كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

العنوان

المؤلف

الرقم

الناشر

ابراهيم ( عبد هللا)
ابراهيم ( عبد هللا علي)
اإلبراهيم ( محمد عبدو)

عالم القرون الوسطى في أعين المسلمين
الثقافة و الديمقراطية في السودان
الجوالن بين مطرقة اإلحتالل و سندان التلوث

 Z5828المجمع الثقافي 2001 ,
 Z6191دار األمين 1999 ,
 Z6713د .م 2003 ,

ابلتون ( ليونارد)

سياسة التعليم اإليطالية إزاء العرب الليبيين :
1911-1922

ابن أبي دينار القيرواني ،أبو عبد
هللا محمد
ابن أبي زرع ( أبو العباس أحمد
بن الفاسي)
ابن أبي زرع ( علي بن عبد هللا)
ابن أبي الضياف ( أحمد)

المؤنس في أخبار افريقية وتونس

 Z2034مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ,
1999
 Z8688دار المسيرة1993 ،

األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار
ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس
الذخيلرة السنية في تاريخ الدولة المرينية
إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد
األمان  .ج4

 Z6411م .الملكية 1999 ,

ابن أبي الضياف ( أحمد)

Z5864
Z1379

دار المنصور 1972 ,
كتابة الدولة للشؤون
الثقافية و اإلخبار ,
1963
الدار العربية للكتاب،
2004
دار صادر ،د.ت.
دار الفكر 1978 ,
المكتبة العصرية 2008 ،

ابن األثير (أبو الحسن علي)
ابن األثير ( أبو الحسن علي)
ابن األثير ( أبو الحسن علي)

إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد
األمان
الكامل في التاريخ
الكامل في التاريخ
الكامل في التاريخ

ابن األثير ( أبو الحسن علي)

الكامل في التاريخ

ابن آجا القونوي ( محمد بن
محمود)

العراك بين المماليك و العثمانيين األتراك :مع
رحلة األمير يشبك من مهدي الداوادار

-Z8703(1
)9
Z4179
Z1022
-Z8317(1
)10
 -Z8782(1دار الكتاب العربي2006،
)11
 Z2469دار الفكر للطباعة و
التوزيع و النشر 1986 ,

ابن أحمدو ( محمد بن سعيد)

موريتانيا بين اإلنتماء العربي و التوجه
األفريقي  :دراسة في اشكالية الهوية السياسية
1960-1993
بدائع الزهور في وقائع الدهور

 Z6626مركز دراسات الوحدة
العربية 2003 ,

ابن إياس ( أبو البركات محمد بن
أحمد)
ابن إياس ( أبو البركات محمد بن
أحمد)
ابن أيبك ( أحمد بن عبد هللا أبو
الحسين)
ابن بشر ( عثمان بن عبد هللا)

بدائع الزهور في وقائع الدهور
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لمحب هللا أبي
عبد هللا محمد بن محمود بن الحسن..ابن
النجار.مج18
عنوان المجد في تاريخ نجد

ابن البلخي

فارس نامه

بن تاويت ( محمد)
ابن جرجيس ( راشد بن علي)

تاريخ سبتة
مثير الوجد في أنساب ملوك نجد

Page 1

 Z6138المكتبة الثقافية  ,.د .ت
 Z7618الدار الثقافية للنشر،
2006
 Z1014دار الكتاب العربي  ,د.ت

-Z5922(1
)2
Z6294
Z1652
Z5871

دارة الملك بن عبد العزيز
1982-1983 ,
الدار الثقافية للنشر ,
2001
دار الثقافة 1982 ,
دارة الملك عبد العزيز ,
1999

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

بالد بني شهر وبني عمرو خالل القرنين الثالث
ابن جريس (غثيان بن علي)
عشر والرابع عشر الهـ.
بيت السكن  :أدب،لغة،تاريخ
ابن جنيدل (سعد بن عبد هللا)
ابن حارب(عبد الرحمان يوسف) الخليج العربي و التطورات السياسية -1914
1971
ابن حارب ( عبد الرحمان يوسف) من وثائق الوحدة اليمنية  :أسرار ووثائق
تنشر ألول مرة  .1988-1968ج1

 Z8259مكتبة الملك فهد2008،
2006 ،
،، ،، Z8292
 Z2547دار الحداثة  ,د.ت
 Z2551دار الثقافة العربية للنشر
و الترجمة و التوزيع ,
1990
 Z1638دار الرياح األربع 1986 ,

بن حسن ( محمد)

القبائل و األرياف المغربية في العصر الوسيط

ابن حسن ( المنصف)

العبيد و الجواري في حكايات ألف ليلة و ليلة

 Z3894سراس للنشر 1994 ,

ابن حسين (بثينة)

الدولة األموية ومق ّوماتها االيديولوجية
واالجتماعية
أساس استراتيجية الطور األول من الفتح
اإلسالمي
الدولة األموية ومق ّوماتها االديولوجية
واالجتماعية
أخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم  :تحليل
لتاريخ الدولة الفاطمية من خالل مصدر تراثي

 Z7611سوسة 2008،

ابن حسين ( عمر بن محمد
المجدوب)
ابن حسين (بثينة)
ابن حماد ( أبو عبد هللا محمد)

ابن حميدة (عبد السالم)
ابن الخانقاه ( محمد المكي بن
السيد)

 Z7262دار المدار اإلسالمي ،
2005
كلية اآلداب بسوسة ،
2008 Z 7609
 Z670م  .دار القلم 1987 ,

الحركة النقابية الوطنية للشغيلة بتونس  )2(Z1610 -1924دار محمد علي الحامي ،
1984
. 1965ج2.
 Z1994المعهد العلمي الفرنسي
تاريخ حمص  :يوميات
للدراسات العربية 1987 ,

ابن الخطيب (لسان الدين)
ابن خلدون ( عبد الرحمان)

اللمعة البدرية في الدولة النصرية
تاريخ ابن خلدون  :كتاب العبر و ديوان المبتدأ
و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر ....

ابن خلدون ( عبد الرحمان)

تاريخ ابن خلدون  :كتاب العبر و ديوان المبتدأ  -Z8704(1بيروت :دار الفكر2000 ،
)8
و الخبر في تاريخ العرب والبربر ومن
عاصرهم من ذوي الشأن األكبر
1999 Z535
التعريف بابن خلدون و رحلته غربا و شرقا
 Z 8978دار الكتب العلمية2009 ،
رحلة

ابن خلدون ( عبد الرحمان)
ابن خلدون ( عبد الرحمان)

ابن خلدون ومنابع الحداثة
ابن الخوجة (محمد)

صفحات من تاريخ تونس

ابن الدبيثي ( محمد بن سعيد بن
يحيى)

ذيل تاريخ مدينة السالم بغداد  .مج1
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 Z7838دار المدي بيروت2009 ،
 Z6253دار الكتاب المصري ,

 -Z8802(1بيت الحكمة2008 ،
)5
 Z87دار الغرب االسالمي ،
1986
 Z1120دار الكتاب اللبناني  ,دار
الكتاب المصري 1979 ,

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

ابن دقماق ( صارم الدين ابراهيم
بن محمد بن أيدمر)
ابن دقماق ( صارم الدين ابراهيم
بن محمد بن أيدمر)
ابن دهيش ( عبد اللطيف بن عبد
اهللا)
ابن الديبع ( أبو عبد اللهعبد
الرحمان بن علي)
ابن الديبع (أبو عبد هللا عبد
الرحمان بن علي)
ابن الدين ،أحمد فال
ابن رجب  ،رضا
ابن رضوان المالقي ،أبو القاسم
ابن رمضان  ،عمارة
ابن رقيق القيرواني ( أبو اسحاق
ابراهيم بن القاسم)
ابن ريانة ،رمضان
(ابن زوالق ( ،أبو محمد الحسن
بن ابراهيم الليثي)
ابن زيدان العلوي(عبد الرحمان)

كتاب اإلنتصار لواسطة عقد األمصار في تاريخ
مصر و جغرافيتها
النفحة المسكية في الدولة التركية من كتاب
الجوهر الثمين في سير الخلفاء و الملوك و
السالطين
عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في
العهد السعودي  :دراسة تاريخية حضارية
بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد
الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار
مدينة زبيد
في ضيافة كتائب القذافي :قصة اختطاف فريق
الجزيرة في ليبيا
يهود البالط ويهود المال في تونس العثمانية
()1685-1857
الشهيب الالّمعة في السياسة النافعة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان
قطعة من تاريخ إفريقية و المغرب
طبلبة التقليدية والحداثة في المجتمع العربي
تاريخ مصر وفضائلها
إتحاف أعالم بجمال أخبار حاضرة مكناس

 Z3858م .دار السالم 1974 ,
 Z5914المكتبة العصرية 1999 ,

 Z7151األمانة العامة1999،
Z527

صنعاء  :مركز الدراسات..

Z226

مركز الدراسات و
البحوث اليمني 1984 ,
الشبكة العر.لألبحاث
والنشر2012 ،
دار المدار االسالمي،
2010
دار السالم2007 ،
دار محمد علي2011 ،
دار الغرب اإلسالمي ،
1990
م .توب 2003،

Z 9088
Z8547
Z 8967
Z 8417
Z 6482

-4
Z8854)5
 Z8171مكتبة الثقافة
الدينية2002،
 Z8242وزارة األوقاف
بالرباط2009،
 Z 9143بيت الحكمة1993 ،
 Z 9188دار آفاق 2014 ،

ابن زين العابدين ،محمد بن علي
ابن سعيد ،بدر الدين

رحلة السودان
االسالميون والعلماء واألنتلجنسيا في تونس
بين التأسيس الثقافي والتكتيك السياسي

اين سعيد ( محمد)

وقائع و حقائق عن معارك التحرير بقليبية و
الجنوب التونسي  :مسيرة نضالية

ابن سالمة ( عبد الرحيم)

المغرب قبل اإلستقالل  :عرض ألهم األحداث
السياسية و الدستورية قبل الحماية و أثنائها

ابن سليمان ،فاطمة
ابن سليمان ( فريد)

األرض والهوية :نشوء الدولة الترابية في
تونس1881-1574 :
دليل منهجي في التاريخ

Z4990

بن سليمان ( فريد)

مدخل إلى دراسة التاريخ

Z5382

ابن شاهنشاه األيوبي ،محمد بن
تقي الدين عمر

كتاب مضمار الحقائق وسر الخالئق :فقرات
حول حملة قراقوش على افريقية (-575
584هـ1188-1180/م)

Z 9156
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 Z6931الشركة التونسية للنشر
وتنمية فنون الرسم
2005،
 Z2550دار الثقافة 1980 ,

Z 9079

تونسEdixiences :
2009
مركز النشر الجامعي ,
1998
مركز النشر الجامعي
2000،
بيت الحكمة2012 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

ابن شداد  ،بهاء الدين

سيرة السلطان الناصر صالح الدين األيوبي
":النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية"
عشرة أعوام مع حافظ األسود 2000-1990

Z9300

ابن الشماع ،أبو عبد هللا محمد

األدلة البيّنة في مفاخر الدولة الحفصية

Z8824

ابن صاحب الصالة ( عبد الملك)

المن باإلمامة  :تاريخ بالد المغرب و األندلس
في عهد الموحدين
التنظيمات التلمذيّة  :لماذا؟وكيف؟
بريطانيا و إشكالية اإلصالح في المغرب -1886
1904
المغرب و بريطانيا العظمى في القرن التاسع
عشر ()1886-1856
النحب السعودية  :دراسة في التحوالت و
اإلخفاقات
إعالم الورى بمن ولي نائبا من األتراك بدمشق
الشام الكبرى
فتوح مصر و أخبارها

Z2232

ابن شعبان ،بثينة

ابن صالح  ،ابراهيم
ابن الصغير ( خالد)
ابن الصغير ( خالد)
ابن صنيتان ( محمد)
ابن طولون ( محمد)
ابن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد
الرحمان بن عبد هللا)
ابن عبد الرفيع ( أبو اسحاق
ابراهيم)
ابن عبد العزيز ( موضي بنت
منصور)
ابن عبد المحسن (عبد هللا)

معين الحكام على القضايا و األحكام
الملك عبد العزيز و مؤتمر الكويت 1342هـ
األندلس الدّرس والتاريخ

ابن العبري ( أبو الفرج جمل الدين) تاريخ الزمان

ابن العديم (كمال الدين أبو القاسم) بغية الطالب في تاريخ حلب
البيان المغرب في أخبار األندلس و المغرب
ابن عذاري ( أبو العباس أحمد)
ابن العربي ( الصديق)

كتاب المغرب

ابن عروس ( زهرة)
ابن عزوز ،محمد العربي
ابن عساكر ( أبو القاسم)

اإلسالموية السياسية  :المأساة الجزائرية
عرب على أبواب التاريخ؟
تهذيب تاريخ دمشق الكبير

ابن عساكر( أبو القاسم)

تهذيب تاريخ دمشق الكبير

ابن عمار ،الشاذلي

الطاهر بن عمار  :1985-1889كفاح رجل
ومصير أمة
اإلنتخابات في تونس بين رواسب الماضي
وتحديات المستقبل
سلطة التأسيسية وضع الدستور تعديله
ال ّ

ابن عمر  ،إكرام
ابن عمر  ،إكرام
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 Z6982دمشق :األوائل2003،

Z 8429
Z6657

مركز دراسات الوحدة
العربية2016،
الدار العربية للكتاب،
1984
دار الغرب اإلسالمي ,
1987
دار محمد علي 2011،
دار أبي رقراق 2003 ,

 Z4024الشركة المغربية للنشر و
التوزيع 1990 ,
 Z6983مركز دراسات الوحدة
العربية 2005،
 Z2470دارالفكر 1984 ,
 Z5884مكتبة مدبولي 1991 ,
 Z3696دار الغرب اإلسالمي ,
1989
 Z6921دار الساقي 1992 ،
 Z7650دار المعرفة الجامعية،
1994
 Z2233دار المشرق 1986 ,
Z8092(1) 12دار الفكر ،د.ت.
 Z2570دار الغرب اإلسالمي ,
1985
 Z1522دار الغرب اإلسالمي ,
1984
 Z1058دار الفارابي 2002 ,
 Z8679نقوش عربية2011 ،
 -Z3712(1دار المسيرة 1979,
)7
 -Z878(1دار إحياء التراث العربي ,
1987
)7
 Z 9022شركة (سمباكت)2015 ،
 Z 8420دار م .علي2011 ،
 Z 8421دار م .علي2011 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

ان عمر (هشام)

عيساوية بني خيار تاريخها وانتشارها

 Z7597كلية اآلداب منوبة2008 ،

ابن عمير ( عامر بن علي)

حضارة عمان القديمة

ابن عيسى ( ابراهيم بن صالح)

عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في
آخرالقرن الثالث عشر و أول الرابع عشر

 Z2933وزارة التراث القومي ,
د.ت
 Z7009األمانة العامة 1999 ,

ابن غنام ( حسين)
ابن غوريون ( دافيد)
ابن الفرات ،محمد بن عبد الرحيم

تاريخ نجد
رسائل
تاريخ ابن الفرات

Z1650
Z 1582
Z 8856

ابن القبي ( صالح)

الدبلوماسية الجزائرية بين األمس و اليوم و
محاضرات أخرى
اإلمامة والسياسة  :وهو المعروف بتاريخ
الخلفاء
تاريخ افتتاح األندلس

Z 6593

ابن قتيبة عبد هللا بن مسلم
ابن القوطية ( أبو بكر محمد)

ابن القوطية (أبو بكر محمد)
ابن مرعي  ،نجيب
المشرفي (محمد بن مصطفى)

ابن معيوف  ،محمد بن معاضة
ابن مماتي ( األسعد)
ابن ميالد  ،لطفي
ابن النجار ( محب هللا بن محمد)
ابن وادران (حسين محمد)
ابن وحشية  ،أبو بكرأحمد
ابن يعقوب ،سالم
ابن يوسف ،عادل

تاريخ افتتاح األندلس
أحداث جانفي 1978
الحلل البهيّة في ملوك الدولة العليّة وع ّد بعض
مفاخرها غير المتناهية
المجامر القديمة في تيماء  :دراسة آثارية
مقارنة
كتاب قوانين الدواوين
إفريقيّة والمشرق المتوسطي من أواسط القرن
5هـ11/م إلى مطلع الق 10.هـ16/م.
ذيل تاريخ بغداد
تاريخ العباسيين ؛ (وبآخره عمال بني العباس
بافريقيّة إلى آخر األغالبة)
شوق المستهام في معرفة رموز األقالم
تاريخ جربة وعلمائها
سالم بشير  :1955-1901مسيرة مناضل وطني

دار الشروق 1985 ,
دار القدس 1979,
البصرة :كلية اآلداب،
1990
Anep, 2002

 Z 1296دار المعرفة ،د.ت.
 Z 1027دار الكتاب اللبناني ,
1982
 Z 7733مؤسسة المعارف1994 ،
 Z 8424دار م .علي2011 ،
 Z 7681وزارة األوقاف2005 ،
دارة الملك بن ع .العزيز،
2009 Z 7806
 Z 5886مكتبة مدبولي 1991,
 Z 8357المغاربية 2011 ،
Z 1013
Z 3701
Z 8101
Z8955
Z 8706

دار الكتاب العربي ,د.ت
دار الغرب
االسالمي1993،
الجمل 2010 ،
د.ن.
دار برق الليل2011 ،

ابن يوسف (عبد العزيز)

عمر بن الشيخ  :شهادى علة عصر متح ّول

ابن يوسف (محمد الصغير)
ابن يونس ،كمال

المشرع الملكي في سلطنة أوالد علي تركي
االسالميون والعلمانيون في تونس  :من
السجون واالضطهاد إلى تحدي "حكم البالد"

أبوت (جاكوب)

تاريخ هانيبال  :القائد الفينيقي الذي أرعب روما  Z 8178دار ومكتبة بيبليون،
2006
 Z6736مركز جهاد الليبيين
الجهاد في طرابلس
للدراسات 2000 .

أبوت ( جي  .أف)
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 Z 8289الشركة التونسية
للنشر1999،
Z 127
 Z 8736تونس :برق2012 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

أبو ترابي ( جميل)

من هم الموحدون " الدروز"  :نشأتهم
التاريخية توضعهم الجغرافي ـ عقيدتهم الدينية
ـ عاداتهم و تقاليدهم
يهود اليمن  :دراسة سياسية و اقتصادية و
اجتماعية منذ نهاية القرن التاسع عشر و حتى
منتصف القرن العشرين

أبو الجبين (خيري)
أبو جوهر ( محمد أمين)
أبو حليوة ( ابراهيم)

كتاب حكايات عن يافا
اإلسماعيليون  :بين اإلعتزال و التشيع
القدس في السياسة األمريكية 2000-1947

أبو جبل ( كاميليا)

ابو خزام (ابراهيم)
أبو خليل ( شوقي)
أبو خليل( شوقي)
أبو خليل ( شوقي)

أبو الخير (السيد مصطفى أحمد)
أبو ديّة (أيوب)
أبو دية ( سعد)
أبو ر ّمان ،محمد
أبو الريش ( سعيد)
أبو زيد ،سمير
أبو السعود ( خلدون بهاء الدين
حمدي)
أبو شارب ( محمد علي)
أبو طالب (حسن)
أبو طالب ( حسن)
أبو عجيلة (محمد الهابي عبد هللا)
أبو عرفة ( عبد الرحمان)

 Z 6670دار عالء الدين 1998 ,

 Z5509دار المنير 1999 ,

عمان  :دار
 Z7869الشروق2005،
 Z7212التكوين 2006 ،
 Z6551مركز الدراسات
اإلستراتيجية و البحوث و
التوثيق 2001,

الحروب وتوازن القوى  :دراسة شاملة لنظرية
توازن القوى وعالقتها الجدلية بالحرب والسالم
اإلسالم و حركات التحرر العربية
موضوعية فيليب حتى في كتابة تأريخ العرب
المطول
هارون الرشيد  :أمير الخلفاء و أجل ملوك الدنيا  Z2481دار الفكر 1981 ,

 Z8040دار الكتاب الجديد2009 ،
 Z1443دار الفكر 1975 ,
 Z2482دار الفكر 1985 ,

النّظرية العا ّمة في االحالف وتّكتالت العسكرية
طبقالقواعد القانون الدولي العام
حروب الفرنج  ...حروب ال صليبية
مع الحسين بن علي " مبادء و مواقف" من
خالل الوثائق المنشورة ...
السلفيون والربيع العربي :سؤال الدين
والديمقاطية في الوطن العربي
جمال عبد الناصر آخر العرب
الثورات الشعبية العربية وتحديات إنشاء الدولة
الحديثة  :ضمان قيم المجتمعية ...
أثر اإلحتالل اإلسرائيلي و إقامة المستوطنات
على وضع القدس وفقا ألحكام القانون الدولي
العاهات و التشوهات و القتلى الناجمة عن
أضرار الحروب و مخلفاتها بمنطقة درنة
عالقات مصر العربية)مرحلة السادات( 1981
1970المملكة السعودية و ظالل القدس
النشاط الليبي في البحر المتوسط في عهد
األسرة القرمانيّة 1835-1711م...
اإلستيطان  :التطبيق العملي للصهيونية :
دراسة عن اإلستيطان اليهودي في فلسطين
خالل القرن األخير
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مركز دراسات
 Z8026الوحدة2010،
 Z7623دار الفارابي2004 ،
 Z3638الم .العسكرية 1991 ,
 Z 9158مركز دراسات الوحدة
العر2014 ،.
 Z6950مركز دراسات الوحدة
العربية 2005 ,
 Z8906مكتبو مدبولي2013 ،
 Z6295وزارة الثقافة الفلسطينية
2001 ,
Z6760
Z7147
Z3662
Z8315

مركز جهاد الليبيين
للدراسات 2000 ,
مركز دراسات الوحدة
العربية1998،
سينا للنشر 1991 ,
جامعة قان يونس1997،

 Z4258دار الجيل للنشر1986 ,

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

أبو عساف ( علي)

نصوص من أجاريت

Z2513

أبو الفضل ( عبد الفتاح)
أبو النمل ( حسين)

كنت نائبا لرئيس المخابرات
قطاع غزة  :1967-1948 ,تطوراتاقتصادية و
سياسية و اجتماعية و عسكرية

Z6257
Z2534

أبو القاسم ( ابراهيم أحمد)

المهاجرون الليبيون باإليالة التونسية -1861:
1881
سجالت جدار الفصل العنصري

Z6738

األبيض ( رجب نصير)

أبو العينين ( محمود) ؛ محرر

مدينة مرزوق و تجارة القوافل الصحراوية
خالل القرن التاسع عشر  :دراسة في التاريخ
السياسي
اإلتحاد اإلفريقي و مستقبل القارة األفريقية

منشورات وزارة الثقافة ,
1988
دار الشروق 2001 ,
مركز األبحاث  ,منظمة
التحرير الفلسطينية ,
1979
مركز جهاد الليبيين
للدراسات 1996 ,
مركز باحث
للدراسات2004،
مركز جهاد الليبيين
للدراسات 1998 ,

Z6275

إتيين ( برونو)
أحمد ( ابراهيم خليل)

األمبر عبد القادر الجزائري
تأريخ العراق المعاصر

Z6598
Z4256

أحمد ( أحمد يوسف)

الدور المصري في اليمن ( )1967-1962

Z1584

أحمد ،حسن ابراهيم

الليبراليون العرب واستحقاق الحرية

Z 9060

أحمد ( حسن خضيري)

عالقات الفاطميين في مصر بدول المغرب (
362567هـ 973 /ـ1171م)
الطريق إلى طرابلس  :العالقات الليبية
األمريكية مع التفاصيل الوثائقية لحادثة
الضائرة بان أمريكان
تاريخ الخليج العربي من أقدم األزمنة حتى
التحرير العربي

Z5903

مركز البحوث األفريقية ,
2001
دار الفارابي 2001 ,
مديرية دار الكتب
للطباعةو النشر1989 ,
الهيئة المصريوة العامة
للكتاب 1981 ,
النايا للدراسات والنشر،
2011
مكتبة مدبولي  ,د.ت

األحمد ( سامي سعيد)

تاريخ منطقة الخليج العربي من أقدم
األزمنةحتى الفتح العربي اإلسالمي
سميراميس

أحمد ( سمينة)

برنامجالتسلح النووي الباكستاني :نقاط التحول
و الخيارات النووية

Z 5981

أحمد ( عزيز)

تاريخ صقلية اإلسالمية

Z 1117

أحمد ( كمال مظهر)

الطبقة العاملة العراقية

Z 897

أحمد ( مصطفى أبو ضيف)

دراسات في تاريخ العرب منذ ما قبل الألسالنم
إلى ظهور األمويين
تاريخ الجهاد في ليبيا ضد الغزو اإليطالي
1911-1931م

 Z 675مؤسسة شباب الجامعة ,
1982
 Z 7321مركز الحضارة
العربية،د.ت.

أبو الهيجا ،ابراهيم

أحمد ( رفعت السيد)

األحمد (سامي سعيد)

األحمد( سامي سعيد)

أحمد (رفعت عبد العزيز سيد)
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Z6667
Z6743

 Z6196مركز القادة 1992 ,

 Z 2535منشورات مركز دراسات
الخليج العربي 1984 ,
Z 6796
Z 3582

مركز جهاد الليبيين
للدراسات 2002 ,
دار الشؤون الثقافية
العامة 1988 ,
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية ,
2001
الدار العربية للكتاب ,
1980
دار الرشيد للنشر 1981 ,

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

األحمر (المولدي)

الجذور االجتماعية للدولة الحديثة في ليبيا

، 2009 Z 8037

األحمر (المولدي)

في الثورة من منظور علم االجتماع السياسي

األحمري ،محمد

الديمقراطية :الجذور واشكالية التطبيق

 Z 8407منوبة2011 ،
الشبكة العر.لألبحاث
 Z 9090والنشر2012 ،

احميدة (علي عبد اللطيف)
األحيدب ( ابراهيم بن سليمان)

ما بعد االستشراق  :مراجعات نقدية في التاريخ
االجتماعي والثقافي المغارب 2007-1990
جالدجل

Z 8044
Z 6901

األخضر ،العفيف
األخضر ،العفيف
ادريس (عماد الدين بن الحسن)

الثورة األلمانية 1919-1918
رسائل تونسية
تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب  :القسم
الخاص من كتاب عيون األخبار
Z
الدولة الصنهاجية  :تاريخ افريقية في عهد بني
-1(3616
زيري من الق  10إلى الق 12م
)2
أنس المهج وروضة الفرج :قسم شمال افريقيا Z7705
وبالد السودان
Z9256
الدور التاريخي لفاس في ترسيخ الشخصية
المغربية
Z2519
ملتقط الرحلة من المغرب إلى حضرموت

األدهمي ( محمد مظفر)

أوروبا في القرن التاسع  :دراسة في التاريخ و
الفلسفة
تاريخ أوربا الحديث عصر النهضةـ الثورة
الفرنسية القرون  1618ميالدية

األدهمي ( محمد مظفر )

تاريخ أوربا في القرن التاسع عشر

األدهمي ( محمد مظفر)

دراسات في التاريخ األوروبي الحديث  :عصر
النهضة ـ الثورة الفرنسية مع دراسة في حرب
اإلستقالل األمريكية ..
المملكة العربية السعودية بعيون زوجة
دبلوماسي
المملكة العربية السعودية طفرة إلى القرن
الحادي و العشرين

إرسكين (ستيوارت)
أرسالن ( شكيب)

المدن المنسية في بالد الغرب
تاريخ غزوات العرب في فرنسا و سويسرا و
إيطاليا و جزائر البحر المتوسط
كتاب البيان ع ّما شهدت بالعيان وعمن شاهدت
من األعيان من إعالن الدستور العثماني إلى
اآلن

ادريس  ،الهادي روجي

اإلدريسي (أبو عبد هللا محمد-
الشريف)
اإلدريسي ،الحسين
اإلدريسي ( يوسف بن عابد)

األدهمي ( محمد مظفر)

أراسلي ( ايلفيرا)
أراسلي ( إيلمان)

أرسالن (شكيب)

Z9254
Z 9133
Z1898
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،،

مركز دراسات الوحدة،
2009
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1996 ,
د.ن.
الجمل2014 ،
دار الغرب اإلسالمي ,
1985
دار الغرب االسالمي،
1992

الرباط  :وزارة األوقاف،
2007
م .دار النشر المغربية،
2012
شركة النشر و التوزيع ,
1988
 Z2423مكتبة المعارف 1985 ,
 Z3095وزارة التعليم العالي و
البحث العلمي  ,الجمعة
المستنصرية 1989 ,
 Z3378وزارة التعليم العالي و
البحث العلمي ,الجامعة
المستنصرية 1988 ,
 Z539مكتبة المعالرف 1984 ,

 Z6223دار غيناء للنشر 2003 ,
 Z6924دار غيناء للنشر ’ 2003
أبو ظبي للثقافة
 Z7913والتراث2009،
 Z1927دار الكتب العلمية  ,د.ت

 Z 7791الدار التقدمية2008 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

،،
،،
األرقش ( عبد الحميد)

النهضة العربية في العصر الحاضر
الحركة العمالية التونسية 19571920

Z7865
Z2225

األرقش ( دلندة )

المغرب العربي الحديث من خالل المصادر

Z6587

األرقش ( دلندة)

أرميردنيغ (بول)
أرمسترونج ( ه.س)

مقدمات ووثائق في تاريخ المغرب العربي
الحديث
أطبّاء من أجل المملكة  :عمل مستشفيان
اإلرسالية األمريكية في المملكة ..
عبد العزيز آال سعود سد الجزيرة العربية

Z3862

األرناؤوط ،محمد م.

البلقان من الشرق إلى االستشراق

أرندت (حنّة)

في الثورة
كيف يكسب الضعفاء الحروب " :نظرية عن
 Z8842النايا،؛ محاكاة2013 ،
النزاعات غير المتكافية
 Z 8254دار الشعاع2007،
أبار مكة وماجاء فيها من األثار
مصر القديمة  :تاريخ الفراعنة على ضوء علم  Z 6549دار الجمل 2005 ,
الداللة الحديث
 Z 7819بيروت2008 ،
عن التفجيرات االنتخابية
دارة الملك ع .العزيز،
دراسة تحليلية مقارنة لنقوش ثمودية من
2008 Z 7847
منطقة رم بين ثليثوات وقيعات...
 Z5877مكتبة مدبولي 1990 ,
تاريخ مصر إلى الفتح العثماني مع نبذ في
أخبار األمم التي ارتبطت بمصر إلى ذلك (العهد)

أريغون-توفت ،إيفان
األزرقي (أبو الوليد محمد)
أسحان ( يان)
اسد (طالل)
أسكوبي (خالد بن محمد عبّاس)
األسكندري ( عمر)

األسكندري ( عمر)
أسكوتي (خالد بن محمد عباس)

اسكوت ( الكلونيل)
اسماعيل (اكتمال)
اسماعيل (شفيق توفيق)
اسماعيل صدقي
اسماعيل  ،فاروق
اسماعيل (محمد)
اسماعيل( محمود)
اسماعيل( محمود)
اسماعيل ( محمود)

Z 7865
Z 6104

Z 9025
Z 7820

تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت
الحاضر ..
دراسة تحليلية مقارنة لنقوش ثمودية من
منطقة رم بين ثليثوات وقيعان ...جنوب غربي
تيماء
مذكرات الكلونيل سكوت عن إقامته في زمالة
األمير عبد القادر 1841
الحمالت المغولية وآثارها االجتماعية
االقتصادية على بالد الشام(1400-1250م)
المماليك الشراكسة
مذكراتي
مراسالت العمارنة الدولية " :وثائق مسمارية
من القرن 14ق.م".
المهمشون في التاريخ االسالمي
األغالبة ( 181296هـ)  :سياستهم الخرجية
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دارة الملك ع.
العزيز2007،
م .األهرام التجارية ,
1991
الدوحة :منتدى العالقات
العر .الدولية2014،
المنظمة العربية
للترجمة2008،

 Z 5881مكتبة مدبولي 1990 ,
 Z7625دارة الملك ع .العزيز

 Z851الشركة الوطنية للنشر و
التوزيع 1981 ,
 Z8329دار رسالن2008 ،
Z8318
Z5891
Z8615
Z7230
Z1516

فرق الشيعة بين التفكير السياسي والنفي الديني Z 4194
المهمشون في التاريخ المصري

الدار التقدمية2008 ،
مركز األبحاث و
الدراسات 1988،
مركز النشر الجامعي ,
2003
كلية اآلداب منوبة 1995 ,

دار رسالن2009 ،
مكتبة مدبولي 1991 ,
إنانا للطباعة
والنشر2010،
القاهرة  :رؤية2004،
مكتبة وراقة الجامعة ,
1978
سينا للنشر1995 ،

 Z8076رؤية للنشر2008 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

أسمان ( يان )

مصر القديمة  :تاريخ الفراعنة على ضوء علم
الدّاللة الحديث

Z 7829

األسمري ،خالد بن فايز
األسمري ( عبد هللا بن حسن بن
علي بن سرور)
األشرف ( مصططفى)

موقع العيينة األثري
بللسمر

Z 8977
Z 6894

الجزائر  :األمة و المجتمع

Z 1905

األشعب ( خالص)

اليعقوبي

Z 3534

األشعل ( عبد هللا)

القضية الفلسطينية من اإلنتفاضة إلى اإلستقالل

Z 6130

أشقرا(عثمان)

الوطنية والسلفية الجديدة في المغرب من
1930إلى 1956
الشرق الملتهب  :الشرق األوسط في المنظور
الماركسي
صدام الهمجيات  :اإلرهاب  ,اإلرهاب  ,المقابل
و الفوضى العالمية قبل أيلول و بعده
العرب والمحرقة النازية  :حرب المرويات
العربية االسرائيلية
سالر األمير التتري المسلم نائب السلطنة
المملوكية في مصر ( 660710هـ)
الملحمة المصرية  :عصر المماليك الجراكسة
و رد اإلعتبار في عهد برساي
بعض أوجه التشابه و التمايز في اإلنتفاضتين

Z 8236

األشقر  ،جلبير
األشقر ( جلبير )
األشقر ( جلبير )
األشقر ( محمد عبد الغني)
األشقر ( محمد عبد الغني)
األشهب ( نعيم)

االتجاهات السياسية للقبائل العربية في الكوفة
األطرقجي (قصي برهان مصطفى) في الق .األول الهـ
حمورابي 17921750ق .م
األعظمي ( محمد طه محمد)
إقبال ( عباس)

تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان حتى قيام
الدولة التيمورية

أكمل (اصطيفان)
األكوع ( إسماعيل بن علي)
ألدريد( سيريل)

تاريخ شمال افريقيا القديم
مخاليف اليمن  .القسم األول
الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ
حتى نهاية الدولة القديمة
قرطاجنة مدينة البونيين والرومان والمسيحيين

اإلمام ( رشاد)

بيبليوغرافيا مدينة القدس الشريف
التفكير اإلصالحي في تونس  :في الق .التاسع
إلى صدور عهد األمان
سيرة مصطفى بن اسماعيل

إلليغر ،فينفريد

اإلمام (رشاد)
اإلمام ( رشاد )
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دار الجمل2005،
دارة الملك ع.العزيز،
2013
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 2000 ,
المؤسسة الوطنية للكتاب
1983 ,
دار الشؤون الثقافية
العامة 1988 ,
مركز الخليج للدراسات
اإلستراتيجية 2003 ,
الدار البيضاء2007،

 Z 8372دار الساقي 2004،
 Z 6189دار الطليعة،
 Z 8483بيروت :دار الساقي،
2010
 Z 5908مكتبة مدبولي 2000،
 Z 5911مكتبة مدبولي 2002 ,
 Z 6255دار التنويلر 2002 ,

 Z 7938دمشق :المايا2008 ،
 Z 4261وزارة الثقافة و األعالم ,
1990
 Z5818المجمع الثقافي 2000 -
Z7888(1)8
Z6158
Z3003
Z 9045

أكاديمية المملكة
المغربية2007،
المجمع الثقافي 2002,
الدار المصرية اللبنانية
1989,
دار الثقافة بدمشق2008 ،

 Z2182بيت الحكمة 1989 ،
 Z7925رشاد اإلمام2008 ،
 Z 1590وزارة الشؤون الثقافية
1981،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

أمين (محمد محمد)
الخفاجي ( عصام) مترجم و مقدم
األنصاري ( عبد الرحمان)

التفكير اإلصالحي في تونس  :في الق .التاسع
إلى صدور عهد األمان
تجارب التكامل العالمية و مغزاها التكامل
العربي
اإلرتقاء إلى العالمية – السياسة الحارجية
األمريكية منذ عام 1938
التاريخ السياسي لإلمبراطورية الموحدية
الدولة الرخوة في مصر
المشرق العربي والغرب  :بحث في دور
المؤثرات الخارجية في تطور النظام االقتصادي
العربي..
وصف مصر في نهاية القرن العشرين
سلفي اليتيم  :الوجه الفلسطيني و"الجهاد
ال ّ
العالمي والقاعدة"
صالح الدين األيوبي – بين العباسيين و
الفاطميين و الصليبيين
الفيروس الليبرالي – الحرب الدائمة و أمركة
العام
ما بعد الرأسمالية المتهالكة
مستقبل الجنوب في عالم متغيّر
الحياة الدستورية في مصر 1994-1952 :
األوقاف والحياة االجتماعية في مصر -684
923هـ1517-1250.م
اإلنتقال من اإلقطاع إلى الرأسمالية
البدع

Z 1137
Z 2582
Z6979

األنصاري(عبد الرحمان الطيب)
األنصاري (محمد أبي طالب)
األنصاري ( محمد جابر)
أنطونيوس ( جورج)

حائل دبرة حاتم
عجائب الدهر في عجائب البر والبحر
العرب و السياسة – أين الخلل
يقظة العرب – تاريخ حركة العرب القومية

Z8240
Z8285
Z6233
Z836

إنغرام (كاترين)

على خطى غاندي  :حوارات مع مناضلين
روحيين اجتماعيين
الدولة العثمانية ودور االنكشارية (انكشارية
جربة نموذجا)
أزمة الوحدة العربية – أبحاث حول اإلشتراكية
و العروبة

 Z8293معابر2008،

اإلمام (رشاد)
اإلمام ( محمد محمود)
أمبروز ( ستيفن إى).
أمبروسو ( هويثي ) ميراندا)
أمين ( جالل)
أمين ( جالل)

أمين ( جالل)
األمين  ،حازم
األمين ( حسن)
أمين ( سمير)
أمين (سمير)
أمين (سمير)
أمين (عادل)

اإلنكشاري (الهادي بن يونس )
األهواني ( عبد العزيز)

أوباالنس ( إدجار )

الحرب في اليمن ( دراسة في الثورة و الحرب
حتى عام 1970م

أوباالنس( إدجار)
أوبرسكالسكي ،مايكل

اليمن الثورة و الحرب حتى عام 1970
وكالة االستخبارات المركزية األمريكية :نادي
القتلة
التنوير

أوترام  ،دوريندا
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 Z8968دار سحنون،ـ 2010
 Z6642مركز دراسات الوحدة
العربية 2004 ,
 Z3886المكتبة األكاديمية 1994,
 Z6633النجاح الجديدة 2004,
 Z 3672سينا للنشر 1993-
 Z 1761مركز دراسات الوحدة
العربية 1983 ،
 Z 6952دار الشروق2005,
 Z 8371دار الساقي2011 ،
 Z 6553دار الجديد 2000 ,
 Z 6608دار الفارابي 2004,
 Z7060دار الفارابي 2003
 Z 5802دار األمين  ،مركز
 Z 4171سينا للنشر 1995
دار النهضة العربية 1980
دار ابن حلدون 1982,
وكالة اآلثار و المتاحف
2002،
دار القوافل2004،
دار بيبليون2008 ،
دار البياتي 1998 ,
دار العلم للماليين 1962,

 Z8263الم .الرسمية2009،
 Z3397المؤسسة العربية
للدراسات و النشر ,
1972
 Z3107مركز الوثائق و الدراسات
اإلنسانية 1985 -
 Z751دار الرقي 1985 -
 Z 9091دار الطليعة الجديدة،
2014
 Z7895دار الفارابي2008 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

موسكو :دار التقدم،
1989
دار الحصاد؛دار السوسن،
2007
دار ابن رشد1979,
دار توبقال للنشر -1987,
1988
دار الطليعة2003 ،

أوتكين (أ.ني).

ماهي النقابات

أوتكين (أ.ني).
أوغلي ( يورك)
أوفيد ( جورج)

النظام العالمي للقرن الواحد والعشرين
تركيا حلقة ضعيفة في السلسلة اإلمبريالية
اليسار الفرنسي والحركة الوطنية المغربية

أولسون (منصور)

السلطة والرخاء نحو تجاوز الدكتاتوريتين
الشيوعية والرأسمالية
اإلصالحات العربية والدولة الوطنية
الخطاب التاريخي  :دراسة لمنهجية ابن خلدون

 Z8269بيروت2005،
 Z4276معهد اإلنماء  ,د ت

أومليل ( علي)

الخطاب التاريخي  :دراسة لمنهجية ابن خلدون

 Z1417م .النجاح 1984,

أومليل ( علي)

الخطاب التاريخي  :دراسة لمنهجية ابن حلدون

أونكيريملي ،أوموت

نظريات القومية  :مقدمات نقدية

 Z536دار التنوير  ,الدار
البيضاء1985,
 Z8904المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات2013 ،

ايرقينغ ( واشنطن)
إيرفينغ ( واشنطن)

أخبار سقوط غرناطة
قصر الحمراء في األدب و التاريخ

 Z5844األنتشار العربي 2000,
 Z1565دار الرائد العربي 1984,

ايزدي ( بيزن)

مدخل إلى السياسة الخارجية لجمهورية إليران
اإلسالمية
الجغرافيا توجه التاريخ
رحلة المبشر إيفالد من تونس إلى طرابلس في
سنة ( 1835مرورابسليمان ونابل والحمامات
وسوسة)...
الفتح العثماني لألقطار العربية 1574-1516:

 Z5827الدار الثقافية للنشر
2000,
 Z1598دار الحداثة 1982,
 Z3359بيت الحكمة 1991 ،

أومليل ( علي)
أومليل ( علي)

إيست ( جوردن)
إيفالد (كريستيان فردناند)

ايقانوف ( نيقوالي)

Z 9053
Z8184
Z1284
-Z2453(1
)2
Z 7707

 Z2413دار الفارابي 1988,
الرباط :دار أبي رقراق،
2008
دار المدار
اإلسالمي2007،
دار المدار اإلسالمي
2002,
دار الحداثة 1984 ,
دار الحداثة 1984,

اإليالني (صالح بن عبد الحليم)
إينالجيك (خليل)

مفاخر البربر
التاريخ اإلقتصادي واإلجتماعي للدولة
العثمانية ج1600-1300 : 1م
تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى اإلنحدار

أيوب ( سمير)
أيوب ( سمير)

Z1596
البناء الطبقي للفلسطينيين
وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني) -Z1599(2
)3
تاريخ مصر في عهد الخديو اسماعيل ياشا من  -Z5883(1مكتبة مدبولي 1990,
)2
سنة  1863إلى سنة 1879
 Z2011العربي للطباعة و النشر
امبراطورات سوريات  :تاريخ فترة التأثير
و التوزيع 1987,
السوري في اإلمبراطورية الرومانية
الدولتان  :الدولة والمجتمع في الغرب وفي دار  Z3654المركز الثقافي العربي ،
1996
االسالم

اينالجيك ( خليل)

األيوبي ( إلياس)
بابليون ( جان)
بادي (برتران)
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Z 6602
Z7370
Z6650

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

بارت ( هاينريش )

سبع رسائل محطوطة ل  :هاينريش بارت عن
رحلته إلى تونس 1846-1845
بالد آشور نينوي و بابل

باروت (محمد جمال)

األحزاب والحركات القومية العربية

بارو ( أندري)

حياة سليمان باشا الباروني  :زعيم المجاهدين
الباروني ( أبو القاسم)
الطرابلسيين
أوراق و مذكرات فخري البارودي -1887
البارودي ( فحري)
:1966حمسون عاما من حياة الوطن
المكون اليهودي في الحضارة الغربية
البازعي (سعد)
المؤرخون الليبيون في القرن التاسع عشر :
دراسة في الثقافة والمنهج
الباشا (عفاف أحمد)
بازيلي ( قسطنطين ميجائيلوفيتش) سوريا و لبنان و فلسطين تحت الحكم التركي
من الناحيتين السياسية و التاريخية
تاريخ الكعبة المعظمة عمارتها و كسوتها و
باسالمة ( حين عبد هللا)
مدانتها
تاريخ الكعبة المعظمة عمارتها و كسوتها و
باسالمة ( حين عبد هللا)
مدانتها
المهندسون في العصر اإلسالمي
باشا ( أحمد تيمور)

Z60

 Z876منشورات وزارة الثقافة
و اإلعالم  ,دار الرشيد
للنشر 1980,
 Z7304(1المركز العربي للدراساتاإلستراتيجية،د.ت.
)2
 Z1765د م1948 ,
 Z5873وزارة الثقافة 1999,
 Z 7899المركز الثقافي 2007 ،
 Z 8087دار المدى2008 ،
 Z 2552دار الحداثة 1988,
Z 668

تهامة 1982.

Z 516

الرياض  :األمانة
العامة1999 ،...
دار نهضة مصر للطبع و
النشر 1979,
قرطاج :بيت الحكمة،
1991
عالم الكتب 1999,
مكتبة الملك فهد الوطنية،
2000
دم:دن

Z 1919

باش حامية ،محمد

الشعب الجزائري التونسي وفرنسا

Z 9152

بافقيه ( محمد بن عمر الطيب)
باقادر ،أبو بكر محمد

تاريخ الشحر و أخبار القرن العاشر
البداوة العربية  :ببليوغرافية تحليلية مختارة

Z 5852
Z 8956

باقر ( طه)
بامات (حيدر)

مقدمة في تاريخ الحضارة القديمة  ,ج: 1
الوجيز في تاريخ الحضارة وادي الرافدين
إسهام المسلمين في الحضارة اإلنسانية

Z 500

بامات ( حيدر)

إسهام المسلمين في الحضارة

بامحسون ( عمر عبد هللا)

التطور السياسي و الدستوري في اليمن
الديموقراطية 1967-1937
اسصنبول ّ :
الذكريات والمدينة
سياسة فرنسا في الشرق األدنى والبعثة
السةرية  :تاريخ سورية ولبنان في عام واحد
1860-1861
سوسة و الساحل في العهد الوسيط ق  6- 1هـ
 :محاولة في الجغرافيا التاريخية
الديون و الربا في إيالة تونس في القرن : 19
جهة صفاقس مثاال

باموق (أورهان)
بانتبشينكوفا (مارينا)

الباهي ( أحمد)
الباهي ( مبروك)
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بيت الحكمة 1987,

Z 152

دار المعرفة الجامعية ,د ت

 Z 89المركز المصري
للدراسات و األبحاث ,دت
 Z3869مكتبة مصر 1991,
 Z 7776دار المدى2007 ،
 Z7165دمشق  :أطلس2006،

 Z6396مركز النشر الجامعي
2004,
 Z6053كلية اآلداب و العلوم
اإلنسانسة 2003,

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الباهي ( ميروك)

القبيلة في تونس في العهد الحديث ( ق -16
19مـ)
السرية
الرحلة البهية إلى باريس
ّ
من الحرب الباردة حتى الوفاق 1980 -1945 :

باي (المختار)
بتشولي ( أنجلو)

حسين بن علي  :مؤسس الدولة الحسينية
إيطاليا مكان وراء البحار  .الجزء المتعلق بليبيا
 :الجانب العسكري

Z 7784
Z6750

بتلر ( ألفرد ج)
راتيس ( إ إ) ؛ محرر

فتح العرب لمصر
البحر و التاريخ

Z 5876
Z 7066

البحري  ،شكري
البحري  ،شكري
بحشل ( أسلم بن سهل الواسطي
الرزاز)
بحيرة ،سعيد

تيّار الوحدة الشعبية
حركة التجديد
تاريخ واسط

 Z 8427دار محمد علي 2011 ،
 Z 8432دار محمد علي 2011 ،
 U 3838عالم الكتب 1986،

قراءة أخرى في الهوية التونسية

 Z 8983المغاربية للطباعة 2012،

بدر ( أحمد)

تاريخ األندلس

 Z7067(1مكتبة أطلس -1972،
1984
)3

بدر (أحمد)
بدر ( علي)

دراسات في تاريخ األندلس وحضارتها  :من
الفتح حتى الخالفة
ماسنيون في بغداد من اإلهتداء الصوفي إلى
الهداية الكولنيالية  :رسائل )1919(1908 ...

باهي ،محمد
باون ( كولن)

بدران (ابراهيم)
البدري ( محمد عبد الستار)
بدوي ،أحمد موسى

النهضة وصراع البقاء من مأزق التخلّف إلى
آفاق التقدّم
المواجهة المصرية األوروبية في عهد محمد
علي
تح ّوالت الطبقة الوسطى في الوطن العربي

Z7091
Z9257
Z1387

كلية اآلداب و العلوم
اإلنسانسة 2005،
دار التوحيدي2010 ،
دار الشروق للنشر و
التوزيع 1984،
األطلسية 2009 ،
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية،
1993
مكتبة مدبولي 1990،
المجلس الوطني للثقافة و
الفنون و اآلداب 2005،

 Z 7924دمشق1969،
 Z 6595م  .الجمل 2005،

 Z 8195المركز الثقافي
العربي2005،
 Z 6256دار الشروق 2001،
 Z 8826مركز دراسات الوحدة
العربية2013 ،
 Z 1897بيروت  :م .األباء
اليسوعيين
 Z 4255وكالة المطبوعات 1977 ،

البدوي  ،خليل بن مخائيل

كتاب كشف المكتوم في تأريخ آخري سالطين
الروم
النقد التاريخي  :يشمل المدخل إلى الدراسات
التاريخية ألنجلو سينوبوس  ،التاريخ العام
إلمانويل كنت  ،نقد النص لبول ماس

بدوي ( عبده)
يرايما باري ( عتمان)

السود و الحضارة العربية
جذور الحضارة اإلسالمية في الغرب اإلفريقي

 Z 5833دار قباء2001،
 Z 5816دار األمين 2000،

براهم ،عبد الواحد
براهم  ،محمد الحبيب

هل صحيح أننا قمنا بثورة
بورقيبة خارج زمن الحكم  :مذكرات والي
المنستير

 Z 8899دار سحر2013 ،
 Z 8505دار برق للنشر2011 ،

بدوي ( عبد الرحمان)
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

البراهيم ( عبد الرحمان بن إبراهيم المسكوكات األيوبية و المملوكية في المتحف
الوطني لآلثار و التراث الشعبي بالرياض
بن صالح)
البربار( عقبل محمد عقيل)

برجاوي  ،سعيد أحمد
برزين ( سعيد)

برستد ( جيمس هنري)

العالقات العربية :التركية :أعمال المؤنمر
الثاني للعالقات العربية التركية الذي عقد في
طرابلس – 1982
الحروب الصليبية في المشرق
التيارات السياسية في إيران1997- 1981

 Z 6852وكالة اآلثار و المتاحف
2005،
 Z6787(-2مركز دراسة جهاد
الليبيين ،د ت

 Z912د.م ، .د.ت.
 Z5977مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث اإلستراتيجية
2000،
تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي  Z5879مكتبة مدبولي 1990،

البرصان ( أحمد سليم)

عالم الجنوب  :المفهوم و تحدياته

Z 6043

البرغني ( يوسف سالم)

حركة المقاومة الوطنية بالجبل البرغني

Z 6740

الرقاوي  ،محمد
بركات ،حليم

سياحة وأسفار في تونس  :سنوات اإليالة
المجتمع العربي المعاصر :بحث استطالعي
اجتماعي
نضال المرأة الجزائرية خالل الثورة التحريرية

Z8709
Z 3729

بركات درار ( أنيسة)
بركات ( سليم)
برنشفيك (روبار)
برهومي ،صالح الدين
برهومي ،صالح الدين
برو ( توفبق)
جاد ( أحمد)
بروديل ( فرناند)
بروديل ( فرنان)

بروديل ( فرنان)

فلسفة الحضارة و التاريخ
تاريخ إفريقية في العهد الحفصي  :من القرن
 13إلى نهاية القرن 15م
الشمال الغربي الجبلي  :الجبالية والمجال
الزراعي1945-1856 :
في خضم الثورة التونسية :الشمال الغربي
نموذجا
تاريخ العرب القديم
بروتوكوالت حكماء صهيون
حركية الرأسمالية
الحضارة الماديةى و اإلقتصاد و الرأسمالية
من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن
عشر ج : 1الحياة
قواعد لغة الحضارات

Z 856
Z 3831
-Z2209(1
)2
Z 8161

مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية
2002،
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية
2000،
م .سنابكت2004 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية1991 ،
المؤسسة الوطنية للكتاب
1985،
م  .جامعة دمشق1990،
دار الغرب اإلسالمي
1988،
دار سحر2010 ،

 Z 8886دار سحر2012 ،
 Z 2476دار الفكر 1982 ،
 Z 6581دار الغد الجديد 2002 ،
 Z 4262عيون 1987 ،
 Z 3645دار الفكر للدراسات و
النشر و التوزيع 1992،
Z 8655

المنظمة العربية للترجمة،
2009
دار الكتاب الجديد المتحدة
1999 ،

بروشين ( ن إ )

تاريخ ليبيا في العصر الحديث  :من منتصف
القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين

بروشين ( ن إ)

تاريخ ليبيا  :من نهاية القرن التاسع عشر ختى  Z 6534دار الكتاب الجديد المتحدة
2001،
عام 1969
 Z 6499دار العلم للماليين 2002،
تاريخ الشعوب اإلسالمية

بروكلمان ( كارل)
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Z 6535

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

بروكوبيوس
بريار ( فيليب)
بريدجز ( هارفردجونز)

التاريخ السري
اإلمبريالية
موجز لتاريخ الوهابي

Z 6496
Z 1555
Z 6990

بريكمون (جان)

اإلمبريالية بقناع إنساني

Z 8301

التميمي ( عبد الجليل)؛مشرف

بريطانيا و المغرب العربي حالة األبحاث و
العالقات الثقافية
الحرب السرية  :حفايا الدور اإلسرائيلي في
حرب الخليج

 Z 6703مؤسسة التميمي 2002،
 Z 1643مركز العالم الثالث
للدراسات و النشر 1987،

البزري (دالل)
البساط (هشام)
البسام (أحمد بن عبد العزيز بن
محمد)

مصر ضد مصر
تاريخ النقود في نهاية العصر العباسي خالل
فترة بدر الدين لولو
قراءة في بعض المذكرات والرسائل الشخصيىة
للشيخ المؤرخ ابراهيم بن عيسى

 Z8000دار الساقي2009 ،
مركز دراسات الوحدة،
2010 Z8030
 Z7183دارة الملك عبد
العزيز2007،

البستاني (باسل)
البستاني ( بطرس)

جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع
التكوين وموانع التمكين
معارك العرب في األندلس

مركز دراسات الوحدة،
2009 Z8038
 Z529دار مارون عبود ن1980

افتتاحيات مجلة الجنان البيروتية .ج-1870 1
1875
دراسات في تاريخ مصر اإلجتماعي خالل العهد
المملوكي
سفلى  :االسكندرية
مركز تجاري في مصر ال ّ
خالل العهد المملوكي
اإلتحاد السوفياتي لي
ألغام الحرب العالمية الثانية المزروعة على
األراضي الليبية و آثارها اإلقتصادية و البشرية

 Z3138دار الحمراء 1990،

البزاز ( سعد)

البستاني ( سليم)
بسرور ( رشيدة)
بسرور (رشيدة)
بسيسو ( معين)
بشارة ( أحمد محمد)

دار عالء الدين 203،
عويدات 1982 ،
دارة الملك عبد
العزيز2003،
اتحاد الكتّاب العرب2009،

 Z6966د ن 2006،
Z7274
Z1572
Z6799

مركز النشر
الجامعي2007،
دار التقدم 1983،
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية
1995،
مركز دراسات الوحدة
العربية 2002 ،
مركز دراسات الوحدة،
2009

بشارة ( عزمي)

اإلنتفاضة و المجتمع اإلسرائيلي  :تحليل في
خضم األحداث

بشارة (عزمي)

ان تكون عربيا في أيامنا

Z 8057

بشارة (عزمي)

الثورة التونسية المجيدة  :بنية ثورة
وصيرورتها من خالل يومياتها

بشارة (عزمي)

العرب في اسرائيل رؤية من الداخل

المركز العربي لألبحاث
 Z 8479ودراسة السياسات2012 ،
مركز دراسات الوحدة،
2008 Z 8414

بشارة (عزمي)

في الثورة والقابلية للثورة
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Z 6168

المركز العر.لألبحاث
 Z 9016ودراسة السياسات2014 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

بشارة ،عزمي
بشتاوي ( عادل سعيد)

المجتمع المدني  :دراسة نقدية
األمة األندلسية الشهيدة  ( :تاريخ  100عام
من المواجهة و اإلضطهاد بعد سقوط غرناطة

بشتاوي ( عادل سعيد)

األندلسيون المواركة  :دراسة في تاريخ
األندلسيين بعد سقوط غرناطة
الحياة العلمية في عصر الخالفة في االندلس
(928-1030م)
العرب في مواجهة العدوان
حملة بونابارت إلى الشرق مخطوطة ( نقوال
الشرق
الصراع  :من مذكرات شيوعي عراقي
العراق  :الطبقات اإلجتماعية و الحركات
الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية

البشري (سعد عبد هللا صالح)
البشري ( طارق)
بشور ( أمل)
البصري  ،سليم اسماعيل
بطاطو ( حنا)

المركز العربي لألبحاث
 Z8892ودراسة السياسات2012 ،
 Z 6574المؤسسة العربية
للدراسات و النشر 2000،
Z 783

 Z 7834حامعة أم القرى1997،
 Z 6214دار الشروق 2002 ,
 Z 6419دار جروس برس 1994,
 Z 7193بيروت  :المدى2006،
 Z 3140مؤسسة األبحاث العربية
1990,

بطاطو (حنّا)
البطريق ( عبد الحميد)
البطريق ( يونس )

العراق
األمة العربية
دراسات في المجتمع العربي

Z7684(1)2
Z 6689
Z1658

البطريق ( يونس أحمد)

دراسات في المجتمع العربي

Z1768

البطل  ،يوال

اإلنفاق العسكري في اسرائيل خالل  35عاما :
قياس عبء التسلح

Z 1384

بعير ،هدى

التجربة الخرائطية (مدرسة باردو الحربية في
منتصف الق.التاسع عشر)
جبل العرب  :صفحات من تاريخ الموحدين
الدروز()1927-1685
الفكر السياسي عند أبي الحسن الماوردي

Z 2930

البعيني ( حسن أمين)
البغدادي (أحمد مارك)
بغدادي ( عبد السالم)

البغدادي ( محمد )
بغني ( عمرو سعيد)

الجماعات العربية في إفريقيا  :دراسة في
أوضاع الجالبات و األقليات العربية في أفريقيا
– جنوب الصحراء
األمبراطورية األمريكية
أبحاث في تاريخ ليبيا الحديث و المعاصر

نقوش اسالمية شاهدية بمكتبة الملك فهد
البقمي (موضي بنت محمد بن علي) الوطنية...
تاريخ السودان القديم
بكر ( محمد ابراهيم)
صفحات مشرقة من تاريخ مصر القديم
بكر ( محمد ابراهيم)
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دار أسامة 1985,

Z1150
Z1567
Z6965

مؤسسة األبحاث العربية،
1992
دار المعارف  ,دت
دار النهضة العربية
1969,
المكتب المصري الحديث
1970,
بيروت  :مؤسسة
الدراسات الفلسطينية،
1984
تونس  :كلية العلوم
االنسانية2008 ،
منشورات عويدات ؛ دار
النهار للنشر 1985,
مؤسسة الشراع للنشر و
التوزيع 1984,
مركز دراسات الوحدة
العربية2005,

 Z6611دار توبقال 2005,
 Z6761مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية
1996,
 Z8019مكتبة الملك1999 ،
 Z2805دار المعارف 1987,
 Z2804دار المعارف1987،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

بكري ( حسن صبحي)
البكري  ،محمد بن أبي السرور
الصديقي
بكري ( مصطفى)
بكالنوف ( ا .ج)

األغريق و الرومان و الشرق اإلغريقي
الروماني
المنح الرحمانية في الدولة العثمانية وذيله
اللطائف الربّانية على المنح الرحمانية
خطة اغتيال ياسر عرفات
الطبقة العاملة في مصر المعاصرة

Z3667
Z2590

البكوش (سمير)
البكوش ،الطيب

القيروان
الخليج بين الهيمنة واالرتزاق

Z 7231
Z 3876

البكوش ( الهادي)

االعتداء الفرنسي على ساقية سيدي يوسف...

Z7556

البكوش ( الهادي)

األمة التونسية بين األمس و اليوم

Z6975

بالتونوف ( و  .أ)

إكليل الشوك الروسي  :التاريخ السري
للماسونية 1996-1731
معالم مكة التاريخية و األثرية

Z6629
Z1216

الثقافة التونسية زمن االستعمار الفرنسي

Z 8973

التعليم في مدينة طرابلس الغرب في العهد
العثماني الثاني  1911-1835و أثره على
مجتمع الوالية
الحقائق المخفية في التاريخ المعاصر لالتحاد
العام التونسي للشغل
ّ
شهادة للتاريخ عن أحداث قفصة المسلحة سنة
1980
قضايا المرأة في زمن العولمة
النفيضة :قرن من االنتفاضات ،من أواسط
الق.التاسع عشر إلى أواسط الق.العشرين
اشكالية الوحدة العربية  :خطاب الرغبة حطاب
الممكن
الخطاب اإلصالحي في المغرب  :التكوين و
المصادر ()1918-1844
رياح التغيير في الوطن العربي  :حلقات نقاشية
عن مصر-المغرب-سورية
الشرق األوسط الكبير حروب أم سالم  :مرافقة
موحدة
من أجل ثورة عربية
ّ
ثورات الحرية والمساواة 1989
عالقة السلطة بالمجتمع الريفي في البالد
التونسية خالل الق .التاسع عشر :قبيلة
السواسي 1882-1836 :
فرحات حشاد  :نضال ومواقف نضالية -1945
1952

Z6790

البالدي ( عاتق بن غيث)
بلحاج ،فتحية؛ التيمومي،
الهادي؛مقدم
بالحاج ( محمد الكوني)

بالحولة ،المنصف
بالحولة ،المنصف
بلخير (ليلى محمد)
بلقاسم ،ابراهيم بن جمعة
بلقزيز ( عبد اإلله)
بلقزيز ( عبد اإلله)
بلقزيز ( عبد اإلله)

بللوفي (حسين)
بالمر (روبرت)

بلهادي  ،عبد المجيد
بلهادي  ،عبد المجيد
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 Z2029دار عالم الكتب للنشر و
التوزيع 1985،
 Z3884دار البشائر1995 ،

Z 9119
Z 8974
Z8270
Z9319

سينا للنشر 1989 ،
مركز األبحاث في العالم
العربي 1988 ،
دار سحر 2006 ،
مؤ .ع .الكريم بن ع.
هللا1991،
المعهد األعلى لتاريخ
الحركة الوطنية
مركز النشر الجامعي
2006،
دار عالء الدين2003،
دار مكة للنشر و التوزيع
1980،
المعهد العالي لتاريخ
الحركة الوطنية2014 ،
مركز جهاد الليبيين
للدراسات
التاريخية2000،
المغاربية للطباعة
واشهار الكتاب2015 ،
الدار المغربية للطباعة،
د.ت.
إربد :عالم الكتب2010،
دار المعارف2014،

 Z4252أفريقيا الشرق 1991،
Z4407
Z8861

Z 7787
Z 7893

دار المنتخب العربي
1997،
مركز دراسات الوحدة
العربية2011 ،
دار الفارابي؛ لزهري ،
2008
دار الطليعة2008 ،

المعهد العالي لتاريخ
 Z 8935تونس المعاصر2013 ،
المعهد العالي لتاريخ
تونس المعاصر2013 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

بلهادي  ،عبد المجيد
البلوشي ( إبراهيم عطا هللا)
بليافسكي (ف .أ).
البليهشي ( محمد صالح)
،،

،،

البليهد (عبد الرحمان بن محمد)
،،

،،

بنبلغيث (الشّيباني)

،،
،،
،،
،،

،،
بنت الحسن( خديجة)
بنتلي ( جيمس)
بن جنيد ( سعد بن عبد هللا)
بنحادة (عبد الرحيم)
البنراوي  ،فتحية

الوعي بالمسألة االقتصادية في فكر النخبة
التونسية ()1956-1860
بالد البحرين في العصر العباسي الثاني
أسرار بابل
بدر

Z 8515
Z6165
Z 7750
Z6882

المدينة المنورة

Z6910

أبرز المعالم األثرية والتاريخية في محافظة
شفرا والمراكز القريبة..
غسلة بالقرائن  :بلد األمجاد من اآلباء واألجداد

Z 8283

أوقاف عزيزة عثمانة بين جمعيّة األوقاف
وعروش المثاليث في عهد اإلحتالل الفرنسي
لتونس
األوقاف في تونس من تأسيس الوزارة إلى
 ،،االستقالل ()1956-1943
 ،،أبحاث في تاريخ تونس الحديث والمعاصر
بحوث و دراسات في تاريخ تونس الحديث و
 ،،المعاصر
جمعية األوقاف واالستعمار الفرنسي في تونس
1914-1943 ،،
فصول في تاريخ األوقاف في تونس  :األوقاف
من منتصف القرن التاسع عشر إلى 1914
،،
منظومة ابن حجاب في تاريخ إمارة الترارزة (
1185-1314هـ)
اكتشاف الكتاب المقدس  :قيامة المسيح في
سيناء
القويعية

مركز النشر الجامعي،
2011
المجمع الثقافي 2002،
دار عالء الدين2008 ،
الرئا ,العامة لرعاية
الشباب1993،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب  ،د ت
مكتبة الملك فهد2004،

،، Z 8264
Z 7406

2001،،

مكتبة عالء الدين 2006،

 Z 7741مكتبة عالء الدين2008 ،
 Z 7743مكتبة عالء الدين2008 ،
 Z 6353األطلسية للنشر ؛مكتبة
عالء الدين 2001،
 Z 8359مكتبة عالء الدين2005 ،
 Z 6352مكتبة عالء الدين2004،

 Z 4265بيت الحكمة 1991،
 Z 4163سنا للنشر 1995 ،
 Z 6890الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1998،
 Z 1933الدار البيضاء2008 ،
 Z 141منشأة لمعارف 1983 ،

بنعبد هللا ( عبد العزيز)

العثمانيون  :المؤسسات واالقتصاد والثقافة
قضايا العالم االسالمي ومشكالته السياسية بين
الماضي والحاضر
الجيش المغربي عبر العصور

بنعبد هللا ( عبد العزيز)

السفارة و السفراء بالمغرب عبر التاريخ

 Z2585المعهد الوطني للدراسات
القضائية 1985،

بن فرج ( المنصف)

ملحمة النضال التونسي الجزائري من خالل
حوادث ساقية سيدي يوسف
الرق

 Z6847م  .المغرب 2006 ،

بنمليح ( عبد اإلله)
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 Z2598المعهد الوطني للدراسات
القضائية 1986،

 Z 7239مؤسسة اإلنتشار العربي
2004،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

بن يوسف ( عادل)

النخبة العصرية التونسية  :طلبة الجامعات
الفرنسية ( )1956-1880

بنّونة (مهدي)

أبطال بال مجد فشل ثورة 1973-1963
باسكوس الحياة اليومية في مدينة ثغرية
باألندلس
تاريخ مدينة دمشق و علماؤها خالل الحكم
المصري 1256-1246هـ
محاوراتي مع السادات
سياسة الصين الخارجية في العالم العربي
1955-1975
نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود
صديقنا بن علي  :وجه المعجزة التونسية
تاريح األكراد
تاريخ الحركة العمالية و النقابية في لبنان

بنيتو (ريكاردو إثكييردو)
بني هاني ( خالد أحمد مفلح)
بهاء الدين ( أحمد)
بهبهاني ( هاشم)
البهلكي ( عبد الرحمان بن أحمد)
بو  ،نيكوال
بوا ( توماس)
البواري ( الياس)
بوبي  ،آيشين-جيولوه
بوتشيش ( إبراهيم القادري)
،،

،،

،،

،،

،،

،،

بوتيرو ( جان)
بوجدرة (رشيد)
بوجرة ،حسين

يوحوش ( عمار)
البودالي ( النوري)

 Z 6939كلية اآلداب و العلوم
اإلنسانية ؛ دار الميزان
للنشر 2006،
 Z 7933الرباط :م .المعارف2005،
 Z 8271الرياض2009 ،
 Z 6861األوائل 2005 ،
Z 1280
Z 741
Z 5872
Z 8354
Z 6424
Z 2419

دار الهالل 1987 ،
مؤسة األبحاث العربية
1984،
دارة الملك 1982،
دار محمد علي 2011،
دار الفكر 2001 ،
دار الفارابي -1986،
1987
بكين 1985 ،

-Z1419(1
من امبراطور إلى مواطن  :السيرة الذاتية
)2
إضاءات حول تراث الغرب اإلسالمي و تاريخه  Z 5925دار الطليعة 2002،
اإلقتصادي و اإلجتماعي
 Z4211دار الطليعة 1994 ،
تاريخ الغرب االسالمي  :قراءات جديدة في
بعض قضايا المجتمع والحضارة
 Z 6544دار الطليعة 1998 ،
مباحث في التاريخ اإلجتماعي للمغرب و
األندلس خالل عصر المرابطين
 Z7388مطبعة سجلماسة 2007،
مقاالت في تاريخ الغرب اإلسالمي خالل
والموحدين
عصري المرابطين
ّ
 Z3581دار الشؤون الثقافية
بالد الرافدين  :الكتابة – العقل  -اآللهة
العامة 1990 ،
 Z8321مراكش1994 ،
الفيس  :تاريخ الدم
 Z8663مركز دراسات الوحدة
الطاعون وبدع الطاعون  :الحراك االجتماعي
العربية2011 ،
في بالد المغرب بين الفقيه والطبيب واألمير
()1350-1800
 Z6550دار الغرب اإلسالمي ،
التاريخ السياسي للجزائر  :من البداية و لغاية
1997
1962
 Z1281شركة فنون الرسم و
الدفاع و اإلستقالل
النشر و الصحافة 1979 ،

بوذينة  ،محمد

مشاهير التونسيين

Z679

بوروبير (بيار -إيف)
البوري  ،عبد المنصف حافظ

أوروبا التنوير
الغزو االيطالي لليبيا  :دراسة في العالقات
الدولية
االمريكيون  :التجربة اإلستعمارية

 Z7515دار الكتاب الجديد2008،
 Z2220الدار العربية للكتاب ،
1983
 Z3951مركز الكتب األردني ،
1993

بوستن (دانييل جي)
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شركة فنون الرسم 1988،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

،،

،،

األمريكيون  :التجربة الديموقراطية

Z3949

،،

،،

االمريكيون  :التجربة الوطنية

Z 3950

بورقو ،المنجي
بورقيبة ( الحبيب)

مواقع تونسية  :مائة موقع وموقع
بين تونس و فرنسا  :كفاح مرير طيلة ربع
قرن في سبيل التعاون الحر
الدولة و السلطة و المجتمع  :دراسة في الثابت
و المتحول في عالقة الدولة بالقبائل في
المغرب
ابن تومرت

Z 9014
Z 6507

Z 2498

بوزان (صالح)

انهيار اإلتحاد السوفييتي و مصير العالم الثالث

Z 6224

بوزرسالن (حميد)
البوزيدي الشيحي ( محمد)

تاريخ تركيا المعاصر
تاريخ الضعيف الرباطي  :تاريخ الدولة العلوية
السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد سليمان
1043هـ ,,,
دكالة و الغستعمار البرتغالي إلى سنة إخالء
آسفي و أزمور
سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي
الظواهر القبلية والجهوية في المجتمع العربي
المعاصر :دراسة مقارنة للثورتين التونسية
والليبية
الشرق القديم ونحن  :الكتابة ،العقل ،اآللهة

Z 7779
Z 5923

بوعبدلي  ،محمد البوصيري

يوم أدركت أن تونس لم تعد بلد حرية
ثورة النخبة االصالحية التونسية :واقعها،
أفكارها ،راهنيتها
األمير عبد القادر  :رائد الكفاح الجزائري

بوعزيزي  ،محسن
بو عياد ( الحسن)

فرضيّات في الثورة التونسية
الحركة الوطنية و الظهير البربري  :لون آحر
من نشاط الحركة الوطنية في الخارج 1348هـ
 1930مالمجلس القومي التأسيسي التونسي  :الوالدة
العسيرة لدستوت جوان 1959
أحداث أفريل 1998
العالقات الدولية

بورقية ( رحمة)

بورويبة ( رشيد)

بوشرب ( أحمد)
بوطالب  ،محمد نجيب
بوطالب  ،محمد نجيب

بوطيرو (ج... ،).

بوعجينة ،فتحي
بوعزيز ( يحيى)

بوقرة  ،عبد الجليل
بوقرة  ،محمد
يوقنطار ( الحسان)
بوكبّوط ،محمد
بول ،ستانلي لين

السالطين العلويون واألمازيغ (نصوص
مختارة)
تاريخ مصر في العصور الوسطى
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مركز الكتب األردني ،
1993
مركز الكتب األردني
1993،
نقوش عربية2015 ،
م .الرسمية 1957،

 Z 4343دار الطليعة 1991،

ديوان المطبوعات
الجامعية 1982 ،
دار الطليعة الجديدة
2002،
أبو ظبي؛ بيروت2009 ،
دار الثقافة 1988،

 Z 2520دار الثقافة 1984،
Z 8364
 Z8903المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات2012 ،
 Z 7777دار المدى2007 ،
تونس :م.
 Z 8492األساسية2011،
Z 9054
Z 1285
Z 8431
Z 3061

مكتبة عالء الدين2014 ،
الدار العربية للكتاب
؛ا1983،
دار م .علي 2011 ،
دار الطباعة الحدية
1979،

 Z 8518تونس :دار اآلفاق2012 ،
 Z 8423دار م .علي2011 ،
 Z 464دار توبقال للنشر 1985،
 Z 8639دار أبي رقراق للطباعة
والنشر2004 ،
 Z 9074الدار المصرية اللبنانية،
2015

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

بوليانسكي ( ف) .

التأريخ اإلقتصا دي لعصر اإلمبرالية

بوناتشي (جوليو)
بونار ( رابح)

األيّام األخيرة لمدينة بنغازي التركية ...
المغرب العربي تاريخه و ثقافته

بونداريف (يوري)

مثلث برمودا

بونزاميشان (جاك)

الملك سعود  :الشرق في زمن التحوالت
الثورة التونسية :النصوص المرجعية عن
يوميات األحداث بالجهات وأسماء الشهداء..
جهاد شعب فلسطين خالل نصف قرن

البوني ،عفيف
بويصير ( صالح مسعود)

بويكا (ك).
بيات ( فاضل مهدي)

بياديشبف ( ر .د)

 -Z2591(1مركز األبحاث و
الدراسات ا1988
)2
 Z 8314جامعة قاريونس2008،
 Z 857الشركة الوطنية للنشر
1981،
 Z 8239اتحاد الكتاب العرب2009،
 Z 8058دار الساقي2001،
 Z 8578دار سحر2013 ،
 Z 6057وزارة الثقافة الفلسطينية
ن 2001

دمشق  :دار عالء الدين،
المصادر التاريخية العربية في األندلس  :القرن
السابع وحتى الثلث األ ّول من الق .الحادي عشر 1999 Z 7768
 Z 6536دار المدار اإلسالمي ،
دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني ؛
2003
رؤية جديدة في ضوء الوثائق و المصادر
العثمانية
 Z 1581دار الفارابي 1976 ،
المجمع الصناعي – الحربي في الواليات
المتحدة األمريكية

البياض (عبد الهادي)
بيبونيه ( دني)

الكوارث الطبيعية وأثؤها في سلوك وذهنيات
االنسان في المغرب واألندلس (ق14-12.م)
الطرائق الموضوعية للتأريخ أو قياس الزمن
في األركويولوجيا – علم اآلثار

بيجنت ،مايكل
بيدويل ( روبين)

خديجة مخطوطات البحر الميت
عمان في صفحات التاريخ

Z 8818
Z 2929

بيرديائيف (نيقوالس)

منابع الشيوعية الروسية ومعناها

Z 1448

بيركس (ج.س).

الشواوية من أهل عمان الشمالية "مجتمع
رعي في طريق التغير"
علم االجتماع والتاريخ
العرب من األمس إلى الغد

Z 2955
Z 8889
Z 2496

بيرم الثاني ،محمد بن محمد
بيرنز ( ادوار م )

التعريف بنشب األسرة البيرمية
النظريات السياسية في العالم المعاصر

Z 8719
Z 2219

البيروني (أبو الريحان محمد)
بيري ( لويس)

اآلثار الباقية عن القرون الخالية
تاريخ الحياة الثقافية في أمريكا

Z 8175
Z 3358

بيريز ( شمعون)
بيزاني ( فرانسيس)

مستقبل إسرائيل  :حوارات
الثورة الساندينية في نيكاراغوا " مذكرات
شاهد عيان"

Z 6245
Z 2587

بيرك ،بيتر
بيرك ( جاك)
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 Z 7959دار الطليعة2008 ،
 Z2975المعهد العلمي الفرنسي
للدراسات العربية 1988 ،
صفحات2010 ،
وزارة التراث القومي و
الثقافة 1985 ،
بيروت  :دار
الطليعة1972،
وزارة التراث القومي
الثقافى1982 ،
دار عالء الدين2011 ،
دار الكتاب اللبناني ،
1982
نقوش عربية2010 ،
منشورات دار اآلداب ،
1988
دار بيبليون2009،
مركز الكتب األردني
1990
األهلية 2000،
دار ابن خلدون 1981،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

بيسون ( جاك)

ابن سعود ملك الصحراء  :تأسيس المملكة
العربية السعودية
المسألة ىالليبية في تسوية السالم

بيسون ( إيف)

Z 6772

بيسونال ( جون أندريه)

الرحلة إلى تونس ( )1724

Z 6349

لبيض (سالم)

تاريخ شبه جزيرة جرجيس من العصور
القديمة إلى نهاية اإلحتالل
مجتمع القبيلة  :البناء اإلجتماعي و تحوالته
في تونس دراسة في قبيلة عكارة

Z 7324

لبيض ( سالم)

بيضون (إبراهيم)
،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

بيضون (عيسى محمود)
البيطار ( نديم )
بيطار ( أمية)

بيلجر ( جون)

تاريخ بالد الشام في العصور اإلسالمية  :في
إشكالية الموقع والدّور
الحجاز و الدولة اإلسالمية  :دراسة في
اشكالية العالقة مع السلطة المركزية في القرن
األول الهجري
الدولة األموية والمعارضة  :مدخل إلى كتاب
السيطرة العربية للمستشرق الهولندي فان
قلوتن
الدولة العربية في اسبانيا من الفتح ختى سقوط
الحالفة 422-92هـ
مالمح التيارات السياسية في القرن األول
الهجري
تاريخ وعمارة الحرم الشريف
من التجزئة  ...إلى الوحدة  :القوانين األساسية
لتجارب الوحدوية
موقف أمراء العرب بالشام و العراق من
الفاطميين حتى أواخر القرن الحامس الهجري
حكام العالم الجدد

Z 5874

Z 6954

Z 7342
Z 1926

Z1642

Z886
Z1447
Z8208
Z1157
Z1445

دار مصر المحروسة ،
2003
 Z6652منشأة المعارف 2004 ،

 The ciaو دورها في أحداث : 9 /.11
بيلوف ( أندرياس فون)
اإلرهاب الدولي و دورأجهزة المخابرات
براءة العرب و المسلمين
Z7326
البيلي (عثمان سيد أحمد إسماعيل) ثالثية الحكم في العصور العباسية الخالقة
والسلطة والدولة
البيلي (عثمان سيد أحمد إسماعيل) دراسات في تاريخ الخالفة العباسية  :المعتصم Z 7367
وعسكرة الخالفة العباسية
Z 9038
بيليسي دي راينو ،أرنست؛ ترجمة وصف إيالة تونس
السنوسي ،محمد العربي
بين ( توماس )

مكتبة الملك عبد العزيز
العامة 1999 ،
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
1991
مركز النشاط الجامعي ،
2003
الشركة العامة
للطباعة2004،
د.م  :المطبعة المغاربية
للطباعة و النشر و
اإلشهار 2006 ،
شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر2002،
المؤسسة الجامعية
للدراسات و النشر ،
1982
المؤسسة الجامعية
للدراسات و النشر و
التوزيع 1985 ،
دار النهضة العربية ،
1980
دار النهضة العربية ،
1979
دار مجدالوي2009،
مركز دراسات الوحدة
العربية 1979 ،
دار دمشق 1980 ،

منطق العقل

شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر2004،
شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر2004،
المركز الوطني للترجمة؛
دار سيناترا2010 ،

 Z 6333الجمعية المصرية لنشر
1999،
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مكتبة العربية

البيهقي ( أبو الفضل)

تاريخ البيهقي

بيير ديائيف ( نيقوالس)
تاج  ،رمزي
تاج  ،رمزي

منابع الشيوعية الروسية و معناها
إنتفاضة الخبز جانفي 1984
المقاومة المسلّحة في تونس  18جانفي 1852

تاجي  ،كمال عبد العزيز
المنوني ( محمد) و آخرون
باقر (طه) و آخرون

دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم
الدولي
التاريخ األندلسي من خالل النصوص
تاريخ إيران القديم

إشراف أ .آدو بواهن
بونوماريف ( ب) ؛ مشرف

)Z85(1-2
تاريخ افريقيا العام
تاريخ السياسة الخارجية لإلتحاد السوفييتي جZ 1615 1

إشراف دياب (أحمد ابراهيم)

تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية
القرن التاسع عشر

محمد (عبد العاطي) ،آغا (ألفت) ...تحليل مضمون الفكر القومي العربي ...

 Z 771دار النهضة العربية ،
1982
 Z 14دار الطليعة 1972،
 Z 8418دار م .علي 2011،
2011 ،،
،، Z 8416
Z 8393
Z 5868
Z 6518

مركز دراسات الوحدة
2007،
المدارس 1991،
رئاسة جامعة بغداد ،
1979
اليونسكو1990 ،
دار التقدم 1975 ،

Z 1887

بغداد  :معهد البحوث
والدراسات العربية،
1984
بيروت  :مركز دراسات
الوحدة العربية 1991 ،
وزارة التربية و التعليم ،
1989
رئاسة جامعة بغداد ،
1980
مركز دراسة جهاد
الليبيين 1988 ،

Z 6395

اللجنة الثقافية المحلية
2003،
مكتبة مدبولي 1988،
كلية اآلداب و العلوم
اإلنسانية 2002،
وزارة التراث القومي و
الثقافة 1983،
الرباط2005،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب 1990 ،
وزارة التعليم العالي و
البح العلمي و البحث
العلمي 1980،
دار مكتبة الحياة 1969،

Z 3158

هليل (أيوب علي)

التاريخ للصف الثالث الثانوي األدبي

Z 3440

حسن ( فاضل) و آخرون

تاريخ العراق المعاصر

Z 6493

األسطى ( محمد) ؛ مترجم

عزب ( محمد زينهم محمد)
حجي ( محمد) ؛ منسق

تاريخ القوات المسلحة التركية  :الدور
العثماني  ،الحرب العثمانية اإليطالية -1911
1912
تاريخ المجتمع المحلي و ثقافته " الجنوب
التونسي نموذجا" دورتا 2001-2000
تاريخ مملكة األغالبة البن وردان
التاريخ و الفقه

Z6745

Z2221
Z6247

التازي ( عبد الهادي)

الصالت التاريخية بين المغرب و عمان

Z2936

،،
،،
تايلور ( أ .ج .ب)

مالحق االلتاريخ الدبلوماسي للمغرب
أصول الحرب العالمية الثانية

Z8275
Z3852

الصراع على السيادة في أوربا 1918-1848

Z770

تايلور ( آالن ر)

مدخل إلى إسرائيل  :األعمال التحضيرية
للجريمة الدبلوماسية الصهيونية 1947-1897

Z1617

بوساحية ( الطاهر )؛مترجم

تدخل حلف شمال األطلسي في كوسوفا

 Z5982مركز الغمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية ،
2001

لبيض ( سالم) ؛ مشرف

،،

،،
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مكتبة العربية

بونيفاس (باسكال)

من يجرؤ على نقد اسرائيل ؟

تاوشيخت (لحسن)
تدمري ( عمر عبد السالم)

عمران سجلماسة  :دراسة تاريخية وأثرية
لبنان من الفتح اإلسالمي حتى سقوط الدولة
األموية
تراث مصر

ترحيني ( محمد أحمد)

األسس التاريخية لنظام لبنان الطائفي " دراسة
مقارنة"
فهارس علماء المغرب ز منذ النشاة إلى نهاية
القرن الثاني عشر للهجرة  :منهجيتها –
تطورها-قيمتها العلمية
ذكر تملك جمهور الفرنساوية األقطار المصرية
و البالد الشامية
بن علي الفاسق
منطقة سدير في عهد الدولة السعودية األولى

هاريس ( ج  .أ) ؛معرب

الترغي (عبد هللا المرابط)

الترك ( نقوال)
التركي  ،البشير
التركي (عبد هللا بن إبراهيم بن
علي)
التركي (عبد هللا بن عبد المحسن)
التركي ( عروسية )
التركي ( محمد علي)

التريكي ،حسين
تسفايج ( ستيفان)

الملك عبد العزيز آل سعود أمة في رجل
فصول في تاريخ الحركة الوطنية في تونس
المعاصرة
حركة الجهاد العربي الليبي في الفترة من داية
سنة  1924إلى مارس  1927م

 Z 7162المركز العربي للدراسات
الغربية2004،
الدار البضاء  :وزارة
 Z 7894األوقاف2008،
 Z 3445جروس براس 1990،
 Z 6603د.م  :المجلس األعلى
لآلثار 2004،
 Z 801دار اآلاق الجديدة 1981،
 Z 7171كلية االداب والعلوم
اإلنسانية1999،
 Z 2404دار الفارابي1990 ،
 Z 8589دار برق للنشر2011 ،
 Z 7014الرياض  :دارة الملك عبد
العزيز 2005،
 Z 8188مكتبة الملك فهد1999،
Z 6648
Z 6798

تسيركين ( يولي بركوفيتش)

هذه فلسطين...الصهيونية عارية
ساعات القدر في تاريخ البشر  :أربع عشرة
صورة تاريخية وجيزة
الحضارة الفينيقية في اسبانية

Z 3444

تشايجي ( عبد الرحمان)

الصراع التركي ـالفرنسي

Z 1782

تشايجي ( عبد الرحمان)

المسألة التونسية و السياسة العثمانية -1981
1913
مذكرات

Z 891

تشرشل ( ونستون)
تشومسكي ( نعوم)
،،
،،
،،

،،

،،

،،

Z 8666
Z 6592

صفاقس  :مكتبة عالء
الدين 2005،
طرابلس  :مركز جهاد
الليبيين للدراسات
التاريخية 2000
تونس2011 ،
دار الثقافة و النشر
2005،
طرابلس  :جروس برس
1988 ،
طرابلس  :مركز جهاد
الليبيين ضد الغزو
اإليطالي 1982،
دار الكتب الشرقية ،
1973
دار أسامة  ،د.ت

Z895(1)2
 Z 6144التكوين 2002،
الحادي عشر من أيلول
 Z 6235مكتبة الشروق الدولية ،
11-sept
2002
السلطان الخطير  :السياسة الخارجية األمريكية  Z 8588دار الساقي2007 ،
في الشرق األوسط
 Z 6188دار الكتاب العربي 2002،
الصدمة  :الحادي عشر من أيلول
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صعب
تقي اليد (سليمان)
المشروع اللبناني ال ّ
بعد القرضابية  :دراسات في تاريخ اإلستعمار
التليسي ( خليفة محمد)
اإليطالي بليبيا ( طرابلس الغرب -1922
)1930
التليلي ،بشير؛ ترجمة البدوي ،عبد العالقات الثقافية وااليديولوجية بين الشرق
والغرب في البالد التونسية خالل القرن التاسع
المجيد
عشر ()1880-1830
التمنارتي ( أبو زيد عبد الرحمان) الفوائد الجمة في إسناد علوم األمة
التميمي ( عبدالجليل)

الحركة النقابية و الديمقراطية في تونس (
 :)1971-1989حوار مع الطيب البكوش
الحياة اإلقتصادية للواليات العربية و مصادر
وثائقها في العهد العثماني
دراسات في التاريخ العربي اإلفريقي

 Z 8075دار الفارابي2009 ،
 Z 2588الدار العربية للكتاب ،
1978
 Z 9036سيناترا؛ المركز الوطني
للترجمة2010 ،
 Z 6270م .السنتيتي 1999 ،
 Z 6828مؤسسة التميمي 2003 ،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

دراسات في منهجية الحكم و السياسة
البورقيبية
الروابط الثقافية المتبادلة بين تونس و ليبيا
ووسط و غرب افريقيا خالل العصر الحديث

،،

،،

موجز الدفاتر العربية والتركية بالجزائر

التميمي عبد الجليل) ،تقديم

شهادة الطاهر بلخوجة السياسية

 Z 8770المعهد األعلى للتوثيق،
1983
 Z 7313مؤسسة التميمي 2002،

التميمي ( عبد الجليل)

كتابات و مذكرات المناضل يوسف الرويسي
السياسية مع وثائق جديدة تنشر ألول مرة
وثيقة عن األمالك المحبّسة باسم الجامع
األعظم بمدينة الجزائر

 Z 6830مؤسسة التميمي 1995،

،،

،،

،،

،،

التميمي ( عبد الما لك خلف)

التواتي ( مصطفى)
،،

،،

تود (ايمانويل)
تودوروف ( تزقيتان)
تورنو (روجي لي)

 Z1219(1مركز الدراسات والبحوث 1986،
)2
 Z 6699مركز الدراسات و
البحوث العثمانية 1994،
 Z 6833مؤسسة التميمي 2004 ،
 Z 1229المجلة التاريخية
المغربية 1981،

 Z 1228تونس  :المجلة التاريخية
المغربية 1980،

الواليات العربية و مصادر وثائقها في العهد
العثماني
الخليج العربي و المغرب العربي  :دراسات في
التاريخ السياسي و اإلجتماعي و اإلقتصادي

 Z 1125مركز البحوث و
الدراسات 1984
 Z 3720دار الشباب 1986،

التعبير الديني عن الصراع اإلجتماعي في
اإلسالم
تونس الناهضة من التجديد إلى التحديث ( في
القرنين  18و  19م
ما بعد االمبراطورية  :دراسة في تفكك النظام
األمريكي
فتح أمريكا  :مسألة اآلخر
الموحدين في المغربفي القرنين الثاني
حركة
ّ
عشر والثالث عشر

 Z 1536دار النشر للمغرب العبي ،
د.ت
 Z 6491دار المعرفة 2002،
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 Z 7999دار الساقي2004 ،
 Z3657سينا للنشر 1982 ،
 Z1059الدار العربية
للكتاب1982،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

التوفيق ( أحمد)

،،

،،

،،

،،

توفيق ( عمر كمال)
توكفيل ( ألكسيس دي)
توما ( اميل)
،،

،،

توماس ( برترام)

تويال (فرنسوا)
التويجري ( عبد العزيز بن عبد
المحسن)
،،
،،
،،
،،
توينبي ( آرنولد)
،،
،،
تيتاو ،حميد
تيلر ( تريفور)

المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر (
اينولتان 1912-1850

Z 672

مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن
التاسع عشر  :اينولتان ()1912-1850

 Z 3058دار النشر المغربية ،
1978

والدوماولد  :طفولة في سفح الظل
الدبلوماسية اإلسالمية و العالقات السلمية مع
الصليبيين ...:
الديمقراطية في أمريكا
تاريخ مسيرة الشعوب العربية الحديث .ج1

Z 6974
Z 1654

الصهيونية المعاصرة :دراسات

Z 3060

مخاطر اإلستكشاف في الجزيرة العربية

Z 2824

تونس عبر التاريخ؛ اشراف خليفة الشاطر

Z 8267

الشيعة في العالم  :صحوة المستعبدين
واستراتيجيتهم
أجهدتني التساؤالت معك  ،أيها التاريخ

Z 7628

عند الصباح حمد القوم السرى ز ج2
لسكرة الليل هتف الصباح  :الملك عبد العزيز
دراسة وثائقية
تاريخ الحضارة الهلينية
مختصردارسة للتاريخ
الحرب والمجتمع بالمغرب خالل العصر
المريني 869-609 :هـ1465-1212 /م
العالقات الدولية  :نظرية و مداخل

التيمائي ( محمد حمد السمير النجم) تيماء
التيمومي ( الهادي)

Z 7818
Z 163

المركز الثقافي العربي ،
2009
مؤسسة شباب الجامعة
1986،
عالم الكتب 2004،
دار اآلداب و الثقافة ؛دار
الفارابي 1979،
الدار العربية للنشر و
التوزيع 1982 ،
وزارة التراث القومي و
الثقافة 1981،
مركز الدراسات
والبحوث2007،
دار الفارابي

 Z 6272دار الساقي 2002 ،
Z 6858
Z 6712
Z 7238
Z7229(1)4
Z 8547
Z 2057
Z 6874

انتفاضات الفالحين في تاريخ تونس المعاصر
مثال 1906

Z 4266

،،
،،

،،
،،

إنتفاضة القصرين  ،تالة 1906
تاريخ تونس اإلجتماعي 1956-1881

Z 8353
Z 7094

،،

،،

تونس ()1987-1956

Z 7101

،،

،،

تونس في التاريخ من جديد  14جانفي 2011

Z 8418
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منشورات كلية اآلداب و
العلوم اإلنسانية 1983،

دار الساقي 2004 ،
رياض الريس للكتب و
النشر 1998 ،
د.م االسرة 2003 ،
لجنة التأليف والترجمة
والنشر65-1960،
مؤ .ع .العزيز آل سعود،
2009
منشورات وزارة الثقافة
1985،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1998،
المجمع التونسي للعلوم و
اآلداب و الفنون 1993 ،
دار محمد علي 2011،
دار محمد علي الحامي ،
2001
دار محمد علي الحامي،
2006
دار محمد علي 2011،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

،،

،،

،،

،،

تونس والتحديث ( : )1877-1831أول دستور
في العالم العربي
الجدل حول اإلمبريالية منذ بداياته إلى اليوم مع
نصوص مدعمة

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

خدعة االستبداد الناعم في تونس  :من بن علي
إلى االنتفاضة الشعبية ( 7نوفمبر 23-1987
أكتوبر )2011
في أصول الحركة القومية العربية ( -1839
)1920
كيف صار التونسيون تونسيين :رحلة
"حنّون" معاصر في رحاب التاريخ
المدارس التاريخية الحديثة

،،

،،

،،

،،

،،

،،

مفهوم اإلمبريالية من عصر اإلستعمار
العسكري إلى العولمة
مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم  :فيرالعالم
الغربي من النهضة إلى " العولمة"
النشاط الصهيوني بتونس 1948-1897

،،
،،

،،
،،

النشاط الصهيوني بتونس 1948-1897
نقابات األعراف التونسيين ( )1955-1932

 Z 8980دار محمد علي2010 ،
 Z 3719دار الفارابي ؛ دار محمد
علي الحامي 1992 ،
 Z 8668دار محمد علي2011 ،

 Z 7096دار محمد علي 2002 ،
 Z 9020دار محمد علي2015 ،
 Z 8964دار التنوير؛ دار م.علي
الحامي2013 ،
 Z 6354دار محمد علي 2004 ،
 Z 7105دار محمد علي 2003 ،
Z 518

التعاضدية العمالية 1982،

 Z 7169دار م.علي2001،
 Z 737دار محمد علي الحامي ،
1983
 Z 5983مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية ،
2001
،،
،، ،2002 Z 6064

ثابت ( عمرو)

اإلحتواء المزدوج و ماوراءه :تأمالت في
الفكر اإلتراتيجي االمريكي

ثابت ( عمرو)

مفاوضات السالم و دينامية الصراع العربي
اإلسرائيلي
هذه تونس

Z 6516

ثابت (نعمان)

العسكرية في عهد العباسيين

Z 1624

الثعالبي ،أبو منصور عبد الملك

تحفة الوزراء

Z8775

الثعالبي ( عبد العزيز)

تاريخ شمال افريقيا من الفتح اإلسامي إلى
نهاية الدولة األغلبية
تونس الشهيدة

Z2895
Z2681

الثقفي ( يوسف بن علي بن رابع)

بالد ثقيف

Z6876

التبيان ( عبد العزيز بن عد
الرحمان)
جابر ،حميد سراج

إنسانية ملك

Z6844

البصرة في لسان العرب البن منظور

 Z8618تموز للطباعة والنشر،
2012

ثامر (حبيب)

الثعالبي ( عبد العزيز)
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دار الغرب اإلسالمي ،
1988
مديرية المطابع
العسكريةن1987
الدار العربية
للموسوعات2006 ،
دار الغرب اإلسالمي
1987،
دار الغرب
االسالمي1988،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1992 ،
مكتة العبيكان 2000،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الجابري (محمد صالح)
الجابري (محمد صالح)
جابي ( عبد الناصر)
الجاف ،جيا فخري
جب ( هاملتون  .أ ر)
جارنم ( ديفيد)
الجاسر ( محمد طه)
الجاسور (ناظم عبد الواحد)
جاكسون ( بيتر )
جاكوب (ادموند)
الجبالي ( محمد جعفر فاضل)

جبر ( فؤاد)

في غمار السياسة  :فكرا وممارسة .الكتاب
األول
النشاط العلمي والفكري للمهاجرين بتونس :
1900-1962
الجزائر تتحرك دراسة سوسيو-سياسية
لإلضرابات العمالية في الجزائر
االستراتيجية األمريكية تجاه المنطقة العربية :
العراق أنموذجا
صالح الدين األيوبي  :دراسات في التاريخ
اإلسالمي
دراسات في النزاعات الدولية و إدارة األزمة
تركية  :ميدان الصراع بين الشرق و الغرب
تأثير الخالفات األمريكية –الوروبية على قضايا
األمة العربية ...
سلطنة دلهي  :تاريخ سياسي و عسكري
رأس شمرا والعهد القديم
العالقات بين سوريا و العراق :1958 – 1945
دراسة في العمل السياسي القومي المشترك

جبران ،محمد مسعود

دولة العصور التاريخية للدولة اإلسالمية من
عصر ما قبل اإلسالم حتى سقوط الدولة
العباسية 656هـ1258/م
أبحاث وتحقيقات في تراث الغرب االسالمي

الجبرتي ( عبد الرحمان)

عجايب اآلثار في التراجم و االخبار

جبرون (أمجد)
جبري (عبد المنعم عبد هللا)
الجبو ( أبو يوسف بوزيد)

الفكر السياسي في المغرب واألندلس في القرن
الخامس هـ  :في تشكيل الهوية السياسية في
المغرب
المرأة عبر التاريخ البشري
المجاهد ون العرب الليبيون في حرب فلسطين
 ( : 1948سير و أخبار)

 Z8694الشبكة العربية لألبحاث
والنشر2009 ،
الجزائر :دار الحكمة
 Z7955للنشر2007،
 Z4227دار الحكمة 1995،
 Z8631تموز للنشر2012 ،
 Z7236بيروت  :بيسان 1996 ،
 Z5984مركز اإلمارات للدراسات
2001 ،
 Z6492دار الفكر 2002،
2007 Z7232
 Z6708كتبة العبيكان 2003 ،
 Z 8142دار الفرقد2007،
 Z 5920مركز دراسات الوحدة
العربية 2001 ،
 Z 1191حامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية 1986،
 Z 9151دار المدار االسالمي،
2009
 Z5904(1مكتبة مدبولي 1997 ،)5

Z 7884
Z 8209
Z 6757

الرباط  :دار أبي
رقراق2004،
صفحات2009 ،
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
2000
محاكاة2012 ،

الجبوري ،خالدة أبالل

األبعاد السياسية للحكم الهاشمي 1958-1941

Z 8836

الجبوري ،خالدة أبالل

التحليل التاريخي للبنية السياسية لألحزاب
العراقية 1958-1946 :
إصالح الخط العربي و تطوره حتى نهاية
العصر األموي
القواسم و دورم في مقاومة اإلحتالل البريطاني

 Z 9083النايا ؛ محاكاة2012 ،

الجبوري ( سهيلة ياسين)
الجبوري ( عبد الكريم)
جحيدر ( عمار)

 Z 2463األديب البغدادية 1977 ،
 Z 6232دار الطليعة 2003 ،

مصادر دراسة الحياة الفكرية في ليبيا في العهد  ًZ 6782مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
القرماني)
2003
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

جدلة ،ابراهيم

جدوع (محمد)
جدي ( أحمد)
جدي (أحمد)

الجراب (لطفي)
ّ

المجتمع الحضري بإفريقية في العهد الحفصي
كنعانيا  :بين األسفار التوراتية والسرديات
الصهيونية
تاريخ تونس الحديث و المعاصر  :مدخل
بيبليوغرافي
قبيلة الفراشيش في القرن التاسع عشر

 Z 9121المعهد العالي للدراسات
التطبيقية 2010 ،
 Z 7883دار كيون2009 ،
 Z 6407منشورات سعيدان 2004،
 Z 4318مؤسة التميمي للبحث
العلمي و المعلومات ،
1996
 Z 8155القاهرة :مكتبة
الثقافة2010،

الجربي ( محمد أبو راس)

الحركية االجتماعية والسياسية والثقافية
بتونس في القرن التاسع عشر من خالل كتاب
االتحاف
نحو فزان
الجذور االسالمية للرأسمالية مصر -1760
1840
مؤنس األحبة في أخبار جربة

Z 237

جرجس ،ف ّواز

أوباما والشرق األوسط نهاية العصر األمريكي

Z 9040

الجرف ( طعيمه)

نظرية الدولة و المبادئ العامة لألنظمة
السياسية و نظم الحكم  " :دراسة مقارنة"
العالقات السعودية األمريكية في البدء كان النفط Z 3674

جراتزياني ( رودولفو)
جران (بيتر)

جريسون ( بنسون لي)

Z 6810
Z 3653

Z 904

مكتبة صايغ 1976 ،
القاهرة  :دار الفكر
1992،
نشريات المعهد القومي
لآلثار و الفنون 1960،
مركز دراسات الوحدة
العر2014 ،.
دار النهضة العربية ،
1978
سينا للنشر 1991،

 Z3870جامعة البصرة 1992 ،
جامعة البصرة  :ربع قرن من العطاء
جريو ( داخل حسن)
الجزري ( شمس الدين أبو عبد هللا تاريح حوادث الزمان و أنبائه ووفيات األكابر و  Z5846(1-المكتبة العصلرية 1998 ،
)3
األعيان من أبنائه
محمد)
 Z 223م .العصرية 1975 ،
العثمانيون و تكوين العرب الحديث من أجل
الجعبيري ( فرحات)
بحث رئوي معاصر
 Z 8716األوائل2005 ،
عالية الهاشمية ملكة العراق سيرة وأحداث
الجعفري ،محمد حمدي
1934-1950
 Z 1201مؤسسة الدراسات
المستعمرات اإلستيطانية اإلسرائيلية في
الجعفري ( وليد)
الفلسطنية 1981،
األراضي المحتلة 1980- 1967
 Z 667دار الرشيد للنشر 1980،
اليعقوبي المؤرخ و الجغرافي
الجعفري ( ياسين ابراهيم علي)
جعيط (هشام)

الشخصية العربية اإلسالمية و المصير العربي

 Z 1611دار الطليعة 1984 ،

جعيط ( هشام)
جغلول ( عبدالقادر )
،،
،،

الكوفة  :نشأة المدينة العربية اإلسالمية
اإلستعمار و الصراعات الثقافية في الجزائر
اإلشكاليات التاريخية في علم اإلجتماع
السياسي عند ابن خلدون
تاريخ الجزائر الحديث  :دراسة سوسيولوجية

 Z 4540دار الطليعة 1993 ،
 Z 1608دار الحداثة 1984،
 Z 1637دار الحداثة 1982 ،

جالب (الهادي)

علي باش حامبة )1918-1876( :

جالل ( شوقي)

التراث و التاريخ

،،

،،

Page 30

 Z 1609دار الحداثة 1982 ،
 Z 7362المعهد األعلى لتاريخ
الحركة الوطنية 2005،
 Z4172سينا للنشر 1995،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الدولة الفاطمية  :قيامها ببالد المغرب وانتقالها
إلى مصر إلى نهاية القرن الرابع الهـ
الخطر الصهيوني

Z 7582
Z 238

،،

،،

الصهيونية األمريكية و المأساة الفلسطينية

Z 1124

،،

،،

كارثة فلسطين و الواقع العربي

Z1783

جمعة ( ابراهيم)

دراسة في تطور الكتابات الكوفية على األحجار
في مصر في القرون الحمسة األولى للهجرة ...

Z3015

الجميل ( سيار)

العثمانيون و تكوين العرب الحديث من أجل
بحث رئوي معاصر
العثمنة الجديدة :القطيعة في التاريخ الموازي
بين العرب واألتراك
المحايلة التاريخية  :فلسفة التكوين التاريخي :
نظرية رئيوية في المعرفة العربية اإلسالمية

 Z 3139مسألة األبحاث العربية ،
1989
 Z9306المركز العربي لألبحاث،
2015
 Z 5504األهلية للنشر و التوزيع
1999،

الجميلي ( رشيد عبد هللا)

تاريخ الدولة العربية اإلسالمية ( عصر النبوة
ز حالفة الراشدين و األمويين)..
تاريخ الدولة العربية اإلسالمية ...
دراسات في تاريخ الخالفة العباسية  :العصر
العباسي األول مع اإلمارات العربية اإلسالمية
في المشرق و المغرب
حقيقة الثورة اللبنانية
الحياة الخالدة  :كلمات للمعلم في رثاء
شخصيات لبنانية
ربع قرن من النضال
رسالتين العدالة االنسانية
فلسطين قضية شعب ...وتاريخ وطن
في رحاب التقدمية
في مجري السياسة اللبنانية
في مراقي األمم
في الممارسة السياسية  :مقدمة في ربع قرن
من النضال
لبنان وحرب التسوية
لبنان في واقعه العربي ومرتجاه ...
مختارات من اجل المستقبل
نافذة على العالم
نحو اشتراكية أكثر إنسانية
التحول اإلقتصادي و اإلجتماعي في مجتمع
صدر اإلسالم
القيروان  :التأسيس واالزدهار

جمال الدين (عبد هللا محمد)
الجمالي ( محمد فاضل)

الجميل ( سيار)
الجميل ( سيار)

،،
،،

،،
،،

جنبالط (كمال)
،،
،،
،،
،،
،،
،،
،،

،،
،،
،،
،،
،،
،،
،،

،،
،،
،،
،،
،،
،،
،،
،،
،،
،،
،،
،،
الجنحاني ( الحبيب)
،،

،،
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Z 537

دار الثقافة بالقاهرة،
1991
الشركة التونسية للتوزيع
1985 ،
الدار العربية للكتاب
1984،
الدار التونسية للنشر
1985،
دار الفكر العربي 1969،

مكتبة المعارف 1983 ،

 Z 3419م .بغداد 1986،
 Z 2425مكتبة المعارف 1984 ،

 Z 7868الدار التقدمية1987 ،
Z 7892
Z 7988
Z 7985
Z 7862
Z 7956
Z 7998
Z 7957
Z 7905
Z 7881
Z 7937
Z 7839
Z 7891
Z 7979
Z 1636
Z 8112

2006
1987
2004
2006
2008
1987
2007

،،

1978
1987
2002
1987
2008
1987
دار الغرب اإلسالمي
1985،
سوتيبا 2010،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

،،
،،
الجنزوري ( عد الرحمان)
الجهماني ( يوسف ابراهيم)

المجتمع المدني والتحواللديمقراطي في الوطن
العربي
رحلة السنوات الطويلة  :وقائع و تأمالت في
سيرة مواطن ليبي
تورابورا  :أولى حروب القرن

الملك عبد العزيز في الصحافة العربية ( نماذج
الجهيمي ( ناصر بن محمد)
مختارة)
سيد مرعي  :شريك و شاهد على عصور
الجوادي ( محمد)
الليبرالية و الثورة و اإلنفتاح في مصر
المعاصرة ( )1981-1944
قبيلة خزاعة من الجذور إلى مطلع الخالفة
الجوادي ( محمد)
العباسية
النحبة المصرية الحاكمة 2000-1952
الجوادي ( محمد)
األصوات المجهولة دراسة متغلغلة عن
جوبا ( ك.ل)
المسلمين في الهند
الجودي (محمد بن صالح بن قاسم  -تاريخ قضاة القيروان من لدن الفتح (80هـ)
إلى اآلن (1352هـ)
التميمي القيرواني-
الصراع العربي االسرائيلي بين الوادع التقليدي
جويدي (أمين حامد)
والرادع النووي
النظام السياسي اإلسرائلي  :الجذور و
جوبسر ( بيتر)
المؤسسات و التوجهات
المغرب في ظل يديه
جوبير ( ميشال)
جودشتا يلد ( ر.ج)

دراسات ليبية
جورج حاوي  ...شهيد البدايات 1967-1938

Z 6937
Z 3786
Z 6627
Z 6999
Z 5907

 Z 8684مركز النشر الجامعي،
2013
 Z 5910مكتبة مدبولي 2002 ،
 Z 235جهانكير مصطفى شاهين

Z 7732
Z 1185
Z 5985
Z 2390

جوز الثالث ( جريجوري )

السياسة األمريكية تجاه العراق

جوسن أنطونان

رحلة استكشافية أثريةإلى الجزيرة العربية .ج1

Z 6859

جوق ( إدمون)

عالقات دولية

Z 4403

جولين ( شارل اندري )

تاريخ افريقيا الشمالية  :تونس  ،الجزائر ،
المغرب األقصى من البدء إلى الفتح اإلسالمي
 647م
المعمرون الفرنسيون و حركة الشباب التونسي

Z 1286

جومار ( آدم فرنسوا)

وصف مدينة القاهرة و قلعة الجبل مع مقدمة
عن التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ
إنشائها حتى سنة 1800
مدن بالد الشام حين كانت والية رومانية

جونز ( أ .هـ  .م).
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كلية اآلداب بالقيروان،
2008
بيروت  :مركز دراسات
الوحدة1983،..
مركز اإلمارات للدراسات
2001،
منشورات عويدات 1987،

 Z 6775مركز جهاد اللبيين ،
1999
 Z 6930دار الفارابي 2006 ،
Z 6065

جوليان ( شارل أندري)

الشركة التونسية
للنشر2005،
مركز جهاد الليبيين
2000،
دار الكتاب العربي ،
2002
دارة الملك عبد العزيز ،
1999
مكتبة مدولي 1999،

مركز اإلمارات للدراسات،
2003
دارة الملك عد العزيز ،
1997
المؤسسة الجامعية
للدراسات 1993 ،
الدار التونسية للنشر ،
1985

 Z 533الشركة التونسية للتوزيع
1967،
 Z 2506مكتبة الحانجي 1988 ،

 Z 2007دار الشروق للنشر و
التوزيع 1987،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

المدارس و نظام التعليم في بالد الشام في
جيده ( أحمد خالد)
العصر المملوكي ( 923-648هـ -1250 /
1517م)
الجياللي ( عبد الرحمان بن محمد) تاريخ الجزائر لعام
جيمسون (فريدريك)
جيوليتي ( جيوفاني)

التحول الثقافي  :كتابات مختارة في ما بعد
الحداثة ()1998-1983
مذكرات  :االسرار السياسية و العسكرية لحرب
ليبيا ( )1912-1911

 Z 6293المئسسة الجامعية
للدراسات و النشر و
التوزيع 2001 ،
 Z 1021دار الثقافة 1980،
 Z 8235أكاديمية الفنون2000 ،
Z 3022

الدار الجماهيرية للنشر
و التوزيع و اإلعالن ،
1986
المجلس األعلى للثقافة،
2002
دار النهضة العربية ,
1980
دار الساقي2010 ،
دار الفكر1982-1969,

جييسون ،ريتشارد

حركات التحرير االفريقية

Z 8636

الحاجري ( محمد طه)

ابن خلدون بين حياة العلم و دنيا السياسة

Z 1634

حاج محمد ،محمد أبو القاسم
حاطوم ( نورالدين)

جذور المأزق األصولي
تاريخ الحركات القومية في أوروبة

حاطوم ( نورالدين )
،،
،،
،،
،،

تاريخ عصرنا منذ 1945
تاريخ عصر النهضة األوربية
تاريخ العصر الوسيط في أوربة  .ج :1من
أواخر العصر الروماني إلى القرن الثاني عشر

Z 8646
Z1497/1
501
 Z 780دار حاطوم 1971 ,
 Z 779دار الفكر1968 ,
 Z 2475دار الفكر 1982 ,

،،
،،
،،
،،
حاطوم ( نورالدين )

تاريخ القرن السابع عشر في أوربة
قضايا عصرنا منذ 1945
محاضرات عن حركة القومية العربية

 Z 2473دار الفكر 1986,
 Z 2471دار الفكر1981 ,
 Z 1890معهد البحوث و الدراسات
العربية1967،

الحازمي (زيني بن طالل)

الحياة العلمية في العراق خالل عصر نفوذ
األتراك(947-847م)
الهيمنة األمريكية في األمم المتحدة ومستقبل
الصراع الدولي  :دراسة في فلسفة السياسة

 Z 8291جامعة القرى2009،

الحامد ( نورة معجب سعيد)

الصالت الحضارية بين تونس و الحجاز :
دراسة في النواحي الثقافية و اإلقتصادية و
اإلجتماعية
المجتمع واألزمات الديمغرافية في تاريخ
المغرب في القرن الثامن عشر()1757-1727

حايك ( سيمون)

السيد " عنترة اإلسبان أو األندلس على "
عهد ملوك الطوائف و قدوم المرابطين إليها
Z 8052
الثوريون ال يموتون ابدا
الجمعية االثرية المصرية في صحراء العرب و Z 5894
األديرة الشرقية
Z3578)1أوائل العرب عبر العصور و الحقب
)4

الحافي ،محمد يوسف

حالي ،محمد

حبش (جورج)
حبشي ( لبيب)
حبوش ( طاهر جليل)

 Z 9065مركز دراسات الوحدة
العر2014 ،.
 Z 7022دارة الكلك عبد العزيز
2003،
 Z 9051دمشق :محاكاة2013 ،

Z 899
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م .الكريم الحديثة 1974 ,
دار الساقي2009 ،
مكتبة مدبولي 1993 ،
دار الكتب و الوثائق ,
1991

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

التميمي ( عبد الجليل) ؛ مقدم

حبيب (جميل ابراهيم)

حبيب ( رفيق)
حبيب (رندا)
حبيب ( كمال السعيد)

الحبيشي ( عبد الرحمان بن عمر)
حتّي ( فيليب)
حتّي ( فيليب)
حتّي ( ناصيف يوسف)

 Z 6702مؤسة التميمي للبحث
الحبيب بورقيبة و إنشاء الدولة الوطنية :
العلمي و المعلومات
قراءات علمية للبورقيبية
2000،
 Z 6225دار الطليعة الجديدة
العشالر الزبيدية في العراق و متفرعاتها و
،ة2002
الملحقة بها مع إشارة إلى صالههم بالقحطانيين
اإلحتجاج الديني و الصراع الطبقي في مصر
الحسين أباوابنا  :األردن في ثالثين عاما
األقليات والسياسة في الخبرة اإلسالمية من
بداية الدولة النبوية و حتى نهاية الدولة
العثمانية
تاريخ وصاب المسمى اإلعتبار في التواريخ و
اآلثار
تاريخ العرب

 Z 4191سينا للنشر 1989 ،
 Z 7877دار الساقي2008 ،
 Z 5858مكتبة مدبولي 2002 ،

 Z228مركز الداسات و البحوث
اليمني 1979 ,
 Z3679)1دار الكشاف 1965 ,)2
 Z8110دار الكشاف 2007 ,
 Z3149مركز دراسات الوحدة
العربية 1987,
 Z 6335دار الفجر 2002 ،
 Z 5517بيسان 2000 ،
 Z 7201دار الساقي 2005 ،
7 Z 497دار اآلداب 1979 ,

تاريخ العرب
القوى الخمس الكبرى و الوطن العربي :
دراسة مستقبلية
الدعاية السياسة و تطبيقاتها قديما و حديثا
العولمة و الثورة  :شعبي سيحكم
الدبلوماسية واجهة و مواجهة
رؤية حضارية طبقية لعروبة مصر  :دراسة
ووثائق
في التاريخ السياسي لفلسطين .ج . 1فلسطين
المكان
العقل و النقل في الفكر اإلصالحي المغربي
1957-1912
العالقات الدبلوماسية بين األندلس و بيزنطة
حتى نهاية القرن الرابع الهجري
هجرة علماء األندلس لدى سقوط غرناطة :
ظروفها و آثارها
رحلة األسير مويط

Z 3087

الحجيالن ( إكرام)
حداد( إيفون يزبك)

الدعوة العباسية و دور العرب فيها
المسلمون في أمريكا

Z 4186
Z 3971

حداد ( جورج)
الحداد ،حميد

المدخل إلى تاريخ الحضارة
السلطة والعنف في الغرب االسالمي

Z 2231
Z 8850

الحداد ،حميد
الحداد ،خالد
الحداد ( الطاهر )

النفي والعنف في الغرب االسالمي
بورقيبة واالعالم  :جدلية السلطة والدعاية
العمال التونسيون و ظهور الحركة النقابية

Z 9129
Z 8689
Z 573

الحداد ( محمد حمزة اسماعيل)

السلطان المنصور قالوون  ( :تاريخ – أحوال
مصر في عهده – منشآته المعمارية)

Z 5896

حجاب ( محمد منير)
حجار ( جورج)
الحجار الملحوق ( عصمت)
حجازي ( أحمد عبد المعطي)
حجاوي ( سالفة)
الحجوي ( حسن أحمد)
الحجي ( عبد الرحمان علي)
،،

،،

حجي ( محمد)
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 Z 6147د.م 2000 ،
 Z 6301المركز الثقافي العربي ،
2003
 Z 6161المجمع الثقافي 2003،
 Z 6162المجمع الثقافي 2003 ،
مركز الدراسات و
البحوث العلوية 1990 ,
مكتبة العبيكان 2000 ،
مركز األهرام للترجمة و
النشر 1994 ,
مكتبة السائح 1958 ,
النايا للدراسات والنشر؛
محاكاة2011 ،
أفريقيا الشرق2013 ،
م .تونس قرطاج2008 ،
الدار التونسية للنشر ,
1972
مكتبة مدبولي 1993،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

حديد ( محمد)

الحربي (فائز بن موسى البدراني)
حركات (إبراهيم)
حركات ( ابراهيم)

مذكراتي  :الصراع من أجل الديمقراطية في
العراق
فصول في تاريخ قبيلة حرب في الحجار ونجد
من القرن الثالث إلى نهاية الق.الثالث عشر هـ
التيارات السياسية والفكرية بالمغرب خالل
قرنين ونصف قبل الحماية
السياسة و المجتمع في العصر السعدي

 Z 7247دار الساقي 2006 ،

الدار العربية
 Z8228للموسوعات2007،
الرشاد 1994،
 Z 7382دار ّ
 Z 2583دار الرشاد الحديثة1987,

حركات ( ابراهيم)

المغرب عبر التاريخ  :عرض ألحداث المغرب
و تطوراته في الميادين السياسية و الدينية و
اإلجتماعية و العمرانية و الفكرية ......

 Z 2518دار الرشاد الحديثة1984,

الحريري ( صالح جمال)

الجيش السعودي في فلسطين

الحريري (محمد عيسى)

حركات المولدين في الجنوب األندلسي في
عصر اإلمارة األموية باألندلس ( 929-880م.

 Z 6985دارة الملك عبد العزيز
2001،
 Z 137سصنعاء  :دار المعرفة
1985،

ثورة األمير عبد القادر من خالل ثالثة
مخطوطات
أطوار العالقات المغربية العثمانية  :قراءة في
تاريخ عبر خمسة قرون()1947-1510
نصوص ووثائق في تاريخ المغرب تحت حكم
"الحماية"  :تنظير وتطبيق
انتشار اإلسالم في القارة اإلفريقية

Z 2056

،،

،،

تاريخ اإلسالم السياسي و الديني و الثقافي و
اإلجتماعي

Z6228(1)4

،،

،،

حسن ( حسن الفقيه)

المعز لدين هللا  :إمام الشيعة اإلسماعيلية و
مؤسس الدولة الفاطمية في مصر
الحضارة االسالمية في المغرب واألندلس :
عصر المرابطين والموحدين)
اليوميات الليبية

Z2218

حسن (زكي محمد)

الرحالة المسلمون في العصور الوسطى
ّ

حسن ( عبد الرفيع)

أريما  :مملكة الجالمذة

حسن ( علي ابراهيم)

استخدام المصادر و طرق البحث في التاريخ
اإلسالمي العام و في التاريخ المصري الويسط

حساني (مختار) ؛ محقق
حسن (ابراهيم شحاته)
حسن (ابراهيم شحاته)
حسن( حسن ابراهيم)

حسن (حسن علي)

،،

،،

التاريخ اإلسالمي العام  :الجاهلية الدولة
العربية -الدولة العباسية
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Z 7740
Z 147
Z 142

Z7651

دار الحكمة بالجزائر،
2007
االسكندرية  :منشأة
المعارف 1981،
االسكندرية  :منشأة
المعارف ،
مكتبة النهضة
المصرية1984,
دار الجيل  ،مكتبة
النمهضة المصرية ،
2001
مكتبة النهضة
المصرية1947,
مكتبة الخانجي1980 ،

 Z6779(1مركز جهاد الليبيينللدراسات 2001،
)2
 Z7723دار الرائد العربي1981 ،
 Z7197دار عبد الرفيع للنشر و
التوزيع 2005 ،
 Z 1613مكتبة النهضة المصرية ،
1980
Z543

مكتبة النهضة
المصرية,د.ت

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

تاريخ المماليك البحرية

Z 1349

،،

،،

حسن (عمر كامل)
حسن (عمر كامل)
حسن ( فكري)

الجغرافية السياسية الجديدة للعالم العربي
نحو استراتيجية عربية لألمن المائي
اإلسكندرية المتحف اليوناني الروماني

Z 8328
Z 8308
Z 6484

حسن ( محمد)

الجغرافية التاريخية إلفريقية من القرن األول
إلى القرن التاسع
المدينة والبادية ب‘فريقية في العهد الحفصي

Z 6554

الحسناوي ( ظاهر محمد صكر)

دراسات في منهجية الفكر التاريخي :إطاللة
على دور الوثيقة في كتابة التاريخ
شكيب أرسالن و دوره السياسي في حركة
النهضة العربية الحديثة 1946-1869 :
سنوات مع الملك فاروق  :شهادة للحقيقة و
التاريخ
أيام من ثورة األشواك والياسمين
اإلرهاب و حروب التحرير الوطنية

حسن ( محمد)

الحسناوي ( ظاهر محمد صكر)
حسني ( حسين )
حسني ،محمد
حسنين ( إمام)

مستقبل العراق  :اإلحتالل ـ المقاومة ـ التحرير
حسيب ( خير الدين)
و الديمقراطية
الحسين ( أحمد بن محمد بن سعد) رغبة
الحسين بن طالل
حسين( الجنرال)
حسين ( حمدي عبد المنعم محمد)

ليس سهال أن تكون ملكا  :سيرة ذاتية
حسم اإللداد في نازلة محمود بن عياد
أضواء جديدة حول ثورات طليطلة في عصر
الغمارة األموية ( 320-138هـ)
التاريخ السياسي لمدينة إشبيلية في العصر
األموي
تاريخ المغرب و األندلس في عصر المرابطين
 :دولة علي بن يوسف المرابطي
دراسات في التاريخ األندلسي " دولة بني
برزال في قرمونة "

حسين (خليل)

حسين (خليل)

حسين (خليل)
حسين ( عادل )

النّظام العالمي الجديد والمتغيّرات الدولية
نحو فكر عربي جديد :الناصرية و التتنمية و
الديمقراطية
ثورة  14تموز  1958العراقية و عبد الكريم
قاسم
العرب في دائرة النزاعات الدولية
الفكر السياسي في العراق المعاصلر -1914
1958

،،

،،

،،

،،

،،

،،

حسين ( عبد الخالق)
حسين ( عدنان السيد)
حسين ( فاضل)

Z5701(1)2
 Z 9028الرياض :ضفاف2014 ،
 Z 5840دار الريس 2002 ،
 Z 6124دار الشروق 2001 ،
Z8749
Z6145
Z6558
Z6892
Z6127
Z5865
Z2819
Z2821
Z148
Z2818

Z7800
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مكتبة النهضة
المصرية1967,
دار ومؤ .رسالن2008،
دار رسالن2008 ،
مركز توثيق التراث
الحضاري و الطبيعي ،
2003
دار الكتاب الجديد المتحدة
2003 ،
كلية منوبة1999 ،

Z 7769
Z1156
Z6175

دار برق للنشر2012 ،
دار مصر المخروسة
2002،
مركز دراسات الوحدة
العربية 2004 ،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1998 ،
األهلية 1999،
شركة بريزم 2002 ،
مؤسسة شباب الجامعة ،
1988
مؤسسة شباب الجامعة ,
1987
مؤسسة شباب الجامعة ,
1986
مؤسسة شباب الجامعة ,
1990
دار المنهل اللبناني2009،
بيروت  :دار المنهل،
2009
دار المستقبل العربي
1985,.
دار الحصاد 2003 ،

 Z6102م .سيكو 2001 ،
 Z1883معهد البحوث و الدراسات
العربية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الحسيني ( صدر الدين بن علي)

في الحضارة العربية حتى العصر ين المملوكي
و العثماني
الجيش األيوبي في عهد صالح الدين  :تركيبه
 ,،تنظيمه  ،أسلحته ،بحريته و أبرز المعارك
التي خاضها
كتاب أخبار الدولة السلجوقية

الحسين ( قصي)

الحسيني ( مصطفى )

يوميات موسكو

الحشائشي ( محمد بن عثمان)

تاريخ جامع الزيتونة

دياكوف ( ف) ؛ مشرف

الحضارات القديمة

حغندوقة (محمد خير)

الشركس  :أصلهم ،تاريخهم ،عاداتهم،
تقاليدهم...
تعريف الخلف برجال السلف .ق1.

حسين ( محسن محمد)

الحفناوي (محمد بن الشيخ)

حقي ( محمد)

البربر في األندلس  :دراسة لتاريخ مجموعة
إثنية من الفتح إلى سقوط الخالفة األموية

فالنسينا ( يان) ؛ محقق و مترجم

حكم علي قرمانلي باشا طرابلس الغرب 1793م
 :تكملة تاريخ إيالة طرابلس الغرب
الحكم في عالم يتجه نحو العولمة
لعبة اإلنتخابات اللبنانية و أصول المسألة
التاريخ اإلجتماعي و اإلقتصادي و السياسي
في بيروت و الواليات العثمانية في القرن
التاسع عشر  .ج1
تعريب النقود و الدواوين في العصر األموي

ناي ( جوزيف س) ؛ محرر
الحكيم ( سليمان)
حالق ( حسان)

،،

،،

،،

،،

العالقات الحضارية بين الشرق و الغرب في
العصور الوسطى  :األندلس ـصقلية ـ الشام

،،

،،

،،

،،

فلسطين في المؤتمرات العربية و الدولية :
وثائق و مراسالت تنشر للمرة األولى
مالمح من تاريخ الحضارات العسكرية و الديني

،،

،،

،،

،،

حالق ( حسان )

موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية
1897-1909
موقف المملكة العربية السعودية من القضية
الفلسطينية
الوجيز في تاريخ العالم المعاصر

الحلبي (عالء)

اإلخوان  :قراءة في ما وراء التاريخ البشري
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 Z3713المؤسسة الحديثة للكتاب
2004 ،
 Z3004مؤسسة الرسالة 1986 ,

 Z6422دار اآلفاق الجديدة1984،
 Z3659الصقر العربي لإلبداع
1991,
 Z7097دار الطباعة و النشر و
التوزيع 2006 ،
 Z6522(1دار عالء الدين 2000،)2
 Z 3092ع ّمان م .رفيدي1982 ،
 Z 3703تونس :المكتبة العتيقة؛
بيروت :مؤ.الرسالة
1982،
 Z 5808المدارس 2001 ،

Z 6806
Z 6288
Z 6565
Z 3388

مركز بحوث و دراسات
جهاد الليبي 1978 ،
مكتبة العبيكان 2002 ،
دار الجميل 2002 ،
الدار الجامعيةة 1987 ،

 Z 2467الشركة العالمية للكتاب ،
1986
 Z 1924الدار الجامعية 1986 ،

 Z 6285روائع مجدالوي1998،
 Z 4239الدار الجامعية1991،
 Z 3394الدار الجامعية1986 ،
 Z 7000دارة الملك عبد العزيز ،
2003
 Z 2468الشركة العالمية للكتاب،
1986
 Z 7970دار دمشق2006 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

،،
،،
،،
،،
،،
،،
حلة ،محمد علي
حماد (مجدي)
حمادة (عمر عارف)
حمادة ( محمد ماهر)
،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

التاريخ المح ّرم
العالجات المح ّرمة
المدن المفقودة بعد الطوفان
موقف الواليات المتحدة األمريكية من الوحدة
العربية ()2008-1918
جامعة الدول العربية  :مدخل إلى المستقبل
دروز فلسطين والتواصل القومي
الوثائق السياسية و اإلدارية العائدة للعصور
العباسيية المتتبعة 656- 247هـ
الوثائق السياسية و اإلدارية للعصر المملوكي
656-922هـ
الوثائق السياسية و اإلدارية في األندلس و
شمالي إفريقية 897-64هـ
الوثائق السياسية و اإلدارية العائدة للعصر
العباسي األول :دراسة
الوثائق السياسية و اإلدارية للعهود الفاطمية و
األتابكية و األيوبية  :دراسة و نصوص

Z 7900
Z 7855
Z 8303

دار دمشق2006 ،
دار دمشق2006 ،
دار رسالن2007 ،
مركز دراسات الوحدة
العر2014 ،.
الكويت2007 ،
الدار التقدمية2004،
مؤسة الرسالة 1982 ،

Z 881

مؤسسة الرسالة1983 ،

Z 9027
Z 8080
Z 7904
Z 3039

 Z 3040مؤسسة الرسالة1980 ،
Z 882

مؤسسة الرسالة 1982 ،

Z 883

مؤسسة الرسالة 1980 ،

z 8456

مركز دراسات الوحدة،
1987
مركز دراسات الوحدة،
2008
مركز النشر الجامعي ،
2007
دار الساقي2008 ،
دار الساقي 2002

ح ّماد  ،مجدي

العسكريون العرب وقضية الوحدة

ح ّمادي  ،سعدون

األعمال الكاملة

الحمامي ( محمد)

الحمد (محمد عبد الحميد)
حمدان ( حمدان)

اإلستعمار الفرنسي و قبائل الوسط و الجنوب
بالبالد التونسية 1950-1881
من هنا يبدأ التغيير
ويبقى التاريخ مفتوحا  :أبرز عشرين شخصية
سياسية في القرن العشرين
دور اليهود في الحضارة االسالمية  :التاريخ
ّوجه
والت ّ
الخليج بيننا  :قطرة نفط بقطرة دم

Z 7747
Z 3689

الحمدان ( محمد بن عبد هللا)

البير

Z 6895

حمدي  ،يامن أحمد
الحمروني (أحمد)
الحمروني ( أحمد)

إنتفاضة علي بن غذاهم
بالد باجة  :مدائن ومعالم وأعالم
الموريسكيون األندلسيون في تونس  :دراسة
بيبليوغرافية
وطن الكاف  :مدائن ومعالم وأعالم ووثائق
العسكر في بالد الشام في القرنين السادس
عشر و السابع عشر الميالديين
الوعي و الثورة  :دراسة في حياة و جهاد
الشيخ عزالدين القسام  1935-1828م
سياسة الملك عبد العزيز تجاه فلسطين في
حرب 1367هـ

Z 8425
Z 7350
Z 6525

الحمد (تركي)
الحمد ( تركي)

الحمروني (أحمد)
الحمود ( نوفان رجا)
حمودة ( سميح
الحميد (عبد اللطيف بن محمد)
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Z8443(1)3
Z 7269
Z 7910
Z 6114

2006
بيسان للنشر و التوزيع ،
1993
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 2001 ،
دار محمد علي2011 ،
دار سحر2007،
ميدياكوم 1998 ،

 Z 7365دار سحر2007،
 Z 3549دار اآلفاق الجديدة 1981،
 Z 2505دار الشروق للنشر و
التوزيع 1986 ،
Z 6987

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

،،

،،

الحميدي (أبو عبد هللا محمد)
الحميدي (ناصر بن عبد العزيز)
الحميضي ( ناصر عبد هللا عبد
العزيز)
حنّا ،مهدي
حنا ( نللي)
حنا ( نللي)
الحناشي ( بلقاسم)

الحناشي ( عبد اللطيف)
الحناشي ( عبد اللطيف)
حناوي ( محمد)
حناوي ( محمد)
حنداين ( محمد)
حندقها ( منى)
الحنديري ( سعيد عبد الرحمان
أحمد)
حنظل (فالح)
حنون ( نانل)

حنون (نانل)

حنون ( نانل)

طالل بن عبد العزيز آال سعود  :لمحات من
سيرته و أعماله
جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس
مذكرات
القصب
الشعبوية بين هوغو تشافير وجمال عبد
الناصر :وقائع التغيير وإخفاق المسير
تجار القاهرة في العصر العثماني  :يرة أبو
طاقية شاهبندر التجار
ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية (
ق16م  18-م)
الحركات التبشيرية في المغرب األقصى في
النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 Z 6961الرياض 2003 ،
 Z7717(1دار الكتاب اللباني1984 ،)2
 Z 8294مكتبة الملك فهد2010 ،
 Z 6877الرئاسة العامة لرعاية
الشباب1998،
 Z 9131دار الطليعة2011 ،
Z 5820
Z 6977
Z 4332

تطور الخطاب السياسي في تونس إزاء القضية
الفلسطينية 1955-1920
Z 6054
المراقبة و المعاقبة بالبالد التونسية  :اإلبعاد
السياسي نموذجا 1995-1881
Z 6661
دليل مصطلحات في التاريخ األوربي الوسيط .
ج1
Z 6691
النظام العسكري باألندلس في عصري الخالفة
و الطوائف
إياللي  :مساهمة في كتابة تاريخ أقدم قبيلة في Z 6589
المغرب
Z 6136
مأساة كشمير  :منذ نشأتها حتى أحداث
11سبتمبر
Z 6788
تطور الحياة السياسية في تشاد منذ احتالل
الفرنسي حتى نهاية حكم تمبالي ( -1900
1975م)
Z 2527
الشحوح و تاريخ منطقة رؤؤس الجبال في
الخليج العربي
Z6995
الحياة و الموت في حضارة بالد الرافدين
القديمة  :بحث في المعتقدات الدينية و
األساطير القديمة
شريعة حمورابي  :ترجمة النص المسماري مع Z6994(1-
)5
الشروحات اللغوية و الـتاريخية
Z 7146

المدافن و المعابد في حضارة بالد الرافدين
القديمة  :دراسة عن الشعائر و العمارة في
النصوص المسمارية و الآلثار
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الدار المصرية اللبنانية ،
1997
الدار المصرية اللبنانية ،
2003
مركز الدراسات و
البحوث العثمانية و
الموريسكية و التوثيق ,
1989
م  .الرسمية 2006 ،
كلية اآلداب و العلوم
اإلنسانية 2003،
دار أبي رقراق 2002،
دار أبي رقراق 2003 ،
دار أبي رقراق 2005 ،
الدار الثقافية للنشر
2003،
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية
1998،
د.ن1966 ،
دار الخريف 2005،

دار المجد 2005 ،

 Z6996(1دار الخريف 2006،)2

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

حنون ( نانل)

حواتمة ،نايف
حواس ،زاهي
ّ

حوالة (يوسف بن أحمد)
حواله ( يوسف بن أحمد)

الحوت (بيان نويهض)
حوراني (ألبرت)
حوراني ( فيصل)

الحوري ( علي صالح)
الصغير ( علية عميرة)؛ محقق

الحيالي ( نزار إسماعيل)

حيدر (جمال)
حيدر ( محمود)
الخازن ( فيليب)

الخازن (وليم)
خالد (أحمد)
خالد ( أحمد)
خالد ( منصور)
خالد ( منصور)
الخالدي ( خالد يونس)

ملحمة جلجامش  :ترجمة النص المسماري مع
قصة موت جلجامش و التحليل اللغوي للنص
األكدي
اليسار العربي رؤيا النهوض الكبير (نقد
وتوقعات)
سنة حفائز 40

 Z6997دار الخريف 2006،

 Z8758نقوش عربية2010 ،
 Z 9048الدار المصرية اللبنانية،
2015

الحياة العلمية في افريقية "المغرب األدنى"
منذ اتمام الفتح وحتى منتصف الق .الخامس
 Z7835م .جامعة أم القرى2000 ،
الهـ.ج1.
الحياة العلمية في إفريقيّة " المغرب األدنى "  Z6254(1-جامعة أم القرى 2000 ،
)2
منذ إتمام الفتح و حتى منتصف القرن الخامس
الهجري
 Z1192مؤسسة الرسالة
وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية -1918
الفلسطينية 1979,
 :1939من أوراق أكرم زعيتر
 Z7849دار طالس1998 ،
تاريخ الشعوب العربية
 Z1190مركز األبحاث منظمة
الفكر السياسي الفلسطيني 1974-1964
التحرير الفلسطينية ،
1980
 Z2686دار الثقافة العربية ،
النور المبين في حصار السبعين
1990
 Z6346المعهد األعلى لتاريخ
حول الزيتونة  :الجين و المجتمع و الحركات
الحركة الوطنية 2003،
الوطنية في المغرب العربي  .أعمال الندوة
الدولية الحادية عشر المنعقدة بتونس يومي 5
و  6ماي 2002
 Z6042مركز اإلمارات للدراسات
دور حلف شمال األطلسي بعد إنتهاء الحرب
و البحوث اإلستراتيجة ،
الباردة
2003
المركز الثقافي العربي،
2008 Z7817
الغجر  :ذاكرة االسفار وسيرة العذاب
الدولة المستباحة  :من نهاية التاريخ إلى بداية  Z6366ر .الريس 2004 ،
الجغرافيا
 Z784/78دار الرائد اللبناني 1983 ،
مجموعة المحررات السياسية و المفوضات
6
الدولية عن سوريا و لبنان من سنة  1840إلى
سنة 1910
 Z8177دار المشرق1992،
الحضارة العبّاسية
 Z7325(1زخارف 2007،الزعيم فرحات حشاد  :حياته ونضاله وفكره
)2
وكتاباته
 Z6842منشورات زخارف ،
الهادي نويرة  :مسيرة مثقف مناضل و رجل
Edam publishing Z 902
السودان و النفق المظلم  :قصة الفساد و
limited ,1985
اإلستبداد
 Z6239(1دار األمين 1993 ،النخبة السودانية و إدمان الفشل
)2
 Z6166دائرة الثقافة و
اليهود تحت حكم المسلمين في األندلس ( -92
اإلعالم2002،
897هـ)
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الحالدي ( محمد فاروق)

المؤامرة الكبرى على بالد الشام  :دراسة
تحليلية للنصف األول من القرن العشرين

الخالدي (وليد)
خان ( مجيد)

دير ياسين  :الجمعة  9نيسان
الوسوم  :الرموز القبلية في المملكة العربية
السعودية
النظام العربي المعاصر  :قراءة الواقع و
استشفاف المستقبل
الحركة الحفيطية أو المغرب قبل فرض الحماية
الفرنسية  :الوضعية الداخلية..
تاريخ الهجرة اللبنانية

خدام ( عبد الحليم )
الخديمي(عالل)
خرباوي (الخوري باسيليون)
خربطلي (شكوان)

 Z 5845دار الروابي 2000،
مؤسسة الدراسات
 Z 7851الفلسطينية1999،
 Z 6998وزارة المعارف 2000 ،
 Z 6290الدار البيضاء ؛ المركز
الثقافي العربي 2003 ،
 Z 8224بيروت2009 ،
 Z 8277دار ومكتبة بيبليون2008،

الخربوطلي ( علي حسني)

سطور منسيّة في تاريخ الحجاز  :الحياة
االجتماعية في الحجاز
الدولة العربية اإلسالمية

Z 3075

خرفي (صالح)

الجزائر و األصالة الثورية

Z 3042

خريسات (صالح)
خريسات ( محمد عبد القادر)

تهذيب تاريخ الطبري  :تاريخ األمم والملوك
تقارير عن شرقي األردن عام 1934

Z7661
Z1139

تهذيب تاريخ الطبري  :تاريخ األمم والملوك
خريسات (صالح)
الدول الفيدرالية في العالم  :داسة في النظام
السياسي
خريسان ،باسم علي
الخزرجي ( موفق الدين أبو الحسن العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية
علي)
الخشن ( محمد عثمان )
الخشني ( أبو عبد هللا محمد بن
الحارث)
خضر (بشارة)
الخضري ( محمد)
الخضري ( محمد)

مستقبل الصراع العربي االسرائيلي و
استراتيجيات إقامة الدولة الفلسطينية
قضاة قرطبة
أوروبا من أجل المتوسط من مؤتمر برشلونة
إلى ق ّمة باريس (..)2008-1995
تاريخ األمم االسالمية  :الدولة العباسية
الدولة األموية

Z 8320

Z 7734
Z8621
Z230/23
1
Z 6134

 Z 795دار الكتاب اللبناني ،
1982
مركز دراسات الوحدة،
2010 Z 8047
 Z 8972دار بن رجب2004 ،
 Z 7106المكتبة العصرية 2005 ،

الخضيري ( زينب محمود)
الخضيري ( صالح بن عبد العزيز
بن عبد هللا)
خطاب ( محمود شيت)
الخطيب ( عبد الكريم محمود)

الهوت التاريخ عند القديس أوغسطين
عرعر

Z 6101
Z 6893

قادة فتح العراق و الجزيرة)
ينبع

Z 778
Z6881

الخطيب ( عبد هللا مهدي)

الحكم األموي في خراسان

Z1532

الخطيب (محمد)

تاريخ الحضارةالعربية
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دار مؤسسة
رسالن2009،
دار إحياء الكتب العربية ،
1960
الشركة الوطنية للنشر و
التوزيع
دار الفكر،د.ت.
منشورات الجامعة
األردنية 1987 ،
دار الفكر  ،د.ت.
تموز للطباعة والنشر،
2012
مركز الدراسات والبحوث
اليمني ؛ دار اآلداب ،
1991
دار قباء2001،

Z 7754

دار قباء 1998 ،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 2000 ،
دار الفكر 1977،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1993 ،
دار التربية ؛ مؤسسة
األعلمي 1975 ،
دار عالء الدين2008 ،
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الخطيب ( محمد)
الخطيب ( محمد)
الخطيب (محمد)
الخطيب (محمد)
الخطيب (محمد)
الخطيب (محمد)
الخطيب ( محمد كامل)
الخطيب ( مصطفى عقيل)
الخطيب البغدادي ( أبو بكر أحمد
بن علي)
الخطيبي (عبد الكريم)
خفاجي ( عبد المنعم)

حضارة أوروبا في العصور الوسطى
حضارة العرب في العصور القديمة
الحضارة الفينيقية
الحضارة الفينيقية
المجتمع العربي القديم
مصر أيام الفراعنة
تكوين النهضة العربية 2000-1800
التنافس الدولي في الخليج العربي -1622
1763
تاريخ بغداد أو مدينة السالم
المغرب العربي وقضايا الحداثة
معارك فاصلة في التاريخ اإلسالمي

Z 7222
Z 6865
Z 7772
Z 7830
Z 7744
Z 6585
Z 6226
Z 3088

 Z1012(1دار الكتاب العربي  ،دت)14
 Z 7826الجمل 2009 ،
 Z 5839الدار المصرية اللبنانية ،
1992
 Z 3389دار الوحدة 1982 ،
 Z 6801مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
2000
 Z 571الدار التونسية للنشر ،
1984

الخفيف( محمود)
الخفيفي ( جبريل محمد)

أحمد عرابي  :الزعيم المفترى عليه|
النظام الغربي في والية طرابلس الغرب :
1835-1912

خالف ( محمد عبد الوهاب)

قرطبة اإلسالمية في القرن الحادي عشر
الميالدي – الخامس الهجري  :الحياة
اإلقتصاديى و اإلجتماعية
العالقات بين الخالفة الموحدية و المشرق
اإلسالمي 936-524هـ
دراسات في حضارة المشرق العربي القديم

خليفة ( جمال محمد سالم)

محاوالت المواجهة العربية اإلسالمية ضد
الغزو الصليبي في المشرق العربي

Z 6753

الخليفة ( عبد هللا بن خالد)

البحرين عبر التاريخ  .ج1

Z 2633

خليفة ( عصام كمال)
خليفة ( محمد)
الخليفي ،عمار

في معترك القضية اللبنانية
وشل الطغيان
المنصف باي الملك الشهيد
ديمقراطية ،عولمة...وحروب :بين وهم
الحداثة ومأساة ما بعدها
العرب و القيادة  :بحث اجتماعي في معنى
السلطة و دور القائد
سحاب
ال
ناطحات
إلى
التراث
التراث العربي من
ّ

Z 1449
Z 6334
Z8637

خليل ( عادل عد الغفار)

اإلعالم و الرأي العام  :دراسة حول تطبيع
العالقات المصرية اإلسرائيلية
النّوبة ..االنسان والتاريخ
عماد الدين زنكي
مأساتنا في أفريقيا  :الحصار القاسي  ،وثائق
من تاريخنا المعاصر

خلف هللا ( ابتسام مرعي)
خليف ( بشار )

خليل (حسن)
خليل ( خليل أحمد)
خليل (خليل أحمد)

خليل ،عبد المجيد حسن
خليل ( عماد الدين)
خليل ( عماد الدين)
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دار عالء الدين 2006 ،
دار طالس 2005،
دار عالء الدين2007 ،
دار طالس 2005 ،
دار عالء الدين2008 ،
دار عالء الدين 2003 ،
م .اليازجي 2001 ،
المكتبة العصرية  ،د .ت

 Z 4344دار المعارف 1985،
Z6947

مركز اإلنماء الحضاري ،
2003
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
2000
م .الحكومية لوزارة
اإلعالم 1982 ،
دم :دن
دار قباء 2003 ،
مدياكوم2006 ،

 Z 8063دار الفارابي2010 ،
 Z 3636دار الحداثة 1985 ،
Z 8268
Z 6156
Z8897
Z 3026
Z 3008

المركز الثقافي
العربي2009،
مركز دراسات الوحدة
العربية 2003 ،
مكتبة مدبولي2013 ،
الدار العلمية 1971 ،
مؤسسة الرسالة 1988 ،
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خليل  ،نبيل
خمار ( قسطنطين)

ملف االنقالبات في الدول العربية المعاصرة
الموجز في تاريخ القضية الفلسطينية

Z 8539
Z 1523

الخماش ،رنا عبد العزيز

النظام السياسي التركي في عهد حزب العدالة
والتنمية 2014-2002
الشرق األوسط  :تحوالت استراتيجية
دراسة كيسنجر حول أفريقيا الجنوبية  :مذكرة
االمن القومي الدراسية 39
القدس في مواجهة الخطر

Z9283

خوري ( يوسف)

المشاريع الوحدوية العربية : 1989-1913
دراسة توثيقية

خواجة (محمد)
الخواص ( محمد أ)
الخوري ( شحادة)

الخولي (حسن صبري)
الخولي ( لطفي)
الخولي ( لطفي)

سياسة االستعمار والصهيونية تجاه فلسطين
في النصف األول من القرن العشرين
أوراق من الملف العربي  :مستقبل الصراع
العربي اإلسرائيلي عام 2000
مستقبل الصراع العربي اإلسرائيلي عام 2000

خياط (عبدهللا)
خياطة ( محمد وحيد)
الخياري ( أحمد بن ياسين)
خير الدين باشا التونسي

لمحات من الماضي  :مذكرات
فجر الحضارة في سومر
تاريخ معالم المدينة المنورة قديما و حديثا
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك

خير الدين (باشا) التونسي

أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك

خير الدين ( محمد)

مذكرات

خير هللا (جورج)
الخيرو (رمزية عبد الوهاب)

نهضة الجزيرة العربية
تجارة الخليج العربي وآثارها في الحياة
االقتصادية في منطقة الخليج والعراق منذ
صدر االسالم...
من تاريخ الحركة الثورية في العراق  :ثورة
 14تموز
أزمة بناء الدولة في لبنان
تاريخ الواليات المتحدة منذ1945

داالس ( روالن)

الحسين  :حياة على الحافة  :تاريخ ملك و
مملكة
التاريخ السياسي و اإلقتصادي إلفريقيا فيما
وراء الصحراء من نهاية القرن الخامس عشر
إلى بداية القرن الثامن عشر
الرحالة الروس في الشرق األوسط

خيري ( سعاد)
داغر ،ألبر
دافيز (دانيال ف)

الدالي ( الهادي المبروك)

دانتسينع ( ب .م) .
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Z 7830
Z 1595

دار الفارابي2008 ،
المكتب التجاري للطباعة
و النشر و التوزيع ،
1966
مركز دراسات الوحدة
العربية2016 ،
دار الفارابي2008 ،
دار الخلود  ،دت

 Z 6316دار الطليعة الجديدة ،
2001
 Z 6269مركز دراسات الوحدة
العربية 1990 ،

 Z 8013دار المعارف1973 ،
 Z 4244دار الفكر 1986 ،
 Z4245عيون 1988 ،

Z7846
Z 2236
Z 7150
Z 570

دارة الملك ع .العزيز،
2004
دار الحوار  ،دت
األمانة العامة 1999 ،
الدار التونسية للنشر،
1986
بيت الحكمة2013 ،

Z9157(1)2
 Z5834(1مؤسسة الضحى 2002،)2
 Z 7871دارة ع .العزيز2009،
 Z 3640بغداد  :دار الشؤون
الثقافية1987 ،
 Z 1645دار ابن خلدون 1980 ،
 Z 8831دار الطليعة2012 ،
 Z 3357الدار الدولية للنشر و
التوزيع1990,
 Z 6126األهلية 2001 ،
 Z 5810الدار المصرية اللبنانية ،
1999
 Z 7748دمشق :المدى2008 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
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دانيال ،هادي

أسئلة الفكر التونسي

 Z 8602نقوش عربية2010 ،

دانيال ،هادي

ثورات الفوضى الخالفة سالل فارغة
حروب المصالح الصهيو-أمريكية محرقة
البشرية
سبعة مؤرخين في العصور الوسطى

 Z 8658دار نقوش عربية2011 ،

دانيال ،هادي
داهموس (جوزيف)

الدّاود (بصيرة بنت ابراهيم)
داود ( محمد عيسى)
داوني (جالنقيل)
داوود (أحمد)
داوود (أحمد)
دايموند ،الري
الدّبش (أحمد)
الدّبش (أحمد)
الدّبش (أحمد)
الدبل ( محمد بن سعد)
دبّوسي ،محمد
الدجاني(أحمد صدقي)
الدخيل ( منى بنت عبد هللا بن
محمد)
ددلي ( دونالد.ر).
دراج ( أحمد السيد)

تاريخ التعليم في عهد الملك فيصل بن عبد
العزيز آل سعود
سر المؤامرة  :حتى ال يضربوا العراق و السد
العالي بالقنبلة النووية
أنطاكية القديمة
تاريخ سوريا القديم ...تصحيح وتحرير
الديمقراطية بين حقيقتها التاريخية وضجيج
الجوقات األطلسية
روح الديمقراطية  :الكفاح من أجل بناء
مجتمعات حرة
اختطاف أرشليم
كنعان وملوك بني اسرائيل في جزيرة العرب
اليمن الحضارة واالنسان :بحثا عن الجذور
منطقة الحريق
قادة المقاومة المسلحة في البالد التونسية عام
1881
بداية الصحوة العربية في مواجهة الغزوة
الصهيونية العنصرية
وثائق قرية العليا ( 1380-1365هـ-1945 /.
)1960
حضارة روما
الكعبة المشرفة سرة األرض ووسط الدنيا

Z8728
Z3842

Z 7783
Z6051

نقوش عربية2011 ،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب 1989,
دارة الملك عبد العزيز،
2008
مدبولي الصغير 2002،

 Z 7219دار نهضة مصر1967،
 Z 9084دار نينورتا 2012 ،
 Z8138دار الحصاد2007 ،
Z 9125
Z 9081
Z 7781
Z 9030
Z 6906
Z 8988
Z 1189
Z 6957
Z 1918
Z 5835

الشبكة العربية لألبحاث،
2014
محاكاة2013 ،
دمشق :خطوات2009 ،
النايا؛ محاكاة2013 ،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1988 ،
دار سحر؛ مركز النشر
الجامعي2014 ،
دار المستقبل
العربي1986,
مكتبة الملك فهد الوطنية
2005،
دار نهضة مصر 1979,
دار العلم و الثقافة 1999،

درادكه ،حلمي خليفة علي

يهود القدس في النصف األول من القرن التاسع
عشر  :دراسة اجتماعية اقتصادية
الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة

دوربيشيفا ( ل .م)
دروزة (محمد عزة)

Z 1641
السوسيولوجيا و التاريخ
Z3028(1حول الحركة العربية الحديثة  :تاريخ و
)2
مذكرات و تعليقات
العدوان االسرائيلي القديم والعدوان الصهيوني ) Z1621(1بيروت  :دار الكلمة ،
1979
الحديث على فلسطين وماجاورها
 Z1025(1المكتبة العصرية1981,العروبة في حقبة التقلب التركي من القرن
)3
الثالث إلى الثلث األول من القرن الرابع الهجري

درمولين (د.فان)

دروزة ( محمد عزة)
دروزة ( محمد عزة)

دروزيل (ج.ب)

التاريخ الدبلوماسي

Z 9017
Z 8211

مركز دراسات الوحدة
العر2014 ،.
دارة الملك ع .العزيز،
1999
دار الحداثة1981,
م .العصرية1950,

 Z907(1دار الفكر 1987-1978,)2

Page 44

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
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درويش ،علي ابراهيم

السياسة والدين في مرحلة تأسيس الدولة
الصفوية 1577-1501
الصهيونية و القضية الفلسطينية في الكونغرس
األمريكي 1945-1943
الخالفة الفاطمية بالمغرب ( 365-196هـ /
909-975م)
إشكاليات اإلنتشار في اإلسالم المبكر

دعفوس ( راضي)

التاريخ العربي واالسالمي في القرن األول
وبداية القرن الثاني للهجرة...
الحروب والفتن والثورات في القرن األول
وبداية الق.الثاني للهـ

دعفوس ( راضي)

المشرق االسالمي من الثورة على عثمان إلى
الثورة العباسية
المادية التاريخية بين الوهم و الواقع:نقد كتاب
المادية التاريخية و الوعي القومي عند العرب

الدسوقي ( عاصم)
الدشراوي (فرحات)
دعفوس ( راضي)

دعفوس ( راضي)

دغيم(محمود السيد)

دفتري (فرهاد)
دفتري (فرهاد)
دفتري ( فرهاد)
دلو(برهان الدين)

دلو ( برهان الدين)
دلول (محسن)
دندش(عصمت عبد اللطيف)

دندش(عصمت عبد اللطيف)

الدّهاس (فواز علي)
الدهبي ( إدوار غالي)
دهبي ( عبد الحق)

دهمان (محمد أحمد)

دهمان (محمد أحمد)

Z 8894
Z 7006
Z 6511
Z5814
Z 7689
Z 8937

 Z 8497مركز النشر الجامعي،
2011
 Z 2544دار الحداثة1986,

االسماعيليون في العصر الوسيط تاريخهم
Z 811
وفكرهم
Z9279
االسماعيليون :تاريخهم وعقائدهم
Z 6671
مختصر من تاريخ اإلسماعيليين
جزيرة العرب قبل اإلسالم  :التاريخ اإلقتصادي Z2405(1-
)2
,اإلجتماعي  ,الثقافي  ,و السياسي
مساهمة في إعادة كتابة التاريخ العربي -
اإلسالمي
أمريكا االمبراطورية المططربة  :هل يصلح
األندلس في نهاية المرابطين و مستهل
االموحدين عصر الطوائف الثاني -510
546هـ:تاريخ سياسي و حضارة
دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب
افريقيا 515-430هـ 1121-1038 /م مع نشر
و تحقيق رسائل أبي بكر بن العربي
مروان بن الحكم مؤسس الفرع المرواني في
الدولة األموية
النموذج المصري للوحدة الوطنية
قضية الصحراء المغربية و مخطط التسوية
األممي  :دراسة قانونية و سياسية في مسارات
التسوية في نطاق المنظمات الدولية
في رحاب دمشق  :دراسات عن أهم أماكنها
األثرية و مقاالت عن أهم حوادثها المجهولة و
أبحاث ثقافية
والدة دمشق في عهد المماليك
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المركز العربي لألبحاث،
2013
دارة الملك عد العزيز ،
1983
دار الغرب اإلسالمي ،
1994
مركز النشر الجامعي ،
2002
مركز النشر الجامعي،
2009
تونس :مخبر العالم
العربي االسالمي2013 ،

دار المدى1999،
دار الساقي2014 ،
دار المدى 2001،
دار الفارابي1989,

 Z740/66دار الفارابي 2001،
10
 Z 7914دار الفارابي 2009،
 Z 2595دار الغرب اإلسالمي ,
1988
 Z 2202دار الغرب
اإلسالمي1988,
 Z 8186مكة المكرمة2005 ،
 Z 6229دار قباء 1998،
 Z 6622دار أبي رقراق 2003 ،

 Z 2484دار الفكر1982,

Z

دار الفكر 1984 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

دوبراتشينسكي (يان)
دورتشميد ( اريك)
الدوري ( ابراهيم ياس خضير)
،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

الدوري ( عبد العزيز)
،،
،،
،،

،،

،،
،،

،،
،،

،،

،،

دوزي ( رينهرت)
دونان ،هنري؛ تحقيق السنوسي،
محمد العربي
دوتسال ( والتر)

دوس (فرانسو)
الدوسري ( ابراهيم بن صالح بن
راشد المجادعة)
الدوسري (حمساء بنت حببش)
الدوسري (شعيب بن عبد الحميد
بن سالم)
الدوسري ( شعيب بن عبد الحميد
بن سالم)
الدوسري ( نادية وليد)
دوشنغارا ( دوسيتال باريوس)
دوطي (إدمون)

Z7836(1) 5دار الحصاد 2007،
 Z 6636دار المدى للثقافة و النشر
2002 ،
 Z 666دار الرشيد للنشر 1982 ,

أوروبا والمسيحية
دور الصدفة و الغباء في تغيير مجرى التاريخ
 :العامل الحاسم
عبد الرحمان الداخل في األندلس و سياسته
الداخلية و الخرجية
أوراق في التاريخ والحضارة  :اوراق في
التاريخ االقتصادي وواالجتماعي
أوراق في التاريخ والحضارة  :أوراق في
التاريخ العربي االسالمي
أوراق في التاريخ والحضارة  :اوراق علم
التأريخ
أوراق في التاريخ والحضارة  :اوراق في الفكر
والثقافة
الجذور التاريخية للقومية العربية
العصر العباسي األول  :دراسة في التاريخ
السياسي و اإلداري و المالي
مقدمة في تاريخ صدر اإلسالم

Z 6976

مقدمة في التاريخ اإلقتصادي العربي
نشأة علم التاريخ عند العرب

Z 1525
Z 6978

دراسات في العصور العباسية المتألخرة
نظرات في تاريخ الغسالم  :عصر صدر اإلسالم
و ملوك الطوائف في األندلس
مذ ّكرة عن إيالة تونس ()1857-1856
مالمح من الثقافة التقليدية لمنطقة عسير (
دراسة إثنوغرافية)
التاريخ المفتت  :من الحولياتت إلى التاريخ
الجديد
األفالج

العالقات بين مصر والحجداز 1594-1517
إمتاع السامر بتكملة متعة النّاظر  :القسم
الثاني من الج1.
إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر
محاوالت التدخل الروسي في الخليج العربي
1297-1325هـ
لو أعطي لي حق الكالم  :مذكرات زوجة عامل
في المناجم البوليفية
السحر والدين من افريقيا الشمالية
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مركز دراسات الوحدة،
2009 Z 7807
2007 Z 7090
2009 Z 7910
2007 Z 7968
Z 7252

Z 7265
Z7241
Z 8855

مركز الوحدة العربية ،
2006
مركز دراسات الوحدة
العربية 2005،
دار الطليعة 1987،
مركز دراسات الوحدة
العربية 2005 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2007 ،
دار و مكتبة بيبليون ،
2005
دار سحر2012 ،

 Z 7049التراث 2002 ،

Z 7821
Z 6871

Z 8286
Z 7204
Z 7090
Z 6989
Z 2650

المنظمة العر.
للترجمة؛2009،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1997 ،
دارة الملك ع .العزيز،
2010
دارة الملك عبد
العزيز2006،
دارة الملك عبد العزيز ،
2006
دارة الملك عبد العزيز ،
2001
وزارة الثقافة 1985 ,

 Z 7854الرباط 2008،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

دوفيز ( ميشيل)
دوكتون (بول فينياي)
دوكورانسي ( لويس)
دوكونت (جان ميشال)
الدوالتي(عبد العزيز)
الدوالتي(عبد العزيز)
دوموباشان (غي)
دونان ،هنري

أوروبا و العالم في نهاية القرن الثامن عشر .
ج1
جرائم االستعمار الفرنسي في عهد الجمهورية
الثالثة  .عرق البرنوس
الوهابيون  :تاريخ ما أهمله التاريخ
الديمقراطية
ّ
الفخار والخزف في تونس

 Z 2058دار الحقيقة1980,
 Z 7535تونس  :المغاربية2008،
Z 6518
Z 8156
Z8913

رياض الريس 2003 ،
دار بترا2009 ،
المعهد القومي لآلثار،
1979
سراس للنشر 1981,
دار المدى2004 ،
الم .العصرية2012 ،

Z 8536
Z 3076
Z 8166
Z 1886

دار الفارابي 2008 ،
دم :دن
دار ال ّراي2007 ،
معهد البحوث و الدراسات
العربية1984,
مكتبة الثقافة الدينية،
2006
م .مؤ .المدينة المنورة،
2003
دار المستقبل
العربي1984,
مؤسسة األبحاث
العربية,دار البيادر للنشر
1987,

مدينة تونس في العهد الحفصي
من تونس إلى القيروان
اإليالة التونسية سنة 1958
البيان الشيوعي  :النص الكامل مع دراسة
وتحليل
الدولة اإلسالمية تاريخها و حضارتها
انطالحية القديمة
تطور الحركة الوطنية في السودان ( دراسة
وثائقية)
تاريخ العرب في اسبانيا

Z 8114

دياب (محمد صادق)
الديب ( فتحي)

جدّة  :التاريخ والحياة االجتماعية
عبد الناصر و ثورة الجزائر

Z7842
Z2181

ديب(ماريوس كامل)

السياسة الحزبية في مصر  :الوفد و خصومه
,1919-1939مع فصل خاص عن الوفد الجديد
و مستقبل النظام الساسي التعددي في مصر

Z 1207

دي خويه (ميكال يان)

القرامطة نشأتهم  ,دولتهم  ,و ععالقاتهم
بالفاطميين
التاريخ الدبلوماسي في القرن العشرين

 Z 2399دار ابن خلدون 1986 ,

دونكر  ،هرمان
العبادي ( عبد الحميد)
دووني (غالفيل)
دياب ( أحمد ابراهيم)
دياب (محمد)

ديروزيل ( ج  .ب)
ديسو ( رينيه)
ديغول ( شارل)
دي كاردي( ب).
دي كاردي (ب) .
دي كاردي ( ب)
ديليتش ( فريدريك)
الديماسي  ،مروان
ديمتري ( أديب)

Z 459
Z 7875
Z8711

 Z2234(1دار المنصور1985,)2
 Z 2545دار الحداثة 1985 ,
العرب في سوريا قبل اإلسالم
 Z860/86طالس 1984 ,
مذكرات الحرب
2
 Z 2940وزارة التراث القومي و
أعمال التنقيب و الدراسة في المنطقة الشرقية
الثقافة 1983 ,
في سلطنة عمان في عام 1976
 Z 3001وزارة التراث القومي و
أعمال التنقيب في منطقتي طوى سليم و طوى
الثقافة 1984,
سعيد في المنطقة الشرقية عام 1978
محصالت العينات األثرية التي عثر عليها على  Z 2939وزارة التراث القومي و
الثقافة1894,
سطح األرض
 Z 2017العربي للطباعة و النشر
بابل و الكتاب المقدس
و التوزيع 1987,
 Z 8430دار م .علي2011 ،
الشرعية الدستورية والمشروعية الثورية :
(الصراع والتصدم..من خالل  14جانفي)
 Z 6621المدى 2002 ،
دكتاتورية رأس المال
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الماضي و الحاضر و الشخصي  :العائلة و
دورة الحياة في التريخ األمريكي
قصة الحضارة ( مج  : )11عصر نابوليون
تارخ الحضارة األروبية من  1799إلى 1815

 Z 3384مركز الكتب
األردني1989,
 Z6241(1المجمع الثقافي ؛ دارالجيل 2002 ،
)2

ديمس ( جون)

ديغول( شارل)

مذكرات الحرب

ديوك ( ديفيد)

نزعة التفوق اليهودية صحوتي على المسألة
اليهودية
بدايات الحضارة
تراث وشخصيات من األندلس

 Z860/86دمشق  :طالس1984 ،
2
Spragency,2006 Z 7211

ديورانت ( ول وايريل)

الذنّون ،عبد الحكيم
ذنون طه(عبد الواحد)
الذهبي (الحافظ)
الذوادي ( زهير)
،،

،،

،،
،،

،،
،،

الذويبي ( خليفة – محمد)

العبر في خبر من غبر
اإلستعمار و تأسيس الحركة اإلصالحية
الوطنية التونسية
تحوالت العمل الوطني التونسي في السنوات
الثالثين 1939-1929
تطور الحركة الوطنية التونسية
الوطنية وهاجس التاريخ في فكر الشيخ عبد
العزيز الثعالبي
األوضاع العسكرية في طرابلس الغرب قبيل
اإلحتالل الفيطالي 1991-1881 :

بحار
الذيب (سليمان بن عبد الرحمان) دراسة لنقوش ثمودية من جبّة ّ
الذيب (سليمان بن عبد الرحمان) مد ّونة النقوش النبطيّة في المملكة العربية
السعودية
الذييب ( سليمان بن عبد الرحمان) نقوش ثمودية من المملكة العربية السعودية
،،

 Z 8916دار عالء الدين2009 ،
 Z 8054دار المنار2009 ،
 Z 7928دار الكتب العلمية1985 ،
 Z 7098األطلسية للنشر 2006 ،
 Z 6497االطلسية للنشر 2003 ،
 Z 1527دار التقدم,د.ت
 Z 1686سراس361169 ،
Z 6767

Z 6856
Z 8358
Z 6920

،،

مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية
1999،
دار المعارف 1982،
دارة الملك ع .العزيز،
2010
مكتبة الملك فهد الوطنية
1999 ،
مكتبة الملك فهد الوطنية،
2007
الزهراء لإلعالم العربي ,
1987
دار األمين د.ت
منشورات اتحاد كتاب و
أدباء اإلمارات 1989,

نقوش تيماء اآلرامية
و تذكروا من األندلس اإلبادة

Z 7991
Z 1914

راجع ( أبو القاسم عمر)
راشد ( علي محمد)

ترنسلفانيا  :متى يبدأ المستقبل ؟
اإلتفاقيات السياسية و اإلقتصادية بين امارات
ساحل عمان و بريطانيا 1971-1806

Z 6236
Z 3093

راديس (بيتي)
الرافعي ( مصطفى)

فتح بالد الغال  :بوليوس قيصر
حضارة العرب

 Z 7919دار عالء الدين2007 ،
 Z 544دار الكتاب اللبناني 1981,

رالي (أغسطس)
رامونيه (اينياسيو)

م ّكة المك ّرمة في عيون رحالة نصارى
حروب القرن الواحد والعشرين (مخاوف
ومخاطر جديدة)
أيّام جربة وأهاليها
القضية الفلسطينية و الصراع العربي

رائف ( أحمد )

الرايس (فؤاد)
ّ
ربابعة (غازي)
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Z 7990
Z 7221
Z 7816
Z 2451

دارة الملك ع .العزيز،
1430هـ
بيروت  :دار
التنوير2007،
د.ن2007،.
دار الكرمل 1987 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الربيعة ( سعد بن أحمد)
الربيعي ( إسماعيل نوري)

،،

،،

الربيعي ( فاضل)
الربيعي ( فاضل)
الربيعي ( فاضل)
الربيعي ( فاضل)
الربيعي ( فاضل)
جي (محمد) ؛ مترجم

الرحمون (أحمد عوض)
الرحموني ( محمد الشريف)
ردفورد ( دونالدب)
رزق ( عاصم محمد)
رزوق ( محمد)
رستون ( جيمس  ،اإلبن)

ربيع العربان  :أضواء عن أسباب ثورة علي
بن غذا
رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد
الحرام
مفهوم التاريخ عند العرب

نبالء و دراويش  :تاريخ الحروب الصليبية
1095-1291
أبطال بال تاريخ  :الميثولوجيا االغريقية
واألساطير العربية
أسطورة عبور األردن وسقوط أريحا :من
اخترع هذا التاريخ؟
شقيقات قريش  :األنساب  ،الزواج و الطعام
في المووث العربي
العسل والدم من عنف الدولة إلى دولة العنف
المسيح العربي :النصرانية في الجزيرة العربية
والصراع البيزنطي-الفارس
رحلة األسير مويط
جذورنا  :دراسة موسوعية في الكون والتطور
واالنسان
نظام الشرطة في اإلسالم إلى أواحر القرن
الرابع الهجري
مصر و كنعان و إسرائيل في التاريخ القديم
خانقاوات الصوفية في مصر في العصرين
األيوبي و المملوكي ( 923-567هـ)
األندلسيون و هجراتهم الى المغرب خالل
القرنين 17-16
مقاتلون في سبيل هللا  :صالح الدين األيوبي و
ريتشارد قلب األسد و الحملة الصليبية الثالثة

الرشيد ( عبد العزيز)
الرشيد ( عبدهللا بن محمد)

تاريخ الكويت
الرس

رشيد ( عبد الوهاب حميد)

التحول الديمقراطي و المجتمع المدني "
مناقشة فكرية و أمثلة لتجارب دولية"
حضارة وادي الرافدين " ميز و بوتاميا"
العقيدة الدينية  ..الحياة اإلجتماعية ..األفكار
الفلسفية
العراق المعاصر
مستقبل العراق  :الفرص الضائعة و الخيارات
المتاحة

،،

،،

،،
،،

،،
،،
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 Z 3360دار الكرمل 1987 ،
 Z 7045دارة الملك عبد العزيز ،
2004
 Z 6800مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
2000
 Z 6364األهلية 2003،
 Z 7621دمشق  :دار الفرقد،
2005
 Z 9134جداول2014 ،
 Z 6216ر .الريس 2002 ،
 Z 8220دار الفرقد2008 ،
 Z 9210رياض الريس2009 ،
 Z 3087مركز الدراسات و
البحوث العلوية 1990 ،
Z 7856
Z 4735
Z 6948
Z 5901

دار عالء الدين 2007،
الدار العربية للكتاب ،
1983
دار السوسن 2005،
مكتبة مدبولي 1997 ،

 Z 2597أفريقا الشرق 1998،
 Z 6240مكتبة العبيكان 2002 ،

 Z 774دارمكتبة الحياة  ،د.ت
 Z 6905الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1988 ،
 Z 6677المدى 2003،
 Z 6676المدى 2004 ،

 Z6679المدى 2002 ،
 Z4780دار المدى 1997 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

رشيد ( فايز )
رشيد ( فوزي)
الرشيد ( مضاوي)
،،
،،
رشيد (هارون هاشم)
الرشيات ( شفيق)
رصاص ،محمد سيد
الرصاع ( أبو عبد هللا محمد)
رضوان (وليد)
رضوان (وليد)

رعد ( انعام)
رعد (أنعام)
رمضان ( بشير محمد)

رمضان ( عبد العظيم)

الرميحي (محمد)
رندل( جوناثان )

رنسيمان ،ستيفن
الرهيمي ،فالح أمين
رو (جورج)
الرواتبي  ،عاطف صالح
ّ
روبان (موريس)
روتن ( مارغريت)
روجان ،يوجين؛ ترجمة الجندي،
محمد ابراهيم
روجرز ( ب.ج)
روزنبرج ( ارتور)

تزويج التاريخ في الرد على كتاب نتنياهو مكان
تحت الشمس
الفكر عبر التاريخ
تاريخ العربية بين القديم و الحديث
السياسة في واحة عربية  :إمارة آال الرشيد

 Z6981دار قباء1998،
 Z4170سينا للنشر 1995 ،
 Z6208دار الساقي 2002 ،
 Z6109دار الساقي 1998 ،

 Z712دار سراس1980 ،
جامعة الدول العربية
 Z6497مركز دراسات الوحدة
فلسطين تاريخا  ..و عبرة  ..ومصيرا
العربية 1991 ،
 Z 9044جداول2013 ،
اإلخوان المسلمون وإيران
 Z3699المكتبة العتيقة ،د ت
فهرست الرصاع
تركيا بين العلمانية واإلسالم في النصف الثاني  Z7366شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر2006،
من القرن العشرين 2000-1950 :م
 Z 7358شركة المطبوعات
العالقات العربية-التركية  :دور اليهود
للتوزيع والنشر2006،
والتحالفات الدولية واإلقليمية و في العالقات
العربية التركية ..
 Z 880دار المسيرة 1982 ،
حرب وجود ال حرب حدود
 Z 7402شركة المطبوعات
صهيونية الشرق أوسطيّة من هرتزل إلى
ال ّ
ّ
للتوزيع والنشر1998،
بيريز إلى النّفق والخطة المحاكمة
 Z 6765مركز جهاد الليبيين
القيادة و اإلمداد في حركة الجهاد الليبي
للدراسات التاريخية
1999،
 Z 3404مكتبة مدبولي 1989،
مذكرات السياسيين و الزعماء في مصر
1981 /1891
الخليج  : 2025دراسات في مستقبل مجلس
 Z 7860دار الساقي2009،
التعاون
حرب األلف سنة حتى آخر مسيحي  :أمراء  Z 794د م  :دن
الحرب المسيحيونو المغامرة اإلسرائيلية في
لبنان
تاريخ الحروب الصليبية  :الحرب األولى وقيام  Z8784(1-دار الثقافة1993 ،
)3
مملكة بيت المقدس
 Z8630تموز للطباعة والنشر،
أمركة العالم وليس عولمته
2012
Z 526
العراق القديم
 Z 8428دار م .علي2011 ،
أي نظام سياسي لتونس ما بعد الثورة
 Z 8223المركز الثقافي العربي،
تاريخ األفكار السياسية المقارن
2004
 Z 2386منشورات عويدات ،
تاريخ بابل
1984
 Z 9059مؤسسة هنداوي2014 ،
العرب من الفتوحات العثمانية إلى الحاضر
تاريخ العالقات اال نجليزية  -المغربية حتى
عام 1900
الديمقراطية األوروبية بين 1933-1845
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 Z 2914دار الثقافة 1981 ،
Z 782

منشورات وزارة الثقافة ،
1984

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

روزنتال ،فرانز

علم التأريخ عند المسلمين

Z9280

روسي ،مايكل

نقمة النفط :كيف تؤثر الثروة النفطية على نمو
األمم
فرانكلين رزفيلت خطبه ورسائله
عرض للوقائع التناريخية البرقاوية  :التاريخ
الكرونولوجي لبرقة ()1911-1551

Z 9067

روش ( بازيل)
روفيري ( األب فرانشيسكو)

Z 2053
Z 6781

روكز ( يوسف)

افريقيا السوداء  :سياسة و حضارة

Z 2228

رولفس ( غير هارد)

رحلة الكفرة  :تقارير عن رحلته من طرابلس
إلى الكفرة عبر بني وليد و سركنة وهون و
ودان و بنغازي
رحلة من طرابلس إلى اإلسكندرية  :تقارير عن
رحلته من طرابلس إلى اإلسكندرية عبر
بنغازي و الجبل األخضر ...
تاريخ القرن العشرين

Z 6778

Z 2472

رونوفن ( بيير )

مدخل الى تاريخ العالقات الدولية

Z 1375

رؤوف ،وفيق

العرب وطبائع السلطة كواليس الشرعية
المتضاربة
الوجه
اتفاقيات المياه في أوسلو  : 2تفادي كارثة و
شيكة

Z8901

رولفس ( غيرهارد)

رونوفن ( بيير)

الرويثي (محمد أحمد)
روير ( ألوين)

الرويشد ( عبد الرحمان سليمان)
الرويشد ( عبد الرحمان سليمان)

تاريخ الراية السعودية  :أعالم وأوسمة
قصر الحكم في الرياض  :أصالة الماضي و
روعة الحاضر
الحروب في العالم  :اإلتجاهات العالمية و
مستقبل الشرق األوسط

ريازانوف ( د).
رياض ( محمد)

محاضرات في تاريخ الماركسية
االنسان  :دراسة في النوع و الحضارة

رياض ( محمود)

مذكرات

رياض ( محمود)

مذكرات

الريحاني ( أمين)
ريدان ،جلول

تحدر البلشفية
حسن حسني عبد الوهاب 1968-1883

ري ( جيمس لي)

Z 6731

Z 6885
Z 5978

Z 8219
Z 5794
Z 5956

Z 1517
Z 2438
Z2213(1)3
Z3536(1)3
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دار المدار
االسالمي2017،
منتدى العالقات العربية
الدولية2014 ،
دار المعرفة 1957 ،
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
2003
المؤسسة الجامعية
للدراسات و النشر و
التوزيع 1986 ،
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
2000
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
2002
دار الفكر المعاصر ؛ دار
الفكر 1980 ،
منشورات بحر المتوسط ؛
منشورات عويدات ،
1982
بيروت:منتدى
المعارف2013،
الرياض1994،
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث الإلستراتيجية
2001 ،
مكتبة الملك فهد2007،
م .دار السبل 1992 ،
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث الغستراتيجية
1998،
دار الطليعة 1979 ،
دار النهضة العربية ،
1974
دار المستقبل العربي ،
1985
المؤسسة العربية
للدراسات والنشر 1987،

 Z 2394دار الفارابي 1988 ،
 Z8837نيرفانا2010 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

ريد ( دونالد إ م ) .
الريس ( رياض نجيب )
الريماوي ( عبد هللا)
الريماوي ( عبد هللا)

المحامون و السياسة في العالم العربي :
1980-1960
مصاحف و سيوف  :إيران من الشاهنشاهية
إلى الخاتمية
القومية و الوحدة في الحركة القومية العربية
الحديثة
المنطق الثوري للحركة القومية العربية الحديثة

 Z 6207روز اليوسف  ،د ت
 Z 5831ر .الريس 2000 ،
 Z 2486دار المعرفة 1961 ،
 Z 3037دار المعرفة 1961 ،

ريمون ( أندريه)
ريمون ( جان)

المدن العربية الكبرى في العصر العثماني
التذكرة في أصل الوهابين و دولتهم

رينو ( جوزيف)

الفتوحات االسالمية في فرنسا و ايطاليا و
سويسرا في القرون الثامن و التاسع و العاشر
الميالدي
مدخل إلى تاريخ العالقات الدولية
اليهود في بالد المغرب األقصى في عهد
المرينيين و الوطاسيين
أضواء على الحركة النقابية في العالم

Z 2447

زابوروف (ميخائيل)
زاد ( زلمي خليل)

سيف والصليب
بال ّ
التقييم اإلستراتيجي

Z 8190
Z 6151

زاماروفسكي ( ف)

أصحاب الجاللة ـ األهرامات

Z 2018

ّ
الزامل (عبد هللا)
الزاهي ( نورالدين)

نجاحات من الصحراء.ج1.
الزاوية و الحزب :اإلسالم و السياسة في
المجتمع المغربي

Z 8221
Z 6409

ال ّزاوي (الطاهر أحمد)
،،
،،
،،
،،

أعالم ليبيا
تاريخ الفتح العربي في ليبيا
جهاد األبطال
عمر المختار  :الحلقة األخيرة من الجهاد
الوطني في ليبيا
رمز الراعي في بالد الرافدين و نشوء فكرة
السلطة و الملكية

رينوقان (بيير)
ريـه ( عطا علي محمد شحاته)
ريو ( لوسيان)

،،
،،
زايبرت ( الزة)

الزبيدي ( عمر بن محمد المجدوب احتالل منطقة تجمع المجاهدين ببني وليد و ما
حولها 1923م
بن حسين)
تاريخ التعليم بقرنقة خالل الفترة االستعمارية
ّ
()1888-1955
الزبيدي (علي)
ترويح القلوب بذكر بني أيّوب
الزبيدي (المرتضى)
الزبيري ( محمد العربي)

التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة
ما بين  1792و 1830
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 Z 3650دار الفكر 1991،
 Z 7059دارة الملك عبد العزيز ،
2003
 Z 1606دار الحداثة 1984 ،

Z 1375
Z 5379

Z 7976
Z 7814
Z 7889
Z 7880
Z 2019

Z 3056

Z 7729
Z 8288
Z 1917

بيروت :المتوسط1982،
دار الكلمة ؛ دار الشفيق
1999،
منشورات وزارة الثقافة ،
1989
دار الراي2006 ،
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية ،
1997
دار السوسن  ,دار الكلمة
1999,
الرياض 1998،
أفريقيا الشرق 2001 ,
دار المدار
االسالمي2004،
دار المدار 2004،
دار المدار 2003 ،
دار المدار
االسالمي2004،
العربي للطباعة و النشر
و التوزيع 1988 ,
مركز جهاد الليبيين
1988,
كلية اآلداب بصفاقس،
2008
مكتبو الثقافة بالظاهر،
د.ت.
المؤسسة الوطنية للكتاب
1984 ,

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

،،

،،

الثورة الجزائرية في عامها األول

،،

،،

الكفاح المسلح في عهد األمير عبد القادر

 Z 746المؤسسة الوطنية للكتاب
1984 ,
 Z 855الشركة الوطنية للنشر -
المؤسسة الجزائرية،
1982
 Z8866مركز دراسات الوحدة
العربية2012،

زرنوقة ،صالح سالم

أنماط انتقال السلطة في الوطن العربي (منذ
االستقالل وحتى بداية ربيع الثورات العربية)

الزريبي ( الهادي)

أصول البربر العربية

زريق (برهان)
الزعفراني ( حاييم)

الحرية والدّيمقراطية في
إمكانات ومكانة
ّ
المشروع النّهضوي العربي ال ّراهن "رؤية
استشرافية)
يهود األندلس و المغرب

الزغل ( حامد)
زغيب ( ياسر)

جبل الثورة  :ذكريات مناضل
فلسطين  1948الهوية و الواقع و المستقبل

الزغيبي ( أحمد بن عبد هللا بن
ابراهيم)
زفلمة ( أنور)
زكار ( سهيل)

Z6242(1العنصرية اليهودية و آثارها في المجتمع
)4
اإلسالمي و الموقف منها ..
 Z 5898مكتبة مدبولي 1995 ،
المماليك في مصر
الجامع في أخبار القرامطة في األحساء  ،الشام  Z3134(1-دار حسان 1987 ،
)2
 ،العراق  ،اليمن
 Z 1519دار الفكر 1983 ,
المدفعية عند العرب  :دراسات في التاريخ و
العقيدة القتالية
 Z 5929مكتبة مدبولي 1997 ،
مفتاح اللغة المصرية القديمة و أنواع
خطوطها و أهم إشاراتها و مبادئ اللغتين
القبطية و العبرية
 Z 8204دار رسالن2008 ،
القرى والبلدان في جنوب بالد الشام
،،
،، Z 8207
المشاهد واآلثار في بالد الشام
مبدأ التّوازن في السياسة الدولية  :الطريق إلى  Z 8225اتحاد الكتّب العرب2009 ،
نظام دولي إنساني جديد
 Z 6570مركز األهرام للترجمة و
من الثورة إلى القوة  :الجذور الفريدة لدور
النشر 1999،
أمريكا العالمي
 Z8651مركز دراسات الوحدة
االقتصاد السياسي للتخلف مع إشارة خاصة
العربية2012 ،
إلى السودان وفنزويال
 Z 6528المؤسسة العربية
إمبراطوية الشر الجديدة
للدراسات و النشر ،
2003
 Z 2896دار الغرب راإلسالمي
تونس في عهد المنصف باي ( 1942ـ)1943
1989,
مراجعات في وعي النهضة  :تونس القرن  Z 8170 19الدار المتوسطية2009 ،
نموذجا
 Z 5889مكتبة مدبولي 1991 ،
تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق

زكار ( سهير)
زكري ( أنطون)

زكريا (أحمد وصفي)
زكريا (أحمد وصفي)
زكري (جاسم محمد)
زكريا ( فريد)
زكي ،محمد عادل
زلوم ( عبد الحي يحيى)

الزمرلي ( الصادق)
الزمرلي (عبد الحق)
زند ( عزيز)
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 Z4277التعاضدية العمالية
للطباعة و النشر 1989,

Z 7753
Z6654(1)2
Z 6524
Z 6685

دار عالء الدين2008 ،
م  .النجاح الجديدة ,
2000
سراس للنشر 2001 ,
مركز باحث للدراسات
2004،
مكتبة العبيكان 1998 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

زهدي (بشير)
زهران ( جمال علي)
الزهراني ( حصة بنت جمعان
الهاللي )
الزهراني ( محمد مسفر)

مدينة األرامل  :المرأة العراقية في مسيرة
التحرير
اإلسالم منذ اإلنطالقة األولى إلى نهاية الدولة
األموية  13ق هـ ـ 132هـ
دمشق  :المدينة العربية المتجددة للشباب
أزمات النظام العربي و آليات المواجهة
الحياة اإلجتماعية و اإقتصادية في الدولة
السعودية الثانية ( 1309-1240هـ)
بالد زهران

Z 6912

الزهيري ( قاسم)

جنيف و العالم العربي

Z 2522

زنكة (هيفاء)
زنيبر ( محمد)

مركز دراسات الوحدة
 Z 7932العربية2008 ،
 Z 677د.م  :دت
Z 8258
Z 5801
Z7025

الزواري ( علي)

صفاقس

Z 6526

دار الفرقد2009 ،
دار الشروق 2001 ،
دارة الملك عبد العزيز)
2004،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1988 ،
شركة النشر و التوزيع
1988،
دار الجنوب للنشر 1980،

الزواري ،رضا
زودن ( ف .فون)
زون يان (تشانغ)

صراع في تونس 1980-1956
ال ّ
مدخل إلى حضارات الشرق القديم
االتصاالت الودية المتبادلة بين الصين وعمان
عبر التاريخ
التطور التاريخي لألسرة في الحجاز في القرنين
األول والثاني الهجريين

Z 8960
Z 6552
Z 2935

دار صامد2009 ،
دار المدى 2003،
مسقط  :وزارة التراث
القومي،د.ت.
دارة الملك عبد
العزيز1999،
كلية اآلداب
بصفاقس2008،
رياض الريس1989 ،
رياض الريس1994 ،
دار دمشق 1980 ,

الزويد (هدى بنت فهد بن محمد)

زويص (سمير)
زيادة (نقوال)
زيادة (نقوال)
زيتون ( عادل)
زيتون  ،محمد محمد
زيتون  ،محمد محمد
زيج( أوزفالد)
زيدان ( جرجي)
،،

،،

،،
،،
زيدان ( محمود)

الهجرة غير الشرعية إلى ايطاليا
شاميات  :دراسات في الحضارة والتاريخ
عربيات  :حضارة ولغة
العالقات اإلقتصادية بين الشرق و الغرب في
العصور الوسطى
القيروان ودورها في الحضارة االسالمية
المسلمون في الشرق األقصى  :الفليبين-
أندونيسيا  -ماليزيا
المؤسسات السياسية السويسرية

Z 7409

Z 7943
Z 7655
Z 7666
Z 848

 Z8590دار المنار1988 ،
 Z 1509دار الوفاء1985 ،

 Z 3432المؤسسة الثقافية
السويسرية1990،
 Z1024(1دار مكتبة الحياة  ,د.تتاريخ التمدن اإلسالمي
)2
تاريخ مصر الحديث ؛ مع فذلكة في تاريخ مصر  Z5885مكتبة مدبولي 1991،
القديم .ج1
 Z 1579دار مكتبة الحياة1979 ,
العرب قبل اإلسالم
 Z 4351دار الفكر اللبناني 1992 ,
هنيبعل

الزيدي ( علي)

الزيتونيون :دورهم في الحركة الوطنية
التونسية من 1904إلى 1945

الزيدي ،كاظم عبد هللا عطية
الزيدي ( مفيد)

بالد سوخو في الكتابات المسمارية
عبد العزيز آل سعود و بريطانيا  :دراسة في
السياسة البريطانية تجاه إمارة نجد -1915
1927
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 Z 7249مكتبة عالء الجدين ؛
كلية الآلداب و العلوم
اإلنسانية 2007 ،
 Z8629دمشق :رند2011 ،
 Z 6118دار الطليعة 2002،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الزيزاوي ( عبدالمطلب )

أوهام الظهير البربري  :السياق و التداعيات

 Z 6614فيدبرانت 2003،

الزين ( علي )

فصول في تاريخ الشيعة في لبنان

 Z 1620دار الكلمة للنشر 1979 ,

الزين (محمد حسن)
الساحلي ( حمادي)

الشيعة في التاريخ
فصول في التاريخ و الحضارة

Z 7940
Z 4238

سارة ( فايز)

الجيش اإلسرائيلي  :الخلفية  ،الواقع ،
المستقبل

Z 5959

سار جنت ( آر بي)
الساعدي ( المبروك علي)

حول مصادر التاريخ الحضرمي -مقاالت
مقاومة الليبيين لإلحتالل اإليطالي -1928 :
1929

Z 3098
Z 6737

ساعف ( عبدهللا)
ساغز (هاري)
ساغز (هاري)
ساكز (هـ.و.ف).

كتابات ماركسية حول المغرب 1925-1860
عظمة آشور
عظمة بابل
البابليّن
اشكالية التّراث في الفكر العربي المعاصر :
Z 8251
دراسة نقدية مقارنة
Z 4409
من جديد حول يرغواطة هراطقة المغرب في
العصر اإلسالمي
بحوث إسالمية في التاريخ و الحضارة و اآلثار Z4253(1-
)2
Z 2789
تاريخ اإلسكندرية و حضارتها في العصر
اإلسالمي
Z 3854
التاريخ السياسي و الحضاري للدولة العربية

سالم (أحمد محمد)
سالم ( سحر السيد عبد العزيز)
سالم ( السيد عبد العزيز)

Z 2456
Z 8326
Z 8306
Z 8068

دار اآلثار ،د.ت.
دار الغرب اإلسالمي
ـ1992
مركز اإلماالات للدراسات
و البحوث اإلتراتيجية
1999،
جامعة عدن  ----دت
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
1996
دار توبقال للنشر1987-
دار رسالن2008 ،
،، ،، ،2008
دار الكتاب الجديد2009،
رؤية2010 ،
مؤسسة شباب الجامعة -
1993
دار الغرب اإلسالمي –--
1991-1992
مؤسسة شباب الجامعة
1982--دار النهضة العربية-د ت

،،

،،

،،

،،

،،

،،

تاريخ المسلمين وآثارهم في األندلس ...

،،

،،

التاريخ و المؤرحون العرب

Z 494

،،

،،

طرابلس الشام في التاريخ االسالمي

Z 2793

،،

،،

،،

،،

قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس (دراسة
تاريخية ،عمرانية..في العصر االسالمي)
المساجد والقصور في األندلس

Z175/17
6
Z 2919

سالم ( صالح)

تجليات العقل السياسي و مستقبل النظام العربي

Z 6237

سالم  ،عبد العزيز

تاريخ الدولة العربية  :تاريخ العرب منذ عصر
الجاهلية حتى سقوط الدولة األموية
الحكم المصري في الشام 1841 - 1831
حرب الخليج – الملف السري

 Z 8379بيروت :دار النهضة ،د.ت.

سالم ( لطيفة محمد)
سالنجر (بيير)
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 Z 3144مؤ .شباب الجامعة1961،
مؤسسة شباب الجامعة -
1981
االسكندرية  :مؤسسة
شباب الجامعة1966 ،
االسكندرية  :مؤسسة
شباب الجامعة1997 ،
مؤسسة شباب الجامعة -
1986
دار قباء 1998 ،

 Z 5888مكتبة مدبولي 1990 ،
 Z 3023دار الشروق 1991 -

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

سالنجر (بيير)
ساليغان ( ريتشارد ا )
السامر (فيصل)
السامرائي ( خليل ابراهيم)
السامرائي ( خليل ابراهيم)
السامرائي ( عبد هللا سلوم)
سامسون ( جوليا)
السباعي (أحمد)
سبتي (عبد األحد)
ال ّ
السبعاوي ( عوني عبد الرحمان)

المفكرة المخفية لحرب الخليج  :رؤية مطلع
على العد العكسي لألزمة
ورثة اإلمبراطورية الرومانية الغرب الجرماني
العالم اإلسالمي-الدولة البيزنطية
ثورة الزنج
تاريخ العرب وخضارتهم في األندلس
عالقات المرابطين بالممالك اإلسبانية باألندلس
و بالدول اإلسالمية
القاديانية و اإلستعمار اإلنجليزي
نفرتيتي  :الجميلة التي حكمت مصرفي ظل
ديانة التوحيد
تاريخ مكة  :دراسات في السياسة والعلم
واالجتماع والعمران
بين الزطاط وقاطع الطريق  :أمن الطرق في
مغرب ما قبل االستعمار
إسرائيل و مشاريع المياه التركية  :مستقبل
الجوار المائي العربي

Z 7494
Z 171
Z7844
Z 8273
Z 4280
Z 1575
Z 5829
Z 7149

 Z 8218دار توبقال2009 ،
Z5957

مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية ،
1997
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية ،
2000
مؤسسة , j m sد ت
دار الحداثة 1985 -

المجمع الثقافي2003،
الجزائر  :الشركة
الوطنية1980 ،
المركز الثقافي العربي -
1994
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1994 ،
دار الفكر  ،د ت

السبعاوي ( عوني عبد الرحمان )

العالقات الخليجية -التركية  :معطيات الواقع و
آفاق المستقبل

Z5963

السبعي ( توفيق)
السبكي ( تاج الدين عبد الوهاب)

غرناطة و قصور الحمراء األندلسية
معيد النعم و مبيد النقم – اإلصالح السياسي و
اإلداري في الدولة العربية اإلسالمية

Z6510
Z1605

سبنسر (لويد)  ،كراوز (أندريه)
سبنسر (وليم)

التنوير
الجزائر في عهد رياس البحر

Z7145
z3030

السبيتي ( عبد األحد)

المدينة في العصر الوسيط – قضايا ووثائق من
تاريخ الغرب اإلسالمي
الخرمة

Z4204

السبيعي ( عبد هللا سعد الخصبي)

بيروت  :شركة
المطبوعات1991،
مؤسسة شباب الجامعة -
1985
دار المدى2000 ،
دار المداراالسالمي،
2004
منشورات وزارة الثقافة -
1986
دار واسط للدراسات و
النشر  -دت
الدار المصرية اللبنانية
1998،
األمانة العامة1999،

Z6887

ستودارد ( لوثروب)

Z6398(1حاضر العالم اإلسالمي
)2
فهم الحرب :اتتراتيجية للقرن الحادي والعشرين  Z 9076النايا؛ محاكاة2013 ،

بيرش ( والردي جراي ) ؛ مترجم

السجل الكامل ألعمال أفونسود دلبو كيرك ثاني  Z6289(1-المجمع الثقافي 2000،
)2
نائب للملك البرتغالي في الهند
 Z8905المركز العربي لألبحاث
الجريمة المقدسة  :اإلبادة الجماعية من
ودراسة السياسات2012 ،
أيديولوجيا الكتاب العبري إلى المشروع
الصهيوني
 Z6195المجموعة السودانية
شهادتي للتاريخ – بيوت – بيوت سيئة"
لضحايا التعذيب 2000،
" السمعة

ستيفنز ،آالن

سخنيني ،عصام

السخي ( علي الماحي)
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

سدحان (عبد ّ
هللا بن ناصر)
ال ّ

السدحان (عبد هللا بن ناصر)
سركيس (يعقوب)
سرور( محمد جمال الدين)

،،

،،

،،

،،

،،

،،

سعد ( جورج)
سعد ( فهمي)
سعد ( نبيل)

السعداوي (محمد الهادي)؛ مقدم
سعد الدين ،عدنان

سعد الدين ،عدنان

سعد الدين ،عدنان

سعد الدين ،عدنان
سعد هللا ( أبو القاسم)
سعد هللا ( حسن)
السعدون ( خالد حمود)

،،

،،

السعدون ،نصار سليمان
السعدي ( غازي)

سعودي في عهد الملك
التّرويج في المجتمع ال ّ
عبد العزيز
الترويح في المجتمع السعودي في عهد الملك
ع .العزيز (1953-1902م)
مباحث عراقية في الجغرافية والتاريخ وخطط
بغداد ق3.
تاريخ الحضارة اإلسالمية في الشرق من عهد
نفوذ األتراك إلى منتصف القرن الخامس
الهجري
سياسة الفاطميين الخارجية
النفوذ الفاطمي في بالد الشام و العراق في
القرنين الرابع و الخامس بعد الهجرة
النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب
تطور الفكر السياسي في العصور القديمة
العامة في بغداد في القرنين الثالث و الرابع
للهجرة – دراسة في التاريخ اإلجتماعي
أربعة أيام مع السادات في القدس  :مهمة
صعبة في مدينة هللا
الشّمال الغربي  :ذاكرة جهة .ـ أعمال مهداة
لألستاذ محمد الهادي الشريف
اإلخوان المسلمون في سوريّة :مذكرات
وذكريات ما قبل التأسيس حتى عام 1954
اإلخوان المسلمون في سوريّة :مذكرات
وذكريات من رحيل الشيشكلي إلى االنفصال
1954-1963
اإلخوان المسلمون في سوريّة :مذكرات
وذكريات الحكم البعثي(العلوي) من  1963حتى
1977
اإلخوان المسلمون في سوريّة :مذكرات
وذكريات سنوات المجازر المرعبة من 1977
وحتى 1983
محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث ( بداية
اإلحتالل)
من أسرار الفراعنة
الجهاد خالل الحرب العالمية األولى  :الدعوة و
اإلستجابة

 Z7407دارة الملك عبد
العزيز2007،
دارة الملك ع.
 Z 7876العزيز2007،
بغداد  :الرشيد1981 ،
Z 769
 Z 2039دار الفكر العربي –د ت

 Z 2040دار الفكر العربي 1976 -
Z 139

 Z 8967دار الفكر العربي1993 ،
 Z 4209دار اإللتزام 1995 -
 Z 4406دار المنتخب العربي -
1993
 Z 6260مؤسسة روز اليوسف ،
2000
 Z 7752مكتبة عالء الدين2009 ،
 Z 8924مكتبة مدبولي2010 ،

 Z 8925مكتبة مدبولي2009 ،

 Z 8926مكتبة مدبولي2009،

Z 8927
Z 852
Z 5836
Z 6746

العالقات بين نجد و الكويت 1341-1319هـ

Z 6988

بالد الرافدين وعيالم :العالقات الحضارية في
التاريخ القديم
مجازر و ممارسات 1983-1936

Z 8606
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دار الفكر العربي – د ت

Z 3089

مكتبة مدبولي2010 ،
الشركة الوطنية للنشر و
التوزيع 19892،
مكتبة مدبولي 1993 ،
مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
1999
دارة الملك عبد العزيز ،
1983
إنانا للطباعة والنشر،
2010
دار الجليل للنشر 1985 -

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

سعود (محمد التازي)
سعيد ( ابراهيم أحمد)

صفحات من تاريخ المغرب القديم
الحجاز في نظر األندلسيين و المغاربة في
العصور الوسطى
تاريح الدولة السعودية ج 1من محمد بن
سعود إلى عبد الرحمان الفيصل 1307-1158

سعيد ( أمين)

الثورة العربية الكبرى  :تاريخ مفصل جامع
للقضية العربية في ربع قرن
معالم من حضارة وادي الرافدين

السعيد ( رفعت)

اإلخوان المسلمون في لعبة السياسة

سعيد (أمين)

سعيد (خليل)

 Z 7948الرباط  :فكر2008 ،
 Z 6860األوائل 2004 ،
 Z 1502دار الهالل – د ت

 Z5842(1مكتبة مدبولي  ،د.ت)3
 Z 540الدار البيضاء  :كلية
اآلداب والعلوم
 Z 1557صامد للنشر و التوزيع -
1985
 Z 4185سينا للنشر 1995 -
 Z 2199شركة األمل للطباعة و
النشر و التوزيع 1988 -

،،
،،

،،
،،

اإلرهاب إسالم أم تأسلم
تاريخ الحركة الشيوعية المصرية من -1940
 1950مج3

،،

،،

،،

،،

تاريخ المنظمات اليسارية المصرية -1940
1950
الليبرالية المصرية  :المثقفون  ..و حزب الوفد

،،
،،

،،
،،

منظمات اليسار المصري 1957-1950
اليسار المصري و القضية الفلسطينية
سيكولوجيا السياسة  :قراءات في أحداث
ساخنة وشخصيات بارزة
بورقيبة سيرة شبه محرمة
بورقيبة سيرة شبه محرمة
أمريكا و العالم :الحرب الباردة  ..و مابعدها
السياسة في غير السياسة

Z 7808
Z 8833
Z 8912
Z 6561
Z 6149

العرب و  11سبتمبر

Z 6140

سعيد ( محمد)

النسب و القرابة في " المجتمع " العربي قبل
اإلسالم دراسة في الجذور التاريخية لإليالف

Z 7251

السعيد ( يسعيد بن فايز إبراهيم)

العالقات الحضارية بين الجزيرة العربية و
مصر في ضوء النقوش العربية القديمة
دراسات أندلسية  :مظاهر التأثير اإليبري
والوجود األندلسي بالجزائر
النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني
()1792-1830
المسيحيون األوائل واإلمبراطورية الرومانية
خفايا القرون
المسيحيون األوائل واالمبراطورية الرومانية
خفايا القرون ...
العالم اإلسالمي و قضاياه التاريخية

Z 6849

سعيد (سعاد جبر)
سعيد ،الصافي
سعيد ،الصافي
سعيد ( عبد المنعم)
،،
،،
،،

،،

سعيدوني (ناصر الدين)
سعيدوني (ناصر الدين)
سفيتيسكايا (إ.س).
سفينسيسكايا (إ.س).
سكارسيا ( بيانكاماريا)
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Z 2199
Z 6060
Z 1158
Z 2199

Z 7715
Z 1916
Z 6070
Z 7220

دار الثقافة الجديدة -
1988
دار مصر المحروسة
2002،
دار الثقافة – د ت
دار الفارابي 1974 -
جدار للكتاب العالمي،
2009
ط.4.ـ عرابيا2011 ،
رياض للكتب2000 ،
نهضة مصر 2004 ،
دار مصر المحروسة ،
2002
دار مصر المحروسة ،
2003
دار الساقي 2006 ،

مكتبة الملك فهد الوطنية
2003 ،
دار الغرب االسالمي،
2003
الجزائر  :المؤسسة
الوطنية للكتاب1985 ،
دار الغرب اإلسالمي ،
2000
دار عالء الدين2006،

 Z 2396دار ابن خلدون 1984 -

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

سالم (سالم شافعي محمود)

النشاط الزراعي في خبير  :في الجاهلية وحتى
نهاية عهد عمر بن الخطاب 23هـ 644/م

 Z 7665منشأة المعارف 1989 ،

سالم ( عبد المحسن عاطف)

حيوات العرب – دراسة لتاريخ القومية العربية

سالمة (حسين)

حزب هللا في العقل االسرائيلي  :دراسة
أكاديميّة حول تأثير حزب هللا والمقاومة على
صهيوني
العدوال ّ
الجيل الذي واجه عبد الناصر و السادات :
دراسة وثائقية للحركة الطالبية 1977-1968

 Z 1594الهيئة المصرية االعامة
للكتاب 1978 -
 Z 6222بيروت  :مركز
االستشارات
والبحوث2006،
 Z 6259دار قباء 1999 ،

السالموني ( هشام)

سالمي  ،سعاد موسى
سلطان ،جاسم

ثورة مواطنة والحق في المواطنة
التراث واشكالياته الكبرى نحو وعي جديد
بأزمتنا الحضارية
الجغرافيا والحلم العربي القادم جيوبوليتك :
عندما تتحدث الجغرافيا
القواعد االستراتيجية في الصراع والتدافع
الحضاري  :قوانين النهضة

سلطان (خالد)
ال ّ
سلطان ( فتحي عبد القادر)

العمارة في العصر االموي  :االنجاز  ...والتأويل  Z 7746دار المدى2006 ،
المخلب الدموي الشين بيت ( الشاباك)  :جهاز  Z 6287األهلية 2002،
األمن الداخلي اإلسرائيلي
 Z 1544مركز دراسات الوحدة
البحر األحمر و الصراع العربي – اإلسرائيلي
العربية 1984 -
– التنافس بين استراتيجيتين
جنيف – لوزان – المحاضرة السرية الكاملة –  Z 1586المركز العربي للمعلومات
 1984ثرثرة فوق النيل
 Z 6607دار الفارابي 2004 ،
سقوط النظام العربي من فلسطين إلى العراق

سلطان ،جاسم
سلطان ،جاسم

السلطان ( عبد هللا عبدالمحسن)
سلمان ( طالل)
سلمان ( طالل)

Z 8419
Z 9089
Z 9154
Z 9026

دار م .علي2011،
الشبكة العر.لألبحاث
والنشر2015 ،
تمكين لألبحاث والنشر،
2013
تمكين لألبحاث والنشر،
2013

سلمان(طالل)
السلمان ( محمد بن عبد هللا)

لبنان (العرب ...والعروبة
عنيزة

Z 8078
Z 6867

سليتر ( جيروم)

انهيار العملية السلمية الفلسطينية اإلسرتئيلية
 :أين الخلل ؟

Z 6044

سليم ،غيث
سليم ( محمد السيد)

إأكد وأور الثالثة من النشأة حتى السقوط
التحليل السياسي الناصري الخارجية

Z7958
Z 1546

سليم ( محمد السيد)

تطور السياسة الدولية في القرنين التاسع عشر
و العشرين
 Z6674(1مكتبة اآلداب 1951 ،موسوعة عصر سالطين المماليك و نتاجه
)8
العلمي و األدبي
 Z 977منشورات البحر المتوسط
مالطا عرض موجز للتاريخ و اللغة
 1980 Z 7704مركز دراسات الوحدة
الثورة النفطية ودورها العربي  :الدور
العربية2009 ،
السياسي واالقتصادي للنفط العربي

سليم ( محمود رزق)
سليمان ( أحمد طلعت)
سليمان ،عاطف

Z 6047
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دار الفارابي2009 ،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1998 ،
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية ،
2002
تموز2011 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية è1983
دار الفجر 2002 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

سليمان ( عامر)

سماري  ،فهد بن عبد هللا
ال ّ

القانون في العراق القديم – دراسة تاريخية
قانونية مقارنة
فلسطين نحو تاريح بال أساطير
الفاعلون السياسيون وتحديث التعليم في
تونس1994-1956 :
مصر و القضية الفلسطينية
العمل الشيوعي في فلسطين – الطقة والشعب
في مواجهة الكولونيالية
أهل العوجا

السماوي (ابراهيم بن عبد هللا)
سمرز ( أنطوني)

سياسة الملك فيصل الدّعوية
غطرسة القوة  :عالم ريتشارد نيكسون السري

سمو (آزاد سعيد)

السناني ( معتاد بن عبيد)

سعيد النورسي حركته ومشروعه االصالحي
في تركيا ()1976-1960
البنى اإلقتصادية و اإلجتماعية في المشرق
العربي على مشارف العصر الحديث
العيص

Z6870

سنبل (سميرة احمد)

العالقات السعودية األمريكية  :نشاتها
وتطورها 1975-1931م

Z8071

سليمان ( لطف هللا)
السليماني ،منجي
سليمة ( عائدة )
سمارة ( سميح)

سميليا ( ايرينانسكايا)

رحالة إسباني في الجزيرة العربية
سنيدي (صالح بن محمد)
ّ
ال ّ
السنيدي ( عبد العزيز بن راشد بن الربيعية
عبدالكريم)
مالمح البنية الديمقراطية والسياسية
سهلي (نبيل محمود)
ال ّ
واالقتصادية والعسكريةالسرائيل حتى عام
2015
تاريخ جرجان
السهمي ( حمزة بن يوسف)
آرام دمشق و إسرائيل في التاريخ و التاريخ
السواح ( فراس)
التوراتي
اإلسالم في القرون الوسطى
سورديل ( دومينيك)
الجضارة اإلسالمية في عصرها الذهبي .ج1
سورديل ( دومينيك)
بحوث و دراسات في التاريخ الليبي -1911:
السوري ( صالح الدين حسن)
 .1943ج2
تاريخ حضارة وادي الراافدين في ضوء
سوسة ( أحمد)
مشاريع الري الزراعية و المكتشغات اآلثارية
و المصادر التاريخية  .ج1
العرب و اليهود في التاريخ – حقائق تاريخية
سوسة( أحمد)
تظهرها المكتشغات اآلثارية
سوسجات ،بيفيرلي

التاريخ :ماذا ولماذا؟  :المنظور القديم
والحديث ومابعد

Page 60

 Z 1588دار الشؤون الثقافية
العامة 1987-
 Z 3661سينا للنشر 1992 -
 Z 9264دار آفاق2015 ،
 Z 3673دار الفكر 1986 -
 Z 2418دار الفارابي 1979-
 Z 8360دارة الملك ع.العزيز،
2010
دارة الملك ع .العزيز
2008، Z 7852
 Z 6286مكتبة العبيكان 2003 ،
 Z 8229دار الزمان2008 ،
 Z 2415دار الفارابي 1989 -

Z8310
Z6884
Z8187

الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1996 ،
دارة الملك ع.
العزيز2009،
دارة الملك عز العزيز،
2008
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1994 ،
دار صفحات2008 ،

 Z913عالم الكتب 1981 -
 Z4322دار عالء الدين 1995 -
Z1633
Z2059
Z 6797
)Z925(1

دار التنوير 1983 -
دار الحقيقة 1980 -
مركز دراسة جهاد
الليبيين 1998 ،
دار الحرية للطباعة -
1983

 Z3032العربي لإلعالن و
الطباعة و النشر 1973 -
 Z 8888مكتبة مدبولي2013 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

السوفي ( عمار)

السوفي (عمار)

سولسي (فيليسيادو)
سونديرز ( فرانسيس ستونور)

السويداء ( عبد الرحمان بن زيد)

بني خداش و جيرانها عبر الحركات النضالية
 ( :من الحركة التمردية إلال المقاومة اليوسفية
)
عواصف االستقالل  :رؤية في الخالف
اليوسفي البورقيبي جذور وتداعياته ...
ذكريات رحلة من مدينة الجزائر إلى قسنطينة
عبر المناطق الجبليّة
من الذي دفع الثمن  :وكالة اإلستخبارات
المركزية األمريكية و الحرب الباردة الثقافية
منطقة رمان حائل

 Z6115م .الرشيد 2001 ،

 Z7175عمار السوفي2006،

 Z 7742الجزائر2008 ،
 Z6668دار الطليعة 2002 ،

Z6883

أم الحضارات  :مالمح عامة ألول حضارة
السويفي ( مختار)
صنعها اإلنسان
دولة اليعاربة في عمان و شرق إفريقيا في
السيار ( عائشة )
الفترة من 1741-1624م
السياغي ( حسين بن أحمد) محقق صفحات مجهولة من تاريخ اليمن
و مقدم
معالم اآلثار اليمنية
السياغي ( حسين أحمد)

Z5847(1)3
Z5973
Z 2530
Z 2529

سيبولز (فيلنيس)
سيجري ( كلوديو)

عشبة الحرب العالمية الثانية
الشاطئ الرابع – اإلستيطان اإليطالي في ليبيا

Z 2422
Z 1205

سيجورنه ،الوريت

أمريكا الالتينية  :الثقافات القديمة ما قبل
الكولومبيّة
تاريخ مصر اإلسالمية زمن سالطين بني أيوب
(567هـ ـ 648هـ ـ)
الدولة الفاطمية في مصر  :تفسير جديد

Z8597

السيد ( سيد محمد)

مصر في العصر العثماني في القرن السادس
عشر  :دراسة وثائقية في النظم اإلدارية و
العسكرية و المالية و القضائية
البحر األحمر و العالم المعاصر – دراسة
تاريخية سياسية استراتيجية
الحركة الصليبية  :عصر بلدوين الثالث:
1143-1163
الحروب الصليبية من خالل كتابات جايدي
فيتري خالل النصف األول من ق13.م
اليهود في شرق البحر المتوسط

سيد( أحمد فؤاد)
سيد ( أيمن فؤاد)

السيد ( عاطف)
السيد ،عبد اللطيف عبد الهادي
السيد ،عبد اللطيف عبد الهادي
السيد ،علي أحمد محمد
سيرانيان
سيغمان ( جان)
سيف الدين ( ابراهيم نمير)

مصر و نضالها من أجل اإلستقالل -1945
1952
الثورات القومية و الديمقراطية و 1848
الرومانسية
مصر في العصور القديمة
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Z 5912

الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1994 ،
الدار المصرية اللبنانينة
1999-2000 ،
م  .دار صحف الوحدة ،
1992
مركز الدراسات و
البحوث اليمني1984 -
مركز الدراسات و
األبحاث اليمنية 1980-
دار الفارابي 1978 ،
منشورات مركز دراسة
جهاد الليبيين 1987 -
المجلس األعلى للثقافة،
2003
مكتبة مدبولي 2002 ،

 Z 4278الدار المصرية اللبنانية
2000،
 Z 5905مكتبة مدبولي 1997 ،

Z 1529
Z 8999
Z 9000
Z 9006
Z 1561

دار عطوة للطباعة ،
1985
المكتب الجامعي الحديث،
2006
المكتب الجامعي الحديث،
2006
عين للدراسات والبحوث،
2006
دار الثقافة الجديدة 1985،

 Z 2211دار الطليعة 1983-
 Z 5859مكتبة مدبولي 1998 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

سيف النصر ( علي)

سيمونوف ( فالديمير)

الصحوة اإلسالمية المعاصرة و العلوم
اإلنسانية – أوراق في الممارسة النظرية
المستقلة
استهداف العراق  :العقوبات و الغارات في
السياسة األمريكية
افرقيا قارة ثائرة

Z 1385

سين (كاستوري)
سيوران
السيوطي ( أبو عبد هللا محمد)

المجتمع المدني والحرب على االرهاب
تاريخ ويوتوبيا
إتحاف األخصا بفضائل المسجد األقصى  .ج1

Z 8056
Z 8084
Z 1549

الشابي ( علي)
الشابي ( منصف)
شاتليه ( أ  .ل)

عرفة الشابي رائد النضال القومي في العهد
الحفصي
صالح بن يوسف :حياة كفاح
الغارة على العالم اإلسالمي

Z 2977
Z 3120
Z 978

الشاذلي ( سعد الدين)

الخيار العسكري العربي 1993-1984

Z 850

شارب  ،جين

المقاومة الالعنفية  :دراسات في النضال
بوسائل الالعنف
الحضارة االسالمية في العصور الوسطى
السياسة الشرقية لإلمبراطورية البيزنطية في
القرن السادس الميالدي " عصر جوستنيان)"

Z8620

سيمونز ( جيف)

الشاعر ( محمد فتحي)
الشاعر ( محمد فتحي)

الشاعر ( محمد فتحي)
الشافعي ( شهدي عطية)

Z 3711
Z 3853

الصالت الحضارية بين بيزنطة والمشرق
االسالمي في القرنين الثامن والتاسع م.
تطور الحركة الوطنية المصرية  Z 1534 1956-1882 :م  .أطلس 1983 ،

الشافعي ( مؤمن كمال)

شاكر ،عبد المجيد
شاكر ( فؤاد)

منذ  50سنة...عضت معركة بنزرت
رجال صاغوا القرن العشرين

شاكر ( فؤاد)

السياسة و الددبلوماسية

شاكر ( عبد المجيد)

Z 6170

مركز دراسات الوحدة
العربية 2003،
دار الثقافة 1982 ،
مركز دراسات الوحدة،
2010
الجمل2010،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب 1984 ،
الدار العربية للكتاب ،
1982
دار األقواس 1990 ،
الدارالسعودية للنشر و
التوزيع 1980 ،
المؤسسة االوطنية للكتاب
1984 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2012 ،
دار المعارف1993 ،
الهيئة المصرية العامة
للكتاب 1989 ،

1991 Z 7657

الدولة و الطبقة الوسطى في مصر  :تحليل
لدور الدولة في إدارة الصراع اإلجتماعي
بنت عرب  :النساء العربيات والعربيات
األمريكيات في الواليات المتحدة
الهادي شاكر  :جهاد و استشهاد

شاكر (إفلين)

 Z 2672م  .العربية 1990 ،

،،

،،

صور و طرائف

،،

،،

مطلع الفجر

شاالي ( فيليسيان)

تاريخ الملكية
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 Z 6050دار قباء2001،
 Z 8214الدوحة  :وزارة الثقافة،
2007
 Z 7054التعاضدية العمالية
للطباعة و النشر 2003 ،
 Z8550دار محمد علي2011 ،
 Z5843(1الدار المصرية اللبنانية)2
 Z5913(1الدار المصرية اللبنانية ،2000-2001
)2
 Z 6221الدار المصرية اللبنانية ،
2003
 Z 6220الدار المصرية اللبنانية ،
2000
 Z 859منشورات عويدات  ،د.ت

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

شاليان ( جيرار)
الشامي ( أحمد)

تقرير من أفغانستان
الدولة اإلسالمية في العصر العباسي األول

الشامي ( علي)

الصحراء الغربية عقدة التجزئة في المغرب
العربي
صالح الدين األيوبي  :من ذهنية اإللغاء إلى
ذهنية التحريم
مصر في اإلسالم  :القرن األول
مصر في اإلسالم  :القرن الثاني
الطائفية في لبنان حاضرها وجذورها التاريخية
و اإلجتماعية
تعريف بالحركة النقابية التونسية ؛ يليه ملحق
 :حياة – محمد علي  ،فرحات حشاد  ،أحمد
التليلي
حزب اإلستقالل 1982-1944

شاندور ،ألبير
شاهين ( عبد الصبور)
شاهين ( عبدالصبور)
شاهين ( فؤاد )
الشاوش ( الحبيب)

الشاوي ( عبد القادر)

 Z 2555دار المنابر 1985 ،
 Z 4216مكتبة األنجلو المصرية ،
1986
 Z 1619دار الكلمة للنشر 1980 ،
Z 8833
Z 6128
Z 6129
Z 2504

النايا للدراسات والنشر،
2012
دار قباء 2000 ،
دار قباء 2003 ،
دار الحداثة 1986 ،

 Z 3722اإلتحاد العام التونسي
للشغل  ،د.ت
 Z 4237م .النجاح الجديدة 1990 ،

 Z 8116مركز النشر الجامعي،
الحركة الوطنية التونسية والمسألة العمالية
الشايبي ( محمد لطفي)
2010
النقابية .1956-1894ج1.
 Z9031(1شركة simpact, 2015الحركة الوطنية التونسية والمسألة العمالية
الشايبي ( محمد لطفي)
)2
النقابية  :معا الفتكاك االستقالل
 Z 6480المعهد األعلى لتاريخ
الهادي نويرة 1993-1911
الشايبي ( محمد لطفي)
الخركة الوطنية 2005 ،
دارة الملك ع .العزيز
2009، Z 7805
في أرض الشحر واألحقاف
الشايع (عبد هللا بن محمد)
 Z 6489مكتبة الثقافة الدينية ،
يوسف األول ابن األحمر  :سلطان غرناطة (
شبانة ( محمد كمال)
2004
 733-755هـ)
 Z 4349دار عالم الكتب للنشر و
نظام الحكم و األدارة في الدولة اإلسالمية منذ
الشباني ( محمد عبد هللا)
التوزيع 1984 ،
صدر اإلسالم إلى سقوط الدولة العباسية
 Z 2197أليف 1989 ،
المخطوط
شبوح ( ابراهيم)
العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية  Z 3906بيروت :دار الثقافة،
شبيكة ،م ّكي
1970
األولى
 Z 2478دار الفكر 1987 ،
الشجاع ( عبد الرحمان عبد الواحد اليمن في صدر اإلسالم من البعثة المحمدية
حتى قيام األموية
)
 Z 6321دار األمين 2001 ،
وصيتي لبالدي
شحاته ( ابراهيم)
 Z8625مركز دراسات الوحدة
سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت
شحاته ،محمد ناصير
العربية2011 ،
والعربية السعودية في التعامل مع المطالب
الشعبية ()2008-2003
 Z 9001دار الطليعة الجديدة،
العالقات الروسية االيرانية وأثرها على
الشحف ،فريد حاتم
2005
الخريطة الجيوسياسية في منطقة الخليج
العربي ومنطقة آسيا الوسطى والقفقاس
 Z 8875رياض الريس2013 ،
طوق العمامة :الدولة اإليرانية الخمينية في
ضاح
شرارة ،و ّ
معترك المذاهب والطوائف
 Z 7013دارة الملك عبد العزيز ،
دومة الجندل منذ ظهور اإلسالم حتى نهاية
الشراري ( نايف بن علي السيد)
2006
الدولة األموية  :دراسة تاريخية حضارية
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مكتبة العربية

الشرائطي (عبيد منصور)

ثورة ثوار وأنصار  :تاريخ الحركة الوطنية
المسلحة التونسية 1954-1952
في خيمة القذافي  :رفاق العقيد يكشفون خبايا
عهده
فلسطين الحقيقة و التاريخ

شرف ( محمد جالل)

الفكر السياسي في اإلسالم  :شخصيات و
مذاهب
مدخل إلى تاريخ طرابلس اإلجتماعي و
اإلقتصادي  :دراسة في مؤسسات المدينة
التجارية ()1835-1711
خمسون عاما على الشيوعيين في الشرق
األوسط  : 1974-1924مثال " الحزب
الشيوعي السوري "...
تاريخ التشريع اإلسالمي و أحكام الملكية و
الشفعة و العقد
بعض مالمح إفريقية اإلقتصادية في القرن
الخامس لإلسالم

شربل ،غسان
الشرع ( صالح)

شرف الدين ( إنعام محمد)

شرف الدين ( رسالن)

شر ف الدين ( عبد العظيم)
شرف الدين ( لميا  ،محمد سالم)

الشرقاوي ( عبد هللا)
الشرقاوي ( عفت)

تحفة الناظرين في من ولي مصر من الملوك و
السالطين
في فلسفة الحضارة اإلسالمية

Z 7355

م .التسفير الفني2006،

Z 8870

رياض الريس2013 ،

 Z 6061مكتبة روائع مجدالوي ،
1996
 Z 153دار المعرفة الجامعية ،
د.ت
 Z 6758مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية
1998،
 Z 3127دار البراق 1988 ،

 Z 2004العربي للنشر و التوزيع ،
1985
 Z 6771مركز جهاد لليبيين
للدراسات التاريخية ،
1999
 Z 5902مكتبة مدبولي 1996 ،
 Z 4213دار النهضة العربية ،
1985
 Z 3925دار العودة  ،د.ت

أدب التاريخ عند العرب  :فكرة التاريخ :
الشرقاوي ( عفت محمد)
نشأتها و تطورها
 Z 7179مكتبة الملك فهد الوطنية
الشرقي ( منيرة بنت عبد الرحمان) علماء األندلس في القرنين الرابع و الخامس
2002 ،
الهجريين  :دراسة في أوضاعهم اإلقتصادية و
أثرها على مواقفهم السياسية
 Z6763(1مركز دراسة جهادفهرس المخطوطات بمركز دراسة جهاد
الشريف ( ابراهيم سالم)
الليبيين 2000-1989،
)2
الليبيين ضد الغزو اإليطالي
 Z 140دار الفكر العربي 1976 ،
دراسات في الحضارة اإلسالمية
الشريف ( أحمد ابراهيم)
الشريف ( ماهر)
الشريف ( ماهر)
الشريف (محمد فريد)
،،
،،
،،
الشريف (محمد الهادي)
الشّطشاط (أبو علي حسين)

األممية الشيوعية و فلسطين ()1928-1919
تاريخ فلسطين اإلقتصادي ـ اإلجتماعي
حديث الذاكرة
 ،،حديث المدينة  :تراث ،عادات ،تقاليد
رواد الدبلوماسية سفراء تونس األوائل
ّ ،،
مذكرات دبلوماسي  :أربعون سنة في خدمة
 ،،الدبلوماسية التونسية
تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى
االستقالل
تاريخ االسالم في األندلس من الفتح العربي
حتى سقوط الخالفة
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 Z 2398دار ابن حلدون1980،
Z 2408
Z 7843
Z 8094
Z 8340
Z 7095
Z 454

دار ابن خلدون 1985 ،
م .العصرية 2008،
م .العصرية 2010 ،
م .العصرية2011 ،
م .العصرية 2006 ،
سراس 1985 ،

 Z 8313بنغازي 2009 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

،،
،،
،،
شعبان ( أحمد بهاء الدين)

شعبان ( محمد عبد الحي)

تاريخ اإلسالم في االندلس من الفتح العربي
 ،،حتى سقوط الخالفة
 ،،دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية
 ،،نهاية الوجود العربي في األندلس
اإلستراتيجية العسكرية اإلسرائيلية عام
 :2000اإلبتزاز بأسلحة الدمار الشامل تحت
رايات النظام العالمي الجديد
الثورة العباسية

 Z 6181دار قباء2001 ،
 Z 6072دار قباء2001 ،
 Z6132دار قباء2001 ،
 Z3647سينا للنشر 1993 ،

 Z791دار الدراسات الخليجية ،
د .ت
 Z5800دار األمين 2001 ،
 Z6953دار الفكر العربي 2004 ،

شعراوي ( حلمي)
شعيب ( حسين)

أفريقيا في نهاية قرن
العرب في العصر الجاهلي

شعيب ،عبد الواحد عبد السالم

الكتابة التاريخية ومناهجها في األندلس خالل
عصري الخالفة والطوائف
بسمارك

 Z 4348دار الفكر اللبناني 1992 ،

شعيب ( علي)

هتلر

 Z 4346دار الفكر البناني 1992 ،

شعيب ( علي عبد المنعم)

التدخل األجنبي و أزمات الحكم في تاريخ
العرب الحديث و المعاصر
الصراع االيطالي -الفرنسي على بالد الشام
()1860-1941
رواية الثورة التونسية
التجزئة و الدولة القطرية  :قراءة استطالعية

 Z 6591دار الشروق 2001 ،

شقير ( محمد)

تطور الدولة في المغرب  :إشكالية التكون و
التمركز و الهيمنة
تاريخ سينا القديم و الحديث و جغرافيتها مع
خالصة تاريخ مصر و الشام و العراق و جزيرة
العرب ..
السياسة األمريكية في الخليج العربي  " :مبدأ
كارتر"
الطليعة العربية  :التنظيم القومي السري لجمال
عبد الناصر ()1986-1956
منظمة الشباب اإلشتراكي تجربة مصرية في
إعداد القيادات
معالم الحضارة اإلسالمية

شعيب ( علي)

شعيب ( علي عبد المنعم)
شقرون  ،نزار
شفيق ( منير)

شقير ( نعوم بك)

شكر ( زهير)
شكر ( عبد الغفار)
شكر ( عبد الغفار)
الشكعة (مصطفى)
شلبي ( أحمد)

موسوعة التاريخ اإلسالمي و الحضارة
اإلسالمية
نظرات في آرنولد توينبي

شلبي ( علي)

الريف المصري في النصف الثاني من القرن
التاسع عشر 1891-1847
الفلوجة  :تاريخ  ،بطولة  ،فداء

شلبي ( أمين)

شلبي ( عمر)
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 Z 9087الرباط :دار األمان2014 ،

 Z 7627دار الفارابي2002 ،
 Z 8352دار م .علي2011،
 Z 6213الفارابي 2005،
 Z 7161دار الشروق 2001 ،
 Z 5853أفريقيا الشرق 2006 ،

 Z 2788دار الجيل 1991 ،
 Z 9160مركز دراسات الوحدة
العربية2015 ،
 Z 6566معهد اإلنماء العربي ،
1982
 Z 515مركز دراسات الوحدة
العربية 2004 ،
 Z2439(1دار العلم للماليين 1982 ،)10
 Z 6326م .النهضة المصرية ،
1982
 Z 2806دار قباء 2000 ،
 Z 6532دار المعارف 1983،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

شلبي ( محمود)
شلوصر ( فندلين )

حياة طارق بن زياد فاتح األندلس
قسنطينة أيام أحمد باي ( )1837-1832

Z 6393
Z 1452

شليم ( آفي)

الحائط الحديدي

Z 6296

شليم ( آفي)

الحرب و السالم في الشرق األوسط

Z 6263

شمالي ( نصر)

ما فشل عرب القرن العشرين في تحقيقه :
الحرية و اإلستقالل
من وحي الذاكرة  :عن الزيتونة وعن عالقة
بورقيبة بالقضاء
موقق

Z 5561

شمام ( محمود)
الشمري ( عبد العزيز بن سلطان
المرمش)
الشّمس (ماجد عبد هللا)
الشّمس (ماجد عبد هللا)
الشّمس (ماجد عبد هللا)
شميل ( شبلي )
شندب ( محمد حسين)

شلغين (بادي)

الشنوفي ،علي
شنيتي ( محمد البشير)
شنيتي ( محمد البشير)

الشهابي ( األمير حيدر أحمد)
الشهابي ،عمر هشام

الشهابي ( قتيبة)
الشهابي ( قتيبة)
الشهابي ( قتيبة)
الشهابي ( قتيبة)
الشهابي (مصطفى)

الحضارة العربية وأثرها في إيران واليونان
الحضارة والميثولوجيا في العراق القديم:
بحوث ودراسات
في أصل العرب ومواطنهم
كتابات سياسية و إصالحية
تاريخ الخلفاء الراشدين  :تجربة الجيل القرآني
األول

قصة العالم الحديث والمعاصر في خمسة قرون

دار الطليعة 2004،
الشركة الوطنية للنشر و
التوزيع  ،دت
مؤسسة روز اليوسف ،
2001
مؤسسة روز اليوسف
2001،
دار المستقبل 2000 ،

 Z 6943ميقا 2000 ،
 Z 6889الرئاسة العالمة لرعاية
الشباب 1998 ،
 Z 8917دار عالء الدين2011 ،
 Z 9093دار عالء الدين2009 ،
 Z 7789دار عالء الدين2007 ،
 Z 3136دار الحمراء1991 ،
 Z 6074المؤسسة الجامعية
للدراسات للنشر 2003 ،

 Z 7989دار كيوان2006 ،
المؤ .الوطنية للترجمة،
1989 Z 8918
 Z 6176دار الحكمة 2003 ،

مكة المكرمة والكعبة المشرفة في كتب الرحالة
والمسلمين من سنة 922هـ إلى سنة 1318هـ
أضواء على تاريخ الجزائر القديم  :بحوث و
دراسات
 Z 750الجزائر  :الشركة الوطنية
سياسة الرومنة في بالد المغرب من سقوط
للنشر 1982 ،
الدولة القرطاجية إلى سقوط موريطانيا
(146ق.م40 -.م).
 Z5848(1عبود 1993 ،تاريخ  ...الغرر الحسان في تواريخ حوادث
)4
األزمان
 Z8723مركز دراسات الوحدة
إقالع الجذور  :المشاريع العق؟ّارية وتفاقم
العربية2012 ،
الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
 Z8822دمشق :وزارة الثقافة،
أسواق دمشق القديمة وم :...بحث مياني
1990
 Z 6862دار قتيبة 2006 ،
تاريخ ما أهمله التاريخ أبحاث و أحداث
 Z 2599منشورات وزارة الثقافة ،
دمشق  :تاريخ و صور  :دراسة
1986
 Z 5856وزارة الثقافة 2000 ،
نقود الشام  :دراسة تاريخية للعمالت التي
كانت متداولة في الشام
 Z 3398م .الرسالة 1961 ،
القومية العربية ( تأريخها و قوامها و
مراميها)  :محاضلرات
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الشهاري ( محمد علي)
الشهابي (مصطفى)
الشهري (عبدالرحمان حسن)
شهيب ( عبد القادر)

شهيد (عرفان)
الشهيل ( عبد هللا بن محمد)

الشواق ( قاسم)
شوفاني (إلياس)
شولش (ألكسندر)

المطامع التوسعية السعودية في اليمن
القومية العربية (تأريخها وقوامها ومراميها):
محاضرات
تطور العقائد واالستراتيجيات العسكرية
يناير  :رؤية واقعية 18-19
روما والعرب  :مقدمة في دراسة العالقات بين
بيزنطة والعرب
التطور التاريخي للدولة السعودية في دورها
األول  :قراءة في أحوالها الدينية و تطورها
السياسي  ،اإلقتصادي و الثقافي و اإلجتماعي
1157-1233:هـ
فلسطين  :التاريخ القديم الحقيقي منذ ما قل
التاريخ حتى الخالفة العباسية
حروب الردّة  :دراسة نقدية في المصادر
الفلسطينيون عبر الخط األخضر

اإلرهاب الدولي  :األسطورة و الواقع
شومسكي ( ناعوم)
الحضارة األوروبية في عصر األنوار
شونو  ،بيير
القومية العربية  :األمة و الدولة في الوطن
الشويري ( يوسف)
العربي  :نظرة تاريخية
الشويعر خولة بنت محمد بن سعد) وثائق عصرالملك عبد العزيز المتعلقة باألمور
الداخلية المحفوظة في دارة الملك عبد العزيز
الشويعر ( محمد بن سعد)

رابطة  :ظفر علي خان و مسلمي الهند بالملك
عبد العزيز
تاريخ دولة أباطرة المغول االسالمية في الهند

الشيال ( جمال الدين )

مجموعة الوثائق الفاطمية  :وثائق الخالفة
ووالية العهد و الوزارة
تاريخ إباضية تمازغا  :مقدمة اإلباضية ببالد
المغرب في الق .الهجرية
تاريخ العراق  :زمن الخالفة العباسية في
بغداد على عهد المعتضد باهلل العباسي -279
289هـ
مع بورقيبة أحاديث و ذكريات
أعالم الحضارة  :لقاءات في حوار

الشيال ( جمال الدين )

الشيباني ( محمد سعد)
الشيباني ( محمد سعد)

شيبوب ( الحبيب)
شيخاني ( سمير)

الشيخ (أبو عمران)
الشيخ ( رأفت غنيمي)

الشيخ ( رافت غنيمي)

قضايا في الثقافة والتاريخ
الصالت التاريخية بين سلطنة عمان و الواليات
المتحدة األمريكية خالل فترة حكم السيد سعيد
بن سلطان
فلسفة التاريخ
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Z 1644
Z 3398
Z 7030
Z 6143

دار ابن خلدون 1979 ،
القاهرة  :م .الرسالة،
1961
مكتبة الملك فهد2003،
دار مصر المحروسة ،
2002

 Z 7882دار كيون2008 ،
 Z 6853النادي األدبي 1818 ،م

 Z 7258دار الساقي 2006 ،
Z 7858
Z 3668
Z 3660
Z 8470
Z 6169
Z 7292

دار الحصاد2009 ،
القاهرة  :دار الفكر،
1986
سينا للنشر 1990 ،
دار كيفان2003 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية 2002 ،
دارة الملك عبد
العزيز2006،

 Z 7024النادي األدبي 2002 ،
 Z 8115مكتبة الثقافة الدينية
بالقاهرة2001،
 Z 6503مكتبة الثقافة الدينية ،
2002
 Z 8954مJMS plus، 2013 .
 Z 6363األطلسية للنشر  ،د.ت

 Z 6538دار البستان 2003 ،
 Z905(1مؤسسة عزالدين للطباعةو النشر 1981 ،
)3
 Z 7745الجزائر2006 ،
 Z 2934وزارة التراث القومي و
الثقافة 1981 ،
 Z 2795دار الثاقفة 1988 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الشيخ ( سليمان)

الجزائر تحمل السالح أو زمن اليقين :دراسة
تحليلية في تاريخ الحركة الوطنية..
موقف االتحاد السوفياتي وروسيا من الوحدة
العربية منذ الحرب العالمية األولى حتى اليوم

 Z 6073الدار المصرية اللبنانية ،
2003
 Z8865مركز دراسات الوحدة
العربية2013 ،

شيخة ( جمعة)

قرقنة و جربة من خالل كتب الرحالت

شيخة ( جمعة)

مدينة صفاقس عبر التاريخ و من خالل كتب
الرحالت

 Z 6426م .المغاربية للطباعة و
اإلشهار 1994 ،
 Z 6425م .المغاربية للطباعة و
النشر و اإلشهار 1995 ،

شير ( كريستوفر )

كذبات بوش الخمس الكبيرة التي أخبرنا بها
عن العراق
دستور إيران  :السياسة و الدولة في
الجمهورية اإلسالمية
المجالس المؤيدية "المائة األلى)
فهم الحرب  :استراتيجية للقرن الحادي
والعشرين
تاريخ بيزنطية

الشيخ ،نورهان

شيرازي ( أصغر)
الشيرازي (هبة هللا)
شيفنز ،آالن
شينيه (جان-كلود)

صادق  ،حبيب
صافي (محمود)
الصائدي ( أحمد قايد)

صابان ( سهيل محمد)
صاغية ( حازم)
،،
،،
،،

،،

،،
،،
صالح (قاسم محمد)
صالح ( محمود عابدين)
صالح (هاشم)
الصاوي ( أحمد السيد)
صايغ ( يوسف عبد هللا)
الصباغ ( سعيد)

في وادي الوطن  :مقاربات في شؤون لبنان
وشجونه (-1995
األحزاب حركة تغيير أم واقع مؤلم
حركة المعارضة اليمنية في عهد اإلمام يحيى
بن محمد حميد الدين ( 1367-1322هـ)
الجزيرة العربية في الكتب العثمانية و التركية
بمكتبة الملك فهد الوطنية
بعث العراق  :سلطة صدام قياما و حطاما
العرب بين الحجر و الذرة  :فسوخ في ثقافة
سائدة
نواصب وروافض  :منازعات السنة والشيعة
في العالم االسالمي اليوم
وداع العروبة
العسكرية االسالمية في العصر الراشدي :
اليرموك والقادرية
الصراع على السلطة في السودان
االنسداد التاريخي  :لماذا فشل مشروع التنوير
في العالم العربي
مجاعات مصر الفاطمية  :أسباب و نتائج
النفط العربي و قضية فلسطين في الثمانينات
تاريخ إيران السياسي  : 1941-1900جذور
التحول
صبرا وشتيال في الذاكرة  :مجموعة مختارة
من النصوص والصور
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 Z 6599دار الكتاب العربي ،
2004
 Z 6678المدى 2002 ،
 Z 8012دار األندلس،د.ت.
 Z 8920الني للدراسات؛ محاكاة،
2013
 Z 7390دار الكتاب الجديد المتحدة
2006،
 Z 8074دار الفارابي2010 ،
 Z 7977الدار التقدمية2005 ،
 Z 678دار اآلداب 1983 ،

 Z 7035مكتبة الملك فهد الوطنية
1996 ،
 Z 6617دار الساقي 2003 ،
 Z 6155دار الساقي 1992 ،

 Z 8059دار الساقي2009 ،
 Z 6315دار الساقي 1999 ،
 Z 3091ع ّمان 1989 ،
 Z 6120دار األمين 2000 ،
 Z 7722دار الساقي2007 ،
 Z 6481دار التضامن 1988 ،
 Z 3048مؤسسة الدراسات
الفلسطينية 1981 ،
 Z 5826الدار الثقافية للنشر ،
2000
 Z 462تونس  :دار الجنوب،
1983
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مكتبة العربية

صبري ( محمد)

تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث

 Z 5887مكتبة مدبولي 1991 ،

صبور ( محمد صادق)

مناطق الصراع في أفريقيا

الصبيحي (أحمد شكر)
ّ
الصخراوي (األزهر)
ّ

 Z 6942دار األمين 2006 ،
مركز دراسات الوحدة،
2008 Z 8061
 Z 7613ميدياكوم للنشر ،د.ت.

مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي
الفكر االقتصادي للحركة الوطنية التّونسية
()1881-1956
 Z 9097جداول2014 ،
رسالة الالعنف والتسامح
 Z 7383دار الجمل 2007،
الخالفة والملكية  :إيران في العصر الوسيط
 Z 9096م .الرباط2013 ،
التعريف التاريخي في منهج المؤرخ  :إضاءة
ابستيمولوجية ومساهمة في ديكداكتيكية التاريخ

صديق ،رامي عطا
صدّيقي (أمير حسن)
الصديقي ،محمد العربي

الصغير ( علية عميرة)
الصغير ( علية عميرة)
الصغيّر (علية عميرة )
صفوت ( خديجة)

 Z 9321الساتباكتا2016 ،

اإلرهاب في تونس اآلباء واألبناء :دراسة في
أسانيد االرهاب وواقعه
 Z 6351م .التسفير الفني 2004 ،
المقاومة الشعبية في تونس في الخمسينات :
انتفاضة المدن ـ الفالقة ـ اليوسفية
 Z 7270د.ن.
وتحرر المغرب العربي
اليوسفيون
ّ
اإلسالم السياسي و رأس المال الهارب السودان  Z4178سينا للنشر 1994 ،

الصلح (رغيد)

حرب بريطانيا والعراق 1941،1991

Z7327

الصمادي (اسماعيل ناصر)
ّ

التاريخ التّريخي ما بين السبي البابلي
صهيونية ...
واسرائيل ال ّ

 Z 7770دار عالء الدين2008 ،

الصمادي (اسماعيل ناصر)

التأريخ التوراتي المزيف بين اسرائيل الكنعانية
واسرائيل العبرية واسرائيل الصهيونية ...

 Z 7898دار عالء الدين2007 ،

التيارات السياسية في ايران
الصمادي ،فاطمة
التاريخ السياسي لتركمان العراق
الصمانجي ( عزيز قادر)
الصنعاني ( محمد بن محمد زبارة) تقاريظ نشر العرف لنبالء اليمن بعد االلف على
سنة  1357هـ
نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر
،،
،،
،،

،،

صوان ( أحمد)

الصواني ،يوسف محمد جمعة
الصواني ،يوسف محمد جمعة
الصواني ،يوسف محمد جمعة

نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن
الثالث عشر  .ج1
الكرة الثقيلة  :دراسة تحليلية للعالقة التبادلية
بين الوضع السياسي اإلسرائيلي و عملية
السالم
اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة
الوحدة( :تحليل نتائج الدراسة الميدانية)
اتجاهات الرأي العام العربي نحو
الديمقراطية(:تحليل نتائج الدراسة الميدانية)
ليبيا .الثورة بناء الدولة
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شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر1997،

المركز العربي لألبحاث
 Z 8915ودراسة السياسات2012 ،
 Z 6106دار الساقي 1999 ،
 Z 240مركز الدراسات و
البحوث اليمني  ،د .ت
 Z 241مركز الدراسات و
األبحاث اليمنية
 Z 229مركز الدراسات و
األبحاث اليمنية  ،د.ت
 Z 6302دار السويس 2002 ،

 Z 9009مركز دراسات الوحدة
العربية2014 ،
 Z 9011مركز دراسات الوحدة
العربية2014 ،
 Z 8931مركز دراسات الوحدة
العربية2013 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الصولف ( حسن زكي)
صوان ( أحمد)

الصياد ( فؤاد عبد المعطي)
الصيادي ( مخلص طه)
الصيرفي ( نوال حمزة يوسف)

ضاحي ،فاضل جابر
ضاحي ،فاضل جابر
ضاهر ( مسعود)
،،
،،
،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

دمشق  :أقدم عاصمة في العالم
الكرة الثقيلة  :دراسة تحليلية للعالقة التبادلية
بين الوضع السياسي اإلسرائيلي و عملية
السالم
المغول في التاريخ  .ج1

 Z6864دار قتيبة 2004 ،
 Z6302دار السويس 2002 ،

 Z908دار النهضة العربية ،
1980
تطور مفهوم الدولة في المجتمع اإلسالمي األول  Z6292دائرة الثقافة و اإلعالم ،
2002
 Z7015دارة الملك عبد العزيز ،
النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في الفرن
1983
العاشر الهجري /السادس عشر ميالدي
أغرب األخبار في ضياع الحقائق والكتب واآلثار  Z 8895تموز2012 ،

محاضرات في منهج البحث التاريخي
اإلنتفاضات اللبنانية ضد النظام المقطاعجي
االستمرارية والتغيير في تجربة التحديث
الع ّمانية 2005-1970
الجذور التاريخية المسألة الطائفية اللبنانية
1697-1861
الدولة و المجتمع في المشرق العربي -1840
1990
لبنان اإلستقالل  ،الميثاق و الصيغة
المشرق العربي المعاصر من البداوة إلى الدولة
الحديثة
اليابان بعيون عربية 2004-1904

 Z8633تموز للطباعة2012 ،
 Z2414دار الفارابي 1988 ،
 Z8563دار الفارابي2008 ،
 Z8561دار الفارابي1986 ،
 Z3690دار اآلداب 1991 ،
Z849
Z2794
Z6955

معهد اإلنماء العربي ،
1977
معهد اإلنماء العربي ،
1986
مركز دراسات الوحدة
العربية 2005 ،
دار الفارابي2010 ،
الدار البيضاء 1988 ،

Z8085
جيل اليسار
ضاهر (نسيم)
الضعيف( محمد بن عبد السالم بن تاريخ الضعيف الرباطي  :تاريخ الدولة العلوية Z2516(1-
)2
السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد موالي
أحمد)
سليمان
 Z 858منشورات عويدات  ،د.ت
تاريخ علم اآلثار
ضو( جورج)
 Z 6814مركز دراسة جهاد
المسؤولية الدولية عن األضرار الناشئة عن
ضوى ( علي عبد الرحمان)
الليبيين ضد الغزو
مخلفات الحرب العالمية الثانية في اإلقليم الليبي
اإليطالي 1984 ،
 Z 1607دار الحداثة 1982 ،
الدولة المملوكية  :التاريخ السياسي و
ضومط ( انطوان خليل)
اإلقتصادي و العسكري
 Z 6766مركز جهاد الليبيين
مدينة غات و تجارة القوافل الصحراوية خالل
ضياف ( نجمي رجب)
للدراسات التاريخية ،
القرن التاسع عشر الميالدي
1999
 Z 6696مؤسسة التميمي للبحث
الحركة الطالبية التونسية ( )1939-1927
ضيف هللا ( محمد)
العلمي و المعلومات ،
1999
 Z 6157مكتبة عالء الدين 2003 ،
المدرج و الكرسي  :بحوث حول الطلبة
،،
،،
التونسيين بين الخمسينات و السبعينات
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،،

،،

الضيقة ( حسن)
الطالبي (محمد)
طاهر ( عالء)
الطاهر ( محمد علي)

الطبابي ،بلقاسم

نوافذ تاريخ نفزاوة
دولة محمد علي و الغرب  :اإلستحواذ و
اإلستقالل
الدولة األغلبية 909-296/800-184 :م.
العالم اإلسالمي في اإلستراتيجيات العالمية
المعاصرة
أوراق مجموعة  :كتاب أحمد عن فظائع
اإلنجليز في فلسطين و غرر اليهود و صبر
العرب
دراسات في السلطة والمجتمع  :في العصر
االسالمي الوسيط (مصر والشام في العهد
المملوكي )1517-125
الموت في مصر والشام ()1517-1250

Z 7751
Z5819
Z1122
Z5371
Z3070

Z 8948

تونس :المغاربية2000 ،
المركز الثقافي العربي ،
20021
دار الغرب االسالمي،
1985
مركز الدراسات العربي
األوروبي 1998 ،
مكتب اإلستعالمات
الفلسطيني العربي ،
1948
الدار التونسية للنشر،
2012

الدار التونسية للنشر،
الطبابي ،بلقاسم
2013 Z8949(1)2
 Z8803الدار التونسية للنشر،
إنتفاضة الحوض المنجمي بقفصة 2008
طبابي ( حفيظ)
2012
 Z 8516الدار التونسية للكتاب،
البناء الوطني وتحديات االستقالل
طبابي ( حفيظ)
2011
 Z6971المعهد األعلى لتاريخ
الحركة النقابية في مناجم قفصة خالل الفترة
طبابي ( حفيظ)
الحركة الوطنية 2005 ،
اإلستعمارية
 Z 8517الدار التونسية للنشر،
الحزب الحر الدستوري التونسي -1934 :
طبابي ( حفيظ)
2011
1938
 Z6958المعهد األعلى لتاريخ
محمد علي الحامي 1928-1890
طبابي ( حفيظ)
الحركة الوطنية 2005 ،
الدار التونسية للنشر،
من البداوة إلى المنجم
طبابي ( حفيظ)
2011
 Z915(1دار سويدان 1967 ،الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير) تاريخ الطبري  :تاريخ األمم و الملوك
)11
 Z2020(1دار المعارف 1979 ،الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير) تاريخ الطبري  :تاريخ الرسل و الملوك
)11
طبيب المحلة  :البالد التونسية فيما بين  Z 6273 -1863مركز النشر الجامعي ،
فندري ( منير) ؛ معرب
2003
 1869من خالل رسائل الطبيب األلماني
غوستاف نختغا
 Z 9057األطلسية للنشر2015 ،
تاريخ تونس المنسي  :السكان واألرض
الطرابلسي ( بوراوي)
 Z 7195دار الجنوب للنشر ؛
نشأة علم الفالحة العربي
الطرابلسي ( بوراوي)
منوبة 2005،
التشييعفي طرابلس وبالد الشام  :أضواء على
 Z 7941دار الساقي2007 ،
دولة بني ع ّمار
الطرابلسي (علي االبراهيم)
 Z8257دار الع ّوام 2009،
تاريخ ومؤرخون  :أبحاث في التاريخ
طربيّة (محمد)
 Z 3186مركز دراساتالوحدة
التجزئة العربية كيف تحققت تاريخيا ؟
طربين ( أحمد)
العربية 1987 ،
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الطرودي ( محمد الهاشمي)

مأساة بغداد  :جدلية الوطني و الديمقراطي ال
ديمقراطية بدون وطنية و ال وطنية بدون
ديمقراطية
العالقات السعودية البحرينية في عهد الملك
عبد العزيز 1953-1903 :
الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات األزمة
المالية العالمية...
الثورة الجزائرية
تاريخ العرب

طلفاح ( خير هللا)

أعداء العرب التقليديون ج22

طلفاح ( خير هللا)
طلفاح ( خير هللا)

من أيام العرب  .ج20
من مفاخر العرب ج 21

طليع ( أمين)

أصل الموحدين الدروز و أصولهم

الطمار ( محمد بن عمرو)

تلمسان عبر العصور دورها في سياسة و
حضارة الجزائر
عمر بن الخطاب وأصول السياسة واإلدارة
الحديثة  :دراسة مقارنة
العالقات السياسية بين القوى اإلسالمية و
المسيحية في الحبشة خالل النصف األول من
القرن السادس عشر الميالدي
ابن عذارى المراكشي شيخ مؤرخي المغرب
العربي
حركة المقاومة العربية اإلسالمية في األندلس
بعد سقوط غرناطة
دراسات أندلسية

Z7261
Z7243

الطّريفي (طالل بن خالد)

طالس (مصطفى)
طلس ( أسعد)

الطماوي (سليمان محمد)
الطناشي ( خديجة أحمد)

طه ( عبد الواحد ذنون)

Z 6826

Z 7870

Z 8048
Z 7790
Z3010(1)2
 Z 1628دار الحرية للطباعة ،
1981
 Z 798دار الحرية 1980 ،
 Z 799دار الحرية للطباعة ،
1980
 Z 2393منشورات عويدات ،
1980
 Z 1906المؤسسة الوطنية للكتاب
1984 ،
 Z 169القاهرة  :دار الفكر
العربي1976،
 Z6776مركز دراسة حهاد
الليبيين 1996 ،

 Z7709دار الكتب الوطنية2005 ،

،،

،،

،،

،،

،،

،،

دراسات في التاريخ األندلسي

،،

،،

دراسات في حضارة األندلس و تاريخها

Z7244

،،

،،

،،

،،

،،
،،

،،
،،

العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي من
الناحية السياسية و اإلدارية
الفتح و اإلستقرار العربي اإلسالمي في شمال
أفريقيا و األندلس
موسى بن نصير
نشأة تدوين التاريخ العربي في األندلس

Z7250

Z 7703
Z 7235

طوالبة (حسن محمد)

مناقشة في النزاع العراقي االيراني

Z 745

طوريس ( دييكو دي)

تاريخ الشرفاء

Z 2584
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الشركة التونسية للنشر و
تنمية فنون الرسم ،
2005
دارة الملك ع .العزيز،
2009
مركز دراسات الوحدة،
2009
دار طالس 1983 ،
دار األندلس 1983 ،

Z7264

Z7267

دار المدار اإلسالمي ،
2004
دار المدار اإلسالمي ،
2004
دار المدار اإلسالمي ،
2004
دار المدار اإلسالمي ،
2004
دار المدار اإلسالمي ،
2004
دار المدار اإلسالمي
2004،
دار المدار االسالمي
دار المدار اإلسالمي ،
2004
بيروت  :مكتبة مدبولي،
1984
شركة النشر و التوزيع ،
1988

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

طوسون ( عمر )
،،

،،

،،

،،

،،

،،

الطوسي ( أبو علي الحسن)
الطويل ( محمد سعيد)
طويل (مريم قاسم)

الطويلي (أحمد)

الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة
بحرب القرم  1855 – 1853م
صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد علي :
الجيش المصري البري و البحري
كتاب مالية مصر من عهد الفراعنة إلى اآلن
وادي النطرون و رهبانه أديرته و مختصر
تاريخ البطاركة
سياسة نامة
البحرية الطرابلسية في عهد يوسف القرماني ،
( 1795-1832م)
مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح :
1051-1091م.

 Z 5892مكتبة مدبولي1993،
 Z 5878مكتبة مدبولي 1990 ،
 Z 5909مكتبة مدبولي 2000 ،
 Z 5893مكتبة مدبولي1993،
 Z 7234دار الرائد العربي  ،د.ت
 Z 6631دار الكتاب الجديد المتحدة
2002 ،
 Z 7658دار الكتب العلمية ،مكتب
الوحدة العربية1994 ،

صداق القيرواني
االل ّ

Z 7530

،،

،،

تونس في الرحالت و العالم في عيون رحالين
تونسيين

Z 7087

،،
،،

،،
،،

،،
،،

،،
،،

،،

،،

رادس عبر العصور
الزعيم عبد العزيز الثعالبي مسيرة نضاله
الفكري والسياسي
شهيرات القيروان ومعالم حضارية
الصادقية  :خير الدين مؤسسا ومحمد العربي
زروق مديرا
ضواحي تونس الشمالية والجنوبية

Z 6715
Z 8486

Z 7525

،،
،،
الطيب ( حسن أبشر)

في الحضارة العربية التونسية
الدولة العصرية دولة مؤسسسات

Z 2008
Z 6291

الطيّب ،علي

الملكية العقّارية واستراتيجيات االستيطان
االستعماري الفرنسي بجهة مجاز الباب،
تستور من 1860إلى 1936
المراكز التجارية الليبية وعالقتها مع ممالك
سودان األوسط وأثرها على الحياة
ال ّ
االجتماعية..
البطولي في أساطير الشرق القديم ومالمحه
دراسات في تاريخ الحضارة اإلسالمية العربية

Z 8936

الطّيف (علي حامد خليفة)

العابو ،عبد الرحمان
عاشور ( سعيد صالح )
عاشور ،سعيد عبد الفتاح

أوربا العصور الوسطى

عاصم ( ابراهيم )

أجهزة االستخبارات و الدور الجديد في األلفية
الثالثة
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الشركة التونسية للنشر،
2007
الشركة التونسبة للنشر و
تنمية فنون الرسم ،
2006
م  .رسمية 2005 ،
م .الرسمية2012 ،

 Z 8971دار سحنون 2013 ،
 Z 7160عالمات 2006 ،
الشركة التونسية للنشر،
2008
دار المعارف 1988 ،
الدار الثقافية للنشر ،
2000
المعهد العالي لتاريخ
الحركة الوطنية2013 ،

 Z 8325طرابلس  :جمعية الدعوة
االسالمية ،د.ت.
 Z 9258دار عالء الدين2014 ،
 Z 6100دار المعرفة الجامعية
 Z9004(1مكتبة األنجلو المصرية ،1996
)2
 Z 6268مركز الخليج للدراسات
اإلستراتيجية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

العامري ( عصام فاهم )

العامري ( محمد الهادي )
العامري ( نيلي سالمة )

العامري (نلّلي سالمة)

العاني ،محمد
العايدي ،فتحي
العبادي ( أحمد مختار )

خصائص ترسانة إسرائيل النووية و بناء
الشرق األوسط الجديد  :دراسة في الوظيفة
اإلقليمية و...
الفكر السياسي و الديني في العصر العباسي
األول  .ج 2 , 1
الوالية والمجتمع  :مساهمة في التاريخ الديني
واالجنماعي إلفريقية في العهد الحفصي
التص ّوف بافريقية في العصر الوسيط  :ق-9.
15م
أصالة المدينة كوحدة جغرافية وتخطيطية:
دراسة تحليلية في عوامل النشأة وخصائص
الفكر التخطيطي
الجيش االستعماري والمجتمع المحلي بالبالد
التونسية 1943-1911
دراسات في تاريخ المغرب واألندلس

العبادي ( أحمد مختار )
,,
,,

في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية
في التاريخ العباسي و األندلسي
إيران تستيقظ  :مذكرات الثةرة واألمل مع أزاد
معاوني
االمبراطورية الرومانية
كبار المالك و الفالحين في مصر - 1837
1952

عبّاس (محمد الهاشمي)
عبّاس (محمود)

بورقيبة ،نويرة  :ذكريات ومذ ّكرات
طريق أوسلو  :موقع اإلتفاق يروي األسرار
الحقيقيّة للمفاوضات
اسرائيل خمسون عاما من العدوان
عمدة األخبار في مدينة المختار
الموت القاتل للموت" حوار بين البوعزيزي"
وعربة الخضار
لبنان و الطائف  :تقاطع تاريخي و مسار غير
مكتمل
االمبراطورية البيزنطية  .ج  . 1العقيدة و
السياسة
الدولة و الكنيسة  .ج 3 - 1
إستعادة روسيا مكانة القطب الدولي  :أزمة
الفترة االنتقالية
المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي
2010 - 1978
صراع اليهودية مع القومية الصهيونية –
الصهيونية و مستقبل اسرائيل
االسالم وأصول الحكم  :بحث في الخالفة
والحكومة في االسالم

عبادي (شيرين)
العبادي ( مصطفى )
عباس (رؤف )

عباسي (قصي عدنان)
العبّاسي (أحمد بن عبد الحميد)
العباكي ،عادل
العبد ( عارف )
عبد الحميد ( رأفت )
عبد الحميد ( رأفت )
عبد الحميد ،عاطف معتمد
عبد الحي ( وليد سليم )
عبد الدائم ( عبد هللا )

عبد الرازق (علي)
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 Z 5961مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث
 Z 6248دار سحر للنشر
 Z 5510كلية اآلداب بمنوبة

 Z 7827دار كونتراست2009 ،

Z 8898
Z 8957
Z 162
Z 6099
Z 1514

دار عالء الدين2010 ،
المعهد العالي لتاريخ
الحر .الوطنية2011 ،
االسكندرية  :مؤسسة
شباب الجامعة،د.ت.
دار المعرفة الجامعية
دار النهضة العربية

 Z 8051دار الساقي2010 ،
 Z 6059دار المعرفة الجامعية
 Z 6135دار قباء
Z8093(1)4
Z 7403
Z 8196
Z 8282
Z 8570

ميدياكوم2010 ،
شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر1995،
دمشق1998 ،
دار بيبليون2008 ،
م .الخدمات السريعة ،د.ت.

 Z 5918مركز دراسات الوحدة
العربية 2001،
 Z 6266دار قباء 2000 ،
 Z 6137دار قباء 2000،
 Z 8725مركز الجزيرة للدراسات،
2009
 Z 5851مركز اإلمارات 2000،
 Z6116دار الطليعة 2000،

 Z 8241النجاح الجديدة2006،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

عبد الرحمان ،حمدي
عبد الرحمان ( خير الدين نصر )

االختراق االسرائيلي الفريقيا
آسيا مسرح حرب عالمية محتملة

عبد الرحمان ،عمار

فنون ومعتقدات المزارعين األوائل في المشرق
العربي القديم "اإلالهة األن"
وثائق المحاكم الشرعية المصرية عن الجالية
المغاربية إبان العصر العثماني ج1.
المدرسة الصادقية والصادقيون
مواقف إصالحية في تونس قبل الحماية

عبد الرحيم (عبد الرحيم عبد
الرحمان)
عبد السالم (أحمد)
عبد السالم (أحمد)
عبد السالم (أحمد)

الدوحة :منتدى العالقات
 Z 9136العربية والدولية2014 ،
 Z 5967مركز اإلمارات 2001 ،
 Z 8940إنانا 2009 ،

Z 4320
Z 9068
Z 1653

عبد الغفور (همام عبد الخالق)
عبد الفتاح ( سيد صديق )
عبد الفضيل ،محمود

المؤرخون التونسيون في القرون  17و18
و :19رسالة في تاريخ الثقافة
شارون مجرم مذبحة المصريين كيف يكون
مفاوضا للسالم
الحضارة اإلسالمية و عوامل اإلزدهار و
تداعيات اإلنهيار
استراتيجية البرنامج النّووي في العراق في
إطار سياسات العلم والتكنولوجيا
تاريخ فتوات مصر و  ..معاركهم الدامية
العرب والتجربة اآلسيوية :الدروس المستفادة

Z 8045
Z 5837
Z 8838

عبد فتوني (علي)

المراحل التاريخية للصراع العربي -االسرائيلي

Z 7624

عبد القادر (خليل سعيد)

نظام القرابين في المجتمع السومري حسب
نصوص ما قبل سرجون في لجش
إسبانيا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية ...
قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية

Z3577

عبد هللا ( ثناء فؤاد )

الدولة و القوى االجتماعية في الوطن العربي :
عالقات التفاعل و الصراع
السياسات النفطية العربية :تقييم نقدي

عبد السالم ( جابر )
عبد العزيز ( محمد عادل )

عبد الكافي ،محمد
عبد الكريم (خليل)

عبد هللا ،حسين

عبد هللا ( سعيد عبد الرزاق يوسف محمود فهمي النقراشي و دوره في السياسة
المصرية و حل جماعة اإلخوان المسلمين (
)
) 1948 – 1888
المبادرات و االستجابات في السياسة الخارجية
عبد هللا ( عبد الخالق )
لدولة اإلمارات العربية المتحدة
إمارات الساحل و عمان و الدولة السعودية
عبد هللا ( محمد مرسي )
األولى  . 1818 – 1793ج 1
العالقات السياسية بين بيزنطة والشرق األدنى
عبد هللا (وديع فتحي)
االسالمي
صورة اإلسرائيلي في مصر
عبد المعطي ( عبد الباسط )
عبد الملك ،بدر

نساء في خط المواجهة
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Z 3818

مركز الدراسات والبحوث
1992 ،
بيت الحكمة1994 ،
تونس  :الشركة التونسية
للتوزيع1986،
بيت الحكمة1993 ،

 Z 6246دار قباء 2001 ،
 Z 6150دار غريب 2000،

Z 8970
Z 7240
Z 5970
Z 8677
Z 5900

مركز دراسات الوحدة،
2009
مكتبة مدبولي 1995 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2000 ،
دار الفارابي1999 ،
بغداد  :دار الشؤون
الثقافية العامة 1990 ،
دار سحنون2012 ،
مؤسسة االنتشار ؛ سينا
للنشر1997،
مركز دراسات الوحدة
العربية 2001 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2012 ،
مكتبة مدبولي 1995،

 Z 5969مركز اإلمارات العربية
المتحدة 2001،
 Z 5988المكتب المصري الحديث
1978،
 Z 7653مؤ .شباب الجامعة1990 ،
 Z 6305دار مصر المحروسة
2003،
 Z 9128دار العين للنشر2014 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

عبد المولى (محمود)
عبده ( عبد هللا كامل موسى )

المدرسة الحربية بباردو
األمويون و آثارهم المعمارية في الشام و
العراق و الحجاز و اليمن و مصر و أفريقية
العباسيون و آثارهم المعمارية في العراق و
مصر و أفريقيا
الفاطميون و آثارهم المعمارية في افريقية و
مصر و اليمن
مذكرات

عبد الوهاب ( حسن حسني )
عبد الوهاب (عالء)

خالصة تاريخ تونس
الشرق األوسط الجديد ؟ سيناريو الهيمنة
االسرائيلية
أساطير اال ّولين  :بابل ومصر وفينيقيا وفارس
واليونان وسائر األقدمين
الحضارة االسالمية والحضارة المعاصرة

Z 7954
Z 146

عبيد ( خالد )

الطاهر صفر 1942 - 1903

Z 6303

عبي (عبد الرحمان)
العبيد (عبدالرحمان بن محمد)

محاكمة أحمد بن صالح ربيع  1970من يحاكم
من
الجبيل ماضيها وحاضرها

Z 7528
Z 6908

العبيّد (عبد هللا بن محمد)

البدائع

Z 6903

العبيدي ،بيّة

قصور البايات باألحواز الشمالية لمدينة تونس
خالل الفترة الحسينية1957-1705 :
اليميني في شرح أخبار السلطان يمين الدولة و
أمين الملة محمود الغزنوي
التحرر من السجن  :تجربة عالمية في إصالح
السجون
تاريخ العلويين  :وقائع و أحداث

Z 8945

،،

،،

،،

،،

عبد الهادي ( عوني )

عبرئيل (ميخائيل عبد هللا)
عبود (عبد الغني)

العتبي ( أبو النصر محمد بن عبد
الجبار )
عثماني  ،أحمد بسيس  ،صوفي
عثمان ( هاشم )
العثيمين (عبد هللا الصالح)
,,
,,
,,
,,
,,

,,

,,
,,

,,
,,

العجالن (أحمد)
العجمي (سعد عبد هللا)

تاريخ المملكة العربية السعودية
خواطر حول القضيّة
الدّرعية نشأة وتطور في عهد الدولة السعودية
األلى
العالقات بين الدولة السعوديّة األولى والكويت
قراءة في دراسات عن إمارة آل رشيد
معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد
البالد
التّوظيف السياسي لنظرية البيئة الطبيعية بين
ابن خلدون ومونتسكيو
غرس األوائل
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 Z 7361القباضة األصلية2003،
 Z 6180دار اآلفاق العربية2003،
 Z 6179دار اآلفاق العربية 2001،
 Z 6267دار اآلفاق العربية2001،
 Z 6219مركز دراسات الوحدة
العربية 2002،
 Z 6062دار الجنوب 2001،
 Z 4184القاهرة  :سينا1995 ،

Z 6362

دار ومكتبة بيبليون2008،
القاهرة  :دار الفكر
العربي1981،
المعهد األعلى لتاريخ
الحركة الوطنية 2003،
م .الوراقة المركزية،
.2004
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1984،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1988،
مركز النشر الجامعي،
2013
دار الطليعة 2004،

 Z 8351دار م.علي2011 ،
Z 6210
Z 6918
Z 6949
Z 8036
Z 6863

مؤ .األعلمي للمطبوعات
1997،
مكتبة العبيكان 2005،
مكتبة العبيكان 2003،
مكتبة الملك فهد الوطنية،
2013
العبيكان 1991،

 Z 6962العبيكان 2001،
 Z 6850العبيكان 1998،
 Z 8330دار رسالن2009 ،
 Z 7669الكويت :دون2001 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

العجيلي  ،التليلي

صدى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في
البالد التونسية في عهد االمام مسعود بن عبد
العزيز

العدوي (ابراهيم أحمد)

الدولة االسالمية وامبراطورية الروم

Z 7736

عرب ،محمد صابر
العربي (البشير)

قضايا لها تاريخ
حفريات سوسيولوجية في ماضي قبيلة بني زيد
وسكان الحامة بالجنوب التونسي
القضاء والسياسة في تونس زمن االستعمار
الفرنسي 1956-1881
االمبراطورية األمريكية إلى أين

Z 9115
Z 8319

Z 8172

العروي ( عبد هللا )

مجمل تاريخ المغرب  .ج 3 - 1

Z 4247

العروي ( عبد هللا )

ساسة
من ديوان ال ّ

Z 8150

عريشي (محمد حاسر ابراهيم)

الرئاسة العامة لرعاية الشباب

Z 6907

عريضة (أنطوان)

لبنان وفرنسا  :وثائق تاريخية تبرز دور
ب..في مواجهة االنتداب الفرنسي
لمحات عن منطقة حائل
المغول

Z 2412

العرفاوي (جميّس)
عرومي (سهيل)

العريفي (فهد علي)
العريني (السيد الباز)
العريني (عبد الرحمان بن علي)

اإلمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس
الدولة السعودية األولى
قراءات في المشهد السياسي " :2007عرض
تحليلي موجز"

عزاوي (أحمد)

الشرفاء األدارسة أوالد سيدي عبد هللا بن ع ّزة
قضايا تاريخية خالل العصرين الموحدي
والمريني
الروح الحية :جيل الستينات في العراق
الغرب االسالمي في أواسط القرن الثامن هـ /
14م :.دراسة تاريخية لديوانيات ريحانة الكتاب
البن الخطيب
مختصر تاريخ الغرب االسالمي ج2.

عزام (صباح فرحان)

عزاوي (أحمد)
العزاوي (فاضل)

،،
،،

،،
،،

عزيز  ،عبد الكريم
العسبي ( لحسن )

 Z 8383دارة الملك ع .العزيز،
2010

Z 6841

.,,د.ت،
,, Z 6915
 Z 1442بيروت  :دار النهضة
1981،
 Z7152األمانة العامة 1999،
النايا للدراسات والنشر،
2008 Z 7885
 Z 7963الرباط  :ديور2008 ،
 Z 8237الرباط 2010 ،
 Z 6722دار المدى 2003،

Z 7915
Z 7966

العسكر (محمد بن زيد)

نضال شعب أبي تونس 1956-1881
أقصى اليسار في المغرب  :مقارعة نبيلة
للمستحيل
الدلم

Z 6888

عصام (اسالم)
عطا ( زبيدة محمد )

شطخة اسالميكية
الحياة االقتصادية في مصر البيزنطية

Z 8069
Z 6103
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القاهرة  :دار اياض
الصالحين1994 ،
الدار المصرية اللبنانية،
2011
دار سحر؛ كلية اآلداب
بصفاقس،د.ت.
صفاقس  :دار صامد
2005،
دمشق  :اتحاد الكتاب
العرب2009 ،
المركز الثقافي العربي
1992-2000،
الدار البيضاء  :المركز
الثقافي العربي2009 ،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1997،
دار الفارابي1987 ،

Z 8388
Z 6146

جمعية الحسن الوزان،
2008
الرباط :ديور2008،
مركز النشر الجامعي،
2001
المركز الثقافي العربي
2002،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1997،
دار الفارابي2010 ،
دار األمين 1994،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

عطا ( زبيدة محمد )
عطايا ( أمين محمود )

العطّار (عدنان)
عطوان (حسين)
عطوان (حسين)
عطوان ،عبد الباري
عطوان ،عبد الباري
عطية ( أحمد إبراهيم )
العظمة ( عزيز )
،،
،،
عفّاس  ،محمد
العفّاقي ،رشيد بن عبد السالم
عفيفي ( محمد )
عقاب (عبد الوهاب)
،،
،،
،،
،،
عقاب ( محمد الطيب )
العقاد (صالح)
العقالي ( عبد هللا مرسي)

العقبي (أحمد حسين)
العقيلي ( محمد بن أحمد )
العكرمي ،العربي بن أحمد
العكرمي (محمد البصيري)
عكرمي  ،نجيب
العكش ( منير )
العاليلي ( عبد هللا )

الشرق اإلسالمي و الدولة البيزنطية زمن
األيوبيين
االستراتراتيجية العسكرية اإلسرائيلية

الكلبيون وأحفادهم الشرارات ودورهم في
الوجود العربي خالل التاريخ
الجغرافية التاريخية لبالد الشام في العصر
األموي
الدعوة العباسية  :تاريخ وتطور
التوحش ،المستقبل
الدولة االسالمية :الجذور،
ّ
وطن من كلمات  :رحلة الجئ من المخيم إلى
الصفحة األولى
إرهاصات غزو العراق و نهاية إسرائيل
ابن خلدون
المسعودي
االنتقال الديمقراطي أول ()56/64
عقبة بن نافع الفهري10 :هـ63-هـ فاتح
المغرب
الدين و السياسة في مصر المعاصرة " :
القمص سرجيون "
تاريخ اليمن المعاصر
دور اليمن في العهد االسالمي األول
الوحدة اليمنية  :دراسة وثائقية في تاريخ
اليمن المعاصر ..
مدخل إلى العمارة الجزائرية  :قصور مدينة
الجزائر في أواخر العهد العثماني
السادات وكامب ديقيد  :االتفاقات وأصولها
التاريخية
الحياة العربية بين خطر الغجر ومخاطر التّبعية

 Z 6110دار األمين 1996،
 Z 5958مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية
1998،
 Z 8090دار فرقد2007 ،
 Z 7622دار الجيل
 Z 3016دار الجيل ،د.ت.
 Z 9294دار الساقي2015 ،
 Z 8735دار الساقي2012 ،
Z 6250
Z 5830
Z 5809
Z 8433
Z 8989

دار الفجر2003،
ر .الريس 2000،
ر .الريس 2001،
دار محمد علي2011 ،
الرباط :دار األمان2012 ،

 Z 6107دار الشروق 2001،
 Z 8244دار رسالن2010 ،
 Z 8194دار رسىن 2010 ،
 Z 8210دار رسالن 2010 ،
 Z 6298دار الحكمة 2000،
 Z 847االسكندرية  :منشأة
المعارف1982 ،
 Z 7257مركز الحضارة العربية
1997،

دارة الملك ع .العزيز،
التّنافس االنجليزي الفرنسي في شبه الجزيرة
العربية في الق .الثالث عشر هـ التاسع عشرم2009 Z7 848 .
 Z 3694دار اليمامة 1982،
تاريخ المخالف السليماني  .ج 1
 Z8638نقوش عربية2011 ،
من ذاكرة مجاهد
 Z 7345نقوش عربية2007،
المغرب العربي من عبد الرحمان إبن خلدون
إلى مالك بن نبي
 Z 8419دار محمد علي2011 ،
االنتفاضة في تونس
 Z 6264ر .الريس
حق التضحية باآلخر  :أمريكا و اإلبادات
الجماعية
مقدمات ال محيد عن درسها جيدا الفهم التاريخ  Z 4749دار الجديد
العربي
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

علبي (أحمد)
العلبي (صالح أحمد)
العلمي (أحمد)
علوش ( مي )
علوي ،حسن حافظي
العلوي الحسني ،رشيد
علي ( جالل الدين عز الدين )

العهد السري للدعوة العباسية أو من األمويين
إلى العباسيين
أهل الفسفاط  :دراسة في تركيبهم القبلي
ومراكز إدارتهم
الحفريات االسرائيلية حول الحرم القدسي
أشهر حصارات المدن في التاريخ
المرابطون  :الدولة االقتصا ،المجتمع
األزمنة العربية من تاريخ المغرب الحديث
الصراع الداخلي في إسرائيل

 Z 2403دار الفارابي1988،
 Z 7226شركة المطبوعات للتوزيع
Z 7850
Z 3345
Z 8727
Z 8843
Z 5960

دار السعيد ،د.ت.
دار الطليعة
الرباط :جذور 2007 ،
أفريقيا الشرق2011 ،
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية

علي ( جمال سالمة )

إسرائيل و العالقات المصرية – السورية :
دراسة في أثر متغيرات الصراع العربي
اإلسرائيلي على عالقة الدولتين
الجاهلية ومصادر التاريخ الجاهلي

علي (جواد)

 Z5553(1جامعة بغداد 1993 ،المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم
ّ
)10
 Z 9042مركز دراسات الوحدة
التيارات االسالمية وقضية الديمقراطية
العر1999 ،.
 Z 1388مؤسسة الرسالة1983،
إمتداد العرب في صدر االسالم
علي بن محمد صاحب ال ّزنج ودولته المهزومة Z 7260

علي (جواد)

علي ،حيدر ابراهيم
العلي ( صالح أحمد)
العلي ( صالح أحمد)

علي (طارق)
علي ( عرفه عبده )
علي ( موسى السيد )

عليوة ( السيد )
عليوي ( هادي حسن )
الع ّمار(محمد بن ابراهيم)
عمامو ( ( حياة )
عمامو ( ( حياة )

العمايرة (خالد محمد سالم)
عمر ،السيد
عمر ( عمر عبد العزيز )
عمر ( محمد )

عن االمبراطورية والمقاومة  :حوارات مع
دافيد بارساميان
القاهرة في عصر إسماعيل
القضية الكردية في العراق من االستنزاف إلى
تهديد الجغرافيا السياسية
إدارة األزمات و الكوارث  :مخاطر العولمة و
اإلرهاب الدولي
االتجاهات الوحدوية في الفكر القومي العربي
المشرقي 1952 - 1918
شقراء
أسلمة بالد المغرب  :إسالم التأسيس من
الفتوحات إلى ظهور النحل
السلطة وهاجس الشرعية في الثقافة االسالمية
موانت البحر األحمر وأثرها في تجارة المماليك
()1250-1517
الحقيقة والسراب  :قراءة في مسيرة السالم
العربي االسرائيلي
تاريخ المشرق العربي ( ) 1922 – 1516
حاضر المصريين أو سر تأخرهم
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 Z 6058دار مصر المحروسة

Z 7384

دار الشعاع للنشر2007،

 Z 7812دار اآلداب 2006 ،
 Z 5807الدار المصرية اللبنانية
 Z 5964مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية
 Z 5941مركز القرارلالستشارات
Z 5875
Z 6900
Z 6414
Z 8953

مركز دراسات الوحدة
العربية
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب
دار أمل للنشر و
التوزيع2004،
صفاقس :دار أمل2005 ،

 Z 7782دارة الملك عبد العزيز،
 Z 8969دار السالم2010 ،
 Z 6076دار المعرفة الجامعية
 Z 6071دار مصر المحروسة

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

عمران (محمود سعيد)
العمري (صبحي)
العمري (صبحي)
العمري (صبحي)
العمير(عثمان)
عميمور (محي الدين)
العناقرة (محمد محمود خلف)

معالم تاريخ االمبراطورية البيزنطية (مدخل
لدراسة التاريخ السياسي الحربي)
لورنس  :الحقيقة األكذوبة
المعارك األولى  :الطريق إلى دمشق
ميسلون  :نهاية عهد
مقابسات نهاية القرن  :حوارات مع القادة
وصانعي القرار السياسي العربي والدولي
الجزائر  :الحلم والكابوس
الحياة االقتصادية في الحجاز في عصر دولة
المماليك ()1517-1250

Z 1895
Z 7808
Z 7652
Z 7755
Z 6719

بيروت  :دار النهضة
العر1981 ،.
رياض الريس1991 ،
رياض الريس1991 ،
رياض الريس1991 ،
دار الساقي

 Z 7163دار الفارابي
 Z 7148دارة الملك ع.العزيز

الحياة االقتصادية في الحجاز في عصر دولة
المماليك (923-648هـ1517-1250/م)
اآلثار األندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال

دارة الملك
 Z 8020ع.العزيز2006،
 Z 3074مؤسسة الخانجي1961 ،

عنان (محمد عبد هللا)

تاريخ المؤامرات السياسية منذأقدم العصور
إلى اليوم

 Z 8111دار بيبليون 2008 ،

عنان (محمد عبد هللا)
العناني ( جواد أحمد )

دولة اإلسالم في األندلس
واقع القدس و مستقبلها في ظل التطورات
اإلقليمية و الدولية

العناقرة (محمد محمود خلف)
عنان (محمد عبد هللا)

العنزي (سالم سمران سالم)
العنقري ،هيفاء

عواد (عامر هاشم)
عودة ( جهاد )
عودة ( جهاد )
عودة ( محمد )
عوض ،محمد مؤنس
العوضي (هشام)

عوني ،الحاج موسى
العياشي ( مختار )
العياشي ( مختار )

عيتاني (حسام)

طرق القوافل وآثارها في شمال جزيرة العرب
.ج1.
السلطة في الجزيرة العربية :ابن سعود،
بريطانيا 1926-1914
دور مؤسسة الرئاسة في صنع االستراتيجية
األمريكية الشاملة بعد الحرب البادرة
اسرائيل و العالقات مع العالم االسالمي
فلسطين و إرهاب الدولة اإلسرائيلية
كيف سقطت الملكية في مصر ؟
عصر الحروب الصليبية :بحوث ومقاالت
صراع على الشرعية اإلخوان المسلمون
ومبارك 2007-1982
فن المنقوشات الكتابية في الغرب االسالمي:
مدونة الكتابات المنقوشة السعدية والعلوية
ّ
بمدينة فاس :دراسة تاريخية وفنية
الزيتونة و الزيتونيون في تاريخ تونس
المعاصر ( ) 1958 – 1883
في تاريخ المدرسة التونسية  :خالصة  32ق.
من الكتابة والمعرفة والتعليم(1101قم-.
2007م)
هويّات كثيرة وحيرة واحدة  :سيرة لبنانية
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 Z7929(1مكتبة الخانجي-1987،1990
)4
 Z 5987مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية

 Z 7864خطوات2007 ،
 Z 8982دار الساقي2013 ،

Z 8045
Z 6113
Z 6141
Z 5862
Z 9082
Z 7867

Z 9322
Z 6056
Z 8961

Z 7942

مركز دراسات
الوحدة2010،
دار مصر المحروسة
دار مصر المحروسة
دار الخيال
عين للدراسات2006 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2009 ،

مؤسسة ّالملك عبد
العزيز2009 ،
جامعة الزيتونة  ,مركز
النشر الجامعي
مركز النشر الجامعي؛
المركز الوطني
للتجديد2012،.
دار الساقي2007 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

العيدروس ( محمد حسن )
عيسوي (شارل)
عيسى خان ،بنجامين

األفالج في مدينة العين
التاريخ االقتصادي للشرق األوسط وشمال
افريقيا
التاريخ السري للديمقراطية

Z 5971
Z 2548
Z 9117

دار المتنبي
بيروت  :دار الحداثة،
1985
منتدى العالقات العربية
والدولية2014 ،
دار الطليعة2006 ،

الحمالت الصليبية كما يرويها المؤرخون
عيسى يوسف ،إفرام
السريان
خمسون عاما في الرمال المتحركة  :قصتي مع  Z 6209دار الشروق
العيني ( محسن )
بناء الدولة الحديثة في اليمن
 Z 8958الدار التونسية للنشر،
تونس العميقة :تحقيق مقاالت في الشأن
الغابري ،عبد الباسط
2001
الثقافي والسياسي التونسي المعاصر للشيخ
محمد البدوي...
 Z 8959مركز النشر الجامعي،
قبسات من الحضارة القيروانية خالل الحقبة
الغابري ،عبد الباسط
2010
االستعمارية
 Z 8335دمشق  :معابر2009 ،
كتابات وأقوال
غاندي (موهنداس ك).
 Z9035(1سيناترا؛ المركز الوطنيغانياج ،جون؛ ترجمة بوقرة ،عبد جذور الحماية الفرنسية بالبالد التونسية
للترجمة2014 ،
)2
()1861-1881
الجليل
 Z 8720دار الفارابي2008 ،
اإلمارات والمستقبل وقضايا راهنة
غبّاش ،حسين
 Z 8250المركز الثقافي العربي،
القبيلة والقبائلية أو هويّات ما بعد الحداثة
الغذامي (عبد هللا محمد)
2009
 Z 8900المركز العربي لألبحاث
السياحة الصحراوية  :تنمية الصحراء في
غرايبة ،خليف مصطفى
ودراسة السياسات2012 ،
الوطن العربي
Z 8523

غرابية ( مازن خليل )

المجتمع المدني و التكامل  :دراسة في التجزئة
العربية

 Z 6299مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية

غرانت (كريستينا فيليس)
الغربي  ،محمد األزهر
غريب ( حسن خ )

بادية الشام
تونس رغم االستعمار
في سبيل عالقة سليمة بين العروبة و اإلسالم :
( بحث في التاريخ و األيديولوجيا )
المسلمون بين اإلزدهار و اإلنكسار
مشروع مسح وتوثيق المنشآت الحجرية في
محيط عنبر فزان
مملكة كندة في وسط شبه الجزيرة العربية :
دراسة تاريخية آثارية
االختيار الديمقراطي في سورية
العرب وتحوالت العالم من سقوط جدار برلين
إلى سقوط بغداد
سياسة محمد علي باشا التوسعية ( :في
الجزيرة العربية والسودان واليونان وسوريا
)1811-1840
المذنب

 Z 8300دار رسالن2007 ،
 Z8712نقوش عربية2013 ،
 Z 5915دار الطليعة

غريب ( مأمون )
الغزي(عبد العزيز بن سعود)
الغزي(عبد العزيز بن سعود)
غليون ( برهان )
غليون ( برهان )
الغنّام (سليمان)

الغنايم (عبد الرحمان بن عبد هللا)
غنيم (عبد الرحمان)

نخبة دمشق  :الصفحات األلى في تاريخ دمشق
ومحيطها
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Z 6069
Z 8384
Z 7293
Z 8141
Z 7218

مكتبة غريب
دارة الملك ع .العزيز،
2011
دارة الملك عبد
العزيز2006،
بترا للنشر2003 ،
المركز الثقافي العربي

 Z 6846الدار البيضاء :المركز
الثقافي
 Z 6909الرئاسة العامة لرعاية
الشباب
 Z8253اتحاد الكتاب العرب،
2008

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

غنيمي (يوسف رزق هللا)

نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق

غوانمة (يوسف حسن درويش)

دراسات في تاريخ األردن وفلسطين في العصر
االسالمي
 Z 4023لندن :دارف المحدودة،
ماضي شمال افريقيا= le passé de
1983
l'afrique du nord
 Z6416مركز النشر الجامعي
مناهج التاريخ  :النظرية و التطبيق في
التمارين لبداية اإلختصاص الجامعي في
التاريخ المعاصر
 Z 7749دار عالء الدين2007 ،
اكتشاف خازاريا (بالد الخزر)
في د ّوامة التاريخ  :النهاية والبداية وبحوث
 Z 7771دار عالء الدين2008 ،
في نشوء الحضارات وانهيارها
الرأسمالية والشّيوعيّة  :نحو  Z7404شركة المطبوعات
ماذا بعد إخفاق ّ
للتوزيع والنشر1995،
إيديولوجية جديدة للتوازن اإلقتصادي
واإلجتماعي ،إسالميّة وعالميّة
 Z 9147دار الفارابي2009 ،
يوميات بوليفيا الكاملة
 Z 7874دار المدى1999 ،
األمم والقومية
 Z 8734دنيا للنشر2010 ،
إطاللة على مقبرة قريش بالقيروان

غوتييه ،أ.م.؛ تعريب الحسيني،
هاشم
الغول ( يحي )

غوميليوف (ليف)
غوميليوف (ليف)
غيبة (حيدر)

غيفارا ،أرنستوتشي
غيلنر (إيرنست)
الفائز ،رشيدة

 Z8281مكتبة الثقافة الدينية،
2001
 Z7656ع ّمان  :دار الفكر1983 ،

فارح ،مجدي
الفارسي (فؤاد عبد السالم)
فارنيي (جان بيير)
فاروق (ثريا)
الفاسي ( عالل )
فالحي (لحسين)

العرب والغرب في مرآة اآلخر ..
األصالة والمعاصرة  :المعادلة السعودية
عولمة الثقافة وأسئلة الديمقراطية
الدولة العثمانية والعالم المحيط بها
الحركات االستقاللية في المغرب العربي
المسالة اإلقتصادية في الفكر التونسي الحديث
خالل الثلث األول من القرن العشرين

فان شرينبرغ ( نورمان )
فتوحي ( لؤي )

فرص العولمة  :األقوياء سيزدادون قوة
التاريخ يشهد بعصمة القرآن العظيم  :تاريخ
بني إسرائيل المبكر
 Z 5600دار سراس1993 ،
ما يجب أن تعرف عن المجموعة االقتصادية
األوروبية
الصراع الوطني الممتد و التغير في الخصوبة  Z 6045 :مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية
الفلسطينيون و االسرائيليون في القرن العشرين

الفراتي (عبد اللطيف)
فرج ( فيليب )

فرج (وسام عبد العزيز)
الفرجاني (أحمد)
فرحات (ألبير)
فرسخ (عوني)
فرشخ (جورج)
الفرقان ،الحسين

Z 8981
Z 6724
Z 8206
Z 7813
Z 6049
Z 7330

دار الفكر العربي2014 ،
شركة المدينة المنورة
الدار البيضاء2003 ،
دار المدار2008 ،
مؤسسة عالل الفاسي
د.ن 2007،

 Z 6336مكتبة العبيكان
 Z 6172روائع مجدالوي

دراسات في تاريخ وحضارة االمبراطورية
البيزنطية .ج 1.من 1025 -324م.
بحوث حول العالقات بين الشرق الفينيقي
وقرطاجة
ّ
األساطير المؤسسة للنظام اللبناني
صراع العربي -
التحدّي واالستجابة في ال ّ
الصهيوني جذور الصراع وقوانينه
فؤاد بطرس  :مذكرات موازية ومتقاطعة
الطّعن والطواعين للعربي المشرفي
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Z 894

د.م1982 ، .

Z 7301

المعهد الوطني
للتراث1993،
دار الفارابي2010 ،
مركز دراسات الوحدة
العر2008 ،.
دار الفارابي209،
دار التوحيدي2014 ،

Z 8072
Z 7866
Z 8070
Z 9314

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

فرومكين (دافيد)

سالم ما بعده سالم  :والدة الشرق األوسط
1914-1966
تاريخ صدر االسالم والدولة األموية

فريخ (عوني)

فريدمان (توماس)

األقلّيات في التاريخ العربي (منذ الجاهلية وإلى
اليوم)
تاريخ الدولة العلية العثمانية
تاريخ الدولة العلية العثمانية
فريدريك الثاني ملك صقلية  -.أعمال الندوة
الملتئمة بكلية اآلداب بمنوبة ديسمبر 1994
العالم  :..موجز تاريخ القرن الحادي والعشرين

فريسة (أنيس)
فضل ( سلمان قادم آدم )

دراسات في التاريخ
حق تقرير المصير  :طرح جديد لمبدأ قديم

 Z 4257طرابلس  :جروس برس
 Z 6066مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية

الفقي ( مصطفى )
الفقيه ( حسن بن ابراهيم )

من نهج الثورة إلى فكر اإلصالح
مخالف عشم  ,قرية عشم  ,قرية مسعودة ,
مجلة النصايب  ,مجلة األحسبة الجنوبية ,
مجلة األحسبة الشمالية
مدينة السرين " األثرية "
عصور في فوضى من الخروج إلى الملك
أختانون
المغرب العربي قبل احتالل الجزائر " – 1790
" 1830
ع ّم حمدة...العتّال  :ورقات من سجل االعتقال
السياسي في تونس السبعينات
دارفور  :تاريخ حرب وإبادة

 Z 6249دار الشروق
 Z 5795م  .الفرزدق التجارية

فروخ ،عمر

فريد (محمد)
فريد (محمد)

الفقيه ( حسن بن ابراهيم )
فاليكوفسكي ( إيمانويل )
فلنزي ( لوسات )
فليس ،محمد الصالح
فلينت (جولي)

فنطر ،محمد حسين

حروب كالمية  :اإلعالم والسياسة في العالم
العربي
ضحايا الحداثة  :أمريكا و العرب بعد 11
سبتمبر
الحرف والصورة في عالم قرطاج

الفهري ( عبد الحميد )

بحوث في تاريخ الشرق في العصر الوسيط

فهمي ( خالد )

كل رجال الباشا  :محمد علي و جيشه و جيشه
و بناء مصر الحديثة
صفوة العصر في تاريخ و رسوم مشاهير رجال
مصر من عهد ساكن الجنان محمد علي باشا
الكبير....
دور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدولي

فندي (مأمون)
فندي ( مأمون )

فهمي ( زكي )

فهمي ( عبد القادر محمد )
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 Z 7660رياض الريس 1991 ،
 Z 3841دار العلم للماليين1980 ،
 Z 7667رياض الريّس1994 ،
 Z 790دار الجيل 1977 ،
 Z 7659دار النفائس 1981 ،
 Z 6347كلية اآلداب بمنوبة ,
مدياكوم
 Z8106دار الرأي 2006 ،

 Z 5797م  .الفرزدق التجارية
 Z 5861سينا للنشر
 Z 5803سراس للنشر
 Z 8603نقوش عربية2010 ،
 Z 7228شركة المطبوعات للتوزيع

 Z 7859دار الساقي2008 ،
 Z 6148دار مصر المحروسة
 Z 8965مركز النشر الجامعي،
1999
 Z 6394كلية اآلداب و العلوم
االإنسانية
 Z 6194دار الشروق
 Z 5897مكتبة مدبولي

 Z 5962مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

فو (جيف)
فوران  ،جون
فورد ( هنري )
فورسبرج ( راندال )

الحرب الطبقية العالمية  :كيف أضاعت النخبة
األمريكية ..الحزب مستقبلنا..
مستقبل الثورات  :إعادة التفكير بالتغيّر
الجذري في عصر العولمة
اليهودي العالمي  :المملكة اليهودية  ...نظرة
أمريكية  .ج 3 - 1
منع انتشار األسلحة النووية الكيميائية و
البيولوجية  :مقدمة في وسائل منع االنتشار

 Z 8062دار الفارابي8062،
 Z8714دار الفارابي2007 ،
 Z 6243مكتبة الشروق الدولية
 Z 6198الجمعية المصرية لنشر
المعرفة و الثقافة العالمية

فوريسون (روبير)

خديعة القرن العشرين  :تصويبات تاريخية

Z 8296

فوريه ( فرانسوا )
فوزي ( فاروق عمر )
فوزي ( فاروق عمر )

الثورة الفرنسية في مواجهة الفكر
الخالفة العباسية  .ج 2 , 1
قراءات ومراجعات نقدية في التاريخ االسالمي

Z 5857
Z 6238
Z 8182

فوشيه الشارتري  ,قاسم ( قاسم
عبده )  .ترجمة
فوكس ،مكسيميليان
فياض ( علي أحمد )

االستيطان الصليبي في فلسطين

Z 6173

نابليون من المجد إلى االنطفاء
مكانة حق العودة في الفكر السياسي الفلسطيني

 Z 9070دار كنعان2014 ،
 Z 5972مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية

فيّاض (رهيف)
فيدال (غور)

من العمارة إلى المدينة
كيف أصبحنا مكروهين إلى هذا الحد

Z 8089
Z 81891

فيرغسون ،آدم
الفيصل (عبد العزيز بن محمد)

مقالة في تاريخ المجتمع المدني
عودة سدير

Z 9069
Z 6911

الفيصل (محمد بن ع.العزيز بن
ع.هللا)
فيكتور ( باربارا)

تمير

Z 6897

الحرب الصليبية األخيرة

الفياللي (مصطفى)

المغرب العربي الكبير نداء المستقبل

 Z 7223المركز الثقافي
العربي2006،
 Z 3151مركز دراسات الوحدة
العربية1989 ،

الدولة القومية خالفا إلرادتها  :تسييس
الالتينيات وأتننة السياسة  :البوسنة ،الهند،
باكستان
مغامرات النفط العربي

فيالند (كارستن)
فيلبي ( هارت سانت جون ) ,
البادي ( عوض )  .تعريب
فيليبس ( وندل )  ,عباس ( الفاضل مملكتا قتبان و سبأ  :استكشاف المملك القديمة
الواقعة على طريق التوابل المذكور في العهد
) ترجمة
القديم
ميكيافلي
فينيال (لويس غوتيه)
فينيدوري ،جون بول

جامعة عموم العملة التونسية واالمبرياليون
الفرنسيون
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دمشق:اتحاد العرب،
2005
وزارة الثقافة
دار الشروق
ع ّمان :دار مجد الوي،
2008
دار الشروق

دار الفارابي 2010،
الدار البيضاء 2004 ،
المنظمة العر.للترجمة،
2014
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب
,,
,,

 Z 7918دار المدى2007 ،
 Z 6197مكتبة العبيكان2001،
 Z 6206المجمع الثقافي2002،

 Z 2446دمشق  :وزارة الثقافة،
1989
 Z8713م .فن الطباعة2013 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

قاسميّة (خيريّة)

جوانب من سياسة الملك ع .العزيزتجاه القضايا
العربية  :دراسة تحليليّة ...
مذكرات عوني عبد الهادي

قانياج ،جان

أصول الحماية الفرنسية على تونس (-1861
)1881
بشيرة بن مراد ونساء رائدات

قاسميّة (خيريّة)

القايد ( الدّو )
القايد ( الدّو )

الشهيد الهادي شاكر علم في ّ
الذاكرة -1908
 : 1953حياته ،نضاله ،استشهاده

القايد ( الدّو )

منارات الفجر  :تونس على درب النّضال
1900-1956
ضرما

القباني (محمد بن ع.العزيز)
القبلي ( محمد )
القحطاني (منى بنت قائد آل ثابتة)

الدولة و الوالية و المجال بالمغرب الوسيط :
عالئق و تفاعالت
التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول
الملك ع.العزيز آل سعود ()1932-1924
القدس  :أورشليم العصور القديمة بين التّوراة
والتاريخ

 Z 7001دار الملك ع.العزيز1999،
 Z 7630مركز دراسات الوحدة
العربية2002 ،
 Z8746براق للنشر2012 ،
 Z6487صفاقس :
م.التسفير2006،
 Z7263صفاقس  :التعاضدية
الع ّمالية للط.
والنشر2003،
 Z6342م.التسفير2006،
 Z6880الرئاسة العامة لرعاية
الشباب1993،
 Z5849دار توبقال للنشر1997،
 Z7176دارة الملك
ع.العزيز2006،
Z6964

مركز دراسات الوحدة
العربية2005،
مركز دراسات
الوحدة2009،
دمشق :اتحاد الكتاب
العرب2008 ،
بيروت  :المركز
الثقافي2000،،
م .بوسالمة1996،
شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر2012 ،
دار الطليعة2011 ،

القحطاني (هاني محمد)

مبادئ العمارة االسالمية وتحوالتها المعاصرة Z 8053 ..

قدوري  ،زبير سلطان
قدوري(عبد المجيد)

العسكريون والثورة العربية الكبرى  :دراسة
المغرب وأوروبا ما بين القرنين الخامس عشر
والثامن عشر
لتعي تونس
تاريخ الشرق األوسط من األزمنة القديمة إلى
اليوم
العرب في القرن الحادي والعشرين  :من فراغ
القوة إلى قوة الفراغ
كتاب أكرية السفن

 Z 8274م .الخليج العربي2009،

الحرب األهلية في صدر اإلسالم
العلماء التونسيون

 Z 6112دار الجيل1991،
 Z 8732دار سحنون1995 ،

اإلدارة العثمانية في متصرفة االحساء -1288
1331هـ1919-1871/م)
من حسن نصر هللا إلى ميشال عون قراءة
سياسية لحزب هللا
اإلحتياج و المحتاجون بتونس العاصمة في
فترة االستعمار الفرنسي ( ) 1918 – 1885

 Z 6992دارالملك ع.العزيز2005،

قرار (الحبيب)
قرم ،جورج
قرم ،جورج
القروي (أبو القاسم خلف بن أبي
فراس
قريب هللا ( حسن الشيخ فاتح )
قرين ،أرنولد هـ ؛ عمايرية،
حفناوي؛ مترجم
القريني (محمد بن موسى)

قزي (فايز)
القسنطيني ( الكراي )
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Z 8482
Z 6723
Z 6855
Z 8667
Z 8825

 Z 7902رياض الريس2009 ،
 Z 5934مركز النشر
الجامعي2000،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

القسنطيني ( الكراي )

حقيقة العالقة بين الحزب الحر الدستوري
التونسي وجامعة عموم العملة التونسية
()1924-1925
مجتمع الثورة

قشتيليو (محمد)
القصاب (أحمد)

المرسكيون في األندلس وخارجها
تاريخ تونس المعاصر ()1956-1881

القصاب  ،عبد الوهاب عبد الستّار
ّ

احتالل ما بعد االستقالل  :التداعيات
االستراتيجية للحرب األمريكية على العراق
أمريكا والسعودية  :جملة اعالمية أو مواجهة
سياسية

 Z 8457مركز دراسات الوحدة،
2007
 Z6845المؤسة العربية للدراسات
والنشر2002،

القصيمي ،عبد هللا
القطان (عبد الكريم محمد رؤوف)

العرب ظاهرة صوتية
مذكرات من جنوب العراق من الطفولة إلى
المنفى
أنساب العرب

 Z8669الجمل2006 ،
 Z8178دار الساقي2005،

قطّيني (حنين)

البناية الح ّرة  :تاريخ الماسونية ودسايترها
وأشهر رجاالتها
رأس تنورة

سومي ،المولدي
ق ّ

القصيبي (غازي عبد الرحمان)

القطب ( سمير عبد الرزاق )

القعود (صالح محسن فهد)
القعيد ( يوسف )
القالّل (أحمد محمد)
قالّلي  ،عبد القادر
قلعجي (قدري)

قلعجي (قدري)

القلعي ،مصطفى؛ تقديم الهمامي،
حمة
قلهوزن (بوليوس)
قمعون ،الصحراوي
القمين (سيّد)
قناوي (فوزية حسين علي)
قنيبي (عصام موسى)
القيزاني  ،طارق

محمد حسنين هيكل يتذكر  :عبد الناصر و
المثقفون و الثقافة
سنوات الحرب واإلدارة العسكرية البريطانية
في برقة ()1949-1939
الدولة االسالمية في األندلس من الميالد إلى
السقوط
الثورة العربية الكبرى  : 1925-1916جيل
الفناء يوما بيوم مع كامل األسماء والوثائق
واألدوار
صالح الدين األيوبي  :قصة الصراع بين
الشلف والغرب خالل القرنين الثاني عشر
والثالث عشر للميالد
تونس في زمن التروكيا
تاريخ الدولة العربية منذ ظهور االسالم إلى
نهاية الدولة األموية
حركة االصالح والتحديث في تونس
اسرائيل التوراة ...التاريخ التضليل
سمات التغيير االجتماعي في المنطقة
الصحراوية  :دراسة ميدانية لواحة الجنوب
نقاط على الحروف موطن اليهودالقدماء
والمعاصرون
الحزب الديمقراطي التقدمي
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 Z 8553كلية اآلداب والفنون
بمنوبة2012 ،
 Z 8998الشركة التونسية للنشر،
2015
 Z 7946م .األمنية2008 ،
 Z 514الشركة التونسية للتوزيع

 Z6153الدار العربية للتوزيع و
النشر1989،
 Z8279دار بيبليون2008 ،
 Z6872الرئاسة العامة لرعاية
الشباب1991،
 Z6174دار الشروق
 Z8312بنغازي:جامعة قان
يونس2002 ،
 Z 8511دمشق 2006 ،
Z7364

شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر1998،

Z7333

شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر2005،

Z 9262

دار آفاق2015 ،

 Z7965دار بيبليون2008 ،
 Z 8653برق للنشر2012 ،
 Z 8176دار قباء1998 ،
 Z 8305جامع قار يونس2009 ،
 Z 8073دار الع ّوام2009 ،
 Z 8420دار محمد علي2011 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

القيس ،فايز علم الدين

أثر المعلم بطرس البستاني في النهضة الوطنية
في لبنان

قيسي (محمود عبد اللطيف)

شالل الدّم الجذور الفلسطينية  :نضال ،صمودZ 7778 ...

كاتبي (غيداء خزنة)

أوليات الفتوح  :حروب الردّة في االسالم
ّ
الخراج منذ الفتح االسالمي حتى أواسط القرن
الثالث الهـ
الحرس الثوري اإليراني  :و نشأته و تكوينه و
دوره

كاتوزيان ،هوما

الفرس :ايران في العصور القديمة والوسطى
والحديثة
مصدق والصراع على السلطة في ايران

كادمان (دايفيد)
كاربخال (مارمول)

صاحب السمو الملكي األمير تشارلز يتحدّث...
إفريقيا

كاربوف ،فالديمير

القائد األعلى (ستالين)

كافي ،مصطفى يوسف
كالفرت ( سوزان بيتر )

صناعة السياحة واألمن السياحي  :األمن
السياحي الجرائم السياحية االرهاب
السياسة و المجتمع في العالم الثالث  :مقدمة

كاليانو (إدواردو)

ذاكرة النار...

كامل ( مجدي )
الكبرا (محمود يوسف)

عظماء من تحت الصفر
التلفيق الصهيوني-األكذوبة الكبرى أرض
الميعاد وشعب الرب
زهر اآلس في بيوتات أهل فاس  .ج 2 , 1

كاتبي (غيداء خزنة)
كاتزمان ( كينيث )

كاتوزيان ،هوما

الكتاني ( عبد الكبير بن هاشم )
كتن ( جورج شكري )

الكحالوي ،محمد

معركة  26جانفي  : 1978األسباب والمخلفات
والنتائج
تاريخ النّصارى في األندلس
غابر األندلس وحاضرها :دراسة في فتح
األندلس وأهلها ...

كركوبينو (جيروم)
كروكر (جيجي)

Z 7857
Z 8699
Z 6131

Z 9132

أربد2008 ،
دار المدار االسالمي،
2009
مركز دراسات الوحدة
العربية2001 ،
مركز الإلمارات للدراسات
و البحوث
اإلستراتيجية1998،
جداول2014 ،

 Z 9130جداول2014 ،
 Z 8086دار الساقي2010 ،
 Z2424(1دار نشر المعرفة1989،)3
 Z9100(1دار الطليعة الجديدة،2012
)4
 Z8700مؤسسة رسالن2009 ،
 Z 6306جامعة الملك سعود2002،
 Z7202(1دارالطليعةالجديدة99-1995،
)2

العالقات الروسية – العربية في القرن العشرين
و آفاقها

كحيلة (عبادة)
كرد علي (محمد)

 Z 8764دار الفارابي2005 ،

المغرب العتيق
فن الضفائر العمانية المستعملة في صنع ألجمة
اإلبل
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 Z 6154دار األمين1998،
 Z 7320دار الشجرة 2006،
 Z 6227م  .النجاح الجديدة2002،
 Z 5965مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث
اإلستراتيجية2001،
 Z8601تونس2011 ،
Z 7646
Z 8272

Z 7986
Z 2949

القاهرة1993 ،
دار ومكتبة بيبليون،
2008
أكاديمية المملكة
المغربية2008 ،
صنعاء  :وزارة التراث
القومي1984 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

الكروي ،ابراهيم سلمان

طبقات مجتمع بغداد في العصر العباسي األول

 Z 2785االسكندرية1989 ،

الكروي ،ابراهيم سلمان
كريشان (محمد)

نظام الوزارة في العصر العباسي األول
منظمة التحرير الفلسطينية  :التاريخ والهياكل..

كريكن ،ج.س .فان
كريم (عبد الكريم)

خير الدين والبالد التونسية 1881-1850
المغرب في عهد الدولة السعدية  :دراسة
تحليلية ألهم التطورات السياسية ...
المجتمع التونسي على عهد األغالبة...
ودراسات أخرى
الدولة الساسانية  :دراسة في التاريخ السياسي
في ضوء المصنّفات العربية االسالمية

 Z 2784االسكندرية1989 ،
 Z 2488تونس  :دار البراق،
1986
 Z 8596دار سحنون 1988 ،
 Z 538الرباط  ،د.ت.

الكعاك  ،عثمان
الكعبي (نصير عبد الحسين)

 Z 8535جريدة الحرية 2009 ،
 Z 8331دار ومؤسسة رسالن،
2008

الكعلي ،المنجي
كالرك (أنجال)

في خدمة الجمهورية بقيادة بورقيبة
جزرالبحرين  :دليل مصور لتراثها

Z 8845
Z 2874

كالرك ( الجنرال ويسلي ك) .
الكليب ( فهد بن عبد العزيز )

شن حرب حديثة
الرياض

Z 6152
Z 6897

الكليب ( فهد بن عبد العزيز )

الرياض ماض تليد و حاضر مجيد
الفكر األندلسي بين الطموح والنتكاسة  :قراءة
في الفعل السياسي واالجتماعي
صنع القرار في اإلتحاد األوروبي و العالقات
العربية  -األوروبية
التاريخ الحاضر ومهام المؤرخ

Z 5796

سراس2013 ،
البحرين  :جمعية تاريخ
وآثار1985 ،
الكتاب الذهبي2003،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب1993،
م  .دار السبل،د.ت.

Z 7947
Z 5942
Z 8154

كنون (عبد هللا)

يوسف بن تاشفين

Z 8324

الدار البيضاء2008 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2001،
كلية اآلداب بالرباط،
2009
منتدى ابن تاشفين2004 ،

الكواكبي (عبد الرحمان)
كوانت ( وليام ب) .

طبائع االستبداد ومصارع االستعباد
عملية السالم  :الدبلوماسية األمريكية و النزاع
العربي – االسرائيلي منذ 1967
المعركة تهدد اسرائيل حرب األيام المقدّسة
تاريخ التاريخ :اتجاهات -ة مدارس -مناهج

 Z 7831منشورات الجمل2006 ،
 Z 6159مكتبة العبيكان2002،

كوثراني ( وجيه )

الذاكرة و التاريخ في القرن العشرين الطويل :
دراسات في البحث و البحث التاريخي

كور ،أوغنست

دولة بني وطّاس ()1554-1420

Z 8951

كورانسي ( مويس دو )
كوردسمان ( أنتوني )

الوهابيون  :تاريخ ما أهمله التاريخ
تهديدات استراتيجية و دفاع وطني ضد
الصواريخ
النظام العسكري و السياسي في باكستان

Z 6356
Z 6261

كمال (عبد المجيد)
كمال ( محمد مصطفى )
كنبيب (محمد)

كونتسلمان (جيرهارد)
كوثراني ( وجيه )

كوردونير ( إيزابيل )
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 Z 8153دار الفرقد2008 ،
 Z 8891المركز العربي لألبحاث،
2012
 Z 5822دار الطليعة2000،

Z 5980

الرباط :كلية اآلداب
والعلوم2010 ،
ر .الريس2003،
مؤسسة روز
اليوسف2003،
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث
االستراتيجية2001،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
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 Z 7629دار الساقي2005 ،
الملح  :تاريخ عالمي
كورالنسكي (مارك)
 Z 7385شركة المطبوعات
الماسونية دولة في الدولة  :جمهورية
كوستون (هنري)
للتوزيع والنشر2005،
"الشرق األعظم"
 Z 8538دار الفارابي2008 ،
إيران  ،الثورة الخفية
كوفيل  ،تيي ّري
االسكندرية  :مؤ .شباب
عالم العصور الوسطى في النظم والحضارة
كولتون (جورج جوردون)
الجامعة1983 ،
 Z 7019عمان  :األهلية للنشر
مراقبة الريح  :حل النزاعات خالل انتقال
كولن ماركس (سوزان)
والتوزيع2004،
جنوب افريقيا إلى الديمقراطية
 Z 8919دار المدار االسالمي،
كونستابل ( أوليفياريمي )؛ ترجمة إسكان الغريب في العالم المتوسطي  :السكن
2013
والتجارة والرحلة في أواخر العصر القديم وفي
محمد الطاهر المنصوري
العصر الوسيط
 Z 6164مكتبة العبيكان2002،
التجارة و التجار في األندلس
كونستابل ( أوليفياريمي )
 Z 1623بغداد  :دار الشؤون
الحياة اليومية في بالد بابل وآشور
كونتينو (جورج)
الثقافية1986 ،
بين الهالل والصليب  :وضع اليهود في القرون
 Z 7934منشورات الجمل2007 ،
الوسطى
كوهين (مارك ر).
بائعو االشتراكية  :اقتصاد الظل في االتحاد
 Z 9099دار عالء الدين2014 ،
السوفيتي
كيران ،روجر
 Z 6274مؤسسة روز
الدبلوماسية  .ج 3 - 1
كيسنجر ( هنري )
اليوسف2001،
 Z 6119دار الساقي2002،
الخالفة في العربية السعودية
كيشيشيان ( جوزيف أ ) .
 Z 6902الرئاسة العا ّمة لرعاية
م ّكة المكرمة
كيفي (ابراهيم أحمد حسن)
الشباب1988،
التجربة السوفياتية  :اشتراكية أم رأسمالية؟
2009 Z 7971
نحو تجديد المشروع االشتراكي
الكيالني (محمد)
 Z 6167دار الشروق1997،
اإلرهاب يؤسس دولة  :نموذج إسرائيل
الكيالني ( هيثم )
 Z 6563مركز دراسات الوحدة
االستراتيجيات العسكرية للحروب العربية
الكيالني ( هيثم )
العربية1991،
االسرائيلية 1988-1948 :
 Z 8616خطوات،
أزمة االشتراكية  :دراسة في تجربة القرن
كيلة (سالمة)
العشرين
 Z 8181خطوات2009 ،
نقد الحزب  :المشكالت التنظيمية للحزب
كيلة (سالمة)
الشيوعي
 Z 9015خطوات2013 ،
وضع الثورات العربية ومصيرها
كيلة (سالمة)
 Z 8533دار الفارابي2008 ،
التحول الكبير بغداد -بيروت
البيقيير  ،ريشار
كربالء بين األسطورة والتاريخ "دراسة في
 Z 8067رؤية للنشر2009 ،
الوعي الشعبي االيراني)
الشين (أحمد)
الع ّز في القناعة  :رأس الخيمة ومحيطها قبل
 Z 7983دار الساقي2007 ،
النفط
النكستر (وياليام وفيد ليتي)
 Z 5870مكتبة مدبولي1991،
عادات المصريين المحدثين و تقاليدهم ( :
الين ( إدوارد وليم )
مصر ما بين ) 1835 – 1833
 Z 8278مكتبة الملك فهد2003 ،
لحيان بين العال ومكة
اللحياني (مساعد بن منشط بن
عطيان )
أحداث العالم الجديد  :يوميات األحداث منذ
 Z7967خطوات2003 ،
11/09/2001
لطش (حسن)
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لطش (حسن)

المؤامرة الكبرى  .ج 3.أشياء في صدري
انتفاضة الساحل التونسي سنة  : 1964محلة
زروق ومعركة القلعة الضغيرة
األوضاع االقتصادية واالجتماعية بظهير
سوسة في مابين الحربين  :القلعة الكبرى
وأكودة نموذجا
الربا والمرابون في ظهير سوسة بين سنتي
 1931و1935
االتجاهات الفكرية والسياسية في العصر
العباسي
قصص اكتشاف المومياءات

Z 8857
Z 9098

التاريخ الجديد

Z 7433

لومبا ،آنيا
لونجلي ( كليفورد )

في نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية
الشعب المختار  :أسطورة الفكر األنجلو
أمريكي  .ج 2 , 1
آثار بالد الرافدين من العصر الحجري القديم
حتى الغزو الفاسي
بدو األمس ،بدو اليوم في الجنوب التونسي

Z 8938
Z 6215

لويس (برنارد)
ليسير ( فتحي )

أين يمكن الخطأ صدام االسالم والحداثة في
الشرق األوسط
خليفة بن عسكر  :بيوغرافيا قائد غامض

ليفيتسكي ( تاديوس )

المؤرخون االباضيون في أفريقيا الشمالية

Z 6413

ليوث ،مرغو

دراسات عن المؤرخين العرب

Z 8661

ليون االفريقي

وصف افريقيا

Z 8781

ليونز ( ملكوم كامرون )

صالح الدين

Z 3111

الماجري  ،األزهر

الثورة التونسية  17ديسمبر  2010في جدلية
التحرر واالحتواء
هجرة الجزائريين والطرابلسية والمغاربة
الجواونة إلى تونس )1937-1831( :
تراتيل متوسطية
قبائل ماجر والفراشيش خالل القرنين الثامن
عشر والتاسع عشر
القبيلة الوالئية واالستعمار  :أوالد سيدي عبيد
واالستعمار الفرنسي في الجزائر وتونس
...1830-1890

Z 8436

اللطيف ،علي

اللطيف ،علي
اللطيف ،علي
اللهيب ،مؤيد عيدان كاطع
لوبير ،باتريشيا
لوغوف ،جاك؛ المنصوري ،محمد
الطاهر؛مترجم

لويد (سيتون)
لويس ،أندريه

الماجري (عبد الكريم)
ماتفيجيفتش (بريدراك)
الماجري (األزهر)
الماجري (األزهر)
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 Z 7791دمشق :دار أيوبية2002 ،
المعهد العالي لتاريخ
 Z 8933الحركة الوطنية2012 ،

Z 8932
Z 8941

Z 8205

المعهد العالي لتاريخ
الحركة الوطنية2011 ،
المعهد العالي لتاريخ
الحركة الوطنية2013 ،
النايا للدراسات والنشر،
2012
دار عالء الدين2009 ،
المنظمة العربية
للترجمة2007،
الالذقية :دار الحوار،
2007
مكتبة الشروق
الدولية2003،
دار دمشق93-1992 ،

 Z 9037سيناترا؛ المركز الوطني
للترجمة2015 ،
 Z 8185دار ال ّراي2006 ،
 Z 6358مركز سينا للبحوث حول
الجزر المتوسطية2001،
دار الغرب
اإلسالمي2000،
مكتبة الثقافة الدينية،
2001
دار الغرب االسالمي،
1983
األهلية للنشر و
التوزيع1988،
المغاربية 2011،

الشركة التونسية
 Z 8102للنشر2010،
 Z 5799دار توبقال1999،
 Z6618كلية اآلداب والفنون
االنسانية منوبة
تونس2013 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

حول المسألة اليهودية
مارك  ،كارل
مع الفنينيقيين في متابعة الشمس على دروب
مازيل ( جان )
الذهب و القصدير
جبل الدّروز
ماسكل (ج)
الرحالت المغربية في القرنين الحادي عشر
ماكامان ،محمد
والثاني عشر للهـ /الق.السابع عشر والثامن
عشر م.
بالد الحجاز منذ بداية عهد االشراف حتّى
مالكي (سليمان عبد العزيز)
سقوط الخالفة العبّاسية في بغداد
تاريخ مجمد علي على الجزيرة العربية من
مانجان (فيليكس)
كتاب تاريخ مصر في عهد محمد علي
مانسفيلد ،بيتر؛ تعريب مطر ،أدهم تاريخ الشرق األوسط
وهيب
السلت و اإليبير في شبه الجزيرة اإليبرية
مايا كونزاليز ( جوزي لويس )
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها
مبارك ،علي باشا
وبالدها القديمة والشهيرة
شمال افريقيا القديم  :حركة الدّوارين وعالقتها
بالدّوناتية 429-305م
المب ّكر (محمد)
تاريخ منطقة سيدي بلعباس خالل الفترة
مجاود (محمد) ،إشراف
اإلستعمارية ( 1962-1830ج)2
الملتقى الوطني حول تاريخ منطقة سيدي
مجاود (محمد) ،إشراف
بلعباس خالل الفترة اإلستعمارية 1954-1830
ج1
اإلدارة اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب
مجدالوي ( فاروق )
المستوطنات اليهودية على عهد الرسول صلى
المجدوب ،أحمد علي
هللا عليه وسلم
تاريخ مدينة دمشق خالل الحكم الفاطمي
محاسنة (محمد حسين)
ألمانيا و الوحدة العربية 1995 - 1945 :
محافظة ( علي )
,,

,,

الديمقراطية المقيدة  :حالة األردن - 1989
1999

فرنسا والوحدة العربية 2000-1945
محافظة (علي)
محبوبة ( عبد الهادي محمد رضا ) نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي
(  485 – 408ه ) كبير الوزراء في األمة
اإلسالمية ... :
الكتاب األرجواني
المحجوب (عبد المنعم)
كتاب العمالقة
المحجوب ( عثمان )
جذور الحركة الوطنية التونسية (-1904
المحجوبي (علي)
)1934
الحركة الوطنية التونسية بين الحربين ج2.
المحجوبي (علي)
المحجوبي (علي)
المحجوبي ،عمار

والية افريقيا من االحتالل الروماني إلى العهد
المسيوري
البالد التونسية في العهد الروماني
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 Z 6304الجمل2003،
 Z 5453دار المرساة1998،
 Z 7386دار الفرقد2006،
 Z 9266الرباط :كلية اآلداب2014،

 Z 7010دارة الملك
ع.العزيز1983،
 Z 2937دارة الملك عبد
العزيز2003،
 Z 9055النايا؛ محاكاة2013 ،
 Z 1726دار توبقال للنشر2001،
 Z 8626دار الكتب والوثائق
القومية1997 ،
 Z 7909م .النجاح الجديدة2001 ،
 Z 2030مكتبة الرشاد للطباعة
والنشر والتوزيع2005،
 Z 4405مكتبة الرشاد للطباعة
والنشر والتوزيع،د.ت.
Z 6160
Z 7828
Z 6866
Z 6199
Z 5919

Z 7822
Z 5813

روائع مجدالوي2003،
الدار المصرية اللبنانية،
1996
دمشق  :األوائل2001،
مركز دراسات الوحدة
العربية2002،
مركز دراسات الوحدة
العربية2001،
مركز الوحدة العربية،
2008
الدار المصرية
اللبنانية1999،

 Z 8246دار الفارابي2010 ،
 Z 6397م  .الرضا2003،
 Z 8665بيت الحكمة1999 ،
Z 542

الجامعة التونسية1986 ،

Z 5737
 Z 9274تبر الزمان2015 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

محسن ،مصطفى

محفوظ (عقيل سعيد)
محفوظ (فوزي)

 Z 9029الرباط :ضفاف2012 ،

بيان في الثورة  :هوامش سوسيولوجية على
متن الربيع العربي
سورية وتركيا  :الواقع الراهن واحتماالت
المستقبل

Z 8050

أساطير قرطاجنة في عيون المؤرخين العرب

Z 8962

محفوظ (فوزي)
محفوظ (فوزي)
محمد (خالد محمد)
محمد ( رفعت موسى )
محمد  ،رياض عبد هللا

محمد  ،رياض عبد هللا
محمد (عبد العليم)
محمد ( عبد هللا يوسف سهر )

عمارة الخلفاء
المبتدأ في اآلثار
العرب من اليمين إلى اليسار  :الحرب على
Z 7987
العرب واللسان العربي المبين
الوكاالت و البيوت اإلسالمية في مصر العثمانية Z 5838
Z 9293
Z 4142

سياسة الدولة العباسية تداه بني أمية حتى
نهاية العصر العباسي األول(247-132هـ/
749-861م)
المدن العربية واالسالمية في مؤلفات
المستشرق البريطاني كي لسترنج
حرب الخليج  :حصاد المواجهة بين التاريخ
والمستقبل
مؤسسات االستشراق و السياسة الغربية تجاه
العرب و المسلمين

Z 8756

مركز دراسات الوحدة،
2009
كلية اآلداب واالنسانيات
بمنوبة2015 ،
المركب الجامعي
بمنوبة2013،
تونس  :آثار1996،
عالم الكتب الحديث،
2006
الدار المصرية
اللبنانية1993،
دمشق :تموزة2011 ،

 Z 8634تموز2012 ،
 Z 7224مركزالدراسات
االشتراكية1993،
 Z 5968مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث
اإلستراتيجية2001،
 Z 170القاهرة  :دار الفكر
العربي،د.ت.
 Z 2042دار الفكر العربي1986 ،

محمود (حسن أحمد)

العالم االسالمي في العصر العباسي

محمود (منى حسن)

المسلون في األندلس وعالقتهم بالفرنجية

المحمودي (أحمد)
مختار  ،عبد الرزاق

عامة المغرب األقصى في العصر الموحدي
الدستور الصغير في التنظيم ..للسلطات
مدخل لدراسة التاريخ األوروبي (عصر
النهضة)
الحضارة والديانة الفرعونية
أعداء الغرب
اإلنفجار الماسوني
عقدة األندلس وأسلمة أوروبا

Z 2485
Z 9255
Z 8333
Z 8332
Z 8322

المديني ،توفيق
المرابط ( رياض )

الدولة البوليسية في تونس المعاصرة
مدونة مساجد جربة

Z 8976
Z 6345

مراد (علي)

الحركة االصالحية االسالمية في الجزائر :
بحث في التاريخ الديني واالجتماعي من 1925
إلى 1940

الجزائر  :دار الحكمة،
2007 Z 7739

المرادي (نوري)

شغار أرض الالهود ومدفن األسار ميثولوجيا

 Z 7981دار الحصاد2006،

مخزوم ،محمد
المدني ،محمد
المدني (محمد نمر)
المدني (محمد نمر)
المدني (محمد نمر)
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 Z 8081رؤية للنشر2009 ،
 Z 8434دار محمد علي2011 ،
دار الكتاب اللبناني1983 ،
دار كنعان2014 ،
دار رسالن2009،
دار رسالن2009 ،
دار رسالن2008 ،
المركز العربي الجديد
للطباعة2001 ،
المعهد الوطني
للتراث2002،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

المراغي ( محمود )
المراكشي (محمد بن قاسم)
ّ

مردم بك (تميم مأمون)
المرزوقي (أبو يعرب)
المرزوقي (أبو يعرب)
المرزوقي (أبو يعرب)
المرزوقي (أبو يعرب)
المرزوقي  ،إلهام
المرزوقي ،المنذر
المرزوقي ،المنذر

مروة (كريم)
ّ
مروة (كريم)
ّ
المريمي (محمد)
المريمي (محمد)
مزالي ،محمد صالح؛ التيمومي،
الهادي؛ مقدم
المزاتي (محمد صدّيق)

سفر الموت من أفغانستان إلى العراق  :وثائق
الخارجية األمريكية
الحلل البهيجة في فتح البريقة وسيرة الملك
الهاشمي سيدي محمد بن عبد هللا الفاطمي
الملك قانصوه الغوري األشرف والوزير الال
مصطفى ...
االجتماع النظري الخلدوني والتاريخ العربي
المعاصر
شرعية الحكم في عصر العولمة (بين
األصوليين العلمانية والدينية)
فلسفة التاريخ الخلدونية  :دور علم العمران
في عمل التاريخ
محاوالت في تحليل استراتيجية المقاومة
الحركة النسائية في تونس في القرن العشرين
 :النسوية والسياسة
الزعيم الشهيد حسن السعداوي المسيرة
والمصير
من ضحايا االستثمار االستعماري بتونس :
عمال منجم وادي معدن -غار الدماء-مثاال
الشيوعيون األربعة الكبار في تاريخ لبنان
الحديث  :فؤاد الشمالي ،فرج هللا الحلو ،نقوال
شاوي...
نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربي
إباضيّة جزيرة جربة خالل العصر الحديث

Z 7878
Z 8077
Z 6840

إباضيّة جزيرة جربة خالل العصر الحديث
تطور تونس االقتصادي1920-1881 :

Z 9033
Z 9008

دار الساقي2009 ،
دار الساقي2010 ،
تونس  :كلية اآلداب
والفنون2005،
مجمع األطرش2015 ،
بيت الحكمة1990 ،

Z 528

مكتبة مدبولي1983 ،

عجائب القاهرة وغرائبها
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد
العزيز آل سعود
مزبودي (محمد وجيه)
شهادة للتاريخ :ذكريات وتأمالت وتعاليق حول
فترة من التاريخ المعاصر لتونس
المستيري ،أحمد
تأمالت سياسية  :خواطر هادئة في الزمن
ملتهب
المسدي (عبد السالم)
صفحات مطويّة من تاريخ بيت المقدس منذ
مسعود (جمال عبد الوهاب محمد) أقدم العصور حتى وفاة خاتم المرسلين
صفحات مطوية من تاريخ وحضارة الدولة
مسعود (جمال عبد الوهاب محمد) العثمانية ج1.
منطقة الوشم في عهد الدولة السعودية
المسعود (خليفة بن عبد الرحمان)
األولى
المسعود (خليفة بن عبد الرحمان) موقف القوى المنوئة من الدولة السعودية
الثانية (1866-1818م)
والقوات األجنبية
العرب
مسعود (محمد سعيد)
ّ
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 Z 6203دار الشروق2003،
 Z 8180مكتبة األمان2009 ،

 Z 7975دار طالس2008 ،
 Z 8245الدار المتوسطية2007،
،،2008 Z 8222

،،

،،
،، 2007 Z 8266
،،
،، 2008 Z 8140
دار سينا ،المركز الوطني
 Z 8501للترجمة2010 ،
 Z 8564توني :د.ن2012 ،.
 Z8551دار نقوش عربية2008 ،

 Z 7980بيروت2007 ،
 Z 8851دار الجنوب2011 ،
 Z 8039دار الكتاب الجديد2009 ،
 Z 7897دار السالم2009 ،
 Z 8786دار السالم2009 ،
 Z 9486دارة الملك عبد
العزيز2007،
 Z 7003دارة الملك
ع.العزيز2005،
 Z 906بيروت  :دار الرائد،
1982

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

المسكيني ،فتحي
مسلم ( طلعت أحمد )

الثورات العربية سيرة غير ذاتية
الثوابت و المتغيرات في الصراع العربي
اإلسرائيلي و شكل الحرب المقبلة

Z 9095
Z 5986

مسلم ( طلعت أحمد )

القواعد العسكرية األجنبية في الوطن العربي

Z 8674

المسلم (محمد سعيد)

القطيف

Z 6868

مسلماني ( مالك )

ميالد الدولة اإلسالمية  :من االستيالء على
مكة إلى نهاية حروب الردة
 Z 6178دار نهضة مصر2003،
زلزال الحادي عشر من سبتمبر و توابعه
الفكرية
 Z6183دار الشروق2002،
الصهيونية و العنف ....من بداية االستيطان
إلى انتفاضة األقصى
 Z6108دار الشروق2001،
الصهيونية و النازية و نهاية التاريخ  :رؤية
حضارية جديدة
الحلل البهيّة في ملوك الدولة العليّة وع ّد بعض  Z 7681وزارة األوقاف2005 ،
مفاخرها غير المتناهية
أولى المدارس الفرنسية باإليالة التونسية  :في  Z 7683المغاربية للطباعة والنشر
2009 ،
النصف األول من القرن التاسع عشر (-1830
)1855
 Z 9259دار آفاق2011 ،
رحلة في زمن بورقيبة
 Z 8612تموز للطباعة والنشر،
الرأي العام في العراق في عصر السيطرة
2012
السلجوقية 1193-1055 /590-447 :م
 Z 8644تموز للطباعة والنشر،
زكريا القوزيني ومساهماته العلمية -598
2012
682هـ1283-1201 /م
المدن في االسالم حتى العصر العثماني :
إحصاء للمدن االسالمية ودراسة اجتماعية
 Z 7927دار طالس1988 ،
اقتصادية
المركز المغاربي للنشر،
2012 Z 8593
بصمات تونسية في الثورة االعالمية العالمية
مركز دراسات
االستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة
 Z 8029الوحدة2009،
وانعكاساتها على المنطقة العربية
الغرب وقضايا الشرق األوسط من "حرب
مركز دراسات الوحدة
العراق" إلى ثورات "الربيع العربي":
 Z 9012العربية2014 ،
والوقائع والتفسيرات
بغداد :دار الشؤون
 Z 8642الثقافية1986 ،
أيام في بالد األفغان
السلطنة الحفصية  :تاريخها السياسي ودورها
 Z 8640دار الغرب االسالمي
في المغرب االسالمي
محاكم التفتيش في أوروبا وجرائمها بحق
 Z 8189دار بيبليون2008 ،
اليهود والمسلمين في العصور الوسطى
 Z 7400المعهد األعلى لتاريخ
ذكريات وخواطر
الحركة الوطنيّة 2007،

المسير ( محمد سيد أحمد )
المسيري ( عبد الوهاب )
المسيري ( عبد الوهاب )
المشرفي (محمد بن مصطفى)
مشرفية (مديحة)

مصباحي ،حسونة
مصطاف ،ثامر نعمان

مصطفى (شاكر)

مصطفى (شاكر)
المصمودي ،مصطفى
مضر االمارة (لمى)

مطاوع ،محمد
مطر ،محمد العيد
المطوي ،محمد العربي
مظهر (علي)
المعاوي (علي)

Z 5932
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جداول2013 ،
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث
اإلستراتيجية2001،
مركز دراسات الوحدة
العربية2011 ،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب1997،
دار الحوار2001،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

المعاوي (علي)

رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه

المعجل (عبد هللا بن عبدالكريم)

حوطة سدير

معروف ( محمد )

معروف (نايف محمود)
معلوف (أمين)
معلوف (أمين)
مفتاح (ابراهيم عبد هللا)

 Z 8939المعهد األعلى لتاريخ
الحركة الوطنيّة 2010،
 Z 6873الرئاسة العامة لرعاية
الشباب1998،
 Z 6357ر .الريس2003،

أيام عشتها  : 1969 – 1949االنقالبات
العسكرية و أسرارها في سورية
الخوارج في العصر األموي  :نشأتهم ،
تاريخهم  ،عقائدهم
اختالف العالم  :حضاراتها المتهافتة
الحروب الصليبية كما رآها العرب
فرسان

Z 7908
Z 8083
Z 8717
Z 6913

مفضي (عارف)
مقبل ( فهمي )

الجوف
حق العرب و المسلمين في القدس و فلسطين

Z 6899
Z 6182

دار الطليعة2004 ،
دار الفارابي2009 ،
دار الفارابي2012 ،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب1988،
,, ,,
روائع مجدالوي2003،

المقدسي (جين سعيد)
المقدّم  ،فيصل

شتات بيروت  :مذكرات حرب 1990-1975
حركة الديمقراطيين االشتراكيين

مقديش  ،محمود
مقر (محمد)

نزهة األنظارفي عجائب التواريخ واألخبار
اللباس المغربي من بداية الدولة المرينية إلى
العصر السعدي
المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و اآلثار
المعروف بالخطط المقريزية  .ج 3 - 1
البكيريّة

Z 7901
Z 8426
Z8702(1)2
Z 7718

دار الساقي2009 ،
دار م .علي2011 ،
دار الغرب االسالمي،
1988
وزارة األوقاف2006 ،

المقريزي ( تقي الدين أبو العباس
أحمد )
المقوشي (علي بن سليمان)
مكدوجال (والتر أ).

أرض الميعاد والدولة الصليبية  :أمريكا في
مواجهة العالم 1776
تاريخ األكراد الحديث

المكني ( عبد الواحد )

شتات أهل وسالت من  1762حتى بداية القرن
العشرين
حول دستور  1جوان  1959مع ملحق نص
الدستور
المعادلة الصعبة  :فشل حركة االستنارة
الحديثة في البالد العربية
النخب االجتماعية التونسية زمن االستعمار
الفرنسي ()1956-1881
دارفور  :منقذون وناجحون السياسة والحرب
على االرهاب
التعذيب التونسي في الحديقة السرية للجنرال
بن علي
من عرابي إلى عبد الناصر  :قراءة جديدة
للتاريخ
استراتيجيا الهيمنة  :الحماية الفرنسية
ومؤسسات الدولة التونسية

مكدول (ديقيد)

المكني (عبد الواحد)
المكني (عبد الواحد)
المكني (عبد الواحد)
ممداني (محمود)
منّاعي ،أحمد
منتصر ( صالح )
المنصر (عدنان)
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 Z 5906مكتبة مدبولي1998،
 Z 6904الرئاسة العامة لرعاية
الشباب1988،
 Z 7028القاهرة  :دار الشروق
 Z 6945بيروت  :دار
الفارابي2004،
 Z 6359دار سحر للنشر،د.ت.
 Z 8421دار محمد علي2011 ،
 Z 8750دار الساقي2010 ،
كلية اآلداب بصفاقس،
2004 Z 7728
مركز دراسات الوحدة،
2010 Z 8031
 Z 8908مكتبة مدبولي ،د.ت.
 Z 6184دار الشروق2003،
 Z 6839صفاقس  :م.التسفير
الفني2005،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

المنصور (أحمد بن حسن)
منصور ( ألبير )
منصور ( أنيس )
,,
,,
منصور (جوني)
المنصوري ( محمد الطاهر )

المنّوني (محمد)
المنّوني (محمد)
المنوني ( محمد )

بريدة داخل األسوار وخارجها
قدر المسيحيين العرب و خيارهم
عبد الناصر المفترى عليه و المفتري علينا
محمد صلى هللا عليه و سلم أعظم الخالدين
االستيطان االسرائيلي  :التاريخ والواقع
والتحديات الفلسطينية
الحياة الدينية في بيزنطة من االنبعاث إلى
القطيعة مع روما
ركب الحاج المغربي

Z 8174
Z 3002
Z 5926
Z 5927

مؤ .الجريسي 2005 ،
دار الجديد1995،
دار نهضة مصر2002،
نهضة مصر2001،

 Z 7886مؤسسة األسوار2005 ،
 Z 6365دار أمل2003،
 Z 1338تطوان :م .المخزن1953،
كلية اآلداب بالرباط،
1983-1989
كلية اآلداب و العلوم
اإلنسانية1996،
كلية اآلداب و العلوم
اإلنسانية2000،
جامعة قار يونس2008 ،

مصادر العربية لتاريخ المغرب
ورقات عن حضارة المرينيين

Z7548
Z 5841

ورقات عن حضارة المرينيين

Z 5841

المهدوي (إراهيم أحمد)

حكاية مدينتي بنغازي  :دراسة وثائقية

Z 8311

المهدي ( الصادق )
مهدي ،كاظم علي

السودان و حقوق اإلنسان....
ما بعد الصهيونية

مهران ( محمد بيومي )

دراسات في تاريخ العرب القديم

 Z 6190دار األمين1999،
 Z 9320مركز دراسات الوحدة
العربية2016 ،
 Z 6075دار المعرفة الجامعية،د.ت.

مهنّا (إياس صباح)

منطق الحضارة عند عبد العزيز الدوري
معا بنبني تونس الغد ،تونس الحداثة
والتضامن والتميّز
التاريخ و المؤرخون  :دراسة في علم التاريخ

مؤنس ( حسين )
الموجان (محمد بن حسين)

معالم تاريخ المغرب و األندلس_
الكعبة المش ّرفة عمارة وكسوة في عهد خالد
بن عبد العزيز آل سعود
موجز تاريخ الحركة الوطنية التونسية (Z 7558 -1881
)1964
Z 7307
الكتابات التاريخية في المغارب  :الهوية،
الذاكرة واإلسطوغرافيا

,,

,,

المؤدب ،الراضي
مؤنس ( حسين )_

كريم(عبد المجيد) ،الهاللي (عبد
الحميد)...
الموذن (عبد الرحمان)

 Z 8747م .سنابكت2011 ،
 Z 5824دار الرشاد2001،
Z 5811
Z 8231

موسكاو ،بوكلير؛ الفندري ،منير؛
موسى ،آمال

األصول االجنماعية للدكتاتورية والديمقراطية :
اللورد والفالح في صنع العالم الحديث
أسرار العنصريين اليهود
سميالسو في افريقيا :رحلة أمير ألماني إلى
االيالة التونسي في سنة 1935
بورقيبة والمسألة الدينية

موسى (عبده مختار)

مسألة الجنوب ومهدّدات الوحدة في السودان

مور (بارينجتون)
مورخين ،يوري

مركز دراسات الوحدة
 Z 7837العربية2008 ،
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دار الرشاد2001،
دار الملك ع .العزيز،
2010
المعهد األعلى لتاريخ
الحركة الوطنية2008 ،
كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية2007،

المنظمة العربية
 Z 7961للترجمة2008،
 Z 9085دار عالء الدين2011 ،
Z 9139
 Z 8846سراس2006 ،
مركز دراسات الوحدة،
2009 Z 8060

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

موسى (عز الدين عمر أحمد)
موسى ( محمد العزب )

دراسات في تاريخ المغرب االسالمي
حضارات مفقودة

Z 499
Z 5931

موسى (هـ).
الموصللي ،أحمد

ميرشايمر (جون جي)
ميسان ( تيري )

ميالد العصور الوسطى
موسوعة الحركات االسالمية في الوطن العربي
وايران وتركيا
غاندي المتمردة :ملحمة مسيرة ال...
االلثورات الكنعانية  :من خالل النصوص
المكتشفة في راس شمرة
اللّوبي االسرائيلي والسياسة الخارجية للواليات
المتحدة
الحادي عشر من أيلول ( سبتمبر ) 2001

Z 7654
Z 9061

Z 8133
Z 6186

ميسان ( تييري )

فضيحة البنتاغون

Z 6187

ميسان ( تييري )

الفضيحة  :ماذا حصل للرحلة  77يوم  11أيلول

Z6185

ميكائيل (براء)

السياسة األمريكية في الشرق األوسط

Z 8113

مولو ،جان-ماري
ميديكو (هـ.أ .ديل)

المسعودة  :هيرودوت العرب
ميكولسكي (د.ف).
الآللئ من النصوص الكنعانية
ميلكو ( إيلي )
مورالبيه(فرانسيس)،كولينز(جوزي أمريكا وصناعة الجوع
ف)
المال و الهالل  :الموانع و الدوافع االقتصادية
النابلسي ( شاكر )
لظهور اإلسالم
دراسات في تاريخ المدن العربية اإلسالمية
ناجي (عبد الجبار)

Z 8626

 Z 8088دار دمشق1988 ،

Z 7840
Z 1630
Z 3671

 Z7349شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر2001،
 Z 5933وزارة الثقافة و
االتصال2001،
أكاديمية المملكة
 Z 7923المغربية2006 ،

الناصري ( أبو العباس أحمد بن
خالد )

ناصيف (عروبة)

خالدات عبلر العصور

Z 8252

نافعة  ،حسن
ناكانو (انجيرو)

االتحاد األوروبي والدروس المستفادة عربيا
الرحلة اليابانيّة إلى الجزيرة العربية

Z 8455
Z7011

النّاهي ،هيثم غالب

تفتيت العراق :إنهيار السلم المدني والدولة
العراقية
يوميات الحرب على غزة ديسمبر -2008
جانفي 2009
مكان بين األمم  :اسرائيل و العالم
الديمقراطية العصبيّة في الخليج العربي
السياسات االقتصادية الكلية والفقر مع إشارة
خاصة إلى الوطن العربي

Z 8827

النبريص ،باسم
نتنياهو ( بنيامين )
النجار (باقر سلمان)
ّ
النجفي (سالم توفيق)
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دار الحصاد2007 ،
الوليد للدراسات و ؛
التكوين 2002،
الوليد للدراسات و ؛
التكوين 2002،
المركز الثقافي
العربي2003،
دمشق :المركز الثقافي،
2007
دار المدى2006 ،
دار أمواج1989،
دار الفكر 1986,

 Z 2370دار الساقي2002،

كتاب االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى .
ج8-1
سال ورباط الفتح  :اسطولهما وقرصنتهما
الجهادية

الناصري (جعفر بن احمد)

دار الشروق 1983 ،
الدار المصرية
اللبنانية2000،
عالم الكتب1967 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2005 ،
معابر للنشر2011 ،

Z 8995

دار الكتاب العربي2007 ،
مركز دراسات الوحدة،
2004
دارة الملك
ع.العزيز1999،
مركز دراسات الوحدة
العربية2013 ،
دار التوباد2009 ،

 Z 6244األهلية1996،
 Z 7863دار الساقي2008 ،
مركز دراسات الوحدة
 Z 7978العربية2008 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

النجفي (سالم توفيق)
النحاس (جورج فائق)
النحيم  ،عزيز عبد هللا
النشار ( مصطفى )

نصار (وليم نجيب جورج)
نصحي ،ابراهيم
نصر ( ثريا )
نصيرات (فدوى أحمد محمود)
نصيري  ،األخضر
نعنعي (عبد المجيد)

سياسات األمن الغذائي العربي حالة الركود في
اقتصاد عالمي متغير (رؤية مستقبلية)
مكتشفات أثرية جديدة في سورية الوسطى
الفقر الحضري وارتباطه بالهجرة الداخلية :
دراسة اجتماعية لبعض األحياء الشعبية
من التاريخ إلى فلسفة التاريخ  :قراءة في
الفكر التاريخي عند اليونان

النّعيم (مشاري ع.الرحمان)

النقيب ( خلدون حسن )

آراء في فقه التخلف  :العرب و الغرب في
عصر العولمة
مشروع الشرق األوسط الكبير وتداعياته
السياسية واالقتصادية والتربوية
كتب الرحالت في المغرب األقصى مصدر من
مصادر تاريخ الحجاز في القرنين الحادي عشر
والثاني عشر الهجريين..
حجاب و حراب  :الكمالية و أزمات الهوية في
تركيا
الدور التركي تجاه المحيط العربي

النفاتي  ،الطيب

النفزاوي ،محمد الناصر

النّقيب ،عبد الرحمان

نواب (عواطف بن محمد يوسف)
نور الدين ( محمد )
نور الدين ( محمد )
نورس ( عالء موسى كاظم )

نوفل ( ممدوح )
نوفل ( نبيل فوزات )

Z 8459
Z 6063

مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي Z 7825
تاريخ الزمان .ج 1.منذ أقدم العصور حتى عام
Z 9001
 133ق.م.
Z 5863
أزياء النساء في العصر العثماني
المسيحيون العرب وفكرة القومية العربية في
Z 8034
بالد الشام ومصر ()1918-1840
المجتمع التونسي المعاصر : 2004-1881
Z 8339
دراسة سوسيو-ديموغرافية
Z 3141
تاريخ الدولة األموية في األندلس ...
الحدود السياسية السعودية  :البحث عن
االستقرار
المجتمع والجغرافية الثقافية لبالد المغارب:
حفريات في أدب الرحلة الق16.
مجتمع الوطن القبلي زمن االستعمار الفرنسي
 :دراسة في واقع فقراء األرياف (-1881
)1956
التيارات الفكرية السياسية في السلطنة
العثمانية ()1918-1839

النفاتي ،عادل

Z 8834
Z 8203

أحوال بغداد في القرنين الثامن عشر و التاسع
عشر  :دراسة لمختارات مما كتبه الرحالة
األجانب
االنتفاضة  :انفجار عملية السالم
االرهاب الدولي  :الجذور و الحقيقة
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مركز دراسات الوحدة
العبية2013 ،
دار الفرقد2007،
مركز دراسات الوحدة،
2009
دار قباء1997،
مركز دراسات الوحدة،
2008
مكتبة األنجلو المصرية،
2004
عالم الكتب2000،
مركز دراسات الوحدة،
2009
كلية اآلداب بصفاقس،
2010
دار المهضة العربية،د.ت.

 Z 6919بيروت  :دار
الساقي1999،
 Z 9307أفريقيا الشرق2015 ،
 Z 8648كلية العلوم االنسانية،
د.ت.
 Z 8986كلية العلوم االنسانية
بصفاقس؛ دار محمد
علي2001،
 Z 5930دار الساقي2002،
 Z 7860دار السالم2009 ،

دارة الملك ع .العزيز ،
2008 Z 7922
 Z 5832ر .الريس2001،
 Z 8656مركز دراسات الوحدة
العربية2012 ،
 Z 5867دار الشؤون الثقافية
العامة1990،
 Z 6234األهلية2002،
 Z 6105دار الطليعة الجديدة2003،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

النويصر (محمد بن ع.هللا)

خصائص التّراث العمراني في المملكة العربيّة
السعودية (منطقة نجد)
فكرة الجمهورية في فرنسا (:)1924-1789
بحث في التاريخ النقدي
الكرد  :دراسة سوسيولوجية و تاريخية
الشرق والتاريخ العالمي حول أسلوب االنتاج
اآلسيوي
كمال جنبالط التحدّي الكبير
االمبراطورية  :امبراطورية العولمة الجديدة
عودة المستقبل  :التنافس النووي و نظرية
الردع و استقرار األزمات بعد الحرب الباردة

هاريسون ،بول و.

العرب في ديارهم

Z 8687

هازال (بول)
الهاشمي ( تغريد جعفر )

أزمة الوعي األوروبي 1715-1680
اإلنسان  :تجليات األزمنة  :تاريخ و حضارة...
بالد الرافدين  .الجزيرة السورية
العرب وهولندا  :األحوال االجتماعية
للمهاجرين العرب في هولندا
الخالفة األموية
الخالفة األندلسية
الخالفة العباسية
الخالفة العثمانية

Z 8055
Z 5783

الهاشمي ،عمر بن أحمد
هالسل ( غريس )

التبر االلمسبوك في تاريخ معرفة الملوك
يد هللا  :لماذا تضحي الواليات المتحدة
بمصالحها من أجل إسرائيل ؟
 Z 7815دار المدى 1999 ،
الفاطميون وتقاليدهم في التعليم
ساقي 2008،
سياسي في شبه الجزيرة العربيّة
 Z 7401دار ال ّ
صراع ال ّ
ال ّ
 Z 6262دار الساقي2002،
الكونية الجذرية ال العولمة المترددة
 Z 7255دار الساقي2006،
وهم حول الشرق األوسط 100
اسرائيل من االرهاب إلى مجازر الدولة  :النص  Z 2554دار المنابر1985 ،
الكامل
 Z 4091بيروت  :المؤ .العربية
األوراق الفيدرالية
للدراسات1996 ،
 Z 9127المركز العربي لألبحاث،
األنثروبولوجيا االقتصادية :التاريخ
2014
واالثنوغرافيا والنقد
Z 7026
سياسات العا ّمة المقارنة  :سياسات الخيار
ال ّ
االجتماعي في أمريكا وأوروبا واليابان

نيكوليه ،كلود
نيكيتين ( باسييلي )
نيكيفوروف (ف .ن).
هادي (نبيل)
هاردت (مايكل)
هارفي ( فرانك )

الهاشمي (حميد)
الهاشمي (عبد المنعم)
الهاشمي (عبد المنعم)
الهاشمي (عبد المنعم)
الهاشمي (عبد المنعم)

هالم (هاينز)
هاليدي (فريد)
هاليداي ( فريد )
هاليداي ( فريد )
هاليفي (ايالن)
هاملتون(ألكسندر)
هان ،كريس
هايدنهايمر (آرنولدج)

الهبائلي ،محمد السعيد
هبّو (أحمد ارحيّم)

Z 7027

دارة الملك
ع.العزيز1999،
مركز دراسات الوحدة
العربية2011 ،
دار الساقي2001،
دار الفارابي1981 ،

Z 7982
Z 8183
Z 5944

الدار التقدمية1987 ،
مكتبة العبيكان2002 ،
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث
اإلستراتيجية2003،
دارة الملك عبد العزيز،
2012
المنظمة العر.
للترجمة2009،
دار الطليعة2001،

Z 8619
Z 5812
Z 2421

Z 7896
Z 8108
Z 8109
Z 8107
Z 8105
Z 8871
Z 6218

مختصر تاريخ أوكشكول الجديد ج2.
تاريخ العرب قبل االسالم
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مركز دراسات الوحدة،
2008
دار ابن حزم2002 ،
،،
،، ،2007
،،
،، ،2006
دا ابن حزم 2004 ،
دارة الملك ع .العزيز،
2009
دار الشروق2002،

 Z 8922د.ن2013 ،.
 Z 3935حلب  :كلية اآلداب
والعلوم1987 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

هدارة (محمد مصطفلى)

المامون  :الخليفة العالم

الهرماسي (عبد اللطيف)

الحركة االسالمية في تونس  :اليسار
االشتراكي-االسالم...
تونس...عروبة متجذرة ودور متجدد

الهرماسي ،محمد صالح

الحروب العثمانية الفارسية وأثرها في انحسار
هريري ،محمد عبد اللطيف
المد االسالمي عن أوروبا
سليمي
الهريش (فهد بن سعد بن ع.العزيز) ال ّ

 Z 2009القاهرة  :الهيئة المصرية
العامة 1985،
 Z 523تونس  :بيرم للنشر،
1985
 Z 8726دار نقوش عربية2012 ،
 Z 3059دار الصحوة1987 ،
Z 6896

الرئاسة العامة لرعاية
الشباب2002،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب2008،
دار الحداثة1988 ،
دار المعارف1984 ،
القاهرة  :دار األمة
1988،
دار مصر
المحروسة2003،
سينا للنشر1991 ،

الهزال (عاشف بن عيسى)

جبة

Z 6891

هزنشو (ج).
هسي (ج .م).
الهضيبي (سمير)

علم التاريخ
العالم البيزنطي
لوحات من نهاية أورشليم

Z 2509
Z 2807
Z 1920

هالل ( رضا )

تفكيك أمريكا  :ما بعد أحداث  11سبتمبر

Z 6046

هالل ( رضا )

الصراع على الكويت  :مسألة األمن والثورة

Z 3666

هالل ،علي الدين

الصراع من أجل نظام سياسي جديد :مصر بعد
الثورة
عودة الدولة :تطور النظام السياسي في نصر
بعد  30يوليو
قراءة في تاريخ الحركة النقابية

الهمذاني (رشيد الدين فضل
همو (عبد المجيد)

جامع التواريخ
الماسونية والمنظمات السرية ماذا فعلت؟ ومن
خدمت؟
إيران بين الخليج العربي و حوض بحر قزوين
 .االنعكاسات االستراتيجية و االقتصادية

 Z 9007الدار المصرية اللبنانية،
2013
 Z 9082الدار المصرية اللبنانية،
2015
Z 3122
دار النهضة العربية،
1983 Z 7735
 Z 6739دمشق  :األوائل2005،

هنتس ( فالتر )

المكاييل و األوزان االسالمية و ما يعادلها في
النظام المتري
تاريخ دمشق في عهد السلطان العثماني عبد
الحميد
تونس العثمانية :بناء الدولة والمجال من الق.
 16إلى الق19 .
األجوبة التونسية على األسئلة الغرناطية
()886-1481
عصر رأس المال
باكستان  :الدولة والمجتمع واالسالم

Z 2400
Z 1283

ديانة بابل وآشور

Z 2014

هالل ،علي الدين
اله ّمامي (ح ّمة)

هنتر( شيرين )

هنداوي (سهاد محمد)
هنية ،عبد الحميد
الهواق (محمد)
هوبسباوم (آريك)
هوفسبيان (نوبار)
هوك (س .هـ).
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 Z 6111مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث
اإلستلراتيجية2001،
 Z 6297روائع مجدالوي2001،
 Z 8317دار رسالن2009 ،
 Z 9301تبر الزمان2016 ،
Z 7724

دار المدار االسالمي،
2007
دار الفارابي1986 ،
مؤسسة األبحاث العربية،
1986
دمشق  :دار العلم1987،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

هول (روث)

الصناعات الفضية في عمان

Z 2926

هول ( ريتشارد )

إمبراطوريات الرياح الموسمية

Z 5850

هول (ستورس)

المستقبل النانوي

Z 8157

هولوواي (هاري)

الرأي العام  :األحزاب السياسية...القلة
المسيطرة وجموع الشعب في الواليات المتحدة

Z 1141

هولي (روت)

لمحة تاريخية عن المباني األثرية في مسقط

هوليداي (فريد)
هوميروس

مقدمات الثورة في ايران
األوذيسة

 Z 2938صنعاء  :وزارة التراث ،
د.ت.
 Z 2397دار ابن خلدون1982 ،
 Z 4283دار العلم للماليين1986 ،

هونكي (زيغريد)

ج ّمال تزيّن معطف القيصر  :لقاءات عربية
ألمانية منذ عهد القيصر شرلمان
أحاديث في األمن العربي

 Z 8179دار الفرقد2008 ،
Z 1568

هويزنجا (يوهان)

أعالم وأفكار  :نظرات في التاريخ الثقافي

Z 4345

الهويمل (حمد بن فهد)

بريدة

Z 6916

هيتر (ديريك)

تاريخ موجز للمواطنيّة

الهيتي (نعمان عطا هللا)
هيرست ( دايفيد )

قانون الحرب أو القانون الدولي االنساني
البندقية و غصن الزيتون  :جذور العنف في
الشرق األوسط
تاريخ
عمان في األلف الثالث قبل التاريخ الميالدي
أزمة العرب و مستقبلهم
بين الصحافة والسياسة  :قصة معركة غريبة
في الحرب الخفية
حديث المبادرة

هيكل ( محمد حسنين )
هيكل ( محمد حسنين )

حديث المبادرة 1977 / 1998
صة بداية ونهاية عصر أنور
خريف الغضب  :ق ّ
السادات
Z 6121
سقوط نظام  .لماذا كانت ثورة يوليو 1952
الزمة
السالم المستحيل والديمقراطية الغائبة (رسائل  Z 7379شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر2001،
إلى صديق هناء)
 Z 6231دار الشروق2002،
العروش و الجيوش  .ج 2 , 1

هويدي (أمين)

هيرودوث
هيستنجر ( ا).
هيكل ( محمد حسنين )
هيكل ( محمد حسنين )
هيكل ( محمد حسنين )

هيكل ( محمد حسنين )
هيكل (محمد حسنين)
هيكل ( محمد حسنين )

بيروت  :دار الوحدة،
1980
الهيئة المصرية العامة،
1972
ال ّرئاسة العامة لرعاية
الشباب1988،
الكويت  :دار الساقي،
2007

Z 7523
Z8148(1دار رسالن2008 ،
)2
 Z 6355ر .الريس2003،
Z 5815
Z 8089
Z 6122
Z 1116

المجمع الثقافي2001،
صنعاء 1983 ،
دار الشروق2002،
شركة المطبوعات1984 ،

Z 3112

شركة المطبوعات
للتوزيع1987 ،
دار الشروق2002،
شركة المطبوعات العر،.
2005
دار الشروق2003،

Z 6230
Z 7469
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صنعاء  :وزارة التراث ،
1982
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث
اإلستراتيجية1999،
بيروت  :المنظمة العربية
للترجمة2009،
القاهرة  :مكتبة غريب،
1983

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

هيكل ( محمد حسنين )

كالم في السياسة  ( :الزمن األمريكي )  :من
نيويورك إلى كابول
كالم في السياسة  :عام من األزمات - 2000
2001
كالم في السياسة  :قضايا و رجال  :وجهات
نظر ( مع بدايات القرن الواحد و العشرين )
كالم في السياسة  :نهايات طرق  :العربي
التائه 2001
لمصر...ال لعبد الناصر

هيكل (محمد حسنين)
وات مونتغمري (وات)

صة ايران والثورة
مدافع آية هللا :ق ّ
في تاريخ إسبانيا اإلسالمية (مع فصل في
األدب بقلم بيير كاكيا)
الصراع العربي اإلسرائيلي ....مذكرات و
ذكريات
يوسف باشا القرمانلي والحملة الفرنسية على
مصر
فتوح الشام
إشكاليات الشرعية في األنظمة السياسية
العربية  ,مع إشارة إلى تجربة الجزائر
عشرة آالف ميل عبر الجزيرة العربية

,,

,,
,,

,,

,,

,,

هيكل (محمد حسنين)

واصل ( عبد المنعم )
الوافي (محمد عبد الكريم)
الواقدي (محمد بن عمر)
والي ( خميس حزام )
وايز (أرنست)
وايز جربر (جي).

مسقط في عام ( 1688تقارير ورسومات
انجلبرت كامبفر)
حالة إنكار
القادة  :أسرار ما قبل وبعد أزمة الخليج

Z 5939
Z 6123
Z 5825
Z 5940
Z 7405
Z 2553
Z 7245
Z 6041
Z 2064
Z 2433
Z 6201
Z 7710
Z 2946

المصرية للنشر العربي و
الدولي،
المصرية للنشر العربي و
الدولي2002،
المصرية للنشر العربي و
الدولي2001،
المصرية للنشر العربي و
الدولي2002،
شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر1988،
دار الشروق1988 ،
شركة المطبوعات
للتوزيع والنشر1998،
مكتبة الشروق
الدولية2002،
المنشأة العامة للنشر
والتوزيع1984 ،
دار الجيل ،د.ت.
مركز دراسات الوحدة
العربية2003،
دارة الملك ع .العزيز
1428،هـ
مسقط  :وزارة التراث
القومي1984 ،)..
دار هدى ،د.ت.
دار الجيل1991 ،

ودود (بوب)
ودوورد (بوب)
الوذيناني (خلف بن دبالن بن
الدولة العثمانية والغزو الفكري حتى عام 1909 Z 7969 1909
خضر)
 Z 3084دار المغرب للتأليف
الورطاسي الحسني (قدور بن علي بنو يزناسن عبر الكفاح والوطني
والترج1976 ،.
بن البشير اليزناسني)
 Z 9094الرباط :دار األمان2014 ،
االسالميون في الدولة  :تجربة حركة النهضة
الورغي ،جالل
التونسية في سياق الدولة الحديثة
 Z 8558مكتبة الثقافة الدينية،
الدولة السلجوقية في عهد السلطان سنبحر
الوزنة ،يحي حمزة ع .القادر
2003
 Z 9104القاهرة :المركز القومي
الحرب الباردة الكونية
وستاد ،أود آرن
للترجمة2014 ،
 Z9265تونس:دار آفاق2014 ،
الثورة شطيح ونطيح
الوسالتي ،آمنة الرميلي
 Z 6914الرئاسة العامة لرعاية
الجواء
الوشمي (صالح بن سليمان)
الشباب1988،
Z 1552
جماعة األهالي في العراق 1937-1932 :
الوكيل (فؤاد حسين)
 Z7254القاهرة  :دار
عناية اإلسالم بتخطيط المدن وعمارتها
الوكيل ( محمد السيد )
األنصار1982،
 Z 8910دار المدار االسالمي،
صحراء الملثمين  :دراسة لتاريخ موريتانيا
ولد الحسين ،الناني
2007
وتفاعلها مع محيطها االقليمي خالل العصر
الوسيط...
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Z 7873
Z 3340

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

مفهوم الملك في المغرب من انتصاف القرن
األول على انتصاف القرن الرابع...

 Z 2465دار الكتاب اللبناني ؛ دار
الكتاب المصري1977 ،

ولد داداه (محمد)

ولد السالم (حماد هللا)
ولد السالم (حماه هللا)

المجتمع األهلي الموريتاني  :مدن القوافل
()1591-1889
موريتانيا في الذاكرة العربيّة

ولدكشتاين (دايان)

إنانا  :ملكة السماء واألرض

مركز دراسات الوحدة
 Z 7824العر2008 ،.
 Z 6956مركز دراسات الوحدة
العربية2005،
 Z 7930خطوات2007 ،

ولد محمدو ،صالح

المجتمع والسلطة عند المرابطين في الصحراء
تاريخ اليهود في بالد العرب في الجاهلية
وصدر االسالم
بنو الجلندي في عمان

 Z 8675نقوش عربية2009 ،

ولفنسون (اسرائيل)
ولكنسن (ج .سي).
الولي (طه)

 Z 8137دار بيبليون2010 ،
 Z 2943وزارة التراث القومي،
1982
 Z 2515دار الفكر الجديد ،د.ت.

صفحات من تاريخ االسالم والمسلمين في بالد
السوفيات
أمن إسرائيل  :الجوهر و األبعاد

Z 5966

الوليعي (عبد هللا بن ناصر)

الشّماسيّة

Z 6869

ونّاس ،المنصف

الشخصية التونسية  :محاولة في فهم
الشخصية العربية
تجربة الديمقراطية الليبرالية في مصر  :دراسة
تحليلية آلخر برلمان مصري...

Z 8557

مركز اإلمارات
للدراسات2001،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب1989،
الدار المتوسطية للنشر،
2011
القاهرة  :مركز الدراسات
السياسية1985 ،

الوهيبي (محمد بن ناصر)

ثادق

Z 6898

وولف ( إيريك ر) .

أوروبا ومن ال تاريخ لهم  :مع مقدمة جديدة

Z 6367

وولفورث ( وليم )

استقرار عالم القطب الواحد

Z 5979

ويلسون (لفتنانت أرنولد)

تاريخ الخليج

Z 2682

ويلكسون (جون)

صحار  :تاريخ وحضارة

Z 2924

ياسين (بوعلي)

قراءة في وثائق الوكالة اليهودية في فلسطين :
1930-1940
االرهاب األمريكي المعولم :أمريكا بنت االرهاب Z 9023
ووالّدته
تاريخ العالم االسالمي الحديث و المعاصر Z 6163 987
ه –  1400ه  1492 /م –  1980م  .ج . 1
قارة آسيا
Z 5817
العالم العربي في التاريخ الحديث
Z 6177
مصادر التاريخ الحديث و مناهج البحث فيه
Z 6857
موقف الملك ع.العزيز من قضية فلسطين

الرئاسة العامة لرعاية
الشباب2003،
دار الطليعة  ,المنظمة
العربية للترجمة2004،
مركز اإلمارات للدراسات
2001،
مسقط :وزارة التراث ،
1988
مسقط :وزارة التراث ،
د.ت.
دار الحداثة 1940 ،

الولي ( مصطفى غبد الواحد )

وهبي (عزة)

Z 1597

ياسين ،ناصيف
ياغي ( إسماعيل أحمد )

,,
,,
,,

Z 1193

,,
,,
,,
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دار الفارابي2013 ،
مكتبة العبيكان1998،

مكتبة العبيكان1997،
مكتبة العبيكان2000،
مكتبة العبيكان2002،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

يانج ( جورج )
يانج ( المستر جورج )
يحيى (جالل)
يحيى (جالل)
يحيى (جالل)
يحي ( لطفي عبد الوهاب )
يحي ( لطفي عبد الوهاب )
يزبك (يوسف ابراهيم)
يعقوب  ،اسحاق
يكن (فتحي)
يلماز ( عمر فاروق )
يوسف ( أفرام عيسى )
يوسف ( أفرام عيسى )
يوسف (جوزيف نسيم)
يوسف (جوزيف نسيم)

تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية حكم
اسماعيل
تاريخ مصر من عهد الممليك إلى نهاية حكم
اسماعيل
تاريخ العالقات الدولية في العصور الحديثة
المجمل في تاريخ مصر الحديثة
المولى اسماعيل وتحرير ثغور المغرب
العرب في العصور القديمة  :مدخل حضاري في
تاريخ العرب قبل اإلسالم
العرب في العصور القديمة  :مدخل حضاري في
تاريخ العرب قبل اإلسالم
حكاية أول نوار في العالم وفي لبنان ذكريات
وتاريخ ونصوص
اإلرهاب في جزيرة العرب
العالم االسالمي والمكائد الدولية خالل القرن
الرابع عشر الهجري
السلطان عبد الحميد خان الثاني بالوثائق
صالح الدين وملحمة األيوبيين في مد ّونات
التاريخ السرياني
ملحمة دجلة و الفرات
تاريخ الدولة البيزنطية ()1453-284
تاريخ العصور الوسطى االوروبية وحضارتها

يوسف (جوزيف نسيم)

دراسات في تاريخ العالقات بين الشرق والغرب
في العصور الوسطى
العدوان الصليبي على بالد الشام :هزيمة لويس
التاسع في األراضي المقدسة
العرب والروم والالتين في الحرب الصليبية
األولى
نشأة الجامعات في العصور الوسطى

اليوسف (عبد القادر أحمد)

عالقات بين الشرق والغرب بين القرنين
الحادي عشر والخامس عشر
تعددية القطبية االقتصادية  :التحوالت
واالحتماالت
مجلس التعاون الخليجي في مثلث الوراثة
والنفط والقوى األجنبية

يوسفي (اسمهان)
اليوسفي  ،األمين

محمود الماطري ()1972-1897
الحركة النقابية بتونس
التنمية في تونس  :النموذج واآلفاق ما بعد
الثورة
الحضارات في الماضي والحاضر والمستقبل
مصر الوجه اآلخر

يوسف (جوزيف نسيم)
يوسف (جوزيف نسيم)
يوسف (جوزيف نسيم)

اليوسف  ،يوسف خليفة
اليوسف  ،يوسف خليفة

اليوسفي  ،هالة
يوكوفيتش ،يوري
يومييه (صوفي)
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 Z 2655دار الفرجاني،د.ت.
 Z 5880مكتبة مدبولي1990،
 Z 2207دار المعارف1982 ،
 Z 665االسكندرية1984 ،
 Z 174االسكندرية1983 ،
 Z 160دار النهضة العربية،
1979
 Z 6125دار المعرفة
الجامعية2003،
 Z 1656دار الفارابي 1974 ،
 Z 8537دار الفارابي2008 ،
 Z 3007مؤ .الرسالة1986 ،
 Z 6360دار نشر عثمانلي،د.ت.
 Z 8849دار الطليعة2013 ،
Z 6392
Z 164
Z 161

دار الحوار2001،
االسكندرية1984 ،
مؤسسة شباب الجامعة،
1984
مؤسسة شباب الجامعة،
1983
دار النهضة العربية،
1981
مؤسسة شباب الجامعة،
1981
بيروت  :دار النهضة
العربية1981 ،
المكتبة العصرية1969 ،

Z 8671

مركز دراسات الوحدة
العربية2012 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2011 ،
المعهد العالي لتاريخ
الحركة الوطنية2009 ،
دار م .علي2011 ،

Z 1506
Z 3844
Z 4281
Z 1505
Z 1446

Z 8862

Z 7809
Z 8422

 Z 8435دار محمد علي 2011،
 Z 8302دار دمشق2009 ،
 Z 8079دار الفارابي2009 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

تطور أنظمة استثمار األرض الزراعية في
Z 2592
العصر العباسي
يونس (أحمد عبد الحليم)
الرمز
العنوان
المحقق/المشرف/المترجم…
آثار الزعيم سعد زغلول  :عهد وزارة الشعب Z5890 .
ج .1نوفمبر 1927
-Z6647(1
سعد بن عبد العزيز راشد  ،مشرف
)13
Z 7291
أبرز القرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب
الفلسطيني في العودة وتقرير المصير
األبعاد الحضارية للثورة الجزائريّة
أحجار المعالة الشاهدية بمكة المكرمة
أحمد الشقيري بمناسبة الذكرى الخامسة و
العشرين لرحيله  /مجموعة
أخبار الدولة العباسية و فيه أخبار العباس
الدوري ( عبد العزيز) ؛ محقق
وولده
عزب ( محمد زينهم محمد) ؛ محقق أخبار مجموعة في فتح األندلس و ذكر أمرائها
و الحروب الواقعة بينهم
أخبار مجموعة في فتح األندلس و ذكر أمرائها
األبياري ( ابراهيم) ؛ محقق
..

 Z 6571دار الفرجاني 1994 ,
 Z 1023دار الكتاب المصري ؛ دار
الكتاب اللبناني 1989 ,

مطر ( جميل) ؛ و آخرون

Z 9149

مجموعة من الباحثين

أزمة الدولة في الوطن العربي

Z 9043

شوفاني ( إلياس)  ,مترجم

إسرائيل  2020خطتها التفصيلية لمستقبل
الدولة و المجتمع
استراتيجية التدمير  :آليات االحتالل األمريكي
للعراق ونتائجه الطائفية..
االسماعيليون في مجتمعات العصر الوسيط
االسالمي
أشغال المؤتمر األول لتاريخ النغرب العربي و
حضارته
أشغال ملتقى بناء المغرب العربي .ـ تونس -19
 24أكتوبر 1981
أشغال ملتقى المغرب العربي  :تونس 1924
أكتوبر 1981

Z 6620

الثني ( نورالدين مصطفى) ,مقدم

أعمال الندوة العلمية التاريخية حول تاريخ
غدامس من خالل كتابات الرحالة و المؤرحين
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وكالة اآلثار و المتاحف ،
2003
الدراسات2005،

دار الغرب للنشر
والتوزيع2005،
 Z7676دار الهالل 2004 ،
 Z 7032مركز دراسات الوحدة
العربية 2005 ,
 Z 6539دار الطليعة 1997,

األداء البرلماني للمرأة العربية  :دراسة حاالت
معد و سوريا و تونس
إرتريا خالل عقدين ()2011-1991

مجموعة

دار الطليعة1986 ،
الناشر
مكتبة مدبولي 1991 ،

Z 6969

مركز دراسات الوحدة
العربية 2005 ,
مركز دراسات القرن
العشرين2013 ،
مركز دراسات الوحدة
العر2012،.
مركز دراسات الوحدة
العربية 2004 ,
مركز دراسات الوحدة ،
2006

Z7911
Z6520

دار الساقي2008 ،
مركز الدراسات و
األبحاث 1979 ,..
تونس  :م .العصرية ،
1983
مركز الدراسات و
األبحاث اإلجتماعية ،
1983
مركز جهاد الليبيين
للدراسات 2003 ,

Z 8395

z232
Z6519

Z6791

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

 Z3103م .النجاح الجديدة 1990 ,

أعمال ندوة مدينة أكادير الكبرى المحور
التاريخي
ّ
Z 7259
الضفة الغربية وقطاع غزة الواقع
إقتصاد ّ
واآلفاق ( :في ..خطة شارون)
النجفي ،سالم نوفيق ،كنعان طاهر ،االقتصاديات العربية وتناقضات السوق والتنمية Z8860
عماد عبد الغني...
Z6505
األقليات و القوميات في السلطنة العثمانية بعد
1516
Z 5936
األمة و الدولة و اإلندماج في الوطن العربي
سالمة ( غسان ) محرر

مجموعة

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
أبو مجلة ( عمران)مترجم
جيران ( محمد مسعود)؛ مقدمو
محقق
القاسمي ( خالد بن محمد)؛ مقدم

اإلنتخابات الديمقراطية وواقع االنتخابات في
االقطار العربية
إنتقال األفكار والتقنيات في المغارب والعالم
المتوسطي
اإلنسان والبحر األبيض المتوسط .ـ أعمال
المؤتمرالدولي الثالث
بحوث في تاريخ الحضارة االسالمية :
مجموعة البحوث التي ألقيت في ندوة
صي الحقائق حول
تقرير اللجنة الوطنية لتق ّ
الفساد والرشوة
األوراق الفيدرالية  :هاملتون ماديسون  .جاي
األستاذ محمد مسعود فشيكة 1904ـ
:1990كلمات في تأبينه و بيان آثاره
اإلستراتيجية السياسية و العسكرية لحرب
الخليج

مركز دراسات الوحدة
العربية 1989 ,
مركز دراسات الوحدة،
2009 Z 8035
كلية اآلداب
 Z 8215والعلوم2009،
1985 Z1530
االسكندرية  :مؤسسة
شباب الجامعة 1983،
 Z 8527صفاقس :نوفابرنت2011،
 Z7008عالم الكتب 204 ,
Z 6764
Z 3947

ترجمة عن العبرية إلياس شوفاني اسرائيل .مج 1.مبادئ التخطيط البعيد المدي

Z 8464

ترجمة عن العبرية إلياس شوفاني إسرائيل  2020ج 3.الخطّة الشاملة إلسرائيل
...
إشعاع القيروان عبر العصور /وقائع الندوة
التي انعقدت بالقيروان من  20إلى  25أفريل
2009
أي دستور للثورة ؟ وثائق للتفكير
بالد باجة  :مدائن ومعالم وأعالم

Z 8394

Z8780
Z7357

بورقيبة و البورقيبيون و بناء الدولة الوطنية

Z 6695

تاريخ توت غنج آمون محرر مصر العظيم
التاريخ االقتصادي واالجتماعي للدولة
العثمانية .مج1.

Z5860
Z7490

التميمي ( عبد الجليل) ؛ مقدم و
مشرف
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بيروت  :باحث
للدراسات2004،
مركز دراسات الوحدة
العربية 2005،
الفنار 2001,

مركز االجهاد الليبيين
للدراسات 1998 ,
مؤسسة دار الكتاب
الحديث  ,دار الثقافة
العربية 1992 ,
مركز دراسات الوحدة ،
2005
،،
،،

 Z8778(1تونس  :بيت الحكمة،2009
)3
كونراد أدنياور ،د.ت.
دارة الملك عبد
العزيز2007،
مؤسسة التميمي للبحث
العلمي و المعلومات
2001،
مكتبة مدبولي 1999،
دار المدار االسالمي

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

وناس ،المنصف؛ مشرف

مجاود ،محمد؛ مشرف
نول،أحمد سعيد -عبد الجليل،
طارق... -

التاريخ السري للماسونية  :األعمال
والنشاطات االجرامية للتنظيمات الماسونية ...

 Z8923دار عالء الدين2012 ،

التاريخ المجهول  :العالقات الليبية الفرنسيةفي
ف ّزان 1956-1943
تاريخ مصر بين المنهج العلمي و الصراع
الحربي
تاريخ منطقة سيدي بلعبّاس خالل الفترة
االستعمارية .1962-1830ج2.
التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية

Z 8691

التراث و تحديات العصر في الوطن العربي (
يسين ( السيد)
األصالة و المعاصرة) بحوث و مناقشات الندوة
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة
العربية
تراث الشرق القديم  :المواقع والنقوش
والكتابات..
التربية والديمقراطية  :أقطار عربية ومسلمة
وأوروبية تتحاور
سالح واألمن الدولي  :الكتاب
التسلّح ونزع ال ّ
السنوي 2008
سالح واألمن الدولي  :الكتاب
التسلّح ونزع ال ّ
السنوي 2013
سالح واألمن الدولي  :الكتاب
التسلّح ونزع ال ّ
السنوي 2014
تشي غيفارا الثّائر وزميل كاسترو وضحيّة
المخابرات األمريكية يروي مراحل الثّورة
الكونية
تطير تورياكولف  :مبعوث االتحاد السوفييتي
في المملكة العربية السعودية
قاسم ،عبد الحي -عبد العالي ،عبد التغيير في الوطن العربي أي حصيلة؟
القادر...
التقرير اإلستراتيجي األفريقي 2001
التنمية العربية /تحرير ابراهيم سعد هللا،
محمود عبد الفضيل....
توازن القوى في جنوب آسيا

بحوث  ...في الرياض 27-26
محرم
مجموعة من الباحثين

التواصل التاريخي والعلمي بين دول الخليج
العربية ودول المغرب العربي
تونس األمس وتونس الغد.ـفعاليات الملتقى
المنتظم من  9إلى  12جوان 2001
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 Z 2005دار شهدي للنشر 1988،
 Z 8605الجزائر :مكتبة االرشاد،
2005
 Z 9114المركز العر .لألبحاث
ودراسة السياسات2014 ،
 Z 6967مركز دراسات الوحدة
العربية 1987 ،

 Z 8146م .النجاح الجديد2008،
Z 8169

Z 7810
Z 8847
Z 9092
Z 7266

Z7007
Z 9064
Z 6276
Z 8863
Z 5821

Z 7308
Z 8586

الدار المتوسطية
للنشر2010،
مركز دراسات الوحدة
العربية2008 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2013 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2015 ،
دار الجيل2004،

الرياض  :مكتبة الملك
فهد الوطنية2004،
مركز دراسات الوحدة
العربية2013 ،
مركز البحوث األفريقية
2002،
مركز دراسات الوحدة
العربية1989 ،
مركز اإلمارات للدراسات
و البحوث اإلستراتيجية
2001،
دارة الملك عبد
العزيز2007،
بيت الحكمة2003 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

المؤدب ،الراضي؛ مشرف
السعداوي ،أحمد؛ دراسة وتحقيق

حسن ،محمد؛ محقق
المستقبل العربي
مالكي ،محمد -التايب ،عائشة ،
طرشونة لطفي

تونس  :تاريخنا ومستقبلنا اليد في اليد نبني
تونس الغد
تونس زمن حسين بن علي وعلي باشا Z 9032 -1705:
1756
Z 8355
تونس الكتاب األسود /ترجمة خليل الفندري
Z 9140
ثالث رسائل أندلسية في الطاعون الجارف
ثورة  23يوليو /تموز :قضايا الحاضر
Z 8041
وتحديات المستقبل  .بحوث ومناقشات

جمعية عمل وتنمية،
2012
كلية اآلداب بمنوبة،
2015
دار م .علي2011 ،
بيت الحكمة2013 ،
مركز دراسات الوحدة،
2009

ثورة تونس  :األسباب والسياقات والتحديات/
محمد مالكي ،عائشة التايب ،لطفي طرشونة...

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات 2012
المركز العر.لألبحاث،..
2012
مركز دراسات الوحدة
2002،
مركز الدراسات والبحوث
1982،
مركز دراسات الوحدة
العربية2012 ،

Z 8774

الجالصي ،فؤاد عبد الجليل؛ محرر الثورة اليمنية :الخلفية واآلفاق
ثورة يوليو  :حصيلة و دروس

بلقزيز ،عبد اإلاله؛ محرر

الخوني ،محسن وقسومي،
المولدي؛ اشراف
قاسمي ،أمال-العيّاشي ،زرزار...-

Z 8893
Z 9066
Z 6200

ثورة  : 1948الميالد والمسيرة والمؤثرات

Z 2390

الثورة واالنتقال الديمقراطي في الوطن العربي
نحو خطة طريق /بحوث ومناقشات الندوة
الفكرية
الجامعة والمجتمع في سياق الثورات العربية
وضمن األنسنة الجديدة
الجزائر إشكاليات الواقع ورؤى المستقبل

Z 8584

الجمعيات بين التأطير والتوظيف  /أعمال ندوة،
كلية اآلداب بمنوبة2009 ،
الجنوب التونسي من اإلحتالل إلى اإلستقالل (
. )1881-1956ـندوة ،تونس  8-7-6ماي
2004
الجيش التونسي

 Z9153مؤ.لكسمبورغ2016،
 Z 8829مركز دراسات الوحدة
العربية2013 ،
 Z 8408كلية اآلداب بمنوبة،
2009
 Z6693جامعة منوبة 2005 ،

Z5974

التميمي ( عبد الجليل) ؛ مقدم

الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي
()1882 -1859
الجيش في خدمة المشروع الحضاري

Z5975

حماد (مجدي) ،عودة(جهاد)...
ولد داده ( أحمد) و آخرون

الجيش والديمقراطية في مصر
الجيش و السياسة و السلطة في الوطن العربي

Z6211

الساري،أحمد-فلحي ،أسمار...

جيل الشباب في الوطن العربي ووسائل
المشاركة غير التقليدية من المجال االفتراضي
إلى الثورة
حال األمة العربية  .المؤتمر القومي العربي
الحادي عشر  :الوثائق .القرارات  .البيانات (
أيار  /مايو 2001

Page 108

Z6700

Z8832

وزارة الدفاع الوطني ،
1996
كلية اآلداب و العلوم
اإلنسانية 1995 ،
وزارة الدفاع الوطني ،
2002
القاهرة  :سينا1990 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية 2002 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2013 ،

 Z5924مركز دراسات الوحدة
العربية 2002،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

حال األمة العربية  : 2008-2007ثنائية
التفتيت واالختراق

عبد ربّه ،أحمد -حافظ ،زياد....
مجموعة من الباحثين
مجموعة من الباحثين
حنفي ،ساري؛ محرر

حال األمة العربية :2009-2008أمة في خطر
حال األمة العربية  :2013-2012مستقبل
التغيير في الوطن العربي مخاطر داهمة
حال األمة العربية  :1014-2013مراجعات ما
بعد التغيير
حال األمة العربية  :2016-2015العرب وعام
جديد من المخاطر
حالة االستثناء والمقاومة في الوطن العربي
الحرب اإلسرائيلية على لبنان  :التداعيات
اللبنانية و اإلسرائيلية و تاثيراتها العربي و
اإلقليمية و الدولية
الحرب ضد اإلرهاب  :خلفيات و أبعاد دراسات
ورؤى

دغفوس ،راضي؛ مشرف
كشير ،خالد؛ مشرف
وهبة  ،ربيع؛ الشوبكي ،عمر

أعمال الندوة العلمية
الدولية،الحمامات2014،
المالخ ،حبيب؛ مشرف

عبد الهادي  ،خليل؛ مترجم

الحرب على العراق  :يوميات ،وثائق،
تقارير1990
الحركات االجتماعية في العالم العربي
االسالمي /أشغال الملتقى الدولي
الخامس(تونس  12-10أفريل )2008
الحركات االحتجاجية في الوطن العربي
(مصر،المغرب،لبنان،البحرين)
حركة االنسان واألعمال ..دول الخليج والمغرب
العربي /بحوث المؤتمر العلمي الخليجي
المغاربي الرابع ،الكويت
حركة المعارف والمؤسسات التعليمية بالمجال
العربي والمتوسطي
الحرية األكاديمية والميثاق الجامعي في
البالدالتونسية وفي بلدان أخرى
الحفظ في علم اآلثار  :الطرق واألساليب
العملية لحفظ وترميم المقتنيات األثرية
حقائق عن كوريا

حوادث دمشق اليومية غداة الغزو العثماني
للشام 951-926هـ ///
حوليات اآلثار الليبية
الحياة اإلجتماعية في الواليات العربية أثناء
العهد العثماني
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دركز دراسات الوحدة
2008، Z7841
Z8032
Z8828
Z 9013
Z9308
Z8650
Z7253

،، ،، ، 2009
مركز دراسات الوحدة
العربية2013 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2014 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2016 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2010 ،
مركز دراسات
الوحدة2006،

 Z6048دار التنوير ؛ المركز
الفلسطيني لقضاء، ..
2002
مركزدراسات
 Z8065الوحدة2007،
 Z8613كلية العلوم االنسانية
واالجتماعية2011 ،
 Z8755مركز دراسات الوحدة
العربية2011 ،
 Z8696دارة الملك ع.العزيز،
2002
Z9299
Z9313
Z8721
Z 6527

Z 7004

كلية اآلداب
والمنوبة2017،
الشركة التونسية للنشر،
2017
المعهد العلمي الفرنسي
لآلثار الشرقية2002 ،
الهيئة الكورية
لإلستعالمات عبر البحار ،
1994
دار األوائل 2002 ،

 Z 8484إرما بريشنايدر1987 ،
 Z872(1مركز الدراسات و) 2البحوث العثمانية 1988 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

النجار،أحمد السيد -مصطفى،
بوخو..

شعبان ،أحمد هاء الدين -ياسين،
عبد القادر...

خبر السوق ؛ و يليه ملحق بأهم المصادر
العربية لتاريخ السودان الغربي

Z6811

الخصخصة وتحديات التنمية المستدامة في
األقطار العربية /بحوث ومناقشات ...
الخليج العربي و الديمقراطية  :نحو زؤية
مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية
يناير  :مباحث وشهادات 25

Z8585

الخيار النووي في الشرق األوسط .ـ أعمال
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات
المستقبل بجامعة أسيوط
خير الدين التوزنسي  /وقائع ندوة  ،بيت
الحكمة 2010 ،
دراسات في اآلثار  :بحوث عامية محكمة
دراسات في آثار االسالمية  :دراسات منشورة
باللغة االنجليزية
دراسات في تاريخ حضرموت الحديث و
المعاصر
دراسات وبحوث حول افريقيا والمجال العربي-
المتوسطي  :أعمال مهداة لألستاذ هشام جعيط
الدستور في الوطن العربي عوامل الثبات و
أسس التغيير
دليل األرشيف العثماني  :فهرس جامع لوثائق
الدولة العثمانية في أرشيف رئاسة الوزراء
التركية...
دور القطاع الخاص في مسار التنمية
المستدامة وترشيد الحكم في األقطار العربية
دور يوسف مادي في حركات التحرر العربية

إحسان أوغلي ( أكمل الدين) ؛
مشرف

دول الخليج والمغرب العربيين والنمتغيرات
الدولية  :الواقع واآلفاق .ـ المؤتمر العلمي
الخليجي المغاربي
الدولة العثمانية  :تاريخ و حضارة

الديمقراطية المتغيرة :مسار التحركات العربية
الراهنة من أجل الديمقراطية
مجموعة

الدّيمقراطية والتح ّركات الراهنة للشارع العربي
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Z 6202
Z8890
Z5949

مركز جهاد الليبيين
للدراسات التاريخية ،
2003
مركز دراسات الوحدة
العربية2010 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية 2002 ،
المركز العربي لألبحاث،
2013
مركز دراسات الوحدة
المستقبل 2001 ،

 Z 8356بيت الحكمة2011 ،
 Z 8373جامعة الملك سعود،
2008
 Z8304جامعة فان يونس2009 ،
 Z6513دار المسيرة 2001 ،
 Z8942كلية العلوم االنسانية
بتونس2013 ،
 Z6980مركز دراسات الوحدة
العربية2006،
 Z8581مركز األبحاث للتاريخ
والفنون الستنبول2008،
 Z 8902المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات2013 ،
 Z6733مركز دراسة جهاد
الليبيين ضد الغزو
اإليطالي 1991 ،
دارة الملك ع.
 Z 7833العزيز2009،
 Z6171(1مركز األبحاث للتاريخوالفنون الستنبول1999،
)2
 Z 9103مركز دراسات الوحدة
العربية 2014 ،
مركز دراسات الوحدة،
2007 Z 8025

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

مركز دراسات الوحدة،
أعمال المؤتمر العلمي الثالث لقسم
2011 Z 9039
الديمقراطية والتربية في الوطن العربي
أصول التربية في جامعة الكويت
الديمقراطية و حقوق اإلنسان في الوطن العربي  Z 5947مركز دراسات الوحدة
العربية 1998 ،
ذكرى البطل الفاتح ابراهيم باشا  Z 5882 1948-1848مكتبة مدبولي 1990 ،
 :مجموعة أبحاث و دراسات لتاريخه

بلقزيز ،عبد اإلله ؛ محقق
قرين ،بهجت -مسعود ،جاويد-
المهدي ،رباب
البشروش ،توفيق؛ محقق

وصيفي ( يونس) ؛ محقق
مهدي ( إخالص) ؛ محقق
عبد السالم ،أحمد؛ جامع ومحقق

ذيول تاريخ الطبري  :صلة تاريخ الطبري
الربيع العربي...إلى أين؟ أفق جديد للتغيير
الديمقراطي
الربيع العربي في مصر الثورة وما بعدها

Z 8830

ربيع العريان :أضواء عن أسباب ثورة علي بن
غذاهم سنة 1864
Z 6506
رجاالت من زمن الكفاح  :محمد الحبيب
بوقطفة  ،حسن النوري  ،الشيخ ادريس
الشريف  :بنزرت 1943-1930
Z 8334
الرحالة
رحلة إلى طرابلس وبرقة قام بها
ّ
الفرنسي ماتويزيو M.de Mathuisieux
1901-1903و 1907
Z 5895
الرحلة األولى للبحث عن ينابيع البحر األبيض
المتوسط ( النيل األبيض)
رحلة الخير  :زيارة حضرة صاحب السمو أمير Z 3038
البالد الشيخ جابر األحمد الصباح ...
Z 7104
رسائل أحمد بن أبي الضيا ف السرية إلى
محمود بن عياد 1953-1850
Z 6117
رسائل تاريخية بين السيد الصادق المهدي و
الدكتور جون قرنق
Z9144(1رسائل حسين إلى خير الدين
)3
رسائل موجدية  :مجموعة جديدة ؛ تحقيق و Z6410(1-
)2
دراسة أحمد عزاوي
Z 9153

رواد في تاريخنا الحديث
الفندري ،منير؛ محقق وعرب

Z 1019
Z 8624

سبع رسائل مخطوطة ل :هاينريس بارت عن
رحلته إلى تونس 1846-1845
سلسلة الفتوحات اإلسالمية
سلسلة فرسان اإلسالم
سلطان نجد و الحجاز و ملك المملكة العربية
السعودية و أنجحاله في صحافة عصره
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دار المعارف1982,
مركز دراسات الوحدة
العربية2012 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2012 ،
بيت الحكمة1991 ،
أليف  :منشورات
المتوسط 2004،
بنغازي2002 ،

مكتبة مدبولي 1993،
الديوان األميري1980،
م .الشرق 2005،
دم .دت
بيت الحكمة1991 ،
القنيطرة  :كلية اآلداب و
العلوم اإلنسانية 1995 ،

 Z6350دارة الملك عبد العزيز ،
1419هـ
 Z 8622بيت الحكمة1987 ،
 Z6192مكتبة العبيكان 2001 ،
 Z6193مكتبة العبيكان 2001 ،
 Z 5798د ن  ،دت

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

التميمي ( عبد الجليل )؛إشراف

شاليم ،آفي -غوف ،آف
قرني ،بهجت؛ محقق

السلطة و آليات الحكم في عصربورقيبة بتونس
و البالد العربية  :أعمال المؤتمر العالمي الثالث

 Z 6832مؤسسة كونراد أديناور ،
2003

السياية و الحكومة مقدمة لألنظمة السياسية
في الواليات المتحدة و بريطانيا و فرنسا و
ألمانيا و روسيا و أوربا الشرقية و اليابان و
المكسيك العالم الثالث
الشباب ثقافة /وقائع الندوة التي انتظمت ببيت
الحكمة يومي  11و 12أكتوبر 2010
الشرق األوسط الجديد :االحتجاج والثورة
والفوضى في الوطن العربي
الشرق األوسط المتغير نظرة جديدة إلى
الديناميكيات العربية
الشعب الجزائري التونسي في مواجهة
االحتالل الفرنسي
صاحب السم ّو الملكي األمير سلمان بن عبد
العزيز آل سعود :خطب وكلمات
الصراع العراقي الفارسي

 Z 6300جامعة الملك سعود ،
2000

السياغي ( حسين أحمد)؛محقق

صفحات مجهولة من تاريخ اليمن

الماجري  ،حمدة؛ محقق

صلحاء القيروان بين الحقيقة والخيال  :نص
وصورة
صويرة  :الذاكرة وبصمات الحاضر
ال ّ

أعمال األيام الدراسية28-62 ،
أكتوبر 1990
الطويسي ،باسم -الجيوسي ،لينا ...ظاهرة ويكيليكس  :جدل االعالم والسياسة بين
االفتراضي والواقعي

 Z 8811بيت الحكمة2011 ،
Z 9284

مركز دراسات الوحدة
العربية2016 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2011 ،
مؤسسة الطباعة
الشعبية2017 ،
دارة الملك ع .العزيز

Z 662

بغداد  :دار الحرية1983 ،

Z 8652
Z 9268
Z 8991

 Z 2530مركز الدراسات و
البحوث اليمني 1984 ،
 Z 8763الم .الفنية2006 ،
Z 8506
Z 8896

كلية اآلداب والعلوم
بأكادين1994،
المركز العربي
لألبحاث2012 ،...
مركز دراسات الوحدة
العربية2009 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2008 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية 2002،
مركز دراسات الوحدة
العربية 2003،
مركز دراسات الوحدة
العربية1987 ،
المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات2012 ،

عبد العزيز الدوري مك ّرما  :اوراق وشهادات
العراق تحت االحتالل  :تدمير الدّولة وتكييس
الفوضى
العرب  ....إلى أين ؟

Z7803
Z6204

العرب في أمريكا  :صراع الغربة واالندماج

Z6968

العرب وافريقيا  /بحوث ومناقشات

Z 7454

األحمري ،محمد حامد -بشارة،
عزمي...

العرب وإيران :مراجعة في التاريخ والسياسة

Z 8909

مجموعة

العرب وتركيا  :تحديات الحاضر ورهانات
المستقبل
العرب والدائرة االفريقية

 Z 9116المركز العربي لألبحاث،
2012
 Z7033مركز دراسات الوحدة
العربية 2005،
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Z 8042

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

العرب و العالم بعد  11أيلول
سعيدان ،عمر؛ محقق

العالقات االسبانسة المصرية في القرنين الرابع
عشر والخامس عشر م : .دراسة تاريخية ...
العالقات العربية األوروبية  ( :قراءة نقدية )

عالل الفاسي في الذاكرة  :جوانب من فكر
ومواقف الفقيد
التميمي ،عبد الجليل؛ مشرف ومقدم العمارة المدنية في العهد العثماني  :الدور
والمدارس والقناطر /...أعمال المؤتمر الثامن
لمدونة اآلثار العثمانية
ع ّمان 97
فتح بالد الغال يوليوس قيصر
فرحات حشاد  :المؤسس الشاهد القائد الشهيد
المكني ،عبد الواحد؛ محقق

مجموعة من الباحثين

الباهي (أحمد) ؛ محقق

رئاسة الجمهورية
ماركس ( ك )  ,أنجلز ( ف ) ,
لوكسمبورغ ( ر )

قالوا في كمال جنبالط  :شذرات مما قيل في
معلم على لسان عارفيه...
القدس بين واقع االحترل ومسؤولية اإلنقاذ
قراءات في االرهاب  11 :سبتمبر بعد سبع
سنوات
القصرين ذاكرة وتاريخ :أعمال الندوة العلمية
التي انتظمت بالقصرين من  5إلى  8افريل
2007
القضاء والتشريع في تونس البورقيبية والبالد
العربية  .أعمال المؤتمر الرابع
القضية الفلسطينية :بقعة ضو في واقع عربي
مظلم
القيروان وجهتها  :اكتشافات جديدة ومقاربات
جديدة
القيروان وجهتها  :دراسات جديدة في اآلثار
والتراث  /أعمال الندوة العلمية الدولية الثالثة
 4..أفريل 2009
القيم الفكرية و االنسانية في الثورة التحريرية
الجزائرية  1962 – 1954م  .ج 1
الكتاب األبيض حول السنوات األخيرة من حياة
الرئيس بورقيبة
كتابات ماركسية حول المغرب 1925 - 1860
كمال جنبالط  :1977-1917مسيرة قائد..تاريخ
شعب
كمال جنبالط بقلم الشباب .ـ مقاالت
كمال جنبالط شاهد على العصر  :مجموعة
مقاالت شبابية
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 Z6271مركز دراسات الوحدة
العربية 2002،
 Z8660منشوات سعيدان2005 ،

 Z 6052مركز البحوث العربية ,
دار األمين
 Z 8173الرباط2009 ،
 Z8582مؤسسة التميمي لليحث
العلمي2009 ،
 Z6851مسقط
 Z 6498دار عالء الدين 2003 ،
 Z8647دار صامد2012 ،

 Z7780الدار التقدمية2004 ،
 Z 8478الدار البيضاء 2003 ،
 Z8327دار بترا للنشر2009،

 Z8018تونس 2009 ،
 Z6836مؤسسة التميمي2004،
Z 9285

Z 7757

Z 8943
Z6348

Z 8914

مركز دراسات الوحدة
العربية2016،
كلية اآلداب والعلوم
بالقيروان2009 ،
مركز النشر الجامعي؛
كلية اآلداب بالقيروان،
2013
مخبر الدراسات التاريخية
و الفلسفية  .جامعة
منتوري2003،
الدائرة الثقافية2013 ،

 Z 2456دار توبقال1987،

 Z8003الدار التقدمية1990 ،
 Z7887الدار التقدمية2004 ،
 Z7960الدار التقدمية2006 ،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

،،

، 2001 Z7984
كمال جنبالط وقضية انطون سعادة
 Z 6139دار مصر
كنيسة مهد المقاومة
ياسين ( عبد القادر )  ,أحمد (
المحروسة2003،
عماد سيد )  ,حسني ( رشا )
2001 Z7268(1لبنان من األلف إلى الياء
)3
ّ
مركز دراسات الوحدة،
وتأخر
لماذا انتقل اآلخرون إلى الديقراطية
2009 Z8028
العرب...
مكتبة الدار العربية
مائتا عام على الحملة الفرنسية  :رؤية مصرية  Z 9019للكتاب2008 ،
ابراهيم ،ناصر أحمد؛ محرر
مركز دراسات الوحدة
ما بعد االستعمار والقومية في المغرب العربي:
 Z 9063العربية2014 ،
مغراوي ،ادريس -سيدون ،دايفيد ...التاريخ والثقافة والسياسة
 Z7227بيروت  :باحث
ماذا بعد ياسر عرفات  :التحديات المأمولة
الدراسات2005،
 Z 9024منتدى العالقات العربية
مالي :عودة االستعمار القديم
مجموعة من الباحثين
والدولية2014 ،
 Z 8149ع ّمان:
المبادئ االرشادية للحق بالتجمع والتنظيم في
مؤ.فريدريتش2009،
العالم العربي
 Z 8323مكتبة الملك فهد2007 ،
متاحف جامعة الملك سعود
 Z 5976وزارة الدفاع
متحف الذاكرة الوطنية
الوطني2002،
 Z 8641المؤسسة العربية
المتغيرات الدولية واألدوار اإلقليمية الجديدة
المحافظة ،علي؛ محقق ومقدم
للدراسات والنشر2005 ،
بليبش ،فاضل؛ مشرف

المجتمع المدني التونسي :من االسهام في
التحوالت بعد  14جانفي  2011إلى نيل جائزة
نوبل للسالم سنة 2015
المجتمع الموازي بين الهاشمية والوظيفية/
أعمال الندوة المنعقدة أيام  21و 22و23
أكتوبر 2009

 Z 9260الشركة التونسية للنشر
وتنمية فنون الرسم2017،

 Z 8672كلية اآلداب والفنون
القسنطيني ،الكراي؛ منسق
واالنسانيات بمنوبة،
2012
كلية اآلداب بأغادير،
مدينة أكادير الكبرى الذاكرة وتحديات المستقبل 2004 Z 8316
 Z9034(1مركز دراسات الوحدةالعر2014 ،.
)2
الجبوسي ،سلمى الخضراء؛ محرر المدينة في العالم االسالمي
السنوسي ،محمد العربي؛ محقق
 Z 8810بيت الحكمة2008 ،
مذكرات خير الدين باش
ومعرب
 Z 6307منشورات الجمل2002،
مذكرات كامل الجادرجي و تاريخ الحزب
الوطني الديمقراطي
 Z 8377مركز دراسات الوحدة
المرأة العربية في المواجهة النضالية
2006،
والمشاركة العامة
مركز دراسات الوحدة،
من أجل الوحدة العربية  :رؤية للمستقبل .
2010 Z 8043
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية
مركز دراسات الوحدة العربية
مركز دراسات الوحدة
مستقبل االسالم السياسي في الوطن العربي :
 Z 9062العربية2014 ،
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية
مركز دراسات الوحدة العربية
 Z 5928مركز دراسات الوحدة
مستقبل الديمقراطية في الجزائر
العربية2002،
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

مستقبل القدس العربية  – .أعمال المؤتمر
الدولي السابع الذي نظمه مركز الدراسات
العربي

مجموعة

التيمومي ،الهادي؛ منسق

مجموعة
رنيّس ،أحمد عبد الرؤوف

محاضر جلسات وتقاريرمترجمة
عن االنكليزية

المشروع النهضوي العربي
المشاريع الوحدوية العربية .2009-1913
(الوثائق)
المصادر والمراجع العربية لتاريخ الجزائر
1830-1962
المعسكر الكشفي األول المنعقد بجدة ،شعبان
1957م
المغرب العربي ثقل المواريث ونداء المستقبل

 Z 5381مركز الدراسات
العربي1999،
مركز دراسات الوحدة،
2010 Z 8033
مركز دراسات
 Z 8064الوحدة2010،
 Z6495جامعة الجزائر1993،
 Z 8541دارة الملك ع .العزيز ،
2010
 Z 9010مركز دراسات الوحدة
العربية2013 ،
تطوان :كلية اآلداب،
2009 Z 8238
Z 8580
 Z 7256مركز اإلستشارات
والبحوث2001،
 Z 9113مركز دراسات الوحدة
العر2012،.
 Z 9073بيت الحكمة2009 ،

المغرب واألندلس  :دراسات في التاريخ
واألركولوجيا
المغيبون في تاريخ تونس االجتماعي
المفاوضات السورية  -اإلسرائيلية  :رؤى
صهيونية وغربية
مفهوم األحزاب الديمقراطية وواقع األحزاب في
البلدان العربية
المقاومة الوطنية واالرهاب /محاضرة ،الدورة
الحادية عشر لملتقيات قرطاج الدولية ،أفريل
2008
 Z 8297دارة الملك ع .العزيز،
الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود :خطب
2010
وكلمات
دارة الملك ع .العزيز،
الملك فيصل بن ع .العزيز آل سعود  :بحوث
2009 Z7845
ودراسات
 Z5916دارة الملك عبد
المملكة العربية السعوديةفي مئة عام ( .
العزيز1999،
معلومات موجزة )
 Z7275(1دارة الملك عبدالمملكة العربية السعودية وفلسطين  :بحوث
العزيز1999،
)5
ودراسات
 Z6917الجمعية العربية للثقافة
من ذاكرة التاريخ
والفنون2000،
دراسات الوحدة العر،.
مؤتمر الفساد في األقطار العربية  :اشكاليات
2010 Z 8027
القياس والمنهجية
دارة الملك ع.العزيز ،
مؤتمر فلسطين العربي البريطاني المنعقد في
2001 Z7072
مدينة لندن 7 /فبرايل 1939
مؤشرات قياس الديمقراطية  :وقائع ورشة
،، ،، ، 2009 Z 8049
عمل
 Z 5943مركز دراسات الوحدة
المواطنة و الديمقراطية في البلدان العربية
العربية2001،
 Z5921مكتبة الملك عبد العزيز
موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي
العامة1999،
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

النخب والسلطة السياسية في العالم العربي
االسالمي من خالل كتب الطبقات  /أعمال
المؤتمر الدولي  .تونس  18-16نوفمبر 2012
ندوة اآلثار في المملكة العربية السعوديّة
حمايتها والمحافظة عليها
الندوة الوافية للتاريخ العسكري حول التراث
العسكري  :تونس  8-7ديسمبر 2007

مجموعة من الباحثات

مقوماتها
النزاهة في االنتخابات البرلمانية ّ :
وآلياتها في األقطار العربية
نزهة األنام في تاريخ اإلسالم ( 628هـ1230/م
659 ,هـ 1264 /م
النساء العربيات في العشرينات حضورا وهوية

نساء وذاكرة  :تونسيت في الحياة العامة
1920-1960:
تنسيق وتقديم الحبيب القزدغلي
نظريات المعرفة التاريخية وفلسفات التاريخ في
العالم الغربي في النصف الثاني من
التيمومي ،الهادي؛مشرف ومنسق الق.العشرين
نهاية حكم بورقيبة والقيادات السياسية العربية
بين الصعود واالنحدار
نهضة اليابان  :دراسات وأبحاث في التجربة
االنمائية اليابانية
هذه بالدنا
كنعان ،طاهر حمدي؛ محرر

الشنوفي ،علي؛ مقدم وجامع
البرهومي ،أحمد الزين؛ مقدم

 Z 8952األطلسية للنشر2014 ،

 Z6707(1الرياض  :وكالة اآلثاروالمتاحف2002،
)2
 Z 8449إدارة التراث واالعالم،
2011
 Z 8465مركز دراسات الوحدة،
2008
 Z 5869دار اآلفاق الجديدة  ,د.ت
 Z 8635مركز دراسات الوحدة
العربية2010 ،
 Z8099ميديا كوم1990 ،

Z 8793
Z6829
Z 7225
Z 6706

هموم اقتصادية عربية  :التنمية-التكامل -النفطZ 8864 -
العولمة
Z 7017
الوثائق العثمانية في األرشيفات العربية
والتركية  .بحوث ندوة ...الرياض2001،
Z 6133
وثائق فلسطين من العهدة العمرية إلى وعد
بلفور (  1917 – 637م )
وثائق المؤتمر الرابع االسثنائي لمنظمة الحزب Z 3100
االشتراكي اليمني في محافظةعدن...
Z 1395
وثائق المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب
الشيوعي الصيني
Z 7023
وثائق المملكة العربية السعودية التاريخية :
القضيّة الفلسطينية 1953-1929
Z 9102
الوزير خير الدين ومعاصروه :وثائق
الوزير طاهر باشا خير الدين (Z 8997 :)1937-1875
خواطر ومذكرات
Z 6212
الوطن العربي في السياسة األمريكية
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بيت الحكمة2008 ،
مؤسسة التميمي للبحث
العلمي2005،
شركة المطبوعات
للتوزيع1996،
الرياض  :وزارة الثقافة
واالعالم2004،
مركز دراسات الوحدة
العربية2005 ،
دارة الملك
ع.العزيز2004،
الدار الثقافية للنشر2003،
عدن  :دار الهمداني ،د.ت.
بكين 1988 ،
دارة الملك
ع.العزيز2004،
بيت الحكمة1990 ،
الم .العصرية2011 ،
مركز دراسات الوحدة
العربية2002،

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

العبيد (الهاشمي).مشرف

القزغلي ،حبيب؛ جامع ومحقق

آصاف ( يوسف)
آل سعود ،تركي بن فهد

 Z 5917مركز درلسات الوحدة
العربية2000،

الوطن العربي بين قرنين  :دروس من القرن
العشرين و أفكار للقرن الحادي و العشرين – .
بحوث و مناقشات ا...
االوطن العربي  :النواة و االمتدادات عبر
التاريخ  .وقائع الندوة ...
الوطن العربي وأمريكا الالتينية

Z 6029

وطن ومواطن  :من أجل حياة سعيدة وكريمة

Z 7199

الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر و
التاسع عشر  – .أعمال ندوة الجزائر 30 / 29
ماي 2001
والية المهدية تراث وبيئة وتنمية  .أشغال
ملتقى 2004،
اليسار العربي في مواجهة العولمة
النيوليبيرالية.ـ ندوة

Z 6205

Z 6284

مركز دراسات الوحدة
العربية2003،
مركز دراسات الوحدة
العربية2005،
الرياض  :وزارة الثقافة
واالعالم2004،
كلية العلوم االنسانية و
االجتماعية2002،

 Z 6973مجلس والية
المهدية2005،
 Z 8087دار الفارابي2008،

اليسار والحكم في تونس في ظروف االنتقال
الديمقراطي ( :)2016-2011مساهمات نشرت
في صحف يومية ومواقع إلكترونية
يوميات و وثائق الوحدة العربية  .ج 13 - 1

مؤسسة روزا
 Z 9261لكسمبورغ2016 ،
مركز دراسات الوحدة
(1 13)Z625العربية1982،
8
 Z 7832الدارة 2008،
يوميات حسين عبد هللا باسالمة
تاريخ سالطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى  Z 5899مكتبة مدبولي 1995 ،
اآلن
 Z 9101بيرون :جداول2014 ،
اليهود في التاريخ االسالمي :دراسة تاريخية

آل سعود ( خالد بن ثنيان بن محمد) العالقات السعودية البريطانية (:)1932-1922
دراسة وثائقية
آل سعود  ،سلمان بن عبد العزيز مالمح إنسانية من سيرة الملك ع.العزيز سلمان
..آل سعود
ساحل القرامطة  :دراسة تاريخية لقرامطة
هجر (378-281هـ)
آل سلهان (حسين حسن م ّكي)
اإلدارة العسكرية في الدولة اإلسالمية  :نشأتها
آل كمال ( سليمان بن صالح بن
و تطورها حتى منتصف القرن الثالث الهجري .
سليمان)
ج1
آل مريح( صالح بن محمد بن جابر) فجران
تاريخ نجد
اآللوسي ( محمود شكري)
رحلة إلى نجد  :مهد العشائر العربية
آن بلنت (الليدي)
أبابطين ( عبد هللا بن محمد بن عبد روضة سدير
هللا)
عظماء في مسيرة التاريخ
ابراهيم ( أحمد حلمي)
مذكرات
ابراهيم ( باقر)
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 Z 6854مكتبة العبيكان 2001,
 Z 8295مكتبة الملك فهد2010 ،

 Z 7906دار كيون 2008،
 Z 3145جامعة أم القرى 1998 ,

Z 6878
Z 5866
Z 7903
Z 6875
Z 903
Z 6265

الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1992 ,
مكتبة مدبولي  ,د.ت
دار المدى2005 ،
الرئاسة العامة لرعاية
الشباب 1996 ,
عالم الكتب 1981 ,
دار الطليعة 2002 ,

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات
مكتبة العربية

ابراهيم( حسنين توفيق)

العنف السياسي في الوطن العربي

ابراهيم( حسنين توفيق)

النظم السياسية العربية

ابراهيم ( سعد الدين)

الخروج من زقاق التاريخ  :دروس الفتنة
الكبرى في التاريخ
خسوف القومية العربية
رد اإلعتبار للسادات
كيسنجر و صراع الشرق األوسط
المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في مصر

Z6277
Z6281
Z6283
Z6282

مصر تراجع نفسها
المفكر و السلطة

 Z6279دار قباء 2000 ,
 Z6280دار قباء 2000 ,

،،
،،
،،
،،

،،
،،
،،
،،

،،
،،

،،
،،
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 Z 8657مركز دراسات الوحدة
العربية2012 ،
 Z 7034مركز دراسات الوحدة
العربية 2005 ,
 Z6278دار قباء 2000 ,
دار قباء 2000 ,
دار قباء 2000 ,
دار قباء 2000 ,
دار قباء 2000 ,

