالطرق الست [نص مطبوع] : السند ، المصطلح ،المالبسات،المنطوق  
 سم. 22ص. ;  244 -. 1993الجزائر : د م ج,  -،المفهوم،اإلحاءات / عبد الرحمان طالب. 

SH/1-230-22/1, SH/1-230-22/2 

  طالب، رامي   .9372

المدية :    -العامة عبر األنترنت في اإلدارة الجزائرية [نص مطبوع] / الهادي خلفي; رامي طالب. العالقات 
  سم.  30*21ورقة ;  145 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.538/1 

  طالب، وحشية   .9373

وعات المتحفية [نص مطبوع] : المسكوكات الفضية والبرونزية للمتحف  دراسة تأثير الرطوبة على المجم
  سم. 30*21ورقة ;   97 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الوطني لآلثار القديمة / كريم سامر; وحشية طالب. 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.129/1 

  طالبي, عمار    .9374

 -. 2005الجزائر : دار القصبة,  -القادر [نص مطبوع] : ذكرى العاقل و تنبيه الغافل / عمار طالبي. األمير عبد 

  سم.30ص. ; 125

 9961645146ر.د.م.ك 

1-965-296/1, 1-965-296/2 

  طالبي، عمار    .9375

 -عمار طالبي.   /آراء الخوارج الكالمية [نص مطبوع] : الموجز ألبي عمار عبد الكافي األباضي : الجزء األول 

  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  442  -. 2013الجزائر : موفم للنشر, 

 9789931001508ر.د.م.ك 

1-250-145.1/1 

  طالبي، عمار    .9376

 -آراء الخوارج الكالمية [نص مطبوع] : الموجز ألبي عمار عبد الكافي األباضي : الجزء الثاني / عمار طالبي. 

  سم. 24ص. : غالف مص. و مل. ;  311  -. 2013ر, الجزائر : موفم للنش

 9789931001515ر.د.م.ك 



1-250-145.2/1 

  طالبي، مبروك    .9377

م) [نص مطبوع] / أسامة براهمي; 761- 632ه/132-11الفتوحات اإلسالمية في العهد الراشدي واألموي (
  .سم 27*21ورقة ;  148 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مبروك طالبي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1135/1 

  طالبي،عمار    .9378

  -/ عمار طالبي.  1اإلمام عبد الحميد ابن باديس [نص مطبوع] : حياته و آثاره : تفسير وشرح أحاديث : الج. 

  رة الثقافة).(الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزا -سم.  24ص. ;  531  -. 2013الجزائر : دار كردادة, 

 9789931407126ر.د.م.ك 

1-210-245.1/1, 1-210-245.1/2 

  طالبي،عمار    .9379

, ابن باديس [نص مطبوع] : حياته و آثاره: معامالت اجتماعية تربوية أخالقية دينية سياسية: 1المجلد 2الجزء
  سم.  24ص. ;  575 -[د.م] : دار كردادة للنشر و التوزيع, [د.ت].  -الجزء الثالث / عمار طالبي. 

  9789961672747ر.د.م.ك 

 1المجلد 2محتوي في : , الجزء

SH/1-920-87.3/1, SH/1-920-87.3/10 

 طالبي،عمار    .9380

-1 : [Texte imprimé] : مجموع يشتمل على المنهج  -2شرح ابن رشد ألرجوززة ابن سيناء في الطب . 
خالصة في علم االصول  -4ثمرة الحكمة البن الهيثم . كتاب-3التجريبي عند ابن رشد من خالل مؤلفه في الطب.

الحزائر : دار كردادة للنشر و التوزيع,   -المختصر في علم أصول الحديث / عمار طالبي. -5لالمام ابن باديس.
سم 17*24ص. ;  656 -. 2013 . 

ISBN 9789931407164 

  طاهري، حسين    .9381

النشاط اإلداري : دراسة مقارنة /  -بوع] : التنظيم اإلداري القانون اإلداري و المؤسسات اإلدارية [نص مط
  سم.  15*24ص. : غالف مصور. ;  384 -. 2007الجزائر : دار الخلدونية,  -حسين طاهري. 

 9789961521564ر.د.م.ك  -ص.  319 -ص. 243المالحق : 

SS/1-340-5/1 

  طايشة، عائشة   .9382

السلوك العدواني لدى المراهق الجانح [نص مطبوع] / مسعودة   تأثير الحاجات اإلرشادية في التخفيف من
  سم.  27*21ورقة ;  169 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -يحياوي; عائشة طايشة. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1443/1 

  طايل, أمير محمد   .9383

عمان :  -المراهقين [نص مطبوع] / أمير محمد طايل.  العصف الذهني اإللكتروني و الوعي االجتماعي لدى 
  سم. 24ص. : غالف : ملون ;  210 -. 2015عماد الدين للنشر و التوزيع, 

 9789957334697ر.د.م.ك  -. 159ص.  - 145بيبايوغرافيا : ص. 



SS/1-370-1095/1, SS/1-370-1095/2 

  طبوزي، صبرينة    .9384

 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -النقابي [نص مطبوع] / سليمة باشن; صبرينة طبوزي. تمثالت األساتذة للعمل 

  سم.  27*21ورقة ;  125

 2019ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1488/1 

  طحان، احمد    .9385

وت : دار المعرفة,  بير -االنهيار االلمريكي [نص مطبوع] : رائحة الدم في حياة جورج بوش / احمد طحان. 
  سم ; غالف ملون. 25ص :  446 -. 2009

 9953851859ر.د.م.ك 

1-320-394/1, 1-320-394/2 

  طحطاح، وفاء    .9386

دور التوجيه المدرسي عن طريق الحمالت اإلعالمية في إتخاذ القرار لدى المتعلمين (سنة أولى ثانوي) [نص  
  سم.  27*21ورقة ;  93 -. 2020امعة المدية, المدية : ج -مطبوع] / غنية نش; وفاء طحطاح. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1625/1 

  طرابيشي, جورج    .9387

بيروت : دار الساقي,   -.  02ط. -مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة [نص مطبوع] / جورج طرابيشي. 
  سم. 22ص. : غالف ملون ; 136 -. 2006

 3886855161ك ر.د.م.

1-792-46/1, 1-792-46/2 

  طراف, عامر   .9388

بيروت : مجد المؤسسة الجامعية,  -. 1ط. - التلوث البيئي و العالقات الدولية [نص مطبوع] / عامر طراف. 
  سم.24ص ; 375 -. 2008

 009789953515328ر.د.م.ك 

1-327-143/4, 1-327-143/1 

  طراف, عامر محمود   .9389

ص ;  176  -. 2002بيروت : مجد,  -إرهاب التلوث و النظام العالمي [نص مطبوع] / عامر محمود طراف. 
  سم. 24

 0104279953ر.د.م.ك 

1-320-242/1, 1-320-242/2 

  طراوة, علي حجازي حسن   .9390

ثورته عليها [نص مطبوع] / علي حجازي  تحليل تاريخي لخروج عبد الرحمن بن األشعث على الدولة األموية و
  سم. 24ص. : غالف مل. ;  70 -. 2007مصر : مكتبة زهراء الشرق,  -حسن طراوة. 

 9773143163ر.د.م.ك 

1-953-343/10, 1-953-343/8 



  طربية,محمد   .9391

ص. ; 205 -.  2009سوريا : دار العوام,  -تاريخ ومؤرخون [نص مطبوع] : أبحاث فى التاريخ / محمد طربية. 
 سم.21

1-902-51/1, 1-902-51/2 

  طرشون، نادية   .9392

 -/ جمال يحياوي; نادية طرشون.  -أثناء االحتالل  -الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي [نص مطبوع] : 

 -سم.  16*24ص. : غالف ملون. ;  373 -. 2007الجزائر : منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث, 

  المشاريع الوطنية للبحث).(سلسلة 

 9789961846186ر.د.م.ك   -ص.  369 -ص. 359بيبليو: 

SH/1-965-993/1, SH/1-965-993/2 

  طشطوش, هايل عبد المولى    .9393

 178 -. 2007إربد : دار الكندي,  -العولمة : تاثيرات و تحديات [نص مطبوع] / هايل عبد المولى طشطوش. 

 سم.  24ص ; 

1-320-284/1 

  طعان، غازي حسين    .9394

القاهرة : المكتب العربي   -و االنتاج ) / غازي حسين طعان.  -الكتاب االلكتروني [نص مطبوع] : ( التصميم 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  275 -. 2017للمعارف, 

 9789778120134ر.د.م.ك   -ص.  270 -ص. 227بيبليو: 

SH/1-001.6-41/1, SH/1-001.6-41/2 

  طعيمات, هاني سليمان    .9395

 -. 2000عمان : دار الشروق,  -حقوق اإلنسان و حرياته األساسية [نص مطبوع] / هاني سليمان طعيمات. 

  سم. 24ص. ;  414

 9957001330ر.د.م.ك 

1-320-54/1, 1-320-54/2 

  طعيمة، رشدي أحمد   .9396

  -آلليات / رشدي أحمد طعيمة; محمود كامل الناقة. اللغة العربية والتفاهم العالمي [نص مطبوع] : المبادئ و ا

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  192 -. 2009عمان : دار المسيرة, 

SS/1-301-671/1, SS/1-301-671/2 

  طعيمة، رشدي أحمد   .9397

مان التعليم الجامعي [نص مطبوع] : بين رصد الواقع و رؤى التطوير / رشدي أحمد طعيمة, محمد بن سلي
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 891 -. 2004الجزائر : دار الفكر العربي,  -البندري. 

 9771018736ر.د.م.ك 

1-370-563/2, 1-370-563/1 

  طعيمة،رشدي أحمد   .9398

  -األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية [نص مطبوع] : إعدادها:تطويرها:تقويمها / رشدي أحمد طعيمة. 



  سم.24ص. : غالف ملون ; 185 -. 2000رة : دار الفكر العربي, القاه -. 2ط.

 9771011170ر.د.م.ك  -. 185بيبليوغرافيا:ص

1-370-807/1 

  طعيمة،صابر   .9399

القاهرة : مكتبة  -األصول العقدية لإلمامية [نص مطبوع] : دراسة نقدية لعقائد غالة الشيعة / صابر طعيمة. 
  سم. 17*24ص. ;  324 -. 2003مدبولي, 

 9772084473ر.د.م.ك 

SH/1-210-2/1 

  طقوس, محمد سهيل    .9400

لبنان   -م / محمد سهيل طقوس. 1517-1250ه/923-648تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام [نص مطبوع] : 
 سم.24*17ص ; 599 -. 1999: دار النفائس, 

SH/1-953-257/1, SH/1-953-257/2 

  طقوش، سهيل محمد    .9401

بيروت :   -ط. 2 -تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقية و مصر و بالد الشام [نص مطبوع] / سهيل محمد طقوش. 
  سم.24ص. : مص. مل. ; 570 -. 2007دار النفائس, 

 978995318100ر.د.م.ك  -ص. 567-ص533ص -بيبليو.ص

1-953-456/7, 1-953-456/8 

  طقوش، محمد سهيل    .9402

بيروت : دار   -تاريخ األيوبيين في مصر و بالد الشام و إقليم الجزيرة [نص مطبوع] / محمد سهيل طقوش.  
  سم.24ص. : مص. مل. ; 440 -. 2008النفائس, 

 978995318314ر.د.م.ك  -ص. 369ص -بيبليو.ص

1-965-459/4, 1-953-459/1 

  طقوش، محمد سهيل    .9403

بيروت : دار النفائس,   -. 2ط -لزنكيين في الموصل و بالد الشام [نص مطبوع] / محمد سهيل طقوش.  تاريخ ا
  سم.24ص. : مص. مل. ; 463 -. 2010

 9789953183169ر.د.م.ك  -ص. 451-ص445ص -بيبليو. ص

1-953-481/1, 1-953-481/2 

  طقوش، محمد سهيل    .9404

 -. 2008بيروت : دار النفائس,  -. 4ط  -مد سهيل طقوش. التاريخ اإلسالمي الوجيز [نص مطبوع] / مح

  سم.24ص. : مص. مل. ; 427

 9789953180649ر.د.م.ك  -ص. 413-ص405ص -بيبليو.ص

1-953-485/1, 1-953-485/3 

  طقوش، محمد سهيل    .9405

. : مل. ;  ص279 -. 2009بيروت : دار النفائس,  -تاريخ الدولة العباسية [نص مطبوع] / محمد سهيل طقوش. 
  سم.24

 9789953180458ر.د.م.ك  -ص. 272-ص270ص -بيبليو.ص



1-953-492/1, 1-953-492/2 

  طقوش، محمد سهيل    .9406

بيروت : دار   -م / محمد سهيل طقوش.  1492- 710ه/897-91تاريخ المسلمين في األندلس [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 647 -. 2008النفائس, 

 9789953184128ر.د.م.ك  -ص. 630-ص621ص -بيبليو.ص

SH/1-953-500/5, 1-953-500/9 

  طالس, مصطفى    .9407

 736 -. 2010الجزائر : دار الرائد للكتاب,  -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] / مصطفى طالس; بسام العسلي. 

  سم. 24.ص : خرائط جغرافية ؛ غالف ملون ; 

 9789961994603ر.د.م.ك 

1-965-198/1, 1-965-198/2 

  طالس, مصطفى    .9408

 27ص. ;  534 -بيروت : دار الشورى, (د.ت).  -الثورة العربية الكبرى [نص مطبوع] / مصطفى طالس.  

  سم.

 523-471ص:-كشاف ص 465-397ص:-المالحق ص  470-469ص: -ببليوغرافيا ص

SH/1-953-54/1 

  طالس, مصطفى    .9409

  306 -بيروت : دار الشورى, (د.ت).  -ي / مصطفى طالس. رسالة اإلسالم [نص مطبوع] : الرسول العرب

  سم. 27ص. : غالف مصور ملون ; 

 299-295ص: -بيبليوغرافيا ص

1-230-47.1/1 

  طالفحه،حامد عبد هللا    .9410

 -. 2013عمان : الرضوان,  -المناهج [نص مطبوع] : تخطيطها،تطويرها،تنفيذها / حامد عبد هللا طالفحه. 

  سم. 24ملون ; ص. : غالف 365

 9789957760939ر.د.م.ك  -. 364-349بيبليوغرافيا:ص.

1-370-924/1, 1-370-924/2 

  طلب, محمد نبيل    .9411

القاهرة : الدار العربية  -البرامج التعليمية و الثقافية باإلذاعة و التلفزيون [نص مطبوع] / محمد نبيل طلب. 
(الدار العربية للتعليم المفتوح.   -سم.  24ر باأللوان ;  ص. : غالف مصو  240 -. 2009للنشر و التوزيع, 

  الدراسات اإلعالمية).

 9772583348ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا عند نهاية كل فصل.  

SH/1-070-27/1, SH/1-070-27/2 

  طلبة, إبتهاج محمود   .9412

.  2015ان : دار المسيرة, عم -. 3ط.  -المهارات الحركية لطفل الروضة [نص مطبوع] / إبتهاج محمود طلبة. 

  سم.  24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  465 -

 9789957064761ر.د.م.ك  -. 456ص.  - 453بيبليو غرافيا : ص. 



SS/1-370-1096/1, SS/1-370-1096/2 

  طلحون, أحمد رشاد    .9413

 -. 1998إيتراك للنشر, القاهرة :  -حرية العقيدة في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / أحمد رشاد طلحون. 

  سم. 24ص. ;  434

 9775723094ر.د.م.ك 

1-240-16/1 

  طلس, محمد أسعد   .9414

تاريخ األمة العربية [نص مطبوع] : عصر اإلنحدار يشمل على تاريخ العراق و الشام و مصر و الجزيرة 
الكتاب  -ن الثالث عشر الى فجر عصر النهضة في القر 656العربية و المغرب العربي منذ سقوط بغداد سنة 

 سم. 17*24ص. ;  216 -. 1963بيروت : دار األندلس,  -االول و الثاني / محمد أسعد طلس. 

SH/1-953-73/1 

  طلفاح، مضر عدنان    .9415

 447-334دار الخالفة و دار المملكة [نص مطبوع] : دراسة في العالقة بين الخالفة العباسية و الدولة البويهية 

 -. 2011عمان : دار اليازوري,   -م و اثرها على الفكر السياسي السني / مضر عدنان طلفاح. 1055-946ه/

  سم.24ص. : غالف ملون ; 431

 9789957491239ر.د.م.ك  -. 431ص-411بيبليوغرافيا:ص

SH/1-953-570/1, SH/1-953-570/2 

  طنوس،عادل جورج    .9416

نص مطبوع] / سليمان طعمة الريحاني; ابراهيم عبد هللا الزريقات; إرشاد ذوي الحاجات الخاصة و أسرهم [
  سم. 24ص : غالف مصور ; 356 -. 2010عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -عادل جورج طنوس. 

 9957076351ر.د.م.ك 

1-370-799/1, 1-370-799/2 

  طه , حسين   .9417

 -. 1975القاهرة : دار المعارف,  -. 16 ط.  -على هامش السيرة [نص مطبوع] : الجزء الثالث / حسين طه. 

 سم. 19ص. ;  244

SH/1-230-29.3/1 

  طه المهدى مجدى صالح   .9418

(مصر : دار الجامعة الجديدة,  -رؤى تربوية لقضايا عصرية [نص مطبوع] / طه المهدى مجدى صالح. 
  سم.24ص ; 451 -. 2008

 977328347Xر.د.م.ك 

1-370-454/3, 1-370-454/1 

  طه المهدى, مجدى صالح   .9419

اإلسكندرية : دار   -المعلم و مهنة التعليم بين األصالة و المعاصرة [نص مطبوع] / مجدى صالح طه المهدى. 
 سم.  24ص ;  283 -. 2007الجامعة الجديدة, 

1-370-220/1, 1-370-220/2 



  طه حسين الدليمي    .9420

د [نص مطبوع] : تخطيطا و تقويما و تطويرا / طه حسين الدليمي, عبد الرحمن عبد  المناهج بين التقليد و التجدي
 سم.24ص ; 311 -. 2008عمان : دار أسامة,  -. 1ط. -الهاشمي. 

1-370-395/10, 1-370-395/4 

  طه عبد الرحيم، عاطف جابر    .9421

القاهرة  -جابر طه عبد الرحيم.  السلوك التنظيمي [نص مطبوع] : مدخل نفسي سلوكي لتطوير القدرات / عاطف
 سم.18*28ص ; 866 -. 2009: الدار الجامعية, 

1-150-627/2, 1-150-627/3 

  طه عبد العظيم حسين    .9422

األردن : دار   -األولى.  -إساءة معاملة األطفال [نص مطبوع] : النظرية و العالج / طه عبد العظيم حسين. 
  سم.24ص. ; 304 -الفكر, [د.ت]. 

 9957075438.م.ك ر.د

1-370--293/3, 1-370-293/1 

  طه عشرى، نجالء عبد الفتاح    .9423

 -المكتبات اإللكترونية و الرقمية و أثرها الثقافي في المجتمع [نص مطبوع] / نجالء عبد الفتاح طه عشرى. 

  م. س 17*25ص. : غالف مصور. ;  523 -. 2014القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

 9789777350587ر.د.م.ك   -ص.  522 -ص. 519بيبليو: 

SH/1-020-234/1, SH/1-020-234/2 

  طه, حسين   .9424

 سم. 20ص. ;  268 -. 1969القاهرة : دار المعارف,  -مرآة اإلسالم [نص مطبوع] / حسين طه. 

1-210-40/1, 1-210-40/2 

  طه, حسين   .9425

 -. 1975القاهرة : دار المعارف,  -. 25ط .  -األول / حسين طه.  على هامش السيرة [نص مطبوع] : الجزء

 سم. 19ص. ;  196

SH/1-230-29.1/1 

  طه, حسين   .9426

 -. 1975القاهرة : دار المعارف,  -. 15ط.  -على هامش السيرة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / حسين طه. 

 سم. 19ص. ;  236

SH/1-230-29.2/1 

  ذنون   طه, عبد الواحد  .9427

ليبيا : دار المدار   -دراسات في تاريخ وحضارة المغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون طه. 
  سم.17*24ص. : مص.مل. ; 310 -. 2004اإلسالمي, 

 9959292118ر.د.م.ك  -ص. 310-ص308ص -بيبليو.ص

SH/1-953-320/1, SH/1-953-320/2 



  طه, عبد الواحد ذنون    .9428

بيروت :   -الفتح واالسقرار العربي اإلسالمي في شمال إفريقيا واألندلس [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون طه. 
  سم.17*24ص ; 403 -. 2004دار المدار اإلسالمي, 

 9959292053ر.د.م.ك 

SH/1-953-304/1, SH/1-953-304/2 

  طه، ذنون عبد الواحد    .9429

ص. : 262 -. 2004طرابلس : دار المدار اإلسالمي,  -ت أندلسية [نص مطبوع] / ذنون عبد الواحد طه. دراسا
  سم.24مص. ; 

 9959292088ر.د.م.ك  -ص. 260-ص244ص -بيبليو.ص

1-953-455/1, 1-953-455/3 

  طه، طارق    .9430

سكندرية : دار الفكر الجامعي, اال -السلوك التنظيمي في بيئة العولمة واالنترنت [نص مطبوع] / طارق طه. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  610 -. 2008

1-658-23/1, 1-658-23/2 

  طه، عبد الواحد ذنون    .9431

  -. 2004طرابلس : دار المدار اإلسالمي,  -دراسات في التاريخ األندلس [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون طه. 

  سم.24ص. : مص. مل. ; 207

 9959292096ر.د.م.ك  -ص. 266-ص262ص -بيبليو.ص

1-953-474/1, 1-953-474/2 

  طه، عبد الواحد ذنون    .9432

 -حركة المقاومة العربية اإلسالمية في األندلس بعد سقوط غرناطة [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون طه. 

  سم.24ص. : مص. مل. ; 87 -. 2004طرابلس : دار المدار اإلسالمي, 

 9959292142ر.د.م.ك  - ص. 86-ص83ص -بيبليو.ص

1-953-476/2, 1-953-476/3 

  طه، عبد الواحد ذنون    .9433

بيروت : دار  -مصادر في تاريخ المغرب و األندلس [نص مطبوع] : دراسة و تحليل / عبد الواحد ذنون طه. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 208 -. 2011المدار اإلسالمي, 

 9789959294609ر.د.م.ك 

1-953-489/8, 1-953-489/1 

  طه، عبد الواحد ذنون    .9434

بيروت   -الفتح و اإلستقرار العربي اإلسالمي في شمال إفريقيا و األندلس [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون طه. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 405 -. 2004: المدار اإلسالمي, 

 9959292053ر.د.م.ك  -ص. 403-ص384ص -بيبليو.ص

1-953-501/2, 1-953-501/3 

  طه، عبد الواحد ذنون    .9435

ص.  200 -. 2009بيروت : المدار اإلسالمي,  -تراجم مشرقية ومغربية [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون طه. 



  سم. 17×24; 

 9957293394ر.د.م.ك 

1-920-10/5, 1-920-10/1 

  طه، عبد الواحد ذنون    .9436

  -بيروت : المدار اإلسالمي, [د.ت].  -طه.   تراث وشخصيات من األندلس [نص مطبوع] / عبد الواحد ذنون

  سم. 17*24ص. : مص.مل ;  215

 9959293386ر.د.م.ك 

1-920-43/1, 1-920-43/2 

  طه، عبدالواحد ذنون    .9437

بيروت :  -األصالة و التأثير [نص مطبوع] : أبحاث في الفكر والتراث / عبدالواحد ذنون طه. 
  سم. 17*24ص. ;  320 -. 2011دارالمداراإلسالمي, 

 9957295620ر.د.م.ك 

SH/1-210-149/1, SH/1-210-149/2 

  طه،عبدالواحد ذنون    .9438

بيروت : المدار   -اإلسالم في المغرب واألندلس [نص مطبوع] : كيف انتشر ولماذا؟ / عبدالواحد ذنون طه. 
  سم. 17×24ص. ; 104 -. 2009اإلسالمي, 

 9975294647د.م.ك ر.

1-953-400/1, 1-953-400/2 

  طهاري ، محمد   .9439

الجزائر :   - . 03ط. -مفهوم اإلصالح بين جمال الدين األفغاني و محمد عبده [نص مطبوع] / محمد طهاري. 
  سم. 15*22ص. ;  178 -. 1999دار األمة, 

 9961670957ر.د.م.ك 

SH/1-189-110/1, SH/1-189-110/2 

  ري, محمد طها  .9440

الحركة اإلصالحية في الفكر اإلسالمي المعاصر [نص مطبوع] : الجزء الثالث : الشيخ عبد الحميد بن باديس / 
  سم.24ص. : غالف مصور. ;  149 -. 2010الجزائر : دار األمة,  -محمد طهاري. 

 9789961670930ر.د.م.ك   -ص.  148 -ص. 133بيبليو: 

1-965-532.3/1, 1-965-532.3/2 

  طهاري, محمد   .9441

الحركة اإلصالحية في الفكر اإلسالمي المعاصر الكتاب األول [نص مطبوع] : جمال الدين األفغاني، محمد عبده 
  سم.21ص. : غالف ملون و مصور ; 174 -. 1999الجزائر : دار األمة,  -ومدرسته / محمد طهاري. 

 9961670914ر.د.م.ك 

1-965-532.1/1, 1-965-532.1/2 

  طهاري, محمد   .9442

, الحركة اإلصالحية في الفكر اإلسالمي المعاصر [نص مطبوع] : الكتاب الثاني : محمد إقبال / محمد 02
  سم.21ص. ; 67 -. 1999الجزائر : دار األمة,   -طهاري. 



  9961670922ر.د.م.ك 

 02محتوي في : , 

1-965-532.2/1, 1-965-532.2/2 

  ، حمدان  طهراوي  .9443

 -دور مواقع التواصل اإلجتماعي في تعزيز برامج المسؤولية اإلجتماعية [نص مطبوع] / حمدان طهراوي. 

  .2017-06-21ورقة ;  184  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.944/1 

  طهراوي، لبنى    .9444

 158 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -م البيئية في الكاريكاتور اإللكتروني [نص مطبوع] / لبنى طهراوي. القي

  سم.  30*21ورقة ; 

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.926/1 

  طوالبة،هادي محمد    .9445

.  2009األردن : دار المسيرة,  -. 1ط. -وع] / هادي محمد طوالبة. تطبيقات عملية في التربية العملية [نص مطب

 سم. 24سم*17ص. : غالف مصور وملون ; 372 -

1-370-494/4, 1-370-494/1 

  طوالبه, حسن    .9446

عمان : عالم الكتاب الحديث,  -نظام األمن الجماعي في النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / حسن طوالبه. 
 سم.15*24;  326 -. 2005

1-320-346/5, 1-320-346/2 

  طوبال الصغير، سعاد    .9447

  -أنماط التفكير وعالقتها بالتوافق النفسي اإلجتماعي [نص مطبوع] / سمية عزيزي; سعاد طوبال الصغير. 

  سم.  30*21ورقة ;  125  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.654/1 

  طوق, جوزيف الخوري   .9448

بيروت :  -. 2ط. -الشيخ الفقيه العالمة عبد هللا العاليلي [نص مطبوع] : المجلد الثاني / جوزيف الخوري طوق. 
 سم. 21ص. ;  184 -. 2005دار نوبليس, 

1-928-77.2/1, 1-928-77.2/2 

  طوق, جوزيف الخوري   .9449

بيروت :   -. 2ط.  -لي [نص مطبوع] : المجلد الثالث / جوزيف الخوري طوق. الشيخ الفقيه العالمة عبد هللا العالي
 سم. 21ص. ; 184 -. 2005دار نوبليس, 

1-928-77.3/1, 1-928-77.3/2 



  طوق, جوزيف الخوري   .9450

: بيروت  -. 2ط. -الشيخ الفقيه العالمة عبد هللا العاليلي [نص مطبوع] : المجلد الرابع / جوزيف الخوري طوق. 

 سم. 21ص. ; 184 -. 2005دار نوبليس, 

1-928-77.4/1, 1-928-77.4/2 

  طوق, جوزيف الخوري   .9451

بيروت :  -. 2ط. -الشيخ الفقيه العالمة عبد هللا العاليلي [نص مطبوع] : المجلد األول / جوزيف الخوري طوق. 
 سم. 21ص. ;  184 -. 2005دار نوبليس, 

1-928-77.1/1, 1-928-77.1/2 

  طوكفيل، ألكسي دو    .9452

 -نصوص عن الجزائر في فلسفة االحتالل واالستيطان [نص مطبوع] / ألكسي دو طوكفيل; إبراهيم صحراوي. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  255 -. 2017الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961010990ر.د.م.ك 

SH/1-965-1081/1, SH/1-965-1081/2 

  طويل, غادة    .9453

 -. 2007الجزائر : داراتصاالت اإلشهار,  -الثقافة العربية [نص مطبوع] : جذور و تحديات / غادة طويل. 

  سم. 31ص. ;  296

 9789961974803ر.د.م.ك 

SH/1-953-755/1 

  طويل، فاتح    .9454

ه) [نص مطبوع] / إسماعيل خربيش; فاتح 11م/17ق-ه10م/16(قرياس البحر ودورهم في الدولة العثمانية 
  سم. 27*21ورقة ;  91 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -طويل. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1315/1 

  طويل، يوسف علي    .9455

/ يوسف   Dictionario de estudiantes arabe- espanolإسباني =  -معجم الطالب [نص مطبوع] : عربي
 سم.  16ص. : غالف ملون ;  664 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية,  -. 3ط. -علي طويل. 

SH/1-030-25/1, SH/1-030-25/2 

  طويلة، عبد الوهاب عبد السالم   .9456

القاهرة : دار السالم,   -. 2ط. -] : في اختالف المجتهدي / عبد الوهاب عبد السالم طويلة. أثر اللغة [نص مطبوع
  (مدخل لسلسلة تسهيل الفقه االسالمي : مدخل لسلسلة تسهيل الفقه االسالمي).  -سم.  25ص. ;  480 -. 2000

 9775146836ر.د.م.ك 

SH/1-250-75/1 

  طيبي، أحمد   .9457

المدية :    -مصابين باألمراض المزمنة. [نص مطبوع] / أسامة بلهادي; أحمد طيبي. التوافق الزواجي لدى ال
  سم.  27*21ورقة ;  89 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر



MMA.SS.1564/1 

  طيبي،إبراهيم   .9458

قيق الذات و التوافق الدراسي و خطة التوجيه المدرسي المعتمدة في الجزائر [نص مطبوع] : دورها في تح
الجزائر : ديوان المطبوعات  -الكفاية التحصيلية :دراسة نفسية تلربوية بمرحلة التعليم الثانوي / إبراهيم طيبي. 

  سم. 24ص. ; 422 -. 2013الجامعية, 

 99789947037959ر.د.م.ك  -. 422-417بيبليوغرافيا:ص

1-370-913/1, 1-370-913/2 

  فاروق أبو سراج الذهب   طيفور ،  .9459

الشوراقراطية [نص مطبوع] : وسط بين غالة الشورى و أدعياء الديمقراطية مقاربة بحثية في رؤية الشيخ  
الجزائر : دار   -محفوظ نحناح التكاملية بين مبدأ الشورى و آلية الديمقراطية / فاروق أبو سراج الذهب طيفور. 

  سم. 16.5*23.5ص. ;  120 -. 2011الخلدونية, 

 97899615224589ر.د.م.ك 

SS/1-320-515/1, SS/1-320-515/2 

  ظريف ، زهرة    .9460

مذكرات مجاهدة من جيش التحرير الوطني [نص مطبوع] : منطقة الجزائر المستقلة / زهرة ظريف; محمد 
  سم. 24ص. ;  672 -. 2014الجزائر : منشورات الشهاب,  -ساري. 

 9789947390856ر.د.م.ك 

SH/1-965-979/1, SH/1-965-979/2 

  ع.، صالح حسين    .9461

 -العنف اإلجتماعي و السياسي و اإلعالمي من منظور علم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] / صالح حسين ع. 

  سم. 24ص. : غالف مصو باأللوان ;  376 -. 2014القاهرة : دار الكتاب الحديث, 

 97897735027025ر.د.م.ك 

SS/1-301-948/1, SS/1-301-948/2 

  عابد, رسمي علي    .9462

 -. 2005عمان : دار جرير,  -وسائل المواد التعليمية [نص مطبوع] : إنتاجها و توظيفها / رسمي علي عابد. 

  سم. 24ص. ;  328

 9957380397ر.د.م.ك 

SS/1-370-30/1, SS/1-370-30/2 

  عابد, عبد القادر    .9463

ص. :  328 -.  2004عمان : دار وائل,  -د القادر عابد; غازي سفاريني. أساسيات علم البيئة [نص مطبوع] / عب
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 995711252Xر.د.م.ك 

SS/1-301-897/1, SS/1-301-897/2 

  عابد، إيمان    .9464

المدية   -إستراتيجية اإلتصال العمومي في تسويق السياحة الداخلية [نص مطبوع] / صبيحة مربوش; إيمان عابد. 
  سم.  30*21ورقة ;  152 -. 2016: جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر



MMA.SH.536/1 

  عابد، خالص    .9465

دور اإلعالم األمني في التقليل من حوادث المرور " مديرية األمن بوالية المدية " [نص مطبوع] / علي فتح هللا;  
  سم. 30*21ورقة ;  118 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -ابد. خالص ع

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.205/1 

  عابد، رسمي علي   .9466

ص. ;  392  -. 2008عمان : دار جرير,  -أهم معارك التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] / رسمي علي عابد. 
  .سم 17×24

 9789957381320ر.د.م.ك 

1-953-398/2, 1-953-398/1 

  عابد، رسمي علي   .9467

ص.  375 -. 2008عمان : دار جرير للنشر و التوزيع,  -العولمة و التربية [نص مطبوع] / رسمي علي عابد. 
  سم.  18*  25: غالف ملون ; 

 9789957381337ر.د.م.ك 

1-370-552/3, 1-370-552/2 

  ير عبد اللطيف عابد، زه  .9468

ص. : غالف   184 -. 2014عمان : اليازوري,  -مبادئ اإلعالن [نص مطبوع] / زهير عبد اللطيف عابد. 
  سم. 17*25مصور. ; 

 9789957125981ر.د.م.ك  -ص.  184 -ص. 181بيبليوغرافيا : 

1-659-80/1, 1-659-80/2 

  عابد، شهرزاد    .9469

اللعب للتخفيف من السلوك العدواني لدى األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم فعالية برنامج إرشادي مبني على 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / جميلة عماري; شهرزاد عابد. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.685/1 

  عابد، صورية   .9470

معلمين بالتشخيص النفسي لصعوبات الكتابة لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي [نص مطبوع] /  عالقة تصور ال
  سم. 27*21ورقة ;  69 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -صورية عابد. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1454/1 

  عابد، هند    .9471

م) [نص مطبوع] /   1954-1937دار الحديث بتلمسان ودورها في المقاومة الثقافية لإلستعمار الفرنسي من(
  . CDسم +  29*21ورقة ;  106 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -أمينة حناشي; هند عابد. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1920 



  عابدين, عليه   .9472

ص. :  208 -. 2011عمان : دار المسيرة,  -. 2ط.  -مالبس األطفال [نص مطبوع] / عليه عابدين. سيكولوجية 
  سم. 24غالف : مصور باأللوان ; 

 9789957064365ر.د.م.ك  -. 208ص. - 207بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-150-837/1, SS/1-150-837/2 

  عابدين, محمد عبد القادر   .9473

ص. : 352 -. 2005عمان : دار الشروق,  -يثة [نص مطبوع] / محمد عبد القادر عابدين. اإلدارة المدرسية الحد
  سم. 24غالف ملون. ; 

 4160009957ر.د.م.ك 

SS/1-370-142/1, SS/1-370-142/2 

  عابر، لحسن    .9474

ع] /  من خالل كتابات إبن أبي الصنياف وخير الدين التونسي [نص مطبو 19صورة المجتمع الغربي في القرن 
  سم.  30*21ورقة ;  155 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فاطمة بوخاري; لحسن عابر. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.493/1 

 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -. عادات وتقاليد منطقة األوراس [نص مطبوع] : العرس الشاوي  .9475

  سم.  27*21ورقة ;  150

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1239/1 

  عادل نونهيض    .9476

كتاب الوفيات [نص مطبوع] : ألبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني / 
 سم.24ص ; 397 -لبنان : مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف و الترجمة و النشر, [د.ت].  -عادل نونهيض. 

1-922-10/1 

  عارف, محمد   .9477

صعود البروتستانتية اإليفانجليكية في أمريكا و تأثيره على العالم اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد عارف; رانية  
 سم. 24ص ;   291 -. 2006القاهرة : مكتبة الشروق الدولية,  -خالف. 

1-320-231/1 

  عارف, نصر محمد    .9478

 -المنهج / نصر محمد عارف.  -النظرية - مقارنة [نص مطبوع] : النموذج المعرفيإبستمولوجيا السياسة ال

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  464 -. 2002بيروت : مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع, 

 9953427143ر.د.م.ك  -ص.  463 -ص. 443بيبليوغرافيا : 

1-320-142/1, 1-320-142/2 

  تب قاسم  عاشور, را  .9479

  -أستراتيجيات التفكير االبداعي وتنمية القيم الجمالية [نص مطبوع] / راتب قاسم عاشور, محمد أحمد الزعبي. 

  سم. 24ص. ; 222 -. 2009األردن : دار الجنادرية للنشر و التوزيع,  -. 1ط.

 9957501208ر.د.م.ك 



1-370-355/4, 1-370-355/3 

  عاشور, راتب قاسم    .9480

عمان :  -ين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / راتب قاسم عاشور, عبد الرحيم عوض أبو الهيجاء. المنهج ب
  سم.24ص. : غالف ملون ; 343 -. 2004دار المسيرة للنشر و التوزيع, 

 214069957ر.د.م.ك ْْ◌ْ◌◌ْ 

SS/1-370-179/1, SS/1-370-179/2 

  عاشور, سعيد عبد الفتاح   .9481

القاهرة : دار النهظة   -يوبيين والمماليك [نص مطبوع] / سعيد عبد الفتاح عاشور. مصر والشام في عصر األ
  سم.17*24ص : مص.مل. ; 402 -العربية, [د.ت]. 

 9953445109ر.د.م.ك 

SH/1-953-262/6, SH/1-953-262/7 

  عاشور, سعيد عبد الفتاح   .9482

بيروت : دار النهضة العربية,   -الفتاح عاشور. تاريخ أوروبا في العصور الوسطى [نص مطبوع] / سعيد عبد 
 سم. 24ص. : إيض. ;  368 -. 1976

1-940-6/1, 1-940-6/2 

  عاشور, سعيد عبد الفتاح   .9483

بيروت :   -تاريخ العالقات بين الشرق و الغرب في العصور الوسطى [نص مطبوع] / سعيد عبد الفتاح عاشور. 
  سم. 24. : مص.مل. ; ص 368 -. 1972دار النهضة العربية, 

 بيبليوغرافيا

1-902-33/1, 1-902-33/8 

  عاشور, مصطفى سيد    .9484

ص. ;   276 -. 2002القاهرة : مكتبة وهبة,  -نحن و الصهيونية [نص مطبوع] / مصطفى سيد عاشور. 
 سم. 17*24

SH/1-953-206/1, SH/1-953-206/2 

  عاشور، أيوب    .9485

المدية :  -ي العام الجزائري حول قضايا اإلجرام [نص مطبوع] / أيوب عاشور. دور الفايسبوك في تشكيل الرأ
  . CDسم +  29*21ورقة ;  127 -. 2021جامعة المدية, 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2195 

  عاشور، سعيد عبد الفتاح   .9486

  -. 2ط -ر الوسطى / سعيد عبد الفتاح عاشور. تاريخ العالقات بين الشرق والغرب [نص مطبوع] : في العصو

 سم.24ص. : مص. مل. ; 368 -. 2003بيروت : دار النهضة العربية, 

1-953-453/1 



  عاشور، سعيد عبد الفتاح   .9487

بيروت : دار النهضة   -حضارة و نظم أوروبا في العصور الوسطى [نص مطبوع] / سعيد عبد الفتاح عاشور. 
 سم.24ص. : مص. مل. ; 464 -العربية, دت. 

1-940-50/1, 1-940-50/2 

  عاطف العراقي،محمد    .9488

 442 -. 1969القاهرة : دار المعارف,  -الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا [نص مطبوع] / محمد عاطف العراقي. 

  (مكتبة الدراسات الفلسفية). -سم. 24ص. ; 

 438-403ص: -ببليو غرافيا ص

SH/1-189-39/1 

  عاقل, فاخر    .9489

بيروت : دار العلم   -معالم التربية [نص مطبوع] : دراسات في التربية العامة والتربية العربية / فاخر عاقل. 
 سم.24ص. : غالف ملون ; 376 -. 1964للماليين, 

SS/1-370-2/1, SS/1-370-2/2 

  عاقل، فاخر    .9490

. 1978بيروت : دارالعلم للماليين,  -. 04ط. -يكولوجية / فاخر عاقل. اعرف نفسك [نص مطبوع] : دراسات س

 سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;   336 -

1-150-700/1 

  عاقل، فاخر    .9491

 17*24ص. ;  559 -. 1978بيروت : دار العلم للماليين,  -علم النفس التربوي [نص مطبوع] / فاخر عاقل. 

  سم.

 ص. 551 -ص. 550بيبليو : 

1-370-987/1 

  عاقل،فاخر    .9492

 24ص. ; 375 -. 1981بيروت : دار العلم للماليين,  -. 5ط. -التعلم و نظرياته [نص مطبوع] / فاخر عاقل. 

 سم.

1-370-977/1 

  عامر ، طارق عبد الرؤوف   .9493

 -. 2013وم, القاهرة : دار العل -أطفال الشوارع و عمالة األطفال [نص مطبوع] / طارق عبد الرؤوف عامر. 

  سم. 17*24ص. ;  210

 9789773803407ر.د.م.ك 

SS/1-301-1029/1, SS/1-301-1029/2 

  عامر, أحمد إبراهيم   .9494

القاهرة : المركز القومي  -حقوق اإلنسان كمدخل للسلم العالمي [نص مطبوع] / أحمد إبراهيم عامر. 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  223 -. 2007لإلصدارات, 

 9776223120ك ر.د.م.



1-320-285/1, 1-320-285/2 

  عامر, أحمد محمد   .9495

بيروت : دار و مكتبة الهالل,   -أصول علم النفس العام في ضوء اإلسالم [نص مطبوع] / أحمد محمد عامر. 
  سم.24ص ; 256 -. 2008

 7337759953ر.د.م.ك 

SS/1-150-148/1 

  عامر, طارق عبد الرؤوف   .9496

مصر : دار السحاب للنشر و  -التعليم و المدرسة اإللكترونية [نص مطبوع] / طارق عبد الرؤوف عامر. 
  سم.24ص. : غالف ملون. ; 223 -. 2007التوزيع, 

 1086190977ر.د.م.ك 

1-370-113/1, 1-370-113/2 

  عامر, طارق عبد الرؤوف   .9497

عمان : اليازوري,   -ي اإلضطرابات السلوكية [نص مطبوع] / طارق عبد الرؤوف عامر. تدريب األطفال ذو
 سم.24ص. ; 160 -. 2008

  عامر, طارق عبد الرؤوف   .9498

 207 -. 2008عمان : دار اليازوريالعلمية,  -علم طفلك كيف يفكر [نص مطبوع] / طارق عبد الرؤوف عامر. 

  سم.  24ص ; 

SS/1-150-127/1, SS/1-150-127/2 

  عامر, محمد السيد   .9499

مصر : المكتب الجامعي الحديث,   -دراسات في مجاالت الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] / محمد السيد عامر. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  540 -. 2007

SS/1-301-492/1, SS/1-301-492/2 

  عامر, محمد أمين    .9500

ص مطبوع] : دراسة علمية حلول مشكلة التلوث / محمد أمين عامر; مصطفى تلوث البيئة مشكلة العصر [ن
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    316 -. 1999القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -محمود سليمان. 

 9775758270ر.د.م.ك 

SS/1-301-482/1, SS/1-301-482/2 

  عامر، زاهية   .9501

-1957ماقورة [نص مطبوع] : الثورة التحريرية الكبرى في الوالية الثالثة حراس األكفادو للمجاهد عامر علي 

  سم.24ص. : مص.مل. ; 242 -. 2012الجزائر : دار الحكمة,  -/ زاهية عامر.  1962

 9789947842904ر.د.م.ك  -ص. 236-ص235ص -بيبليو.ص

1-965-603/1, 1-965-603/2 

  عامر، طارق    .9502

 سم.17*24ص ; 224 -. 2008عمان : دار اليازوري,  -/ طارق عامر.  الطفل التوحدي [نص مطبوع]

1-150-635/1, 1-150-635/2 



  عامر، طارق    .9503

ص ; 233 -. 2008األردن : دار اليازوري,  -أساليب الدراسات المستقبلية [نص مطبوع] / طارق عامر. 
  سم.24

 9789957120863ر.د.م.ك 

1-370-465/8, 1-370-465/9 

  عامر، طارق عبد الرؤوف   .9504

القاهرة  -المواطنة و التربية الوطنية [نص مطبوع] : " اتجاهات عالمية و عربية " / طارق عبد الرؤوف عامر. 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  353 -. 2011: مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع,  

 9789774312370ر.د.م.ك  -ص.  248 -ص. 230بيبليوغرافيا : 

1-320-43/1, 1-320-43/2 

  عامر، طارق عبد الرؤوف   .9505

أسباب وأبعاد ظاهرة البطالة [نص مطبوع] : وانعكاساتها السلبية على الفرد واألسرة والمجتمع ودور الدولة في  
ص. : غالف مصور  218 -. 2015عمان : اليازوري,  -. 2ط.  -مواجهتها / طارق عبد الرؤوف عامر. 

 سم. 24باأللوان ; 

SS/1-301-999/1, SS/1-301-999/2 

  عامر، علي محمود   .9506

 -. 2017عمان : دار اإلعصار العلمي,  -تاريخ تونس و ليبيا المعاصر [نص مطبوع] / علي محمود عامر. 

  سم. 25ص. : غالف مصور. ;  357

 9789957981181ر.د.م.ك  -ص.  357-ص. 355بيبليو: 

SH/1-953-763/1, SH/1-953-763/2 

  عامر، مريم   .9507

م) [نص مطبوع] / إيمان فورار العيدي; مريم 822-818ه/206-202ثورة الربض في األندلس و تداعياتها (
  سم.  30*21ورقة ;  82 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -عامر. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.095/1 

  عامر، مصباح   .9508

القاهرة : دار الكتاب الحديث,   -. 1ط. -عجم العلوم السياسية والعالقات الدولية [نص مطبوع] / مصباح عامر. م
  سم. 17*24ص : غالف مصور. ;  546 -. 2010

 9789773502883ر.د.م.ك  -ص.  546 -ص. 493بيبليوغرافيا : 

1-320-447/7, 1-320-447/8 

  عامر، مصباح   .9509

الجزائر : دار   -. 1ط. -نظريات التحليل االستراتيجي واألمني للعالقات الدولية [نص مطبوع] / مصباح عامر. 
  سم.  17*24ص : غالف مصور. ;   355 -. 2011الكتاب الحديث, 

 9789773503268ر.د.م.ك  -ص.  355 -ص. 331بيبليوغرافيا : 

1-327-226/7, 1-327-226/8 



  عامر، نورة    .9510

م) / زهور سماني; نورة  1858-1851السياسة اإلستعمارية في الجزائر [نص مطبوع] : الجنرال راندون(
  سم. 30*21ورقة ;  122 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -عامر. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.392/1 

  عايش, أحمد جميل    .9511

عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع,  -اف التربوي [نص مطبوع] / أحمد جميل عايش. تطبيقات في اإلشر
 سم. 17*  24ص. ;  334 -. 2007

1-370-604/3, 1-370-604/2 

  عايش، محمد إبراهيم   .9512

. 2012عمان : دار مجدالوي للنشر و التوزيع,  -الكتابة للعالقات العامة [نص مطبوع] / محمد إبراهيم عايش. 

  سم. 17*25ص. : غالف ملون. ;  207 -

 9789957024642ر.د.م.ك  -ص.  207بيبليوغرافيا : 

1-659-77/1, 1-659-77/2 

  عايش،أحمد جميل   .9513

األردن : دار   - األولى.  -أساليب تدريس التربية الفنية و المهنية و الرياضية [نص مطبوع] / أحمد جميل عايش. 
 سم. 24ص. ; 237 -. 2008و الطباعة, المسيرة للنشر و التوزيع 

1-370-243/7, 1-370-243/6 

  عايش،أحمد جميل   .9514

  -. 1ط. -التربية المهنية [نص مطبوع] : ماهيتها و أساليب تدريسها و تطبيقاتها التربوية / أحمد جميل عايش. 

 سم. 17سم*24ص ; 272 -. 2009األردن : دار المسيرة, 

1-370-489/1, 1-370-489/3 

  عائشة ليتيم    .9515

الجزئر : دار هومه ; الجزائر :   -جرائم فرنسا في الجزائر وجهاد المرأة الريفية [نص مطبوع] / عائشة ليتيم. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ;  655 -. 2014[د.ن], 

 9789961659854ر.د.م.ك 

SH/1-965-1112/1, SH/1-965-1112/2 

  عبابسة، رميسة    .9516

تصال الداخلي في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الجامعية. [نص مطبوع] / نور الهدى  فعالية اإل
  سم.  27*21ورقة ;  103 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -هرنون; رميسة عبابسة. 

 2020ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1678/ 

  عبابنة، عماد غصاب    .9517

عمان : دار   -ختبارات محكية المرجع [نص مطبوع] : فلسفتها و أسس تطويرها / عماد غصاب عبابنة. اإل
  سم. 18* 25ص. ;  240 -. 2009المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 9789957065522ر.د.م.ك 



1-370-556/2, 1-370-556/4 

  عباد, صالح    .9518

الجزائر : دار األلمعية للنشر و التوزيع,  -. 1ط. -صالح عباد. الجزائر خالل الحكم التركي [نص مطبوع] / 
  سم.  24ص. : غالف ملون . ;  640 -. 2013

 9789931305682ر.د.م.ك 

SH/1-965-805/3, SH/1-965-805/4 

  عبادة , مديحة أحمد   .9519

ديحة أحمد عبادة; العنف ضد المرأة [نص مطبوع] : دراسة ميدانية حول العنف الجسدى و العنف الجنسى / م
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  402 -. 2008القاهرة : دار الفجر,  -خالد كاظم أبو دوح. 

 9773581721ر.د.م.ك  -ذ. 

SS/1-301-306/1, SS/1-301-306/2 

  عبادة ، عبد اللطيف    .9520

. 2006الجزائر : عالم األفكار,  -. 02ط. -فقه التغيير في فكر مالك بن نبي [نص مطبوع] / عبد اللطيف عبادة. 

  سم. 23*16ص. ;  342 -

 9961712196ر.د.م.ك 

SH/1-210-140/1, SH/1-210-140/2 

  عبادة، مديحة أحمد    .9521

القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,   -علم االجتماع العائلي المعاصر [نص مطبوع] / مديحة أحمد عبادة. 
  سم.  24األلوان ; ص. : غالف مصور ب 420 -. 2011

 9789773582323ر.د.م.ك 

SS/1-301-718/1, SS/1-301-718/2 

  عبادي، محمد هشام    .9522

المدية :   -الضغط النفسي لدى المصابين بالصداع النصفي [نص مطبوع] / مروان براهيمي; محمد هشام عبادي. 
  سم.  27*21ورقة ;  96 -. 2019جامعة المدية, 

 2019فس : المدية : ل م د : علم الن -ماستر

MMA.SS.1432/1 

  عباس , محمد   .9523

الجزائر : غرناطة للنشر و التوزيع,  -شخصية وطنية / محمد عباس.  17ثوار عظماء [نص مطبوع] : شهادات 
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. : غالف مص. مل. ;  404 -. 2013

 9789947290101ر.د.م.ك 

1-920-72/3, 1-920-72/4 

  عباس ، آذار عبد اللطيف   .9524

عمان : دار اإلعصار   -سيكولوجية األطفال غير العاديين و تربيتهم [نص مطبوع] / آذار عبد اللطيف عباس. 
  سم. 17*24ص. ;  300 -. 2014العلمي, 

 9789957980009ر.د.م.ك 

SS/1-150-759/1, SS/1-150-759/2 



  عباس ، حسين وليد    .9525

إستراتيجية إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : المدخل الحديث الستدامة الميزة التنافسية / حسين وليد عباس. 
  سم. 17*24ص. ;  166 -. 2015عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -

 9789957328207ر.د.م.ك 

SH/1-658-47/1, SH/1-658-47/2 

  عباس ، راوية عبد المنعم   .9526

ص. ;  192 -. 2013القاهرة : دار الوفاء,  -تاريخ وفلسفة الفن [نص مطبوع] / راوية عبد المنعم عباس. 
 سم. 17*24

SH/1-709-29/1, SH/1-709-29/2 

  عباس محمود العقاد    .9527

االقاهرة : مؤسسة حورس  - بروتوكوالت حكماء صهيون [نص مطبوع] / عباس محمود العقاد, محمد الخشاب.
  سم.17سم*24;  193 -. 2009الدولية, 

 977368190ر.د.م.ك 

1-320-345/1, 1-320-345/2 

  عباس مراد، علي    .9528

[د.م] : مجد المؤسسة الجامعية   -. 1ط. -المجتمع المدني والديمقراطية [نص مطبوع] / علي عباس مراد.  
 سم. 17*24ص ;   184 -. 2009للدراسات, 

1-320-458/2, 1-320-458/3 

  عباس, إحسان    .9529

. 1959القاهرة : دار المعارف,  -العرب في صقلية [نص مطبوع] : دراسة في التاريخ واألدب / إحسان عباس. 

  (مكتبة الدراسات التاريخية). -سم. 24ص. ; 334 -

 331-323ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-49/1 

  عباس, صالح    .9530

اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -إدارة المنظمات العالمية [نص مطبوع] / صالح عباس.  العولمة في
 سم. 24ص. ; 160 -. 2003

1-327-21/1, 1-327-21/2 

  عباس, فرحات    .9531

الجزائر : المؤسسة   -/ فرحات عباس.  1962-1830ليل االستعمار [نص مطبوع] : الفكر السياسي الجزائري 
  سم. 24ص. ;  251 -. 2005ر واإلشهار, الوطنية للنش

 9789947212554ر.د.م.ك 

1-965-460/3, 1-965-460/1 

  عباس, محمد   .9532

الجزائر :   -[نص مطبوع] : نصر بال ثمن / محمد عباس; سعد الدين الشاذلي.  1962-1954الثورة الجزائرية 
  سم.30ص. ; 918 -. 2007دار القصبة, 

 9789961646816ر.د.م.ك 



1-965-169/1, 1-965-169/2 

  عباس, محمد   .9533

ص. :  223 -.  2009الجزائر : دار هومه,  -فرسان ...الحرية [نص مطبوع] : شهادات تاريخية / محمد عباس. 
  سم. 30غالف مصور. ; 

 9789961665848ر.د.م.ك  -ص.  223 -ص. 207المالحق: 

1-965-179/1, 1-965-179/2 

  عباس, محمد   .9534

ص. :  228 -. 2009الجزائر : دارهومة,   -. الحق [نص مطبوع] : شهادات تاريخية / محمد عباس. نداء ..
  سم. 23غالف ملون. ; 

 9879961665763ر.د.م.ك  -ص.  228 -ص. 185المالحق: 

1-965-215/1, 1-965-215/2 

  عباس, محمد   .9535

. 2009الجزائر : دار هومة,  -حمد عباس. ) / م2مثقفون في ركاب الثورة [نص مطبوع] : في كواليس التاريخ(

  سم. 23ص. : غالف ملون. ;  260 -

 9789961667824ر.د.م.ك  - ص.  260 -ص. 209مالحق: 

1-965-273/1, 1-965-273/2 

  عباس, محمد   .9536

الجزائر : دار   -الطبعة الثانية.  -شخصية وطنية / محمد عباس.  28رواد ... الوطنية [نص مطبوع] : شهادات 
  سم. 23.ص ;  483 -. 2009هومة, 

 978996166767ر.د.م.ك 

1-965-197/1, 1-965-197/2 

  عباس, محمد   .9537

ص.  449 -. 2009زائر : دار هومه, الج -إغتيال ...حلم [نص مطبوع] : أحاديث مع بوضياف / محمد عباس. 
  سم.  23: غالف مصور. ; 

 9789961665602ر.د.م.ك  -ص.  449 -ص. 431المالحق: 

1-965-295/1, 1-965-295/2 

  عباس, محمد   .9538

 -. 2003الجزائر : دار هومة,  -شخصية وطنية / محمد عباس.  17ثوار...عظماء [نص مطبوع] : شهادات 

  سم.23ص. ; 404

 996166728x.ك ر.د.م

1-965-194/1, 1-965-194/2 

  عباس,محمد   .9539

  سم.24ص. ; 443 -. 2007الجزائر : دار هومة,  -دوغول والجزائر [نص مطبوع] / محمد عباس. 

 9789961650509ر.د.م.ك 

1-965-389/1 



  عباس، إبراهيم   .9540

 Le Role De Femme Algérienne Dans Laدور المرأة في الثورة التحريرية [نص مطبوع] = 

Révolution 1954 - 1962  .الجزائر : منشورات المركز الوطني   -/ مسعودة يحياوي; إبراهيم عباس
  (سلسلة المشاريع الوطنية للبحث). -سم.  15*23ص. : غالف ملون. ;  291 -. 2007للدراسات و البحث, 

 9789961846308ر.د.م.ك 

SH/1-965-994/1, SH/1-965-994/2 

  عباس، إحسان    .9541

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات  -مقدمات في التعريف بنماذج من التراث [نص مطبوع] / إحسان عباس. 
  سم. 17×24ص. ;  291 -. 2007والنشر, 

 9953369712ر.د.م.ك 

1-928-101/3, 1-928-101/1 

  عباس، إحسان    .9542

بيروت : المؤسسة العربية للدراسات   -األول / إحسان عباس.  رسائل ابن حزم األندلسي [نص مطبوع] : المجلد
  (تراث).  -سم.  24ص. ;   358 -. 2007و النشر ; عمان : دار الفارس للنشر و التوزيع, 

 9953369941ر.د.م.ك 

1-210-276.1/1 

  عباس، الزهراء    .9543

طبوع] / خديجة دراجي;  م) [نص م1958-م1956سياسة روبير الكوست للقضاء على الثورة الجزائرية (
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -الزهراء عباس. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1175/1 

  عباس، إلهام فاضل    .9544

مان : دار  ع -مشكالت االطفال السلوكية [نص مطبوع] : األسباب و العالج / أمل داود سليم; إلهام فاضل عباس. 
  سم. 18*25ص. : غالف مصور. ;  167 -. 2016دجلة, 

 9789957715274ر.د.م.ك   -ص.  163 -ص. 161بيبليو: 

SS/1-150-786/1, SS/1-150-786/2 

  عباس، حسين وليد حسين   .9545

يد إدارة الموهبة [نص مطبوع] : مدخل معاصر إلدارة الموارد البشرية / غني دحام تناي الزبيدي; حسين ول
  سم. 18*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  282 -. 2015عمان : دار حامد للنشر و التوزيع,  -حسين عباس. 

 9789957328191ر.د.م.ك   -ص.  281 -ص. 261بيبليو: 

SH/1-658-42/1, SH/1-658-42/2 

  عباس، حمدي    .9546

.  2017رة : دار المعرفة الجامعية, القاه -المدخل إلى أركيولوجيا ما قبل التاريخ [نص مطبوع] / حمدي عباس. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;   271 -

 9789772737840ر.د.م.ك   -ص.  271 -ص. 265بيبليو: 

SH/1-910-48/1, SH/1-910-48/2 



  عباس، راوية عبد المنعم   .9547

هرة : دار الوفاء لدنيا  القا -علم الجمال و تاريخ فلسفة الفن و الحضارة [نص مطبوع] / راوية عبد المنعم عباس. 
  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  335 -. 2013الطباعة و النشر, 

 9789773279468ر.د.م.ك   -ص.  331 -ص. 329بيبليو : 

SH/1-111-21/1, SH/1-111-21/2 

  عباس، فرحات    .9548

سم. : 240 - . 2010الجزائر : تمسك,  -ليل اإلستعمار [نص مطبوع] : سلسلة المترجمات / فرحات عباس. 
  سم.24مص. ; 

 9789961928264ر.د.م.ك 

1-965-610/1 

  عباس، فرحات    .9549

الجزائر : منشورات   -غدا سيطلع النهار [نص مطبوع] : كتاب ينشر ألول مرة / فرحات عباس, حسين لبراش. 
  وثائق). (دراسات ووثائق : دراسات و -سم.   16*24ص. : غالف مصور. ;  141 -. 2012الجزائر للكتب, 

 9789947897317ر.د.م.ك   -ص.  140 -ص. 139بيبليو: 

SH/1-920-198/1, SH/1-920-198/2 

  عباس، فضل حسن    .9550

ص. :  351 -.  2007عمان : دار النفائس,  -محاضرات في علوم القرآن [نص مطبوع] / فضل حسن عباس. 
 سم. 24إيض. ; 

SH/1-220-88/1 

  عباس، فيصل    .9551

بيروت : دار الفكر   -اإلجراءات / فيصل عباس. -التقنيات -الشخصية : دراسة حاالت [نص مطبوع] : المناهج
 سم.  17*24ص : غالف ملون. ; 158 -. 1997العربي, 

1-150-650/1 

  عباس، محمد   .9552

المدية : جامعة المدية,   -عباس. اإلستشراق األلماني والفتنة الكبرى [نص مطبوع] / رمضان زاوي; محمد 
  سم. 30*21ورقة ;  79 -. 2015

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.074/1 

  عباس، محمد   .9553

عبان : مواجهة من أجل الحقيقة [نص مطبوع] : الحاج مصالي. لمين الدباغين . بن يوسف بن حدة.  -بن بلة 
الجزائر : مؤسسة الشروق لإلعالم و النشر, ( د.  -ل / محمد عباس. سعد دحلب . محمد عصامي . عاجل عجو

 ).1(في كواليس التاريخ ;  -سم.  16*23ص. : غالف مصور. ;  164 -ت ). 

SH/1-965-1003/1 

  عباس، محمد   .9554

  -. (د.م) : مؤسسة الشروق, [د.ت] -النخبة..والغاشي [نص مطبوع] : مشكلة النخبة المستلبة / محمد عباس. 

 سم.  22ص. : غالف مصور باأللوان ;  214



SH/1-320-521/1 

  عباس، محمد الشريف   .9555

الجزائر : المنظمة  -[نص مطبوع] / محمد الشريف عباس.  1961-1955من معارك المجد في أرض الجزائر 
 سم. 24ص. ;  587 -الوطنية للمجاهدين, [د.ت]. 

1-965-475/7, 1-965-475/8 

  نال محمد عباس، م  .9556

 298 -. 2013االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -علم االجتماع الجنائي [نص مطبوع] / منال محمد عباس. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باللوان ; 

 9772736621ر.د.م.ك 

SS/1-301-924/1, SS/1-301-924/2 

  عباس، منال محمد   .9557

اإلسكندرية : دار   -راكة وآفاق التنمية / منال محمد عباس. المسئولية اإلجتماعية [نص مطبوع] : بين الش
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  242 -). 2013المعرفة الجامعية, (حوالي

 9789772738403ر.د.م.ك 

SS/1-301-1038/1, SS/1-301-1038/2 

  عباسي، خديجة    .9558

ة الدقيقة عند أطفال اإلعاقة الذهنية البسيطة. [نص  األلعاب التركيبية ودورها في تحسين تعلم المهارات الحركي
  سم.  27*21ورقة ;   98 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / خديجة عباسي. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1578/1 

  عبة، ياسين   .9559

م) [نص مطبوع] / مروة مزاري; ياسين عبة. 1270-1146ه/668-540الموحدي(العقار في األندلس في العهد 
  سم.  27*21ورقة ;  70 -.  2019المدية : جامعة المدية,  -

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1371/1 

  عبد االوي، داودية   .9560

المدية  -فيدة رابح سيدهم; داودية عبد االوي. واقع الحرف و الصناعة التقليدية في والية المدية [نص مطبوع] / م
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2017: جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.720/1 

  عبد الباري، ماهر شعبان   .9561

مان : دار  ع -/ ماهر شعبان عبد الباري.  Active listeningمهارات اإلستماع النشط [نص مطبوع] = 
 سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  398 -. 2011المسيرة, 

SS/1-150-848/1, SS/1-150-848/2 



  عبد الباري، ماهر شعبان   .9562

عمان :  -/ ماهر شعبان عبد الباري.  Speaking skillsمهارات التحدث [نص مطبوع] : العملية واألداء = 
 سم. 24مصور باأللوان ; . : غالف z 350 -. 2011دار المسيرة, 

SS/1-150-904/1 

  عبد الباقي, سلوى محمد   .9563

اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,   -اللعب بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / سلوى محمد عبد الباقي. 
  سم.  23ص. : غالف مصور ;  352 -. 2001

 350-339ص: -بيبليوغرافية ص 338-329ص: -ملحق ص

1-370-9/1, 1-370-9/2 

  عبد الباقي, محمد فؤاد    .9564

هـ [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد  275  -207سنن الحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني إبن ماجة 
 سم.  28ص. ;  722 -القاهرة : دار الريان للتراث, (د.ت.).  -فؤاد عبد الباقي. 

  عبد الباقي, محمد فؤاد    .9565

هـ [نص مطبوع] : الحافظ أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني : الجزء الثاني / 275 - 207إبن ماجة  سنن
  سم. 28ص. ;  1570 -ص. 723 -القاهرة : دار الريان للتراث, (د.ت.).  -محمد فؤاد عبد الباقي. 

  1566 -1532ص:  -كشافات ص

  عبد الباقي، زيدان    .9566

 24ص. ;  288 -القاهرة : مكتبة غريب, ( د. ت ).  -مطبوع] / زيدان عبد الباقي. علم االجتماع الديني [نص 

  سم.

  9777354169ر.د.م.ك 

SS/1-301-893/1 

  عبد التواب, رمضان    .9567

القاهرة :  -العربية الفصحى و القرآن الكريم أمام العلمانية و اإلستشراق [نص مطبوع] / رمضان عبد التواب. 
  سم. 24ص. ;  92 -. 1998مكتبة زهراء, 

 9773140083ر.د.م.ك 

SH/1-220-28/1, SH/1-220-28/2 

  عبد التواب، شرف الدين   .9568

الفاهرة : الدار الدولية للنشر و التوزيع,   -نظم المعلومات الببليوجرافية [نص مطبوع] / شرف الدين عبد التواب. 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  200 -. 1998

 9772820404ر.د.م.ك 

SH/1-020-38/1, SH/1-020-38/2 

  عبد الجبار, نبيل عبد الحميد   .9569

ص.  202 -.  2009العراق : دار دجلة,  -تاريخ الفكر االجتماعي [نص مطبوع] / نبيل عبد الحميد عبد الجبار. 
  سم. 24: غالف مصور باأللوان ; 

 9957478346ر.د.م.ك 

SS/1-301-414/1, SS/1-301-414/2 



  عبد الجبوري، أحمد حسين   .9570

عمان :   -) [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أحمد حسين عبد الجبوري. 1799-1640القدس في العهد العثماني (
  .17سم*24ص. : مص.مل. ; 449 -. 2010دار و مكتبة الحامد, 

 9789957325466ر.د.م.ك  -ص. 447-ص421ص -بيبليو ص

SH/1-953-551.2/1, SH/1-953-551.2/2 

  عبد الجليل إبراهيم حمادي الفهداوي    .9571

أثر القرآن الكريم في تغيير الحياة اإلجتماعية في المجتمع العربي [نص مطبوع] : عصر النبوة / عبد الجليل  
  سم.25ص ; 320 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -إبراهيم حمادي الفهداوي. 

 2745149229ر.د.م.ك 

SH/1-220-60/1 

  عبد الجليل، عبد القادر    .9572

عمان : دار صفاء,   -معجم األصول في التراث العربي [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد القادر عبد الجليل. 
  سم. 17*24.ص ; 1215 -. 2006

 9957242415ر.د.م.ك 

1-953-618/4, 1-953-618/5 

  عبد الجليل، عبد القادر    .9573

عمان : دار صفاء,   -نص مطبوع] : الجزء األول / عبد القادر عبد الجليل. معجم األصول في التراث العربي [
  سم. 17*24ص. ;  610 -. 2006

 9957242407ر.د.م.ك 

1-953-618/1, 1-953-618/2 

  عبد الجواد , ليلى    .9574

 68 -. 2008القاهرة : دار الفكر العربي,  -الملك العادل نور الدين محمود [نص مطبوع] / ليلى عبد الجواد.  

:  17(موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية : التاريخ الوسيط  -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ; 

  ).17موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية : التاريخ الوسيط 

 9771021303ر.د.م.ك 

1-920-150/1, 1-920-150/2 

  عبد الجواد, خلف    .9575

 388 -. 2006القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -إلنسانية [نص مطبوع] / خلف عبد الجواد. جذور الحضارة ا

 سم.  24ص. ; 

SH/1-210-44/1 

  عبد الجواد, مصطفى خلف   .9576

 -قراءات معاصرة في نظرية علم االجتماع [نص مطبوع] / مصطفى خلف عبد الجواد; محمد الجوهري. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;   450 -. 2002الدراسات اإلجتماعية, القاهرة : مركز البحوث و 

 9772237067ر.د.م.ك 

SS/1-301-310/1, SS/1-301-310/2 



  عبد الجواد, مصطفى خلف   .9577

عمان : دار المسيرة,   -. 2ط.  -نظرية علم االجتماع المعاصر [نص مطبوع] / مصطفى خلف عبد الجواد. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  544 -. 2011

 9789957065560ر.د.م.ك 

SS/1-301-448/1, SS/1-301-448/2 

  عبد الجواد, مصطفى خلف   .9578

رواد علم االجتماع [نص مطبوع] / مصطفى خلف عبد الجواد; عدلي محمود السمري; و آخرون; ...[و  
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  372 -. 2006دار المعرفة الجامعية, القاهرة :  -آخرون]. 

 372ص.  -252بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-312/1 

  عبد الجواد، توفيق    .9579

  -(د.م) : مكتبة األنجلو مصرية, [د.ت].  -العمارة اإلسالمية [نص مطبوع] : فكر وحضارة / توفيق عبد الجواد. 

  سم. 27ص. ;  492

 9770505552ر.د.م.ك 

1-720-2/1, 1-720-2/2 

  عبد الجواد، خلف    .9580

 388 -. 2006الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -جذور الحضارة االسالمية [نص مطبوع] / خلف عبد الجواد. 

 سم.  24ص. ; 

1-953-424/1 

  عبد الجواد، مصطفى خلف   .9581

 440 -. 2009األردن : دار المسيرة,  -. 1ط.  -علم اجتماع السكان [نص مطبوع] / مصطفى خلف عبد الجواد. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-301-601/1, SS/1-301-601/2 

  عبد الجواد، مصطفى خلف   .9582

عمان : دار المسيرة,  -اإلحصاء اإلجتماعي [نص مطبوع] : المبادئ التطبيقات / مصطفى خلف عبد الجواد. 
 سم.  24ور باأللوان ; ص. : غالف مص 484 -. 2009

SS/1-301-612/1, SS/1-301-612/2 

  عبد الجواد، مصطفى خلف   .9583

عمان : دار المسيرة  -اإلحصاء االجتماعي [نص مطبوع] : المبادئ والتطبيقات / مصطفى خلف عبد الجواد. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    483 -. 2009للنشر و التوزيع, 

 9789957065614ر.د.م.ك 

SS/1-301-793/1, SS/1-301-793/2 

  عبد الحافظ, إبراهيم    .9584

القاهرة : مركز  -الفنون األدبية الشعبية [نص مطبوع] : دراسة في ديناميات التغير / إبراهيم عبد الحافظ. 
عي ; (تقارير بحث التراث و التغير اإلجتما -سم.  24ص. : غالف ملون ;  437 -. 2004البحوث و الدراسات, 

15.( 



SS/1-790-31/1, SS/1-790-31/2 

  عبد الحافظ, عادل فتحي ثابت    .9585

اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,   -الفكر السياسي اإلسالمي [نص مطبوع] / عادل فتحي ثابت عبد الحافظ. 
 سم. 24ص. ;  281 -. 2002

1-320-55/1, 1-320-55/2 

  عبد الحافظ, عادل فتحي ثابت    .9586

لنظرية السياسية المعاصرة [نص مطبوع] : دراسة النمادج و النظريات التي قدمت لفهم و تحليل عالم السياسة /  ا
ص. : غالف مصور: ملون ; 404 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -عادل فتحي ثابت عبد الحافظ. 

  سم.24

 399 -393ص:  -بيليوغرافيا ص

1-320-8/1, 1-320-8/2 

  د الحق, كايد أبراهيم  عب  .9587

األردن : دار   - . 1ط. -تخطيط المناهج وفق منهج التفريد والتعلم الذاتي [نص مطبوع] / كايد أبراهيم عبد الحق. 
  سم.24ص. ; 220 -. 2009الفكر, 

 9789957076023ر.د.م.ك 

1-370-348/1, 1-370-348/2 

  عبد الحكيم، طحطاح   .9588

المدية :  -باألحياء الجامعية [نص مطبوع] / حسام عبيدات; طحطاح عبد الحكيم.   التدخين عند الفتيات المقيمات
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SH.877/1 

  عبد الحليم, ابراهيم    .9589

 -ع الى العدد الثاني عشر / ابراهيم عبد الحليم. دراسات اشتراكية [نص مطبوع] : مجلة شهرية من العدد الساب

 سم. 16*23ص. ;  1024 -. 1982القاهرة : دار الهالل, 

SH/1-953-75/1 

  عبد الحليم, محي الدين    .9590

الرأي العام [نص مطبوع] : مفهومه وأنواعه, عوامل تشكيليه, وظائفه وقوانينه, طرق قياسه, وأساليب تغييره /  
  سم.24ص ; 215 -. 2009مصر : مكتبة األنجلوالمصرية,  -األولى.  -الحليم. محي الدين عبد 

 9770525863ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-784/1, SH/1-001.5-784/2 

  عبد الحليم, محي الدين    .9591

العربي, القاهرة : دار الفكر  -الرأي العام في اإلسالم [نص مطبوع] : رؤية عصرية / محي الدين عبد الحليم. 
  سم. 24ص. ;  332 -. 2008

 9771023500ر.د.م.ك 

SH/1-210-80/1 



  عبد الحليم،أنوار حافظ    .9592

االسكندرية : مؤسسة شباب   -االتجاهات الحديثة في تربية الطفل [نص مطبوع] / أنوار حافظ عبد الحليم. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 313 -. 2009الجامعة, 

 9772121425ر.د.م.ك 

1-370-624/1, 1-370-624/2 

  عبد الحميد ، مدحت    .9593

بيروت : منشورات الحلبي  -البحث العلمي و أخالقياته [نص مطبوع] / احمد مايسة النيال; مدحت عبد الحميد. 
  سم. 17*24ص. ;  151 -. 2011الحقوقية, 

 9786144011621ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-52/1, SH/1-001.4-52/2 

  عبد الحميد حسن، منة هللا محمد   .9594

استخدام اإلعالن الضمني [نص مطبوع] : في أفالم السينما و قنوات الفيديو كليب و انعكاسه نحو المنتج ( دراسة 
ص. : غالف   177 -. 2014القاهرة : المكتب العربي للمعارف,  -مسحية ) / منة هللا محمد عبد الحميد حسن. 

  سم. 17*24مصور.إيض. ; 

 9789772766376ر.د.م.ك  -ص.  176 -ص. 161بيبليوغرافيا : 

1-659-71/1, 1-659-71/2 

  عبد الحميد حسين، محمود   .9595

علم اإلجماع الريفي [نص مطبوع] : قراءات, دراسات / محمود عبد الحميد حسين; محمد محمود مهدلي; السيد 
 24ص : غالف مصور باأللوان ;  352 -. 2012اعة والنشر, اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطب -حالوة محمد. 

 ).04(لسلة العلوم التأسيسية لألخصائي االجتماعي ;  -سم. 

SS/1-301-244/4, SS/1-301-244/5 

  عبد الحميد عمران    .9596

عات  الجزائر : ديوان المطبو -. 1ط. -الرومنةوالتدين في شمال افريقيا [نص مطبوع] / عبد الحميد عمران. 
  سم. 24: ملون ;  256ص.  -الجامعية : [د.ن], [د.ت]. 

 9789961020388ر.د.م.ك 

sh-1-953-793/1, sh-1-953-793/2 

  عبد الحميد عمران    .9597

:  256ص. -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -الرومنة والتدين في شمال افريقيا [نص مطبوع] / عبد الحميد عمران. 

  سم.24مصور ; 

 978996102388ر.د.م.ك 

  عبد الحميد, آالء   .9598

  سم. 24ص. ;  224 -. 2007عمان : دار اليازوري,  -جغرافيا العالم [نص مطبوع] / آالء عبد الحميد. 

1-910-9/1 

  عبد الحميد, جابر    .9599

 - .1999القاهرة : دار الفكر العربي,  -. 1ط. -إستراتجيات التدريس والتعلم [نص مطبوع] / جابر عبد الحميد. 

  سم.24ص ; 404

 9771012193ر.د.م.ك 



1-370-397/1, 1-370-397/2 

  عبد الحميد, زكرياء رجب   .9600

االول, في التاريخ المصري القديم ا [نص مطبوع] : منذ فجر التاريخ وحتى بداية الدولة الحديثة / زكرياء رجب  
  سم.24*17. مل. ; *ص : مص387 -. 2009القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -عبد الحميد. 

 محتوي في : , االول

SH/1-953-250.1/1, SH/1-953-250.1/2 

  عبد الحميد, زكرياء رجب   .9601

القاهرة :  -الثاني, في التاريخ المصري القديم [نص مطبوع] : عصر الدولة الحديثة / زكرياء رجب عبد الحميد. 
  سم.17*24ص : مص مل. ; 306 -. 2009دار المعرفة الجامعية, 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-953-250.2/1, SH/1-953-250.2/2 

  عبد الحميد, عالوة    .9602

تطور المسكن الواحاتي [نص مطبوع] : منزل السي الحواس نموذجا : دراسة تاريخية أثرية / عالوة عبد 
  سم.  22ص. : غالف : مصور, باأللوان ;  249 -. 2008الجزائر : دار الساحل,   -الحميد. 

 9789947973264ر.د.م.ك  -. 202ص. -191بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-910-35/1 

  عبد الحميد, عمر مولود   .9603

طرابلس : الجامعة المفتوحة,   -الوسيط في أصول الفقه االسالمي [نص مطبوع] / عمر مولود عبد الحميد. 
  سم. 24ص. ;  510 -. 2002

 9959330249ر.د.م.ك 

1-250-48/1 

  عبد الحميد, هبة محمد   .9604

 286 -. 2006عمان : دار صفاء,  -أدب األطفال في المرحلة اإلبتدائية [نص مطبوع] / هبة محمد عبد الحميد. 

  سم.  24ص ; 

 3239249957ر.د.م.ك 

1-370-224/1, 1-370-224/2 

  عبد الحميد، رجب    .9605

 -. 2010[د.م] : دار أبو المجد,  -رجب عبد الحميد.  /المنظمات الدولية بين النضرية والتطبيق [نص مطبوع] 

 سم. 17*24ص ;  295

1-327-236/1, 1-327-236/2 

  عبد الحميد، سعيد كمال   .9606

االسكندرية : دار الوفاء,   -التقييم والتشخيص لذوي االحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / سعيد كمال عبد الحميد. 
  سم.  24لوان ; ص. : غالف مصور باأل 327 -. 2009

 9773276651ر.د.م.ك 

SS/1-150-275/1, SS/1-150-275/2 



  عبد الحميد، شرف الدين   .9607

عمان : مؤسسة  -ابن حزم األندلسي ومنهجه في نقد العقل األصولي [نص مطبوع] / شرف الدين عبد الحميد. 
  سم. 17*24ص ;  197 -. 2011الوراق, 

 9789957332709ر.د.م.ك 

SH/1-189-96/1, SH/1-189-96/2 

  عبد الحميد، صالح محمد   .9608

القاهرة : هبة النيل العربية للنشر و  -ثورة المعلومات [نص مطبوع] / صالح محمد عبد الحميد, إبراهيم شبل. 
  سم.  16*24ص. : غالف مصور. ;  160 -. 2009التوزيع, 

 97730194ر.د.م.ك   -ص.  158 -ص. 157بيبليو: 

SH/1-020-99/1, SH/1-020-99/2 

  عبد الحميد، منار محمد سناء   .9609

عمان : مركز ديبونو,   -كتيب منارة لتطبيقات برنامج الكورت [نص مطبوع] / منار محمد سناء عبد الحميد. 
  سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  167 -. 2015

 9789957900755ر.د.م.ك 

SS/1-370-1102/1, SS/1-370-1102/2 

  الحميد،شاكر  عبد   .9610

تقارير بحث التراث و التغير االجتماعي [نص مطبوع] : الفكاهة وآليات النقد االجتماعي: الكتاب السابع عشر /  
 سم. 24ص ;  263 -. 2004القاهرة : مركز البحوث والدراسات االجتماعية,  -شاكر عبد الحميد. 

1-790-01/1, 1-790-01/2 

  عبد الحميد،هبة محمد   .9611

عمان : دار البداية,   -. 1ط. -مصطلحات التربية و علم النفس [نص مطبوع] / هبة محمد عبد الحميد.  معجم
  سم.17سم*24ص. ; 208 -. 2009

 9789957452339ر.د.م.ك 

1-370-539/2, 1-370-539/3 

  عبد الحى, عبد المنعم    .9612

  -منظور اجتماعي / عبد المنعم عبد الحى. المنهج اإلسالمي التكاملي للحد من الجريمة [نص مطبوع] : بحث من 

  سم.  24ص. : غالف : مصر باألوان ;  172 -. 2016القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

 9789779532020ر.د.م.ك  -. 166ص.  - 161بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1101/1, SS/1-301-1101/2 

  عبد الحي ، رمزي أحمد   .9613

  -اإلعالم التربوي [نص مطبوع] : في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت / رمزي أحمد عبد الحي. 

  سم. 17*24ص. ;  304 -.  2010عمان : مؤسسة الوراق, 

 9789957332433ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-740/1, SH/1-001.5-740/2 



    عبد الحي, رمزي احمد  .9614

اإلسكندرية   -التعليم العالي اإللكتروني [نص مطبوع] : محدداته و مبرراته و وسائطه / رمزي احمد عبد الحي.  
 سم. 24ص. ;  234 -. 2005: مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

SS/1-370-36/1, SS/1-370-36/2 

  عبد الحي, عمر    .9615

بيروت :   -الروماني / عمر عبد الحي.  -الهلنستي -وع] : اإلغريقالفكر السياسي في العصور القديمة [نص مطب
 سم. 24ص. ;  376 -. 2001المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر, 

1-320-187/1, 1-320-187/2 

  عبد الحي, وليد    .9616

عمان : دار   -آفاق التحوالت الدولية المعاصرة [نص مطبوع] / وليد عبد الحي, محمود عبد الفضيل حسن نافعة. 
  سم. 24ص. ;  168 -. 2002الشروق, 

 9957001884ر.د.م.ك 

1-327-15/1, 1-327-15/2 

  عبد الحي، رمزي أحمد    .9617

 296 -. 2006القاهرة : مكتبة زهراء الشرق,  -نحو مجتمع إلكتروني [نص مطبوع] / رمزي أحمد عبد الحي. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9773173023ر.د.م.ك 

SS/1-301-241/1, SS/1-301-241/2 

  عبد الحي،رمزي أحمد    .9618

عمان : مؤسسة الوراق   -التربية و مجتمع الحداثة و مابعد الحداثة [نص مطبوع] / رمزي أحمد عبد الحي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 322 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789957333072ر.د.م.ك 

1-370-971/1, 1-370-971/2 

  عبد الحي،رمزي أحمد    .9619

ص. : 267 -.  2011عمان : مؤسسة الوراق,  -علم االجتماع التربوي [نص مطبوع] / رمزي أحمد عبد الحي. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9789957332327ر.د.م.ك 

1-370-717/1, 1-370-717/2 

  عبد الخالق ، أحمد محمد   .9620

االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -. 4ط. -] / أحمد محمد عبد الخالق. فصول في علم النفس [نص مطبوع
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  402 -. 2015

 9789772737505ر.د.م.ك 

SS/1-150-750/1, SS/1-150-750/2 

  عبد الخالق, جالل الدين   .9621

القاهرة : المكتب الجامعي   -عبد الخالق. خدمة الفرد [نص مطبوع] : النظريات, التطبيقات / جالل الدين 
 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  375 -. 2008الحديث, 



SS/1-301-510/1, SS/1-301-510/2 

  عبد الخالق، أحمد محمد   .9622

ص ; 396 -. 2014القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -قياس الشخصية [نص مطبوع] / أحمد محمد عبد الخالق. 
  سم.24

 9789772737512م.ك ر.د.

1-150-640/1, 1-150-640/2 

  عبد الخالق، أحمد محمد   .9623

القاهرة : دار المعرفة الجامعية,   -. 03ط. -أصول الصحة النفسية [نص مطبوع] / أحمد محمد عبد الخالق. 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  532 -. 2015

 9789772738811ر.د.م.ك   -ص.  531 -ص. 481بيبليو: 

SS/1-150-715/1, SS/1-150-715/2 

  عبد الخالق، أحمد محمد   .9624

 -. 2015القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -. 04ط. -أسس علم النفس [نص مطبوع] / أحمد محمد عبد الخالق. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  692

 9789772737505ر.د.م.ك   -ص.  643 -ص. 633بيبليو: 

SS/1-150-719/1, SS/1-150-719/2 

  عبد الخالق، أحمد محمد   .9625

/ أحمد محمد عبد  Basic Dimensions Of Personalityاألبعاد األساسية للشخصية [نص مطبوع] = 
  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  468 -. 2015القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -الخالق, ه.ج أيزك. 

 ص. 456 -ص. 443بيبليو: 

SS/1-150-737/1, SS/1-150-737/2 

  عبد الدايم, صابر    .9626

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية  -الحديث النبوي [نص مطبوع] : رؤية فنية جمالية / صابر عبد الدايم. 
 سم. 24ص. ;  164 -. 2000للشؤون الجامعية, 

SH/1-230-4/1 

  عبد الدائم، عبد هللا    .9627

  -ص مطبوع] : بحث في مبادئ القومية العربية ووسائل التربية عليها / عبد هللا عبد الدائم. التربية القومية [ن

 سم. 14*20ص. : غالف ملون. ;  128 -. 1960بيروت : دار اآلداب,  -. 02ط.

1-320-505/1 

 عبد الدائم،عبد هللا    .9628

ائل القرن العشرين / عبد هللا عبد الدائم.  من العصور القديمة حتى أو : [Texte imprimé] التربية عبر التاريخ
سم 17*24ص. ;  672 -. 1973بيروت : دار العلم للماليين,  - . 

SS/1-370-1124/1 



  عبد الرحمن ,بن محمد الجياللي    .9629

الثقافة  الجزائر : دار  -. 4ط. -تاريخ الجزائر( جزء الرابع) [نص مطبوع] / بن محمد الجياللي عبد الرحمن. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 497 -العلمية : [د.ن], [د.ت]. 

1-965-1.4/2, 1-965-1.4/3 

  عبد الرحمن ، مؤيد أحمد   .9630

 17*24ص. ;  202 -. 2014عمان : دار دجلة,  -تقنية المعلومات [نص مطبوع] / مؤيد أحمد عبد الرحمن. 

  سم.

 9789957713492ر.د.م.ك 

SH/1-020-242/1, SH/1-020-242/2 

  عبد الرحمن ’بن محمد الجياللي    .9631

الجزائر : دار   -. 4ط. -تاريخ الجزائر العام (الجزء الثالث [نص مطبوع] / عبد الرحمن ’بن محمد الجياللي. 
 .سم. 24.ص : ملون ; 608 -الثقافة العلمية : [د.ن], [د.ت]. 

1-965-1.3/1, 1-965-1.3/2 

  عبد الرحمن كيوان    .9632

: ثالثة نصوص أساسية ل"ح.ش.ج ح.أ.ح.د" [نص مطبوع] / عبد  1954المصادر األولية لثورة أول نوفمبر 
 سم.24ص. : ايض. ; 164 -الجزائر : منشورات دحلب, [د.ت].  -الرحمن كيوان, تر أحمد شقرون. 

1-965-82/1 

  عبد الرحمن, أحمد    .9633

االسكندرية : مكتبة   -نص مطبوع] / أحمد عبد الرحمن, حمدي مرزوق, سيد الدسوقي. اإلسالم والعولمة [
 سم. 24ص. ;   176 -. 2002االشعاع, 

SH/1-210-19/1 

  عبد الرحمن, طه    .9634

لبنان : المركز الثقافي العربي,   -الحق اإلسالمي في اإلختالف الفكري [نص مطبوع] / طه عبد الرحمن. 
  سم.  24غالف مصور ; ص. :  320 -. 2005

 0028689953ر.د.م.ك 

SH/1-210-67/1 

  عبد الرحمن, عائشة   .9635

 -. 1969مصر : دار المعارف,  -مقال في اإلنسان [نص مطبوع] : دراسة قرآنية / عائشة عبد الرحمن. 

 سم.25ص. ; 176

SH/1-189-16/1 

  عبد الرحمن, عائشة   .9636

بيروت : دار الكتاب العربي,    -. 03-ط -ص مطبوع] / عائشة عبد الرحمن. نساء النبي عليه الصالة والسالم [ن
 سم. 24ص. ;  218 -. 1968

1-230-46/1 



  عبد الرحمن, عبد هللا محمد   .9637

اإلسكندرية : دار المعرفة  -علم االجتماع [نص مطبوع] : النشأة و التطور / عبد هللا محمد عبد الرحمن. 
 سم.  24: غالف مصور ملون ;  ص. 408 -. 2005الجامعية, 

SS/1-301-50/1 

  عبد الرحمن, عبد هللا محمد   .9638

بيروت : دار النهضة العربية,  -/ عبد هللا محمد عبد الرحمن.  1دراسات في علم االجتماع [نص مطبوع] : 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  304 -. 2000

SS/1-301-109.1/1, SS/1-301-109.1/2 

  عبد الرحمن, عبد هللا محمد   .9639

بيروت : دار النهضة العربية,  -/ عبد هللا محمد عبد الرحمن.  2دراسات في علم االجتماع [نص مطبوع] : 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  312 -. 2000

 ل

SS/1-301-109.2/1, SS/1-301-109.2/2 

  عبد الرحمن, عبد هللا محمد   .9640

بيروت : دار النهضة العربية,  -/ عبد هللا محمد عبد الرحمن.  3الجتماع [نص مطبوع] : دراسات في علم ا
 سم. 24ص. : غالف مصو باأللوان ;  350 -. 2000

SS/1-301-109.3/1, SS/1-301-109.3/2 

  عبد الرحمن, عبد هللا محمد   .9641

سات الميدانية الحديثة / عبد هللا محمد عبد علم اجتماع التربية الحديث [نص مطبوع] : النشأة التطورية و الدرا
 سم.  24ص. ;   428 -اإلسكندررية : دار المعرفة الجامعية, (د.ت).  -الرحمن. 

SS/1-301-162/1, SS/1-301-162/2 

  عبد الرحمن, عبد هللا محمد   .9642

اإلسكندرية : دار  -رحمن. النظرية في علم االجتماع [نص مطبوع] : النظرية الكالسيكية / عبد هللا محمد عبد ال
 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;   480 -. 2006المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-51.1/1, SS/1-301-51.1/2 

  عبد الرحمن, عبد هللا محمد   .9643

علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] : النشأة التطورية و اإلتجاهات الحديثة و المعاصرة / عبد هللا محمد عبد 
 سم. 24ص. ;  468 -. 2001بيروت : دار النهضة العربية,  -من. الرح

SS/1-301-117/1, SS/1-301-117/2 

  عبد الرحمن, عبد هللا محمد   .9644

اإلسكندرية : دار   -علم االجتماع اإلقتصادي [نص مطبوع] : النشأة و التطور / عبد هللا محمد عبد الرحمن. 
 سم.  24غالف ملون ; ص :  384 -. 2006المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-330/1, SS/1-301-330/2 



  عبد الرحمن, عبد هللا محمد   .9645

اإلسكندرية :   -علم االجتماع الصناعي [نص مطبوع] : النشأة و التطورات الحديثة / عبد هللا محمد عبد الرحمن. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  400 -. 2006دار المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-279/1, SS/1-301-279/2 

  عبد الرحمن, عبد هللا محمد   .9646

مصر : دار المعرفة   -علم االجتماع االقتصادي [نص مطبوع] : النشأة والتطور / عبد هللا محمد عبد الرحمن. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  510 -. 2009الجامعية, 

SS/1-301-471/1, SS/1-301-471/2 

  عبد الرحمن, عبد هللا محمد   .9647

النظرية في علم االجتماع [نص مطبوع] : النظرية السوسيولوجية المعاصرة: الجزء الثاني / عبد هللا محمد عبد  
 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  405 -. 2005القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -الرحمن. 

SS/1-301-51.2/1, SS/1-301-51.2/2 

  عبد الرحمن, محمد    .9648

المعجم الشامل لترجمة مصطلحات علم اإلجتماع و علم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] : 
االسكندرية : دار الوفاء,   -عربي/إنجليزي/فرنسي / محمد عبد الرحمن; علي الليباوي; إسماعيل محمود علي. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  642 -. 2013

 9789773279499ر.د.م.ك 

SHS/1-030-53/1 

  عبد الرحمن, محمد ابراهيم   .9649

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية  -دراسة في علوم الحديث [نص مطبوع] / محمد ابراهيم عبد الرحمن. 
  سم. 24ص. ;  310 -. 2005للشؤون الجامعية, 

 9773275442ر.د.م.ك 

SH/1-230-10/1 

  ي عبد الرحمن, هالة حجاج  .9650

برامج األطفال التليفزيونية و آثارها التربوية [نص مطبوع] : دراسة نظرية وميدانية / هالة حجاجي عبد 
  سم. 24ص. ; 412 -. 2008القاهرة : العلم واإليمان,  -الرحمن. 

 6165308977ر.د.م.ك 

1-370-276/4, 1-370-276/5 

  عبد الرحمن، أبو محمد   .9651

ص. : غالف  302 -. 2010الجزائر : دار الهدى,  -محمد عبد الرحمن.   غير حياتك [نص مطبوع] / أبو
  سم. 24مصور. ; 

 9789947262672ر.د.م.ك 

SS/1-150-819/1, SS/1-150-819/2 

  عبد الرحمن، أسمى   .9652

ص. :  220 - . 2015عمان : دار أمجد للنشر و التوزيع,  -اإلعاقة العقلية [نص مطبوع] / أسمى عبد الرحمن. 



  سم.  18*25ف مصور. ; غال

 9789957584320ر.د.م.ك  -ص.  217-ص. 199بيبليو: 

SS/1-370-999/1, SS/1-370-999/2 

  عبد الرحمن، طه    .9653

بيروت : المركز الثقافي  -. 3ط. -في أصول الحوار وتجديد علم الكالم [نص مطبوع] / طه عبد الرحمن. 
  سم. 17*24ص. ;  175 -. 2007العربي, 

 9953681562 ر.د.م.ك

SH/1-240-20/1, SH/1-240-20/2 

 عبد الرحمن،طه    .9654

  -. 03ط. -مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية / طه عبد الرحمن.  : [Texte imprimé] سؤال األخالق

سم 24*17ص. ;  240 -. 2006الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي,  . 

ISBN 9953681708 

SH/1-170-2/1, SH/1-170-2/2 

  عبد الرحيم إبراهيم, جمال    .9655

 -الفنون الزخرفية اإلسالمية في العصرين األيوبى و المملوكى [نص مطبوع] / جمال عبد الرحيم إبراهيم. 

  سم. 23ص : ايض: صور ; 124 -. 2000القاهرة : كلية األثار, 

 بيبليوغرافيا

1-745-14/1, 1-745-14/2 

  ن, فضيلة عبد الرحيم حسي  .9656

 -. 2008األردن : دار اليازوري,  -فكرة األسطورة وكتابة التاريخ [نص مطبوع] / فضيلة عبد الرحيم حسين. 

  سم.24ص. ; 152

 9789957121853ر.د.م.ك 

1-902-53/11, 1-902-53/12 

  عبد الرحيم، طلعت حسن   .9657

 377 -. 1986كويت : دار القلم,  -حيم. األسس النفسية للنمو اإلنساني [نص مطبوع] / طلعت حسن عبد الر

  سم. 17*24ص. : غالف ملون. ; 

 ص. 364 -ص. 359بيبليوغرافيا : 

1-150-694/1 

  عبد الرحيم، محمد    .9658

بيروت :   -موسوعة الطرائف والنوادر [نص مطبوع] : الجزء األول: من درر الخواطر / محمد عبد الرحيم. 
  سم.  25ص. : غالف مصور. ;  134 -. 2006دار راتب الجامعية, 

 9953302049ر.د.م.ك 

SH/1-030-9.1/1, SH/1-030-9.1/2 

  عبد الرحيم، محمد    .9659

بيروت :   -موسوعة الطرائف والنوادر [نص مطبوع] : الجزء الثاني: من درر الخواطر / محمد عبد الرحيم. 



  سم.  25ص. : غالف مصور. ;  152 -. 2006دار راتب الجامعية, 

 9953302049.د.م.ك ر

SH/1-030-9.2/1, SH/1-030-9.2/2 

  عبد الرحيم، محمد    .9660

بيروت :   -موسوعة الطرائف والنوادر [نص مطبوع] : الجزء الثالث: من درر الخواطر / محمد عبد الرحيم. 
  سم. 215ص. : غالف مصور. ;  127 -. 2006دار راتب الجامعية, 

 9953302049ر.د.م.ك 

SH/1-030-9.3/1, SH/1-030-9.3/2 

  عبد الرحيم، محمد    .9661

بيروت :   -موسوعة الطرائف والنوادر [نص مطبوع] : الجزء الرابع: من درر الخواطر / محمد عبد الرحيم. 
  سم.  25ص. : غالف مصور. ;  176 -. 2006دار راتب الجامعية, 

 9953302049ر.د.م.ك 

SH/1-030-9.4/1, SH/1-030-9.4/2 

  الرزاق, مصطفى   عبد  .9662

القاهرة : مكتبة النهضة   -. 03ط. -تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية [نص مطبوع] / مصطفى عبد الرزاق. 
  سم.24ص. ;  352 -. 1966المصرية, 

 350-299كشافات ص.ص: 

SH/1-189-2/1 

  عبد الرزاق، عبد هللا    .9663

تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر [نص مطبوع] : من الفتح العثماني للعالم إلى الوقت الحاضر / شوقي 
ص. : غالف مصور وملون  189 -. 2013اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -عطا هللا; عبد هللا عبد الرزاق. 

  سم. 24; 

 9789772736683ر.د.م.ك 

SH/1-953-787/1, SH/1-953-787/2 

  عبد الرزاق، عبد هللا    .9664

القاهرة  -تاريخ شمال وغرب إفريقيا [نص مطبوع] : الحديث والمعاصر / شوقي عطا هللا; عبد هللا عبد الرزاق. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  328 -. 2012: دار المعرفة الجامعية, 

 9789772736676ر.د.م.ك 

SH/1-953-788/1, SH/1-953-788/2 

  بد الرزاق، محمد سيف الدين ع  .9665

جرائم التحرش الجنسي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة مع قوانين الواليات المتحدة األمريكية / محمد سيف الدين 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  270 -. 2015(د.م) : دار العلوم,  -عبد الرزاق. 

 9789773804145ر.د.م.ك 

SS/1-301-1037/1, SS/1-301-1037/2 

  عبد الرؤوف ، طارق    .9666

 -عالجه / إيهاب عيسى المصري; طارق عبد الرؤوف.  -أسبابه  -العنف المدرسي [نص مطبوع] : مفهومه 



  سم. 17*24ص. ;  266 - . 2014القاهرة : مؤسسة طيبة, 

 9789774312734ر.د.م.ك 

SS/1-370-1043/1, SS/1-370-1043/2 

  عبد الساتر, لبيب    .9667

ص. : إيض:   352 -. 1974بيروت : دار المشرق,  -. 08ط. -رات [نص مطبوع] / لبيب عبد الساتر. الحضا
 سم. 24غالف مصور ; 

1-902-22/1, 1-902-22/2 

  عبد الساتر, لبيب    .9668

 -. 1987بيروت : دار المشرق,  -. 5ط  -[نص مطبوع] / لبيب عبد الساتر.  1919أحداث القرن العشرين منذ 

  سم. 25غالف ملون ;  ص. : 272

 2721433562ر.د.م.ك 

1-902-23/1, 1-902-23/2 

  عبد الستار فوزية    .9669

اسكندرية : دار المطبوعات الجامعية,  -مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب [نص مطبوع] / عبد الستار فوزية. 
 سم.24: غالف ملون ;  447 -[د.ت]. 

SH1-340-5/1 

  الم مصطفى  عبد السالم, عبد الس  .9670

 -. 02ط.  -أساسيات التدريس و التطوير المهني للمعلم [نص مطبوع] / عبد السالم مصطفى عبد السالم. 

  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 477 -. 2007اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 

 8300839960ر.د.م.ك 

SS/1-370-88/1 

  عبد السالم، رضا    .9671

  -لمة [نص مطبوع] : نحو إطار إسالمي عالمي للنشاط اإلقتصادي / رضا عبد السالم. نهاية التاريخ أم نهاية العو

 سم. 24ص. ;  137 -. 2005القاهرة : دار ومكتبة اإلسراء, 

1-210-168/1 

  عبد السالم، فتيحة   .9672

بوعيشة; فتيحة عبد  م) [نص مطبوع] / سعدة 973-902ه/363-292القاضي النعمان المؤرخ والفقيه الفاطمي (
  سم. 30*21ورقة ;  78 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -السالم. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.087/1 

  عبد السالم، كريمة   .9673

المدية :  -الرضا الوظيفي وإشكالية العالقات اإلنسانية [نص مطبوع] / فاطمة سعوداوي; كريمة عبد السالم. 
  سم.  30*21ورقة ;  123 -. 2017معة المدية, جا

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.703/1 



  عبد السالمي،جاسم محمد   .9674

عمان : دار أسامة,   -. 1ط. -طرائق معاصرة لتدريس أدب األطفال [نص مطبوع] / جاسم محمد عبد السالمي. 
  . سم 24ص. : غالف مصور ; 200 -. 2011

 9789957223502ر.د.م.ك 

1-370-687/1, 1-370-687/2 

  عبد السميع, عمرو   .9675

القاهرة : الدار المصرية   -االحاديث األمريكية [نص مطبوع] : حوارات من أجل المستقبل / عمرو عبد السميع. 
  سم.24ص. : غالف مص، ; 492 -. 2003اللبنانية للطباعة و النشر, 

 9772708078ر.د.م.ك 

1-327-90/1, 1-327-90/2 

  عبد السميع, عمرو   .9676

القاهرة : الدار المصرية   -األحاديث البريطانية [نص مطبوع] : حوارات حول المستقيل / عمرو عبد السميع. 
  سم. 24ص. ;  376 -. 2003اللبنانية للطباعة و النشر, 

 9772708086ر.د.م.ك 

1-327-77/1, 1-327-77/2 

  أسامة السيد عبد السميع،   .9677

األمن االجتماعي في االسالم و مقارنته بما في اليهودية و المسيحية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / أسامة السيد  
  سم.  24ص. ;  258 -. 2009االسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -عبد السميع. 

 9773285588ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-817/1, SS/1-301-817/2 

  عبد الصدوق، سهام    .9678

. 2018المدية : جامعة المدية,  -دور العالقات العامة في التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / سهام عبد الصدوق. 

  سم.  27*21ورقة ;  156 -

 2018ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1035/1 

  عبد الصمد، توفيق مزاري    .9679

ري بالغرب االسالمي في عهدي المرابطين و الموحدين [نص مطبوع] / توفيق مزاري عبد الصمد.  النشاط البح
  سم.  24ص. ;  474 -. 2010المدية : منشورات دار الثقافة حسن الحسني,  -

 9789947028827ر.د.م.ك 

1-953-427/1, 1-953-427/2 

  عبد الصمد، سارة    .9680

  -وع] : متحف الفنون والتقاليد الشعبية بالمدية / سارة عبد الصمد. دراسة لقاعات العرض المتحفي [نص مطب

  سم.  30*21ورقة ;  117  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.365/1 



  عبد الصمد، موفق    .9681

  112 -(د.م) : دار النون, [د.ت].  -موفق عبد الصمد.  قضية الساقية الحمراء ووادي الذهب [نص مطبوع] /

 سم.  22ص. : غالف مصور ; 

SH/1-953-742/1 

  عبد العاطي, السيد    .9682

 -األسرة و المجتمع [نص مطبوع] / السيد عبد العاطي; محمد أحمد بيومي; سامية محمد جابر; ...[و آخرون]. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  420 -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-149/1, SS/1-301-149/2 

  عبد العاطي،حسن الباتع   .9683

اإلسكندرية :   -اإلنتاج / حسن الباتع عبد العاطي. -التصميم -التعلم اإللكتروني الرقمي [نص مطبوع] : النظرية 
  سم. 17سم*24ص ; 553 -. 2009دار الجامعة الجديدة, 

 9773285103ك ر.د.م.

1-370-477/3, 1-370-477/1 

  عبد العال, عبد الحليم رضا    .9684

القاهرة : مكتبة  -التغيير اإلجتماعي و هيكلة المجتمعات المعاصرة [نص مطبوع] / عبد الحليم رضا عبد العال. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باألوان ;  480 -. 2005األنجلو المصرية, 

 9770521531ر.د.م.ك 

SS/1-301-189/1, SS/1-301-189/2 

  عبد العال, عبد العال عبد الرحمن    .9685

مشكلة التوفيق و االصالة لدى فالسفة اليونان [نص مطبوع] : من أمبادوقليس حتى أفلوطين / عبد العال عبد  
  سم. 24ص. ;  220 -. 2004االسكندرية : دار الوفاء,  -الرحمن عبد العال. 

 9773273628ر.د.م.ك 

SH/1-180-4/1 

  عبد العال،حسن إبراهيم   .9686

 -. 2007عمان : دار الفكر,   -التربية اإلبداعية [نص مطبوع] : ضرورة وجود / حسن إبراهيم عبد العال. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 290

 9957074105ر.د.م.ك 

1-370-716/1, 1-370-716/2 

  عبد العالي دبلة    .9687

السوسيولوجي [نص مطبوع] : منشورات مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل  مدخل إلى التحليل
:  256ص. -. 2011الجزائر : دار الخلدونية : [د.ن],  -) / عبد العالي دبلة. 2التحديات الراهنة (منشور رقم 

  سم. 24غالف ملون ; 

 9789961520123ر.د.م.ك 

sh1-301-1129/1, sh1-301-1129/2 

  العالي، حسين  عبد   .9688

  -. 2008طرابلس : جامعة قاريونس,  -محاضرات تاريخ العصر الهيلينستي [نص مطبوع] / حسين عبد العالي. 



  سم.24ص. : مص. مل. ; 113

 9959241025ر.د.م.ك  -ص. 112-ص107ص -بيبليو.ص

1-953-512/1, 1-953-512/2 

  عبد العالي، عبد القادر    .9689

بيروت :   -يرها في النظام الحزبي اإلسرائيلي [نص مطبوع] / عبد القادر عبد العالي. التصدعات االجتماعية وتأث
  ).89(سلسلة أطروحات الدكتوراه ;  -سم.  24ص. ;  416 -. 2010مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9789953823478ر.د.م.ك 

SS/1-301-837/1, SS/1-301-837/2 

  عبد العزيز, ابراهيم الدسوقي   .9690

اني القرآن ألبي زكريا يحي بن زياد الفراء [نص مطبوع] / ابراهيم الدسوقي عبد العزيز; مراجعة عبد مع
(سلسلة التراث ;   -سم.  24ص. ;  356 -. 1989القاهرة : مركز األهرام للترجمة والنشر,  -الصبور شاهين. 

5.( 

SH/1-220-8/1 

  عبد العزيز, حمدي أحمد   .9691

عمان : دار   -التطبيقات / حمدي أحمد عبد العزيز. -األدوات-المبادئ-[نص مطبوع] : الفلسفةالتعليم اإللكتروني 
  سم.24ص. ; 240 -. 2008الفكر, 

 5536079957ر.د.م.ك 

1-370-279/1, 1-370-279/2 

  عبد العزيز, زينب    .9692

لقاهرة : مكتبة وهبة, ا -ترجمات القرآن إلى اين؟ [نص مطبوع] : وجهان لجاك بيرك / زينب عبد العزيز. 
  سم. 24ص. ;  104 -. 2005

 9771719424ر.د.م.ك 

SH/1-220-36/1 

  عبد العزيز, سعيد    .9693

التوجيه المدرسي [نص مطبوع] : مفاهيمه النظرية : أساليبه الفنية : تطبيقاته العلمية / سعيد عبد العزيز, جودت 
  سم. 17*  24ص. : غالف ملون ; 362 -. 2009توزيع, عمان : مكتبة دار الثقافة للنشر و ال -عزت عطيوي. 

 9957164249ر.د.م.ك 

SS/1-370-138/1, SS/1-370-138/2 

  عبد العزيز, سعيد    .9694

ص. :  336 -. 2006عمان : دار الثقافة العلمية,  -تعليم التفكير و مهاراته [نص مطبوع] / سعيد عبد العزيز. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9153169957ر.د.م.ك 

SS/1-150-75/1, SS/1-150-75/2 

  عبد العزيز, صفاء    .9695

 -. 2007القاهرة : دار الجامعة الجديدة,   -إدارة الفصل و تنمية المعلم [نص مطبوع] / صفاء عبد العزيز. 

 سم.24ص. ; 402



1-370-278/1, 1-370-278/2 

  عبد العزيز, مفتاح محمد   .9696

ليبيا :  -[نص مطبوع] : دراسة سيكوسوسيولوجية / مفتاح محمد عبد العزيز.  صدام الثقافات وتفاعل الحضارات
  سم. 24ص ;  259 -. 2008مجلس الثقافة العام, 

 9789959388391ر.د.م.ك 

1-327-157/4, 1-327-157/1 

  عبد العزيز, مها    .9697

سكندرية : مؤسسة شباب  اإل -مشاكل الطفل الطبية و الصحية و التربوية [نص مطبوع] / مها عبد العزيز. 
 سم.24ص. : غالف مصور. ; 231 -. 2005الجامعة, 

SS/1-370-93/1 

  عبد العزيز، سامي   .9698

ص. :  206  -. 2004القاهرة : مركز جامعة القاهرة,  -مقدمة في اإلعالن [نص مطبوع] / سامي عبد العزيز. 
  للتعليم المفتوح). (مركز جامعة القاهرة   -سم. x17سم24غالف ملون. ; 

 ص. 206 -ص. 203بيبليوغرافيا : 

1-659-40/1, 1-659-40/2 

  عبد العزيز، سامي   .9699

 194 -. 2002القاهرة : مركز جامعة القاهرة,  -فن اإلعالن [نص مطبوع] / سامي عبد العزيز, صفوت العالم. 

  سم.x17سم24ص. : غالف ملون. ; 

 9772235625ر.د.م.ك 

1-659-44/1, 1-659-44/2 

  عبد العزيز، سعيد    .9700

إرشاد ذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] : إرشاد ذوي صعوبات التعلم,إرشاد الموهوبين,إرشاد ذوي 
األردن :   -اإلضطرابات اإلنفعالية,إرشاد ذوي اإلعاقات العقلية,السمعية,الحركية,البصرية / سعيد عبد العزيز. 

  سم.  17*24ص. : غالف ملون ;  398 -علمية, [د.ت]. دار الثقافة ال

 9957160364ر.د.م.ك 

1-362-4/2, 1-362-4/3 

  عبد العزيز، سعيد    .9701

ص. :  288 -. 2006عمان : دار الثقافة العلمية,  -المدخل إلى اإلبداع [نص مطبوع] / سعيد عبد العزيز. 
  سم.  24غالف ملون ومصور ; 

 8393169957ر.د.م.ك 

SS/1-150-283/1, SS/1-150-283/2 

  عبد العزيز، كنزة    .9702

 -الصالبة النفسية وعالقتها بالنضج اإلجتماعي عند المدمنين. [نص مطبوع] / خولة فرقاني; كنزة عبد العزيز. 

  سم.  27*21ورقة ;  92  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1560/1 



  عبد العزيز، محمد عادل   .9703

  - 1269ه ) (  869 - 668الحياة الثقافية و اإلجتماعية في المغرب في عصر بنى مرين [نص مطبوع] : ( 

ص. : غالف مصور. ;  310 -. 2017القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -م ) / محمد عادل عبد العزيز.  1465
  سم. 18*24

 9789777331302ر.د.م.ك   -ص.  305 -ص. 286بيبليو:  ص. 284 -ص. 272المالحق : 

SH/1-953-759/1, SH/1-953-759/2 

  عبد العزيز، مفتاح محمد   .9704

مناهج البحث العلمي في العلوم التربوية و النفسية [نص مطبوع] : أساسياتها و تقنياتها / مفتاح محمد عبد 
  سم. 17*24ص. ;  418 -. 2010بيروت : دار النهضة العربية,  -العزيز. 

 9786144021927ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-75/1, SH/1-001.4-75/2 

  عبد العزيز، مها    .9705

القاهرة : مؤسسة  -الصحية ) / مها عبد العزيز.  -التعليمية  -مشكالت األطفال [نص مطبوع] : ( السلوكية 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;   231 -. 2014شباب الجامعة, 

 9789772122231 ر.د.م.ك

SS/1-370-1001/1, SS/1-370-1001/2 

 عبد العزيز،الزواتيني    .9706

عمان : مركز الكتتاب   -الزواتيني عبد العزيز.  / [Texte imprimé] تنمية المورد البشري في التنظيم
سم 17*24ص. ;  276 -. 2019األكاديمي,  . 

ISBN 9789957353391 

SH/1-658-60/1 

يز،زواتيني  عبد العز  .9707  

 -. 2020عمان : دار األيام,  -زواتيني عبد العزيز.  / [Texte imprimé] الممارسة القيادية و تحفيز العمال

سم 17*24ص. ;  286 . 

ISBN 97899579575568 

SH/1-658-59/1 

 عبد العزيز،صالح    .9708

 422 -. 1964: دار المعارف, القاهرة  -صالح عبد العزيز.  / [Texte imprimé] تطور النظرية التربوية

سم 15.5*22ص. ;  . 

SS/1-370-1122/1 

  عبد العظيم، حمدي    .9709

عولمة الفساد وفساد العولمة [نص مطبوع] : اداري : تجاري : سياسي : اجتماعي : منهج نظري و عملي / 
  سم.  24ص : غالف ملون ;  318 -. 2008االسكندرية : الدار الجامعية,  -حمدي عبد العظيم. 

 90412ر.د.م.ك  -قائمة مرجعية. 

1-320-393/1, 1-320-393/2 



  عبد العظيم، محمد عبد الودود    .9710

الكتابات والزخارف [نص مطبوع] : على النقود والتحف المعدنية في العصر المملوكي البحري / محمد عبد 
 سم. 17*24ص ;  627 -. 2009الرياض : الدار العربية,  -الودود عبد العظيم. 

1-737-3/7, 1-737-3/8 

  عبد العليم، أحمد عارف حجازي    .9711

القاهرة :  -الحقول الداللية في القراءات القرآنية الصحيحة [نص مطبوع] / أحمد عارف حجازي عبد العليم. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  147 -. 2008مكتبة اآلداب, 

 9782719203ر.د.م.ك 

SH/1-220-120/1 

  عبد الغفار, السيد احمد    .9712

االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -النص القرآني و ضرورة التفسير [نص مطبوع] / السيد احمد عبد الغفار. 
 سم. 24ص. ;  238 -. 2005

SH/1-220-109/1 

  عبد الغفار, السيد أحمد    .9713

 270 -. 2002اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -الغفار. التفسير و النص [نص مطبوع] / السيد أحمد عبد 

 سم.  24ص. ; 

SH/1-220-68/1, SH/1-220-68/2 

  عبد الغفار, السيد أحمد    .9714

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -التأويل الصحيح للنص الديني [نص مطبوع] / السيد أحمد عبد الغفار. 
 (دراسات إسالمية و لغوية).  -سم.  24; ص. : غالف ملون  229 -. 2005

1-220-75/1 

  عبد الغفار, فيصل محمد   .9715

عمان : الجنادرية للنشر و التوزيع,   -شبكات التواصل اإلجتماعي [نص مطبوع] / فيصل محمد عبد الغفار. 
  سم.  24ص. : غالف ملون مصور ;  184 -. 2016

 9789957501983ر.د.م.ك  -. 181ص. -177بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1144/1, SS/1-301-1144/2 

  عبد الغفار، السيد أحمد    .9716

القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -النص القرآني بين التفسير والتآويل [نص مطبوع] / السيد أحمد عبد الغفار. 
 سم. 17*24ص. ;  276 -. 2009

1-220-174/1, 1-220-174/2 

    عبد الغفار،سليمان  .9717

العالقات بين الغرب و اإلسالم [نص مطبوع] : من تداعيات المواجهة و سوء الفهم ... الى آفاق التفاهم و 
ص. ;  262  -. 2009القاهرة : مكتبة الشروق الدولية,  -الحوار"إشكالية الحرب و الجهاد / سليمان عبد الغفار. 

  سم. 17*24

 9789776278608ر.د.م.ك 



    عبد الغني, مصطفى  .9718

القاهرة : الدار   -المستشرقون الجدد [نص مطبوع] : دراسة في مراكز األبحاث الغربية / مصطفى عبد الغني. 
  سم. 24ص. ;  174 -. 2007المصرية اللبنانية, 

1-953-380/1 

  عبد الغني، خالد محمد    .9719

ص مطبوع] / خالد محمد عبد الذكاء و الشخصية : دراسات في القلق و الشعور بالوحدة النفسية و األلوان [ن
  سم.24ص ; 192 -. 2007القاهرة : مؤسسة طيبة,   -الغني. 

 9774310764ر.د.م.ك 

1-150-667/1 

  عبد الغني، خالد محمد    .9720

 -اضطراب الهوية الجنسية و القلق و الضغوط [نص مطبوع] : دراسات حالة تطبيقية / خالد محمد عبد الغني. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  183 -. 2014نشر و التوزيع, عمان : مؤسسة الوراق لل

 9789957333973ر.د.م.ك 

SS/1-150-727/1, SS/1-150-727/2 

  عبد الغني، خالد محمد    .9721

سيكولوجية األلوان [نص مطبوع] : دالالت التفضيل لدى العاديين والمرضى النفسيين والفئات الخاصة / خالد  
  ).2(علم نفس الفن ;  -سم.  24ص. : غالف ملون ;  244 -. 2015عمان : الوراق,  -محمد عبد الغني. 

 9789957334215ر.د.م.ك   -. 244ص. -237مالحق: ص.

SS/1-150-815/1, SS/1-150-815/2 

  عبد الغني، خالد محمد    .9722

ص مطبوع] / خالد محمد , سيكولوجية رسوم األطفال والمراهقين العاديين والفئات الخاصة [ن1علم نفس الفن. 
  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  359 -. 2016عمان : مؤسسة الوراق ; (د.م) : عماد الدين,  -عبد الغني. 

  سم.

  9789957339458ر.د.م.ك 

 1محتوي في : علم نفس الفن, 

SS/1-150-840/1, SS/1-150-840/2 

  عبد الغني، خديجة   .9723

ه [نص مطبوع] / أمال رياح; خديجة عبد الغني.   1233 -ه  57م/ 1818 – م 1744الصراع الوهابي العثماني 
  سم.  27*21ورقة ;  165 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1182/1 

  عبد الغني، مصطفى    .9724

القاهرة : دار العلم العربي,  -الغني. نحن و الغرب في القرن الحادي و العشرين [نص مطبوع] / مصطفى عبد 
  سم.  17ص : غالف ملون ;  271 -. 2011

 9789774950124ر.د.م.ك 

1-327-228/1, 1-327-228/2 



  عبد الفتاح ، عبد الفتاح فتحي    .9725

  -اإلدارة العسكرية و الشرطية العربية في التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] / عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح. 

  سم. 17*24ص. ;   592 -. 2014قاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, ال

 9789774730573ر.د.م.ك 

SH/1-658-43/1, SH/1-658-43/2 

  عبد الفتاح, إسماعيل   .9726

اإلسكندرية :  -النظم السياسية وسياسات اإلعالم [نص مطبوع] / إسماعيل عبد الفتاح, محمود منصور هيبة. 
  سم. 24ص : غالف مصور، ملون ; 278 -. 2008الكتاب, مركز 

 285-281بيبليوغرافيا ص ص: 

1-320-22/1, 1-320-22/10 

  عبد الفتاح, إسماعيل   .9727

القاهرة : العربي للنشر و  -معجم المصطلحات السياسية و اإلستراتجية [نص مطبوع] / إسماعيل عبد الفتاح. 
  سم.24ص ; 356 -. 2008التوزيع, 

 x082319977.م.ك ر.د

1-320-262/1, 1-320-262/2 

  عبد الفتاح, إسماعيل   .9728

اإلسكندرية :  -النظم السياسية وسياسات اإلعالم [نص مطبوع] / إسماعيل عبد الفتاح, محمود منصور هيبة. 
 سم.24ص ; 365 -. 2009/2008مركز اإلسكندرية, 

1-320-298/3, 1-320-298/1 

  ان عبد الفتاح, إيم  .9729

اإلسكندرية : دار   -دكتور يوسف عز الدين عيسى [نص مطبوع] : عبقرية الفكر الروائي / إيمان عبد الفتاح. 
  سم.24ص. ; 112 -. 1998الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 008459977ر.د.م.ك 

1-928-69/1 

  عبد الفتاح, سمير   .9730

ص. : غالف ملون   192 -. 2006عمان : دار أسامة,  -الفتاح.  مبادئ علم االجتماع [نص مطبوع] / سمير عبد 
 سم. 24; 

SS/1-301-327/1, SS/1-301-327/2 

  عبد الفتاح, عبد الفتاح فتحي    .9731

العاشر الميالدي [نص مطبوع] : دراسة  -التاريخ و المؤرخون في مصر و األندلس في القرن الرابع الهجري
  سم. 24ص : مل. ;  440. -. 2004بيروت : دار الكتب,  -ي عبد الفتاح. تحليلية مقارنة / عبد الفتاح فتح

 2393174512ر.د.م.ك 

SH/1-953-212.1/1, SH/1-953-212.1/2 

  عبد الفتاح, عبد الفتاح فتحي    .9732

العاشر الميالدي [نص مطبوع] :  -الثاني, التاريخ و المؤرخون في مصر و األندلس في القرن الرابع الهجري
 17*24ص : مل. ;  440 -. 2004بيروت : دار الكتب,  -تحليلية مقارنة / عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح.  دراسة



  سم.

  2393174512ر.د.م.ك  -ص. 779-ص665ص -بيبليو ص

 محتوي في : , الثاني

SH/1-953-212.2/1, SH/1-953-212.2/2 

  عبد الفتاح, محمد سعيد   .9733

اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث,  -. 5ط.   -محمد سعيد عبد الفتاح.  اإلدارة المدرسية [نص مطبوع] /
  سم. 24ص. ;  520 -. 1987

 ببليوغرافية

1-370-13/1, 1-370-13/2 

  عبد الفتاح، علي    .9734

 179 -. 2014عمان : اليازوري,  -/ علي عبد الفتاح.  Social Mediaاإلعالم االجتماعي [نص مطبوع] = 

  سم. 18*25ون. ; ص. : غالف مل

 9789957125905ر.د.م.ك  -ص.  173بيبليو: 

SH/1-001.5-773/1 

  عبد الفتاح، قنفود    .9735

م [نص مطبوع] / رمانة أنيسة; 1830-1519هـ/1246- 929الشرطة في مدينة الجزائر خالل العهد العثماني 
  سم. 27*21ورقة ;   165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -قنفود عبد الفتاح. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1188/1 

  عبد الفتاح، كاميليا ابراهيم   .9736

 -. 1984بيروت : دار النهضة العربية,  -سيكلوجية المرأة العاملة [نص مطبوع] / كاميليا ابراهيم عبد الفتاح. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  324

SS/1-150-166/1, SS/1-150-166/2 

  عبد القادر ، حميد    .9737

 -. 2011الجزائر : دار المعرفة,  -الدكتور لمين دباغين [نص مطبوع] : المثقف و الثورة / حميد عبد القادر. 

  سم. 19*12ص. : غالف مصور. ;  168

 9789961487105ر.د.م.ك 

SH/1-965-1024/ 

  عبد القادر جياللي بلوفة   .9738

الجزائر :   -) / عبد القادر جياللي بلوفة. 1954-1939لحريات الديموقراطية(حركة االنتصار [نص مطبوع] : ل
  سم.24: مصور وملون ;  368ص.  -دار األلمعية : [د.ن], [د.ت]. 

 9789931305163ر.د.م.ك 

sh1-965-1101/1, sh1-965-1101/2 

  عبد القادر جياللي بلوفة   .9739

  -) / عبد القادر جياللي بلوفة. 1945-1939الحركة االستقاللية [نص مطبوع] : خالل الحرب العالمية الثانية(



  سم. 24: مصور وملون ;  160ص. -الجزائر : دار األلمعية : [د.ن], [د.ت]. 

 9789931305170ر.د.م.ك 

sh1-965-841/2, sh1-965-841/3 

  عبد القادر رزيق المخادمي    .9740

 Lecommandement americainة أفريكوم األمريكية [نص مطبوع] : حرب الباردة أم السباق للتسلح =  قياد

pour l AFrique(AFrcom Guerre froide ou course à lArmement  .عبد القادر رزيق المخادمي /
  سم.24 : مصور وملون ; 200ص. -. 2011الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية : [د.ن],  -. 2ط. -

 9789961014660ر.د.م.ك 

SH/1-327-238/1, SH/1-327-238/2 

  عبد القادر رزيق المخادمي    .9741

 ALLiance atlantiqueالحلف األطلسي [نص مطبوع] : من الحرب الباردة ...الى حروب الهيمنة ؟ = 

(OTAN De la guerre froide aux guerres dhègèmonie 1ط -. / عبد القادر رزيق المخادمي .-  

  سم.24: مصور وملون ;  280ص. -الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية : [د.ن], [د.ت]. 

 9789961017456ر.د.م.ك 

sh-1-902-149/1, sh-1-902-149/2 

  عبد القادر نور    .9742

للنشر,  الجزائر : موفم -حوار حول الثورة : الجزء االول [نص مطبوع] / عبد القادر نور, خليفة الجنيدي. 
 سم.24ص. : ايض. ; 538 -. 2009

1-965-93.1/4, 1-965-93.1/2 

  عبد القادر نور    .9743

الجزائر : موفم للنشر,  -حوار حول الثورة : الجزء الثالث [نص مطبوع] / عبد القادر نور, خليفة الجنيدي. 
 سم.24ص. : ايض. ; 452 -[د.ت]. 

1-965-93.3/4, 1-965-93.3/2 

  قادر, بليمان  عبد ال  .9744

 -. 2007الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -األسس العقلية للسياسة [نص مطبوع] / بليمان عبد القادر. 

  سم. 24ص. ;  295

 71102099619ر.د.م.ك 

1-320-270/1, 1-320-270/2 

  عبد القادر, حسين    .9745

لخمور الى إدمان الحروب / حسين عبد بوش الصغير في ضوء التحليل النفسي [نص مطبوع] : من إدمان ا
  سم.24ص ; 168 -. 2005عمان : دار أزمنة,  -القادر. 

 4201099957ر.د.م.ك 

1-320-266/1, 1-320-266/2 

  عبد القادر, حميد    .9746

, 2007الجزائر : دار المعرفة : [د.م] :  -فرحات عباس [نص مطبوع] : رجل الجمهورية / حميد عبد القادر. 



  سم. 23ص. : غالف مصور. ; 303 -. 2007

 9789961483893ر.د.م.ك 

1-965-164/1, 1-965-164/2 

  عبد القادر, حميد    .9747

الجزائر : منشورات الشهاب,   -عبان رمضان [نص مطبوع] : مرافعة من أجل الحقيقة / حميد عبد القادر. 
  سم. 21ص. : غالف : مصور ; 164 -. 2003

 9789961635056ر.د.م.ك 

SH/1-965-346/1, SH/1-965-346/7 

  عبد القادر, محمد أحمد    .9748

اإلسكندرية : دار   -مالمح الفكر اإلسالمي [نص مطبوع] : محمد أحمد عبد القادر / محمد أحمد عبد القادر. 
 سم. 24ص. ;  632 -. 2003المعرفة الجامعية, 

1-189-61/1 

  عبد القادر, محمد أحمد    .9749

االسكندرية : دار المعرفة   -مالمح الفكر اإلسالمي بين اإلعتدال والغلو [نص مطبوع] / محمد أحمد عبد القادر. 
  سم.24ص ; 631 -. 2003الجامعية, 

 631-627ص -ببليوغرافيا ص

SH/1-189-47/1, SH/1-189-47/2 

  عبد القادر، إسماعيل ياسين   .9750

عمان :   -وع] / إسماعيل يامنة عبد القادر; إسماعيل ياسين عبد القادر. دراسة في االكتئاب و العدوان [نص مطب
  سم.  17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  216 -. 2014اليازوري, 

 9789957125721ر.د.م.ك 

SS/1-150-764/1, SS/1-150-764/2 

  عبد القادر، األمير   .9751

  سم. 24ورقة ;  130 -. 2009ئر : موفم للنشر, الجزا -الثالث, المواقف [نص مطبوع] / األمير عبد القادر. 

  9789961629000ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثالث

SH/1-210-90.3/1 

  عبد القادر، األمير   .9752

  سم. 24 -. 2009الجزائر : موفم للنشر,  -الثاني, المواقف [نص مطبوع] / األمير عبد القادر. 

  9789961628997ر.د.م.ك 

 محتوي في : , الثاني

SH/1-210-90.2/1 

  عبد القادر، سلوى السيد   .9753

 -. 2016االسنكدرية : دار المعرفة الجامعية,  -األنثروبولوجيا والقيم [نص مطبوع] / سلوى السيد عبد القادر. 

 سم.  24ص. : غالف مصور بااللوان ;  316



SS/1-301-1061/1, SS/1-301-1061/2 

 عبد القادر، محمد أحمد   .9754

قضايا األخالق في الفكر اإلسالميمن   [Texte imprimé] /  .القاهرة : دار المعرفة   -محمد أحمد عبد القادر
سم 17*24ص. ;  504 -. 2003الجامعية,  . 

SH/1-170-10/1 

  عبد القادر،الجزائري    .9755

  16*23وقة. ;  170 -. 2009الجزائر : موفم للنشر,  -األول, المواقف [نص مطبوع] / الجزائري عبد القادر. 

  سم.

  9789961628980ر.د.م.ك 

 محتوي في : , األول

SH/1-210-90.1/1 

  عبد القادر،بوباية   .9756

الجزائر : كوكب   -. 1ط. -المؤنس في مصادر من تاريخ المغرب و الألندلس [نص مطبوع] / بوباية عبد القادر. 
  سم.17سم*24ص. ; 319 -. 2011العلوم للنشر و التوزيع, 

 9789947888032د.م.ك ر.

1-953-408/1, 1-953-408/2 

  عبد القادر،بوطبل    .9757

الجزائر : موفم للنشر,  -تاريخ مدينة حمو موسى [نص مطبوع] : في الماضي و الحاضر / بوطبل عبد القادر. 
  سم.21سم*13.5ص. ; 79 -. 2011

 9789931000600ر.د.م.ك 

1-965-526/1, 1-965-526/2 

  رفي، إيمان عبد الق  .9758

وتطبيقه على القنوات الجزائرية الخاصة [نص مطبوع] / خولة بن   2014قانون السمعي البصري المؤرخ في 
  . CDسم +  29*21ورقة ;  110 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -زرقة; إيمان عبد القرفي. 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2192 

  في،اسماعيل عبد الفتاح  عبد الكا   .9759

للشباب  -اختبارات و مقاييس الموهبة واإلبداع [نص مطبوع] : (اختبارات تربوية و نفسية واجتماعية) (لألطفال
 432 -. 2009اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,  -الرجال) / اسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي. -النساء-

  سم. 24ص. : غالف مصور و ملون ; 

 09773882268د.م.ك ر.

SS/1-150-245/1, SS/1-150-245/2 

  عبد الكريم, بكري    .9760

 -. 02ط. -الزمن في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة داللية لألفعال الواردة فيه / بكري عبد الكريم. 

  سم. 23ص. : غالف مصور ;  362 -. 1999القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع, 

 3315499977ر.د.م.ك 



SH/1-220-4/1, SH/1-220-4/2 

  عبد الكريم, خليل    .9761

القاهرة : دار مصر  -. 2ط. -النص المؤسس و مجتمعه [نص مطبوع] : السفر األول / خليل عبد الكريم. 
 سم. 24ص. ;  276 -. 2002المحروسة, 

SH/1-210-53/1 

  عبد الكريم, شوقي   .9762

الجزائر : دار هومة,   -) [نص مطبوع] / شوقي عبد الكريم.  1954ائرية ( دور العقيد عميروش في الثورة الجز
  سم. 30ص. : غالف مصور. ;  262 -. 2003

 9789961667477ر.د.م.ك   -ص.  233 -ص. 223ص. بيبليو:  222-ص. 209المالحق : 

1-965-170/1, 1-965-170/2 

  عبد الكريم، سهى ابراهيم   .9763

التفكير المنطقي / رعد مهدي  -التفكير الناقد  -التفكير التأملي -التفكير وأنماطه [نص مطبوع] : التفكير العلمي
  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  430 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -رزوقي; سهى ابراهيم عبد الكريم. 

 سم.

SS/1-150-777/1, SS/1-150-777/2 

  عبد الكريم، محمد سالم الحاج عبد القادر بن عبد الكريم    .9764

أبسط العبارات وأطيب النفحات [نص مطبوع] : بذكر بعض علماء وصالحي منطقة توات / محمد سالم الحاج  
 16*24 ص. ;  664 -. 2011الجزائر : شمس الزيبان للنشر والتوزيع,  -عبد القادر بن عبد الكريم عبد الكريم. 

  ). Tlemcen capitale de la culture islamique(تلمسان :  -سم. 

 9789931201242ر.د.م.ك 

SH/1-922-38/1, SH/1-922-38/2 

  عبد الالوي، مصطفى    .9765

م) من خالل كتاب الكامل في التاريخ إلبن األثير [نص   12-11ه/ 6-5الصراع اإلسالمي الصليبي في القرن (
  سم. 30*21ورقة ;  150 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -دي; مصطفى عبد الالوي. مطبوع] / رياض رمي

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.462/1 

  عبد الالوي، موسى    .9766

الجزائر : دار العلوم   -الحضارة اإلسالمية وآثارها على المدينة الغربية [نص مطبوع] / موسى عبد الالوي. 
  سم. 17×24ص. ;   180 -. 2008للنشر والتوزيع, 

 9789961909386ر.د.م.ك 

1-953-399/5, 1-953-399/1 

  عبد اللطيف, رشاد أحمد   .9767

القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  -تنمية المجتمع المحلي [نص مطبوع] / رشاد أحمد عبد اللطيف. 
 سم.  24ن ; ص. : غالف مصور باأللوا 438 -. 2007

SS/1-301-369/1, SS/1-301-369/2 



  عبد اللطيف, رشاد أحمد   .9768

 -تنظيم المجتمع و قضايا التعولم [نص مطبوع] : مداخل مهنية و نظريات عامة / رشاد أحمد عبد اللطيف. 

 م.س  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  396 -. 2007اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

SS/1-301-344/1, SS/1-301-344/2 

  عبد اللطيف, رشاد أحمد   .9769

اإلسكندرية :  -التنمية اإلجتماعية في إطار مهنة الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] / رشاد أحمد عبد اللطيف. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  336 -. 2007دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

SS/1-301-323/1, SS/1-301-323/2 

  عبد اللطيف, رشاد أحمد   .9770

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا  -البيئة و اإلنسان [نص مطبوع] : منظور, إجتماعي / رشاد أحمد عبد اللطيف. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   404 -. 2007الطباعة و النشر, 

SS/1-301-288/1, SS/1-301-288/2 

  طيف, رشاد أحمد عبد الل  .9771

اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية   -انحراف الصغار مسؤولية من؟ [نص مطبوع] / رشاد أحمد عبد اللطيف. 
 سم. 24ص. ;  332 -. 2007للشؤون الجامعية, 

SS/1-370-76/1 

  عبد اللطيف, كمال    .9772

  -. 2003يروت : مركز الوحدة العربية, ب -أسئلة النهضة العربية [نص مطبوع] : التاريخ / كمال عبد اللطيف. 

  سم. 24ص. ;  240

 9953431736ر.د.م.ك 

1-320-161/1 

  عبد اللطيف, محمد عبد الرحمن   .9773

القاهرة : مطبوعات   -عمر بن الخطاب و المعادلة اإلنسانية [نص مطبوع] / محمد عبد الرحمن عبد اللطيف. 
 سم.  22ص. ;  206 -. 1988ة, الشعب ; الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعي

1-922-3/1, 1-922-3/2 

  عبد اللطيف, محمد عبد الوهاب    .9774

/ محمد عبد  1موسوعة األمثال القرآنية [نص مطبوع] : من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة ابراهيم : ج.

  سم.  24ص. ;  608 -. 1993القاهرة : مكتبة اآلداب,  -الوهاب عبد اللطيف. 

 9772411032 ر.د.م.ك

1-220-53.1/1 

  عبد اللطيف, وجدي    .9775

هتاف الصامتين في زمن العولمة [نص مطبوع] : دراسة تتبعية لظاهرة الكتابة على السيارات في المجتمع  
ص. :  140 - . 2006القاهرة : دار ومكتبة اإلسراء,  -المصري / وجدي عبد اللطيف; محمد سعيد عبد المجيد. 

  سم.  24وان ; غالف مصور باألل

 9775265754ر.د.م.ك 



SS/1-301-255/1 

  عبد اللطيف، أميمة    .9776

 -السيطرة على اإلعالم [نص مطبوع] : االنجازات الهائلة للبيروباجندا / ناعوم تشومسكي; أميمة عبد اللطيف. 

  سم.24ص. : غالف ملون. ;  62 -. 2003القاهرة : مكتبة الشروق, 

 9770909017ر.د.م.ك 

1-659-26/1, 1-659-26/2 

  عبد اللطيف، بلحنيش   .9777

تأثير وسائل اإلتصال الجديدة على مستخدميها دراسة لعينة من مستخدمي الفايبر والواتس آب في الجزائر  
 117 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -العاصمة [نص مطبوع] / حمزة عبد اللطيف; بلحنيش عبد اللطيف. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -رماست

MMA.SH.210/1 

  عبد اللطيف، رشاد أحمد   .9778

 -تنمية المنظمات االجتماعية [نص مطبوع] : مدخل مهني لطريقة تنظيم المجتمع / رشاد أحمد عبد اللطيف. 

 سم.  24. : غالف مصور باأللوان ; ص 374 -. 2010االسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, 

SS/1-301-705/1 

  عبد اللطيف، رشاد أحمد   .9779

أسس طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] : مدخل دراسة المجتمع / رشاد أحمد عبد 
  24أللوان ; ص. : غالف مصور با 384 -. 2008االسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  -اللطيف. 

  سم.

 9775167876ر.د.م.ك 

SS/1-301-707/1, SS/1-301-707/2 

  عبد اللطيف، كمال   .9780

بيروت   -أسئلة الحداثة في الفكر العربي [نص مطبوع] : من إدراك الفارق الى وعي الذات / كمال عبد اللطيف. 
 سم. 17*24ص ;  320 -. 2009: لشبكة العربية لألبحاث والنشر, 

SH/1-189-87/1, SH/1-189-87/2 

  عبد اللطيف، محمد أحمد   .9781

أبرز المعالم األثرية و السياحية اإلسالمية و المسيحية في مصر و العالم [نص مطبوع] / محمد أحمد عبد 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 527 -. 2011القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  -اللطيف. 

 9789773277811ر.د.م.ك 

SH/1-913-18/1, SH/1-913-18/2 

  عبد اللطيف، محمد أحمد   .9782

 -. 2011االسكندرية : دار الوفاء,  -موسوعة المآذن العثمانية [نص مطبوع] / محمد أحمد عبد اللطيف. 

  سم.17سم.*24ص. : غالف مل.مص. ; 11343

 9789773279073ر.د.م.ك  -صور أشكال. 

1-703-10/5, 1-703-10/6 



  عبد اللطيف، مدحت عبد الحميد    .9783

 -الصحة النفسية و التفوق الدراسي [نص مطبوع] / مدحت عبد الحميد عبد اللطيف; عباس محمود عوض. 

  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  332 -. 2016اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

 9789772734750ر.د.م.ك   -ص.  332 -ص. 319بيبليو: 

SS/1-370-1057/1, SS/1-370-1057/2 

  عبد اللطيف،رشاد أحمد   .9784

االسكندرية : مؤسسة  -مهارات الممارسة العامة للخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] / رشاد أحمد عبد اللطيف. 
  سم. 24ص. : غالف مصور و باأللوان ;  352 -. 2008لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 3650315977ر.د.م.ك 

SS/1-301-595/1, SS/1-301-595/2 

  عبد هللا ، ابراهيم محمد   .9785

  -. 2016القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -مبادئ ترميم و حماية األثار [نص مطبوع] / ابراهيم محمد عبد هللا. 

  سم. 17*24ص. ;  244

 9789772736560ر.د.م.ك 

SH/1-913-45/1, SH/1-913-45/2 

  عبد هللا ، ابراهيم محمد   .9786

القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -ترميم و صيانة الفسيفساء األثرية [نص مطبوع] / ابراهيم محمد عبد هللا. 
  سم. 17*24ص. ;  484 -. 2515

 9789772739902ر.د.م.ك 

SH/1-913-46/1, SH/1-913-46/2 

  عبد هللا ، ابراهيم محمد   .9787

القاهرة : دار المعرفة   -[نص مطبوع] / ابراهيم محمد عبد هللا.  دراسات علمية فى عالج و صيانة األثار المعدنية
  سم. 17*24ص. ;  198 -. 2016الجامعية, 

 9789772736553ر.د.م.ك 

SH/1-913-47/1, SH/1-913-47/2 

  عبد هللا الحاج، مريم   .9788

المدية :  - الحاج. اإلغتراب النفسي وعالقته بالصحة النفسية لدى الجامعيين. [نص مطبوع] / مريم عبد هللا
  سم.  27*21ورقة ;  97 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1562/1 

  عبد هللا عيسان, صالحة   .9789

إتجاهات حديثة في التربية [نص مطبوع] / صالحة عبد هللا عيسان, عارف توفيق عطاري; و جيهة ثابت العاني.  
 سم.  24ص ;  415 -. 2007ار المسيرة للنشرو التوزيع, عمان : د -

SS/1-370-207/1, SS/1-370-207/2 

  عبد هللا, أحمد عزيز    .9790

حقائق تاريخية عن حكم وسياسة محمد*صلى هللا عليه وسلم* [نص مطبوع] : تبطل وترد على الحمالت المسيئة 



  سم. 24ص. ;  192 -. 2006ر األديب, الجزائر : دا -م) / أحمد عزيز عبد هللا. 632-609إليه(

 996179365xر.د.م.ك 

SH/1-230-43/1, SH/1-230-43/2 

  عبد هللا, بن عبد العزيز    .9791

 354 -. 1983بيروت : دار الغرب االسالمي,  -معلمة الفقه المالكي [نص مطبوع] / بن عبد العزيز عبد هللا. 

 سم.  24ص. ; 

SH/1-250-4/1 

  بد الغني بسيوني عبد هللا, ع  .9792

اإلسكندرية : منشأة   -النظم السياسية [نص مطبوع] : أسس التنظيم السياسي / عبد الغني بسيوني عبد هللا. 
  (الكتب القانونية).  -سم. 24ص. ; 397 -. 1991المعارف, 

 4003103977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-320-5/1, 1-320-5/2 

  عبد هللا, عبد الغني بسيوني   .9793

النظم السياسية [نص مطبوع] : دراسة لنظرية الدولة و الحكومة و الحقوق و الحريات العامة في الفكر اإلسالمي  
ص. ;  460 -. 2002اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -.  4ط. -و الفكر األوروبي / عبد الغني بسيوني عبد هللا. 

  سم. 24

 9770309729ر.د.م.ك 

1-320-91/1, 1-320-91/2 

  عبد هللا, عبد هللا عثمان   .9794

بيروت :  -أيديولوجيا العولمة [نص مطبوع] : من عولمة السوق الى تسويق العولمة / عبد هللا عثمان عبد هللا. 
  سم. 24ص ; 302 -. 2003دار الكتاب الجديد المتحدة, 

 4115299959ر.د.م.ك 

1-320-246/7, 1-320-246/1 

  عبد هللا, مجدي أحمد محمد   .9795

القاهرة : دار المعرفة   -علم النفس التربوي بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / مجدي أحمد محمد عبد هللا. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  386 -. 2006الجامعية, 

SS/1-150-79/1 

  عبد هللا, مجدي أحمد محمد   .9796

قته بالشخصية [نص مطبوع] : دراسة سيكومترية مقارنة / مجدي أحمد محمد عبد اإلتجاه نحو اإلنتحار و عال
 سم. 24ص. ;  326 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -هللا. 

SS/1-150-189/1, SS/1-150-189/2 

  عبد هللا, مجدي أحمد محمد   .9797

القاهرة : دار المعرفة   -أحمد محمد عبد هللا. مقدمة في سيكولوجية االتصال و اإلعالم [نص مطبوع] / مجدي  
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  416 -. 2016الجامعية طبع نشر و توزيع, 

SH/1-001.5-764/1, SH/1-001.5-764/2 



  عبد هللا, محمد عبد الفتاح محمد    .9798

  -/ محمد عبد الفتاح محمد عبد هللا.  األسس النظرية إلدارة المؤسسات اإلجتماعية [نص مطبوع] : نماذج تطبيقية

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  384 -. 2004اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

 378ص. - 367بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-41/1, SS/1-301-41/2 

  عبد هللا, محمد فتحي    .9799

اإلسكندرية : منشأة   -د ذكي غالي. أرسطو و المدارس المتأخرة [نص مطبوع] / محمد فتحي عبد هللا, ميال
  سم. 17*24ص. ;  324 -. 1998المعارف, 

 9770304611ر.د.م.ك 

SH/1-180-10/1 

  عبد هللا, محمد فتحي    .9800

اإلسكندرية : مؤسسة لورد   -مترجمو و شراح أرسطو عبر العصور [نص مطبوع] / محمد فتحي عبد هللا. 
  سم. 24ص. ;  286 -. 2001العالمية للشؤون الجامعية, 

 977327103xر.د.م.ك 

SH/1-180-9/1 

  عبد هللا, محمد محمود   .9801

االسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -األيام المباركة في القرآن والسنة [نص مطبوع] / محمد محمود عبد هللا. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ;  71 -[د.ت]. 

SH/1-210-20/1, SH/1-210-20/2 

  , محمد محمود عبد هللا  .9802

  -االسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, [د.ت].  -صيدلية النحل القرآنية [نص مطبوع] / محمد محمود عبد هللا. 

 (فيه شفاء للناس).  -سم.   24ص. : غالف مص. ;  135

SH/1-210-23/1, SH/1-210-23/2 

  عبد هللا, محمد محمود   .9803

االسكندرية : مؤسسة شباب   -لوم [نص مطبوع] / محمد محمود عبد هللا. جمال القرآن وهيمنته على التاريخ والع
 سم. 24ص. ;  95 -الجامعة, [د.ت]. 

SH/1-220-18/1 

  عبد هللا, محمد محمود   .9804

 -علم التجويد [نص مطبوع] : رياض السالكين في أحكام تالوة الكتاب المبين / محمد محمود عبد هللا. 

 سم. 24ص. : غالف ملون ;  124 -. 2001الجامعة,  االسكندرية : مؤسسة شباب

SH/1-220-13/1 

  عبد هللا, محمد محمود   .9805

 -. 2001اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -القرآن و عالم الحيوان [نص مطبوع] / محمد محمود عبد هللا. 

 سم. 24ص. ;  144

1-220-52/1 



  عبد هللا, محمد محمود   .9806

 -. 2002عمان : مؤسسة الوراق,  -ة و أصول القراءات [نص مطبوع] / محمد محمود عبد هللا. األحرف السبع

 سم. 24ص. ;  232

SH/1-220-26/1 

  عبد هللا, محمد محمود   .9807

عمان :  -الهندسة الوراثية في القرآن [نص مطبوع] : و أسرار الروح و خلق اإلنسان / محمد محمود عبد هللا. 
 سم. 24ص. ;  294 -. 2006مكتبة الحامد, دار و 

SH/1-220-83/1 

  عبد هللا، ابراهيم محمد   .9808

[د.م] : دار   -زخرفية / ابراهيم محمد عبد هللا. -فنية-ترميم اآلثار الخشبية [نص مطبوع] : عناصر معمارية
  سم.17سم*24ص. : غالف مل.مص. ; 300 -. 2014المعرفة الجامعية, 

 9789773278820ر.د.م.ك  -صور. 

1-745-15/1, 1-745-15/2 

  عبد هللا، إبراهيم محمد   .9809

القاهرة : مؤسسة  -وسائل حماية المقابر الفرعونية و مخاطر االكتشاف [نص مطبوع] / إبراهيم محمد عبد هللا. 
  ص.544 -. 2010لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 9789773277799ر.د.م.ك 

SH/1-913-19/13, SH/1-913-19/11 

  عبد هللا، إبراهيم محمد   .9810

( د.م ) : دار   -ترميم وعالج الفخار و الزجاج و القاشاني األثرى [نص مطبوع] / إبراهيم محمد عبد هللا. 
  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  272 -. 2012المعرفة الجامعية, 

 9789773278789ر.د.م.ك  - ص.  254 -ص. 221مالحق: 

SH/1-913-33/1, SH/1-913-33/2 

  عبد هللا، إبراهيم محمد   .9811

اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -ترميم وصيانة اآلثار الرخامية [نص مطبوع] / إبراهيم محمد عبد هللا. 
  سم.  17*24ص. : غالف مصور ;  398 -. 2014

 9789772738496ر.د.م.ك  -ص.  354-ص. 320ص. مالحق:  373 -ص. 355بيبليو: 

SH/1-745-37/1, SH/1-745-37/2 

  عبد هللا، أمال   .9812

 -تجليات التناص عند واسيني األعرج "رواية ذاكرة الماء" [نص مطبوع] / أمال عبد هللا, ف.الزهراء دروش. 

  .CDسم +  30*21ورقة ;  102  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA014/1 

  عبد هللا، أمال   .9813

عالقة الدافعية الدراسية بالتكيف والتحصيل الدراسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية بعد الجذع المشترك. [نص  



  سم.  27*21ورقة ;  99 -. 2012المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / أمال عبد هللا. 

 2012ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1602/1 

  عبد هللا، دالل    .9814

فاعلية القائم باإلتصال في تكريس الثقافة اإلتصالية في المؤسسات اإلستشارية [نص مطبوع] / سارة إيمان 
  سم.  27*21ورقة ;  106 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بلحوة; دالل عبد هللا. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1390/1 

  عبد هللا، عبد الفتاح لطفي   .9815

جغرافية الوطن العربي [نص مطبوع] : تحليل األبعاد الجغرافية لمشكالت الوطن العربي: األمن المائي و األمن 
سم. ;  17*25ص. :  304 -. 2015عمان : دار المسيرة,  -. 03ط. -الغذائي ....... / عبد الفتاح لطفي عبد هللا. 

  سم. 17*25

 9789957062934ر.د.م.ك  -ص.  291ص. المالحق:  304 -ص. 295بيبليو: 

SH/1-913-44/1, SH/1-913-44/2 

  عبد هللا، عصمت تحسين   .9816

 205 -. 2016عمان : دار الجنادرية,  -علم اجتماع الزواج واألسرة [نص مطبوع] / عصمت تحسين عبد هللا. 

  سم. 25ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789957610128ر.د.م.ك 

SS/1-301-1106/1, SS/1-301-1106/2 

  عبد هللا، مجدي أحمد محمد   .9817

القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -مقدمة في علم النفس المعرفي [نص مطبوع] / مجدي أحمد محمد عبد هللا. 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  369 -. 2016

 ص. 369بيبليو: 

SS/1-150-792/1, SS/1-150-792/2 

  عبد هللا، مجدي أحمد محمد   .9818

  -القاهرة : دار المعرفة الجامعية, ( د.ت ).  -علم النفس اإليجابي [نص مطبوع] / مجدي أحمد محمد عبد هللا.  

  سم. 17*24ص. ;  324

 ص. 322 -ص. 315بيبليو: 

SS/1-150-811/1, SS/1-150-811/2 

  عبد هللا، محمد قاسم    .9819

ص. :  504 -. 2008عمان : دار الفكر,   -ل إلى الصحة النفسية [نص مطبوع] / محمد قاسم عبد هللا. مدخ
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9957072420ر.د.م.ك 

SS/1-150-266/1, SS/1-150-266/2 

  عبد هللا، محمد محمود   .9820

ص. :  140 -. 2013عمان : دار غيداء,  -عبد هللا. المراهقة و العناية بالمراهقين [نص مطبوع] / محمد محمود 



  سم.  17*24غالف مصور. ; 

 9789957555674ر.د.م.ك   -ص.  140 -ص. 139بيبليو: 

SS/1-150-757/1, SS/1-150-757/2 

  عبد هللا، محمد محمود   .9821

كالت وحلول / محمد السلوك العدواني) مش -الكذب  -اإلضطرابات النفسية لألطفال [نص مطبوع] : (اإلكتئاب  
  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  177 -. 2016اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي,  -محمود عبد هللا. 

 9789777330572ر.د.م.ك   -ص.  171 -ص. 169بيبليو: 

SS/1-150-802/1, SS/1-150-802/2 

  عبد هللا، محمود مصطفى   .9822

ص. 160 -. 2008عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -عبد هللا.  اإلنسان و البيئة [نص مطبوع] / محمود مصطفى
 سم. 24: غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-554/1, SS/1-301-554/2 

  عبد هللا، منتهى عبد الحسن   .9823

القاهرة :  -اإلعالن و المرأة [نص مطبوع] : التأثير على السلوك الشرائي للمرأة / منتهى عبد الحسن عبد هللا. 
  سم. 17*24ص. : غالف مصور.إيض. ;  264 -. 2016لعربي للنشر و التوزيع, ا

 9789773192341ر.د.م.ك  -ص.  262 -ص. 255ص. المالحق:  254 -ص. 239بيبليو: 

SH/1-659-87/1, SH/1-659-87/2 

  عبد هللا،ابراهيم   .9824

 -. 2016القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -قواعد كتابة البحث في علم االثار [نص مطبوع] / ابراهيم عبد هللا. 

  سم. 17*24ص. ;  128

 9789772739394ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-48/1, SH/1-001.4-48/2 

  عبد هللا،حسن صالح الصغير    .9825

القاهرة : دار   -الجوانب الفقهية للقوامة الزوجية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / حسن صالح الصغير عبد هللا. 
 سم.  24ص. ;  211 -. 2007ةالجديدة, الجامع

SH/1-250-57/1 

  عبد هللا،رويدا زهير    .9826

ص. : 328 -. 2012عمان : دار البداية,  -علم النفس المدرسي المعاصر [نص مطبوع] / رويدا زهير عبد هللا. 
  سم. 24غالف مصور ; 

 9789957821203ر.د.م.ك 

1-370-959/1, 1-370-959/2 

  حسن  عبد هللا،ل  .9827

الجزائر : منشورات مخبر إدارة و تنمية  -مقاربة منظومية للبرامج التكوينية [نص مطبوع] / لحسن عبد هللا. 
  (دراسات في التربية و التنمية البشرية). -سم.  24ص. ; 216 -. 2010الموارد البشرية, 

 9789961992319ر.د.م.ك 



1-370-730/1, 1-370-730/10 

حمود عبد هللا،محمد م  .9828  

عمان :  -التجويد / محمد محمود عبد هللا. -الحفظ-التالوة : [Texte imprimé] أساليب تدريس القرآن الكريم
سم 17*24ص. ;  268 -. 2008دار الراية,  . 

ISBN 9789957499280 

SH/1-220-107/1 

  عبد المالك سالطنية   .9829

على التشريعات والمواثيق الدولية / عبد المالك  تاريخ النظم في الحضارات القديمة [نص مطبوع] : وأثرها
  سم.24: ملون ومصور ;  437ص. -. 2007الجزائر : دار الهدى : [د.ن],  -سالطنية. 

 9789947016510ر.د.م.ك 

sh1-953-798/1, sh1-953-798/2 

  عبد المجيد ، بخوش    .9830

الجزائر : مؤسسة رحال   -ش عبد المجيد. معارك ثورة التحرير المظفرة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / بخو
  سم. 16*23ص. : غالف مصور. ;  346 -. 2013نسيم رياض للنشر و التوزيع, 

 9789961990476ر.د.م.ك 

1-965-915.2/1, 1-965-915.2/2 

  عبد المجيد ، بخوش    .9831

الجزائر : مؤسسة رحال   -المجيد. معارك ثورة التحرير المظفرة [نص مطبوع] : الجزء االول / بخوش عبد 
  سم. 16*23ص. : غالف مصور. ;  341 -. 2013نسيم رياض للنشر و التوزيع, 

 9789961990469ر.د.م.ك 

1-965-915.1/1, SH/1-965-915.1/2 

  عبد المجيد ،زكريا رجب   .9832

  -. 1ط. -رجب عبد المجيد.  التاريخ المصري القديم الجزء الثاني [نص مطبوع] : عصر الدولة الحديثة / زكريا

 سم.  24ص ; 313 -. 2008االسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

1-953-387.2/2, 1-953-387.2/1 

  عبد المجيد, زكريا رجب   .9833

العمارة والفنون الكبرى في مصر القديمة [نص مطبوع] : عصر الدولة الحديثة الجزء الثاني / زكريا رجب عبد 
 سم.24ص ; 479 -. 2009دار المعرفة الجامعية,  مصر : -المجيد. 

1-720-11/4, 1-720-11/2 

  عبد المجيد, عصمت    .9834

 -. 2002القاهرة : دار الشروق,   -مواقف و تحديات في العالم العربي [نص مطبوع] / عصمت عبد المجيد. 

  سم. 24ص. ;  396

 9770908800ر.د.م.ك 

1-327-43/1 



  عبد المجيد, محمد إبراهيم   .9835

القاهرة :  -علم االجتماع [نص مطبوع] : النشأة و التطور, المشكالت االجتماعية / محمد إبراهيم عبد المجيد.  
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;    184 -. 2007مؤسسة رؤية, 

 9773871397ر.د.م.ك 

SS/1-301-441/1, SS/1-301-441/2 

  جيد، رانيا مرتضى محمد عبد الم  .9836

اإلسكندرية : المكتبة التربوية,  -التربية الجنسية والتوحد [نص مطبوع] / رانيا مرتضى محمد عبد المجيد. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  252 -. 2016

 9789777292719ر.د.م.ك 

SS/1-150-779/1, SS/1-150-779/2 

  عبد المجيد، زكاريا رجب   .9837

االسكندرية : دار   -رة و الفنون الكبرى [نص مطبوع] : في مصر القديمة / زكاريا رجب عبد المجيد. العما
  سم. 17سم*24ص. : مل.مص. ; 470 -. 2010المعرفة, 

 اشكال صور

1-726-16/1, 1-726-16/2 

  عبد المجيد، سامان    .9838

بيروت :  -. 2ط. -تيان شينو.  سنوات صدام [نص مطبوع] / سامان عبد المجيد, جورج مالبرونو; كريس
  سم. 24ص ; 231 -. 2007المؤسسة العربية للدراسات ; االردن : دار الفارس, 

 9789953369909ر.د.م.ك 

1-320-306/3, 1-320-306/1 

  عبد المحسن, عبد المحسن أحمد   .9839

لمحسن أحمد عبد قطوف اجتماعية من وحي الشريعة االسالمية [نص مطبوع] / عبده السيد الشريف; عبد ا 
ص. : غالف مصور باأللوان ;   360 -. 2012االسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية,  -المحسن. 

  سم. 24

 977156552ر.د.م.ك 

SS/1-301-833/1, SS/1-301-833/2 

  عبد المحمود، عباس أبوشامة    .9840

عمان : دار الحامد :  -عبد المحمود. العنف األسري في ظل العولمة [نص مطبوع] / عباس أبوشامة 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  155 -. 2014األكاديميون, 

 996096187ر.د.م.ك 

SS/1-362-19/1, SS/1-362-19/2 

  عبد المعطي ، ياسر يوسف   .9841

و العشرين /   بناء و تنمية المجموعات [نص مطبوع] : في المكتبات و مراكز العلومات في مطلع القرن الحادى
  سم. 17*24ص. ;  204 -. 2016الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -ياسر يوسف عبد المعطي. 

 9789773500803ر.د.م.ك 

SH/1-020-83/1, SH/1-020-83/2 



  عبد المعطي, حسن مصطفى    .9842

. 2004للنشر, القاهرة : دار السحاب  -األسرة و مشكالت األبناء [نص مطبوع] / حسن مصطفى عبد المعطي. 

 سم.  24ص . : غالف مصور ملون ;  280 -

SS/1-301-167/1, SS/1-301-167/2 

  عبد المعطي, عبد الباسط   .9843

القاهرة : رؤية للنشر و التوزيع,   -اتجاهات نظرية في علم االجتماع [نص مطبوع] / عبد الباسط عبد المعطي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  318 -. 2009

 9776174736م.ك ر.د.

SS/1-301-567/1, SS/1-301-567/2 

  عبد المعطي, عبد الباسط   .9844

القاهرة  -في النظرية المعاصرة لعلم االجتماع [نص مطبوع] / عبد الباسط عبد المعطي; عادل مختار الهواري. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  488 -. 1986: دار المعرفة الجامعية, 

 480ص. -. ص 478بيبليوغرافيا: 

SS/1-301-902/1 

  عبد المعطي, ياسر يوسف   .9845

مصر : دار الكتاب  -بحوث في علم االجتماع [نص مطبوع] : المرأة في المجتمع / ياسر يوسف عبد المعطي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  62 -. 2008الحديث, 

 977350055ر.د.م.ك 

SS/1-301-512/1, SS/1-301-512/2 

  عبد المعطي،ياسر يوسف.   .9846

القاهرة. :  -خدمات المعلومات. [نص مطبوع] : في المكتبات ومراكز المعلومات. / ياسر يوسف. عبد المعطي. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور. ; 136 -. 2005دار الكتاب الحديث., 

 9773501027ر.د.م.ك 

SH/1-020-93/1, SH/1-020-93/2 

  عبد المقصود, حسنية غنيمي   .9847

القاهرة  -المسؤولية االجتماعية لطفل ما قبل المدرسة [نص مطبوع] : دليل عمل / حسنية غنيمي عبد المقصود. 
 سم. 24ص. ;  256 -. 2002: دار الفكر العربي, 

SS/1-370-72/1 

  عبد المقصود, محمد إسماعيل   .9848

القاهرة : دار   -ماعية [نص مطبوع] / محمد إسماعيل عبد المقصود. استراتجيات تدريس الدراسات اإلجت
 سم. 24ص. ;  332 -. 2009المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-429/1, SS/1-301-429/2 

  عبد الملك, أنور    .9849

القاهرة : المجلس  -العظيم حماد.  الجدلية اإلجتماعية [نص مطبوع] / أنور عبد الملك; سامية الجندي; عبد
 ).916(المشروع القومي للترجمة ;  -سم.  24ص. : غالف ملون ;   636 -. 2005األعلى للثقافة, 



SS/1-301-258/1 

  عبد المنعم ، امال محمود   .9850

مود عبد  اإلرشاد النفسي األسري [نص مطبوع] : مواجهة الضغوط النفسية لدى أسر المتخلفين عقليا / امال مح
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  228 -. 2006القاهرة : مكتبة زهراء الشرق,  -المنعم. 

 9773142787ر.د.م.ك 

SS/1-150-23/1, SS/1-150-23/2 

  عبد المنعم, زينب محمد   .9851

ص. ;  448 -. 2007القاهرة : عالم الكتب,   -مسرح و دراما الطفل [نص مطبوع] / زينب محمد عبد المنعم. 
  سم. 17*24

 9772325489ر.د.م.ك 

1-792-36/6, 1-792-36/5 

  عبد المنعم،عفاف محمد   .9852

[د.م] : دار المعرفة  -القياس النفسي [نص مطبوع] : (قياس القدرات العقلية) / عفاف محمد عبد المنعم. 
 سم.  24ص. : غالف مصور. ;  285 -. 2015الجامعية, 

SS/1-150-796/1, SS/1-150-796/2 

  عبد المهيمن, أحمد   .9853

  -إشكالية التأويل بين كل من الغزالي و ابن رشد; تصدير عاطف العراقي [نص مطبوع] / أحمد عبد المهيمن. 

  سم. 24ص. ;  458 -. 2001اإلسكندرية : مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

 6016327977ر.د.م.ك 

SH/1-189-51/1, SH/1-189-51/2 

  عبد الناصر, جندلي    .9854

التنظير في العالقات الدولية بين االتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينية [نص مطبوع] / جندلي عبد الناصر.  
  سم.24ص ; 376 -. 2007الجزائر : دار الخلدونية,  -. 1ط. -

 9789961522042ر.د.م.ك 

1-327-150/1, 1-327-150/2 

  عبد النبي، بديعة    .9855

يم الخلقية من خالل "قناة الرسالة" [نص مطبوع] : دراسة وصفية تحليلية "لبرنامج قيمنا" / بديعة عبد النبي.  الق
  سم.  30*21ورقة ;  153 -.  2015المدية : جامعة المدية,  -

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

1/MMA.SH.219 

  عبد النور, إسراء    .9856

 320 -. 2015عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع,  -صناعة الخبر اإلذاعي [نص مطبوع] / إسراء عبد النور. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789957226435ر.د.م.ك  -. 319ص. -314بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-070-420/1, SH/1-070-420/2 



  عبد النور, ناجي    .9857

الجزائر :   -لجزائري من األحادية الى التعددية السياسية [نص مطبوع] / ناجي عبد النور. النظام السياسي ا
  سم. 24ص ;  313 -. 2006مديرية النشر لجامعة قالمة, 

 0995489961ر.د.م.ك 

1-320-222/1, 1-320-222/2 

  عبد النور, ناجي    .9858

  سم. 24ص ; 196 -. 2007لجزائر : دار العلوم, ا -المدخل الى علم السياسة [نص مطبوع] / ناجي عبد النور. 

 71590996197ر.د.م.ك 

1-320-268/1, 1-320-268/2 

  عبد النور، جبور    .9859

بيروت : دار العلم   -فرنسي الجزء األول / جبور عبد النور. -معجم عبد النور المفصل [نص مطبوع] : عربي 
  سم. 25ص. ;  1002 -للماليين, (د.ت). 

 9789953639338ر.د.م.ك 

SH/1-030-12.1/1, SH/1-030-12.1/2 

  عبد النور، جبور    .9860

بيروت : دار العلم   -فرنسي الجزء الثاني / جبور عبد النور. -معجم عبد النور المفصل [نص مطبوع] : عربي 
 سم. 25ص. ;  2032 -للماليين, (د.ت). 

SH/1-030-12.2/1, SH/1-030-12.2/2 

  عبد النور، نلجي    .9861

 -تجربة التعددية الحزبية و التحول الديموقراطي [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية في الجزائر / نلجي عبد النور. 

  سم. 24ص : غالف ملون ;   281 -. 2010القاهرة : دار الكتاب الحديث, 

 9773502510ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

1-320-467/1, 1-320-467/2 

  عبد الهادى، عبد اللطيف   .9862

القاهرة : المكتب الجامعي  -األندلس اإلسالمية سياسيا و حضاريا [نص مطبوع] / عبد اللطيف عبد الهادى. 
  سم. 24ص. : مل. ; 336 -. 2010الحديث, 

 9554560499ر.د.م.ك 

SH/1-953-580/1, SH/1-953-580/2 

  عبد الهادى،صالح    .9863

القاهرة :  -في العصر العباسي [نص مطبوع] / عبد الجبار ناجي; صالح عبد الهادى. الدولة العربية اإلسالمية 
 .17سم*24ص. : مل. ; 690 -.  2002مركز إسكندرية للكتاب, 

SH/1-953-554/1, SH/1-953-554/2 

  عبد الهادي ، عدلي محمد   .9864

عمان : دار اإلعصار العلمي :   -ي. بنك األسئلة في التصميم الجرافيكي [نص مطبوع] / عدلي محمد عبد الهاد
  سم. 17*24ص. ;  480 - . 2014مكتبة المجتمع العربي, 

 9789957832155ر.د.م.ك 



1-745-31/1, 1-745-31/2 

  عبد الهادي ، عدلي محمد   .9865

عمان : مكتبة المجتمع   -تكنولوجيا الخامات في التصميم الداخلي [نص مطبوع] / عدلي محمد عبد الهادي. 
  سم. 17*24ص. ;  348 -. 2014ربي, الع

 9789957525354ر.د.م.ك 

SH/1-720-42/1, SH/1-720-42/2 

  عبد الهادي السيد, عبد اللطيف    .9866

/ عبد   -عصر الجاهلية-[نص مطبوع] : جزيرة العرب قبل اإلسالم -الكتاب األول-موسوعة التاريخ اإلسالمي 

  سم.24ص. ; 233 -. 2008كتب الجامعي الحديث, القاهرة : الم -اللطيف عبد الهادي السيد. 

 9774380339ر.د.م.ك 

1-953-317.1/6, 1-953-317.1/7 

  عبد الهادي السيد, عبد اللطيف    .9867

م) / 631-ه10[نص مطبوع] : عصر النبوة وتأسيس الدولة اإلسالمي( -المجلد الثاني-موسوعة التاريخ اإلسالمي
  سم. 24ص. : مص.مل. ; 222 -. 2008القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,   -الهادي السيد.  عبد اللطيف عبد

 9774380347ر.د.م.ك 

1-953-317.2/6, 1-953-317.2/9 

  عبد الهادي حسين، محمد   .9868

بية اإلمارات العر -الذكاء العاطفي و ديناميات قوة التعلم اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد عبد الهادي حسين. 
 سم.17*24ص ; 273 -. 2007المتحدة : دار الكتاب الجامعي, 

1-150-668/1 

  عبد الهادي, جودت    .9869

 -. 2007عمان : دار الثقافة العلمية,   -مبادئ التوجيه و اإلرشاد النفسي [نص مطبوع] / جودت عبد الهادي. 

  سم.24ص. : غالف مصور ; 197

 6129169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-135/1, SS/1-370-135/2 

  عبد الهادي, جودت عزت   .9870

عمان : الدار العلمية الدولية   -اإلشراف التربوي [نص مطبوع] : مفاهيمه و أساليبه / جودت عزت عبد الهادي. 
  سم.24ص. : غالف مصور. ; 303 -. 2002للنشر, 

 7123169957ر.د.م.ك 

SS/1-370-87/1, SS/1-370-87/2 

  د فتحي عبد الهادي, محم  .9871

القاهرة : دار الثقافة العلمية,  -. 2ط. -مقدمة في علم المعلومات [نص مطبوع] / محمد فتحي عبد الهادي. 
 سم. 17*24ص ; 248 -. 2008

SH/1-020-134/1, SH/1-020-134/2 



  عبد الهادي, نبيل    .9872

ص. :  266 -. 2002زوري, بيروت : دار اليا -علم االجتماع التربوي [نص مطبوع] / نبيل عبد الهادي. 
 سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-113/1, SS/1-301-113/2 

  عبد الهادي, نبيل    .9873

 322 -. 2009األردن : دار اليازوري,  -مقدمة في علم االجتماع التربوي [نص مطبوع] / نبيل عبد الهادي. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 غلغ 

SS/1-301-541/1, SS/1-301-541/2 

  عبد الهادي, نبيل    .9874

عمان : دار المسيرة,  -مهارات في اللغة و التفكير [نص مطبوع] / نبيل عبد الهادي, عبد العزيز أبو حشيش. 
  سم. 24ص ;  319 -. 2003

 178069957xر.د.م.ك 

SS/1-150-112/1, SS/1-150-112/2 

  عبد الهادي، تبيل    .9875

ص : غالف    312 -. 2011عمان : اليازوري,  -االجتماعي [نص مطبوع] / تبيل عبد الهادي. تشكيل السلوك 
 سم. 24ملون ; 

SS/1-301-805/1, SS/1-301-805/2 

  عبد الهادي، جودت عزت   .9876

  -. 02ط. -نظريات اإلرشاد و العالج النفسي [نص مطبوع] / سعيد حسني العزة; جودت عزت عبد الهادي.  

  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  312 -. 2015الثقافة العلمية,   عمان : دار

 9789957169022ر.د.م.ك   -ص.  312 -ص. 309بيبليو: 

SS/1-150-780/1, SS/1-150-780/2 

  عبد الهادي، عدلي محمد   .9877

عمان :  -نظرية اللون [نص مطبوع] : مبادئ في التصميم / محمد عبد هللا الدرايسة; عدلي محمد عبد الهادي. 
  سم. 17*24ص ;  295 - . 2011مكتبة المجتمع العربي, 

 9789957525262ر.د.م.ك 

1-745-8/1, 1-745-8/2 

  عبد الهادي، عدلي محمد   .9878

عمان : مكتبة المجتمع   -الزخرفة اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد عبد هللا الدرايسة; عدلي محمد عبد الهادي. 
  سم.17سم*24ف مل.مص. ; ص. : غال282 -. 2014العربي, 

 9789957833442ر.د.م.ك  -ص.  281أشكال بيبليو: 

1-745-19/1, 1-745-19/2 

  عبد الهادي، محمد فتحي.   .9879

 -. 2001االسكندرية : دار الثقافة العلمية.,  -مبادئ التصنيف [نص مطبوع] / محمد فتحي. عبد الهادي. 

 .). 4كتبات والمعلومات (سلسلة الم -سم. 24ص. : عالف ملون. ; 231



SH/1-020-15/1, SH/1-020-15/2 

  عبد الهادي، نبيل    .9880

 -/ نبيل عبد الهادي.  Psychology of groupsحركاتها = -سيكولوجية الجماعات [نص مطبوع] : تشكيلها

 سم. 24ص ; 352 -. 2013عمان : الرضوان, 

1-150-639/1, 1-150-639/2 

  عبد الهادي، نبيل    .9881

األردن : األهلية للنشر و التوزيع,   -طور اللغة عند األطفال [نص مطبوع] / نبيل عبد الهادي, حسين الدراويش. ت
 سم. 24ص. ; 231 -[د.ت]. 

1-370-291/1, 1-370-291/2 

  عبد الهادي،جودت    .9882

دار الثقافة العلمية,   األردن : -. 1ط. -نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية [نص مطبوع] / جودت عبد الهادي. 
  سم.17سم*24ص : غالف مصور ; 296 -. 2007

 9957161369ر.د.م.ك 

1-370-524/3, 1-370-524/2 

  عبد الهادي،جودت عزت   .9883

عمان : دار الثقافة العلمية,   -. 4ط. -مبادئ التوجيه و اإلرشاد التفسي [نص مطبوع] / جودت عزت عبد الهادي. 
  سم. 24صور ; ص. : غالف م197 -. 2012

 9957167202ر.د.م.ك  -. 197-196بيبليوغرافيا:ص.

1-370-981/1, 1-370-981/2 

  عبد الهادي،محمد فتحي.   .9884

القاهرة. : الدار   -البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلومات. [نص مطبوع] / محمد فتحي. عبد الهادي. 
  (علم المكتبات والمعلومات المعاصر). - سم. 24ملون. ; ص. : غالف 254 -. 2002المصرية اللبنانية., 

 977270766ر.د.م.ك 

SH/1-020-80/1, SH/1-020-80/2 

  عبد الهادي،محمد فتحي.   .9885

  -مصادر المعلومات المرجعيةفي اإلنسانيات [نص مطبوع] / محمد فتحي. عبد الهادي, عبد المجيد. بوعزة. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 178 -. 2003ة., القاهرة. : الدار المصرية اللبناني

 9772707772ر.د.م.ك 

SH/1-020-109/1, SH/1-020-109/2 

  عبد الهادي،محمد فتحي.   .9886

 -المصادر المرجعية . [نص مطبوع] : في اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية. / محمد فتحي. عبد الهادي. 

 سم. 24ص. : غالف ملون. ; 184 -. 2001االسكندرية. : دار الثقافة العلمية., 

SH/1-020-111/1 

  عبد الهادي،محمد فتحي.   .9887

القاهرة : الدار المصرية   -المكتبات والمعلومات في عالم جديد [نص مطبوع] / محمد فتحي. عبد الهادي. 



  سم.24ص : غالف ملون ; 246 -. 2007اللبنانية, 

 9774271629ر.د.م.ك 

SH/1-020-136/1, SH/1-020-136/2 

  عبد الواحد،خالد    .9888

 -. 2008[د.م] : دار الكتاب,  -نهاية إسرائيل و الواليات المتحدة االمريكية [نص مطبوع] / خالد عبد الواحد. 

 سم.24ص ; 607

1-320-140/1, 1-320-140/2 

  عبد الوهاب شبلي، نعيم   .9889

امل مع المشكالت الفردية واألسرية من منظور إداري واجتماعي [نص  الضغوط الحياتية المعاصرة والتع
ص. : غالف مصور باأللوان ;  202 -. 2011القاهرة : المكتبة العصرية,  -مطبوع] / نعيم عبد الوهاب شبلي. 

  سم. 24

 9789774102420ر.د.م.ك 

SS/1-301-842/1, SS/1-301-842/2 

  عبد الوهاب, شكري    .9890

[نص مطبوع] : دراسة تحليلية ألصول الكتابة المسرحية و التعريف بالمأساة اإلغريقية /  النص المسرحي
 سم. 24ص. ;  234 -. 1997اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث,  -شكري عبد الوهاب. 

1-792-19/1, 1-792-19/2 

  عبد الوهاب, شكري    .9891

االسكندرية : مؤسسة حورس  -شكري عبد الوهاب.  دراسة تحليلية األصول [نص مطبوع] : النص المسرحي /
  (سلسلة المسرح). -سم.  24ص. ;  353 -. 2006الدولية, 

 9773680978ر.د.م.ك 

1-792-77/1, 1-792-77/2 

  عبد الوهاب, شكري    .9892

  االسكندرية : مؤسسة حورس الدولية, -تاريخ و تطور العمارة المسرحية [نص مطبوع] / شكري عبد الوهاب. 

  سم. 24ص. ;  762 -. 2007

 9773681457ر.د.م.ك 

1-792-37/1, 1-792-37/2 

  عبد الوهاب, شكري    .9893

اإلسكندرية : مؤسسة  -األسس العلمية و النظرية لإلخراج المسرحي [نص مطبوع] / شكري عبد الوهاب. 
  سم. 24ص. ;  414  -. 2007حورس الدولية للنشر, 

 9773681471ر.د.م.ك 

1-792-35/1, 1-792-35/10 

  عبد الوهاب، محمد رفعت   .9894

  -النظم السياسية و القانون الدستوري [نص مطبوع] / حسين عثمان محمد عثمان; محمد رفعت عبد الوهاب. 

 سم.  17*24ص. : غالف ملون. ;  381 -. 2001اإلسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, 



1-320-3/1, 1-320-3/2 

  ن حسني* عبد الوهاب،حس  .9895

كتاب آداب المعلمين [نص مطبوع] : لمحمد بن سحنون / حسن حسني* عبد الوهاب, محمد العروسي المطوي. 
 سم.24ص ; 193 -تونس : دار الكتب الشرقية, [د.ت].  -

  عبد حسين، محمد    .9896

لم [نص مطبوع] :  تاريخ الشرق األوسط الجديد و القديم في موازين العرب و اليهود و القوى العظمى في العا
ص. : 266 -. 2011عمان : دار الرية للنشر و التوزيع,  -دراسة تارخية تحليلية نقدية / محمد عبد حسين. 

  سم. 24غالف ملون ; 

  9789957544423ر.د.م.ك 

SH/1-953-575/1, SH/1-953-575/2 

  عبد حسينن محمد    .9897

طرق و أساليب القياس /   -األهمية و التأثير  -ة و التكوين النشأ -سيكولوجيا الرأي العام [نص مطبوع] : المفهوم 
ص. : غالف مصور. ;  147 -. 2012عمان : دار الراية للنشر و التوزيع,  -خالد أبو سمرة; عبد حسينن محمد. 

  سم. 17*24

 9789957544355ر.د.م.ك  -ص.  147 -ص. 145بيبليوغرافيا : 

1-320-497/1, 1-320-497/2 

  ه, وائل محمد عبد رب  .9898

ص. : غالف مصور 358 -. 2007عمان : دار يافا العلمية,  -تاريخ الفن [نص مطبوع] / وائل محمد عبد ربه. 
 سم.24; 

1-792-45/1, 1-792-45/2 

  عبد ربه، هبة عبد الحليم   .9899

اإلسكندرية :   -ه. البرنامج العالجي / هبة عبد الحليم عبد رب-التشخيص -النشاط الزائد [نص مطبوع] : األسباب
  سم. 24ص. : غالف مصور وملون ;  372 -. 2014دار الجامعة الجديدة, 

 9789777290258ر.د.م.ك 

SS/1-150-864/1, SS/1-150-864/2 

  عبد يحيى،عماد    .9900

عمان : دار دجلة,   -البنى و الدالالت في لغة القصص القرآني [نص مطبوع] : دراسة فنية / عماد عبد يحيى. 
  سم.17* 24ص ;  439 -. 2009

 2053719957ر.د.م.ك 

SH/1-220-63/1, SH/1-220-63/2 

  عبدات،روحي    .9901

عمان : اليازوري,  -. 1ط. -التقييم النفسي التربوي في ميدان التربية الخاصة [نص مطبوع] / روحي عبدات. 
 سم . 24ص. ; 366 -. 2010

1-370-749/1, 1-370-749/2 

  عبدات،مروح روحي   .9902

 -اإلساءة الموجهة للمعاقين [نص مطبوع] : األسباب و استراتيجيات الوقاية و العالج / مروح روحي عبدات. 



  سم. 24ص. ; 192 -. 2011عمان : دار مجدالوي,  -. 1ط.

 9789957023959ر.د.م.ك 

1-362-3/7, 1-362-3/8 

  عبدأسعيد، محمد فايز    .9903

 180 -. 1986بيروت : دار الطليعة,  -. 2ط  -قضايا علم السياسة العام [نص مطبوع] / محمد فايز عبدأسعيد. 

 سم. 17*24ص ; 

1-320-377/1, 1-320-377/2 

  عبدالجليل، عبد القادر    .9904

عمان : دار صفاء,   -تية [نص مطبوع] : موسيقى الشعر العربي / عبد القادر عبدالجليل. هندسة المقاطع الصو
 سم. 17*24ص ;  390 -. 2010

1-780-10/1, 1-780-10/2 

  عبدالفتاح، محمود سمير   .9905

ث  التنظيم القانوني و االجتماعي لالسرة [نص مطبوع] : في ظل احكام الشريعة و القانون الوضعي وملحق باحدا
القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -باحداث الفواتيت و القرارات المنظمة لالحوال ... / محمود سمير عبدالفتاح. 

 سم.  24ص. : غالف ملون ;  370 -. 2005

SS/1-301-744/1, SS/1-301-744/2 

  عبدالقادر، ناجي    .9906

وثيقية ، تحليلية ، وصفية ، وتاريخية  إدارة الشموس على حياة و أعمال السنوسي [نص مطبوع] : دراسة ت
ص.  553 -. 2011الجزائر : دار كردادة,  -لعصر وحياة العالمة محمد بن يوسف السنوسي / ناجي عبدالقادر. 

  (من كنوز تراث الجزائر : من كنوز تراث الجزائر). -سم.  17*24; 

 9789961999271ر.د.م.ك 

1-920-55/1 

  عبداللطيف، وجدي شفيق   .9907

القاهرة : دار و مكتبة  -علم االجتماع [نص مطبوع] : الحضري و الصناعي / وجدي شفيق عبداللطيف. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باألألوان ;  464 -. 2007االسراء للطبع و النشر و التوزيع, 

 977609340Xر.د.م.ك 

SS/1-301-787/1, SS/1-301-787/2 

  عبدالمحسن، إيناس مصطفى    .9908

القاهرة :  -آثار العصر المتأخر [نص مطبوع] / حسنى عبد الرحيم حسن; إيناس مصطفى عبدالمحسن. فنون و
 سم. 17*24ص ;  252 -. 2010مؤسسة لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

1-709-16/1, 1-709-16/2 

  عبدلي، لخضر    .9909

. 2011الجزائر : ابن النديم,  -عبدلي.  التاريخ السياسي والحضاري لدولة بني عبد الواد [نص مطبوع] / لخضر

  سم. 24X 30ص. ;  400 -

 9789931902508ر.د.م.ك 



1-965-508/1, 1-965-508/2 

  عبدلي،لخضر    .9910

الجزائر   -م / لخضر عبدلي. 1236- 1554ه [نص مطبوع] : 633-962تاريخ مملكة تلمسان في عهد بني زيان 
  سم.17سم*24لون و مصور ; ص. : غالف م864 -. 2011: دار األوطان, 

 9789947983201ر.د.م.ك 

1-965-519/1 

  عبدمهدي،عباس   .9911

ليبيا : جامعة  -. 02ط -مدخل إلى اإلدارة التربوية [نص مطبوع] / عبد هللا بالقاسم العرفي; عباس عبدمهدي. 
  سم. 17×24ص. ;  266 -. 2008قان يونس, 

 995924119ر.د.م.ك 

1-370-513/2, 1-370-513/3 

  عبده علي, رمضان    .9912

حضارة مصر القديمة منذ أقدم العصور حتى نهاية عصور األسرات الوطنية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / 
ص. : غالف ملون ;  700 -. 2004مصر : مطابع المجلس األعلى لآلثار,  -رمضان عبده علي, زاهي حواس. 

  ة : مشروع المائة كتاب). (سلسلة الثقافة األثرية و التاريخي -. 17سم*24

 5789305977ر.د.م.ك 

SH/1-953-154.2/1, SH/1-953-154.2/2 

  عبده علي, رمضان    .9913

حضارة مصر القديمة منذ أقدم العصور حتى نهاية عصور األسرات الوطنية [نص مطبوع] : الجزء األول / 
ص. : غالف ملون ;  670 -. 2004 مصر : مطابع المجلس األعلى لآلثار, -رمضان عبده علي, زاهي حواس. 

  (سلسلة الثقافة األثرية و التاريخية : مشروع المائة كتاب).  -سم. 17*24

 2771305977ر.د.م.ك 

SH/1-953-154.1/1, SH/1-953-154.1/2 

  عبده, الشيخ محمد   .9914

ص. ;  208 -. 1960القاهرة : مكتبة القاهرة,  -. 17ط.  -رسالة التوحيد [نص مطبوع] / الشيخ محمد عبده. 
 سم. 19

1-210-262/1 

  عبده, خالد جمال    .9915

القاهرة :  -اإلعالم البديل على األنترنت [نص مطبوع] : فلسفة جديدة في اإلعالم و اإلتصال / خالد جمال عبده. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  234 -. 2016المكتب العربي للمعارف, 

 9789772769629ر.د.م.ك  -. 234ص. -219بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-001.5-750/1, SH/1-001.5-750/2 

  عبده, عبد هللا كامل موسى   .9916

القاهرة  -العباسيون [نص مطبوع] : وآثارهم المعمارية في العراق ومصر وإفريقيا / عبد هللا كامل موسى عبده. 
  سم. 24ملون ;  ص. : غالف مصور : 374 -. 2002: دار اآلفاق العربية, 

 9010344977ر.د.م.ك  -. 242-233ص: -بيبليوغرافيا ص 232-216ص: -كشافات ص



1-720-9/1, 1-720-9/2 

  عبده, عزيزة    .9917

القاهرة : دار   -اإلعالم السياسي و الرأي العام [نص مطبوع] : دراسة في ترتيب األولويات / عزيزة عبده. 
  سم. 17*24ص. ;  428 -. 2004الفجر للنشر و التزيع, 

 9773580334ر.د.م.ك 

SH/1-001.5-77/1, SH/1-001.5-77/2 

  عبده, موفق محمد    .9918

 -. 2005عمان : (د.ن),  -نظام الضرائب في الفقه االقتصادي اإلسالمي [نص مطبوع] / موفق محمد عبده. 

 سم. 24ص. ;  550

1-250-52/1 

  عبده، محمود   .9919

دمشق : دار  -مطبوع] : رحلة النهاية ...أم الخلود من االعتقال إلى اإلعدام / محمود عبده. صدام حسين [نص 
  سم. 17*24ص ;   359 -. 2007الكتاب العربي, 

 977376284ر.د.م.ك 

1-320-356/3, 1-320-356/1 

  عبده، محمود يوسف مصطفى    .9920

القاهرة : مركز جامعة القاهرة,  -عبده. مقدمة في العالقات العامة [نص مطبوع] / محمود يوسف مصطفى 
  سم.x7سم24ص. ;  200 -. 2004

 9772238942ر.د.م.ك 

1-659-43/1, 1-659-43/2 

  عبدون، محمد   .9921

تأثير تكنولوجيا المعلومات على المتاحف المتحف العمومي الوطني لآلثار بسطيف [نص مطبوع] / حمزة قاسم; 
  سم. 30*21ورقة ;  82 -. 2015دية, المدية : جامعة الم -محمد عبدون. 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.117/1 

  عبدي، مريم    .9922

المدية : جامعة  -العود لالنحراف وعالقته بالظروف األسرية [نص مطبوع] / لمياء بن قرميط; مريم عبدي. 
  سم. 27*21ورقة ;  134 -. 2019المدية, 

 2019علم االجتماع : المدية : ل م د :  -ماستر

MMA.SS.1474/1 

  عبدي، نصيرة    .9923

المدية : جامعة  -دور اإلعالم المحلي في نشر الوعي البيئي [نص مطبوع] / مريم شبايكي; نصيرة عبدي. 
  سم. 30*21ورقة ;  155 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.501/1 



  عبروس ، حسين    .9924

ص. ;  110 -. 2013الجزائر : موفم للنشر,  -أدب الطفل و فن الكتابة [نص مطبوع] / حسين عبروس. 
  سم. 23*15

 9789931002376ر.د.م.ك 

SS/1-370-1103/1, SS/1-370-1103/2 

  عبري، حفيظة    .9925

 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -وع] / حفيظة عبري. اإلتصال الخارجي وأثره على اآلداء الوظيفي [نص مطب

  سم.  30*21ورقة ;  153

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.522/1 

  عبس, محمد يسرى إبراهيم   .9926

لمتحف التراث  متاحف التراث الشعبي و الجذب السياحي [نص مطبوع] : دراسة في أنثروبولوجيا المتاحف
 24ص. ;  392 -. 2004القاهرة : الملتقى المصري لإلبداع و التنمية,  -السيناوي / محمد يسرى إبراهيم عبس. 

  ). 8(سلسلة الدراسات السياحية و المتحفية ;  -سم. 

 9775890799ر.د.م.ك 

SS/1-301-264/1 

  عبوب، عبد النور    .9927

بالمؤسسة الصناعية. [نص مطبوع] / عبد النور عالن; عبد النور  الرضى الوظيفي وعالقته بأداء العاملين
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -عبوب. 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1653/1 

  عبوب، فايزة    .9928

المدية :  -اإلقـتصادية الجزائرية [نص مطبوع] / فايزة عبوب. إستخدام تكنولوجيا اإلتصال الحديثة في المؤسسة 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  93 -. 2014جامعة المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA110/1 

  عبود, عبد الغني   .9929

العالمي الجديد [نص مطبوع] / عبد الغني عبود, التربية المقارنة و األلفية الثالثة األيديولوجيا و التربية و النظام 
 -سم. 24ص. ; 540 -. 2000القاهرة : دار الفكر العربي,  -. 1ط. -بيومي ضحاوى, عادل عبد الفتاح سالمة. 

  ). 13(سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس الكتاب

 9771013289ر.د.م.ك 

1-370-407/4, 1-370-407/5 

  عبود، حارث    .9930

 -. 2009عمان : دار وائل للنشر,   -. 1ط. -صال التربوي [نص مطبوع] / حارث عبود; نرجس حمدي. اإلت

  سم. 17*  24ص. : غالف ملون ;  292

 9789957117696ر.د.م.ك 

1-370-613/1, 1-370-613/2 



  عبود، حنا    .9931

 17*24ص ; 385 -. 2009, دمشق : اتحاد الكتاب العرب -الميثولوجيا العالمية [نص مطبوع] / حنا عبود. 

 ).4(سلسلة الدراسات ;  -سم. 

1-398-6/1, 1-398-6/2 

  عبود، محمد فتحي فهمي   .9932

القاهرة :   -بناء مكنز عربي في مجال علم اللغة [نص مطبوع] : المنهج والتطبيق / محمد فتحي فهمي عبود. 
  سم.  24;  ص. : غالف ملون 290 -). 2004الدار المصرية اللبنانية, (حوالي

 9772708450ر.د.م.ك 

SH/1-020-68/1, SH/1-020-68/2 

 عبود،عبد الغني    .9933

القاهرة : دار   -مدخل لدراسة التربية المقارنة / عبد الغني عبود.  : [Texte imprimé] األيديولوجيا و التربية
سم 17*24ص. ;  604 -. 1976الفكر العربي,  . 

SS/1-370-1120/1 

  سيف الدين  عبودي،   .9934

 -م) [نص مطبوع] / بالل حجاج; سيف الدين عبودي. 1051-947ه/443-336دور األسرة الكلبية في صقلية (

  سم.  27*21ورقة ;  156  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1093/1 

  عبودي، نزيهة   .9935

م) [نص مطبوع] / فراح سالم;   10-09ه/04-03بالد الشام وآثارها من خالل القرنيين (الحركات اإلنفصالية في 
  سم. 30*21ورقة ;  170 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -نزيهة عبودي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.767/1 

  عبيد, آالء محمد   .9936

  سم.  24ص ;  352 -. 2006عمان : دار صفاء,  -الء محمد عبيد. البرمجة اللغوية العصبية [نص مطبوع] / آ

 0249249957ر.د.م.ك 

SS/1-150-147/1, SS/1-150-147/2 

  عبيد, منصور الرفاعي    .9937

 -. 2001القاهرة : الدار الثقافية للنشر,  -نظام الحكم في اإلسالم [نص مطبوع] / منصور الرفاعي عبيد. 

  سم.24ص ; 183

 6044339977ر.د.م.ك 

1-953-134/1, 1-953-134/2 

  عبيد, منصور الرفاعي    .9938

ص. ;  83 -. 2002القاهرة : الدار الثقافية للنشر,  -القصص الهادف [نص مطبوع] / منصور الرفاعي عبيد. 
  سم. 20

 011339977ر.د.م.ك ×



SH/1-210-21/1, SH/1-210-21/2 

  عبيد, منصور الرفاعي    .9939

 144 -. 2004القاهرة : مركز الكتاب للنشر,  -] : آدابه و أهدافه / منصور الرفاعي عبيد. الحوار [نص مطبوع 

  سم.  24ص. ; 

 9772942798ر.د.م.ك 

SH/1-210-49/1, SH/1-210-49/2 

  عبيد, منصور الرفاعي    .9940

تب العربي القاهرة : المك -المرأة العربية و تفاعلها االجتماعي [نص مطبوع] / منصور الرفاعي عبيد. 
  سم. 24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  364 -. 2016للمعارف, 

 9789772769216ر.د.م.ك 

SS/1-301-1099/1, SS/1-301-1099/2 

  عبيد، طه خضر    .9941

ص. : 295 -.  2010عمان : دار الفكر,  -[نص مطبوع] / طه خضر عبيد.  1453-324تاريخ الدولة البيزنطية
  سم.24مص.مل. ; 

 9789957076740ر.د.م.ك  -ص. 295-ص281ص -.صبيبليو

1-953-544/4, 1-953-544/5 

  عبيد، ماجدة بهاء الدين   .9942

عمان : دار صفاء للنشر و  -وقفة مع الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] / ماجدة بهاء الدين عبيد; حزامة جودت. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  304 -. 2010التوزيع, 

 9789957241267ر.د.م.ك 

SS/1-301-740/1, SS/1-301-740/2 

  عبيد، ماجدة بهاء الدين السيد   .9943

ص : 352  -. 2007عمان : دار صفاء,  -. 2ط -اإلعاقة العقلية [نص مطبوع] / ماجدة بهاء الدين السيد عبيد. 
  سم. 24غالف ملون ; 

 9957402987ر.د.م.ك 

1-362-10/10, 1-362-10/3 

  عبيد، مصطفى    .9944

م [نص مطبوع] : دراسة في مشاريع و   1870 - 1833الفكر االستعماري السانسيموني في مصر و الجزائر 
 -نشاط السانسيمونيين بمصر و تجربة توماس ( إسماعيل ) أوربان و أثرها في الجزائر / مصطفى عبيد. 

(وزارة   -سم.  17*25. : غالف مل. ; ص  208 -. 2013الجزائر : دار المعرفة الدولية للنشر و التوزيع, 
  الثقافة الجزائر).

 9789931347101ر.د.م.ك 

SH/1-965-824/3, 1-965-824/1 

  عبيد، منصور الرفاعي محمد   .9945

اإلسكندية : مركز اإلسكندرية,  -حقوق اإلنسان العامة في اإلسالم [نص مطبوع] / منصور الرفاعي محمد عبيد. 
  سم. 24;  ص. : إيض. 336 -. 2007

 2120388977ر.د.م.ك 



SH/1-210-75/1 

  عبيد، هبة   .9946

 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  240 -. 2007عمان : اليازوري,  -لغة العيون [نص مطبوع] / هبة عبيد. 

 سم.

SS/1-150-217/1, SS/1-150-217/2 

 عبيد،إسحاق    .9947

فرانيس بيكون / إسحاق -توماس مور-الفارابي-أفالطون -ذاعند جواتما بو : [Texte imprimé] المدينة الفاضلة
سم 17*24ص. ;  64 -. 2000القاهرة : دار الفكر العربي,  -عبيد.  . 

ISBN 9771012363 

SH/1-180-1/1 

  عبيد،وليم    .9948

استراتيجيات التعليم و التعلم في سياق ثقافة الجودة [نص مطبوع] : اطر مفاهيمية و نماذج تطبيقية = 
strategies of teaching and learning in the context the culture of quality : concepts  &

applications  .ص. : غالف  284 -. 2009األردن : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -/ وليم عبيد
 سم.17×24مصور و ملون ; 

1-370-475/23, 1-370-475/24 

   عبيدات, سهيل أحمد  .9949

عمان : جدارا للكتاب العالمي ; األردن :   -. 1ط.  -إعداد المعلمين وتنميتهم [نص مطبوع] / سهيل أحمد عبيدات. 
  سم.24ص. ; 313 -. 2007عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 

 9957466836ر.د.م.ك 

1-370-389/3, 1-370-389/1 

  عبيدات, محمود سالم    .9950

 263 -. 2008عمان : دار المناهج,  -حدثين [نص مطبوع] / محمود سالم عبيدات. تاريخ الحديث ومناهج الم

  سم.  24ص. ; 

 9957182005ر.د.م.ك 

SH/1-230-11/1, SH/1-230-11/2 

  عبيدات،ذوقان    .9951

استراتيجيات التدريس في القرن الحادي و العشرين [نص مطبوع] : دليل المعلم و المشرف التربوي / ذوقان  
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 461 -. 2007عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -عبيدات. 

 9957074814ر.د.م.ك 

1-370-678/1, 1-370-678/2 

  عبيدي، فاطيمة   .9952

دور اإلتصال المسؤول في تجسيد المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة الخدماتية تجاه مواردها البشرية [نص  
سم +  29*21ورقة ;  99 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -اطيمة عبيدي. مطبوع] / صابرينة بوخويدم; ف

CD.  

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر



MMA.SH.1952 

  عبيدي، محمد    .9953

ص. : غالف مصور ;  176 -. 2000الجزائر : دار بوحالة,  -علم النفس العام [نص مطبوع] / محمد عبيدي. 
 سم. 23

SS/1-150-233/1, SS/1-150-233/2 

  عتاق، سهيلة    .9954

موقف الدولة العثمانية من اإلحتالل الفرنسي للجزائر من خالل كتاب السياسة العثمانية تجاه اإلحتالل الفرنسي 
 124 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -م) [نص مطبوع] / رحمة شارفي; سهيلة عتاق. 1827/1847للجزائر (

  سم.  27*21ورقة ; 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1340/1 

  عتر، نور الدين    .9955

دراسات تطبيقية فى الحديث النبوي [نص مطبوع] : الصلوات الخاصة، الزكاة، الصيام، الحج، المعامالت المالية  
 سم. 24ص. ;  471 -. 1975[د.م] : مديرية الكتب الجامعية,  -نور الدين عتر.  /

1-210-149/1 

  عتمان،أحمد   .9956

 -. 1993بيروت : مكتبة لبنان,   -المصادر الكالسيكية لمسرح توفيق الحكيم [نص مطبوع] / أحمد عتمان. 

 سم.22ص ; 345

1-792-71/1, 1-792-71/2 

  عتيق، عمرعبد الهادي    .9957

عمان :  -يقاع / عمرعبد الهادي عتيق. ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم [نص مطبوع] : التركيب والرسم واال
  سم. 17*24ص. ;  469 -. 2010عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع : جدار للكتاب العالمي, 

 9789957701949ر.د.م.ك 

1-220-180/1, 1-220-180/2 

  عتيق، هيم    .9958

  -ع] / عيسى حديد; هيم عتيق. العملة الجزائرية في العهد العثماني من خالل متحف اآلثار القديمة [نص مطبو

  سم.  30*21ورقة ;  109  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.164/1 

  عثامنة،محسن   .9959

ص. 418 -. 2010إربد : مؤسسة حماده للدراسات الجامعية,  -الطفولة المبكرة [نص مطبوع] / محسن عثامنة. 
  سم. 24; 

 97899574913505ر.د.م.ك 

1-370-778/1, 1-370-778/2 



  عثمان ، عثمان ابو زيد   .9960

 166 -. 2014عمان : دار الحامد,  -وسائل اإلعالم و العنف السري [نص مطبوع] / عثمان ابو زيد عثمان. 

  سم. 17*24ص. ; 

 9786038006184ر.د.م.ك 

SS/1-301-1004/1, SS/1-301-1004/2 

  ثمان ، محمد سعد حامد ع  .9961

القاهرة  -اإلكتئاب [نص مطبوع] : و عالقته بتقدير الذات و معنى الحياة لدى الشباب / محمد سعد حامد عثمان. 
  سم. 17*24ص ;  274 -. 2010: دار الفكر الجامعي, 

 9789770452226ر.د.م.ك 

1-150-498/1, 1-150-498/2 

  عثمان ، محمد عبد الستار    .9962

القاهرة  -الدينية : الكتاب األول / محمد عبد الستار عثمان.  -المدنية  -ة الفاطمية [نص مطبوع] : الحربية العمار
  سم. 17*24ص. ;   521 -. 2006: دار القاهرة, 

 9776048366ر.د.م.ك  -.  10الى 1+ لوحات : من 100الى  1أشكال: من 

1-720-38/1, 1-720-38/2 

  عثمان, ابراهيم   .9963

ص. :  370 -. 2007عمان : دار الشروق,  -.  1ط. -مة في علم االجتماع [نص مطبوع] / ابراهيم عثمان. مقد
  سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

 9957000500ر.د.م.ك 

SS/1-301-110/5, SS/1-301-110/6 

  عثمان, إبراهيم عيسى    .9964

ص. :  376 -. 2009مان : دار الشروق, ع -مقدمة في علم االجتماع [نص مطبوع] / إبراهيم عيسى عثمان. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 9789957003623ر.د.م.ك 

SS/1-301-477/1, SS/1-301-477/2 

  عثمان, عبد النعيم ضيفي   .9965

القاهرة :  -تاريخ مصر من العصر الفرعوني حتى العصر الحديث [نص مطبوع] / عبد النعيم ضيفي عثمان. 
  سم.24*17; ص 208 -. 2008دار الرشاد, 

 9773641309ر.د.م.ك 

SH/1-953-261/1, SH/1-953-261/2 

  عثمان, علي عبد التواب   .9966

/ علي عبد   Teaching methods in early childhoodطرق التعليم في الطفولة المبكرة [نص مطبوع] : 

 سم. 17*  24ص. ;  231 - . 2009عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع,  -التواب عثمان. 

1-370-606/9, 1-370-606/1 

  عثمان، إبراهيم   .9967

ص. :  296 -. 2008القاهرة : الشركة العربية المتحدة,  -التغير اإلجتماعي [نص مطبوع] / إبراهيم عثمان. 



  سم.  24غالف مضور باأللوان ; 

 9789776274938ر.د.م.ك 

SS/1-30-558/1, SS/1-30-558/2 

  عثمان، إبراهيم عيسى    .9968

عمان : دار   -الفكر اإلجتماعي و النظريات الكالسيكية في علم االجتماع [نص مطبوع] / إبراهيم عيسى عثمان. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  248 -. 2009الشروق للنشر و التوزيع, 

 97899573661ر.د.م.ك 

SS/1-301-607/2, SS/1-301-607/3 

  عثمان، سعيد    .9969

علم النفس االجتماعي [نص مطبوع] : مع ملحق خاص بمصطلحات علم االجتماع / سعيد عثمان; طارق كمال.  
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  351 -. 2010االسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -

SS/1-301-843/1, SS/1-301-843/2 

  عثمان، سعيد محمد   .9970

القاهرة : مؤسسة شباب  -ستقرار األسري وأثره على الفرد والمجتمع [نص مطبوع] / سعيد محمد عثمان. اال
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  212 -. 2009الجامعة, 

 9772121565ر.د.م.ك 

SS/1-301-535/1, SS/1-301-535/2 

  عثمان، لمياء أحمد   .9971

 -مدرسة [نص مطبوع] : ( برنامج تنمية التذوق الجمالي ) / لمياء أحمد عثمان. التربية الجمالية ألطفال ما قبل ال

(سلسلة دراسات و قضايا  -سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  312 -. 2016القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  
  ).14الطفولة المبكرة و رياض األطفال ; 

 ص. 310 -ص. 291بيبليو: 

SS/1-370-1027/1, SS/1-370-1027/2 

  عثمان، وردية    .9972

اإلتصال التسويقي في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة لمؤسسة بوفال البرواقية / وردية 
  سم. 30*21ورقة ;  122 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -عثمان. 

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.233/1 

  عثمان،إبراهيم عيسى    .9973

عمان : دار الشروق للنشر و  -النظرية المعاصرة في علم االجتماع [نص مطبوع] / إبراهيم عيسى عثمان. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  280 -. 2008التوزيع, 

 9957003356ر.د.م.ك 

SS/1-301-313/1, SS/1-301-313/2 

  عثمان،محمد   .9974

ص. : غالف مصور 208 -. 2011عمان : دار أسامة,  -قويم التربوي [نص مطبوع] / محمد عثمان. أساليب الت



  سم. 24; 

 9789957221418ر.د.م.ك 

1-370-681/2, 1-370-681/3 

  عثماني مرابط، نجمة    .9975

عثماني   اإلشاعة عبر موقع الفايسبوك وتأثيرها في الصورة الذهنية للجامعة الجزائرية [نص مطبوع] / نجمة
  .CDسم +  29*21ورقة ;  95 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -مرابط. 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1998 

  عثماني، إلهام    .9976

  -إستراتيجية مواجهة الضغوط النفسية لدى أعوان الحماية المدنية [نص مطبوع] / أميرة بوخيط; إلهام عثماني. 

  سم. 30*21سم ;  30*21  -. 2016: جامعة المدية, المدية 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.657/1 

  عثماني، مسعود   .9977

 255 -. 2009الجزائر : دار الهدى,  -مصطفى بن بولعيد [نص مطبوع] : مواقف و أحداث / مسعود عثماني. 

  سم. 17*24ص. : غالف مصور.إيض. ; 

 9789947009580ر.د.م.ك   -ص.  248 -ص. 247بيبليو: 

SH/1-965-1144/1, SH/1-965-1144/2 

  عجاج, قاسم   .9978

األردن : مركز  -. 1ط. -العالمية والعولمة [نص مطبوع] : نحو عالمية تعددية وعولمة إنسانية / قاسم عجاج. 
 سم. 24ص ; 470 -. 2008الكتاب األكاديمي, 

1-320-297/3, 1-320-297/1 

  عجال، الخادم    .9979

تسيير المجموعات المتحفية في متحف [نص مطبوع] : اآلثار القديمة والفنون اإلسالمية"النحاس" / الخادم  
  سم. 30*21ورقة ;  121 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -عجال. 

 2016ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.art.360/1 

  عجاني، فضيلة   .9980

المدية :   -م الوظائف ودوره في إبراز نمط القيادة اإلدارية [نص مطبوع] / عثمان سالمة; فضيلة عجاني. تصمي
  سم.  30*21ورقة ;  92 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.025/1 

  عجرو، نسيمة   .9981

ي بإذاعة المدية الجهوية [نص مطبوع] / بن عياش عفاف; نسيمة دور التكنولوجيا الحديثة في اإلنتاج اإلذاع
  سم. 27*21ورقة ;  89 -. 2019المدية : جامعة المدية,   -عجرو. 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر



MMA.SH.1295/1 

  عجرود ، محمد    .9982

  -. 2014الجزائر : منشورات الشهاب,  -[نص مطبوع] / محمد عجرود.  1958 - 1957أسرار حرب الحدود 

  سم. 15.5*23.5ص. ;  126

 9789947390542ر.د.م.ك 

1-965-949/1, 1-965-949/2 

  عجرود ، محمد    .9983

الجزائر : منشورات  -الملف السري الغتيال الشهيد مصطفى بن بولعيد [نص مطبوع] / محمد عجرود. 
  سم. 15.5*23.5ص. : غالف مصور. ;  166 -. 2015الشهاب, 

 9789947390443ر.د.م.ك  -ص. 156 -ص.149ص. مالحق:  161 -ص. 157بيبليو: 

1-965-936/1, 1-965-936/2 

  عجرود، ثامر   .9984

 -دور الفايسبوك في تعزيز العمل التطوعي في ضل أزمة كورونا [نص مطبوع] / سعاد قاسي; ثامر عجرود. 

  .CDسم +  29*21ورقة ;  119  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1976 

  عجوة، علي السيد ابراهيم   .9985

القاهرة : مركز جامعة القاهرة,  -العالقات العامة في المجال التطبيقي [نص مطبوع] / علي السيد ابراهيم عجوة. 
  سم. x17سم24ص. : غالف ملون. ;  227 -. 2001

 9772234866ر.د.م.ك 

1-659-41/1, 1-659-41/2 

  عجيزة، مروة شبل    .9986

 -. 2010القاهرة : دار العالم العربي,  -تكنولوجية اإلعالن على اإلنترنت [نص مطبوع] / مروة شبل عجيزة. 

  (اتجاهات حديثة في اإلعالم). -سم. x17سم24ص. : ملون. ;  295

 9789774950001ر.د.م.ك 

1-659-68/1, 1-659-68/2 

  عجيل, امل   .9987

 -قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم [نص مطبوع] : ليبيا السودان المغرب / امل عجيل. 

 سم.  24ص. ;   208 -(د.م) : (د.ع), (د.ت).  

1-902-40.15/1 

  عجيل, امل   .9988

(د.م) :  -بوع] : الكويت البحرين / امل عجيل. قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم [نص مط
 سم. 24ص. ;  199 -(د.ع), (د.ت).  

1-902-40.23/1 



  عجيلة, عاصم أحمد    .9989

القاهرة : عالم الكتب,   -. 02ط. -حرية الفكر و ترشيد الواقع اإلسالمي [نص مطبوع] / عاصم أحمد عجيلة. 
  قضايا اسالمية). ( -سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  208 -. 1990

 9003232977ر.د.م.ك 

1-210-37/1 

  عدار، فتيحة    .9990

  -الضغوط المهنية وأثرها على فعالية آداء األستاذ الجامعي [نص مطبوع] / عائشة بوعبد هللا; فتيحة عدار. 

  سم.  30*21ورقة ;  125  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.713/1 

  عدار، يوسف   .9991

النظام التعليمي في الغرب اإلسالمي من خالل [نص مطبوع] : إبن سحنون، القابسي، إبن خلدون / بالل نشاد; 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  81 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -يوسف عدار. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1942 

  عدة ، بن داهة   .9992

[نص مطبوع] :   1962-1830االستيطان و الصراع حول ملكية االرض إبان االحتالل الفرنسي للجزائر : 
ص. ;  486 - . 2008, 1960ديسمبر  11الجزائر : الجمعية التاريخية و الثقافية  -الجزء األول / بن داهة عدة. 

  سم.24

 9789961846919ر.د.م.ك 

1-965-69.1/2, 1-965-69.1/1 

  عدة ، بن داهة   .9993

[نص مطبوع] : الجزء  1962-1830االستيطان و الصراع حول ملكية األرض إبان االحتالل الفرنسي للجزائر 
 16*24ص. : غالف مصور. ;  510 -. 2013الجزائر : المؤلفات للنشر و التوزيع,  -األول / بن داهة عدة. 

  سم.

 9789961408345ر.د.م.ك 

1-965-887.1/1, 1-965-887.1/2 

  عدة ، بن داهة   .9994

[نص مطبوع] : الجزء  1962-1830االستيطان و الصراع حول ملكية األرض إبان االحتالل الفرنسي للجزائر 
 16*24ص. : غالف مصور. ;  543 -. 2013الجزائر : المؤلفات للنشر و التوزيع,  -الثاني / بن داهة عدة. 

  سم.

 9789961408352ر.د.م.ك  -ص.  516 -ص. 460مالحق:  ص. 540 -ص. 517بيبليو:

1-965-887.2/1, 1-965-887.2/2 

  عدس, عبد الرحمن   .9995

عمان : دار الفكر,  -. 2ط. -مقدمة في اإلحصاء التربوي [نص مطبوع] / عبد الرحمن عدس, عبد هللا المنيزل. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ; 280 -. 2008

 9957072765ر.د.م.ك 



1-370-617/1, 1-370-617/2 

  عدس, عبد الرحمن   .9996

.  2007عمان : دار الفكر,  -. 7ط -المدخل إلى علم النفس [نص مطبوع] / عبد الرحمن عدس, محي الدين توق. 

 سم.24ص ; 486 -

1-150-209/13, SS/1-150-209/1 

  عدس, محمد عبد الرحيم   .9997

 180 -. 2002عمان : دار وائل,  -ع] / محمد عبد الرحيم عدس. األسرة و مشكالت تعلم األطفال [نص مطبو 

 سم.  24ص. ; 

SS/1-370-41/1, SS/1-370-41/2 

  عدس, محمد عبد الرحيم   .9998

ص. 180 -. 2002عمان : دار وائل,  -األسرة و مشاكل تعلم األطفال [نص مطبوع] / محمد عبد الرحيم عدس. 
 سم. 24: غالف مصور. ; 

SS/1-370-150/1, SS/1-370-150/2 

  عدس،محمد عبد الرحيم   .9999

أسس اإلدارة التربوية و المدرسية و اإلشراف التربوي [نص مطبوع] / تيسير الدويك; محمد عبد الرحيم عدس.  
  سم . 24ص. : غالف ملون ; 260 -. 2009عمان : دار الفكر,  -

 9957072196ر.د.م.ك  -. 260-257بيبليوغرافيا:ص.

1-370-931/1, 1-370-931/2 

  عدلى ،البابلى    .10000

المددخل للشريعة اإلسالمية والفقه [نص مطبوع] : مصادر اإلثبات واألدلة االجتهادية:الكتاب األول / البابلى  
(المدخل للشريعة اإلسالمية والفقه   -سم.  17*24ص. ;  470 -. 2009الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -عدلى. 

  االسالمي). 

 9773502000 ر.د.م.ك

  عدلى, فاتن    .10001

الشراكة المجتمعية [نص مطبوع] : الالمركزية من أجل ديمقراطية التعليم في دول البحر المتوسط = 
community participation decentralizazation and education to democracy  .فاتن عدلى /- 

  سم.24ص. ; 189-ص273 -. 2008القاهرة : المكتب الجامعي, 

  977438557ر.د.م.ك 

1-370-436/4, 1-370-436/5 

  عدلي، عصمت   .10002

االسكندرية : دار   -الجريمة و قضايا السلوك اإلنحرافي بين الفهم و التحليل [نص مطبوع] / عصمت عدلي. 
  سم.  24ص. : غالف باأللوان ;  460 -. 2009الجامعة الجديدة, 

 449-427بيبليوغرافيا ص

SS/1-301-625/1, SS/1-301-625/2 

  عدنان رانيا    .10003

ص : غالف ملون  344 -. 2009عمان : دار البداية,  -. 1ط -علم النفس المدرسي [نص مطبوع] / عدنان رانيا. 



  سم.24; 

 1064529957ر.د.م.ك 

1-150-453/2, 1-150-453/4 

  عدنان, رشيد    .10004

 سم.24ص. ; 260 -. 1988بيروت : دار النهضة العربية,  -. مسرح برشت [نص مطبوع] / رشيد عدنان

1-792-50/1, 1-792-50/2 

  عذاوي، عبد الناصر    .10005

دور التلفزيون في زيادة الوعي المروري [نص مطبوع] : برنامج في التأني السالمة على التلفزيون الجزائري /  
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2017لمدية, المدية : جامعة ا -بلحاج سيد أحمد; عبد الناصر عذاوي. 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.862/1 

  عذراوي، جويدة    .10006

- 1500صورة المجتمع الجزائري في العهد العثماني من خالل كتاب تاريخ الجزائر الثقافي ألبي القاسم سعد هللا (

ورقة ;   102 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -جويدة عذراوي.  م) [نص مطبوع] / حسيبة سقال;1830
  سم.30*21

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.409/1 

  عراب، محمد   .10007

المدية : جامعة  -ظاهرة المؤثرين في التسويق عبر مواقع التواصل اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد عراب. 
  .CDسم +  29*21ة ; ورق 168 -. 2021المدية, 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2189 

  عرابي،أحمد   .10008

الجزائر : ديوان المطبوعات   -أثر التخريجات الداللية في فقه الخطاب القرآني [نص مطبوع] / أحمد عرابي. 
  سم. 15*23ص. ;  254 -. 2010الجامعية, 

 9789961013496ر.د.م.ك 

SH/1-220-72/1, SH/1-220-72/2 

  عراج، علي   .10009

 145 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -الجرائم النسوية "السرقة" [نص مطبوع] / إسماعيل عقال; علي عراج. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.549/1 

  عراج، علي   .10010

 145 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -"السرقة" [نص مطبوع] / إسماعيل عقال; علي عراج. الجرائم النسوية 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر



MMA.SC.549/1 

  عرباوي، رشيدة    .10011

 -عال; رشيدة عرباوي. اإلستراتيجية اإلتصالية و دورها في إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / راضية ش

  .CDسم +  29*21ورقة ;  142  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1977 

  عرباوي، محمد خير الدين    .10012

ط [نص مطبوع] /  مدى فعالية برنامج إرشادي للتخفيف من الخجل لدى تالميذ السنة األولى من التعليم المتوس
  سم.  27*21ورقة ;  152 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -محمد خير الدين عرباوي. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1232/1 

الجزائر : دار سنجاق الدين   -. عربموسوعة التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] : الدولة العثمانية  .10013
 سم.20سم*28ص. ; 112 -. 2011للكتاب, 

1-953-411.1/2, 1-953-411.1/1 

  عربي، فلة    .10014

. 2019المدية : جامعة المدية,  -تقدير الذات عند المرأة المصابة بالعقم [نص مطبوع] / أحالم ناصر; فلة عربي. 

  سم.  27*21ورقة ;  114 -

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1426/1 

  عربيات, بشير محمد    .10015

 -. 2006عمان : دار الثقافة العلمية,  -إدارة الصفوف و تنظيم بيئة التعليم [نص مطبوع] / بشير محمد عربيات. 

 سم.24ص. : غالف مصور. ; 256

SS/1-370-121/1, SS/1-370-121/2 

  عربيات، أحمد عبد الحليم    .10016

عمان :  -محمد إبراهيم السفاسفة; أحمد عبد الحليم عربيات.   /مبادئ الصحة النفسية والمدرسية [نص مطبوع] 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  382 -. 2014دار اإلعصار, 

SS/1-150-733/1, SS/1-150-733/2 

  عربيات، أحمد عبدالحليم    .10017

و التوزيع,   عمان : دار الشروق للنشر -إرشاد ذوي الحاجات الخاصة [نص مطبوع] / أحمد عبدالحليم عربيات. 
  ص. : غالف مصور باأللوان. 256 -. 2011

 99957004538ر.د.م.ك 

SS/1-301-743/1, SS/1-301-743/2 

  عرفات، سماح أسامة   .10018

 17*24ص ;  164 -. 2010عمان : دار اإلعصار,  -الفن اإلسالمي [نص مطبوع] / سماح أسامة عرفات. 

 سم.



1-709-12/1, 1-709-12/2 

  عرقاب، محمد    .10019

التوافق النفسي وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى المراهق المتمدرس في التعليم الثانوي [نص مطبوع] / محمد 
  . CDسم +  30*21ورقة ;  101 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -عرقاب, أحمد مسعود حمزة. 

 2014ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.145/1 

  عروات, أحمد فالق    .10020

الجزائر : ديوان   -النزعة المثالية في نهج البالغة [نص مطبوع] : موضوعا و أسلوبا / أحمد فالق عروات. 
 سم. 24ص. ;  404  -. 1998المطبوعات الجامعية, 

SH/1-210-13/1, SH/1-210-13/2 

  عروة، خيرة    .10021

ه) [نص مطبوع] / خديجة العباسي; خيرة عروة. 8-ه7ن خلدون (العلوم في الغرب اإلسالمي من خالل مقدمة إب
  سم.  27*21ورقة ;  89 -.  2019المدية : جامعة المدية,  -

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1378/1 

  عروة، محمد   .10022

المدية :  -مد عروة. اإلمام الليث بن سعد وأثره في الحديث والفقه في مصر [نص مطبوع] / جمال نايلي; مح
  . 30*21ورقة ;  80 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.084/1 

  عروة، نجاة    .10023

 -. 2011الجزائر : دحلب,  -من وحي التراث المعماري والحرفي في الجزائر [نص مطبوع] / نجاة عروة. 

  ص. 159

 9789961612545ر.د.م.ك 

1-720-25/1, 1-720-25/2 

  عروسي، مجدوب   .10024

الضغوط النفسية لدى أولياء األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية [نص مطبوع] / عبد القادر بن عشويته; مجدوب  
  سم. 30*21ورقة ;  158 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -عروسي. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.953/1 

  عريب، مسعودة   .10025

المدية :  -اإلعالم الديني وأثره في ضبط العالقات اإلجتماعية [نص مطبوع] / نصيرة خوني; مسعودة عريب. 
  سم.  30*21ورقة ;  178 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.927/1 



  عريبي، كنزة    .10026

المدية  -م) [نص مطبوع] / أنفال رقيقي; كنزة عريبي. 1954-1900المثقفون الجزائريون والحضارة الفرنسية (
  سم.  30*21ورقة ;  168 -. 2017: جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.803/1 

  عريبي، ليلى    .10027

م ل: عائشة غطاس [نص  1830-1700زائر من خالل كتاب الحرف والحرفيون النشاط اإلقتصادي بمدينة الج
  سم. 27*21ورقة ;  110 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / ذهبية ميساوي; ليلى عريبي. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1347/1 

  عريبي، مراد   .10028

 -المي خالل العهد الموحدي [نص مطبوع] / الحاج غيدي; مراد عريبي. دورة مؤرخي البالط في المغرب اإلس

  سم.  30*21ورقة ;  150  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.492/1 

  عريف, مصطفى    .10029

الحديث و المعاصر, [د ت]. الجزائر : المتحف الوطني للفن  -مسلي اإلفريقي [نص مطبوع] / مصطفى عريف. 
 سم.  23x30ص. : غالف: مصور ملون ;  110 -

SH/1-745-38/1, SH/1-745-38/2 

  عريف, مصطفى    .10030

[د.م] : المتحف الوطني للفن الحديث و   -الحداثة في الفن اإلفريقي اليوم [نص مطبوع] / مصطفى عريف.  
 سم. 23x30ص. ;  104 -. 2009المعاصر, 

SH/1-745-39/1, SH/1-745-39/2 

  عريفج سامي سلطي    .10031

  -األردن : دار الفكر, [د.ت].  -الثالثة.  -اإلدارة التربوية المعاصرة [نص مطبوع] / عريفج سامي سلطي.  

  سم.24ص. ; 266

 9957072366ر.د.م.ك 

1-370-313/1, 1-370-313/2 

  عريفج، سامي سلطي*   .10032

ص. ; 296 -األردن : دار الفكر, [د.ت].  -الثالثة.  -امي سلطي* عريفج. مدخل إلى التربية [نص مطبوع] / س
  سم.24

 9957071866ر.د.م.ك 

1-370-309/1, 1-370-309/2 

  عريفج،سامي سلطي    .10033

ص. ; 266 -. 2007عمان : دار الفكر,  -اإلدارة التربوية المعاصرة [نص مطبوع] / سامي سلطي عريفج.  
 سم.24



1-370-327/1 

  عريمر، مولود    .10034

الجزائبر : دار الخلدونية,  -أعالم وقضايا في التاريخ اإلسالمي المعاصر [نص مطبوع] / مولود عريمر. 
  ص.200 -. 2007

 9789961521533ر.د.م.ك  -ص. 198-ص192ص -بيبليو.ص

1-953-515/1, 1-953-515/2 

  عز الدين،الرائد    .10035

 سم. 24ص. ;  367 -. 2011الجزائر : موفم للنشر,  -ز الدين. الفالقة [نص مطبوع] / الرائد ع

1-965-400/1 

  عزازي، عبد الرحمان   .10036

م) [نص مطبوع] /  1238-1086ه/635-479ثورات الصوفية باألندلس خالل عصري المرابطين والموحدين (
  سم.  30*21ورقة ;  185 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -جمال العيدي; عبد الرحمان عزازي. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.935/1 

  عزال، مسعودة   .10037

م من 1939-م1931القضايا اإلقتصادية واإلجتماعية في إهتمامات الحركة اإلصالحية مابين الحربين العالميتين 
المدية : جامعة  -بي; مسعودة عزال. خالل جرائد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين [نص مطبوع] / عيادة شال

  سم. 30*21ورقة ;  138 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.802/1 

  عزام, خالد    .10038

 -. 2006عمان : دار أسامة للنشر,  -موسوعة التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] : العصر العباسي / خالد عزام. 

 سم. 24ص. ;  312

1-953-185/1 

  عزايج، خديجة    .10039

م) [نص مطبوع] / فوزية حباش;  1152-972ه/ 547-362دور المرأة ومكانتها في الدولة الزيرية والحمادية (
  سم. 30*21ورقة ;  162 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -خديجة عزايج. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.459/1 

  ب, محسن عبد الستار محمود  عز  .10040

 -تطوير اإلدارة المدرسية في ضوء معايير الجودة الشاملة [نص مطبوع] / محسن عبد الستار محمود عزب. 

  سم.24ص. ; 319 -. 2008اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

 9774380312ر.د.م.ك 

1-370-401/1, 1-370-401/2 



  عزت, عزة    .10041

  -القاهرة : مركز الحضارة العربية, (د.ت).  -سلمين في العالم [نص مطبوع] / عزة عزت. صورة العرب و الم

 سم. 18ص. : غالف مصور ملون ;  204

1-320-20/1, 1-320-20/10 

  عزوز، نورة    .10042

جامعية أساليب المعاملة الوالدية االسوية كما يدركها األبناء وعالقتها بإضطرابات الشخصية لدى طلبة المرحلة ال
  سم. 30*21ورقة ;  152 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / مريم خطار; نورة عزوز. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.485/1 

  عزوز، نورة    .10043

ة المرحلة الجامعية أساليب المعاملة الوالدية االسوية كما يدركها األبناء وعالقتها بإضطرابات الشخصية لدى طلب
  سم. 30*21ورقة ;  152 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / مريم خطار; نورة عزوز. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.485/1 

  عزوز،رفعت    .10044

القاهرة : مؤسسة  -. 1ط. -اقتصاديات و تمويل التعليم [نص مطبوع] : مفهومه:أسسه:أهميته / رفعت عزوز. 
 سم. 24ص. ; 295 -. 2009طيبة, 

1-370-650/1 

  عزوق, عبد الكريم    .10045

  -. 2011الجزائر : ابن باديس للكتاب,  -. 2ط.  -تطور المآذن في الجزائر [نص مطبوع] / عبد الكريم عزوق. 

  سم.  24ص. : غالف : مصور, ملون ;  200.

 9789947937334ر.د.م.ك 

SH/1-726-6/1, SH/1-726-6/2 

  عزوق، عبد الكريم    .10046

الجزائر : مؤسسة  -اآلثار اإلسالمية ببجاية [نص مطبوع] : إحصاء و جرد و تحليل / عبد الكريم عزوق. 
  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  390 -.  2013الضحى : وزارة الثقافة, 

 9789961806081.ك ر.د.م -ص.  245 -ص. 231ص. بيبليو:  390 -ص. 247مالحق: 

SH/1-913-39/1, SH/1-913-39/2 

  عزوق،عبد الكريم    .10047

الجزائر : شركة ابن باديس للكتاب,   -. 2ط. -تطور المآذن في الجزائر [نص مطبوع] / عبد الكريم عزوق. 
  سم.24غالف مصور ;  -. 2011

 9789947937334ر.د.م.ك 

1-726-4/1, 1-726-4/2 

  عزوني، هاجر    .10048

دور تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في فعالية اآلداء الوظيفي في المؤسسة [نص مطبوع] / ليال بن حواء; 



  سم. 27* 21ورقة ;  79 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -هاجر عزوني. 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1275/1 

  عزي,عبد المجيد    .10049

كفاح في جيش التحرير الوطني [نص مطبوع] : الوالية الثالثة / عبد المجيد عزي; موسى أشرشور; مسيرة 
ص. : غالف : مصور, ملون ; 302 -. 2011الجزائر : دار الجزائر للكتب,  -كمال بوشامة; ...[و آخرون]. 

  سم.24

 9789947897249ر.د.م.ك  -. 301ص. -281بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-404/1, SH/1-965-404/2 

  عزي،بوخالفة   .10050

 -. 2011الجزائر : دار السبيل,   -تلمسان [نص مطبوع] : منارة اشعاع فكري و حضاري / بوخالفة عزي. 

 سم. 22سم*23ص. ; 449

1-965-522/1, 1-965-522/2 

  عزيب، فايزة    .10051

  -ة الجامعيين [نص مطبوع] / فايزة عزيب, منال سفير. دور التلفزيون في ترسيخ ثقافة المواطنة لدى الطلب

  سم.  30*21ورقة ;  145  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.093/1 

  عزيز, طالل    .10052

 -. 2006بيروت : منشورات,  -عزيز. بنك الثقافة [نص مطبوع] : الموسوعة األشمل في المعلومات / طالل 

 سم.24ص. : غالف مصور ; 570

1-792-48/1, 1-792-48/2 

  عزيز، خيثر    .10053

/  1956-1955- 1954قضايا في الحركة الوطنية [نص مطبوع] : من خالل" نشرية القضايا اإلسالمية" سنوات 

  سم.  24غالف مصور. ; ص. :  344 -الجلفة : دار الخليل العلمية, (د.ت).  -خيثر عزيز. 

 9789931396109ر.د.م.ك  -ص.  343 -ص. 299ص. مالحق:296 -ص. 273بيبليو: 

SH/1-965-1022/1 

  عزيزي، الهاشمي   .10054

 -دور الفايسوك في ترشيد الرأي العام حول حوادث المرور [نص مطبوع] / أحمد سليماني; الهاشمي عزيزي. 

  سم.  27*21ورقة ;  81  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1258/1 

  عزيزي، حسيبة   .10055

م) [نص مطبوع] /  11-7ه/5-1تطور صناعة السفن اإلسالمية في حوض البحر األبيض المتوسط من القرن (
  سم.  30*21ورقة ;  109 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -سامية بولرياح; حسيبة عزيزي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر



MMA.SH.394/1 

  عزيزي، شيماء    .10056

دور الفايسبوك في تشكيل الرأي العام حول القضايا اإلجتماعية "العنف ضد المرأة" [نص مطبوع] / أمينة بن 
  . CDسم +  29*21ورقة ;  139 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -خيرة; شيماء عزيزي. 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1988 

  عساف، عبد المعطي محمد   .10057

ص. ;  204 -. 2004عمان : دار الحامد,  -أسس العالقات العامة [نص مطبوع] / عبد المعطي محمد عساف. 
  سم. 24

 9957320475ر.د.م.ك 

1-659-49/1, 1-659-49/2 

  رباح  عسالي، بول  .10058

تسيير المؤسسات [نص مطبوع] : بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية مع نماذج امتحانات مقترحة وحلولها 
 24ص : غالف مصور وملون ;  197 -. 2017الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -بولرباح عسالي.  /

  سم.

 9789961020098ر.د.م.ك 

SH/1-658-53/1, SH/1-658-53/2 

  عسكر، علي   .10059

 -علم النفس البيئي [نص مطبوع] : البعد النفسي للعالقة بين البيئة و السلوك / محمد األنصاري; علي عسكر. 

 24ص. : غالف ملون و مصور ;  301 -. 2004القاهرة : دار الكتاب الحديث : [د.م] : دار الكتاب الحديث, 

  سم.

 9773500578ر.د.م.ك 

SS/1-150-258/1, SS/1-150-258/2 

  عسكري، أحالم    .10060

المدية : جامعة المدية,  -الصناعة الجلدية بمنطقة السوقر [نص مطبوع] : مستلزمات الفارس / أحالم عسكري. 
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1204/1 

  عسيري ، عبد الرحمن بن محمد   .10061

عمان : دار الحامد : األكادميون,   -غيل األطفال و االنحراف [نص مطبوع] / عبد الرحمن بن محمد عسيري. تش
  سم. 17*24ص. ;  134 -. 2014

 9789960963167ر.د.م.ك 

SS/1-301-1014/1, SS/1-301-1014/2 

  عشا، غسان    .10062

م الفقهية وتبريرات الكتاب المسلمين  الزواج والطالق وتعدد الزوجات في اإلسالم [نص مطبوع] : األحكا
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  224 -بيروت : دار الساقي, [د.ت].  -المعاصر / غسان عشا. 



SH/1-250-22/1 

  عشاوي، زينب    .10063

اإلساءة الزواجية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المرأة العاملة بمدينة قصر البخاري [نص مطبوع] / حنان 
  سم.  30*21ورقة ;  156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -زينب عشاوي. قاسم; 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.587/1 

  عشاوي، زينب    .10064

اإلساءة الزواجية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى المرأة العاملة بمدينة قصر البخاري [نص مطبوع] / حنان 
  سم.  30*21ورقة ;  156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -قاسم; زينب عشاوي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.587/1 

  عشراتي , سليمان   .10065

  -. 1ط. -األمير عبد القادر العرفاني [نص مطبوع] : رصد لتجربة االسراء في أقاليم الروح / سليمان عشراتي. 

ص. : غالف    224 -. 2011ر و التوزيع : [د.م] : دار القدس العربي للنشر و التوزيع, الجزائر : أطفالنا للنش
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24مص.مل. ; 

 9789947904723ر.د.م.ك 

1-920-158/1, 1-920-158/2 

  عشراتي , سليمان   .10066

 -. 1ط. -قراءة في فرادة الرمز و الريادة / سليمان عشراتي. األمير عبد القادر السياسي [نص مطبوع] : 

ص. : غالف    349 -. 2011الجزائر : أطفالنا للنشر و التوزيع : [د.م] : دار القدس العربي للنشر و التوزيع, 
  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24مص.مل. ; 

 9789947904794ر.د.م.ك 

1-920-159/1, 1-920-159/2 

  عشراتي , سليمان   .10067

األمير عبد القادر المفكر [نص مطبوع] : مسجالت في قضايا اللغة و المعرفة و الفقه الخطاب القرآني / سليمان 
 -. 2001الجزائر : أطفالنا للنشر و التوزيع : [د.م] : دار القدس العربي للنشر و التوزيع,  -. 1ط. -عشراتي. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ف مص.مل. ; ص. : غال 337

 9789947904831ر.د.م.ك 

1-920-160/2, 1-920-160/1 

  عشراتي , سليمان   .10068

األمير عبد القادر الشاعر [نص مطبوع] : مدخل إلى تحليل الخطاب الشعري في محطة المابعد / سليمان 
 -. 2011ئر : أطفالنا للنشر و التوزيع : [د.م] : دار القدس العربي للنشر و التوزيع, الجزا -. 1ط. -عشراتي. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة). -سم.  24ص. : غالف مص.مل. ;  224

 9789947904716ر.د.م.ك 

1-920-161/1, 1-920-161/2 

  عشراتي , سليمان   .10069

سنوات في أرض اإلسالم للجاسوس ليون  10القادر في بالد المشرق [نص مطبوع] : ملحق بكتاب  األمير عبد 



الجزائر : أطفالنا للنشر و التوزيع : [د.م] : دار القدس العربي للنشر و  -. 1ط. -روش / سليمان عشراتي. 
  الجزائر وزارة الثقافة). (الجزائر وزارة الثقافة :  -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  224 -. 2011التوزيع, 

 9789947904730ر.د.م.ك 

1-920-162/1, 1-920-162/2 

  عشراتي, سليمان   .10070

ابن باديس [نص مطبوع] : التحول من برزخية القول الى حضور الفعل:مالمسة لفقه سياسة االصالح و اصالح 
ص.  292 -, [د.ت]. 2010و التوزيع ، الجزائر : دار الغرب للنشر  -السياسة:الجزء الثاني / سليمان عشراتي. 

  سم. 21; 

 978996154624ر.د.م.ك 

1-965-230.2/1, 1-965-230.2/2 

  عشراتي, سليمان   .10071

ابن باديس [نص مطبوع] : حواشي و هوامش من الصميم:استبصار في خطوط المرايا المضببة :الجزء الثالث /  
  سم. 21.ص ;  169 -. 2010التوزيع,  الجزائر : دار الغرب للنشر و -سليمان عشراتي. 

 978996154631ر.د.م.ك 

1-965-229.3/1, 1-965-229.3/2 

  عشراتي, سليمان   .10072

الجزائر :  -الخطاب القرآني [نص مطبوع] : مقاربة توصيفية لجمالية السرد اإلعجازي / سليمان عشراتي. 
  سم. 24ص. ;  258 -. 1998ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9961002075.م.ك ر.د

SH/1-220-110/1 

  عشوي، إبتسام    .10073

 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -العمارة اإلسالمية المرابطية [نص مطبوع] / عائشة طاشور; إبتسام عشوي. 

  سم.  27*21ورقة ;  181

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1504/1 

  عشوي، مصطفى    .10074

الجزائر : ديوان المطبوعات الجزائرية,  -إلى علم النفس المعاصر [نص مطبوع] / مصطفى عشوي.   مدخل
  سم.17*24ص ; 481 -. 2010

 9789961005712ر.د.م.ك 

1-150-636/1, 1-150-636/3 

  عشوي، مصطفى    .10075

لجزائر : شركة ا -مذكرات مجاهد من أكفادو [نص مطبوع] : شواهد حية عن ثمن الحرية / مصطفى عشوي. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 138 -. 2013دار األمة, 

 9789961671597ر.د.م.ك 

1-965-722/2, 1-965-722/1 



  عشوي،مصطفى    .10076

الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب,   -أسس علم النفس الصناعي التنظيمي [نص مطبوع] / مصطفى عشوي. 
 سم. 24ص. ; 271 -. 1992

1-150-680/1 

  عشير، ف.الزهراء   .10077

أوضاع المجتمع اإلسباني من خالل كتاب رحلة الوزير في إفتكاك األسير لمحمد الغساني األندلسي [نص 
  سم. 27*21ورقة ;  76 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / رانية تشبالو; ف.الزهراء عشير. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1366/1 

  عشيط، أمينة    .10078

الوظيفة السياحية و الوظيفة التربوية داخل المؤسسة المتحفية [نص مطبوع] : متحف الباردو أنموذجا / أمينة 
  سم. 27*21ورقة ;  88 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -عشيط. 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1511/1 

  عصاد، صهيب    .10079

تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي "الفايسبوك، تويتر" في تنمية الوعي السياسي للطلبة الجامعيين [نص مطبوع] /  
  سم.  30*21ورقة ;  178 - . 2017المدية : جامعة المدية,  -محمد مشروح; صهيب عصاد. 

 2017ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.951/1 

  عصار, خير هللا    .10080

الجزائر : ديوان   -مدخل إلى قضايا التعليم في العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / خير هللا عصار. 
  (سلسلة دروس العلوم اإلجتماعية). - سم. 27ص ; 270إلى 136من   -. 1985المطبوعات الجامعية, 

 بيبليوغرافيا

SS/1-370-10.2/1, SS/1-370-10.2/2 

  عصار, خير هللا    .10081

الجزائر :   -مدخل إلى قضايا التعليم في العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / خير هللا عصار. 
  (سلسلة دروس العلوم اإلجتماعية).  -سم. 27ص ;  426إلى270من -. 1985ديوان المطبوعات الجامعية, 

 420-417ص ص:  بيبليوغرافيا 416كشاف ص: 

SS/1-370-10.3/1, SS/1-370-10.3/2 

  عصار, خير ّ�    .10082

.  1984الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -مبادىء علم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] / خير ّ� عصار. 

  (سلسلة المجتمع).  -سم.  22ص. ;  274 -

 273ص.  -271بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-22/1, SS/1-301-22/2 

  عصار, خير ّ�    .10083

الجزائر : ديوان   -مدخل إلى قضايا التعليم في العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] : الجزء األول / خير ّ� عصار. 



  (سلسلة دروس العلوم اإلجتماعية).  -سم. 30ص. ;  135  -. 1985المطبوعات الجامعية, 

 بيبليوغرافيا

SS/1-370-10.1/1, SS/1-370-10.1/2 

  عصار، خير هللا    .10084

الجزائر : منشورات بونة للبحوث و الدراسات,  -مقدمة لعلم النفس األدبي [نص مطبوع] / خير هللا عصار. 
  سم.24ص ; 185 -. 2008

 9789961914229ر.د.م.ك 

1-150-670/1 

  عصار، خيرهللا    .10085

الجزائر :   -لتحكم بالسلوك اإلجتماعي / خيرهللا عصار. مدخل للسيبرنطيقا اإلجتماعية [نص مطبوع] : محاولة ا
  سم. 30ص. ;  181 -. 2002ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9961005171ر.د.م.ك 

SS/1-301-1114/1, SS/1-301-1114/2 

  عصام النمر    .10086

ردن : دار  األ -محاضرات في أساليب القياس و التشخيص في التربية الخاصة [نص مطبوع] / عصام النمر. 
 سم.24ص. ; 168 -اليازوري, [د.ت]. 

1-370-323/1, 1-370-323/2 

  عصام، عبد الحفيظ    .10087

شذرات فلسفية لفالسفة من الغرب اإلسالمي [نص مطبوع] / نورة بوحناش; عبد الحفيظ عصام; إسماعيل 
  سم.17×24ص ;  239 -. 2007الجزائر : دار بهاء الدين,  -زروخي. 

 9789961948187ر.د.م.ك 

SH/1-189-82/1, SH/1-189-82/2 

  عصر, حسن عبد الباري   .10088

اإلسكندرية : المكتب العربي  -القراءة و تعلمها [نص مطبوع] : بحث في الطبيعة / حسن عبد الباري عصر. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  236 -. 1999الحديث, 

 9185125977ك ر.د.م. -. 233 -231ص:  -بيليوغرافيا ص

SS/1-150-8/1, SS/1-150-8/2 

  عصر, حسن عبد الباري   .10089

اإلسكندرية :  -مداخل تعليم التفكير و إثراؤه في المنهج المدرسي [نص مطبوع] / حسن عبد الباري عصر. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  442 -.  1999المكتب العربي الحديث, 

 4155125977ر.د.م.ك 

SS/1-370-1107/1, SS/1-370-1107/2 

  عصر, حسنى عبد الباري    .10090

تأمالت في ظالل الموقف التربوي المصري [نص مطبوع] : فصول في النقد التربوي / حسنى عبد الباري  
  سم. 24ص. ; 278 -. 1999اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث,  -عصر. 

 2165125977ر.د.م.ك 



SS/1-370-5/1, SS/1-370-5/2 

  عصر، حسني عبد الباري    .10091

مشرفة (مصر) : مركز  -التفكير [نص مطبوع] : مهاراته، واستراتيجات تدريسه / حسني عبد الباري عصر. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  412 -. 2001اإلسكندرية للكتاب, 

 977568244Xر.د.م.ك 

SS/1-150-6/1, SS/1-150-6/2 

  فور, محمد أبو المحاسن عص  .10092

معالم تاريخ الشرق األدنى القديم [نص مطبوع] : من أقدم العصور الى مجئ األسكندر / محمد أبو المحاسن  
  سم. 17*24ص ;  454 -بيروت : دار النهضة العربية, (د.ت).  -عصفور. 

 1284459953ر.د.م.ك 

SH/1-953-210/1, SH/1-953-210/2 

  المحاسن  عصفور, محمد أبو  .10093

بيروت : دار النهضة   -معالم حضارات الشرق األدنى القديم [نص مطبوع] / محمد أبو المحاسن عصفور. 
  سم. 24x17ص : مص.مل. ; 314 -العربية, دت. 

 9953445338ر.د.م.ك  -ص. 314-ص297ص -بيبليو. ص

SH/1-953-285/10, SH/1-953-285/5 

  عصمت, رياض    .10094

ص. 432 -. 2007دمشق : دار الفكر,  -لمي و العربي [نص مطبوع] / رياض عصمت. رؤى في المسرح العا
  سم. 24: غالف ملون ; 

 5630592391ر.د.م.ك 

1-792-43/1, 1-792-43/2 

  عطا هللا فؤاد    .10095

عمان : دار صفاء,  -. 1ط -علم النفس اإلرشادي [نص مطبوع] : الدليل في االرشاد الجمعي / عطا هللا فؤاد. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 208 -. 2009

 63612499579ر.د.م.ك 

1-370-775/2, 1-370-775/1 

  عطا هللا, أحمد    .10096

تدريس التربية البدنية و الرياضية في ضوء األهداف اإلجرائية و المقاربة بالكفاءات [نص مطبوع] / أحمد عطا 
 17*24ص. ; 115 -. 2009يوان المطبوعات الجامعية, الجزائر : د -هللا, عبد القادر زيتوني; الحاج بن قناب. 

  سم.

 9789961012246ر.د.م.ك 

1-370-366/1, 1-370-366/2 

  عطا هللا, مرفت اسعد    .10097

التنافس البحري العسكري بين بريطانيا و فرنسل في البحر المتوسط بعد فتح قناة السويس [نص مطبوع] :  
اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,   -مد محمود السروجي. / مرفت اسعد عطا هللا; مح 1904 -1869
  سم. 17*24ص. ;  504 -. 2004

 9773880095ر.د.م.ك 



SH/1-953-199/1, SH/1-953-199/2 

  عطا هللا،ميشيل كامل    .10098

  -. 2010عمان : دار المسيرة,  -. 1ط. -طرق و أساليب تدريس العلوم [نص مطبوع] / ميشيل كامل عطا هللا. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ; 424

1-370-580/1, 1-370-580/2 

  عطا, بن جميل   .10099

عمان : دار    -ه / بن جميل عطا. 1427ربيع الثاني  13-11الشباب الجامعي و آفة المخدرات [نص مطبوع] : 
 سم. 24ص. ; 200 -. 2006كنوز المعرفة, 

1-370-282/1, 1-370-282/2 

  سامي  عطاهللا، محمود  .10100

 -. 1997القاهرة : الدار المصرية اللبنانية,  -السينما و فنون التليفزيون [نص مطبوع] / محمود سامي عطاهللا. 

  سم. 24ص. : غالف مل.مص. ;  190

 9772703092ر.د.م.ك 

1-790-12/1 

  عطاب، إلهام    .10101

وع] : منشورات عبد الجليل التميمي / قضايا التاريخ المغاربي من خالل المجلة التاريخية المغربية [نص مطب
  سم.  30*21ورقة ;  175 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -جوهر لعجالي; إلهام عطاب. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.977/1 

  عطاب، حياة    .10102

مطبوع] / حياة عطاب, كنزة   الذكاء اإلجتماعي وعالقته بالسلوك العدواني لدى تالميذ التعليم الثانوي [نص
  .CDسم +  30*21ورقة ;  230 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -عميري. 

 2014ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA008/1 

  عطاري، ساجدة مصطفى    .10103

ل =  كل شيء عن رعاية الطفل والتعليم المبكر [نص مطبوع] : مصدر شامل للمتخصصين في رعاية األطفا
All about child care and early education  .2014عمان : دار الفكر,  -/ ساجدة مصطفى عطاري .-  

  سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  478

 9789957920517ر.د.م.ك 

SS/1-370-1100/1, SS/1-370-1100/2 

  عطاري، عبد الرؤوف   .10104

المدية : جامعة  -األداء الوظيفي [نص مطبوع] / عبد الرؤوف عطاري. ادارة الموارد البشرية وأثرها على 
  سم. 27*21ورقة ;  153 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1229/1 



  عطاف، ع.النور    .10105

المدية :  -النور عطاف. األسلحة الخفيفة في العهد العثماني [نص مطبوع] : متحف اآلثار / عالل يوسفي; ع.
  سم.  27*21ورقة ;  112 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1489/1 

  عطوة،محمد أمين   .10106

  -. 1ط. -رؤية عصرية / محمد أمين عطوة. -تدريس الدراسات االجتماعية [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق 

  سم.  24غالف ملون ;  -. 2009السحاب,  القاهرة : دار

 9116196456ر.د.م.ك 

1-370-645/1, 1-370-645/2 

  عطوى, فوزي    .10107

بيروت : دار الفكر العربي,  -أحمد شوقي [نص مطبوع] : شاعر الوطنية و المسرح و التاريخ / فوزي عطوى. 
  (أعالم الفكر العربي). -سم.  23ص. ;  96 -. 1989

 89:ص بيبليوغرافيا 

1-928-25/1, 1-928-25/2 

  عطوى, فوزي    .10108

بيروت : دار الفكر العربي,  -. 2ط . -ابن الرومي [نص مطبوع] : شاعر الغربة النفسية / فوزي عطوى. 
  (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  100 -. 1998

 بيبليوغرافيا

1-928-26/1, 1-928-26/2 

  عطوى, فوزي    .10109

 112 -. 1998بيروت : دار الفكر العربي,  -مطبوع] : دائرة معارف عصره / فوزي عطوى.  الجاحظ [نص

  (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ; 

 بيبليوغرافيا

1-928-37/1, 1-928-37/2 

  عطوى, فوزي    .10110

ص.  96 -. 1998بيروت : دار الفكر العربي,  -المتنبي [نص مطبوع] : شاعر السيف و القلم / فوزي عطوى. 
 سم. 24; 

1-928-40/1, 1-928-40/2 

  عطوى, فوزي    .10111

 -. 1989بيروت : دار الفكر العربي,  -خليل مطران [نص مطبوع] : شاعر األقطار العربية / فوزي عطوى. 

 (أعالم الفكر العربي).  -سم.  24ص. ;  168

1-928-35/1, 1-928-35/2 

  عطوي, عبد هللا    .10112

ص.  1094 -. 2004بيروت : دار النهضة العربية,   -مية البشرية [نص مطبوع] / عبد هللا عطوي. السكان والتن



  سم. 24: غالف مصور باأللوان ; 

 1091-1077نبيبليوغرافيا ص:

SS/1-301-603/1 

  عطوي، جودت عزت    .10113

  -. 1ط. -عزت عطوي.  اإلدارة التعليمية و اإلشراف التربوي [نص مطبوع] : أصولها و تطبيقاتها / جودت 

  سم. 24ص. : غالف مصور ; 351 -. 2008عمان : دار الثقافة العلمية, 

 2340169957ر.د.م.ك 

1-370-596/1, 1-370-596/2 

  عطوي،جودت عزت    .10114

  -. 3ط. -اإلدارة المدرسية الحديثة [نص مطبوع] : مفاهيمها النظرية و تطبيقاتها العملية / جودت عزت عطوي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 331 -. 2009دار الثقافة العلمية,  عمان :

 9957164102ر.د.م.ك 

1-370-911/10, 1-370-911/11 

  عطيات, خالد محمد   .10115

/ خالد محمد عطيات, أسامة  Kinovaبرنامج التحليل الحركي كينوفا [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق = 
  سم.  24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  100 -. 2017ر أمجد, عمان : دا -محمود عبد الفتاح. 

 9789957993290ر.د.م.ك  -. 99ص.  - 93بيبليوغرافي : ص. 

SS/1-150-832/1, SS/1-150-832/2 

  عطية , السيد عبد الحميد   .10116

تقديم / السيد  طريقة العمل مع الجماعات [نص مطبوع] : الممارسة, االتجاهات النظرية, عمليات االشراف وال
 سم.  24ص : غالف مصور باألوان ;  452  -. 2008مصر : المكتب الجامعي الحديث,  -عبد الحميد عطية. 

SS/1-301-494/1, SS/1-301-494/2 

  عطية ، رضا عبد البديع   .10117

ص.  228 -. 2012الجديدة, القاهرة : دار الجامعة  -األمية اإللكترونية [نص مطبوع] / رضا عبد البديع عطية. 
  سم. 17*24; 

 9789773288697ر.د.م.ك 

SS/1-370-1013/1, SS/1-370-1013/2 

  عطية, أحمد عبد الحليم   .10118

بنغازي : دار المدار   -دراسات عربية حول عبد الرحمن بدوي [نص مطبوع] / أحمد عبد الحليم عطية. 
  سم. 24ص. ;  528 -. 2002االسالمي, 

 9959291081ر.د.م.ك 

SH/1-189-61/1, SH/1-189-61/2 

  عطية, أحمد عبد الحليم   .10119

 248 -. 1998القاهرة : دار قباء,  -األخالق في الفكر العربي المعاصر [نص مطبوع] / أحمد عبد الحليم عطية. 

  سم.  24ص. ; 

 7054303977ر.د.م.ك 



SH/1-170-5/1 

  عطية, أحمد عبد الحليم   .10120

ص. ;  292 -. 2000القاهرة : دار قباء,  -امة [نص مطبوع] : نظرة جديدة / أحمد عبد الحليم عطية. الفلسفة الع
  سم. 24

 9773033031ر.د.م.ك 

SH/1-120-15/1 

  عطية, السيد عبد الحميد   .10121

اإلسكندرية : المكتب  -أساسيات ممارسة طريقة العمل مع الجماعات [نص مطبوع] / السيد عبد الحميد عطية. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   392 -. 2002الجامعي الحديث, 

 390ص.  - 383بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-42/1 

  عطية, السيد عبد الحميد   .10122

االتصال اإلجتماعي و ممارسة الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] / السيد عبد الحميد عطية; محمد محمود  
  سم.  24ص. ;   384 -. 2003اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -مهدلي. 

 بيبليوغرافيا في نهاية كل فصل. 

SS/1-301-35/1, SS/1-301-35/2 

  عطية, السيد عبد الحميد   .10123

 -طريقة العمل مع الجماعات [نص مطبوع] : أساسيات و مفاهيم للممارسة / السيد عبد الحميد عطية. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  379 -. 2004دار المعرفة الجامعية, اإلسكندرية : 

SS/1-301-87/1, SS/1-301-87/2 

  عطية, السيد عبد الحميد   .10124

اإلسكندرية   -نظريات و نماذج تطبيقية في طريقة العمل مع الجماعات [نص مطبوع] / السيد عبد الحميد عطية. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  366 - .2004: دار المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-185/1 

  عطية, السيد عبد الحميد   .10125

اإلسكندرية : دار المعرفة   -عمليات الديناميكية و التحليل في الجماعات [نص مطبوع] / السيد عبد الحميد عطية. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  296 -. 2005الجامعية, 

SS/1-301-93/1 

  عطية, السيد عبد الحميد   .10126

تنمية السلوك االجتماعي بمؤسسات األطفال األيتام [نص مطبوع] / السيد عبد الحميد عطية, محمد ابراهيم آدم  
  سم. 24ص. : غالف : مصور باأللوان ;  384 -. 2016القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -عثمان. 

 97897743854144ر.د.م.ك  -. 373ص.  - 347مالحق : ص.  344ص.  - 313بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1102/1, SS/1-301-1102/2 

  عطية, محسن محمد   .10127

ص : إيض: غالف 216 -. 2002القاهرة : (د م),  -آفاق جديدة للفن [نص مطبوع] / محسن محمد عطية. 



  سم.24مصور ; 

 0054917977د.م.ك ر. -. 208-193صور ص ص: 214-209بيبليوغرافيا ص ص:

1-701-23/1, 1-701-23/2 

  عطية, محسن محمد   .10128

ص : إيض: غالف  214 -. 1996القاهرة : (د م),  -الفن وعالم الرمز [نص مطبوع] / محسن محمد عطية. 
  سم.24مصور: ملون ; 

 2552100977ر.د.م.ك  -. 213-209بيبليوغرافيا ص ص: 208-189مالحق ص ص: 

1-701-24/1, 1-701-24/2 

  عطية، احمد عبد الحليم   .10129

 -الفن و السياسة في فلسفة هربرت ماركيوز [نص مطبوع] / احمد عبد الحليم عطية, حنان مصطفى عبدالرحيم. 

  سم.  21ص : غالف ملون ;  254 -. 2010بيروت : التنوير للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9786589099693ر.د.م.ك 

1-320-418/1, 1-320-418/2 

  عطية، السيد عبد الحميد   .10130

 -اإلتصال [نص مطبوع] : اتجاهات نظرية و اسس تطبيقية في الخدمة االجتماعية / السيد عبد الحميد عطية. 

  سم. 24ص. : غالف مصور بااللوان ;  352 -. 2012االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

 9789774382586ر.د.م.ك  -ص.  348 -ص. 343ببليوغرافيا: 

SS/1-301-808/1, SS/1-301-808/2 

  عطية، السيد عبد الحميد   .10131

النظرية و الممارسة في خدمة الجماعة [نص مطبوع] / السيد عبد الحميد عطية; سامي مصطفى كامل زايد; 
 24ص. : غالف ملون ;  384 -. 2012اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -محمود عبد الرحمن حسن. 

  سم.

 9789774382720ر.د.م.ك 

SS/1-301-882/1, SS/1-301-882/2 

  عطية، محسن علي   .10132

 -. 2008األردن : دار المناهج,   -تكنولوجيا اإلتصال في التعليم الفعال [نص مطبوع] / محسن علي عطية. 

 سم. 17* 24ص. : غالف ملون ;  290

1-370-263/9, 1-370-263/3 

  ي عطية،محسن عل  .10133

 -. 2007عمان : دار المناهج,   -المشكالت السلوكية ألطفال الروضة [نص مطبوع] / محسن علي عطية. 

  سم.24

 91781899579ر.د.م.ك 

1-370-303/1, 1-370-303/2 

  عطيل، رزيقة   .10134

] /  التوجيه المدرسي وعالقته التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى ثانوي "جذع مشترك" [نص مطبوع



  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -العونية صحراوي; رزيقة عطيل. 

 2018ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1066/1 

  عطيه, محسن محمد   .10135

ص : إيض: غالف  209 -. 2000القاهرة : (د م),  -الفنان و الجمهور [نص مطبوع] / محسن محمد عطيه. 
  سم.23مصور ; 

 6000017977ر.د.م.ك  -. 202-179صور ص ص:  208-203بيبليوغرافيا ص ص: 

1-790-11/1, 1-790-11/2 

  عظيم، سميحة   .10136

استراتيجية التعلم النشط المعتمدة في مناهج الجيل الثاني، إل كتساب قيم المواطنة لتالميذ المرحلة االبتدائية من 
  سم. 27*21ورقة ;  152 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -ع] / سميحة عظيم. وجهة نظر األساتذة [نص مطبو 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1450/1 

  عفانة،عزو اسماعيل    .10137

  -. 1ط. -التدريس و التعلم بالدماغ ذي جانبين [نص مطبوع] / عزو اسماعيل عفانة, يوسف ابراهيم الجيش. 

  سم.17سصم*24ص ; 352 -. 2009دار الثقافة العلمية, عمان : 

 9957164539ر.د.م.ك 

1-370-500/4, 1-370-500/5 

  عفرون , محرز    .10138

/ محرز  1954نوفمبر  1مذكرات من وراء القبور [نص مطبوع] : الجزء الثالث : االنبعاث : أحكي لي عن 
سم.  24ص. : غالف مل. مص. صور ;  405 -. 2013هومه, الجزائر : دار   -عفرون, الحاج مسعود مسعود. 

  (الجزائر وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).  -

 9789961657164ر.د.م.ك 

1-965-812.3/3, 1-965-812.3/4 

  عفرون , محرز    .10139

لحاج مسعود  مذكرات من وراء القبور [نص مطبوع] : الجزء الثاني : تأمالت في المجتمع / محرز عفرون, ا
(الجزائر وزارة الثقافة :   -سم.  24ص. : غالف مل. صور ;  663 -. 2013الجزائر : دار هومه,  -مسعود. 

  الجزائر وزارة الثقافة).

 9789961654798ر.د.م.ك 

1-965-812.2/9, 1-965-812.2/3 

  عفرون ، محرز    .10140

ة في تاريخ الشعوب [نص مطبوع] : إضاءات حول آل روتشيلد و آل بكري و تاليران الملفات السياسية السري
و استعمار الجزائر دور يهود الجزائر في الحلرب  1830الى  1789تاريخ فرنسا الحقيقي في الفترة من 

  سم. 15*22ص. ;  224 -. 2013الجزائر : دار هومه,  -االستعمارية / محرز عفرون; مسعود حاج مسعود. 

 9789961657157ر.د.م.ك 

SH/1-965-1012/1 



  عفرون, محرز    .10141

مذكرات من وراء القبور [نص مطبوع] : الجزء األول : وقائع مأساة مبيتة / محرز عفرون, الحاج مسعود  
(الجزائر وزارة الثقافة :   -سم.  24ص. : غالف مل. مص. ;  638 -. 2013الجزائر : دار هومه,  -مسعود. 

  الجزائر وزارة الثقافة).

 9789961652008ر.د.م.ك 

1-965-812.1/4, 1-965-812.1/3 

  عفرون، رفيقة    .10142

 -عمل المرأة بين الحاجة المادية وإثبات المكانة اإلجتماعية [نص مطبوع] / هندة مصطفاوي; رفيقة عفرون. 

  سم.  30*21ورقة ;  125  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.714/1 

  عفرون، صليحة    .10143

الرحالت الجغرافية ودورها في التواصل الثقافي بين المغرب اإلسالمي ومشرقه [نص مطبوع] / صليحة  
  سم. 27*21ورقة ;  109 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -عفرون. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1368/1 

  عفيفي, زينب    .10144

االسكندرية : مؤسسة لورد   -. 1ط -الفلسفة الطبيعية و اإللهية عند الفارابى [نص مطبوع] / زينب عفيفي. 
  سم.24ص ; 486 -. 2003العالمية للشؤون الجامعية, 

 8250327977ر.د.م.ك 

SH/1-189-72/1, SH/1-189-72/2 

  عفيفي, صديق محمد   .10145

القاهرة :  -الق المهنة [نص مطبوع] : مفاهيم نظرية و حاالت عملية / صديق محمد عفيفي. دليل المعلم في أخ
 سم.24ص. ; 151 -. 2006المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

1-370-287/1, 1-370-287/2 

  عفيفي، عبد الخالق محمد   .10146

مع رؤية تطبيقية في إطار البحث العلمي / طريقة تنظيم المجتمع [نص مطبوع] : المنهجية و الممارسة العملية 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  400 -. 2012اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -عبد الخالق محمد عفيفي. 

 9789774382086ر.د.م.ك 

SS/1-301-865/1, SS/1-301-865/2 

  عفيفي، عبد الخالق محمد   .10147

ة [نص مطبوع] : فن التواصل وصناعة التميز / عبد الخالق محمد عفيفي.  العالقات العامة في الخدمة اإلجتماعي
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  410 -. 2014القاهرة : المكتبة العصرية,  -

 9789774103154ر.د.م.ك 

SH/1-659-89/1, SH/1-659-89/2 



  عفيفي،عبد الخالق محمد   .10148

اإلسكندرية : المكتب  -اصرة [نص مطبوع] / عبد الخالق محمد عفيفي. بناء األسرة و المشكالت األسرية المع
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   416 -. 2011الجامعي الحديث, 

 9789774382069ر.د.م.ك 

SS/1-301-879/1, SS/1-301-879/2 

  عقاب, محمد الطيب    .10149

جزائر في أواخر العهد العثماني / محمد الطيب مدخل الى العمارة الجزائرية [نص مطبوع] : قصور مدينة ال
 سم.40ص. : صور ; 197 -. 2009الجزائر : دار الحكمة,  -عقاب. 

1-965-276/1, 1-965-276/2 

  عقاب, محمد الطيب    .10150

الجزائر : دار   -مساكن قصر القنادسة األثرية [نص مطبوع] : في المنظور األثري / محمد الطيب عقاب. 
 سم. 40ص. ;  212 -. 2010الحكمة, 

SH/1-913-3/1, SH/1-913-3/2 

  عقابة، ليلى    .10151

 -التفكير اإليجابي و أثره على الشعور باألمن النفسي لدى المصابات بسرطان الثدي [نص مطبوع] / ليلى عقابة. 

  سم.  27*21ورقة ;  189  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019:  ل م د : علم النفس : المدية -ماستر

MMA.SS.1431/1 

عقائد السلف لألئمة أحمد بن حنبل و البخاري و ابن قتيبة و عثمان الدارمي [نص مطبوع] / عمار   .10152
(الجزائر  -سم.  24ص. ;  477 -. 2013الجزائر : دار كردادة للنشر و التوزيع,  -طالبي; علي سامي النشار. 

  وزارة الثقافة : الجزائر وزارة الثقافة).

 9789931407133ر.د.م.ك 

1-230-87/1 

  عقبي، الزهراء   .10153

م [نص مطبوع] /  19-18الكوارث الطبيعية وتأثيرها على سكان الجزائر خالل العهد العثماني في القرنيين 
  سم.  27*21ورقة ;  82 - . 2019المدية : جامعة المدية,  - حفصة بوباشة; الزهراء عقبي. 

 2019لمدية :  ل م د : تاريخ : ا -ماستر

MMA.SH.1348/1 

  عقل, أنور    .10154

 سم.24ص ; 448 -. 2001بيروت : دار النهضة العربية,  -نحو تقويم أفضل [نص مطبوع] / أنور عقل. 

1-370-236/1, 1-370-236/2 

  عقل, خالد زكي    .10155

  -. 2004افة للنشر و التوزيع, عمان : دار الثق -المعلم بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / خالد زكي عقل. 

 سم.24ص. : غالف مصور. ; 131

SS/1-370-129/1, SS/1-370-129/2 



  عقل، سمير محمد   .10156

 -. 2016عمان : دار المسيرة,  -. 2ط. -التدريس لذوي اإلعاقات السمعية [نص مطبوع] / سمير محمد عقل. 

 سم.  25ص. : غالف مصور باأللوان ;  335

SS/1-370-1016/1, SS/1-370-1016/2 

  عقله، عصام مصطفى   .10157

عمان : دار اليازوري,  -ه [نص مطبوع] / عصام مصطفى عقله. 433-132األمويون في العصر العباسي 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 283 -. 2011

 978995789994ر.د.م.ك  -. 278ص-247بيبليوغرافيا:ص

SH/1-953-566/1, SH/1-953-566/2 

  عقوبي، جويدة    .10158

دور الجرائد الجزائرية اليومية الخاصة قي تنمية الوعي السياسي لدى الطالب الجامعي [نص مطبوع] / جويدة  
  . CDسم +  30*21ورقة ;  111 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -عقوبي, صافية باطن. 

 2014ات عامة : المدية : ل م د : اتصال و عالق -ماستر

MMA109/1 

  عقون ، محمد العربي    .10159

الجزائر : دار الهدى,   -االقتصاد و المجتمع في الشمال اإلفريقي القديم [نص مطبوع] / محمد العربي عقون. 
  سم. 17*24ص. ;  352 -. 2008

 9789961609651ر.د.م.ك 

SH/1-902-139/1, SH/1-902-139/2 

  عربي  عقون، ال  .10160

ص. : غالف    96 -. 2006الجزائر : دار الهدى,  -مدخل إلى التقييم التربوي [نص مطبوع] / العربي عقون. 
  سم. 16*24مصور.إيض. ; 

 9961607813ر.د.م.ك  -ص.  93 -ص. 92ص. بيبليو:  91 -ص. 56المالحق: 

SS/1-370-1074/1, SS/1-370-1074/2 

  عقون، محمد العربي    .10161

الجزائر : ديوان  -والمجتمع في الشمال األفريقي القديم [نص مطبوع] / محمد العربي عقون. اإلقتصاد 
  سم. 24ص ;  344  -. 2008المطبوعات الجامعية, 

 9789961011423ر.د.م.ك 

SH/1-902-148/1, SH/1-902-148/2 

  عقيب، محمد السعيد    .10162

  -[نص مطبوع] / محمد السعيد عقيب.   1962-1955الثورة  االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ودوره في

  سم. 24ص. : مص.مل. ; 312 -. 2012الجزائر : الشاطبيةللنشر و التوزيع, 

 978993136634ر.د.م.ك 

1-965-738/1, 1-965-738/2 

  عقيب، محمد السعيد    .10163

[نص مطبوع] / محمد السعيد  1962-1955دوراالتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين خال ثورة التحرير



  سم.  16*24ص. : غالف مصور. ;  279 -. 2009الجزائر : وزارة الثقافة,  -عقيب. 

 9789947932063ر.د.م.ك  -ص.  275 -ص. 263ص. بيبليوغرافيا :  262 -ص. 246مالحق: 

1-965-937/1 

  عقيبي، كريمة   .10164

  -مصابين بالقصور الكلوي [نص مطبوع] / كريمة عقيبي. قلق الموت وعالقته بمعنى الحياة لدى المرضى ال

  سم.  30*21ورقة ;  156  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.892/1 

  عقية، سكينة   .10165

دين; سكينة م) [نص مطبوع] / طاوس بن محي ال 1962-1954دور المسرح والفنون في الثورة التحريرية (
  سم. 30*21ورقة ;  121 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -عقية. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.396/1 

  عقيل،حسين عقيل    .10166

 -خماسي تحليل القيم [نص مطبوع] : قراءة جديدة في تحليل العالئق االجتماعية و االنسانية / حسين عقيل عقيل. 

  سم. 24 -. 2004دار الكتاب الجديد المتحدة, بيروت : 

 9959291553ر.د.م.ك 

1-150-710/1 

  عقيلة، بوزيدي    .10167

المدية   -قضايا التاريخ الوطني من خالل كتابات محمد علي دبوز [نص مطبوع] / خديجة عبدو; بوزيدي عقيلة. 
  سم.  30*21ورقة ;  145 -. 2017: جامعة المدية, 

 2017ريخ : المدية :  ل م د : تا -ماستر

MMA.SH.790/1 

  عكاشة, شايف   .10168

الصراع الحضاري في العالم اإلسالمي [نص مطبوع] : مدخل تحليلي في فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي / 
  سم.  22ص. : إيض ;  151  -. 1993الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -شايف عكاشة. 

 149-147ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-210-6/1, SH/1-210-6/2 

  عكاشة، منال جابر    .10169

القاهرة : الدار   -النماذج / منال جابر عكاشة.  -الوظائف  -المكتبات الرقمية [نص مطبوع] : الخصائص 
(علم المكتبات و المعلومات  -سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  184 -. 2015المصرية اللبنانية, 

  المعاصر).

 9789774279393ر.د.م.ك   -ص.  182 -.ص 177بيبليو: 

SH/1-020-208/1, SH/1-020-208/2 



  عكاشة،أحمد   .10170

ص. : 333 -. 1982القاهرة : دار المعارف,  -. 6ط. -علم النفس الفسيولوجي [نص مطبوع] / أحمد عكاشة. 
 سم.  24غالف ملون ; 

1-150-684/1, SH/1-150-684/2 

  عكاوي, رحاب    .10171

 -الكندي أبو يوسف يعقوب بن اسحق [نص مطبوع] : أعظم الحكماء في تاريخ البشرية / رحاب عكاوي. 

 (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  176 -. 2000بيروت : دار الفكر العربي, 

1-928-9/1, 1-928-9/2 

  عكاوي, رحاب    .10172

بيروت : دار الفكر   -سوعي العربي و الكيموي التجريبي / رحاب عكاوي. جابر بن حيان [نص مطبوع] : المو
 (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  184 -. 1998العربي, 

1-928-11/1, 1-928-11/2 

  عكاوي, رحاب    .10173

الفكر بيروت : دار  -حسان بن ثابت األنصاري [نص مطبوع] : شاعرة النبوة و اإلسالم / رحاب عكاوي. 
  (أعالم الفكر العربي). -سم.  23ص. ;  144 -. 1996العربي, 

 140-139ص: -بيبليوغرافيا ص

1-928-13/1, 1-928-13/2 

  عكاوي, رحاب    .10174

ص. ;  144 -. 1999بيروت : دار الفكر العربي,  -ابن سينا [نص مطبوع] : الشيخ الرئيس / رحاب عكاوي. 
 (أعالم الفكر العربي). -سم.  24

1-928-29/1, 1-928-29/2 

  عكاوي, رحاب    .10175

بيروت : دار الفكر العربي,   -الحسن بن الهيثم [نص مطبوع] : الحكيم بطليموس الثاني / رحاب عكاوي. 
 (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  158 -. 1997

1-928-23/1, 1-928-23/2 

  عكاوي, رحاب    .10176

بيروت : دار الفكر العربي,  -. 3ط . -ي بن أبي الحزم القرشي / رحاب عكاوي. ابن النفيس [نص مطبوع] : عل
  (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  140 -. 2001

 138-135 -بيبليوغرافيا ص

1-928-27/1, 1-928-27/2 

  عكاوي, رحاب    .10177

. 1998: دار الفكر العربي, بيروت  -ابن خلدون [نص مطبوع] : اشهر مؤرخ عرفه اإلسالم / رحاب عكاوي. 

  (أعالم الفكر العربي).  -سم.  24ص. ;  160 -

 بيبليوغرافيا

1-928-28/1, 1-928-28/2 



  عكاوي, رحاب    .10178

بيروت : دار الفكر  -أبو الريحان البيروني [نص مطبوع] : أعظم عقلية عرفها التاريخ / رحاب عكاوي. 
 م الفكر العربي).(أعال -سم.  24ص. ;  184 -. 1998العربي, 

1-928-30/1, 1-928-30/2 

  عكاوي, رحاب    .10179

ص.  144 -. 1999بيروت : دار الفكر العربي,  -ابن الرشد [نص مطبوع] : فيلسوف قرطبة / رحاب عكاوي. 
  سم. 24; 

 137-135ص:  -بيبليوغرافيا ص

1-921-2/1, 1-921-2/2 

  عكاوي, رحاب    .10180

بيروت : دار الفكر العربي,  -في أخباره و آثاره [نص مطبوع] / رحاب عكاوي. اإلمام الشيخ محمد عبده 
 (أعالم الفكر العربي). -سم.  24ص. ;  160 -. 2001

1-923-4/1, 1-923-4/2 

  عكاوي، رحاب    .10181

ب,  الجزائر : دار العزة والكرامة للكتا -عقبة بن نافع [نص مطبوع] : فاتح شمالي إفريقيا / رحاب عكاوي. 
  سم.  25ص. : غالف مصور ;  127 -. 2013

 9789947321096ر.د.م.ك 

SH/1-920-78/1 

  عالء لدين، جهاد محمود   .10182

/  Famely counseling theories and techniquesنظريات و فنيات االرشلد االسري [نص مطبوع] = 

  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  550 -. 2010عمان : األهلية للنشر و التوزيع,  -جهاد محمود عالء لدين. 

  سم.

 ببليوغرافيا

SS/1-301-755/1, SS/1-301-755/2 

  عالق، يوسف   .10183

م) [نص مطبوع] / محمد 1269-1056ه/ 668-ه448تجارة الرقيق خالل عصري المرابطين والموحدين (
  سم. 30*21ورقة ;  76 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -عبدي; يوسف عالق. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -سترما

MMA.SH.079/1 

  عالل ، خالد كبير    .10184

الجزائر : كنوز   -. 01ط. -قضايا تاريخية و فكرية من تاريخنا اإلسالمي [نص مطبوع] / خالد كبير عالل. 
  سم. 15.5*24ص. ;  190 -. 2011الحكمة, 

 9789931318309ر.د.م.ك 

SH/1-953-805/1, SH/1-953-805/2 

  عالل ، خالد كبير    .10185

الجزائر : دار عرار,   -. 02ط. -قضايا تاريخية وفكرية من تاريخنا اإلسالمي [نص مطبوع] / خالد كبير عالل. 



  سم. 17*24ص. ;  134 -. 2013

 9789931914327ر.د.م.ك 

SH/1-953-806/1, SH/1-953-806/2 

كبير  عالل ،خالد   .10186  

 -انتصارا لإليمان وإنقاذا من الشك و اإللحاد / خالد كبير عالل.  : [Texte imprimé] ال ترتدي...وال تلحدي

سم 15.5*5*23ص. ;  96 -. 2016الجزائر : كنوز الحكمة,  . 

ISBN 9789947600580 

SH/1-240-23/1 

  عالل، إسماعيل   .10187

بوع] : المتحف الوطني العمومي للفنون والتقاليد الشعبية بالمدية  إستراتيجية تطوير العامل في المتحف [نص مط
  سم. 30*21ورقة ; 88 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -إسماعيل عالل.  /

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.121/1 

  عالل، خالد كبير    .10188

الهجري / خالد كبير عالل.  13-2: خالل العصر اإلسالمي ق  مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية [نص مطبوع]
  سم. 17*24ص ;  109 -. 2009الجزائر : كنوز الحكمة,  -

 978996199145ر.د.م.ك 

SH/1-189-89/1, SH/1-189-89/2 

  عالل، خالد كبير    .10189

دراسة نقدية لكشف حقيقة  -نقد فكر الفيلسوف ابن رشد الحفيد [نص مطبوع] : على ضوء الشرع والعقل والعلم 
  سم. 15*22ص ;  256 -. 2009الجزائر : كنوز الحكمة,  -فكر ابن رشد / خالد كبير عالل.  

 9789961991138ر.د.م.ك 

SH/1-189-93/1, SH/1-189-93/2 

  عالل، خالد كبير    .10190

تحليلية هادفة تكشف عن أخطاء ابن أخطاء المؤرخ ابن خلدون في كتابة المقدمة [نص مطبوع] : قراءة نقدية 
 سم. 23ص. : غالف ملون ;  224 -. 2011(د.م) : كنوز المعرفة,  -خلدون في مقدمته / خالد كبير عالل. 

SH/1-301-1143/1, SH/1-301-1143/2 

  عالل، خالد كبير    .10191

ابلة في المشرق االسالمي / االول, دراسات وأبحاث في الفكر اإلسالمي القديم [نص مطبوع] : بحوث حول الحن
  سم. 24ص. : غالف ملون. ;  582 -. 2013الجزائر : دار قرطبة,  -خالد كبير عالل. 

 محتوي في : , االول

SH/1-953-640.1/2, SH/1-953-640.1/1 

  عالل، خالد كبير    .10192

الجزائر : دار   -ر عالل. دراسات وأبحاث في الفكر اإلسالمي القديم [نص مطبوع] : الجزء الثاني / خالد كبي
  سم. 24ص. : غالف ملون. ;  479 -قرطبة, (د.ت). 

 ص. 428 -ص. 419ص. مالحق:  477 -ص. 429بيبليو: 



SH/1-953-740.2/2, SH/1-953-740.2/1 

  عالل، خالد كبير    .10193

الجزائر : دار   - دراسات وأبحاث في الفكر اإلسالمي القديم [نص مطبوع] : الجزء الثالث / خالد كبير عالل.
  سم. 24ص. : غالف ملون. ;  576 -قرطبة, (د.ت). 

 ص. 563 -ص. 562بيبليو: 

SH/1-953-740.3/2, SH/1-953-740.3/1 

  عالل، خالد كبير    .10194

نقد تجربة الشك واليقين عند أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضالل [نص مطبوع] : قراءة نقدية تكشف  
 -. 2015الجزائر : كنوز الحكمة,  -افات أبي حامد الغزالي في بحثه عن اليقين / خالد كبير عالل. أخطاء وانحر

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  143

 97899476000320ر.د.م.ك 

SH/1-189-121/1 

  عالل، عثمان    .10195

 -بطاهر; عثمان عالل. زيارة المواقع األثرية ودورها في تنمية الوعي األثري للمجتمع [نص مطبوع] / إدريس 

  سم.  30*21ورقة ;  128  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.718/1 

  عالل،خالد كبير    .10196

بحوث حول الخالفة و الفتنة الكبرى [نص مطبوع] : دراسة نقدية تمحيصية وفق منهج علم الجرح و التعديل  
  سم. 17*24ص. ;  219 -. 2009الجزائر : كنوز الحكمة,  - متنا / خالد كبير عالل.  إسنادا و

 9789961991121ر.د.م.ك 

SH/1-230-31/1, SH/1-230-31/2 

 عالل،خالد كبير    .10197

قراءة نقدية لفكر أرسطو  : [Texte imprimé] جنايات أرسطو في حق العقل و العلم مظاهرها،آثارها،أسبابها
 24*15ص. ;   336 -. 2012الجزائر : كنوز الحكمة,  -ئم في حق العقل و العلم / خالد كبير عالل. تكشف جرا

 .سم

SH/1-101161/1 

 عالل،خالد كبير    .10198

قراءة نقدية  : [Texte imprimé] مخالفة الفالسفة المسلمين لطبيعيات القرآن الكريم مظاهرها آثارها و أسبابها
  -هؤالء الفالسفة لطبيعيات القرآن و ما تالتب عنها من آثار وخيمة على العلم / خالد كبير عالل. تكشف مخالفات 

سم 23*15.5ص. ;  144 -. 2012الجزائر : كنوز الحكمة,  . 

ISBN 9789931318590 

SH/1-189-119/1 

  عالل،خالد كبير    .10199

يكشف عن معجزات قرآنية مبهرة ومذهلة معجزات القرآن من مقارنات األديان [نص مطبوع] : بحث علمي 
ص : غالف مص ومل ; 186 -. 2015الجزائر : كنوز الحكمة,  -تتعلق بمقارنات األديان / خالد كبير عالل. 



  سم.24

 9781234567897ر.د.م.ك 

  عالل،خالد كبير    .10200

اة واألناجيل وأسفارها ليست الكتاب المقدس ليس وحيا إالهيا [نص مطبوع] : قراءة نقدية تكشف وتثبت أن التور
  سم.24ص : غالف مص ومل ; 103 -. 2015الجزائر : كنوز الحكمة,   -وحيا إالهيا / خالد كبير عالل. 

  9789947600429ر.د.م.ك 

SH/1-189-120/1 

 عالل،كبير خالد    .10201

الجزائر   -خالد عالل.  أسسه و تطبيقاته / كبير : [Texte imprimé] منهج أهل الحديث في الرد على المتكلمين
سم 15.5*23.5ص. ;   94 -. 2012: كنوز الحكمة,  . 

SH/1-230-49/1 

 عالل،كبير خالد    .10202

 -مظاهرها،آثارها،أسبابها / كبير خالد عالل.  : [Texte imprimé] جناية المعتزلة على العقل و الشرع

سم 16*24ص. ;  248 -. 2011الجزائر : كنوز الحكمة,  . 

SH/1-240-22/1 

  عالل،كبير خالد    .10203

الجزائر :   -تهافت ابن رشد في كتابه تهافت التهافت [نص مطبوع] : مظاهره آثاره أسبابه / كبير خالد عالل. 
  سم. 24ص : غالف مص ومل ; 231 -. 2011كنوز الحكمة, 

 9789931318408ر.د.م.ك 

SH/1-189-118/1 

  عاللي ، محمود   .10204

  -. 2013[د.م] : دار اللواء,  -[نص مطبوع] / محمود عاللي.  1958 - 1916الحركة اإلصالحية في االغواط  

 سم. 17*24ص. ;  238

SH/1-965-987/1, SH/1-965-987/2 

  عاللي، أحمد   .10205

م) [نص مطبوع] / عمر  1335-1256ه/736- 654إسهام ا لمغول في تطوير الخط العربي في العهد اإليلخاني (
  سم.  27*21ورقة ;  156 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -حواش; أحمد عاللي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1114/1 

  عاللي، سيد أحمد   .10206

إسالم شرقي; سيد  النخبة واإلصالح في الدولة العثمانية من خالل كتابات المؤلف خلد زيادة. [نص مطبوع] /
  .CDسم +  27*21ورقة ;  102 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -أحمد عاللي. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1863 



  عاللي، شهرزاد    .10207

  -اإلشباعات التي يحققها الطالب الجامعي من خالل استخدام موقع اليوتيوب [نص مطبوع] / شهرزاد عاللي. 

  سم.  27*21ورقة ;  165  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1219/1 

  عاللي، عبد الرزاق    .10208

واقع العالقات العامة في المؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية في مؤسسة سونلغاز "المدية" /  
  سم.  30*21ورقة ;  120 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -اللي. هشام حامي; عبد الرزاق ع

 2015ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.244/1 

  عاللي، وفاء    .10209

م  18دراسة تحليلية نقدية لكتاب "المجتمع اإلسالمي والغرب"للمستشريقين "هملتون جب"و"هارولد بوون"القرن 
  سم. 27* 21ورقة ;  169 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -ص مطبوع] / بهية عمراني; وفاء عاللي. [ن

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1170/1 

  عالم ، اعتماد محمد   .10210

جلو المصرية,  القاهرة : مكتبة األن -. 2ط. -مقدمة في اإلحصاء االجتماعي [نص مطبوع] / اعتماد محمد عالم. 
  سم. 17*24ص. ;  182 -. 2016

 9789770516589ر.د.م.ك 

SS/1-301-1066/1, SS/1-301-1066/2 

  عالم, عبد هللا علي   .10211

القاهرة : دار   -الدولة الموحدية بالمغرب [نص مطبوع] : في عهد عبد المؤمن بن علي / عبد هللا علي عالم. 
  (مكتبة الدراسات التاريخية). -سم. 17;  ص. : إيض.426 -. 1971المعارف بمصر, 

 416-406ص: -بيبليوغرافيا ص 405-393ص: -ملحق ص

1-953-109/1 

  عالم، سعد طه   .10212

ص.  324 -. 2015القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية,  -محاور لتنمية المجتمع [نص مطبوع] / سعد طه عالم. 
  سم.  17*25: غالف ملون. ; 

 9789770529812ر.د.م.ك 

SS/1-301-1110/1, SS/1-301-1110/2 

  عالم، صالح الدين محمود   .10213

عمان : دار   -. 04ط. -اإلختبارات و المقاييس التربوية و النفسية [نص مطبوع] / صالح الدين محمود عالم. 
  سم. 18*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  263 -. 2014الفكر, 

 9789957074377.م.ك ر.د  -ص.  263 -ص. 256بيبليو: 

SS/1-150-771/1, SS/1-150-771/2 



  عالم، نوال   .10214

عالقة التوافق المهني باآلداء الوظيفي لدى مدرسي مراكز التكوين المهني. [نص مطبوع] / سمية روابحية; نوال 
  سم. 27*21ورقة ;  103 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -عالم. 

 2020ل م د : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1589/1 

  عالم،صالح الدين محمود   .10215

عمان :  -. 2ط. -القياس و التقويم التربوي [نص مطبوع] : في العملية التدريسية / صالح الدين محمود عالم. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ; 320 -. 2009دار المسيرة, 

 9957063804ر.د.م.ك  -. 320-307بيبليوغرافيا:ص

1-370-566/3, 1-370-566/4 

  عالن، وهيبة   .10216

واقع اإلتصال الداخلي في المؤسسة اإلعالمية [نص مطبوع] : دراسة حالة إذاعة المدية الجهوية في الفترة 
  سم. 30*21ورقة ;  167 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -م / وهيبة عالن.  2017-2016الممتدة ما بين 

 2017+ سمعي بصري : المدية : ل م د : إتصال وعالقات عامة  -ماستر

MMA.SH.946/1 

  عالوة , عمارة    .10217

  سم.24ص. ; 280 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -دراسات تاريخية وفكرية [نص مطبوع] / عمارة عالوة.  

 9789961627303ر.د.م.ك 

1-965-377/1 

  عالوة ،بلعيد    .10218

الجزائر : جامعة  -ص مطبوع] / بلعيد عالوة. م [ن1962-1945االستراتيجية العسكرية لحرب التحرير 
  .30*21ورقة ;  170 -. 2009الجزائر, 

 2009رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.005/1 

  عالوة، رفيقة   .10219

دور األخصائي اإلجتماعي في التعامل مع المشكالت اإلجتماعية لألحداث [نص مطبوع] / مسعودة سحاب; 
  سم. 30*21ورقة ;  132 -. 2017لمدية : جامعة المدية, ا -رفيقة عالوة. 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.874/1 

  عالونة, شفيق فالح    .10220

عمان : دار   -سيكولوجية التطور اإلنساني [نص مطبوع] : من الطفولة الى الرشد / شفيق فالح عالونة. 
  سم.  24ف ملون ; ص. : غال 354 -. 2009المسيرة, 

 9789957062446ر.د.م.ك 

SS/1-150-226/1, SS/1-150-226/2 

  عالونة، شفيق فالح    .10221

/ عدنان يوسف   Educational psychologyعلم النفس التربوي [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق =  



 24ص. : غالف مصور وملون ;  320 -عمان : دار المسيرة, [د.ت].  -. 2ط.  -العتوم; شفيق فالح عالونة. 

  سم.

 4265069957ر.د.م.ك 

1-370-578/7, 1-370-578/1 

  عالوي، محمد الطاهر   .10222

  -. 2011الجزائر : دار األمة,  -العالم الرباني أبو مدين شعيب التلمساني [نص مطبوع] / محمد الطاهر عالوي. 

  سم. 30*24ص. ;  267

 9789961673089ر.د.م.ك 

1-920-16/1, 1-920-16/2 

  عالوي، محمد فتح الدين   .10223

تكنولوجيات اإلتصال وأثره على اإلتصال داخل المؤسسة [نص مطبوع] / محمد فتح الدين عالوي, ياسين 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  120 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -بودرياس. 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA101/1 

  علبي, عاطف    .10224

لبنان :  -الحضارة العربية االسالمية [نص مطبوع] : دورها في تكوين الحضارة األوروبية / عاطف علبي. 
  سم.23ص. : مص. مل. ; 128 -. 2009مجد, 

 9789953515083ر.د.م.ك 

1-953-422/1, 1-953-422/2 

  علجة، راودي    .10225

م من خالل مذكرات األمل لشارل ديغول [نص مطبوع] / لويزة  1962-م1958السياسة الفرنسية في الجزائر 
  سم.  30*21ورقة ;  156 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -قرشي; راودي علجة. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.792/1 

  علقم، نبيل    .10226

عمان : دار   -مدخل لدراسة الفولكلور [نص مطبوع] : دراسات في التراث الشعبي الفلسطيني / نبيل علقم. 
  سم. 24ص. : غالف مل.مص. ; 240 -. 2013الشروق للنشر, 

 9789957005425ر.د.م.ك 

1-398-8/1, 1-398-8/2 

االسكندرية : دار   -. ع] : دراسة في مقولة الوعي و األيديولوجيةعلم اجتماع المعرفة [نص مطبو  .10227
 سم.  24ص : غالف مصور ; 339 -. 2008المعرفة الجامعية, 

  علم الدين،محمود    .10228

التوثيق اإلعالمي [نص مطبوع] : األصول التاريخية والجوانب العملية للتوثيق وتطبيقاته في مجال اإلعالم 
  سم.24ص ; 175 -. 1990القاهرة : العربي,  -محمود علم الدين.  واالتصال الجماهيري /

SH/1-020-124/1 



  علو،سعيد خديدة    .10229

/ سعيد  1963شباط 8-1958تموز14العالقات العراقية اإليرانية و أثرها على القضية الكردية [نص مطبوع] : 
  سم.24*17ص ; 318 -. 2007عمان : دار دجلة,   -خديدة علو. 

 9957487400ر.د.م.ك 

SH/1-953-136/1, SH/1-953-136/2 

  علوات، مسعودة   .10230

المدية : جامعة  -جماعة الرفاق وعالقتها بإنحراف الفتاة في اإلقامة الجامعية. [نص مطبوع] / مسعودة علوات. 
  سم. 27*21ورقة ;  102 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1652/1 

  علواش، حنان    .10231

ورقة ;   95 - . 2015المدية : جامعة المدية,  -عالقة قيم العمل باإلدماج المهني [نص مطبوع] / حنان علواش. 
  سم. 30*21

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.021/1 

  علواش، دنيا    .10232

المدية  -ألثري بحديقة "رفاوي ساعد" [نص مطبوع] / دنيا علواش. اآلثار الرومانية بوالية "سطيف" ، المعلم ا
  سم.  27*21ورقة ;  156 -. 2018: جامعة المدية, 

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1198/1 

  علوان، بسمة    .10233

  -بتسام بن علي; بسمة علوان. إنعكاسات آليات التشغيل المعتمدة على حاملي الشهادات العلمية [نص مطبوع] / إ

  سم.  30*21ورقة ;  178  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.919/1 

  علوان، فتيحة    .10234

  الحياة اإلقتصادية في المشرق العربي من خالل كتابات الرحالة المغاربة في العهد العثماني [نص مطبوع] /

  سم.  27*21ورقة ;  71 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -سارة صالحي; فتيحة علوان. 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1339/1 

  علوان،عبد هللا    .10235

 - .1978بيروت : دار السالم,  -/ عبد هللا علوان.  2تربية األوالد في اإلسالم [نص مطبوع] : القسم الثالث رقم 

 سم. 22ص ;  628

1-370-430/1 



  علوان،عبد هللا    .10236

 -. 1978بيروت : دار السالم,  -/ عبد هللا علوان.  1تربية األوالد في اإلسالم [نص مطبوع] : القسم الثالث رقم 

 سم. 22ص ;  195

1-370-429/1 

  علوان،عبد هللا    .10237

 -. 1978بيروت : دار السالم,  -/ عبد هللا علوان.  2ثالث رقم تربية األوالد في اإلسالم [نص مطبوع] : القسم ال

 سم. 22ص ;  628

  علوان،عبد هللا    .10238

 -. 1978بيروت : دار السالم,  -/ عبد هللا علوان.  1تربية األوالد في اإلسالم [نص مطبوع] : القسم الثالث رقم 

  سم. 22ص ;  195

  علوش، فايزة    .10239

عالقة مهارات ما وراء المعرفة بأنماط التعلم لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي [نص مطبوع] / رانية حجام; فايزة 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -علوش. 

  2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.658/1 

  علوش، ناجي    .10240

عمان : المؤسسة العربية للدراسات والنشر,  -الديمقراطية [نص مطبوع] : المفاهيم واإلشكاالت / ناجي علوش. 
 سم. 14*22ص ;  136 -. 1994

1-320-369/1, 1-320-369/2 

  علــــوشي، أمينة    .10241

 -ص مطبوع] / محمد قعــــــدة; أمينة علــــوشي. م [ن 17و  16الرحالة الفرنسيون والدولة العثمانية خالل القرن 

  سم.  27*21ورقة ;  165  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1181/1/1 

  علوشي، فهيمة   .10242

 -ة; فهيمة علوشي. إتجاه أساتذة التعليم الثانوي نحو التدريس بالمقاربة بالكفاءات [نص مطبوع] / مروة رقي

  سم.  30*21ورقة ;  165  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.595/1 

  علون، سالم    .10243

المدية : جامعة  -فعالية اآلداء اإلذاعي في إيصال الرسالة للمستمع [نص مطبوع] / إسماعيل عقون; سالم علون. 
  سم. 27*21ورقة ;  89 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1300/1 

  علون، عياش    .10244

المدية : جامعة   -عنف الفروع ضد األصول في األسرة الجزائرية [نص مطبوع] / خيرة صفافيح; عياش علون. 



  سم. 30*21ورقة ;  150 -. 2016المدية, 

 2016تماع : المدية : ل م د : علم االج -ماستر

MMA.SS.556/1 

  علوه،رأفت نبيل.    .10245

 -. 2006عمان. : مكتبة المجتمع العربي.,  -تكنولوجيا في علم المكتبات. [نص مطبوع] / رأفت نبيل. علوه. 

 سم.24ص. : غالف ملون ومصور. ; 190

SH/1-020-100/1, SH/1-020-100/2 

  على , على السيد    .10246

[نص مطبوع] : العصر المملوكي / محمد   5وسيط, موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية و الحضارية التاريخ ال
 -. 2008مصر : دار الفكر العربي,  -مؤنس عوض; عطية أحمد محمود القوصى; على السيد على. 

  سم. 24ص ; 91الى1ص+80الى1ص+60الى 1ص+76الى1ص+96الى1

  9771022814ر.د.م.ك 

 الوسيط محتوي في : التاريخ

1-903-13/1, 1-903-13/2 

  على حربي، خالد أحمد   .10247

) [نص مطبوع] : جالينوس إعادة اكتشاف لمؤلفات  2دور الحضارة اإلسالمية في حفظ تراث الحضارة اليونانية (
ص. : مص 524 -. 2010القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -مفقودة: الجزء األول / خالد أحمد على حربي. 

  سم.24. ; مل

 9774380649ر.د.م.ك 

SH/1-902-104.1/1, SH/1-902-104.1/10 

  على، أحمد رجب محمد   .10248

 -قالع و حصون و أسوار و بوابات المدن األثرية اإلسالمية في الهند [نص مطبوع] / أحمد رجب محمد على. 

  ص.320 -. 2009القاهرة : الدار المصرية اللبنانية, 

 9774274016ر.د.م.ك  -ص. 287-ص284ص -بيبليو.ص

1-920-33/1, 1-920-33/2 

  على، عبد اللطيف أحمد   .10249

بيروت : دار النهضة العربية, دت.  -التاريخ الروماني [نص مطبوع] : عصر الثورة / عبد اللطيف أحمد على. 
 سم.24ص. ; 367 -

1-940-51/1, 1-940-51/2 

  علي , السيد علي    .10250

 -. 2007القاهرة : دار الفكر العربي,  -سيف الدين قالون [نص مطبوع] / السيد علي علي. السلطان المنصور 

(موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية : التاريخ الوسيط  -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  76
22.(  

 9771021354ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-154/1, 1-920-154/2 



    علي ، السيد علي  .10251

القاهرة : المجلس االعلى   -بحوث في التاريخ االجتماعي من العصر المملوكي [نص مطبوع] / السيد علي علي. 
  سم. 17*24ص. ;  263 -. 2014للثقافة, 

 9789777180009ر.د.م.ك 

SH/1-953-729/1, SH/1-953-729/2 

  علي ، فتحي أحمد    .10252

 -ء سياسات الخصخصة [نص مطبوع] / فتحي أحمد علي. الخدمة االجتماعية في المؤسسات الصحية في ضو

  سم. 17*24ص. ;  264 -. 2015القاهرة : المكتب الجامعي الحديث, 

 978774384943ر.د.م.ك 

SS/1-301-1033/1, SS/1-301-1033/2 

  علي ، محمود السيد   .10253

عمان : دار الحامد :   -السيد علي. المخدرات [نص مطبوع] : تأثيراتها و طرق التخلص اآلمن منها / محمود 
  سم. 17*24ص. ;  210 -. 2014األكادميون, 

 9786038116111ر.د.م.ك 

SS/1-301-1009/1, SS/1-301-1009/2 

  علي تابليت    .10254

: توازن بين المصلحة و المبدأ [نص مطبوع] / علي تابليت,  1980-1954الجزائرية :  -العالقات األمريكية 
ص. ; 462 -الجزائر : الكرامة للطباعة و النشر, [د.ت].  -وكتة سمير حشاني; عبد العزيز بوكتة. عبد العزيز ب

 سم.24

1-965-71/1 

  علي رحماني، زهير    .10255

توظيف العالقات العامة من طرف وزارة التسليح واإلتصاالت العامة في الثورة الجزائرية [نص مطبوع] / أحمد  
  سم.  27*21ورقة ;  78 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -حمادي; زهير علي رحماني. 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1244/1 

  علي رحماني، زهير    .10256

  -توظيف العالقات العامة أثناء ثورة التحرير الجزائرية [نص مطبوع] / أحمد حمادي; زهير علي رحماني. 

  سم.  27*21ورقة ;  79  -. 2019دية, المدية : جامعة الم

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1280/1 

  علي سامي علي الحالق   .10257

اللغة و التفكير الناقد [نص مطبوع] : أسس نظريةو إستراتجيات تدريسية / علي سامي علي الحالق, رشدي 
  سم. 24ص. ; 222 -األردن : دار المسيرة, [د.ت].  -األولى.  -احمد طعيمة. 

 9957063588ر.د.م.ك 

1-370-341/1, 1-370-341/2 



  علي عروسي، علي    .10258

المدية :   -الخوف وعالقته بالتكيف المدرسي لدى تالميذ السنة أولى إبتدائي [نص مطبوع] / علي علي عروسي. 
  سم.  03-21ورقة ;  152 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -استرم

MMA.SS.593/1 

  علي عروسي، علي    .10259

المدية :   -الخوف وعالقته بالتكيف المدرسي لدى تالميذ السنة أولى إبتدائي [نص مطبوع] / علي علي عروسي. 
  سم.  03-21ورقة ;  152 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.593/1 

  علي مجيد، حسام الدين   .10260

اشكالية التعددية الثقافية في الفكر السياسي المعاصر جدلية االندماج والتنوع [نص مطبوع] / حسام الدين علي  
  سم. 17* 24ص. ;  368 -. 2010بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -مجيد. 

 9789953823249ر.د.م.ك 

1-320-446/1, 1-320-446/2 

  علي, أسامة زكي السيد   .10261

عمان : دار أسامة للنشر و  -مهارات اإلتصال [نص مطبوع] : اإلنساني و األكاديمي / أسامة زكي السيد علي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  184 -. 2015التوزيع, 

 9789957226473ر.د.م.ك  -. 184ص.-181بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-001.5-765/1, SH/1-001.5-765/2 

  علي, سعيد اسماعيل   .10262

القاهرة : دار الفكر  -. 1ط. -فقه التربية [نص مطبوع] : مدخل إلى العلوم التربوية / سعيد اسماعيل علي. 
  ). 21(سلسلة المراجع في الربية وعلم النفس الكتاب -سم. 24ص. ; 353 -. 2001العربي, 

 9771014307ر.د.م.ك 

1-370-404/5, 1-370-404/6 

  علي, سعيد اسماعيل   .10263

 516 -. 2002القاهرة : دار الفكر العربي,  -السنة النبوية [نص مطبوع] : رؤية تربوية / سعيد اسماعيل علي. 

  (أصول الفقه االسالمي).  -سم.  24ص. ; 

 9771015214ر.د.م.ك 

1-250-44/1 

  علي, سيد أمير   .10264

والتمدن اإلسالمي [نص مطبوع] : بحث في نهضة المسلمين و تدهور سلطانهم و تطور مختصر تاريخ العرب 
المناحي االقتصادية واالجتماعية و الفكرية في االمة العربية من اقدم العصور حتى اغارة التتر على بغداد / سيد 

  سم.17*25ص ; 515 -. 2001القاهرة : دار اآلفاق العربية,  -أمير علي. 

 515-512ص -ص ببليوغرافيا

SH/1-953-129/1, SH/1-953-129/2 



  علي, سيد أمير   .10265

بيروت : دار العلم للماليين,  -. 02ط. -روح اإلسالم [نص مطبوع] / سيد أمير علي; تعريب عمر الديراوي. 
 سم. 24ص. ;  448 -. 1968

  علي, صالح احمد هريدي    .10266

اإلسكندرية : مؤسسة  -ثة [نص مطبوع] / صالح احمد هريدي علي. تاريخ العالقات الدولية و الحضارة الحدي
  سم. 24ص. ;  328 -. 2003لورد العالمية للشؤون الجامعية, 

  9773273091ر.د.م.ك 

1-327-70/1, 1-327-70/2 

  علي, علي عبد السالم   .10267

القاهرة :  - مطبوع] / علي عبد السالم علي. المساندة االجتماعية و تطبيقاتها العملية في حياتنا اليومية [نص 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   238 -. 2005مكتبة النهضة المصرية : مكتبة النهضة العربية, 

 977200447Xر.د.م.ك  -. 238ص. -232المالحق: ص.  231ص. -223بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-98/1, SS/1-301-98/2 

  عيسى  علي, عيسى شحاتة  .10268

العربية و النص القرآني [نص مطبوع] : دراسة للقضايا اللغوية في كتب إعراب القرآن و معانيه في اوائل القرن  
  سم. 24ص. ;  596 -. 2001القاهرة : دار قباء,  -الثالث الهجري / عيسى شحاتة عيسى علي. 

 9773033023ر.د.م.ك 

SH/1-220-113/1, SH/1-220-113/2 

  يسى شحاتة عيسى علي, ع  .10269

  -الدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائل القرن الثالث الهجري [نص مطبوع] / عيسى شحاتة عيسى علي. 

  سم. 23ص. ;  316 -. 2001القاهرة : دار قباء للطباعة و النشر, 

 254303977ر.د.م.ك × -. 313 - 303ص:  -. بيبليوغرافيا ص301 - 290ص: -المالحق ص 

SH/1-220-6/1, SH/1-220-6/2 

  علي, ماهر أبو المعاطي   .10270

نماذج تطبيقية / ماهر أبو المعاطي علي.  -الممارسة العامة في الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] : أسس نظرية 
(سلسلة مجاالت و طرق الخدمة  -سم. 24ص. ; 477 -. 2003اإلسكندرية : مكتبة زهراء الشرق,  -

 اإلجتماعية). 

SS/1-301-299/1, SS/1-301-299/2 

  علي, ماهر أبو المعاطي   .10271

الخدمة اإلجتماعية في مجال رعاية الشباب [نص مطبوع] : معالجة علمية من منظور الممارسة العامة / ماهر 
 -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  400 -. 2003القاهرة : مكتبة زهراء الشرق,  -أبو المعاطي علي. 

 ).13طرق الخدمة االجتماعية ; (مجاالت و 

SS/1-301-303/1, SS/1-301-303/2 

  علي, محمد السيد   .10272

. 2005القاهرة : دار و مكتبة اإلسراء,  -تكنولوجيا التعليم و الوسائل التعليمية [نص مطبوع] / محمد السيد علي. 

  سم. 24ص. ;  272 -

 9775265339ر.د.م.ك 



SS/1-370-31/1 

  حمد مصطفى حسن علي, م  .10273

  -سياسات و تجارب إعادة انخراط مهاجري بلدان المغرب العربي [نص مطبوع] / محمد مصطفى حسن علي. 

  سم. 22ص. ;  118 -. 1987الجزائر : ديوان المطبوعات الجزائرية, 

 115ص.  - 111ببليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-18/1 

  علي, يونس حمادي    .10274

 448 -. 2010عمان : دار وائل,  -الديمغرافية [نص مطبوع] : دراسة السكان / يونس حمادي علي. مبادئ علم 

  سم.  24ص. : غالف ملون ; 

 9789957118860ر.د.م.ك 

SS/1-301-855/1, SS/1-301-855/2 

  علي، السيد فهمي   .10275

اإلسكندرية : دار   -يد فهمي علي. علم النفس اإلبداعي [نص مطبوع] : السمات النفسية للعالم واألديب / الس
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  346 -. 2009الجامعة الجديدة, 

 6450328977ر.د.م.ك 

SS/1-150-314/1, SS/1-150-314/2 

  علي، السيد فهمي   .10276

ي. علم نفس الصحة [نص مطبوع] : الخصائص النفسية اإليجابية و السلبية للمرضى و األسوياء / السيد فهمي عل
  سم.  24ص. : غالف ملون و مصور ;  445 -. 2009اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر,  -

 6500328977ر.د.م.ك 

SS/1-150-265/1, SS/1-150-265/2 

  علي، السيد فهمي   .10277

السيد  علم النفس البيئي [نص مطبوع] : االزدحام السكني والسكاني وتأثيرهما على الصحة العضوية والنفسية /
  سم.  24ص. : غالف مصور و ملون ;  428 -. 2009اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر,  -فهمي علي. 

 2449328977ر.د.م.ك 

SS/1-150-313/1, SS/1-150-313/2 

  علي، إيهاب عبد الخالق   .10278

سكندرية : دار الوفاء لدنيا اإل -التوافق اإلجتماعي ألطفال الشوارع [نص مطبوع] / إيهاب عبد الخالق علي. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   708 -. 2013الطباعة و النشر, 

 977156544ر.د.م.ك  -. 699- 649بيبليوغرافيا:ص. 

SS/1-301-920/1, SS/1-301-920/2 

  علي، جاد هللا أبو المكارم جاد هللا    .10279

اإلسكندرية : المكتبة  -] / جاد هللا أبو المكارم جاد هللا علي. الديسكلكوليا و االتجاه نحو الرياضيات [نص مطبوع 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  325 -. 2016التربوية, 

 9789777292634ر.د.م.ك 

SS/1-370-1075/1, SS/1-370-1075/2 



  علي، جواد    .10280

بيروت : دار العلم للماليين ;  -جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم [نص مطبوع] : الجزء الرابع / 
 سم. 25ص. ;  690  -. 1970بغداد : مكتبة النهضة, 

1-953-9.4/1 

  علي، جواد    .10281

بيروت : دار العلم   -المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم [نص مطبوع] : الجزء الخامس / جواد علي. 
 سم. 25. ; ص 658 -. 1970للماليين ; بغداد : مكتبة النهضة,  

SH/1-953-9.5/1 

  علي، جواد    .10282

بيروت : دار العلم للماليين  -المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم [نص مطبوع] : الجزء السادس / جواد علي. 
 سم. 25ص. ;  826 -. 1970; بغداد : مكتبة النهضة, 

1-953-9.6/1 

  علي، جواد    .10283

بيروت : دار العلم للماليين ;   -م [نص مطبوع] : الجزء الثامن / جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسال
 سم. 25ص. ;  802  -. 1971بغداد : مكتبة النهضة, 

1-953-9.8/1 

  علي، جواد    .10284

بيروت : دار العلم للماليين  -المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم [نص مطبوع] : الجزء التاسع / جواد علي. 
 سم. 25ص. ;  914 -. 1972د : مكتبة النهضة, ; بغدا

SH/1-953-9.9/1 

  علي، جواد    .10285

بيروت : دار العلم للماليين  -المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم [نص مطبوع] : المجلد السابع / جواد علي. 
 سم. 25ص. ;  639 -. 1971; بغداد : مكتبة النهضة, 

SH/1-953-9.7/1 

  زم جساب محمد علي، حا  .10286

 -جمالية التصميم الزخرفي األندلسي لقصور الحمراء في غرناطة [نص مطبوع] / حازم جساب محمد علي. 

  سم.17سم*24ص. : غالف مل.مص. ; 274 -. 2014عمان : دار صفاء, 

 9789957248697ر.د.م.ك   -ص.  272 -ص. 269ص. بيبليو:  268 -ص. 259المالحق: 

1-709-27/1, 1-709-27/2 

  علي، خليفة   .10287

ص. : 187 -. 2013االسكندرية : دار الوفاء,  -مسرح الطفل [نص مطبوع] : البناء و الرؤية / خليفة علي. 
  سم. 24غالف مل.مص ; 

 9789776413023ر.د.م.ك 

1-790-20/1, 1-790-20/2 



  علي، زغدود    .10288

  سم. 14*21ص ;   207 -يجة للطباعة, [د.ت]. الجزائر : مت -األحزاب السياسية [نص مطبوع] / زغدود علي. 

 9789947187801ر.د.م.ك 

1-320-451/1, 1-320-451/2 

  علي، عبد الحميد محمد   .10289

 192 -. 2009القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر,  -العنف ضد األطفال [نص مطبوع] / عبد الحميد محمد علي. 

  بات النفسية). (سلسلة االضطرا -سم.  24ص. : غالف مصور وملون ; 

 9129431977ر.د.م.ك 

SS/1-150-268/1, SS/1-150-268/2 

  علي، عبد الحميد محمد   .10290

االتجاهات الحديثة في القياس النفسي والتقويم التربوي [نص مطبوع] / عبد الحميد محمد علي, طارق عبد 
  سم. 24: غالف ملون ;  ص. 308 -. 2009القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع,  -الرؤوف عامر. 

 2127431977ر.د.م.ك 

SS/1-150-312/1, SS/1-150-312/2 

  علي، قدري الشيخ    .10291

عمان : مكتبة   -علم االجتماع الطبي [نص مطبوع] / قدري الشيخ علي; سوسن جورج سمور; ماري زايد حداد. 
 سم.  24وان ; ص. : غالف مصور باألل 248 -. 2010المجتمع العربي للنشر و التوزيع, 

SS/1-301-800/1, SS/1-301-800/2 

  علي، ماهر أبو المعاطي   .10292

االتجاهات الحديثة في التخطيط االجتماعي [نص مطبوع] : مجاالت الرعاية االجتماعية و التنمية الشاملة / ماهر  
 24غالف مصور باأللوان ; ص. :  436 -. 2010االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -أبو المعاطي علي. 

  ).03(سلسلة مجاالت و طرق الخدمة االجتماعية : سلسلة مجاالت و طرق الخدمة االجتماعية ;  -سم. 

 9774380598ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-732/1, SS/1-301-732/2 

  علي، محسن عبد    .10293

طرابلس : المؤسسة   -د علي, حيدر نعمة غالي. القيادة التربوية [نص مطبوع] : مدخل استراتيجي / محسن عب
 سم. 17*24ص. : غالف ملون ;  291 -. 2010الحديثة للكتاب, 

1-370-558/1, 1-370-558/2 

  علي، محمد النوبى محمد   .10294

. 2010عمان : دار صفاء للنشر,  -إدمان اإلنترنت في عصر العولمة [نص مطبوع] / محمد النوبى محمد علي. 

  سم. 18*   25ص. : غالف ملون ;  303 -

 9789957245139ر.د.م.ك 

1-370-550/5, 1-370-550/4 

  علي، مصطفى محمد    .10295

القاهرة : المكتب   -التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية [نص مطبوع] / منى جميل سالم; مصطفى محمد علي. 



  سم. 17*24ص. : غالف مصور. ;  264 -. 2015الجامعي الحديث, 

 9789774384920ر.د.م.ك   -ص.  258 -ص. 255بيبليو: 

SS/1-301-1063/1, SS/1-301-1063/2 

  علي،اقبال مطشر عبد الصاحب    .10296

  -أثر دورة التعلم و خرائط المفاهيم و األحداث المتناقضة [نص مطبوع] / اقبال مطشر عبد الصاحب علي. 

  سم. 24ف مصور ; ص : غال 215 -. 2011عمان : دار صفاء,  -. 1ط.

 9789957246357ر.د.م.ك 

1-370-796/1, 1-370-796/3 

  علي،سعيد إسماعيل   .10297

ص. : 351 -. 2010عمان : دار المسيرة,  -. 2ط. -أصول التربية العامة [نص مطبوع] / سعيد إسماعيل علي. 
  سم.  24غالف ملون ; 

 بيبليوغرافيا

1-370-923/1, 1-370-923/2 

  بد اللطيف أحمد علي،ع  .10298

بيروت : دار النهضة العربية,  -التاريخ اليوناني(العصر الهلالدي) [نص مطبوع] / عبد اللطيف أحمد علي. 
 سم.24ص. : مص.مل. ; 851 -د.ت. 

1-940-58/11, 1-940-58/12 

  علي،محسوب عبد الصادق    .10299

مصر : مكتبة   - حسوب عبد الصادق علي. إنجليزي) / م -قاموس المصطلحات التربوية [نص مطبوع] : (عربي 
 سم. 21غالف ملون ;  -. 2000: دار الكتب العلمية,  2000شباب 

SH/1-030-20/1, SH/1-030-20/2 

  علي،محمد النوبي محمد   .10300

/   Verbal Languageمقياس إضطرابات اللغة اللفظية [نص مطبوع] : لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم = 

  سم. 24ص. : غالف مصور ; 168 -. 2010عمان : دار صفاء,  -. 1ط. -محمد علي. محمد النوبي 

 9789957244880ر.د.م.ك 

1-370-710/1, 1-370-710/2 

  عليان ، ربحي مصطفى   .10301

 سم. 17* 24 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -تنمية مصادر المعلومات [نص مطبوع] / ربحي مصطفى عليان. 

  مصطفى عليان ، ربحي   .10302

عمان : الرضوان   -تنمية مصادر المعلومات التقليدية و االلكترونية [نص مطبوع] / ربحي مصطفى عليان. 
  سم. 17*24ص. ;   480 -. 2013للنشر و التوزيع, 

  9789957761233ر.د.م.ك 

SH/1-020-221/1, SH/1-020-221/2 

  عليان ، ربحي مصطفى   .10303

 314 -. 2017عمان : دار المنهجية,  -مطبوع] / ربحي مصطفى عليان.  المراجع و الخدمات المرجعية [نص



  سم. 17*24ص. ; 

 9789957608347ر.د.م.ك 

SH/1-020-231/1, SH/1-020-231/2 

  عليان, فؤاد    .10304

عمان : دار صفاء للطباعة و   -موسوعة فن التعامل مع المراهقين و المراهقات [نص مطبوع] / فؤاد عليان. 
  سم.  24ص ;   219 -. 2004التوزيع, النشر و 

 0154379957ر.د.م.ك 

SS/1-150-122/1, SS/1-150-122/2 

  عليان، ربحي مصطفى   .10305

 512 -. 2014عمان : اليازوري,  -العنف الجامعي [نص مطبوع] : وجهات نظر / ربحي مصطفى عليان. 

  سم. 25ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 498ص.-475المالحق: ص.

SS/1-301-1028/1, SS/1-301-1028/2 

  عليان، ربحي مصطفى   .10306

 -. 2012عمان : دار صفاء,  -/ ربحي مصطفى عليان.  E-Environmentالبيئة اإللكترونية [نص مطبوع] = 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  431

1-658-25/1, 1-658-25/2 

  عليان، ربحي مصطفى   .10307

عمان :   -الفهرسة الوصفية و الموضوعية [نص مطبوع] : التقليدية و المحوسبة / ربحي مصطفى عليان. 
  سم.  18*25ص. : غالف مصور. ;   319 -. 2005منشورات جمعية المكتبات و المعلومات األردنية, 

 ص. 319 -ص. 313ص. المالحق:  316 -ص. 313بيبليو: 

SH/1-020-211/1, SH/1-020-211/2 

  عليان، ربحي مصطفى   .10308

 Special Libraries   &Informationالمكتبات المتخصصة و مراكز المعلومات [نص مطبوع] = 

Centres  .ص. : غالف مصور.  400 -. 2014عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -/ ربحي مصطفى عليان
  سم. 18*25; 

 9789957244231ر.د.م.ك   -ص.  400 -ص. 389بيبليو: 

SH/1-020-217/3, SH/1-020-217/1 

  عليان، ربحي مصطفى   .10309

/   Information servicesأساسيات خدمات المعلومات للمكتبات و مؤسسات المعلومات [نص مطبوع] =  

  سم.  18*25ص. : غالف مصور. ;  435 -. 2017عمان : دار المنهجية,  -ربحي مصطفى عليان. 

 9789957608385ر.د.م.ك   -ص.  435 -ص. 423بيبليو: 

SH/1-020-229/1, SH/1-020-229/2 

  عليان، محمد عبد الكريم   .10310

المدية : جامعة  -مد عبد الكريم عليان. الخطاب اإلعالمي وتأثيره في المصالحة الفلسطينية [نص مطبوع] / مح



  سم. 30*21ورقة ;  153 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.517/1 

  عليان، مليكة    .10311

وع] / أمينة م) [نص مطب 12-10-ه 06-04السفراء والديبلوماسيين في التاريخ اإلسالمي ما بين القرنيين( 
  سم.  30*21ورقة ;  88 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -حميدية; مليكة عليان. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.076/1 

  عليان،ربحي مصطفى   .10312

  - .1ط. -تكنولوجيا التعليم [نص مطبوع] : النظرية و الممارسة / فوزي فايز اشتيوه; ربحي مصطفى عليان. 

 سم. 24ص. : غالف مصور ; 368 -. 2010عمان : دار صفاء للنشر, 

1-370-637/1, 1-370-637/2 

  عليان،ربحي مصطفى   .10313

عمان : مكتبة   -. 1ط. -, التربية العملية الجزء االول [نص مطبوع] : رؤى مستقبلية / ربحي مصطفى عليان. 1
  سم.  24ص. : غالف مصور ; 432 -. 2009المجتمع العربي, 

 1محتوي في : , 

1-370-726.1/1, 1-370-726.1/2 

  عليان،ربحي مصطفى   .10314

/ ربحي  Advanced and Computerzed Catalogingالفهرسة المتقدمة والمحوسبة [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. : غالف مصور وملون ; 415 -. 2006عمان : دار جرير,  -مصطفى عليان, وصفي عارف.  

 9957380745ر.د.م.ك 

SH/1-020-128/1, SH/1-020-128/2 

  عليان،ربحي مصطفى.   .10315

تنمية وتقييم المجموعات في المكتبات ومؤسسات المعلومات. [نص مطبوع] / ربحي مصطفى. عليان, يسرى.  
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 300 -. 2005عمان : دار صفاء,  -أبو عجمية. 

 9957241729ر.د.م.ك 

SH/1-020-79/1, SH/1-020-79/2 

  عليان،ربحي مصطفى.   .10316

 Studies in library Documentationدراسات في علوم المكتبات والتوثيق والمعلومات. [نص مطبوع] = 

and Information Sciences  .ص. : غالف  367 -عمان : دار صفاء, [د.ت].  -/ ربحي مصطفى. عليان
  سم.24مصور وملون. ; 

 9957242423ر.د.م.ك 

SH/1-020-89/1, SH/1-020-89/2 

  عليان،شوكت محمد    .10317

عمان : مكتبة   -. 1ط. -, التربية العملية الجزء الثاني [نص مطبوع] : رؤى مستقبلية / شوكت محمد عليان. 2



  سم.  24ص. : غالف مصور ; 567 -. 2009المجتمع العربي, 

 2محتوي في : , 

1-370-726.2/1, 1-370-726.2/2 

  عليك، وردية   .10318

 120 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -جرد أهم المعالم األثرية لمدينة مليانة [نص مطبوع] / وردية عليك. 

  سم.  30*21ورقة ; 

 2016ل م د : فنون : المدية :  -ماستر

MMA.ART.380/1 

  عليلوش، فتيحة    .10319

م) [نص مطبوع]  12-ه06لة في األندلس خالل القرن (أسرة بني زهر و دورها في صناعة وتعليم الطب والصيد
  سم.  30*21ورقة ;  168 - . 2016المدية : جامعة المدية,  -سامية قداشي; فتيحة عليلوش.  /

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.650/1 

  عليلي، الزهرة    .10320

المقبلين على شهادة الثانوي [نص مطبوع] / فاطمة  قلق اإلمتحان وعالقته بفاعلية الذات لدى الطلبة الراسبين
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بلعجال; الزهرة عليلي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.621/1 

  عليلي، الزهرة    .10321

الراسبين المقبلين على شهادة الثانوي [نص مطبوع] / فاطمة قلق اإلمتحان وعالقته بفاعلية الذات لدى الطلبة 
  سم.  30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بلعجال; الزهرة عليلي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.621/1 

  عليلي، فايزة    .10322

المدية : جامعة المدية,  -] / خيرة براجع; فايزة عليلي. أثر عملية التوظيف على الثقافة التنظيمية [نص مطبوع
  سم. 30*21ورقة ;  145 -. 2016

 2016ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SC.574/1 

  عليليش، حبيبة   .10323

 - م) [نص مطبوع] / حبيبة عليليش.19-16ه/  13-10الكراغلة في المجتمع الجزائري العثماني مابين القرن (

  سم.  30*21ورقة ;  109  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.053/1 

  عليليش، فوزية    .10324

دراسة مقارنة بين الكتابات التاريخية للشيخ مبارك الميلي وعبد الرحمان الجياللي [نص مطبوع] / الجوهر 



  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016: جامعة المدية, المدية  -بلعيدي; فوزية عليليش. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.414/1 

  عليوات، محمد عدنان   .10325

ص.  208 -. 2007عمان : دار اليازوري,  -الذكاء وتنميته لدى أطفالنا [نص مطبوع] / محمد عدنان عليوات.  
  سم. 25: غالف مصور باأللوان ; 

 9957120522ر.د.م.ك 

SS/1-150-256/1, SS/1-150-256/2 

  عليوان، أسعيد    .10326

[نص مطبوع] / إسماعيل  2009-1984مسيرة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية خالل ربع قرن (
ن ; ص. : غالف مصور باأللوا 144 -. 2009الجزائر : دار الهدى,  -سامعي; بوبكر عواطي; أسعيد عليوان. 

 سم. 24

SH/1-210-284/1 

  عليوة, جمال    .10327

ص ;  219 -.  2005الجزائر : دار هومة,  -فلسفة اإلرهاب في الفكر الصهيوني [نص مطبوع] / جمال عليوة. 
  سم. 24

 X955669961ر.د.م.ك 

1-320-227/1, 1-320-227/2 

  عليوه، السيد    .10328

القاهرة : إيتراك,  -. 2ط. -لتقارير [نص مطبوع] / السيد عليوه. تنمية مهارات إعداد المكاتبات والمذكرات وا
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  122 -. 2002

 977572354ر.د.م.ك 

1-658-24/1 

  عليوي, محمد عودة    .10329

.  2009عمان : دار زهران,  -رؤوس الموضوعات بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / محمد عودة عليوي. 

  سم.  24ص. : غالف : مصور ملون ;  204 -

 204ص. -191بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-020-225/1 

  عماد, عبد الغني    .10330

بيروت   -سوسيولوجيا الثقافة [نص مطبوع] : المفاهيم و اإلشكاليات...من الحداثة إلى العولمة / عبد الغني عماد. 
  سم.  24غالف ملون ; ص. :  363 -. 2006: مركز دراسات الوحدة العربية, 

 6054829953ر.د.م.ك  -. 349-337ببليوغرافية ص.

SS/1-301-281/1, SS/1-301-281/2 

  عمار بن سلطان    .10331

الجزائر : المركز الوطني للدراسات و   -الدعم العربي للثورة الجزائرية [نص مطبوع] / عمار بن سلطان. 
 سم.24ض. ; ص. : اي366 -البحث في الحركة الوطنية, [د.ت]. 



1-965-87/1 

  عمار بن سلطان    .10332

الجزائر : المركز الوطني للدراسات,  -الدعم العربي للثورة الجزائرية [نص مطبوع] / عمار بن سلطان. 
  سم.24ص. ;  366 -. 2007

 978996184673ر.د.م.ك 

1-965-425/1 

  عمار جفالر    .10333

اإلستعماري الفرنسي في الجزائر [نص مطبوع] : األسلحة النووية  استعمال األسلحة المحرمة دوليا طيلة العهد 
ص.  160 -الجزائر : المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية, [د.ت].  -نموذجا / عمار جفالر. 

 سم. 24: ايض. ; 

1-965-80/1 

  عمار حمداني   .10334

ص :   -الجزائر : منشورات ثالة, [د.ت].  -لحسن زغدار. حقيقة غزو الجزائر [نص مطبوع] / عمار حمداني, 
 سم.24ايض. ; 

1-965-75/1 

  عمار, حامد    .10335

القاهرة : مكتبة الدار   -اإلصالح المجتمعي [نص مطبوع] : إضاءات ثقافية و اقتضاءات تربوية / حامد عمار. 
  في التربية و الثقافة). (دراسات  -سم.  24ص. : غالف ملون ;   238 -. 2006العربية للكتاب, 

 9772934019ر.د.م.ك 

SS/1-301-201/1, SS/1-301-201/2 

  عمارة , عالوة    .10336

سلسلة الكتب األساسية فى العلوم اإلنسانية و االجتماعية, دراسات فى التاريخ الوسيط للجزائر والغرب اإلسالمي  
  سم.47*24ص ; 231 -جامعية, [د.ت].  الجزائر : ديوان المطبوعات ال - [نص مطبوع] / عالوة عمارة.  

  9789961011294ر.د.م.ك 

 محتوي في : سلسلة الكتب األساسية فى العلوم اإلنسانية و االجتماعية 

SH/1-953-244/1, SH/1-953-244/2 

  عمارة, محمد على    .10337

القاهرة :  -ة. برامج عالجية لخفض مستوى السلوك العدواني لدى المراهقين [نص مطبوع] / محمد على عمار
  سم.24ص ; 553 -. 2008المكتب الجامعي الحديث, 

 642439977ر.د.م.ك 

SS/1-150-193/1, SS/1-150-193/2 

  عمارة, محمد محمد   .10338

العلوم السياسية بين األقلمة و العولمة [نص مطبوع] : رؤية سياسية معاصرة للقرن الحادي و العشرين / محمد 
ص. : غالف ملون. ; 423 -. 2006اإلسكندرية : دار الطباعة الحرة,  -. 02ط. -. محمد عمارة, داود الباز

 سم.24

1-320-201/1, 1-320-201/2 



  عمارة, محمد محمد جاب هللا    .10339

اإلسكندرية : المكتب   -العلوم السياسية بين األقلمة و العولمة [نص مطبوع] / محمد محمد جاب هللا عمارة. 
 سم.  24ص. ;  428 -. 2003الجامعي الحديث, 

1-320-177/1, 1-320-177/2 

  عمارة, محمد محمد جاب هللا    .10340

العلوم السياسة بين األقلمة و العولمة [نص مطبوع] : رؤية سياسية معاصرة للقرن الحادي و العشرون / محمد 
 سم. 24 ص. ; 428 -. 2003اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -محمد جاب هللا عمارة. 

1-320-63/1, 1-320-63/2 

  عمارة,محمد   .10341

بيروت : المؤسسة   -الجامعة اإلسالمية و الفكرة القومية [نص مطبوع] : عند مصطفى كامل / محمد عمارة. 
 سم.24ص. ; 151 -. 1976العربية, 

1-953-369/1 

  عمارة، محمد   .10342

ص.  109 -. 1971مصر : دار المعارف,  -مطبوع] / محمد عمارة. المادية و المثالية فى فلسفة ابن رشد [نص 
  (مكتبة دراسات فلسفية). -سم.  17*24; 

 ص. 109 -ص. 107بيبليو : 

1-921-12/1 

  عمارة، مختار    .10343

م (العباسيون و الفاطميون) [نص مطبوع] / مختار  10ه/04الدعاية السياسية في العالم اإلسالمي حتى نهاية ق 
  سم. 27*21ص ;  484 -. 2019المدية : جامعة المدية,   - عمارة.

 2019ل م د دكتوراه : تاريخ : المدية :  -

DA.SH.006/1, DA.SH.006/2 

  عماري، كريمة   .10344

م) [نص مطبوع] / شريفة طيبي; كريمة  1497 -م 1427ه/ 902 -ه 831الكتابة التاريخية عند السخاوي ( 
  سم. 30*21ورقة ;  83 -. 2015لمدية, المدية : جامعة ا -عماري. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.106/1 

 عمامرة, تركي رابح   .10345

رائد اإلصالح اإلسالمي و التربية في الجزائر / تركي رابح  : [Texte imprimé] الشيخ عبد الحميد بن باديس
الجزائر -الطبعة الخامسة.  -عمامرة.   : ANEP 2001شورات ، من , [s.d]. - 510   ص. : صور ؛ غالف

سم 23ملون ;  . 

ISBN 978994721471 

1-965-236/1, 1-965-236/2 

  عمامرة, تركي رابح   .10346

الشيخ عبد الحميد بن باديس [نص مطبوع] : باعث النهضة اإلسالمية العربية في الجزائر المعاصرة / تركي 



  سم. 24ص. ;  322 -. 2009شر, الجزائر : موفم للن -رابح عمامرة. 

 9789961629017ر.د.م.ك 

1-965-485/3, 1-965-485/1 

  عمامرة، تركي رابح   .10347

) ورؤساؤها الثالثة [نص مطبوع] / تركي رابح 1956-1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية(
  سم. 24ص. ;  437 -. 2009الجزائر : المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية,  -عمامرة. 

 9789961628744ر.د.م.ك 

1-965-477/3, 1-965-477/1 

  عمبير، فايزة    .10348

السند اإلجتماعي وعالقته بالتوافق النفسي لدى عينة من المراهقين المصابين بداء السكري. [نص مطبوع] /  
  سم.  27*21ورقة ;  108 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -سعاد بوطريق; فايزة عمبير. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1542/1 

  عمر بوداود    .10349

من حزب الشعب الجزائري الى جبهة التحرير الوطني [نص مطبوع] : مذكرات مناضل / عمر بوداود, تر أحمد 
  سم. 24ص. : ايض. ; 270 -. 2007الجزائر : دار القصبة للنشر,  -بن محمد بكلي. 

 9789961647165ر.د.م.ك  -ص.  263 -ص. 245حق : المال

1-965-85/1, SH/1-965-85/2 

  عمر صالح العمري    .10350

[نص مطبوع] / عمر صالح العمري.  1962-1954موقف األردن من الثورة الجزائرية في الصحافة األردنية : 
 سم.24ص. : ايض. ; 230 -الجزائر : دار القصبة للنشر, [د.ت].  -

1-965-98/1 

  عمر عبد الرحمن, نازنين   .10351

عمان : منشورات دار   -العدد في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة تراكيبية / نازنين عمر عبد الرحمن. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  206 -. 2008دجلة, 

 64747899579ر.د.م.ك 

SH/1-220-44/1 

  عمر, أحمد مختار   .10352

  -. 2001القاهرة : عالم الكتب,  -ن الكريم وقراءاته [نص مطبوع] / أحمد مختار عمر. دراسات لغوية في القرآ 

  سم. 24ص. : غالف مص. مل. ;   244

 1233232977ر.د.م.ك  -. 242 -241ص: -بيليوغرافيا ص 240 -238ص:  -كشاف ص

SH/1-220-12/1 

  عمر, أحمد مختار   .10353

القاهرة : عالم   -مطبوع] : دراسة إحصائية / أحمد مختار عمر. اإلشتراك و التضاد في القرآن الكريم [نص 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  178 -. 2003الكتب, 

 1331232977ر.د.م.ك 



1-220-79/1 

  عمر, حزين    .10354

القاهرة : نفرو للنشر و التوزيع,   -حسن نصر هللا بطل قومي في زمن األقزام [نص مطبوع] / حزين عمر. 
  سم.24;  ص123 -. 2006

 8096196977ر.د.م.ك 

1-320-261/1, 1-320-261/2 

  عمر, عمر عبد العزيز   .10355

اإلسكندرية : دار   -[نص مطبوع] / عمر عبد العزيز عمر.  1922-1517تاريخ مصر الحديث و المعاصر( 
 سم.  17*24ص. : غالف ملون ; 488 -. 2000المعرفة الجامعية, 

SH/1-953-175/1, SH/1-953-175/2 

  عمر, عمر عبد العزيز   .10356

صور من تاريخ العالقات الدولية في العصر الحديث [نص مطبوع] / عمر عبد العزيز عمر, جمال محمود 
 سم. 24ص. ;  522 -. 2004االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -حجر. 

1-953-177/1, 1-953-177/2 

  عمر, عمر عبد العزيز   .10357

االسكندرية : دار   -إلسالمية في العصر الحديث [نص مطبوع] / عمر عبد العزيز عمر. تاريخ الشعوب ا
 سم. 24ص. ;  326 -. 2003المعرفة الجامعية, 

1-953-181/1 

  عمر, عمر عبد العزيز   .10358

بيروت : دار النهضة العربية,   -عبد العزيز عمر.  / عمر 1915-1516تاريخ لبنان الحديث [نص مطبوع] : 
 سم. 17*24ص. ;  240 -. 2004

SH/1-953-190/1 

  عمر, عمر عبد العزيز   .10359

القاهرة : دار   -/ عمر عبد العزيز عمر.   1922-1517 -تاريخ مصر الحديث والمعاصر [نص مطبوع] : 
 سم.17*24ص ; 277 -. 2009المعرفة الجامعية, 

SH/1-953-251/1, SH/1-953-251/2 

  عمر, محمد سيد خطاب   .10360

القاهرة : دار   -كيف تتوافق مع المجتمع [نص مطبوع] : أسس العالقات اإلجتماعية / محمد سيد خطاب عمر. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ; 139 -. 2007الفكر العربي, 

SS/1-301-1113/1 

  عمر, محمود ماهر   .10361

  -. 2006اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -سيكولوجية العالقات العامة [نص مطبوع] / محمود ماهر عمر. 

 سم. 24ص. ; 444

SS/1-301-160/1, SS/1-301-160/2 



  عمر, مصطفى أبوضيف أحمد   .10362

ين و بني مرين / مصطفى أبوضيف أحمد عمر. القبائل العربية في المغرب [نص مطبوع] : في عصري الموحد
  سم. 24ص. ;  364 -. 1982الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -

 359-351ملحق ص.ص: 347-339ببليوغرافيا ص.ص:

1-953-106/1 

  عمر, معن خليل    .10363

ص. ;  312 -. 2004عمان : دار الشروق,  - مناهج البحث في علم االجتماع [نص مطبوع] / معن خليل عمر. 
 سم. 24

SS/1-301-135/1, SS/1-301-135/2 

  عمر, معن خليل    .10364

 328 -. 2005عمان : دار الشروق,  -نظريات معاصرة في علوم االجتماع [نص مطبوع] / معن خليل عمر. 

 سم.  24ص. : غالف ملون ; 

SS/1-301-138/1, SS/1-301-138/2 

  عمر, معن خليل    .10365

ص. : غالف   264 -. 2004عمان : دار الشروق,  -ألسرة [نص مطبوع] / معن خليل عمر. علم اجتماع ا
  سم. 24مصور باأللوان ; 

 9957000861ر.د.م.ك 

SS/1-301-226/1, SS/1-301-226/2 

  عمر, معن خليل    .10366

عمان :   -له. المدخل إلى علم االجتماع [نص مطبوع] / معن خليل عمر; فهمي سليم الغزوي; عبد العزيز خزاع 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  438 -. 2006دار الشروق, 

 9957002414ر.د.م.ك 

SS/1-301-73/1, SS/1-301-73/2 

  عمر, هالة فاروق محمد   .10367

االتجاهات الحديثة في التسويق االجتماعي و االلكتروني لبرامج الرعية االجتماعية [نص مطبوع] / هالة فاروق  
  سم. 24ص. : غالف : ملون ;  424 -. 2017عمان : دار المسيرة,  -ر. محمد عم

 9789957875213ر.د.م.ك  -. 424ص. - 409بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-1084/1, SS/1-301-1084/2 

  عمر,محمد عمر عبد العزيز    .10368

محمد عمر عبد العزيز  /صفوة الزمان فيمن تولى على مصر من أمير وسلطان [نص مطبوع] : دراسة و تحقيق 
 سم.24* 17ص ; 336 -. 2006القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -عمر. 

SH/1-953-263/1, SH/1-953-263/2 

  عمر، آيات ناجي    .10369

القاهرة  -الديناميات النفسية ألطفال الشوارع [نص مطبوع] : الذين تعرضوا لإلساءة الجنسية / آيات ناجي عمر. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  263 -. 2016بي للمعارف, : المكتب العر

 9789772768769ر.د.م.ك 



SS/1-150-788/1, SS/1-150-788/2 

  عمر، تابليت    .10370

الجزائر : دار األلمعية,  -األوفياء يذكرونك يا عباس [نص مطبوع] : عباس لغرور حياة و كفاح / تابليت عمر. 
  سم.24 ص. : مص.مل. ;320 -. 2012

 9789931305989ر.د.م.ك  -ص. 314ص.313ص -بيبليو.ص

1-965-571/1, 1-965-571/2 

  عمر، تابليت    .10371

مذكرات الضابط سالم جيليانو [نص مطبوع] : أحد أبطال معركة سوق أهراس الكبرى قائد المنطقة الرابعة من 
 -. 2012الجزائر : دار األلمعية,  -مر. / تابليت ع 1962-1930بالنيابة-غرب سوق أهراس -القاعدة الشرقية 

  سم.24ص. : مص. ; 320

 9789931305972ر.د.م.ك 

1-965-587/1, 1-965-587/2 

  عمر، عمر عبد العزيز   .10372

بيروت : دار النهضة العربية,   -[نص مطبوع] / عمر عبد العزيز عمر.  1922-1516تاريخ المشرق العربي(
  سم.  25ص. : غالف ملون ; 541 -. 2010

 535ص-515بيبليو:ص

SH/1-953-590/1, SH/1-953-590/2 

  عمر،عبد العزيزعمر    .10373

بيروت : دار النهضة   -دراسات في تاريخ العرب الحديث و المعاصر [نص مطبوع] / عبد العزيزعمر عمر. 
 سم. 24ص. : مل. ; 822 -. 1990العربية, 

1-953-392/3, 1-953-392/1 

  سعيد  عمران ، محمود  .10374

القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -النقود في أوروبا العصور الوسطى [نص مطبوع] / محمود سعيد عمران. 
 سم. 17*24ص. ;  358 -. 2011

1-737-7/1, 1-737-7/2 

  عمران محمود سعيد   .10375

لبنان : دار النهضة  -األولى.  -تاريخ اوروبا في العصور الوسطى [نص مطبوع] / عمران محمود سعيد. 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 471 -. 2006العربية, 

 9953458987ر.د.م.ك 

1-940-29/1, 1-940-29/2 

  عمران محمود سعيد   .10376

لبنان : دار النهضة العربية,   -محمود سعيد.  معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى [نص مطبوع] / عمران
 سم.24ص : مل. ; 348 -[د.ت]. 

1-940-30/1, 1-940-30/2 



  عمران, تغريد    .10377

القاهرة : مكتبة زهراء  -المهارات الحياتية [نص مطبوع] / تغريد عمران, عفاف صبحي رجاء الشناوي. 
  سم. 24ص. ;  252 -. 2001الشرق, 

 9773141411ر.د.م.ك 

SS/1-370-51/1 

  عمران, محمود سعيد   .10378

 -النظم السياسية عبر العصور [نص مطبوع] / محمود سعيد عمران, محمد علي القوزي أحمد أمين سليم. 

 سم. 24ص. ;  416 -. 1999بيروت : دار النهضة العربية, 

1-320-84/1 

  عمران, محمود سعيد   .10379

لبنان : دار النهضة العربية,   -[نص مطبوع] / محمود سعيد عمران. اإلمبراطورية البيزنطية وحضارتها 
  سم.24ص. : مص.مل. ; 392 -. 2009

 9789953537856ر.د.م.ك  -ص. 382-ص363ص -بيبليو.ص

1-940-36/1, 1-940-36/10 

  عمران, محمود سعيد   .10380

ت : دار النهضة العربية, بيرو -حضارة أوروبا في العصور الوسطى [نص مطبوع] / محمود سعيد عمران. 
 سم.24ص. : مل. ; 351 -. 1999

1-940-42/3, 1-940-42/1 

  عمران, محمود سعيد   .10381

دراسات في حضارة و نظم أوروبا في العصور الوسطى [نص مطبوع] / محمود سعيد عمران, إبراهيم خميس  
 سم.24. ; ص262 -. 2005اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -إبراهيم سالمة. 

1-940-22/1, 1-940-22/2 

  عمران، سارة   .10382

المناخ المدرسي وعالقته بالدافعية للتعلم ومستوى الطموح لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط [نص مطبوع] /  
  سم.  27*21ورقة ;  136 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -منال عالم; سارة عمران. 

 2019المدية : ل م د : علم النفس :  -ماستر

MMA.SS.1446/1 

  عمران، عبلة   .10383

المدية :   -م [نص مطبوع] / جميلة عليلي; عبلة عمران. 18-17ه/12-11مجتمع مدينة الموصل خالل القرنيين 
  سم.  30*21ورقة ;  156 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.800/1 

  ر  عمران، قدو  .10384

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر  -البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني [نص مطبوع] / قدور عمران. 
  سم. 17*24ص. ;  288 -. 2011و التوزيع, 

 9789957705220ر.د.م.ك 



1-220-175/1, 1-220-175/2 

  عمران، محمود سعيد   .10385

بيروت : دار النهضة العربية,   -] / محمود سعيد عمران. [نص مطبوع 1095-1291تاريخ الحروب الصليبية 
  سم.24ص. : مص. ; 288 -. 1999

 ص 286-ص282ص -بيبليو.ص

1-953-519/7, 1-953-519/1 

  عمران، محمود سعيد   .10386

  -. 1998بيروت : دار النهضة العربية,  -معالم التاريخ اإلسالمي الوسيط [نص مطبوع] / محمود سعيد عمران. 

  سم.24. : مص.مل. ; ص276

 ص276ص -بيبليو. ص

1-953-541/1, 1-953-541/2 

  عمراني, عبد المجيد   .10387

[نص مطبوع] / عبد المجيد عمراني; محمد العربي ولد  1962-1954جان بول سارتر والثورة الجزائرية 
  سم.  24ص. : غالف : مصور, ملون ;  240 -. 2010الجزائر : دار الهدى,  -خليفة. 

 9879961609347ر.د.م.ك  -. 234ص. -252ليوغرافيا : ص. بيب

SH/1-965-216/4, SH/1-965-216/5 

  عمراوي، عبير    .10388

[د.م] :  -مفهوما الوضع واإلستعمال في اللسانيات العربية [نص مطبوع] / سميحة مربوحي; عبير عمراوي. 
 سم. 30*21ورقة ;  145 -[د.ن], [د.ت]. 

  عمراوي، مبارك    .10389

م) من خالل كتابات الفرنسيين العسكريين "لويس رين" 1871-1830اإلنتفاضات والمقاومات الشعبية من (
  سم. 30*21ورقة ;  115 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / خيرة سعدي; مبارك عمراوي. 

  2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.408/1 

  عمرون، أمينة    .10390

مميزات المخطوط الصحراوي من خالل خزانة ابن حمودة بالمكتبة الوطنية الجزائرية [نص مطبوع] / سعدية  
  سم.  27*21ورقة ;  164 -. 2018المدية : جامعة الجزائر,  -عمران; أمينة عمرون. 

 2018ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1206/1 

  عمرون، جميلة   .10391

 -سمات الشخصية لدى الجانحين [نص مطبوع] / يامنة اسماعيلي; ياسين عبد الرزاق اسماعيلي; جميلة عمرون. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  323 -. 2015الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961017661ر.د.م.ك 

SS/1-150-869/1, SS/1-150-869/2 

  ري ، الطاهر  عم  .10392

النخبة الجزائرية و قضايا عصرها [نص مطبوع] : من بداية القرن العشرين إلى مابين الحربين العالميتين / 



  سم. 24*16ص. ; 338 -. 2014الجزائر : الدار الوطنية للكتاب,  -الطاهر عمري. 

 9789931394037ر.د.م.ك  - ص.  337 -ص. 333مالحق: 

SH/1-965-963/1, SH/1-965-963/2 

  عمور, محمد   .10393

الجزائر : دار األوطان,   -علم السكان [نص مطبوع] : قضايا راهنة : القوى العاملة في الجزائر / محمد عمور. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  176 -. 2016

 9789931593225ر.د.م.ك  -. 170ص. -165بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-301-1082/1, SH/1-301-1082/2 

  عمور، أميمة    .10394

عمان : دار الفكر,  -اإلساءة والجندر [نص مطبوع] / حسين أبورياش; عبدالحكيم الصافي; أميمة عمور. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  365 -. 2006

 9957074415ر.د.م.ك 

SS/1-150-172/1, SS/1-150-172/2 

  عمور، مصطفى    .10395

اإلتصال الحديثة في تحسين جودة آداء مؤسسات التعليم العالي [نص مطبوع] / عبد هللا توات;  دور تكنولوجيا 
  سم. 27*21ورقة ;  78 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -مصطفى عمور. 

 2019ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1266 

  عمور،أميمة    .10396

ي [نص مطبوع] / حسين ابو رياش; عبد الحكيم محمود الصافي; أميمة عمور; ...[و الدافعية والذكاء العاطف
  سم.24ص ; 300 -. 2006عمان : دار الفكر,  -آخرون]. 

 7440079957ر.د.م.ك 

SS/1-150-214/1, SS/1-150-214/2 

  عمورة, عمار    .10397

الجزائر : دار    -/ عمار عمورة.  1962لى الجزائر بوابة التاريخ [نص مطبوع] : الجزائرخاصة ما قبل التاريخ ا
  (الجزا). -سم. 40ص. ; 360 -. 2009المعرفة, 

 978996148579ر.د.م.ك 

1-965-274.2/1, 1-965-274.2/2 

  عمورة, عمار    .10398

الجزائر : دار    -/ عمار عمورة.  1962الجزائر بوابة التاريخ [نص مطبوع] : الجزائرخاصة ما قبل التاريخ الى 
  سم. 40ص. : صور ; 383 -. 2009رفة, المع

 978996148878ر.د.م.ك 

1-965-274.1/1, 1-965-274.1/2 

  عمي، أمينة    .10399

م) من خالل كتاب نقوال الترك [نص مطبوع] / منال سايح; 1801-1798حملة نابوليون بونابرت إلى الشرق (



  .CDسم +  27* 21ورقة ;  104 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -أمينة عمي. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1859 

  عمي، سامية    .10400

م) [نص مطبوع] / سناء سي مهدي; 13-11ه/7-5الدور العلمي ألسرة إبن زهرة في األندلس بين القرنيين (
  سم. 27* 21ورقة ;  147 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -سامية عمي. 

 2019يخ : المدية :  ل م د : تار -ماستر

MMA.SH.1358/1 

  عمي، سهام   .10401

إستراتيجية التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبة البكالوريا [نص مطبوع] / فاطمة مداحي; سهام 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -عمي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.592/1 

  عمي، سهام   .10402

إستراتيجية التعلم المنظم ذاتيا وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبة البكالوريا [نص مطبوع] / فاطمة مداحي; سهام 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -عمي. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.592/1 

  عمي، فهيمة    .10403

المدية : جامعة  -الحرمان العاطفي وعالقته بالتحصيل الدراسي [نص مطبوع] / حورية مداحي; فهيمة عمي. 
  سم. 30*21ورقة ;  145 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.581/1 

  عمي، فهيمة    .10404

المدية : جامعة  -عالقته بالتحصيل الدراسي [نص مطبوع] / حورية مداحي; فهيمة عمي. الحرمان العاطفي و
  سم. 30*21ورقة ;  145 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.581/1 

  عمير، نجاة    .10405

وجهة نظر األساتذة [نص مطبوع] :   تقييم الخدمات اإلرشادية لمستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي والمهني من
 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -دراسة ميدانية ببعض ثانويات المدية / نعيمة لعروسي ديلمي; نجاة عمير. 

  .CDسم +  29*21ورقة ;  106

 2021ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.2088 

  عميرات, الشيخ زكريا   .10406

الجزائر : دار الكتاب الحديث,   -. 03ط. -الصحيحة [نص مطبوع] / الشيخ زكريا عميرات.  األحاديث القدسية



  سم. 17*24ص. ;  357 -. 2004

 2745102273ر.د.م.ك 

SH/1-230-14/2, SH/1-230-14/1 

  عميرات، آمال    .10407

لنشر و التوزيع : نبالء  عمان : دار أسامة ل  -االتصال االجتماعي [نص مطبوع] : " العمومي " / آمال عميرات. 
  سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  304 -. 2014ناشرون, 

 9789957225520ر.د.م.ك   -ص.  304 -ص. 291بيبليو: 

SS/1-301-988/1, SS/1-301-988/2 

  عميرات، سهيلة   .10408

 -. 2012ى, الجزائر : دار الهد -/ سهيلة عميرات, مراد وزناجي.  p'tit omarعمر الصغير [نص مطبوع] =  

  سم.21ص. : مص.مل. ; 176

 9789947265628ر.د.م.ك 

1-965-596/1, 1-965-596/2 

  عميراوي, احميدة    .10409

الجزائر في أدبيات الرحلة واألسر خالل العهد العثماني [نص مطبوع] : مذكرات تيدنا أنموذجا / احميدة  
  سم. 24مصور, مخلون ;   ص. : غالف : 216 -. 2003الجزائر : دار الهدى,  -عميراوي. 

 97899691605004ر.د.م.ك 

SH/1-965-1042/1 

  عميري عبد القادر    .10410

الجزائر   -الصراع االوربي في الشرق أفريقيا [نص مطبوع] : االنجليزي األلماني أنموذجا / عميري عبد القادر. 
  سم.24: ملون ومصور ;  157ص. -. 2015: كنوز الحكمة : [د.ن], 

 9789947600474ر.د.م.ك 

sh1-940-91/1, sh1-940-91/2 

  عميري، عز الدين    .10411

برنامج إرشادي مقترح لذوي صعوبات إدراك المفاهيم الرياضية لدى تالميذ األولى متوسط [نص مطبوع] / عز 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  102 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -الدين عميري. 

 2014ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA009/1 

  عميش، سعاد   .10412

قته بالصحة النفسية لدى الطالب الراسب في إمتحان البكالوريا [نص مطبوع] / سعاد العبء المعرفي وعال
  سم. 27*21ورقة ;  107 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -عميش. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1539/1 

  عميمر، نعيمة    .10413

ص. :  452 -. 2010القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -ميمر. الوافى فى حقوق اإلنسان [نص مطبوع] / نعيمة ع



  سم.  17*25غالف مصور. ; 

 9773502740ر.د.م.ك  -ص.  438 -ص. 433بيبليوغرافيا : 

1-320-488/1, 1-320-488/2 

  عميمور , محي الدين   .10414

 -. 02ط  -مور. / محي الدين عمي 1995يونيو-�1965 وللوطن [نص مطبوع] : المجموعة األولى يوليو

  سم.24ص. ; 261  -. 2009الجزائر : موفم للنشر, 

 9789961625132ر.د.م.ك 

1-965-384.1/1 

  عميمور , محي الدين   .10415

ص. 377 -. 2008الجزائر : موفم للنشر,  -� وللوطن [نص مطبوع] : المجموعة الثالثة / محي الدين عميمور. 
  سم.24; 

 9789961628041ر.د.م.ك 

1-965-384.3/1 

  عميمور، محي الدين   .10416

 -. 2007موفم,  الجزائر : -نظرة في مرآة عاكسة على عتبة األلفية الثالثة [نص مطبوع] / محي الدين عميمور. 

  سم.  22ص. : غالف مصور باأللوان ;  292

 9789961626344ر.د.م.ك 

SH/1-965-1027/1 

  عنابي، المية    .10417

التغطية التلفزيونية لألزمات [نص مطبوع] : نموذج معالجة قناة الشروق تيفي ألزمة تيقنتورين / المية عنابي,  
  .CDسم +  30*21ورقة ;   123 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -المية بن عائشة. 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA091/1 

  عنان, محمد عبد هللا    .10418

 -اآلثار األندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال [نص مطبوع] : دراسة تاريخية أثرية / محمد عبد هللا عنان. 

  سم.24ص ; 474 -. 1997, القاهرة : مكتبة الخانجي -. %02.

 5335046977ر.د.م.ك 

SH/1-953-130/1 

  عنان, محمد عبد هللا    .10419

الدولة العامرية و سقوط الخالفة األندلسية [نص مطبوع] : الجزء الثالث من كتاب دولة اإلسالم في األندلس / 
  سم. 26ص. : إيض. ;  184 -. 1958القاهرة : مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية,  -محمد عبد هللا عنان. 

 181-180ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-52/1, SH/1-953-52/2 

  عنان, محمد عبد هللا    .10420

القاهرة : مكتبة   -. 04ط. -اإلحاطة في أخبار غرناطة [نص مطبوع] : الجزء الرابع / محمد عبد هللا عنان. 



  سم.24ص. ; 690 -. 2001الخانجي, 

 2915046977ر.د.م.ك  -. 685-641ص ص: بيبليوغرافيا كشافات 

1-928-42.4/1, 1-928-42.4/2 

  عنان، خديجة   .10421

صورة الالجئ السوري في مواقع التواصل اإلجتماعي "الفايس بوك" [نص مطبوع] / حسيبة قسايمي; خديجة 
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -عنان. 

 2016وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية : ل م د : إتصال  -ماستر

MMA.SH.504/1 

  عنانزة، خالد    .10422

ص. :  258 -. 2002عمان : األهلية للنشر و التوزيع,  -النفايات الخطرة و البيئة [نص مطبوع] / خالد عنانزة. 
  سم.  17*24غالف مصور.إيض. ; 

 ص. 252 -ص. 250بيبليو: 

SS/1-301-1046/1, SS/1-301-1046/2 

  عناني, ابراهيم   .10423

اإلسكندرية :  -سالمه حجازي [نص مطبوع] : والتأثير التاريخي للمسرح الغنائي واألوبرالي / ابراهيم عناني. 
  سم.24ص. ; 140 -. 2000مركز اإلسكندرية للكتاب, 

 64356829771ر.د.م.ك  -. -134-130بيبليوغرافيا ص ص

1-792-12/1, 1-792-12/2 

  ناني، كمال  ع  .10424

ص. : غالف  280 -االسكندرية : دار الوفاء, [د.ت].  -نصوص أثرية مختارة [نص مطبوع] / كمال عناني. 
  سم.17سم*24مل.مص. ; 

 أشكال

1-703-9/1, 1-703-9/2 

  عنبر،أحمد   .10425

 -عنبر.  علم النفس التربوي [نص مطبوع] : للصف الخاص في دور المعلمين و المعلمات / بلقيس عوض; أحمد

 سم.  24ص. ; 447 -. 1973سوريا : مديرية المطبوعات و الكتب المدرسية, 

1-370-985/1 

  عنصر, العياشي    .10426

الجزائر : ديوان   -. 2ط. -نحو علم اجتماع نقدي [نص مطبوع] : دراسات نقدية و تطبيقية / العياشي عنصر. 
 سم.  24أللوان ; ص. : غالف مصور با 178  -. 2003المطبوعات الجامعية, 

SS/1-301-225/6, SS/1-301-225/7 

  عنقه، هشام   .10427

عالقة التوافق النفسي اإلجتماعي و مستوى الطموح بالتفوق الدراسي لدى الطالب الجامعي [نص مطبوع] /  
  سم. 30* 21ورقة ;  119 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -هشام عنقه. 

 2015دية : ل م د : علم النفس : الم -ماستر



MMA.SS.184/1 

  عنيات، عبد الكريم    .10428

الرباط : دار  -أسلمة المنطق [نص مطبوع] : األورغانون األرسطي بين يدي الغزالي / عبد الكريم عنيات. 
  سم. 24ص. : غالف مصور ;  143 -. 2013األمان ; الجزائر : منشورات اإلختالف, 

 9786140109506ر.د.م.ك 

SH/1-160-40/1, SH/1-160-40/2 

  عواد , محمود   .10429

القاهرة : الشركة العربية  -الحضارات البشرية و منجزاتها [نص مطبوع] / محمد سعيد حمدان; محمود عواد. 
  سم. 24ص. : غالف مصور. ; 523 -. 2008المتحدة, 

 9789776274631ر.د.م.ك  -ص.  523بيبليو: 

1-902-71/4, 1-902-71/1 

  عواد, أحمد أحمد   .10430

دليل األسرة والمعلمة في تنمية المهارات االجتماعية لألطفال ذوي اإلعاقة البصرية [نص مطبوع] / أحمد أحمد 
ص. ; 198  -. 2008-2007اإلسكندرية : مؤسسة حورس,  -. 1ط. -عواد, أشرف محمد عبد الغني شريت. 

  سم.24

 9772681735ر.د.م.ك 

1-370-440/3, 1-370-440/2 

  عواد، محمود   .10431

ص. : غالف   544 -. 2011عمان : دار أسامة,  -معجم الطب النفسي والعقلي [نص مطبوع] / محمود عواد. 
  سم. 24ملون ; 

 9957221833ر.د.م.ك 

SS/1-103-9/1, SS/1-103-9/2 

  عوادي، جميلة    .10432

ى الطالب الجامعي [نص مطبوع] / جميلة عوادي.  مواقع التواصل اإلجتماعي وعالقتها باإلغتراب اإلجتماعي لد
  سم.  30*21ورقة ;  150 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.525/1 

  عوادي، مسعود   .10433

له إلى المغرب العربي خالل القرن التاسع  دور الرحالت التونسية والجزائرية في إستكشاف الفكر األوروبي و نق
  سم. 30*21ورقة ;  197 -. 2011الجزائر : جامعة الجزائر,  -عشر [نص مطبوع] / مسعود عوادي. 

 2011رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.020/1 

  عوار، محي الدين عبد حسين    .10434

عمان : دار اإلعصار,   -طها / محي الدين عبد حسين عوار. الدولة األموية [نص مطبوع] : نشأتها و أسباب سقو
  سم.  18*25ص. : غالف مصور. ;  258 -. 2017

 9789957980597ر.د.م.ك   -ص.  258 -ص. 247بيبليو: 



SH/1-953-777/1, SH/1-953-777/2 

  عواطف إبراهيم محمد   .10435

األردن :   -الثانية.  -عواطف إبراهيم محمد. أساسيات بناء منهج إعداد معلمات رياض األطفال [نص مطبوع] / 
  سم.24ص. ; 320 -دار المسيرة, [د.ت]. 

 9957062220ر.د.م.ك 

1-370-312/1, 1-370-312/2 

  عواق، عائشة   .10436

الصورة الكاريكاتورية ودورها في التعبير عن الواقع اإلجتماعي [نص مطبوع] : دراسة سيميولوجية لعينة من 
المدية :   -/ محمد بوعزابية; عائشة عواق.  2015ورية الصادرة بجريدة الشروق اليومي خالل الصور الكاريكات

  سم.  30*21ورقة ;  156 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.505/1 

  عوبيدي، موالي مبارك   .10437

الجزائر :   -توت من الفقارة الى الساقيات [نص مطبوع] / موالي مبارك عوبيدي. قورارة و توات وما عليه اح
(سلسلة احياء التراث التاريخي و الثقافي لوالية بشار و  -سم.  17*24ص. ;  88 -. 2013دار بوسعادة, 

  ).12صحاري جوارها الجزائرية ; 

 9789931433118ر.د.م.ك 

SH/1-965-991/1, SH/1-965-991/2 

  عودة, جهاد    .10438

 216 -. 2004(القاهرة) : دار الهدى للنشر,   -النظام الدولي ..نظريات و إشكاليات [نص مطبوع] / جهاد عودة. 

  سم.  24ص. ; 

 9775822653ر.د.م.ك 

1-327-48/1, 1-327-48/2 

  عودة, محمود    .10439

ص. : غالف   260 -ربية, (د.ت). بيروت : دار النهضة الع -أسس علم االجتماع [نص مطبوع] / محمود عودة. 
 سم. 24ملون ; 

SS/1-301-107/1, SS/1-301-107/2 

  عودة, محمود    .10440

بيروت : دار النهضة  -تاريخ علم االجتماع [نص مطبوع] : مرحلة الرواد, الجزء األول / محمود عودة. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  302 -العربية, (د.ت). 

SS/1-301-128.1/1, SS/1-301-128.1/2 

  عودة, محمود    .10441

بيروت : دار النهضة   -أساليب االتصال و التغير اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمود عودة; السيد محمد خيري. 
 سم. 24ص. ;  478 -. 1988العربية, 

SS/1-301-134/1, SS/1-301-134/2 



  عودة، سميح أحمد   .10442

.  02ط. -الجغرافية [نص مطبوع] : و تطبيقاتها في رؤية جغرافية / سميح أحمد عودة. أساسيات نظم المعلومات 

  سم. 17*25ص. : غالف مصور.إيض. ;  375 - . 2014عمان : دار المسيرة,  -

 9789957062767ر.د.م.ك   -ص.  375 -ص. 345بيبليو: 

SH/1-913-43/1, SH/1-913-43/2 

  عودة،أبو الفتوح حامد.   .10443

. 2001االسكندرية. : دار الثقافة العلمية.,  -إلى علوم المكتبات. [نص مطبوع] / أبو الفتوح حامد. عودة.  المدخل

 سم.24ص. : غالف ملون. ; 120 -

SH/1-020-35/1, SH/1-020-35/2 

  عودة،أبو الفتوح حامد.   .10444

  -د. عودة, محمد حمدي. البكري. جداول ترميز أسماء المؤلفين في المكتبات. [نص مطبوع] / أبو الفتوح حام

 (سلسلة المكتبات والمعلومات).  -سم. 24ص. ; 252 -. 1998االسكندرية : دار الثقافة العلمية., 

SH/1-020-45/1, SH/1-020-45/2 

  عودة،أمين يوسف   .10445

إربد : عالم الكتب الحديث  -. 1ط -تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية [نص مطبوع] / أمين يوسف عودة. 
  سم.  24ص. ;   276 -. 2008للنشر و التوزيع ; عمان : جدارا للكتاب العالمي, 

 70027099579ر.د.م.ك 

SH/1-260-8/1, SH/1-260-8/2 

  عودة،جهاد    .10446

القاهرة : دار الهدى للنشر و التوزيع,   -لراديكالية [نص مطبوع] / جهاد عودة.  عولمة الحركة اإلسالمية ا
  سم. 17*24ص. ;  232 -. 2004

 977582265ر.د.م.ك 

SS/1-320-536/1, SS/1-320-536/2 

  عودة،محمد مكاوي.    .10447

 -محمد مكاوي. عودة. المكتبة المدرسية في مواجهة ثورة المعلومات. [نص مطبوع] : دراسة نظرية وتطبيقية. / 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 99 -. 2000القاهرة : دار الكتاب المصري ; بيروت : دار الكتاب اللبناني, 

 9772387034ر.د.م.ك 

SH/1-020-120/1, SH/1-020-120/2 

  عودي، أحمد    .10448

 The target dictionary: Arabic- English: All theإنكليزي =  -قاموس الهدف [نص مطبوع] : عربي

basic words in current use  .535 -. 2010طرابلس(لبنان) : المؤسسة الحديثة للكتاب,  -/ أحمد عودي 

 سم.  24ص. : غالف ملون ; 

SH/1-030-28/1, SH/1-030-28/2 

  عورتاني طيبي، سناء   .10449

 -السرطاوي, عماد محمد الغزو.  مقدمة في صعوبات القراءة [نص مطبوع] / سناء عورتاني طيبي, عبد العزيز



  سم.  17*  24ص. : غالف ملون ;  215 -. 2009عمان : دار وائل, 

 9789957117009ر.د.م.ك 

1-370-548/4, 1-370-548/5 

  عوض , محمد مؤنس   .10450

القاهرة : دار   -الظاهر بيبرس [نص مطبوع] : مؤسس دولة سالطين المماليك بمصر / محمد مؤنس عوض. 
(موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و  -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  50 -. 2006العربي, الفكر 

  ).23الحضارية : التاريخ الوسيط 

 9771021362ر.د.م.ك  -صور. 

1-920-153/1, 1-920-153/2 

  عوض , مؤنس عوض   .10451

القاهرة : دار الفكر   -. من رحالة الشرق و الغرب في العصور الوسطى [نص مطبوع] / مؤنس عوض عوض
(موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية :   -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  92 -. 2006العربي, 

  ).25التاريخ الوسيط 

 9771021389ر.د.م.ك  -ص.  25ببليوغرافيا 

1-920-151/1, 1-920-151/2 

  عوض , مؤنس عوض   .10452

القاهرة : دار الفكر العربي,  -طى [نص مطبوع] / مؤنس عوض عوض. من أعالم الطب في العصور الوس
(موسوعة الثقافة التاريخية و األثرية و الحضارية : التاريخ   -سم.  24ص. : غالف مل.مص. ;  80 -. 2007

  ). 25الوسيط 

 9771021370ر.د.م.ك  -. 79ببليوغرافيا ص.

1-920-152/1, 1-920-152/2 

  عوض, ابراهيم   .10453

مستشرقون و القرآن [نص مطبوع] : دراسة لترجمات نفر من المستشرقين الفرنسيين للقرآن و آرائهم فيه / ال
 سم. 24ص. ;  196 -. 2003القاهرة : دار القاهرة,  -ابراهيم عوض. 

1-220-66/1 

  عوض, السيد    .10454

مرتكبي جرائم العنف األسري  جرائم العنف األسري بين الريف و الحضر [نص مطبوع] : دراسة ميدانية على 
القاهرة : مركز البحوث و الدراسات   -في بعض السجون المركزية و العمومية بمحافظة قنا / السيد عوض. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  228 -. 2004اإلجتماعية, 

SS/1-301-252/1, SS/1-301-252/2 

  عوض, عبد العزيز محمد   .10455

/ عبد العزيز محمد عوض; أحمد عزت عبد   1864-1914في والية سورية [نص مطبوع] : اإلدارة العثمانية 
  (مكتبة التاريخ الحديث). -سم.  17*25ص. : غالف ملون ;  384 -. 1969مصر : دار المعارف,   -الكريم. 

 384-370ص: -ببليوغرافيا ص 369-361ص:-ملحق ص

SH/1-953-85/1 



  عوض, محمد مؤنس   .10456

مصر : عين للدراسات  -عالم الحروب الصليبية بحوث ودراسات [نص مطبوع] / محمد مؤنس عوض. 
  سم.24ص. ; 279 -. 2005والبحوث االنسانية واالجتماعية, 

 9773221490ر.د.م.ك 

1-940-40/1, 1-940-40/2 

  عوض, محمد مؤنس   .10457

 -الشرق والغرب [نص مطبوع] : العصور الوسطى / محمد مؤنس عوض.  دراسات فى التاريخ العالقات بين

  سم.24ص. ; 240 - . 2003مصر : عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية, 

 9773221008ر.د.م.ك 

1-902-75/1, 1-902-75/2 

  عوض، السيد حنفي   .10458

 -. 2010درية : المكتب الجامعي الحديث, السكن -علم االجتماع السياسي [نص مطبوع] / السيد حنفي عوض. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  424

SS/1-301-782/1, SS/1-301-782/2 

  عوض، حنفي    .10459

االسكندرية   -في علم االنسان [نص مطبوع] : دراسات و بحوث في ثقافة الشعوب و المجتمعات / حنفي عوض.  
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  472 -. 2010: المكتب الجامعي الحديث, 

 9774380548ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-846/1, SS/1-301-846/2 

  عوض، محمد مؤنس   .10460

مصر : عين   -.  1ط. -صالح الدين األيوبي بين التاريخ واألسطورة [نص مطبوع] / محمد مؤنس عوض. 
  سم.24ص. ;  428 -. 2008للدراسات, 

 977322225xر.د.م.ك 

1-953-390/3, 1-953-390/1 

  عوض،عباس محمود    .10461

ص. ; 240 -بيروت : الدار الجامعية, (د.ت).  -علم النفس الفسيولوجي [نص مطبوع] / عباس محمود عوض. 
 سم.28

1-150-682/1 

  عوض،مراد كمال   .10462

 24ص. : غالف مل. ; 180 -[د.ت]. [د.م] : [د.ن],  -اإلحصاء التربوي [نص مطبوع] / مراد كمال عوض. 

  سم.

 ج

1-370-595/1, 1-370-595/2 

  عولة، هاجر    .10463

المدية : جامعة  -الفاعلية الذاتية وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى طالبات الجامعة [نص مطبوع] / هاجر عولة. 



  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية, 

 2016: ل م د : علم النفس : المدية  -ماستر

MMA.SS.598/1 

  عولة، هاجر    .10464

المدية : جامعة  -الفاعلية الذاتية وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى طالبات الجامعة [نص مطبوع] / هاجر عولة. 
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.598/1 

  عون، حفيظة   .10465

ر تدني مستوى دافعية اإلنجاز لدى مستشاري التوجيه المدسي والمهني وإنعكساتها على تقدير الذات [نص  أث
  سم.  30*21ورقة ;  160 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / فطيمة كولة; حفيظة عون. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.596/1 

  عون، حفيظة   .10466

ر تدني مستوى دافعية اإلنجاز لدى مستشاري التوجيه المدسي والمهني وإنعكساتها على تقدير الذات [نص  أث
  سم.  30*21ورقة ;  160 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / فطيمة كولة; حفيظة عون. 

 2016ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SC.596/1 

  عويدات، مريم   .10467

المدية : جامعة  -دور الفايسبوك في تغذية العنف الرمزي لدى الشباب الجزائري [نص مطبوع] / مريم عويدات. 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  136 -. 2021المدية, 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1987 

  عويس, عبد الحليم    .10468

بيروت : دار   -ة من التاريخ الجزائري / عبد الحليم عويس. دولة بني حماد [نص مطبوع] : صفحة رائع
  سم. 24ص. ;  313 -. 1980الشروق, 

 307- 293ص: -ببليوغرافيا ص 293-287ص: -المالحق ص

1-965-9/1 

  عويس, فهمي   .10469

ت :  -د -شهيد كربالء [نص مطبوع] : اإلمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنهما / فهمي عويس. 
  سم.23ص. ; 258 -. 1948د.ن, 

 254بيبليوغرافيا ص.: 

1-922-5/1, 1-922-5/2 

  عويس، عبد الحليم    .10470

الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -التأصيل اإلسالمي لنظريات ابن خلدون [نص مطبوع] / عبد الحليم عويس. 



  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  124 -. 2008

 977350168xر.د.م.ك 

SS/1-301-532/1, SS/1-301-532/2 

  عويس، عبد الحليم    .10471

  -. 1ط. -الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] : ثوابتها وفضلها على الحضارة اإلنسانية / عبد الحليم عويس. 

 سم. 24X30ص. ;  192 -. 2008القاهرة : مكتبة الشروق الدولية,  

1-953-401/4, 1-953-401/3 

  عيسى  عويسي،  .10472

المدية : جامعة  -تمثالت جريجي الجامعة لسياسة التشغيل [نص مطبوع] / عيسى علي بن; عيسى عويسي. 
  سم. 30*21ورقة ;  156 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.891/1 

  عويش، بالل    .10473

المدية : جامعة  -طبوع] / يوسف قراطبي; بالل عويش. مكانة اإلعالميين في ضوء اإلعالم الجديد [نص م
  سم. 30*21ورقة ;  168 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.851/1 

  عويمر ، مولود    .10474

يدكوم للنشر و الجزائر : دار أ -) [نص مطبوع] / مولود عويمر. 1956-1936السجاالت الفكرية في الجزائر (
  سم. 24*16ص. ;  144 -. 2013التزيع, 

 9789931470339ر.د.م.ك 

SH/1-210-138/1, SH/1-210-138/2 

  عويمر، مولود    .10475

الجزائر : قرطبة للنشر  -تراث الحركة اإلصالحية الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / مولود عويمر. 
 سم.24X30ص. ;   409 -. 2011والتوزيع, 

1-965-510.3/1 

  عويمر، مولود    .10476

الجزائر : قرطبة للنشر  -تراث الحركة اإلصالحية الجزائرية [نص مطبوع] : الجزء األول / مولود عويمر. 
 سم. X 30 24ص. ;   421 -. 2011والتوزيع, 

1-965-510.1/1 

  عويمر، مولود    .10477

الجزائر : قرطبة للنشر  -زء الثاني / مولود عويمر. تراث الحركة اإلصالحية الجزائرية [نص مطبوع] : الج
 سم. X 30 24ص. ;   396 -. 2011والتوزيع, 

1-965-510.2/1 



  عويني، وليد    .10478

م) [نص مطبوع] / سمير بن تركي;  12ه/06ألسامة إبن منقذ (ق. المظاهر اإلجتماعية فيمن خالل كتاب اإلعتبار
  سم. 27* 21ورقة ;  145 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -وليد عويني. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1126/1 

  عياد, سامي علي حامد   .10479

اإلسكندرية : دار   -ع] / سامي علي حامد عياد. استخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحة اإلرهاب [نص مطبو
  سم.  24ص. : ملون ;  499 -. 2008الفكر الجامعي, 

 9773790255ر.د.م.ك 

1-370-441/4, 1-370-441/1 

  عياد, مريامة   .10480

 444 -. 2017الجزئر : ألفا للوثائق,  -دراسات في األرطفونيا [نص مطبوع] : دراسات ميدانية / مريامة عياد. 

  سم. 24ص. : غالف : مصور باأللوان ; 

 9789931484554ر.د.م.ك  -. 444ص. - 441بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-150-833/1, SS/1-150-833/2 

  عياد، سارة    .10481

[نص   20م و مطلع القرن 19المؤثرات المشرقية وتطوير الوعي السياسي في الجزائر المستعمرة نهاية القرن 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  146 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -ش; سارة عياد. مطبوع] / فريدة قدو

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1927 

  عيادة، فتيحة    .10482

تقدير الذات وعالقته بالحاجات اإلرشادية لدى المراهق المتمدرس بالثانوي [نص مطبوع] / حفيظة بوقصة;  
  سم. 30* 21ورقة ;  120 -. 2017مدية : جامعة المدية, ال -فتيحة عيادة. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.679/1 

  عيادي، حمدي    .10483

المدية : جامعة  -المتاحف اإلفتراضية في الجزائر [نص مطبوع] : الواقع واآلفاق / عمر داودي; حمدي عيادي. 
  . 2016-0-21ورقة ;  165 -. 2016المدية, 

 2016ل م د : فنون : المدية :  -ماستر

MMA.ART.638/1 

  عيادي، سعيد    .10484

 -موقع تلمسان في تاريخ المدارس الفكرية في العالمين العربي واإلسالمي [نص مطبوع] / سعيد عيادي. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  352 -. 2011الجزائر : بن مرابط, 

 9789931320074ر.د.م.ك 

SH/1-965-1030/1, SH/1-965-1030/2 



  عياصرة, بسام محمد    .10485

ص.  252 -. 2007عمان : دار الحامد,  -أحكام الشعر في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / بسام محمد عياصرة. 
  سم.  24: غالف مصور ; 

 13143299579ر.د.م.ك 

SH/1-250-44/1 

  عياصرة, علي أحمد عبد الرحمن    .10486

لقرارات االدارية في اإلدارة التربوية [نص مطبوع] / علي أحمد عبد الرحمن عياصرة, عدنان موسى حجازين. ا
  سم. 24ص. : غالف مصور. ; 194 -. 2006عمان : دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع,  -

 9109329957ر.د.م.ك 

SS/1-370-105/1, SS/1-370-105/2 

  عيبش, يوسف   .10487

  -البيزنطي لبالد المغرب [نص مطبوع] : دراسة لألوضاع االجتماعية واالقتصادية / يوسف عيبش. االحتالل 

ص. : مصور ; 425 -. 2009الجزائر : دار بهاء الدين ; عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع, 
  سم.24*16

 9961948668ر.د.م.ك 

SH/1-953-268/11, SH/1-953-268/10 

  رنا أحمد عيتاني,   .10488

القاهرة : مكتبة  -ثقافة الخرافات على مستوى األفراد ومنظمات األعمال [نص مطبوع] / رنا أحمد عيتاني. 
 سم. 24ص. ;  100 -. 1999ومطابع اإلشعاع الفنية, 

SS/1-301-20/1 

  عيد, حسين    .10489

رة : الدار المصرية اللبنانية القاه -. 2ط. -نجيب محفوظ [نص مطبوع] : سيرة ذاتية و ادبية / حسين عيد. 
 سم. 24ص. ; 324 -. 2006للطباعة و النشر, 

1-928-84/1, 1-928-84/2 

  عيد, عاطف    .10490

(د.م) : (د.ع),   -قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم [نص مطبوع] : فلسطين / عاطف عيد. 
 سم.  24ص. ;  234 -(د.ت). 

1-902-40.7/1 

  عاطف   عيد,  .10491

قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم [نص مطبوع] : القبائل العربية موريتانيا الصومال جيبوتي  
 سم. 24ص. ; 216 -(د.م) : (د.ع), (د.ت).  -عاطف عيد.  /

1-902-40.13/1 

  عيد, عاطف    .10492

(د.م) :  -جزائر تونس / عاطف عيد. قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم [نص مطبوع] : ال
 سم. 24ص. ;  224 -(د.ع), (د.ت).  



1-902-40.27/1 

  عيد, كمال    .10493

 160 -. 1998القاهرة : الدار الثقافية للنشر,  -سينوغرافيا المسرح عبر العصور [نص مطبوع] / كمال عيد. 

  سم.  24ص. ; 

 9775878064ر.د.م.ك 

1-792-34/1 

  الدين  عيد, كمال   .10494

ص. ;  201 -(د.م) : د.ن, (د.ت).  -اتجاهات في الفنون المسرحية المعاصرة [نص مطبوع] / كمال الدين عيد. 
 سم. 24

1-792-30/1, 1-792-30/2 

  عيد, محمد إبراهيم   .10495

  -. 2009مصر : دار الكتاب الحديث,  -بحوث في علم االجتماع المعرفي [نص مطبوع] / محمد إبراهيم عيد. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  464

 97735020107ر.د.م.ك 

SS/1-301-493/1, SS/1-301-493/2 

  عيد, يوسف   .10496

بيروت : دار الفكر اللبناني,  -الفنون األندلوسية و أثرها في أوروبا القروسطية [نص مطبوع] / يوسف عيد. 
 سم.  24ص. : غالف ملون: مصور ;  360 -. 1993

1-709-24/1, 1-709-24/2 

  عيداني، ف.الزهراء   .10497

التنظيم الرسمي وعالقته بالفعالية التنظيمية بالمنظمة اإلقتصادية [نص مطبوع] / ف.الزهراء عيداني, سمية بن 
  .CDسم +  30*21سم ;  244 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -ميرادي. 

 2014ة : ل م د : علم االجتماع : المدي -ماستر

MMA.SS.089/1 

  عيدي، محمد    .10498

صفحات من تاريخ الجزائر تبرز أصالة المجتمع الجزائري و دوره الهام عبر التاريخ [نص مطبوع] / محمد  
 -سم.  16*24ص. : غالف مل. و مص. ;   143 -. 2013الجزائر : دار الفاروق للنشر و التوزيع,  -عيدي. 

  (وزارة الثقافة الجزائر). 

 9789947896266د.م.ك ر.

1-965-843/1 

  عيسات، منير   .10499

تأثير إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على الطلبة الجزائريين"الجامعيين" [نص مطبوع] / منير عيسات, 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  87 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -محمد دبازي. 

 2014المدية : ل م د : اتصال و عالقات عامة :  -ماستر

MMA.SH.132/1 



  عيسانى،عبد المجيد    .10500

نظريات التعلم [نص مطبوع] : و تطبيقاتها في علوم اللغة:اكتساب المهارات اللغوية األساسية / عبد المجيد 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 222 -. 2012القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -عيسانى. 

1-370-969/1, 1-370-969/2 

  عيساني، خوخة    .10501

إسترتيجيات مواجهة الضغط النفسي وعالقتها بصورة الجسم لدى المعاقين حركيا [نص مطبوع] / كنزة خياري;  
  يم. 30*21ورقة ;  124 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -خوخة عيساني. 

 2017ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.700/1 

  ادر  عيساني، ع.الق  .10502

 -إدارة الموارد البشرية ونمط القيادة المتبع في إتخاذ القرار [نص مطبوع] / فاتح بن بايزيد; ع.القادر عيساني. 

  سم.  30*21ورقة ;  125  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.706/1 

  عيساني، مليكة   .10503

المدية : جامعة المدية,  -ية ودورها في الحفاظ على التراث الثقافي [نص مطبوع] / مليكة عيساني. األمثال الشعب
  سم. 30*21ورقة ;  165 -. 2016

 2016ل م د : فنون : المدية :  -ماستر

MMA.ART.641/1 

  عيساوي، كريمة    .10504

 -مطبوع] / عائشة بوسهوة; كريمة عيساوي. الثقافة التنظيمية واثرها على أداء الموارد البشرية بالمنظمة [نص  

  سم.  30*21ورقة ;  96  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.005/1 

  عيساوي، لطيفة    .10505

مسحية  دور الصحافة اإللكترونية في نشر الوعي الصحي في ظل جائحة كورونا [نص مطبوع] : دراسة وصفية
سم +  29*21ورقة ;  145 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -لجمهور طلبة في جامعة المدية / لطيفة عيساوي. 

CD.  

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2008 

  عيساوي، مها    .10506

الجزائر :   -ة / مها عيساوي.  لغوي -النقوش النوميدية في بالد المغرب القديم [نص مطبوع] : دراسة تاريخية 
  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  286 -. 2009جسور, 

 9789947878286ر.د.م.ك   -ص.  268 -ص. 255بيبليو: 

SH/1-737-8/1 



  عيساوي، وفاء    .10507

 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -الزواج من حلم وردي إلى حلم صعب المنال [نص مطبوع] / وفاء عيساوي. 

  .CDسم +  30*25قة ; ور 125

 2013ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ليسانس

  عيسو، أمينة    .10508

المدية : جامعة المدية,   -العالقات العامة داخل المؤسسات اإلعالمية الخاصة [نص مطبوع] / أمينة عيسو. 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  116 -. 2014

  2014ة : ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدي -ماستر

MMA114/1 

  عيسو، كلثوم    .10509

المدية : جامعة  -تأثير اإلتصال الرسمي على تحسين آداء المؤسسة العمومية [نص مطبوع] / كلثوم عيسو. 
  .CDسم +  30*21ورقة ;  82 -. 2014المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA125/1 

  عيسوى, عبد الرحمن محمد   .10510

/ عبد الرحمن محمد  Studies in social psychologieدراسات في علم النفس االجتماعي [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. : غالف ملون ;  502 -. 1974بيروت : دار النهضة العربية,  -عيسوى. 

 ص. 501- 494بيبليوغرافيا : ص.  493ص  - 471مالحق: ص. 

SS/1-301-11/1, SS/1-301-11/2 

  عيسوى،عبد الرحمن محمد   .10511

االسكندرية : دار المطبوعات الجامعية, (د.ت).   -معالم علم النفس [نص مطبوع] / عبد الرحمن محمد عيسوى. 
 سم. 24ص. ; 429 -

1-150-711/1 

  عيسوي, عبد الرحمان   .10512

 24ص. ;  383 -. 1984عمان : دار النهضة العربية,  -العالج النفسي [نص مطبوع] / عبد الرحمان عيسوي. 

 سم.

SS/1-150-149/1, SS/1-150-149/2 

  ن عيسوي, عبد الرحم  .10513

مناهج البحث في علم النفس [نص مطبوع] : أساليب تصميم البحوث وطرق جمع المعلومات / عبد الرحمن  
 سم. 23ص. : غالف مصور باأللوان ;  484 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -عيسوي. 

SS/1-150-2/1, SS/1-150-2/2 

  عيسوي, عبد الرحمن   .10514

ص.  262 -بيروت : دار النهضة العربية, (د.ت).  -وع] / عبد الرحمن عيسوي. علم النفس القانوني [نص مطب 
 سم.  24: غالف ملون ; 

SS/1-150-41/1 



  عيسوي, عبد الرحمن   .10515

اإلسكندرية : دار المعرفة   -دراسات في علم النفس اإلجتماعي [نص مطبوع] / عبد الرحمن عيسوي. 
 سم. 24ور باأللوان ; ص. : غالف مص 492 -. 2005اإلجتماعية, 

SS/1-301-100/1, SS/1-301-100/2 

  عيسوي، عبد الرحمن   .10516

ص.  307 -. 1984بيروت : دار النهضة العربية,  -سيكولوجية الجنوح [نص مطبوع] / عبد الرحمن عيسوي. 
 (سلسلة علم النفس). -سم.  17*24: غالف مصور. إيض. ; 

SS/1-150-195/1 

  الرحمن  عيسوي، عبد  .10517

بيروت : دار النهضة العربية,   -علم النفس [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / عبد الرحمن عيسوي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  350 -. 1984

SS/1-150-1/1 

  عيسوي، عبد الرحمن   .10518

 -. 1992لعربية, بيروت : دار النهضة ا  -علم النفس ومشكالت الفرد [نص مطبوع] / عبد الرحمن عيسوي. 

 سم. 24ص. ;  276

SS/1-150-167/1, SS/1-150-167/2 

  عيسى ، مراد علي   .10519

القاهرة : دار الوفاء,   -كيف يتعلم المخ ذو إضطرابات النوم [نص مطبوع] / وليد السيد خليفة; مراد علي عيسى. 
  سم. 17*24ص ;  232 -. 2007

 9774280229ر.د.م.ك 

SS/1-370-1036/1, SS/1-370-1036/2 

  عيسى الحسن    .10520

موسوعة الحضارات [نص مطبوع] : تاريخ ، لغات،أعالم ،قيم حضارية،مدن ،عادات و تقاليد / عيسى الحسن.  
 سم.24ص. ; 750 -بيروت : األهلية للنشر و التوزيع, [د.ت].  -األولى.  -

SH/1-902-4/1, SH/1-902-4/10 

  عيسى الديلمي، أنيسة   .10521

م) [نص مطبوع] / عبير غرايبية; أنيسة  19- 17ه/13-11ليات األجنبية في الدولة العثمانية ما بين القرن (الجا
  سم. 27*21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -عيسى الديلمي. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1158/1 

  عيسى ديلمي، شهيرة   .10522

المدية :  -بي وعالقته بالتفاعل الصفي. [نص مطبوع] / أم الخير دكاني; شهيرة عيسى ديلمي. التفكير اإليجا 
  سم.  27*21ورقة ;  102 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1611/1 



  عيسى سعد, مراد علي   .10523

النظرية و التطبيق / مراد علي عيسى سعد, وليد السيد أحمد الكمبيوتر و صعوبات التعلم [نص مطبوع] : 
 24ص ;  497 -. 2006اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  -خليفة(...وأخرون) أحمد جمعة أحمد. 

  سم.

 9022428977ر.د.م.ك 

SS/1-370-205/1, SS/1-370-205/2 

  عيسى, إبراهيم سليمان   .10524

القاهرة : دار الكتاب  -مطبوع] : أهم قضايا العصر, المشكلة والحل / إبراهيم سليمان عيسى. تلوث البيئة [نص 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ; 138 -. 2002الحديث, 

SS/1-301-691/1, SS/1-301-691/2 

  عيسى, أحمد   .10525

 -. 2006رة : مركز اإلسكندرية, القاه -ثالثية السالم والتنمية والديمقراطية [نص مطبوع] / أحمد عيسى.  

  سم.24ص ; 240

 9773880753ر.د.م.ك 

1-327-146/3, 1-327-146/1 

  عيسى, رحاب ابراهيم سليمان   .10526

القاهرة :  -أبرز العلماء العرب و المسلمين و ماذا قدموا للعلم [نص مطبوع] / رحاب ابراهيم سليمان عيسى. 
  سم. 24; ص.  172 -. 2003دار الكتاب الحديث, 

 977350042xر.د.م.ك 

1-928-71/1, 1-928-71/2 

  عيسى، سليم    .10527

ص. : غالف مصور  240 -. 2010عمان : دار أسامة,  -إدارة شؤون األفراد [نص مطبوع] / سليم عيسى. 
  سم. 25باأللوان ; 

 9789957222864ر.د.م.ك 

1-658-15/1, 1-658-15/2 

  عيسى، علي نجم    .10528

 -ه / علي نجم عيسى. 596رسائل القاضي الفاضل [نص مطبوع] : مجير الدين عبد الرحيم البيساني المتوفى 

  سم.24ص. : غالف مصور و ملون ; 364 -. 2005بيروت : دار الكتب العلمية, 

 9782745148919ر.د.م.ك  -. 324ص-321بيبليو.:ص

SH/1-953-616/1, SH/1-953-616/2 

  عيسى، محمد مسعودعلي حسن    .10529

أثر القراءات القرآنية في الفهم اللغوي [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية في سورة البقرة / محمد مسعودعلي حسن  
  سم. 17×24ص. ;  436 -. 2009القاهرة : دار السالم,  -عيسى. 

 9773426653ر.د.م.ك 

SH/1-220-118/1 



  عيش، عماد الدين    .10530

ظام المالي في الدولة العثمانية [نص مطبوع] : من خالل كتاب شوكت باموك التاريخ المالي في الدولة  الن
 -م / عبد الرحيم لونيسي; عماد الدين عيش.  18ه/   12م إلى منتصف القرن  15ه/ 9العثمانية من منتصف القرن 

  سم.  27*21ورقة ;  165  -. 2018المدية : جامعة المدية, 

 2018د : تاريخ : المدية :  ل م  -ماستر

MMA.SH.1192/1 

  عيشوش فريد    .10531

الجزائر : دار الخلدونية  -االتصال في إدارة األزمات [نص مطبوع] : حوادث المرور نموذجا / عيشوش فريد. 
  سم.24: غالف ملون ومصور ;  173ص. -. 2011: [د.ن], 

 9789961521007ر.د.م.ك 

sh1-658-57/1, sh1-658-57/2 

  عيوش, ذياب    .10532

 -. 2008مصر : الشركة العربية المتحدة,  -الرعاية االجتماعية [نص مطبوع] / ذياب عيوش; فيصل الزعنون. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  342

 9789776274235ر.د.م.ك 

SS/1-301-472//1, SS/1-301-472//2 

  غادامير، جورج هانز    .10533

 -. 2007طرابلس : دار الكتاب الجديد,   -] / جورج هانز غادامير, حسن ناظم. طرق هيدغر [نص مطبوع

  سم. 21ص : إيض ; 400

 9264299959ر.د.م.ك 

SH/1-111-9/1, SH/1-111-9/2 

  غارودي, روجيه   .10534

في سبيل الحضارات [نص مطبوع] : مع مقدمة من المؤلف خاصة للطبعة العربية / روجيه غارودي; عادل  
  سم. 24ص. ;  232 -. 2003بيروت : عويدات للنشر و الطباعة,  -. 5ط. -العوا. 

 995328038Xر.د.م.ك 

SS/1-301-25/1, SS/1-301-25/2 

  غارودي،روجيه    .10535

الجزائر :  -. 03ط. -نحو حرب دينية ؟ [نص مطبوع] : جدل العصر / روجيه غارودي; صياح الجهيم. 
  سم. 20*14ص. ;  208 -. 2001الشهار, المؤسسة الوطنة لالتصال والنشر و ا

 9961903544ر.د.م.ك 

SH/1-210-81/1 

  غالب صيتان، مجحم الماضي   .10536

الضمانات الدستورية لحرية الرأي و الحرية الشخصية وامكانية اخضاعها للتشريعات العقابية [نص مطبوع] /  
  سم. 17*24ص ;  118 -. 2012عمان : دار مكتبة الحامد,  -. 1ط.  -مجحم الماضي غالب صيتان. 

 9789957326395ر.د.م.ك 

1-320-448/1, 1-320-448/2 



  غالب عبد المعطي الفريجات    .10537

األردن : دار   -الثانية.  -التعليم األساسي و كفايته التعليمية [نص مطبوع] / غالب عبد المعطي الفريجات. 
 سم.24ص. ; 177 -المناهج للنشر و التوزيع, [د.ت]. 

1-370-322/1, 1-370-322/2 

  غالب, مصطفى    .10538

بيروت : دار و  -سقراط / مصطفى غالب. -ابن طفيل-في سبيل موسوعة فلسفية [نص مطبوع] : براترندرسل 
 سم. 15×20ص ;  168 -. 1983مكتبة الهالل, 

1-103-4.2/1 

  غالب, مصطفى    .10539

بيروت :  -. 1983 -غورس/افالطون /ابقراط / مصطفى غالب. في سبيل موسوعة فلسفية [نص مطبوع] : فيثا
 سم. 24ص ; 153 -. 1983دار و مكتبة الهالل : [د.ن], 

1-103-4.1/1 

  غالب, مصطفى    .10540

بيروت : دار ومكتبة  -في سبيل موسوعة فلسفية [نص مطبوع] : ابن سينا, الغزالي, الفرابي / مصطفى غالب. 
 سم. 15×20 ص ; 190 -. 1983الهالل, 

1-103-4.4/1 

  غالب, مصطفى    .10541

بيروت : دار ومكتبة   -برجسون / مصطفى غالب. -سارتر -في سبيل موسوعة فلسفية [نص مطبوع] : هيجل
 سم. 15×20ص ;  155 -. 1983الهالل, 

1-103-4.5/1 

  غالب، مصطفى    .10542

ص. : غالف   160 -. 2002تبة الهالل, بيروت : دار ومك -تغلب على الخجل [نص مطبوع] / مصطفى غالب. 
 ).6(في سبيل موسوعة نفسية ;  -سم.  20ملون ; 

SS/1-150-818/1, SS/1-150-818/2 

  غالم, يمينة    .10543

عمان : مركز الكتاب األكاديمي,   -االتصال اللغوي و الغير اللغوي للطفل التوحيدي [نص مطبوع] / يمينة غالم. 
  سم.  24لون ; ص. : غالف: م 200 -. 2016

 9789957352318ر.د.م.ك  -. 196ص.  - 171مالحق : ص.  17ص. - 167بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-150-825/1, SS/1-150-825/2 

  غالي، محرز حسين    .10544

القاهرة : دار   -إدارة المؤسسات الصحفية و اقتصادياتها في العالم المعاصر [نص مطبوع] / محرز حسين غالي. 
  (اتجاهات حديثة في اإلعالم). -سم.   17*24ص. : غالف مصور. ;  366 -. 2009عربي, العالم ال

 9789776276482ر.د.م.ك   -ص.  366 -ص. 353بيبليو: 

SH/1-070-213/1, SH/1-070-213/2 



  غانم ، محمد الصغير    .10545

نوميدي  -المظاهر الحضارية و التراثية لتاريخ الجزائر القديم [نص مطبوع] : االمتزاج الحضاري الفينيقي الليبو
ص. ;  416 -. 2011الجزائر : دار الهدى,  -في بالد المغرب القديم : الجزء الثاني / محمد الصغير غانم. 

  سم. 17*24

 9789947263365ر.د.م.ك 

SH/1-965-986.2/1, SH/1-965-986.2/2 

  غانم ، محمد الصغير    .10546

 -. 2003الجزائر : دار الهدى,  -التوسع الفينيقي في غربي البحر المتوسط [نص مطبوع] / محمد الصغير غانم. 

  سم. 17*24ص. ;  144

 9961605039ر.د.م.ك 

SH/1-902-141/1 

  غانم محمد حسن    .10547

 -فال [نص مطبوع] : و كيف نتعامل معه / غانم محمد حسن. سلسلة كيف نربي أطفالنا, اإلكتئاب لدى األط

  سم.24ص : غالف مصور ; 54 -. 2004االسكندرية : المكتبة المصرية, 

 محتوي في : سلسلة كيف نربي أطفالنا

1-150-501/5, 1-150-501/6 

  غانم, برناديت    .10548

االسعودية اإلمارات العربية المتحدة /  قصة و تاريخ الحضارات العربية بين األمس و اليوم [نص مطبوع] :
 سم. 24ص. ;  224 -(د.م) : (د.ع), (د.ت).   -برناديت غانم. 

1-902-40.21/1 

  غانم, شمس علي   .10549

.  2009مصر : دار الكتاب الحديث,  -بناء النظرية في علم االجتماع التربوي [نص مطبوع] / شمس علي غانم. 

  سم.  24ن ; ص. : غالف مصور باأللوا 324 -

 9773500205ر.د.م.ك 

SS/1-301-517/1, SS/1-301-517/2 

  غانم, محمد أحمد   .10550

االستنساخ [نص مطبوع] : الماهية, أنواعه, عملياته, أحكامه, رأي الدين و العلماء في االستنساخ / محمد أحمد 
  سم. 24ص. ; 220 -. 2009[عمان] : المكتب الجامعي الحديث,  -غانم. 

 ص-217بييليوغرافيا : ص. 

SH/1-210-159/1 

  غانم, محمد الصغير    .10551

.  1988الجزائر : المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية,  -مواقع و مدن أثرية [نص مطبوع] / محمد الصغير غانم. 

  سم.  22ص. : غالف: مصور, ملون ;  55 -

 53بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-910-34/1 



  الصغير  غانم, محمد   .10552

المظاهر الحضارية و التراثية لتاريخ الجزائر القديم [نص مطبوع] : المالمح الحضارية و التطور الفكري لفترة 
 -. 2011الجزائر : دار الهدى,   -ما قبل التريخ في بالد المغرب القديم : الجزء األول / محمد الصغير غانم. 

  سم.  24ص. : غالف : مصور , ملون ;  558

 9789947263365ر.د.م.ك 

SH/1-965-1026/1 

  غانم, محمد الصغير    .10553

الجزائر : دار   -المعالم الحضارية في الشرق الجزائري [نص مطبوع] : فترة فجر التاريخ / محمد الصغير غانم.  
  سم.  24ص. : غالف : مصور, ملون ;  208 -. 2006الهدى, 

 9789961608224ر.د.م.ك  -. 190ص. -180بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-910-42/1 

  غانم, محمد الصغير    .10554

 -. 2003الجزائر : دار الهدى,  -معالم التواجد الفينيقي البوني في الجزائر [نص مطبوع] / محمد الصغير غانم. 

  سم. 24ص. : غالف : مصور ;  318

 9789961604660ر.د.م.ك  -. 274ص.  -256ص. 

SH/1-965-1040/1 

  الصغير  غانم, محمد   .10555

الجزائر : دار   -المالمح الباكرة للفكر الديني الوثني في شمال إفريقيا [نص مطبوع] / محمد الصغير غانم. 
  سم.  24ص. : غالف : مصور , ملون ;  176 -. 2005الهدى, 

 9789961606825ر.د.م.ك  -. 145ص.  -137بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-902-142/1 

  غانم, محمد الصغير    .10556

الجزائر : دار   -مواقع و حضارات ماقبل التاريخ في بالد المغرب القديم [نص مطبوع] / محمد الصغير غانم. 
  سم.  24ص. : غالف : مصور, ملون ;  224 -. 2003الهدى, 

 9789961604814ر.د.م.ك  -. 196ص. -185بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-910-44/1 

  غانم, محمد الصغير    .10557

 322 -. 2008الجزائر : دار الهدى,  -دية [نص مطبوع] : النشأة و التطور / محمد الصغير غانم. سيرتا النومي

  سم. 24ص. : غالف : مصور, ملون ;  

 9789947260210ر.د.م.ك  -. 286ص. -271بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-965-1046/1 

  غانم, محمد الصغير    .10558

 285 -. 1998الجزائر : دار األمة,  -مطبوع] / محمد الصغير غانم.  المملكة النوميدية و الحضارة البونية [نص

  سم.  24ص. : غالف : مصور ; 

 9961670744ر.د.م.ك  -. 255ص.-228بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-902-143/1 



  غانم, محمد حسن    .10559

أطفال -الت النوم مشك-سيكولوجية المسنين-دراسات في الشخصية والصحة النفسية : القدوة و المثل األعلى
ص ; 430 -. 2006القاهرة : دار غريب,  -الشوارع [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد حسن غانم. 

  سم.17*24

 9882159084ر.د.م.ك 

1-150-663/1 

  غانم, محمد حسن    .10560

لدار  مصر : مكتبة ا -الشباب المعاصر وأزماته [نص مطبوع] : دراسات نفسية ميدانية / محمد حسن غانم. 
  سم.  24ص. ;   407 -. 2008العربية للكتاب, 

 9772936186ر.د.م.ك 

SS/1-150-340/1, SS/1-150-340/2 

  غانم، فداء محمود    .10561

عمان : دار الجنان,  -طرق العالج / فداء محمود غانم.  -اضطرابات النطق واللغة [نص مطبوع] : أسبابها 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  84 -. 2011

SS/1-150-865/1 

  غانم، محمد الصغير    .10562

 -. 2006الجزائر : دار الهدى,   -المملكة النوميدية و الحضارة البونية [نص مطبوع] / محمد الصغير غانم. 

  سم. 16*24ص. : غالف مصور. ;  208

 9789961607139ر.د.م.ك   -ص.  193 -ص. 176بيبليو: 

SH/1-953-736/1 

  غانم، محمد حسن    .10563

ص. : غالف مصور  466 -. 2004القاهرة : المكتبة المصرية,  -علم النفس [نص مطبوع] / محمد حسن غانم. 
 سم. 24باأللوان ; 

SS/1-150-15/1, SS/1-150-15/2 

  غانم، محمد حسن    .10564

 -. 2004اإلسكندرية : المكتبة المصرية,  -مدخل إلى علم النفس الجنائي [نص مطبوع] / محمد حسن غانم. 

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  190

SS/1-150-846/1, SS/1-150-846/2 

  غانم،محمود محمد   .10565

 -. 2009األردن : دار الثقافة العلمية,  -. 1ط. -مقدمة في تدريس التفكير [نص مطبوع] / محمود محمد غانم. 

  سم. 17سم*24ص ; 368

 9957163754 ر.د.م.ك

1-370-526/2, 1-370-526/1 

  غبارى, محمد سالمة محمد   .10566

اإلسكندرية : دار المعرفة   -أساسيات خدمة الفرد [نص مطبوع] / محمد سالمة محمد غبارى, سلوى عثمان. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  368 -. 2005الجامعية, 



SS/1-301-217/1, SS/1-301-217/2 

  رى, محمد سالمة محمد غبا  .10567

اإلسكندرية : المكتب   -الخدمة اإلجتماعية في المؤسسات التعليمية [نص مطبوع] / محمد سالمة محمد غبارى. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   420 -. 2006الجامعي الحديث, 

SS/1-301-181/1, SS/1-301-181/2 

  غبارى, محمد سالمة محمد   .10568

 -فاع اإلجتماعي ضدالجريمة و اإلنحراف [نص مطبوع] / محمد سالمة محمد غبارى. في مواجهة الد

 سم.  24ص. ;  406 -. 2005اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-165/1, SS/1-301-165/2 

  غبارى، محمد سالمة   .10569

االسكندرية : دار   -حمد سالمة غبارى. مداخل الخدمة االجتماعية المدرسية و أهدافها التنموية [نص مطبوع] / م
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  400 -. 2008الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

 9773276635ر.د.م.ك 

SS/1-301-674/1, SS/1-301-674/2 

  غباري ، محمد سالمة محمد   .10570

القاهرة : المكتب   -سالمة محمد غباري. إنحراف األحداث [نص مطبوع] : األسباب و الوقاية و العالج / محمد 
  سم. 17*24ص. ;  350 -. 2016الجامعي الحديث, 

 9789774385025ر.د.م.ك 

SS/1-301-1041/1, SS/1-301-1041/2 

  غباري ثائر    .10571

عمان : مكتبة   -. 1ط -علم النفس التربوي [نص مطبوع] : و تطبيقاته الصفية / غباري ثائر, أبو شعيرة خالد. 
 سم. 24ص : غالف ملون ; 447 -. 2009لمجتمع العربي, ا

1-370-576/1, 1-370-576/2 

  غباري, محمد سالمة   .10572

القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة   -اإلدمان [نص مطبوع] : خطر يهدد األمن اإلجتماعي / محمد سالمة غباري. 
 سم. 24ص : غالف مصور باأللوان ;  412 -. 2007و النشر, 

SS/1-301-390/1, SS/1-301-390/2 

  غباري، أمل محمد سالمة    .10573

طرائق اإلحصاء اإلجتماعي [نص مطبوع] : التطبيقات العملية في العلوم االجتماعية / أمل محمد سالمة غباري. 
  سم.24ص. : غالف ملون ;   304 -. 2013االسكندرية : دار الوفاء,  -

 9789773279406ر.د.م.ك 

SS/1-301-953/1, SS/1-301-953/2 

  غباري، ثائر أحمد    .10574

 -. 2008عمان : دار المسيرة للنشر,  -. 1ط  -الدافعية [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق / ثائر أحمد غباري. 

 سم. 24ص. ;  260



SS/1-150-244/1, SS/1-150-244/2 

  غباري،أمل محمد سالمة    .10575

االسكندرية :  - الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] / أمل محمد سالمة غباري. الشباب وتنمية المجتمع من منظور 
 سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  452 -. 2010دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر,  

SS/1-301-491/1, SS/1-301-491/2 

  غباري،ثائر محمد    .10576

عمان  -الد محمد أبو شعيرة; ثائر محمد غباري. نحو مفاهيم تربوية معاصرة في األلفية الثالثة [نص مطبوع] / خ
 سم. 24ص : غالف مصور ; 339 -. 2010: مكتبة المجتمع العربي للنشر, 

1-370-795/1, 1-370-795/2 

  غباين, عمر محمود    .10577

عمان : إثراء للنشر و  -. 1ط. -تريز / عمر محمود غباين. -العصف الذهني- ذذذ [نص مطبوع] : اإلستقصاء
 سم.24ص. : غالف مصور ; 232 -. 2008التوزيع, 

1-370-268/6, 1-370-268/7 

  غبريني، عبد هللا    .10578

المدية  -دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / عبد هللا غبريني. 
  سم.  30*21ورقة ;  145 -. 2017: جامعة المدية, 

 2017إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية : ل م د :  -ماستر

MMA.SH.952/1 

  غبيش، خديجة    .10579

المدية : جامعة  -الحلقات والمناظرات العلمية في عصر المأمون [نص مطبوع] / عائشة خالة; خديجة غبيش. 
  سم. 27*21ورقة ;  156 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1140/1 

  غتيم، رشاد السيد    .10580

القاهرة : دار المعرفة   -قضايا سوسيولوجيا معاصرة [نص مطبوع] / رشاد السيد غتيم; جمال السيد مجاهد. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  236 -. 2008الجامعية, 

SS/1-301-735/1, SS/1-301-735/2 

  غــدا, هيفاء عثمان عباس    .10581

زيادة الحروف بين التأييد و المنع وأسرارها البالغية في القرآن الكريم [نص مطبوع] / هيفاء عثمان عباس 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  842 -. 2000القاهرة : مكتبة القاهرة للكتاب,  -غــدا. 

 8093314977ر.د.م.ك  -. 830-814بيبليوغرافيا ص.ص :  813-775ص : -كشاف ص

SH/1-220-5/1 

  غدنز, أنتوني    .10582

 -. 2005بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -علم االجتماع [نص مطبوع] / أنتوني غدنز; فايز الصياغ. 



  سم.  30ص. : غالف : ملون ;  804

 995300479ر.د.م.ك  -. 792ص. -796بيبليوغرافيا : ص. 

SH/1-301-1083/1 

  غدير، مختار    .10583

[نص مطبوع] / حمزة برادعي; مختار غدير.  19األوبئة والمجاعات في الجزائر خالل النصف الثاني من القرن 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  129 -.  2021المدية : جامعة المدية,  -

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1922 

  غراب،عزة حسين    .10584

 -طالحية في القرآن الكريم [نص مطبوع] : دراسة في التراكيب والداللة / عزة حسين غراب. التعبيرات االص

  سم. 17*24ص. ;  571  -. 2005القاهرة : مكتبة نانسي, 

 9776186092ر.د.م.ك 

SH/1-220-94/1, SH/1-220-94/2 

  غرابية، خديجة   .10585

. 2017المدية : جامعة المدية,  -في; خديجة غرابية. تمثالت الشباب للفعل المقاوالتي [نص مطبوع] / وسام طري

  سم.  30*21ورقة ;  123 -

 2017ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.709/1 

  غرارمي، وهيبة    .10586

 Technologies de L'information dans lesتكنولوجيا المعلومات في المكتبات [نص مطبوع] = 

Bibliothèques الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,   -. 2ط  -ة غرارمي, عبد الحميد أعراب. / وهيب
  سم. 24ص : غالف مصور وملون ;  314 -. 2014

 9789961015797ر.د.م.ك 

SH/1-020-235/1, SH/1-020-235/2 

  غرارمي، وهيبة    .10587

 Systèmes D'information Documentaire enنظم المعلومات التوثيقية بالجزائر [نص مطبوع] = 

Algérie  .ص : غالف   209 -. 2016الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. 2ط  -/ وهيبة غرارمي
  سم. 24مصور وملون ; 

 9789961015001ر.د.م.ك 

SH/1-020-236/1, SH/1-020-236/2 

  غرارمي، وهيبة    .10588

/ وهيبة  MANAGEMENT DES BIBLIOTHEQUESاإلدارة الحديثة للمكتبات [نص مطبوع] = 
 24ص : غالف مصور وملون ;  228 -. 2016الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. 2ط  -غرارمي. 

  سم.

 9789961013816ر.د.م.ك 

SH/1-020-237/1, SH/1-020-237/2 



  غراف، أمينة    .10589

المدية :   -مريم بوكرمة; أمينة غراف.   دور التنشئة التنظيمية في رسم قيم العمل داخل المؤسسة [نص مطبوع] /
  سم.  30*21ورقة ;  100 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.016/1 

  غرانت, كريستينا فيليبس   .10590

 -. 2008 دمشق : دار رسالن, -بادية الشام [نص مطبوع] / كريستينا فيليبس غرانت; خالد أحمد تر :عيسى. 

 سم.17*24ص ; 246

SH/1-953-224/1, SH/1-953-224/2 

  غرانميزون, أوليفي لوكور    .10591

الجمهورية اإلمبراطورية في سياسة الدولة العنصرية [نص مطبوع] : سلسة المترجمات / أوليفي لوكور  
  المترجمات). (سلسلة  -سم.  24ص. ;  442 -. 2009الجزائر : دار القصبة,  -غرانميزون. 

 9789961649039ر.د.م.ك 

1-965-450/9, 1-965-450/10 

  غربي, الغالي    .10592

سلسلة الكتب االساسية فى العلوم االنسانية و االجتماعية, دراسات فى تاريخ الدولة العثمانية و المشرق العربي 
ص ; 327  -. 2007معية, الجزائر : ديوان المطبوعات الجا -/ الغالي غربي.  1916-1288[نص مطبوع] : 

  سم.17*24

  9789961011041ر.د.م.ك 

 محتوي في : سلسلة الكتب االساسية فى العلوم االنسانية و االجتماعية 

SH/1-953-238/1, SH/1-953-238/2 

  غربي, علي    .10593

مخبر علم اجتماع الجزائر :  -علم االجتماع و الثنائيات النظرية [نص مطبوع] : التقليدية, المحدثة / علي غربي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  282 -. 2007اإلتصال, 

SS/1-301-444/1, SS/1-301-444/2 

  غربي, علي    .10594

الجزائر : مخبر علم اجتماع اإلتصال,  -العرب و أمريكا بين التطوير و التطويع [نص مطبوع] / علي غربي. 
 سم.21ص ; 124 -. 2004

1-320-269/1, 1-320-269/2 

  غربي, علي    .10595

 -التكنولوجيا المستوردة و تنمية الثقلفة العالمية بالمؤسسة الصناعية [نص مطبوع] / علي غربي; يمينة نزار. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  144 -. 2002الجزائر : جامعة منتوري قسطينة, 

 141ص. - 137بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-909/1, SS/1-301-909/2 

  غربي.ف.الزهراء   .10596

سنة)   12-09سوء التوافق الزواجي وعالقته بظهور بعض المشكالت السلوكية لدى يالميذ الطور اإلبتدائي (



  سم. 27*21ورقة ;  154 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / مدينة فخار; غربي.ف.الزهراء. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1456/1 

  غربي، الغالي    .10597

 -[نص مطبوع] : دراسة في السياسات و الممارسات / الغالي غربي.  1958-1954فرنسا و الثورة الجزائرية 

  سم. 24ص. : غالف مل.و مص. ;  620 -. 2009الجزائر : غرناطة للنشر و التوزيع, 

 9789947290026ر.د.م.ك  -ملحق. 

1-965-542/1, 1-965-542/7 

  غربي، الغالي    .10598

الجزائر : منشورات   -/ الغالي غربي.  -الخلفيات و األبعاد  -العدوان الفرنسي على الجزائر [نص مطبوع] : 
(سلسلة المشاريع  -سم.  16*24ص. : غالف ملون. ;  420 -. 2007المركز الوطني للدراسات و البحث, 

  الوطنية للبحث). 

 9789961846209ر.د.م.ك   -ص.  416 -ص. 365ص. بيبليو:  364 -ص. 339حق: المال

SH/1-965-1015/1, SH/1-965-1015/2 

  غربي، بشيرة    .10599

في مدينة المدية [نص مطبوع] /   -دار األمير عبد القادر من الترميم إلى متحف عمومي للفنون و التقاليد الّشعبية 
  سم.  30*21ورقة ;  81 -. 2015دية : جامعة المدية, الم -دليلة غربي; بشيرة غربي. 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.118/1 

  غربي، عبد الكريم    .10600

. [نص مطبوع] / سمية غراف; عبد  19دور اإلذاعة في نشر الوعي الصحي لدى المواطن خالل أزمة كوفيد 
  .CDسم +  27*21ورقة ;  109 -. 2021ة, المدية : جامعة المدي -الكريم غربي. 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1995/1 

  غربي، كريم    .10601

المدية :  -دور شبكات التواصل اإلجتماعي في بناء مجتمع إفتراضي [نص مطبوع] / وسام عبدي; كريم غربي. 
  سم.  30*21ورقة ;  187 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.834/1 

  غربي، كمال   .10602

الجزائر : ذاكرة الناس للنشر,  -المساجد والزوايا في مدينة قسنطينة األثرية [نص مطبوع] / كمال غربي. 
  (ذاكرة الجزائر). -ص.  294 -. 2011

 9789931374053ر.د.م.ك 

1-726-11/1, 1-726-11/2 

  غربي، لويزة    .10603

الضغط النفسي و عالقته بالتوافق الدراسي لدى الطالبات المقيمات في األحياء الجامعية [نص مطبوع] / لويزة  



  سم. 27*21ورقة ;  75 -. 2019المدية : جامعة المدية,   -غربي. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1448/1 

  غردين، صارة    .10604

دور اإلتصال الداخلي في تفعيل العالقات العامة في المؤسسة العمومية السياحية [نص مطبوع] / وفاء قايدي;  
  سم. 30*21ورقة ;  154 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -صارة غردين. 

 2017ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.869/1 

  غرزولي، الربيع   .10605

 -. 2013الجزائر : دار المعرفة,  -الصامتون تكلموا [نص مطبوع] : شهادات تاريخية / الربيع غرزولي. 

  (وزارة الثقافة الجزائر). -سم.  12*19ص. : غالف مل. و مص. ; 190

 9789961488423ر.د.م.ك 

1-965-828/2, 1-965-828/1 

  غرفة، مسعودة   .10606

م) [نص مطبوع] / نورية  1830م/1518-ارية العثمانية في الجزائر (إقتصاديا، إجتماعيان ثقافيا المؤثرات الحض
  سم.  30*21ورقة ;  98 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بلحاج الزين; مسعودة غرفة. 

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH031/1 

  غرناوطي، كلثوم    .10607

القته بإدراك الضغوط النفسية لدى المرأة المطلقة [نص مطبوع] / فاطمة لعرباوي; كلثوم التوافق النفسي وع
  سم. 27* 21ورقة ;  107 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -غرناوطي. 

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1447/1 

  غريب, إدمون   .10608

بيروت :  -ص مطبوع] / إدمون غريب, فواز جرجس عبد هللا عمران. الوطن العربي في السياسة األمريكية [ن
  ).22(سلسلة كتب المستقبل العربي ;  -سم.  24ص. ;  216 -. 2002مركز دراسات الوحدة العربية, 

 9953431256ر.د.م.ك 

1-327-32/1, 1-327-32/2 

  غريب، حكيم    .10609

القاهرة : دار الكتاب  -كافحة اإلرهاب الجوى / حكيم غريب. السياسة الدولية و القانون الدولي [نص مطبوع] : م
  سم. 17*25ص. : غالف مصور. ;  697 -. 2013الحديث, 

 9789773504818ر.د.م.ك  -ص.  692 -ص. 665بيبليوغرافيا : 

1-327-106/1, 1-327-106/2 

  غريب، عبد السميع   .10610

االسكندرية : مؤسسة  -ص مطبوع] / عبد السميع غريب. اإلتصال و العالقات العامة في المجتمع المعاصر [ن
 سم. 24ص. : غالف ملون. ;   238 -. 2004شباب الجامعة, 



1-659-30/1, 1-659-30/2 

  غريب، عبد السميع غريب   .10611

اإلسكندرية :  -علم االجتماع [نص مطبوع] : مفهومات, موضوعات, دراسات / عبد السميع غريب غريب. 
 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  294 - . 2009جامعة, مؤسسة شباب ال

SS/1-301-556/1, SS/1-301-556/2 

  غريب، محمد سيد أحمد   .10612

االسكندرية : دار   -علم االجتماع و دراسة المشكالت االجتماعية [نص مطبوع] / محمد سيد أحمد غريب. 
 سم. 24ن ; ص. : غالف مصور باأللوا194 -. 2006المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-587/1, SS/1-301-587/2 

 غريب،سيد احمد   .10613

القاهرة : دار   -محمد بدوي; سيد احمد غريب.  / [Texte imprimé] دراسات في علم اإلجتماع المعاصر
سم 17*24ص. ;  390 -. 1988المعرفة الجامعية,  . 

SS/1-301--1149/1 

  غريب،عبد الكريم    .10614

 -. 2009(د.م) : منشورات عالم التربية,  -. 1ط. -سوسيولوجيا المدرسة [نص مطبوع] / عبد الكريم غريب. 

  سم. 24ص. ; 463

 9789954450343ر.د.م.ك  -. 454-451بيبليوغرافيا:ص

1-370-582/1, 1-370-582/3 

  غريبي، مريم   .10615

 -ن و تأثيره على التحصيل العلمي [نص مطبوع] / إيمان قصير; مريم غريبي. اإلتصال بين الطلبة الجامعيي

  سم.  30*21ورقة ;  165  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.636/1 

  غريبي، هاجر    .10616

ظيفي في ظل التكنولوجيا الحديثة [نص مطبوع] / فاطمة خديم; هاجر دور العالقات العامة في تحسين اآلداء الو
  .CDسم +  29*21ورقة ;  130 -. 2021المدية : جامعة المدية,   -غريبي. 

 2021ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1954 

  غريبي، يوسف عادل    .10617

 -[نص مطبوع] : "اإلذاعة الثقافية" أنموذجا / يوسف عادل غريبي. دور اإلعالم في ترقية الثقافة في الجزائر 

  سم.  27*21ورقة ;  88  -. 2019المدية : جامعة المدية, 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1285/1 

  غرين، دومينيك    .10618

 1899-1869جهادية في العصر الحديث إمبراطورية اإلسالم في حوض النيل [نص مطبوع] : قصة أول حرب 



  سم.24ص. : مص.مل. ; 478 -. 2007بيروت : دار الكتاب العربي,  -دومينيك غرين.  /

 9789953279046ر.د.م.ك  -ص. 478-ص470ص -بيبليو.ص

1-953-525/9, 1-953-525/10 

  غزال, عبد الفتاح    .10619

  -. 2008القاهرة : ماهي للنشر و التوزيع,  -تاح غزال. أبحاث حديثة في علم نفس الطفل [نص مطبوع] / عبد الف

 سم. 24ص. ;  192

SS/1-150-200/1 

  غزال، عبد الفتاح علي   .10620

 -الصحة النفسية [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / حزم علي عبد الواحد; عبد الفتاح علي غزال. 

 سم. 24غالف مصور وملون ;  ص. : 392 -. 2008اإلسكندرية : ماهي للنشر والتوزيع, 

SS/1-150-306/1, SS/1-150-306/2 

  غزال، عبد الفتاح علي   .10621

اإلسكندرية : دار   -سيكولوجية اإلعاقات [نص مطبوع] : النظريات والبرامج العالجية / عبد الفتاح علي غزال. 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  344 -. 2016المعرفة الجامعية, 

 9789772736447.ك ر.د.م

SS/1-150-789/1, SS/1-150-789/2 

  غزال، عبد الفتاح علي   .10622

االسكندرية : دار المعرفة   -صعوبات التعلم النمائية لطفل الروضة [نص مطبوع] / عبد الفتاح علي غزال. 
خاصة والتأهيل ;  (دراسات وقضايا التربية ال -سم.  23ص. : غالف مصور باأللوان ;  176 -. 2011الجامعية, 

2.( 

SS/1-370-1088/1, SS/1-370-1088/2 

  غزاوي, محمد ذيبان    .10623

األردن : عالم الكتب  -. 1ط. -تكنولوجيا التعليم والنظريات التربوية [نص مطبوع] / محمد ذيبان غزاوي. 
 سم.24ص. ; 315 -. 2007الحديث للنشر و التوزيع, 

1-370-372/3, 1-370-372/1 

  غزوان، معتز عناد    .10624

ص : مص.مل. ; 218 -. 2010عمان : دار دجلة,  -الحضارة و التصميم [نص مطبوع] / معتز عناد غزوان. 
  سم.24

 9789957710965ر.د.م.ك  -ص. 205-ص203ص-بيبليو.ص

1-953-547/9, 1-953-547/10 

  غسيري يمينة   .10625

الجزائر : دار الخلدونية :   -مطبوع] / غسيري يمينة. سيكولوجيا الزواج واألسرة في المجتمع الجزائري [نص 
  سم. 24: غالف ملون ;  216ص. -. 2012[د.ن], 

 9789961524893ر.د.م.ك 

sh1-301-1127/1, sh1-301-1127/2 



  غصوب، مي    .10626

الرجولة المتخيلة [نص مطبوع] : الهوية الذكرية و الثقافة في الشرق االوسط الحديث / مي غصوب; ايما  
  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  304 -. 2002بيروت : دار الساقي,   -سنكليرويب. 

 1855165252ر.د.م.ك 

SS/1-301-761/1, SS/1-301-761/2 

  غضبان, مبروك    .10627

  سم. 24ص ; 382 -. 2007الجزائر : دار العلوم,  -المدخل للعالقات الدولية [نص مطبوع] / مبروك غضبان. 

 31390999619ر.د.م.ك 

1-327-132/1, 1-327-132/2 

  غطاس، شهرزاد    .10628

إستراتيجية حل المشكالت وعالقتها بالتفكير اإلبداعي لدى تالميذ السنة الخامسة إبتدائي. [نص مطبوع] / أحالم 
  سم.  27*21ورقة ;  103 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -بوشهير; شهرزاد غطاس. 

 2020المدية :  ل م د : علم النفس : -ماستر

MMA.SS.1604/1 

  غطاس، عائشة    .10629

الجزائر : منشورات المركز الوطني  -الدولة الجزائرية الحديثة و مؤسساتها [نص مطبوع] / عائشة غطاس. 
  (سلسلة المشاريع الوطنية للبحث).  -سم.  16* 24ص. : غالف مصور. ;  318 -. 2007للدراسات و البحث, 

 9789961846346ر.د.م.ك   -ص.  313 -ص. 311بيبليو: 

SH/1-965-1011/1 

  غطاشة, داود    .10630

 17×24ص. ;  132 -. 1999عمان : دار الفكر,  -معجم شعراء تهذيب اللغة [نص مطبوع] / داود غطاشة. 

  سم.

 995707071ر.د.م.ك 

1-928-98/4, 1-928-98/1 

  غلوم، إبراهيم عبدهللا    .10631

عمان : المؤسسة العربية للدراسات و  -الثقافة و إنتاج الديموقراطية [نص مطبوع] / إبراهيم عبدهللا غلوم. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  346 -. 2002النشر, 

SS/1-301-765/1, SS/1-301-765/2 

  غليون, برهان    .10632

الرباط : المركز  -ة الثقافة العربية بين السلفية و التبعية / برهان غليون. اغتيال العقل [نص مطبوع] : محن
  سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  320 -. 2006الثقافي العربي, 

 1022689953ر.د.م.ك 

  غليون, برهان    .10633

كر ; بيروت : دار دمشق : دار الف -النظام السياسي في اإلسالم [نص مطبوع] / برهان غليون, محمد سليم العوا. 
  سم.  18ص. ;  312 -. 2004الفكر المعاصر, 

  1592392555ر.د.م.ك 



1-320-80/1, 1-320-80/2 

  غليون, برهان    .10634

 -. 2004الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي,  -الدولة و الدين [نص مطبوع] : نقد السياسة / برهان غليون. 

  سم. 24ص. ;  690

 9953680167ر.د.م.ك 

1-320-185/1, 1-320-185/2 

  غليون, برهان    .10635

دار البيضاء : المركز الثقافي العربي,  -. 5ط. -بيان من أجل الديمقراطية [نص مطبوع] / برهان غليون. 
  سم. 24ص ; 240 -. 2006

 7145689953ر.د.م.ك 

1-320-245/1, 1-320-245/2 

  غليون، برهان    .10636

بيروت : الدارالعربية للعلوم  -و العشرين [نص مطبوع] / برهان غليون, مشير عون.  العروبة و القرن الحادي
  سم. 24ص ;  511 -. 2009ناشرون, 

 9789953878225ر.د.م.ك 

1-327-229/1, 1-327-229/2 

  غليون،برهان    .10637

 -. 2005شومان,  عمان : مؤسسة عبد الحميد -المتغيرات الدولية [نص مطبوع] / برهان غليون, فهمي هودي. 

  سم. 24ص : عالف ملون ;  242

 9957190091ر.د.م.ك 

1-320-408/1, 1-320-408/2 

  غنايم, مهني محمد   .10638

التعليم العالي في القرن الواحد و العشرين [نص مطبوع] : اتجاهات و قضايا..أجندة بحثية.. و رؤى مستقبلية / 
 سم. 24ص. ; 194 - . 2002د.م) : د.ن, ( -مهني محمد غنايم, سمير عبد القادر جاد. 

SS/1-370-62/1 

  غنجور، محمد    .10639

المدية :  -دراسة تحليلية وصفية للزاوية البكرية بتمنطيط [نص مطبوع] / عبد الصمد فندو قومة; محمد غنجور. 
  سم.  30*21ورقة ;  118 -. 2016جامعة المدية, 

 2016ل م د : المدية :  -ماستر

MMA.art.354/1 

  غنيم ، خالد اسماعيل    .10640

عمان : مركز   -أضرار تعاطي المخدرات و الكحول و أثره على المجتمع [نص مطبوع] / خالد اسماعيل غنيم. 
  سم. 17*24ص. ;  162 -. 2016الكتاب االكاديمي, 

 9789957351489ر.د.م.ك 

SS/1-362-20/1, SS/1-362-20/2 



  غنيم, السيد رشاد    .10641

 -. 2008القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -يا و التغير اإلجتماعي [نص مطبوع] / السيد رشاد غنيم. التكنولوج

 سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  290

SS/1-301-426/1, SS/1-301-426/2 

  غنيم, رشاد    .10642

القاهرة : دار   -محمد عمر.  النظرة المعاصرة في علم االجتماع [نص مطبوع] / رشاد غنيم; محمد الرامخ; نادية
 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;   290 -. 2008المعرفة الجامعية, 

SS/1-301-409/1, SS/1-301-409/2 

  غنيم، أحمد صبري    .10643

اإلسكندرية : دار  -صعوبات التعلم بين التعليم والتفكير [نص مطبوع] / محمد صبرى غنيم; أحمد صبري غنيم. 
(التعليم والتفكير لذوي اإلعاقات ;   -سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  307 -. 2016ة, المعرفة الجامعي

3.(  

 9789772739417ر.د.م.ك 

SS/1-370-1078/1, SS/1-370-1078/2 

  غنيم، السيد رشاد    .10644

 -. 2010ة, بيروت : دار النهضة العربي -دراسات معاصرة في علم اإلجتماع [نص مطبوع] / السيد رشاد غنيم. 

  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  398

 9786144021361ر.د.م.ك 

SS/1-301-708/1, SS/1-301-708/2 

  غنيم، محمد صبرى    .10645

القاهرة : دار    -اإلعاقة البصرية [نص مطبوع] : بين التعليم و التفكير / احمد صبرى غنيم; محمد صبرى غنيم. 
(سلسلة التعليم و التفكير لذوي   -سم.  17*25ص. : غالف مصور. ;  294 -. 2016المعرفة الجامعية, 

  ).5االعاقات ; 

 9789772739417ر.د.م.ك   -ص.  283 -ص. 271بيبليو: 

SS/1-370-1034/1, SS/1-370-1034/2 

  غنيم، محمد صبرى    .10646

 -رى غنيم; محمد صبرى غنيم. االعاقات التطورية و الفكرية [نص مطبوع] : بين التعليم و التفكير / احمد صب

(سلسلة التعليم و التفكير  -سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  311 -. 2016القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  
  ). 1لذوي االعاقات ; 

 9789772739417ر.د.م.ك   -ص.  299 -ص. 273بيبليو: 

SS/1-370-1035/1, SS/1-370-1035/2 

  غنيم، محمد صبرى    .10647

القاهرة : دار    -قة الحركية [نص مطبوع] : بين التعليم و التفكير / احمد صبرى غنيم; محمد صبرى غنيم. اإلعا
(سلسلة التعليم و التفكير لذوي   -سم.  17*24ص. : غالف مصور. ;  268 -. 2016المعرفة الجامعية, 

  ).4االعاقات ; 

 9789772739417ر.د.م.ك   -ص.  259 -ص. 239بيبليو: 

SS/1-370-1044/1, SS/1-370-1044/2 



  غنيم،عثمان محمد   .10648

معايير التخطيط [نص مطبوع] : فلسفتها:و أنواعها و منهجية إعدادها و تطبيقاتهافي مجال التخطيط العمراني / 
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  248 -. 2011عمان : دار صفاء,  -عثمان محمد غنيم. 

 9789957245788ر.د.م.ك  -. 247-245ص-بيبليوغرافيا :ص

SS/1-301-851/1, SS/1-301-851/2 

  غنيمة،محمد متولي   .10649

عمان : دار   -. 3ط. -/ محمد متولي غنيمة.  Educational planningالتخطيط التربوي [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. : غالف ملون ; 508 -. 2012المسيرة, 

 508-506بيبليوغرافيا:ص.

1-370-935/1, 1-370-935/2 

  غوالي، حسنة   .10650

فعالية تقنية اإلسترخاء للتخفيف من قلق اإلمتحان لدى تالميذ سنة أولى ثانوي [نص مطبوع] / أسماء وجواج; 
  سم. 27*21ورقة ;  109 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -غوالي.  حسنة

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1618/1 

  غوالي، سمية    .10651

)  BADRدور العالقات العامة في المنشآت المالية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية (

سم +  30*21ورقة ;  100 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -سمية غوالي, خديجة عبوط.  بتابالط "المدية" /
CD.  

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA127/1 

  غوبلو، إدمون    .10652

ب  القاهرة : دار الكتا -/ إدمون غوبلو; إميل بوترو.   Traité de logiqueعلم المنطق [نص مطبوع] =  
 سم.24ص ; 474 -. 2012الحديث, 

SH/1-160-25/1, SH/1-160-25/2 

  غوتي, المهيدي    .10653

ص. ; 145 -. 2007الجزائر : دار األديب,  -رحلة المصير [نص مطبوع] : مدكرات مجاهد / المهيدي غوتي. 
  سم.20

 9789947856277ر.د.م.ك 

1-965-317/1, 1-965-317/2 

  غورفيتش، جورج    .10654

لبنان : مجدالمؤسسة  -. 2ط. -طر اإلجتماعية للمعرفة [نص مطبوع] / جورج غورفيتش; أحمد خليل خليل. األ
  سم.  22ص. : غالف ملون ;  325 -. 2008الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع, 

 9789953463902ر.د.م.ك 

SS/1-301-600/1, SS/1-301-600/2 



  غورين, دانييل    .10655

بنغازي : الدار   -مطبوع] : من النظرية إلى التطبيق / دانييل غورين; مزاحم الطائي.  الالسلطوية [نص
 سم. 24ص. ;  320 -. 1996الجماهيرية, 

1-320-136/1, 1-320-136/2 

  غوي، أوليفيي   .10656

. 2013الجزائر : منشورات المجلس,  -العقل العلمي الجديد [نص مطبوع] / أوليفيي غوي, جمال الدين قوعيش. 

  (المجلس األعلى للغة العربية). -سم.  15*23ص. : غالف مصور. ;   157 -

 9789947821725ر.د.م.ك   -ص.  156 -ص. 153بيبليو: 

SH/1-160-31/1 

  غي برفيليي    .10657

الجزائر : دار القصبة   -[نص مطبوع] / غي برفيليي.  1962- 1880الطلبة الجزائريون في الجامعة الفرنسية : 
  سم. 24ص. : ايض. ; 638 -. 2007, للنشر

 9789961646960ر.د.م.ك 

1-965-94/1, SH/1-965-94/2 

  غياطو، مصطفى    .10658

م) [نص مطبوع]   1187-1100ه/ 581-192بيت المقدس من خالل حكم بلدوين األول وصالح الدين األيوبي (
  سم.  30*21ورقة ;  154 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -سفيان يحياوي; مصطفى غياطو.  /

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.491/1 

  غياطو، مصطفى    .10659

م) [نص مطبوع]   1187-1100ه/ 581-192بيت المقدس من خالل حكم بلدوين األول وصالح الدين األيوبي (
  سم.  30*21 ورقة ; 154 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -سفيان يحياوي; مصطفى غياطو.  /

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SC.491/1 

  غيث ، محمد عاطف   .10660

ص. ;  360 -. 1989القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -علم االجتماع [نص مطبوع] / محمد عاطف غيث. 
 سم. 17*24

SS/1-301-1112/1 

  غيث أحمد, مطير سعد   .10661

ة و أثرها في مجتمع السودان الغربي خالل القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة السادس الثقافة العربية اإلسالمي
عشر و السابع عشر للميالد [نص مطبوع] : دراسة في التواصل الحضاري العربي األفريقي / مطير سعد غيث  

  سم. 24ص. : غالف ملون ; 490 -. 2005بيروت : دار المدار اإلسالمي,  -أحمد. 

 7248299959ر.د.م.ك 

1-792-54/1, 1-792-54/2 

  غيث, إيمان محمد   .10662

ص.  196 -.  2008عمان : دار الفكر,  -اإلنسان و البيئة [نص مطبوع] : صراع أم توافق / إيمان محمد غيث. 



  سم. 24: غالف مصور باأللوان ; 

 9789957075613ر.د.م.ك 

SS/1-301-273/1, SS/1-301-273/2 

  صور  غيث, سعاد من  .10663

 24ص ;  255 -. 2006عمان : دار صفاء للنشر,  -الصحة النفسية للطفل [نص مطبوع] / سعاد منصور غيث. 

  سم.

 6232249957ر.د.م.ك 

SS/1-150-144/1, SS/1-150-144/2 

  غيث, عاطف    .10664

عربي [نص مطبوع] : شرح لكل المصطلحات اإلجتماعية = -قاموس علم اإلجتماع الحديث فرنسي
Dictionnaire de sociologie moderne Français/Arabe  .االسكندرية   -/ عاطف غيث; إبراهيم جابر

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  638 -. 2014: دار المعرفة الجامعية, 

 9789772735520ر.د.م.ك 

SHS/1-030-51/1, SHS/1-030-51/2 

  غيث, محمد عاطف    .10665

 -. 1966القاهرة : دار المعارف,  -. 2ط.  -مطبوع] / محمد عاطف غيث.  التغير اإلجتماعي و التخطيط [نص

  سم. 23ص. ;  194

 192ص.  - 189بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-13/1 

  غيث, محمد عاطف    .10666

القاهرة : دار   -علم االجتماع [نص مطبوع] : النظم والتغير والمشاكل: الجزء الثاني / محمد عاطف غيث. 
  سم. 23ص. ;  466 -. 1967المعارف, 

 463-454ص: -كشاف ص 453-451ص: -بيبليوغرافية ص

SS/1-301-5.2/1 

  غيث, محمد عاطف    .10667

 -تاريخ التفكير اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد عاطف غيث; محمد أحمد بيومي; غريب محمد السيد أحمد. 

 سم. 24ص. ;  326 -اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية, (د.ت). 

SS/1-301-74/1 

  غيث, محمد عاطف    .10668

بيروت : دار النهضة العربية,   -دراسات في علم االجتماع القروي [نص مطبوع] / محمد عاطف غيث. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ملون ;  388 -). 1967(

 380 - 379ببليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-12/1, SS/1-301-12/2 

  غيث, محمد عاطف    .10669

بيروت :   -سات في تاريخ التفكير و اتجاهات النظرية في علم االجتماع [نص مطبوع] / محمد عاطف غيث. درا



  سم. 24ص. ;  358 -. 1975دار النهضة العربية, 

 362ص.  - 331بيبليوغرافيا : ص. 

SS/1-301-8/1, SS/1-301-8/2 

  غيث, محمد عاطف    .10670

بيروت : دار النهضة العربية,   -طبوع] / محمد عاطف غيث. دراسات في علم االجتماع التطبيقي [نص م
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  236 -(د.ت). 

1-301-122/3, SS/1-301-122/1 

  غيث, محمد عاطف    .10671

بيروت : دار النهضة العربية ;   -علم اإلجتماع الحضري [نص مطبوع] : مدخل نظري / محمد عاطف غيث. 
 سم. 24ص. : غالف ملون و مصور ;  172 -. 2009ة الجامعية, االسكندرية : دار المعرف

SS/1-301-139/1, SS/1-301-139/2 

  غيث, محمد عاطف    .10672

بيروت : دار النهضة   -دراسات في علم االجتماع [نص مطبوع] : نظريات و تطبيقات / محمد عاطف غيث. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ;  320 -. 1985العربية, 

SS/1-301-140/1, SS/1-301-140/2 

  غيث, محمد عاطف    .10673

القاهرة : دار   -, علم االجتماع [نص مطبوع] : النظرية والمنهج والموضوع / محمد عاطف غيث. 1ج.
  سم. 23ص. ;  426 -. 1971المعارف, 

 1محتوي في : , ج.

SS/1-301-5.1/1 

  غيث, محمد عاطف    .10674

ص. :  360 -. 2009االسكندرية : دار المعرفة الجامعية,  -/ محمد عاطف غيث.  علم االجتماع [نص مطبوع]
 سم.  24غالف ملون ; 

SS/1-301-616/1, SS/1-301-616/2 

  غيث, محمد عاطف    .10675

القاهرة : دار المعرفة   -الموقف النظري في علم االجتماع المعاصر [نص مطبوع] / محمد عاطف غيث. 
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  290 -. 1990الجامعية, 

 290ص.  - 265بيبليوغرافيا: ص. 

SS/1-301-904/1, SS/1-301-904/2 

  غيث، خلود بدر    .10676

 290 -. 2011عمان : دار االعصار العلمي,   -اإلعالن بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / خلود بدر غيث.  

  سم.x17سم24ص. : غالف مصور. ; 

 9789957524142ر.د.م.ك  -ص.  289 -ص. 287بيبليوغرافيا : 

1-659-63/7, 1-659-63/8 



  غيث، خلود بدر    .10677

عمان : دار   -الفنون مابين الحضارات القديمة والحديثة [نص مطبوع] / فداء حسين أبو دبسة; خلود بدر غيث. 
  ص. 239 -. 2011اإلعصارالعلمي للنشر والتوزيع, 

 9789957524241ر.د.م.ك 

1-709-15/1, 1-709-15/2 

  غيدتز، انطوني    .10678

الرأسملية و النظرية االجتماعية الحديثة [نص مطبوع] : ثحليل لكتابات ماركس ودوركهايم و ماكس فيبر / 
  ص : غالف ملون.   384 -. 2009بيروت : دار الكتاب العربي,   -انطوني غيدتز. 

 9789953278476ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

1-320-423/1, 1-320-423/2 

  غيطاس, جمال    .10679

ص  261 -. 2008القاهرة : نهضة مصر,  -عنف المعلومات في مصر والعالم [نص مطبوع] / جمال غيطاس. 
  سم. 24; 

 6221133338202ر.د.م.ك 

1-320-310/4, 1-320-310/1 

  غيطاس, جمال محمد    .10680

اإلسكندرية : نهضة   -اس, محمد قدري سعيد. الحرب و تكنولوجيا المعلومات [نص مطبوع] / جمال محمد غيط 
  سم. 21ص. ;  272 -. 2006مصر, 

 977143261xر.د.م.ك 

1-320-153/12, 1-320-153/13 

  غيطاس, جمال محمد    .10681

 282 -. 2007القاهرة : نهضة مصر,  -أمن المعلومات و األمن القومي [نص مطبوع] / جمال محمد غيطاس. 

  سم.  24ص ; 

 93823977ر.د.م.ك 

1-320-236/8, 1-320-236/9 

  غيطاس، جمال محمد    .10682

ص. :  255 -. 2006القاهرة : نهضة مصر,  -الديموقراطية الرقمية [نص مطبوع] / جمال محمد غيطاس.  
  سم.  17*24غالف ملون. ; 

 9771433814ر.د.م.ك 

1-320-191/1 

  غيلينن، روبرت    .10683

بيروزت : دار الكتاب  -سياسة [نص مطبوع] / روبرت غيلينن; عمر سعيد االيوبي. الحرب و التغيير في ال
  سم.  25ص : غتاف ملون ;  307 -. 2009العربي, 

 9789953278698ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

1-320-378/1, 1-320-378/2 



  غيوة ، فريدة    .10684

 214 -. 2002الجزائر : دار الهدى,   -غيوة. اتجاهات و شخضيات في الفلسفة المعاصرة [نص مطبوع] / فريدة 

  سم. 16*23ص. ; 

 9961604156ر.د.م.ك 

SH/1-101-142/1, SH/1-101-142/2 

  فاخوري، مصطفى    .10685

بيروت : دار   -األقطار و البلدان [نص مطبوع] : موسوعة جغرافية و تاريخية و اقتصادية / مصطفى فاخوري. 
  سم. 24مل. ; ص. : 472 -. 2007المعرفة, 

 9953429243ر.د.م.ك 

1-910-18/1, 1-910-18/2 

  فاربي    .10686

فن اإلعالن [نص مطبوع] : كيف تنتج و تدير إعالنا فعاال و حملة إعالنية ناجحة / فاربي, عبد الحميد أحمد 
  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  240 -. 2004القاهرة : دار الفجر,   -الخزامي. 

 977358030xر.د.م.ك 

1-659-27/4, 1-659-27/1 

  فارنيي, جان بيير    .10687

الجزائر : دار القصبة   -عولمة الثقافة وأسئلة الديمقراطية [نص مطبوع] / جان بيير فارنيي; عبد الجليل األزدي. 
  سم. 22ص : غالف مصور: ملون ; 176 -. 2002للنشر, 

 6416649961ر.د.م.ك  -. 168-163بيبليوغرافيا ص ص:

1-327-6/1 

  فاروق، العربي    .10688

ص. :  72 -. 2009الجزائر : طاكسيج.كوم,   -الدولة األمة على محك العولمة [نص مطبوع] / العربي فاروق. 
  سم.  16*24غالف ملون. ; 

 9789961971550ر.د.م.ك  -ص.  71 -ص. 70بيبليوغرافيا : 

1-320-388/1, 1-320-388/2 

  فاروقي،ثريا    .10689

لبنان : دار المدار   -[نص مطبوع] : و العالم المحيط بها / ثريا فاروقي, حاتم الطحاوي.  الدولة العثمانية
  سم.17سم*24ص. ; 432 -. 2008اإلسالمي, 

 9959293122ر.د.م.ك 

1-953-391/2, 1-953-391/1 

  فاسي، نصر الدين    .10690

رية [نص مطبوع] / محمد جابر بوزايد; األساليب اإلقناعية للمستشار القانوني في البرامج التلفزيونية الجزائ
  .CDسم +  29*21ورقة ;  161 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -نصر الدين فاسي. 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1999 



  فاضل, جهاد    .10691

 -. 2000العربي,  بيروت : مؤسسة اإلنتشار -نزار قباني [نص مطبوع] : الوجه اآلخر / جهاد فاضل. 

  سم.23ص. ; 204

 5308411701ر.د.م.ك 

1-928-68/1, 1-928-68/2 

  فاضل، صدقة يحيى    .10692

 -. 03ط - مبادئ علم السياسة [نص مطبوع] : مدخل .. موجز لدراسة العلوم السياسية / صدقة يحيى فاضل. 

  سم. 17*24ص ;  259 -. 2003الرياض : دار العلم, 

 9960441911ر.د.م.ك 

1-320-380/1, 1-320-380/2 

  فاضلي، إدريس   .10693

  -/ إدريس فاضلي.  2004-1954حزب جبهة التحرير الوطني [نص مطبوع] : عنوان ثورة ودليل دولة نوفمبر 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  309 -. 2004الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9961007824ر.د.م.ك 

SH/1-965-1082/1, SH/1-965-1082/2 

  فاضلي،إدريس   .10694

الجزائر : ديوان   -/ إدريس فاضلي.  FLNحزب جبهة التحرير الوطني [نص مطبوع] : ثوابت ومرجعيات = 
  سم.24ص : غالف ملون ;  181  -. 2013المطبوعات الجامعية, 

 9789961016152ر.د.م.ك 

SH/1-965-1088/1, SH/1-965-1088/2 

  هراء ، سيدهم فاطمة الز  .10695

الجزائر : دار   -[نص مطبوع] / سيدهم فاطمة الزهراء.  1830-1790العالقات الجزائرية الفرنسية مابين 
  سم. 16.5*23ص. : غالف مصور. ;   238 -. 2012كوكب العلوم, 

 9789947888216ر.د.م.ك   -ص.  235 -ص. 207بيبليو: 

1-965-932/1, 1-965-932/2 

  أنري*  فافرود,شارل .  .10696

ص. ; 487  -. 2010الجزائر : منشورات دحلب,  -الثورة الجزائرية [نص مطبوع] / شارل .أنري* فافرود. 
  سم.24

 9789961612491ر.د.م.ك 

1-965-406/1 

  فاالدون، شيمون كالبيه   .10697

ؤسسة  بيروت : مجد الم -. 2ط. -نظريات الشخصية [نص مطبوع] / شيمون كالبيه فاالدون; علي المصري. 
 سم.  20ص. : غالف ملون ;  128 -. 1993الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 

SS/1-150-293/1, SS/1-150-293/2 

  فاليرين ، دومينيك    .10698

/ دومينيك فاليرين; عمار  Bougie port maghrebinبجاية ميناء مغاربي [نص مطبوع] : الجزء األول = 



  سم. 15.5*23ص. ;  656 -. 2014الجزائر : منشورات المجلس األعلى للغة العربية,  -عالوة. 

 9789947821800ر.د.م.ك 

1-965-903.1/1 

  فاليرين ، دومينيك    .10699

/ دومينيك فاليرين; عمار  Bougie port maghrebinبجاية ميناء مغاربي [نص مطبوع] : الجزء الثاني = 
 15.5*23. ; 1000الى ص 659من ص  -. 2013الجزائر : منشورات المجلس األعلى للغة العربية,  -عالوة. 

  سم.

 9789947821800ر.د.م.ك 

1-965-903.2/1 

  فانون، فرانز    .10700

الجزائر :  -رض [نص مطبوع] / فرانز فانون, سامي الدروبي, جمال االتاسي; ...[و آخرون]. معذبو األ
  سم. 15*23ص. ;  360 -المؤسسة الوطنية لالتصال, [د.ت]. 

 9789947211014ر.د.م.ك 

1-965-73/4, 1-965-73/2 

 فاونس،روالند    .10701
محمد   .Trad ,إدجار جونستون; روالند فاونس / [Texte imprimé] النشاط المدرسي في المرحلة الثانوية
 .[s.d] ,[s.n] : [s.l] - .علي العريان

  فايد ، جمال عطية    .10702

القاهرة : المكتبة التربوية,  -صعوبات التعلم [نص مطبوع] : لدى األطفال و الراشدين / جمال عطية فايد. 
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  288 -. 2016

 9789777292702ر.د.م.ك 

SS/1-370-1053/1, SS/1-370-1053/2 

  فايد عيشاوي، بالل    .10703

مواقع التواصل اإلجتماعي وعالقتها بإنحراف المراهقين [نص مطبوع] / حاتم عيسى ديلمي; بالل فايد 
  سم. 27*21ورقة ;  125 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -عيشاوي. 

 2019المدية : ل م د : علم االجتماع :  -ماستر

MMA.SS.1477/1 

  فايد, حسين    .10704

 -. 2005القاهرة : مؤسسة حورس الدولية,   -علم النفس العام [نص مطبوع] : رؤية معاصرة / حسين فايد. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ;  391

 7385969977ر.د.م.ك 

SS/1-150-60/1, SS/1-150-60/2 

  فايد, حسين    .10705

  -اإلنتحار  -إضطرابات األكل  -الهلع  -الشخصية [نص مطبوع] : اإلكتئاب النفسي  دراسات في السلوك و

 -سم.  24ص. : غالف ملون ;  449 -. 2008القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع,   -الغضب / حسين فايد. 

  (سلسلة علم النفس).

 5053431977ر.د.م.ك 



SS/1-150-65/1, SS/1-150-65/2 

  ين علي  فايد, حس  .10706

ص.  498 -. 2005القاهرة : مؤسسة حورس الدولية,  -علم النفس اإلكلينيكي [نص مطبوع] / حسين علي فايد. 
  سم. 24; 

 1054358977ر.د.م.ك 

SS/1-150-190/1, SS/1-150-190/2 

 فايد،شعبان الكومي أحمد   .10707
لقاهرة : دار الجامعة الجديدة ا -شعبان الكومي أحمد فايد.  / [Texte imprimé] أحكام االستنساخ , [s.d]. - 

سم 17*24ص. ;  158 . 

ISBN 9773281949 

SH/1-250-39/1 

  فايدنر, شتيفان    .10708

الجزائر : جمعية البيت للثقافة و الفنون,   -اإلغراءات المحمدية [نص مطبوع] / شتيفان فايدنر; كاميران حوج. 
  راق الجديد).(سلسلة اإلستش -سم.  15*20ص. ;  211 -. 2009

 9789947859360ر.د.م.ك 

SH/1-210-126/1, SH/1-210-126/2 

  فايز الربيع    .10709

عمان : دار الحامد للنشر  -الوسيط في الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] / عماد الدين خليل; فايز الربيع. 
  .17سم*24ص. ;  406 -. 2004والتوزيع, 

 5050329957ر.د.م.ك 

SH/1-953-164/1, SH/1-953-164/2 

  فايز،ميرفت محمد   .10710

/   Assessment in Early Childhood Educationالتقييم في تعليم الطفولة المبكرة [نص مطبوع] : 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 416 -. 2010عمان : دار الفكر,  -. 1ط. -ميرفت محمد فايز. 

 9957076248ر.د.م.ك 

1-370-700/1, 1-370-700/2 

  فتاح، نبز عبد هللا    .10711

أثر التمرينات المقترحة لالدراك الحس حركي [نص مطبوع] : في تطوير بعض المهارات االساسية بالكرة  
ص.  135 -. 2016القاهرة : مؤسسة عالم الرياضة و النشر : دار الوفاء,  -الطائرة للمبتدئين / نبز عبد هللا فتاح. 

  سم. 17*25: غالف مصور.إيض. ; 

 9789777353281ر.د.م.ك   -ص.  126 -ص. 115 بيبليو:

SS/1-370-1045/1, SS/1-370-1045/2 

  فتحي محمد أبو ناصر   .10712

األردن :   -األولى.  -مدخل إلى اإلدارة التربوية [نص مطبوع] : النظريات و المهارات / فتحي محمد أبو ناصر. 
 سم.24ص. ; 178 -دار المسيرة, [د.ت]. 

1-370-336/6, 1-370-336/3 



القاهرة : مكتبة النهضة   -فتوح البلدان [نص مطبوع] : الجزء األول / صالح الدين المنجد*.   .10713
  (من آثار المحقق).  -سم.  18*25ص. : إيض. ;  292 -. 1956المصرية, 

 06-03ص: -بيبليوغرافيا ص

SH/1-953-33.1/1, SH/1-953-33.1/2 

  فتوح, عيسى    .10714

ص. :  268 -. 2004دمشق : دار كيوان,   -أدباء في الذاكرة [نص مطبوع] : سير ودراسات / عيسى فتوح. 
 سم.  17*24غالف ملون ; 

1-928-112/1 

  فتوح, محمد عبد الفتاح   .10715

الديمقراطية و الشورى في الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر [نص مطبوع] : دراسة في فكر الشيخ محمد  
  سم. 24ص. ;  242 -. 2006القاهرة : مكتبة الشروق,  -الغزالي / محمد عبد الفتاح فتوح. 

 977091360xر.د.م.ك 

1-320-200/1 

  يح, أحمد عبد الوهاب فت  .10716

العالقات الخارجية لدولة اإلسالم بالحجاز في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم [نص مطبوع] / أحمد عبد الوهاب 
  سم. 17*24ص. ;  234 -. 2006القاهرة : دار القاهرة,  -فتيح. 

 9776048323ر.د.م.ك 

1-230-65/1 

  فجر، حفيظة    .10717

يل اإلتصال السياسي لدى شباب والية المدية [نص مطبوع] / حفيظة فجر, إقبال  دور اإلعالم الجواري في تفع
  .CDسم +  30*21ورقة ;  57 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -محمد. 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA098/1 

  فخار، مهدية   .10718

حة النفسية للمراهق [نص مطبوع] / فريدة ولد شرشالي; مهدية فخار. أساليب المعاملة الوالدية و أثرها على الص
  سم.  27*21ورقة ;  102 -.  2019المدية : جامعة المدية,  -

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1427/1 

  فخري, ماجد    .10719

 -سم.  24ص. ;  159 -. 1987 بيروت : دار المشرق, -المنطق عند الفارابي [نص مطبوع] / ماجد فخري. 

 (المكتبة الفلسفية). 

SH/1-160-7/1, SH/1-160-7/2 

  فخري, ماجد    .10720

ص. ;  216 -. 1986بيروت : دار المشرق,  -. 2ط  -ابن رشد [نص مطبوع] : فيلسوف قرطبة / ماجد فخري. 
  (قادة الفكر). -سم.  24

 2721479854ر.د.م.ك  -. 210-209ص -بيبليوغرافيا : ص



1-921-3/1, 1-921-3/2 

  فدان، رشيدة    .10721

المدية : جامعة  -اإلدارة اإللكترونية و أثرها على التطوير التنظيمي [نص مطبوع] / نسرين سهيل; رشيدة فدان. 
  سم. 27*21ورقة ;  146 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.989/1 

  ، إيريكا  فراترز  .10722

الجزائر :   -مع الحراك المدني الالعنفي [نص مطبوع] / إيريكا فراترز.  1963-1959مناهضو حرب الجزائر 
  سم.24ص. : مص. ; 351 -. 2012دار القصبة للنشر, 

 9789961649558ر.د.م.ك  -ص. 350-ص349ص -بيبليو.ص

1-965-597/1, 1-965-597/2 

  فراج, عفيف    .10723

 سم. 24ص ;  223 -. 2006بيروت : دار اآلداب,  -[نص مطبوع] / عفيف فراج.  إشكالية النهضة

1-320-312/2, 1-320-312/1 

  فراجي، إبراهيم   .10724

م) [نص  1837-1826الدور الديني والسياسي لألسر الناقدة في قسنطينة نهاية العهد العثماني وبداية اإلحتالل (
  سم.30*21ورقة ;  86 -. 2015المدية : جامعة المدية,  - مطبوع] / يوسف بوخاري; إبراهيم فراجي.

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.051/1 

  فراجي، حفيظة   .10725

فعالية برنامج إرشادي في تحسين مفاهيم الطفولة المبكرة لدى مربيات الروضة [نص مطبوع] / رفيقة بن تركية; 
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2015لمدية, المدية : جامعة ا -حفيظة فراجي. 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.171/1 

  فراح، شهرزاد    .10726

 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -اإلتصال األسري والسلوك العدواني للمراهق [نص مطبوع] / شهرزاد فراح. 

  سم.  30*21ورقة ;  165

 2016إتصال وعالقات عامة + سمعي بصري : المدية : ل م د :  -ماستر

MMA.SH.635/1 

  فراح، عبد الهادي    .10727

التخطيط العمراني من خالل كتاب إبن الرامي، اإلعالم بأحكام البيان [نص مطبوع] / يونس سوفطة; عبد الهادي  
  .CDسم +  29*21ورقة ;  98 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -فراح. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1912 



  فراح، فاروق    .10728

 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -الحمامات العثمانية بالمدية [نص مطبوع] / إسماعيل بن شوشة; فاروق فراح. 

  سم.  30*21ورقة ;  154

 2016ل م د : فنون : المدية :  -ماستر

MMA.ART.580/1 

  فراح، ميلود    .10729

المدية   -الفتن الطائفية في بالد الشام من خالل كتاب ميخائيل مشاقة [نص مطبوع] / حمزة حمادي; ميلود فراح. 
  سم.  27*21ورقة ;  165 -. 2018: جامعة المدية, 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1167/1 

  فراح، هجيرة    .10730

م [نص مطبوع] / مليكة بلخيرات; 1962م/1954ن في مصر و دورهم في الثورة التحريرية الطلبة الجزائريو
  سم.27*21ورقة ;  171 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -هجيرة فراح. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

/MMA.SH.11831 

  فراح، يوسف   .10731

(المتحف الوطني للفنون الجميلة بالحامة) الجزائر العرض المتحفي [نص مطبوع] : أنواعه ووخصائصه 
  سم.  30*21ورقة ; 89 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -العاصمة / يوسف فراح. 

 2015ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.123/1 

  فراد, محمد أرزقي    .10732

الجزائر :   -د الزواوة نموذجا / محمد أرزقي فراد.  تحرير تاريخنا من المدرسة الكولونيالية [نص مطبوع] : بال
  ).42(منبر حوار األفكار ;  -سم.   21ص. : غالف : مصور ;  107 -. 2012منشورات المجلس, 

 9789947821435ر.د.م.ك 

SH/1-965-1036/1 

  فراد، محمد أرزقي    .10733

  -األمازيغي / محمد أرزقي فراد. الحاج محمد السعيد تازروت [نص مطبوع] : إطاللة على الشعر الصوفي  

  سم. 17*24ص. ;  160 -. 2011الجزائر : دار األمل, 

 9789947300978ر.د.م.ك 

1-920-26/1, 1-920-26/2 

  فراد، محمد أرزقي    .10734

ص. :  302 -). 2006(د.م) : دار األمل, (حوالي -أزفون [نص مطبوع] : تاريخ و ثقافة / محمد أرزقي فراد. 
  سم.  23باأللوان ;  غالف مصور

 9961883179ر.د.م.ك 

SH/1-965-1037/1, SH/1-965-1037/2 



  فرارسة، ليندة    .10735

المدية :   -الكتابة الروائية ولغة السينما [نص مطبوع] : التحليل السيميولوجي لفيلم ريح الجنوب / ليندة فرارسة. 
  . CDسم +  29*21ورقة ;  123 -. 2021جامعة المدية, 

 2021ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.2000 

  فران، خيرة    .10736

م) [نص مطبوع] / أمال بوخضرة; 1715-1638قضايا المجتمع الفرنسي خالل فترة حكم لويس الرابع عشر (
  سم. 27* 21ورقة ;  165 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -خيرة فران. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1163/1 

  فرانز فانون    .10737

الجزائر :  -العام الخامس للثورة الجزائرية [نص مطبوع] / فرانز فانون, عبد القادر بوزيدة; ذوقان قرقوط. 
 سم.24ص. : ايض ; 214 -المؤسسة الوطنية للنشر و االشهار, [د.ت]. 

1-965-64/1 

  فرانكل, فيكتور إيميل    .10738

  -. 2ط. -ص مطبوع] : أسس وتطبيقات العالج بالمعنى / فيكتور إيميل فرانكل; إيمان فوزي. إرادة المعنى [ن

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  212 -. 2001القاهرة : مكتبة زهراء الشرق, 

 0995789977ر.د.م.ك 

SS/1-150-14/1 

  فراني، مريم   .10739

م) 1938-1927فيدرالية النواب المنتخبين المسلمين الجزائريين (الدكتور محمد الصالح إبن جلول ودوره في 
  سم. 30* 21ورقة ;  168 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / كنزة عياشي; مريم فراني. 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.796/1 

  فرج, طريف شوقي محمد   .10740

القاهرة : دار غريب,  -ة المجتمعية [نص مطبوع] / طريف شوقي محمد فرج. علم النفس و التنمية المعرفي
  سم. 24ص ;  392 -. 2007

 7900215977ر.د.م.ك 

SS/1-150-145/1, SS/1-150-145/2 

  فرج, عبد اللطيف حسين   .10741

ص. 330 -. 2007عمان : دار الحامد,  -تخطيط المناهج و صياغتها [نص مطبوع] / عبد اللطيف حسين فرج. 
  سم. 17*24; 

 9957322850ر.د.م.ك 

1-370-267/13, 1-370-267/14 

  فرج, عبد اللطيف حسين   .10742

ص.  256 -. 2007عمان : دار الحامد,  -العالقة الذكية داخل األسرة [نص مطبوع] / عبد اللطيف حسين فرج. 



  سم. 24: غالف مصور باأللوان ; 

 9957322850ر.د.م.ك 

SS/1-301-604/1, SS/1-301-604/2 

  فرج, عبد اللطيف حسين   .10743

ص ;  261 -. 2006عمان : دار الحامد,  -اإلعاقة العقلية و الذهنية [نص مطبوع] / عبد اللطيف حسين فرج. 
  سم. 24

 6282329957ر.د.م.ك 

1-362-9/1, 1-362-9/19 

  فرج, عبد اللطيف حسين   .10744

عمان : دار المسيرة للنشر و التوز  -مطبوع] / عبد اللطيف حسين فرج.  نظم التربية و التعليم في العالم [نص
 سم.24ص. : غالف ملون. ; 528 -. 2005يع, 

SS/1-370-139/1, SS/1-370-139/2 

  فرج, فرج محمود    .10745

:   الجزائر -إقليم توات خالل القرنين الثامن عشر و التاسع عشر الميالديين [نص مطبوع] / فرج محمود فرج. 

  سم.23ص. : غالف مصور ; 210 -. 2007ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961010358ر.د.م.ك  -مع تحقيق كتاب: القول البسيط في أخبار تمنطيط لمحمد بن بابا حيدة. 

1-965-386/1, 1-965-386/2 

  فرج, وسام عبد العزيز   .10746

مصر : عين   -اإلقتصادى واإلجتماعي / وسام عبد العزيز فرج. بيزنطة [نص مطبوع] : قراءة في التاريخ 
  سم.24ص. ; 255 -. 2003للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية, 

 9773221121ر.د.م.ك 

1-940-39/1, 1-940-39/2 

  فرج، حسين عبداللطيق   .10747

عمان : دار   -حسين عبداللطيق فرج.  أطفالنا و كيفية رعايتهم [نص مطبوع] : عقليا، اجماعيا، نفسيا، جسديا /
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  184 -. 2008الحامد للنشر و التوزيع : دار الراية, 

 9789957323394ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-736/1, SS/1-301-736/2 

  فرج، عبد اللطيف بن حسين   .10748

عمان : دار الثقافة   -نص مطبوع] / عبد اللطيف بن حسين فرج. صناعة المناهج وتطويرها في ضوء النماذج [
  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  300 -. 2007العلمية, 

 9957162675ر.د.م.ك 

SS/1-370-124/1, SS/1-370-124/2 

  فرج، عبد اللطيف حسين   .10749

عمان : دار   -ا / عبد اللطيف حسين فرج. أطفالنا و كيفية رعايتهم [نص مطبوع] : عقليا، اجتماعيا، نفسيا، جسدي
  سم. 17*  42ص. ;  184 -. 2008الحامد, 

 9789957323394ر.د.م.ك 



1-362-6/1, 1-362-6/2 

  فرج، عبداللطيف حسين   .10750

 368 -. 2008عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -الفرد و ما يحتاج [نص مطبوع] / عبداللطيف حسين فرج. 

  سم. 24مصور باأللوان ;  ص. : غالف 

 9789957323516ر.د.م.ك  -ببليوغرافيا. 

SS/1-301-733/1, SS/1-301-733/2 

  فرج، هشام عبد الحميد   .10751

ص. : غالف   232 -. 2007( د.م ) : ( د. ن ),  -التفجيرات اإلرهابية [نص مطبوع] / هشام عبد الحميد فرج. 
  ).06ام في الطب الشرعي ; (سلسلة الدكتور هش -سم.  17*24مصور. ; 

 ص. 232 -ص. 229بيبليوغرافيا : 

SH/1-327-223/1 

  فرج،عبد اللطيف بن حسين   .10752

 -منهج المدرسة الثانوية [نص مطبوع] : في ظل تحديات القرن الواحد والعشرين / عبد اللطيف بن حسين فرج. 

  سم. 17×24ص. ;  415 -. 2009عمان : دار الثقافة العلمية, 

 8857164713.د.م.ك ر

1-370-511/3, 1-370-511/2 

  فرج،عبد اللطيف بن حسين   .10753

 -. 2009عمان : دار الثقافة العلمية,   -. 1ط. -التدريس الفعال [نص مطبوع] / عبد اللطيف بن حسين فرج. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 286

 9957163860ر.د.م.ك 

1-370-768/1, 1-370-768/2 

  فرج،عبد اللطيف حسين   .10754

 -. 2008عمان : دار الحامد,  -. 1ط. -التعليم الثانوي [نص مطبوع] : رؤية جديدة / عبد اللطيف حسين فرج. 

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 264

 9789957323509ر.د.م.ك 

1-370-657/1, 1-370-657/2 

  فرج،عبد اللطيف حسين   .10755

 -. 2008عمان : دار الراية,  -. 1ط. -نص مطبوع] / عبد اللطيف حسين فرج. منهج المرحلة اإلبتدائية [

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 464

 9789957323332ر.د.م.ك 

1-370-667/1, 1-370-667/2 

  فرجاس، جاك    .10756

الجزائر :   -دفاعا عن جميلة بوحيرد [نص مطبوع] : بطلة العرب في الجزائر / جورج أرنو; جاك فرجاس. 
  سم. 23ص. : غالف مصور ;  78 -. 2013ثالة, 

 9789931348764ر.د.م.ك  -. 78ص.-75ملحق: ص.

SH/1-965-1142/1 



  فرجاوي، عائشة   .10757

م [نص مطبوع] / أم النون ولد عبد  1944-1881النظومة القمعية الزجرية الفرنسية في الجزائر قانون األهالي (
  سم.  30*21ورقة ;  125 -. 2016معة المدية, المدية : جا -الصدوق; عائشة فرجاوي. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.416/1 

  فرجسون،نيل    .10758

 -الصنم [نص مطبوع] : صعود و سقوط اإلمبراطورية األمريكية / نيل فرجسون; معين محمد تراإلمام. 

  سم.24ص ; 558 -الرياض : العبيكات, [د.ت].  

 9960409430ر.د.م.ك 

1-320-290/1, 1-320-290/2 

  فرجيس, جاك    .10759

بيروت : عويدات للنشر و  -جرائم الدولة [نص مطبوع] : الكوميديا القضائية / جاك فرجيس; حسين حيدر. 
  سم. 21ص. ;   256 -. 2004الطباعة, 

 995328055xر.د.م.ك 

1-320-195/2, 1-320-195/3 

  فرح, ابو اليسر    .10760

القاهرة : عين للدراسات   -ى في العصرين الهللينيستى و الروماني [نص مطبوع] / ابو اليسر فرح. الشرق األدن
  سم.24*17ص ; *380 -. 2002والبحوث االنسانية واالجتماعية, 

 9773220818ر.د.م.ك 

SH/1-953-299/1, SH/1-953-299/2 

  فرح, محمد سعيد   .10761

األردن : دار المسيرة,   -يد فرح; مصطفى خلف عبد الجواد. علم اجتماع األدب [نص مطبوع] / محمد سع
  سم.  24ص. : غالف مصور باأللوان ;  308 -. 2009

 9789957065638ر.د.م.ك 

SS/1-301-458/1, SS/1-301-458/2 

) [نص مطبوع] :   1930فرحات عباس: الجزائر من المستعمرة إلى اإلقليم : الشاب الجزائري (   .10762
الجزائر : وزارة الثقافة,   -) / أبو القاسم سعد هللا, أحمد منور.   1941إلى الماريشال بيتان ( أبريل  متبوع بتقرير

  سم.  15*23ص. : غالف ملون. ;  178 -. 2007

 9789947242766ر.د.م.ك 

SH/1-965-1136/1, SH/1-965-1136/2 

  فرحات,عباس    .10763

, 1960ديسمبر  11الجزائر : الجمعية التاريخية و الثقافية  -تشريح حرب [نص مطبوع] / عباس فرحات. 

  سم.24ص. ; 448 -. 2008

 9789961928288ر.د.م.ك 

1-965-390/1 



  فرحات,عباس    .10764

 -. 2010الجزائر : وزلرة المجاهدين,  -الجزائر من المستعمرة إلى المقاطعة [نص مطبوع] / عباس فرحات. 

  سم.24ص. ; 224

 9789961928271ر.د.م.ك 

1-965-388/1 

  فرحات، كرم حلمى   .10765

عمان : عين  -المخطوط العربي [نص مطبوع] : أدوات التحقيق والدراسة والنشر / كرم حلمى فرحات. 
  سم. 24ص. ;  132 -. 2009للدراسات والبحوث, 

 9773222497ر.د.م.ك 

1-745-3/1, 1-745-3/2 

  فرحات، لخضر    .10766

المدية : جامعة  -ودوره في الحضارة اإلسالمية [نص مطبوع] / الحاج بوخاري; لخضر فرحات. رسم الخرائط 
  سم. 30*21ورقة ;  178 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.973/1 

  فرحات، محمد محمد عبدالحميد    .10767

الوسطى [نص مطبوع] / محمد محمد عبدالحميد  قضايا من تاريخ العالقات بين الشرق والغرب في العصور
  سم. 25ص. : غالف مصور. ;  264 -. 2014االسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر,  -. 1ط. -فرحات. 

 9789777350754ر.د.م.ك  -ص.  237ص. 235ص. مالحق:  259 -ص. 241بيبليو: 

SH/1-953-769/1, SH/1-953-769/2 

  إبراهيم موسى. فرحات،ثناء  .10768

الرقابة على أداء العاملين في المكتبات الجامعية. [نص مطبوع] : بالقاهرة الكبرى. / ثناءإبراهيم موسى. فرحات. 
 سم. 24ص. : غالف ملون. ; 246 -. 2000االسكندرية : دارالثقافةالعلمية.,  -

SH/1-020-48/1, SH/1-020-48/2 

  فرحان القضاة, محمد    .10769

عمان :   -رات اللغة و اإلستعداد القرائي عند طفل الروضة [نص مطبوع] / محمد فرحان القضاة. تنمية مها
  سم. 24ص ;  416 -. 2006دارالحامد للنشر و التوزيع, 

 0111329957ر.د.م.ك 

SS/1-370-215/1, SS/1-370-215/2 

  فرحاني، نصيرة    .10770

. 2015المدية : جامعة المدية,  -ة زميت; نصيرة فرحاني. الربط ودورها في العهد األغلبي [نص مطبوع] / عقيل

  سم.  30*21ورقة ;  62 -

 2015ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.071/1 

  فرحي, يوسف    .10771

الجزائر   -سنة من عملية االستعمار في الجزائر / يوسف فرحي.  132فرنسا صاحبة اللطافة [نص مطبوع] : أو 



  سم.24ص. ; 266 -. 2007: دحلب, 

 9789961611982ر.د.م.ك 

1-965-318/1, 1-965-318/2 

  فرد، أمينة   .10772

التعليم في جامع الزيتونة من خالل كتاب "ليس الصبح بقريب" لمحمد الطاهر بن عاشور [نص مطبوع] / كريمة  
  سم.  27*21ورقة ;  158 -. 2018المدية : جامعة الجزائر,  -قربوسي; أمينة فرد. 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -سترما

MMA.SH.1153/1 

  فردي، عبير    .10773

 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -الصورة النمطية للمرأة في اإلعالن التجاري [نص مطبوع] / عبير فردي. 

  . CDسم +  30*21ورقة ;  91

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA108/1 

  فرصاوي، ريتاج    .10774

 -المكانة الدينية والحضارية للقدس في السياسة العثمانية [نص مطبوع] / غانية فرصاوي; ريتاج فرصاوي. 

  . CDسم +  27*21ورقة ;  89  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1868 

  فرطاس، مريم   .10775

صالبة النفسية لدى المرأة المتأخرة في اإلنجاب. [نص مطبوع] / فاطنة براهيمي; مريم منظور الزمن وال
  سم. 27*21ورقة ;  1110 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -فرطاس. 

 2020ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1528/1 

  فرقاني، سعاد    .10776

[نص مطبوع] : سي امحمد بوقرة بالمدية / ف.الزهراء العيداني;  التصميم المعماري للمتحف الجهوي للمجاهد
  سم. 27*21 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -سعاد فرقاني. 

 2019ل م د : علم اآلثار : المدية :  -ماستر

MMA.ART.1492/1 

  فرقاني، فايزة    .10777

المدية :  -فايزة فرقاني, حدة يحياوي.  /واقع اإلتصال الداخلي بمؤسسة الضرائب لوالية المدية [نص مطبوع] 
  . CDسم +  30*21ورقة ;  168 -. 2014جامعة المدية, 

 2014ل م د : اتصال و عالقات عامة : المدية :  -ماستر

MMA105/1 

  فرقاني، المية    .10778

ء هجرسي; المية تأثير اإلشهار اإللكتروني على السلوك اإلستهالكي للمرأة الماكثة بالبيت [نص مطبوع] / زهرا



  سم. 27*21ورقة ;  98 -. 2019المدية : جامعة المدية,   -فرقاني. 

 2019ل م د : سمعي بصري : المدية :  -ماستر

MMA.SH.1298/1 

  فرقاني، نسرين    .10779

 -. 2019المدية : جامعة المدية,   -السياقات الدفاعية لدى مدمني المخدرات [نص مطبوع] / نسرين فرقاني. 

  سم.  27*21ورقة ;  186

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1413/1 

  فركوس صالح    .10780

الجزائر :   -) [نص مطبوع] / فركوس صالح. 1925-1830محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر (
 سم.24: ملون ومصور ;  175ص.  -. 2010لجامعة قالمة : [د.ن], 

sh1-965-1123/1, sh1-965-1123/2 

  فركوس صالح    .10781

الجزائر : لجامعة  -) [نص مطبوع] / فركوس صالح. 1962-1912محاضرات في تاريخ الجزائر المعاصر (
 سم. 24: ملون ;  176ص. -. 2011قالمة : [د.ن], 

sh1-965-1124/1, sh1-965-1124/2 

  فركوس صالح    .10782

من العهد الفينيقي إلى نهاية الدولة الزيانية (الجزء األول) [نص مطبوع] / فركوس صالح.  تاريخ الجزائر الثقافي
  سم. 24: غالف ملون ;  148ص. -. 2011الجزائر : لجامعة قالمة : [د.ن],  -

 9789961968758ر.د.م.ك 

sh1-965-1125/1, sh1-965-1125/2 

  فركوس, صالح    .10783

الجزائر : ديوان المطبوعات  -[نص مطبوع] / صالح فركوس.  1950- 1826الحاج أحمد باي قسنطينة 
  سم.23ص. ; 136 -. 2009الجامعية, 

 978996101033ر.د.م.ك  -ص.  1224 -ص117ببليوغرافيا 

1-965-192/1, 1-965-192/2 

  فركوس, صالح    .10784

م) /  1962-ق.م 814ن(المختصر في تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : من عهد الفينيقيين الى خروج الفرنسيي
  سم.23ص. ; 302 -. 2002الجزائر : دار العلوم,  -صالح فركوس. 

 9961805461ر.د.م.ك 

1-965-365/22, 1-965-365/11 

  فركوس, صالح    .10785

  -تاريخ الجزائر [نص مطبوع] : من ما قبل التاريخ إلى غاية االستقالل المراحل الكبرى / صالح فركوس. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  570 -. 2005علوم للنشر والتوزيع, الجزائر : دار ال

 996780595xر.د.م.ك 



1-965-152/8, 1-965-152/4 

  فركوس، صالح بن نبيلي   .10786

م [نص مطبوع] : الجزء األول:   1962-ق.م  814تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية االستقالل 
الجزائر :   -م / صالح بن نبيلي فركوس.   1830 -ق.م  814نهاية الحكم العثماني التركي من العهد الفينيقي إلى 

  سم. 24ص. : غالف مصور. ;  658 -. 2013دارإيدكوم للنشر والتوزيع, 

 9789931473008ر.د.م.ك  - ص.  638 -ص. 607مالحق: 

SH/1-965-851.1/2, SH/1-965-851.1/3 

  فركوس، صالح بن نبيلي   .10787

م [نص مطبوع] : الجزء الثاني:   1962-ق.م  814ريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية االستقالل تا
الجزائر : دارإيدكوم للنشر  -/ صالح بن نبيلي فركوس.   1962-1830الثقافة الجزائرية خالل الفترة االستعمارية 

  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  400 -. 2013والتوزيع, 

 9789931473008ر.د.م.ك  - ص.  392 -ص. 330ق: مالح

SH/1-965-851.2/2, SH/1-965-851.2/3 

  فركوس، صالح بن نبيلي   .10788

م [نص مطبوع] : الجزء الثالث:   1962-ق.م  814تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية االستقالل 
[د.م] : دارإيدكوم للنشر  -/ صالح بن نبيلي فركوس.   1962-1830الثقافة الجزائرية خالل الفترة االستعمارية 

  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  522 -والتوزيع, [د.ت].  

 9789931473008ر.د.م.ك  - ص.  510 -ص. 484مالحق: 

SH/1-965-851.3/2, SH/1-965-851.3/3 

  فركوس،صالح    .10789

  -يين إلى خروج الفرنسيين / صالح فركوس. المختصر في تارخ الجزائر [نص مطبوع] : من عهد الفينيق 

  سم.21ص. : مل. ; 297 -. 2003الجزائر : دار العلوم للنشر و التوزيع, 

 9961805461ر.د.م.ك  -ص. 296-ص288ص -بيبليوص

1-965-55/1 

  فرنان، دوني    .10790

وان المطبوعات الجزائر : دي -مدخل الى فلسفة المنطق [نص مطبوع] / دوني فرنان, محمود اليعقوبي. 
  سم.24ص ; 354 -. 2006الجامعية, 

 29931009961ر.د.م.ك 

SH/1-160-18/1, SH/1-160-18/2 

  فرنسيس, طانيوس    .10791

بيروت : دار الفكر العربي,   -أبو الفرج األصفهاني [نص مطبوع] : أديب شهره كتاب / طانيوس فرنسيس. 
 الفكر العربي). (أعالم  -سم.  24ص. : غالف مصور ;  136 -. 1996

1-928-15/1 

  فرو, مارك    .10792

األردن : األهلية   -م / مارك فرو; محمد أحمد تر:صبح. 2000-1600اإلستعمار [نص مطبوع] : الكتاب األسود 
  سم. 24ص. ; 876 -. 2003للنشر والتوزيع, 

 2221092546ر.د.م.ك 



1-902-82/2, 1-902-82/1 

  فروخي، محفوظ    .10793

أسالفنا الملوك النوميديين [نص مطبوع] : ملوك افريقيا في العصور القديمة (من القرن الثالث ق.م. الى القرن  
ص.  Dalimen, 2011. - 149الجزائر :  -أألول ب.م. = ايجليدن نيمازيغن / محفوظ فروخي; نادية فروخي. 

  سم. 26: غالف ملون و مصور ; 

 9789931306115ر.د.م.ك 

SH/1-913-23/1, SH/1-913-23/2 

  فروم, إريك    .10794

دمشق : وزارة  -تشريح التدميرية البشرية [نص مطبوع] : الجزء األول / إريك فروم; محمود منقذ الهاشمي. 
 سم. 24ص. ;  416 -. 2006الثقافة, 

SS/1-150-141.1/1, SS/1-150-141.1/2 

  فروم، إريك    .10795

دمشق : منشورات   -ميرية البشرية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / إريك فروم, محمود منقذ الهاشمي. تشريح التد
 سم.  24ص. ;  328 -. 2006وزارة الثقافة, 

SS/1-150-141.2/1, SS/1-150-141.2/2 

  فريال، صباح    .10796

المدية : جامعة  -عاللشة; صباح فريال. الصالبة النفسية وتأثيرها على مرضى سرطان المعدة [نص مطبوع] / 
  سم. 30*21ورقة ;  120 -. 2015المدية, 

 2015ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.195/1 

  فريد, عائشة حسين    .10797

 24ص. ;  203 -. 2000القاهرة : دار قباء,  -من بالغة سورة المؤمنون [نص مطبوع] / عائشة حسين فريد. 

  سم.

 8238303977.م.ك ر.د

SH/1-220-15/1 

  فريد, قوت القلوب محمد   .10798

  -تنظيم المجتمع في الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] : استراتيجيات, مهارات, أدوار / قوت القلوب محمد فريد. 

 سم. 24ص. ;  288 -. 2000القاهرة : [جامعة القاهرة], 

SS/1-301-269/1 

  فريد, منى    .10799

ص. :  328 -. 2009عمان : دار أسامة,  -كيت االجتماعي والدبلوماسي [نص مطبوع] / منى فريد.  علم اإلتي
 سم.  24غالف مصور باأللوان ; 

SS/1-301-453/1, SS/1-301-453/2 

  فريق البحوث والدراسات اإلسالمية    .10800

  -لبحوث والدراسات اإلسالمية. الموسوعة الميسرة في التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء األول / فريق ا



  سم.25ص. : غالف مزخرف ; 511  -. 2005القاهرة : مؤسسة إقرأ, 

 9776119638ر.د.م.ك 

SH/1-903-8.1/1 

  فريق البحوث والدراسات اإلسالمية    .10801

  -ة. الموسوعة الميسرة في التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء الثاني / فريق البحوث والدراسات اإلسالمي

  سم. 25ص. : غالف مزخرف. ;   478  -. 2005القاهرة : مؤسسة إقرأ, 

 9776119638ر.د.م.ك 

SH/1-903-8.2/1, SH/1-903-8.2/2 

  فريمو,جاك    .10802

 سم.24ص. ; 319 -. 1991قبرص : دار األرض للنشر,  -فرنسا واإلسالم [نص مطبوع] / جاك فريمو. 

1-965-422/1 

    فشار، عطاء هللا  .10803

الجزائر :   -م / عطاء هللا فشار. 1954-1914اتجاهاتها" [نص مطبوع] :  -تطورها-النخبة الجزائرية "جذورها
  سم. 30-21ص ;  418 -. 2009جامعة الجزائر, 

 2009دكتوراه : تاريخ : الجزائر : 

DA005/1 

  فشر, ه.ا.ل    .10804

  -.ا.ل فشر; وديع الضيع أحمد نجيب هاشم. / ه  1950-1789تاريخ أوروبا في العصر الحديث [نص مطبوع] : 

  (جمعية التاريخ الحديث). -سم.  25ص. : إيض. ;  768 -مصر : دار المعارف, (د.ت).  -. 5ط.

 766-751ص: -ببليوغرافيا كشاف ص 749-744ص: -مالحق ص

1-940-13/1 

بحوث الملتقى   فصل الصحراء في السياسة اإلستعمارية الفرنسية [نص مطبوع] : دراسات و  .10805
 -. 1998الجزائر : المركز الوطني للدراسات والبحث,  -. الوطني األول حول فصل الصحراء عن الجزائر

  سم.22ص. ; 375

 9961846036ر.د.م.ك 

1-965-419/1 

  فضالة،صالح علي    .10806

 24ص. ; 248 -. 2010عمان : دار أسامة,  -مهارات التدريس الصفي [نص مطبوع] / صالح علي فضالة. 

  سم.

 9789957223137ر.د.م.ك 

1-370-731/1, 1-370-731/2 

  فضة، أنفال    .10807

 -دور األفكار االعقالنية في الشعور بالوحة النفسية لدى المسنين. [نص مطبوع] / وسام بلمجاهد; أنفال فضة. 

  سم.  27*21ورقة ;  96  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020النفس : المدية : ل م د : علم  -ماستر



MMA.SS.1554/1 

  فضل هللا, مهدي    .10808

بيروت : المركز الثقافي العربي ; الدار   - الشمسية في القواعد المنطقية [نص مطبوع] / مهدي فضل هللا. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  240 -. 1998البيضاء : [د.ن], 

SH/1-160-8/1, SH/1-160-8/2 

  تية  فضل هللا، صو  .10809

م [نص مطبوع]   1954من منظور بن يوسف بن خدة من خالل كتاب جذور أول نوفمبر  1949األزمة البربرية 
  .CDسم +  29*21ورقة ;  70 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -خديجة تاهمي; صوتية فضل هللا.  /

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1926 

  حسن فضالء ، محمد   .10810

المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر [نص مطبوع] : القطاع القسنطيني القطاع الجزائري : الجزء االول  
  سم. 17*24ص. ;  536 -. 2014الجزائر : غرناطة للنشر و التوزيع,  -محمد حسن فضالء.  /

 9789947290149ر.د.م.ك 

SS/1-370-990.1/2, SS/1-370-990.1/1 

  فضالء, محمد الحسن    .10811

الجزائر : دار هومه,   -الشذرات من مواقف اإلمام عبد الحميد بن باديس [نص مطبوع] / محمد الحسن فضالء. 
  ص.207 -. 2010

 9789961669613ر.د.م.ك 

1-920-8/3, 1-920-8/1 

  فضالء, محمد الطاهر    .10812

الجزائر : وزارة الثقافة,   -محمد الطاهر فضالء.  /الطيب العقبي [نص مطبوع] : رائد لحركة الديني في الجزائر 
  سم.  22ص. : غالف: ملون ;  162 -. 2007

 9789947241059ر.د.م.ك 

SH/1-922-34/1 

  فضالء،محمد حسن   .10813

المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر بالجزائر [نص مطبوع] : القطاع الوهراني:مدرسة التهذيب في ثمانية أعوام 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 628 -. 2014الجزائر : غرناطة للنشر,  -/ محمد حسن فضالء.  54-62

 9789947290156ر.د.م.ك 

1-370-990.2/1, 1-370-990.2/2 

  فضيل دليو    .10814

 -. 2013الجزائر : دار الخلدونية : [د.ن],   -تاريخ وسائل االعالم واالتصال [نص مطبوع] / فضيل دليو. 

  سم.24: غالف ملون ومصور ;  303ص.

 9789961525388ر.د.م.ك 

sh1-001.5-787/1, sh1-001.5-787/2 



  فضيل، أمينة   .10815

م) [نص  1926-1900القضايا العربية اإلسالمية في أدبيات النخبة الإلصالحية الجزائرية مطلع القرن العشرين (
  سم. 30*21ورقة ;  125 -. 2016لمدية, المدية : جامعة ا -مطبوع] / حضيرة دحماني; أمينة فضيل. 

 2016ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.399/1 

  فضيل، دليو    .10816

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -التمثيالت البيانية في العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] / دليو فضيل. 
  سم. 24ص ;  175 -[د.ت]. 

 9961005139ر.د.م.ك 

SH/1-001.4-67/1, SH/1-00.1.4-67/2 

  فضيل، عبد القادر    .10817

 464 -. 2009الجزائر : جسور,  -المدرسة في الجزائر [نص مطبوع] : حقائق وإشكاالت / عبد القادر فضيل. 

  سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

 9789947878279ر.د.م.ك 

1-370-363/1 

  فضيلة، يونسي    .10818

الجزائر : دار ميم  -ب في النشيد الوطني [نص مطبوع] : دراسة تداولية / يونسي فضيلة. استراتيجيات الخطا
  سم.24ص. : مل. ; 251 -. 2012للنشر, 

 9789947863572ر.د.م.ك 

1-902-132/1, 1-902-132/2 

  فطومي، أمال   .10819

ن خالل الرحالت المغاربية  جوانب من الحياة االجتماعية في الجزائر خالل العهد العثماني [نص مطبوع] : م
 164 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -"الجزائر والمغرب االقصى انموذجا" / سعاد حناشي; أمال فطومي. 

  سم.  27*21ورقة ; 

 2018ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1193/1 

  فطيمة، خديجة    .10820

  -اإلجتماعية [نص مطبوع] / سميحة أحمد مسعود; خديجة فطيمة. السلوك التنظيمي وعالقته على العالقات 

  سم.  27*21ورقة ;  102  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : علم االجتماع : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1668/1 

  فقير عمر، عماد الدين تاج السر    .10821

عمان : دار   - مطبوع] / عماد الدين تاج السر فقير عمر.  إعداد و إنتاج المواد اإلعالمية للعالقات العامة [نص
  سم. 18*25ص. : غالف مصور. ;  202 -. 2013البداية, 

 9789957823092ر.د.م.ك  -ص.  200 -ص. 197بيبليوغرافيا : 

1-659-74/1, 1-659-74/2 



  فكان، خولة   .10822

خليل بن بطرس بن جاويش [نص مطبوع] / إيمان دراسة كتاب التحفة السنية في تاريخ القسطنطينية لسليمان بن 
  . CDسم +  27*21ورقة ;  103 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بوكارطة; خولة فكان. 

 2021ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1856 

  فالتي، هاجر    .10823

. 2019المدية : جامعة المدية,  -تي. الصحة النفسية وعالقتها بالسعادة لدى كبار السن [نص مطبوع] / هاجر فال

  سم.  27*21ورقة ;  148 -

 2019ل م د : علم النفس : المدية :  -ماستر

MMA.SS.1399/1 

  فالح, جميلة   .10824

 243 -. 2007الجزائر : دار العلم و المعرفة,  -حكايات من التراث األمازيغي [نص مطبوع] / جميلة فالح. 

  سم.  40ص ; 

 978661916124ر.د.م.ك 

1-790-02/3, 1-790-02/1 

  فالح، سومية    .10825

المدية : جامعة   -م [نص مطبوع] / عبلة نويري; سومية فالح. 13-12ه/ 7-6التجارة البحرية في العهد الموحدي 
  سم. 27*21ورقة ;  149 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : تاريخ : المدية :   -ماستر

MMA.SH.1379/1 

  د.  فلحي،محم  .10826

 Electronicالنشر اإللكتروني. [نص مطبوع] : الطباعة والصحافة اإللكترونية والوسائط المتعددة. = 

Publishing  .سم.24ص. : غالف مصور وملون. ; 166 -. 2006عمان. : دار المناهج.,   -/ محمد. فلحي  

 9957180940ر.د.م.ك 

SH/1-020-95/1, SH/1-020-95/2 

  در  فلوح، عبد القا  .10827

م على ضوء وثائق المكتبة  1830-1818ه) الموافق ل: 1246- 1233العثمانية في الفترة ( -العالقات الجزائرية 
ورقة ;  138 -. 2010الجزائر : جامعة الجزائر,  -الوطنية الجزائرية/ [نص مطبوع] / عبد القادر فلوح. 

21*30.  

 2010رسالة ماجستير : تاريخ : الجزائر : 

TA.SH.008/1 

  فلوريني, آن   .10828

بيروت : دار   -. 1ط. -القوة الثالثة [نص مطبوع] : المؤسسات العالمية عبر الحدود القومية / آن فلوريني. 
  سم.24ص ; 269 -. 2005الساقي, 

 185516468xر.د.م.ك  -ل. 

1-327-144/5, 1-327-144/1 



  فلوسي, مسعود   .10829

" [نص مطبوع] : شهادات ومواقف من مسيرة الثورة فى الوالية مذكرات الرائد مصطفى مراردة "ابن النوي
  سم.  24ص. : غالف مصور. ;  303 -. 2009الجزائر : دار الهدى,  -االولى / مسعود فلوسي. 

 9789961604733ر.د.م.ك  -ص.  296 -ص. 213الملتحق: 

1-965-272/1, 1-965-272/2 

  فلوطر خوس، بلوتاك    .10830

  -تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق [نص مطبوع] : المجلد الثالث / بلوتاك فلوطر خوس, جرجيس فتح اله. 

 سم.24ص. : مص.مل. ; 1928 -. 2010بيروت : الدار العربية للموسوعات, 

1-940-67.3/1, 1-940-67.3/2 

  فلوطرخوس، بلوتارك   .10831

  -السفة اإلغريق [نص مطبوع] : المجلد األول / بلوتارك فلوطرخوس, جرجيس فتح اله. تاريخ أباطرة و ف

 (دار الموسوعات العربية).  -سم. 24ص. : مص.مل. ; 656 -. 2010بيروت : الدار العربية للموسوعات, 

1-940-67.1/7, 1-940-67.1/8 

  فلوطرخوس، بلوتارك   .10832

  -مطبوع] : المجلد الثاني / بلوتارك فلوطرخوس, جرجيس فتح اله. تاريخ أباطرة و فالسفة اإلغريق [نص 

 سم.24ص. : مص.مل. ; 1247 -. 2010بيروت : [د.ن], 

1-940-67.2/8, 1-940-67.2/7 

بيروت : دار الكتاب  -فن الحكم [نص مطبوع] : كيف تستعيد أمريكا مكانتها في العالم / هاني تابري.   .10833
  سم.24: مص. مل. ;  ص.417 -. 2008العربي, 

 978995327825ر.د.م.ك  -ص. 416-ص403ص -بيبليو.ص

1-940-35/1 

  فندي, مأمون    .10834

القاهرة : مكتبة األسرة,   -سبتمبر / مأمون فندي.  11ضحايا الحداثة [نص مطبوع] : أمريكا و العرب بعد 
  سم. 24ص. ;  310 -. 2003

 9770186562ر.د.م.ك 

1-327-62/1, 1-327-62/2 

  فنش،ستيوارت    .10835

القاهرة : مكتبة النهضة  -. 3ط. -المشاكل اإلنفعالية للنمو [نص مطبوع] / سبير جون انجلش; ستيوارت فنش. 
 سم.20ص. ; 99 -. 1961المصرية, 

1-150-707/1 

  فهد, ابتسام محمد    .10836

عمان : دار   -. 1ط. -نية [نص مطبوع] / ابتسام محمد فهد. بناء منهج للتربية الخلقية في ضوء الرؤية القرآ
  سم.24ص. ; 180 -. 2008المناهج, 

 9957181947ر.د.م.ك 

1-370-467/5, 1-370-467/4 



  فهد, بدري محمد    .10837

ص. : 298 -. 2008عمان : دار المناهج,  -محاضرات في الفكر والحضارة [نص مطبوع] / بدري محمد فهد. 
 سم.17*24مص.مل. ; 

SH/1-953-325/10, SH/1-953-325/8 

  فهد، ابراهيم وهبي    .10838

ص. ;  456 -.  1999عمان : مؤسسة الوراق,   -العالقات العامة و إدارتها [نص مطبوع] / ابراهيم وهبي فهد. 
 سم.x17سم24

1-659-12/1 

  فهمى، مصطفى    .10839

القاهرة : مكتبة الخانجي, (   -. 02ط. -مصطفى فهمى.  علم النفس [نص مطبوع] : أصوله و تطبيقاته التربوية /
 سم. 17*24ص. ;  531 -د.ت ). 

1-150-692/1 

  فهمى، مصطفى    .10840

ص. :  427 -القاهرة : مكتبة مصر, (د.ت ).  -سيكولوجية الطفولة و المراهقة [نص مطبوع] / مصطفى فهمى.  
 (في علم النفس).  -سم.  17*24مجلد. ; 

1-150-704/1 

  فهمي محمد سيد   .10841

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و  -األولى.  -أطفال في ظروف صعبة [نص مطبوع] / فهمي محمد سيد. 
 سم.24ص. ; 343 -النشر, [د.ت]. 

1-370-294/1, 1-370-294/2 

  فهمي, عبد القادر    .10842

  -لتحول نحو الشرق أوسطية / عبد القادر فهمي. النظام اإلقليمي العربي [نص مطبوع] : احتماالت و مخاطر ا

  سم. 24ص. : غالف مصور ;  191 -.  1999عمان : دار وائل للنشر, 

 1007119957ر.د.م.ك  - . 191-171ص: -بيبليوغرافية ص 170-167ص: -مالحق ص

1-320-12/1, 1-320-12/2 

  فهمي, محمد سيد   .10843

اإلسكندرية : المكتب الجامعي   -[نص مطبوع] / محمد سيد فهمي.  التأهيل المجتمعي لذوي اإلحتياجات الخاصة
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  438 -. 2005الحديث, 

SS/1-301-231/1, SS/1-301-231/2 

  فهمي, محمد سيد   .10844

وفاء لدنيا اإلسكندرية : دار ال -التأهيل المجتمعي لذوي اإلحتياجات الخاصة [نص مطبوع] / محمد سيد فهمي. 
 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;   438 -. 2007الطباعة و النشر, 

SS/1-301-243/1, SS/1-301-243/2 



  فهمي, محمد سيد   .10845

القاهرة : المكتب الجامعي   -الرعاية اإلجتماعية و خصخصة الخدمات [نص مطبوع] / محمد سيد فهمي. 
 سم. 24ر ; ص. : غالف ملون مصو 392 -. 2005الحديث, 

SS/1-301-220/1 

  فهمي, محمد سيد   .10846

اإلسكندرية :   -المشاركة اإلجتماعية و السياسية للمرأة في العالم الثالث [نص مطبوع] / محمد سيد فهمي. 
 سم. 24ص. ;  440 -. 2004المكتب الجامعي الحديث, 

SS/1-301-31/1, SS/1-301-31/2 

  فهمي, محمد سيد   .10847

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا   -الفئات الخاصة من منظور الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] / محمد سيد فهمي. 
 سم. 24ص : غالف مصور بالوان ;  362 -. 2007الطباعة و النشر, 

SS/1-301-368/1, SS/1-301-368/2 

  فهمي, محمد سيد   .10848

القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة و  -من منظور اجتماعي [نص مطبوع] / محمد سيد فهمي. العولمة و الشباب 
 سم.  24ص : غالف مصور باللوان ;  314 -. 2007النشر, 

SS/1-301-398/1, SS/1-301-398/2 

  فهمي, محمد سيد   .10849

اإلسكندرية : دار   -محمد سيد فهمي.  المشاركة اإلجتماعية و السياسية للمراة في العالم الثالث [نص مطبوع] /
 سم.  24ص. : غالف مصور باللوان ;  440 -. 2007الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

  فهمي, محمد سيد   .10850

القاهرة : مؤسسة لورد العالمية للشؤون  -الخدمة اإلجتماعية العمالية [نص مطبوع] / محمد سيد فهمي. 
  سم.  24ف مصور باأللوان ; ص. : غال 316 -. 2008الجامعية, 

SS/1-301-434/1, SS/1-301-434/2 

  فهمي, محمد سيد   .10851

 384 -. 2011مصر : المكتب الجامعي الحديث,  -أسس الخدمة االجتماعية [نص مطبوع] / محمد سيد فهمي. 

 سم. 24ص. : غالف مصور باأللوان ;  

SS/1-301-488/1, SS/1-301-488/2 

  سيف الدين  فهمي, محمد  .10852

القاهرة : مكتبة  -. 8ط. -التخطيط التعليمي [نص مطبوع] : أسسه أساليبه ومشكالته / محمد سيف الدين فهمي. 
  سم. 24ص. ; 349 -. 2004األنجلو المصرية, 

 9770517720ر.د.م.ك 

1-370-447/4, 1-370-447/5 

  فهمي, مصطفى    .10853

ص. : غالف ملون ;  340 -. 1978القاهرة : مكتبة مصر,  -التكيف النفسي [نص مطبوع] / مصطفى فهمي. 


