وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
المعهد الوطني للتراث

المكتبة المركزية

إعداد ومراجعة :ليلي الدريدي
رقن وتنظيم  :سهام بن غياضة

يضم هذا الفهرس الببليوغرافي كل اإلقتناءات التي تحصلت عليها
المكتبة المركزية بالمعهد الوطني للتراث من سنة  0222إلى سنة
 0202سواء أكان ذلك عن طريق الشراء أو التبادل أو اإلهداء.
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الكــتـب:
أ-AR-4691
أباظة(نزار)
إتمام األعالم-.دار صادر ،بيروت444 .ص.
AR-2108
إبراهيم(أحمد شوقي)
موسوعة اإلعجاز العلمي في الحديث النبوي-.القاهرة :نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع5-.1002 ،ج.
AR-2308
ابن اآلبار
دور السمط في خبر السبط -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي248-.2891،ص.
AR-2131
ابن أبي الدينار
المؤنس في أخبار إفريقية وتونس -.لبنان :دار المسيرة؛ تونس :مؤسسة سعيدان 150-.2881 ،ص.
AR-1270
ابن أبي الضياف (أحمد)

إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان-.تونس:الدار العربية للكتاب5-.1002،مج.
AR-1710
ابن األحرش (سعيد)
بردة البوصري بالمغرب واألندلس خالل القرنين الثامن والتاسع الهجريين-.تونس ،دار سحنون 415-.2889,ص.
AR-1757
ابن أنس (مالك)
الموطأ-.بيروت ،دار الغرب اإلسالمي 588-.2884,ص.
AR-2448
ابن البقال؛ السامرائي (إبراهيم) تحقيق و تقديم
المقترح في المصطلح في صيد الطير على أنه من ممارسة "الفتوة" في التاريخ اإلسالمي -.دبي:مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث،
84-. 2889ص.
AR-1762
ابن البيطار ( أبي دمحم)
في األدوية المفردة تفسير كتاب دياسقوريدوس-.بيروت ،دار الغرب اإلسالمي 412-.2898,ص.
AR-2284
ابن الجزار (احمد)؛ الجازي (الراضي)،العسلي (فاروق)
كتاب في فنون الطيب والعطر -.تونس :بيت الحكمة299-.1001 ،ص.
AR-9416
ابن الحمصي (شهاب الدين أحمد)
حوادث الزمان و وفيات الشيوخ واألقران -.بيروت:المكتبة العصرية1 .2888 ،ج.
AR-2222
ابن خلدون (عبد الرحمان بن دمحم)؛ شبوح (إبراهيم)؛ عباس (إحسان) قراءة و إعداد
كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان األكبر -.تونس :القيروان
للنشر -الدار العربية للكتاب429 -.1004 ,ص.
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AR-2138
ابن خلدون (عبد الرحمان) ؛ الشدادي (عبد السالم) تحقيق
المقدمة -.الدار البيضاء :بيت الفنون والعلوم واآلداب 1 -.1005 ،مج.
AR-2262
ابن خوجة (دمحم الحبيب)
شيخ اإلسالم اإلمام األكبر دمحم الطاهر بن عاشور-.قطر:وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية 1-.1004،ج.
AR-1706
ابن زيدان (عبد الرحمان)
المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل ابن الشريف-.تونس ،دار سحنون 515-.2881,ص.
AR-2317
ابن سودلة (عبد السالم بن عبد القادر)؛ حجي (دمحم) تحقيق
إتحاف المطالع بوفيات أعالم القرن الثالث عشر والرابع2400-2212:هـ2890-2154/م-.
اإلسالمي1-.2881،ج.

بيروت :دار الغرب

AR-679
ابن الصابوني
كتاب تكملة إكمال اإلكمال في األنساب واألسماء واأللقاب-.بيروت444 ،ص.
AR – 9911
ابن الصبّاغ (دمحم بن أبي القاسم الحميري)؛ الباهي (أحمد) تحقيق
مناقب أبي علي سالم التّباسي :تلميذ أبي الحسن الشاذلي المتوفي سنة  441هـ  2144م -.تونس :كونتراست 85 -.1021 ،ص.
AR-2264
ابن عاشور (دمحم الطاهر)
تحقيقات و أنظار في القرآن و السنة-,تونس:دار سحنون للنشر و التوزيع،القاهرة:دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع-,1001،
111ص.
AR –2544
ابن عاشور (دمحم الطاهر)؛الدخلي (عبد الوهاب)؛ دراويل (جمال الدين) تقديم.
شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح -.تونس  :وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 141 -.1009 ،ص.
AR-2142
ابن عاشور (دمحم الطاهر)
كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعية في الموطأ -.تونس  :دار سحنون للنشر والتوزيع ؛ القاهرة  :دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع والترجمة 419 -.1004 ،ص..
AR-1809
ابن عاشور (دمحم الفاضل)
أعالم الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي-.تونس:مركز النشر الجامعي129-.1000،ص.
AR-2097
ابن عاشور (دمحم الفاضل)
التفسير ورجاله-.تونس:دار سحنون للنشر والتوزيع141-.2888،ص.
AR-1810
ابن عاشور (دمحم الفاضل)
محاضرات-.تونس :مركز النشر العربي211-.2888 ،ص.
AR-1935
ابن عبد هللا زايد (دمحم)
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شبكات تراسل المعطيات114-.ص.
AR-1826
ابن عبد المنعم الحمير(دمحم)
الروض المعطار في خبر األقطار :معجم جغرافي مع فهارس شاملة-.بيروت:مكتبة لبنان154،2894،ص.
AR-1905
ابن العربي (أبو بكر):الخطيب (محب الدين)تحقيق
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي-.بيروت:المكتبة العلمية184،ص.
AR-1815
ابن كثير (اإلمام أبي الفداء إسماعيل)
قصص األنبياء-.بيروت،لبنان:دار المعرفة454-.1002،ص.
AR-1918
ابن منصور (دمحم)
موسوعة روائع األقوال من خالل الحكم و األمثال-.بيروت ،دار الفكر اللبناني1-.1001،ج(-...موسوعات الوافي

بالمعلومات)
AR-1980
ابن وادران؛ الكعبي (المنجي) تحقيق
تاريخ العباسيين البن وادران (:و بآخره عمال بني العباس بافريقية إلى أخر االغالبة) -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي-.2881،
951ص.
AR-9167
أبو األجفان(دمحم) دراسة و تحقيق
المسائل الفقهية البن علي عمر بن علي بن قداح الهوا ري التونسي-.القيروان :مركزالدراسات اإلسالمية 155-.2881ص.
AR-2226
أبو العمايم (دمحم) ؛ إحسان ا وغلي (إكمل الدين) إشراف و تقديم
آثار القاهرة اإلسالمية في العصر العثماني -.استانبول :مركز األبحاث للتاريخ و الفنون و الثقافة اإلسالمية (ارسيكا)-.1001 ,
542ص( -.التاريخ و الثقافة التركية في مصر).
ج :2.المساجد و المدارس و الزوايا.
AR-9162
أبوغدة(عبد الفتاح)
قيمة الزمن عند العلماء-.القاهرة:دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع والترجمة 400-.1008:ص.
AR-2370
األبيض (أنيس)
بحوث في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية -.بيروت :جروس برس281-.2884،ص.
AR-2419
االتحاد العام لآلثاريين العرب
كتاب المؤتمر العاشر لالتحاد العام لآلثاريين العرب في للفترة الممتدة من  4-1نوفمبر :1001الندوة العلمية التاسعة :دراسات في
آثار الوطن العربي -.القاهرة:االتحاد العام لالثاريين العرب1-.1009 ،ج.
AR –9827
اإلتحاد العام التونسي للشغل
التنمية الجهوية بوالية سيدي بوزيد :بين الواقع المكبّل واإلمكانيات الواعدة -.تونس :االتحاد العام 295 -.1020 ،ص.
AR –9829
اإلتحاد العام التونسي للشغل
التشغيل والتنمية بوالية قفصة :الواقع واآلفاق – .تونس :اإلتحاد 244 – . 1020 ،ص.

5

AR-2272
االجتهاد و قراءات النص الديني في العصر الحديث-.تونس:المعهد العالي للغات121-.1004،ص.
AR-2220
إحسان اوغلى (إكمل الدين)’ سعداوي صالح (صالح)
الثقافة التركية في مصر :جوانب من التفاعل الحضاري بين المصريين و األتراك -.استانبول :مركز األبحاث للتاريخ و الفنون و
الثقافة اإلسالمية (ارسيكا)542 -.1001 ,ص.
AR – 9944
األحمر (المولدي)
في الثـورة  :من منظور علـم االجتماع السيـاسي -.تونس ]: :د.ن 211 -.1022 ،[.ص.
AR – 9984
األحمر (المولدي)
دمحم الصياح الفاعل والشاهد -.تونس :دار سراس للنشر111 -.1021 ،ص.
AR-604
إدريس(سهيل)
المنهل :قاموس فرنسي -عربي -.دار سحنون.
AR-2291
اإلدريسي (أبي عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد هللا بن إدريس الجمودي الحسني)
كتاب نزهة المشتاق في اختراق األفاق -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية1-.2884 ،مج.
AR-2143
اإلدريسي (دمحم العدلوني)
التصوف األندلسي  :أسسه النظرية وأهم مدارسه-..الدار البيضاء  :دار الثقافة 180-.1005 ،ص.
ّ
AR-2147
اإلدريسي ( دمحم العدلوني)
التصوف كما تداولها خاصة المتأخرون من صوفية الغرب اإلسالمي -.الدار
التصوف الفلسفي  :مصطلحات
معجم مصطلحات
ّ
ّ
البيضاء :دار الثقافة 124 -.1001 ،ص.
AR-2495
ارسكين (ستيوارت) :المالح(عبد الفتاح) ترجمة
المدن المنسية :بالد العرب -.أبو ظبي :أبو ظبي للثقافة و التراث 181-.1008:ص.
AR-2470
األرشيف الوطني التونسي
كراسات األرشيف :وثائق من القرنين السادس عشر والسابع عشر -.تونس :األرشيف الوطني التونسي؛ 255-.1008ص.
AR-2380// AR-2134
األرقش (دلندة)،األرقش (عبد الحميد) ،بن طاهر (جمال)
المغرب العربي الحديث من خالل مصادره-.تونس :مركز النشر الجامعي412-. 1001،ص.
AR-1902

أرنو (لويس) ،بن عمر (دمحم ناجي) تحقيق
زمن "لمحات" السلطانية:الجيش المغربي و أحداث قبائل المغرب ما بين -.2821-2940بيروت:إفريقيا الشرق122-.1002،ص.
AR-1780
أسكوي (خالد دمحم)
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دراسة تحليلية لمقارنة من منطقة ج-غرب تيماء -.الرياض  :وكالة اآلثار 558-.2888,ص.
AR-2191
اإلسالم في صقلية :بستان بين حضارتين -.وزارة الخارجية االيطالية11 -.ص.
AR-1832
إسماعيل عالما (نعمت)
فنون الشرق األوسط والعالم القديم-.القاهرة:دار المعارف125-.2881،ص.
AR-2106
إسماعيل (محمود)
إشكالية المنهج في دراسة التراث -.القاهرة:رؤية للنشر والتوزيع244-.1004 ،ص.
AR – 9890
إشعاع القيروان عبر العصور :وقائع الندوة التي انعقدت بالقيروان من  10إلى  15أفريل  -.1008تونس :بيت الحكمة1 -.1020 ،
ج
AR-1822
أشقرا (عثمان)

الحركة االتحادية أو مسار فكرة تقدمية -.2888-2858بيروت:أفريقيا الشرق104-.1002 ،ص.
AR-2227
أصالن آبا (اوقطاى) ؛ عيسى (احمد دمحم) ترجمة
فنون الترك و عمائرهم -.استانبول :مركز األبحاث للتاريخ و الفنون و الثقافة اإلسالمية (ارسيكا)441 -.2891,ص.
AR-2199
أضواء على تراث ابن خلدون :الذكرى المئوية السادسة للعالمة عبد الرحمان ابن خلدون  -.1004تونس :مطبعة المغرب للنشر,
41 -.1004ص.
AR-1737
أضواء علي مسجد محرز بن خلف و مقامه-.تونس ،وزارة الشؤون الثقافية ,أفريل 41-.2892ص.
AR-2195
أضواء على مشاركة البعثة العسكرية التونسية في حرب القرم ( -.)2954-2954تونس  :وزارة الدفاع الوطني -.1001 ,
88ص.
AR-9128
أطلس المأثورات الشعبية المصرية  – .القاهرة  :أبو سمبل  1 – . 1004مج.
ج  : 2 .الخبز
ج  : 1 .اآلالت الموسيقية
AR-1919
أعمال المؤتمر العالمي األول حول فرحات حشاد:الحركة العمالية و النضال الوطني /إشراف و تقديم عبد الجليل التميمي-.
زغوان:مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات 114-.1001ص(-.السلسلة الثالثة:الحركات الوطنية التونسية و المغاربية)
AR-2115
أعمال المؤتمر العالمي األول حول فرحات حشاد الحركة الوطنية والنضال الوطني-.تونس:مؤسسة التميمي للبحث العلمي
والمعلومات299-.1001،ص.
AR-1867
أعمال المؤتمر األول لمنتدى التاريخ المعاصر حول منهجية كتابة تاريخ الحركات الوطنية في المغرب العربي-.زغوان:مؤسسة
التميمي للبحث العلمي والمعلومات414-.2889 ،ص,
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AR-1878
أعمال المؤتمر الثاني لمدونة اآلثار العثمانية في العالم حول العمارة السكنية:النقائش الجنائزية وآليات الترميم-.زغوان:مؤسسة
التميمي للبحث العلمي والمعلومات412-.2889 ،ص.
AR-1887
أعمال المؤتمر الثاني لمنتدى التاريخ المعاصر حول:الثقافات والوعي الوطني في العالم العربي المعاصر-.زغوان:مؤسسة التميمي
للبحث العلمي و المعلومات192-.2888،ص.
AR-1879
أعمال المؤتمر العالمي الثالث لمدونة اآلثار العثمانية في العالم حول المعالم األثرية العثمانية:الصيانة و الترميم-.زغوان:مؤسسة
التميمي للبحث العلمي و المعلومات144-.1000 ،ص
AR-1874
أعمال المؤتمر العالمي الثامن للدراسات العثمانية الذي نظم من  25إلى  29أكتوبر/تشرين األول :2889حول البحرية و الطرق
التجارية العثمانية-.زغوان:مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات400-.1000،ص.
AR-1886
أعمال المؤتمر العالمي الرابع لمدونة اآلثار العثمانية حول:التأثيرات األوروبية على العمارة العثمانية و آليات الحفظ و الترميم-.
زغوان :مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات441-.1002،ص(-.السلسلة الثانية:اآلثار العثمانية)4 ،
AR-2124/ AR-2270
أعمال الندوة الدولية الثانية عشرة حول الجنوب التونسي من االحتالل إلى االستقالل  2854-2992 :المنعقدة بتونس أيام  4و  1و
 9ماي  -.90تونس  :منشورات المعهد األعلى لتاريخ الحركة الوطنية 108 -.1005 ،ص.
AR –9880
أعمال الندوة الدولية الثالثة عشر حول :استقالل تونس ومسيرة التحرر من االستعمار المنعقدة في تونس أيام 4و5و 4ماي -.1004
تونس :منشورات المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية 401 -.1020 ،ص.
AR-1880
أعمال الندوة العربية األولى لالتحاد العربي للمكتبات و المعلومات حول التكشيف والتصنيف في مراكز المعلومات العربية-.زغوان:
مركز الدراسات و البحوث العثمانية و المورسكية و التوثيق و المعلومات.2882
AR-1883
أعمال الندوة العربية الثالثة التي نظمها االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وسير مدى حول المعلومات في خدمة التنمية بالبالد
العربية-.زغوان:مركز الدراسات و البحوث العثمانية والمورسكية والتوثيق والمعلومات 118-.2881ص.
AR-1931
أعمال منتدى جرجيس العلمي للتاريخ االجتماعي :تاريخ المجتمع المحلي و ثقافته ،الجنوب التونسي نموذجا دورتا /1002-1000
تحت إشراف سالم األبيض -.جرجيس :منشورات اللجنة الثقافية المحلية بجرجيس155-.1001،ص.
AR-1856
أعمال ندوة تاريخ التحصينات بالبالد التونسية 4-5-4-أكتوبر -.2888تونس :وزارة الدفاع الوطني:دائرة اإلعالم و الثقافة،
119-.1000ص.
AR-2120
أعمال ندوة الدوحة للعلماء حول اإلسالم والتراث الثقافي-الدوحة:المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم11-.1002 ،ص.
AR-2206
اكتشف الفن اإلسالمي في حوض المتوسط  /متحف بال حدود( -.د.م)148 -.1004 ,ص.
AR – 9982
أكصيل (إصطيفان)؛ سعود (دمحم التارزي) ترجمة.
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الرباط :مطبوعات أكادمية المملكة المغربية.9 -.1001 ،ج.
تاريخ شمال افريقيا القديمّ -.
AR-2663
إلياس فرح (باولو دانيال)
مسلية الغريب بكل ام عجيب  :دراسة تحليلية عن رحلة اال مام البغدادي -الجزائر؛ ريودي جانرو  :منشورات مكتبة أمريكا الجنوبية’
191-.1001ص.
AR-2466/AR-9169
اإلمام (رشاد)
التفكير اإلصالحي في تونس في القرن التاسع عشر إلى صدور قانون "عهد األمان"-.تونس:د.ن551-.1009 ،ص.
AR-2362
إمام ( سامي أحمد عبد الحليم)
المنسوجات األثرية القبطية واإلسالمية( :المحفوظة في متحف جاير أندرسون بالقاهرة)  -.اإلسكندرية :مؤسسة شباب
الجامعة228-.2880،ص -.لوحات
AR-628
األمين(شريف)
معجم الفرق اإلسالمية-.دار األضواء.
AR-686
األندلسي(دمحم)
الحلل السندسية في األخبار التونسية:دار الغرب اإلسالمي1-.مج.
AR-2423
األنصاري (عبد الرحمان الطيب) ،المعيقل (خليل بن إبراهيم) ،الشارخ (عبد هللا بن دمحم)
المدينة في الوطن العربي :في ضوء االكتشافات االثارية :النشأة والتطور -.الرياض :مؤسسة عبد الرحمان السد يري
الخيرية411-. 1009،ص.
AR-2695
أوردمير (حسين)؛ القط (وليد عبد هللا) ترجمة
فلسطين في العهد العثماني وصرخة السلطان عبد الحميد الثاني -.القاهرة ،دار النيل 109 -.1021 ،ص.
AR-1642
أوغلي (عبد القادر)
السالطين العثمانيين -.دار سحنون210-.2888-2889,ص.
مقتطف 40
ايج(دالي)
تسويق المنسوجات الفنية من ندوة تونس  28إلي  15نوفمبر2888
AR-1769
اإليماني ( أبي العباس)
مسائل السماسرة -.دار الغرب اإلسالمي 221-.2881,ص.
AR-2410
أيوب (عبد الرحمان) ،بينوس (جميلة) ،قراقب (عبد الرزاق)
أم المدائن :مدينة عربية إسالمية في شمال إفريقيا-.تونس.أليف42-.1009،ص.
AR – 9094
أيوب (عبد الرحمان)
رموز ودالالت بالبالد التونسية -.تونس :وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية 11 -.1001 ،ص.
AR-1929
أيوب (عبد الرحمان)
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هالليات -.تونس :تبر الزمان41-.1001 ،ص ( ،سلسلة سراب).

ب-AR-1895
بالطيب (دمحم الناصر)
اإلبل بين التراث والتنمية-.تونس:المطبعة الرسمية144،ص.
AR-1894
بالطيب ( دمحم الناصر)
بنقردان بين التاريخ والتراث-.تونس:المطبعة الرسمية149،ص.
AR –9871
باغي (عبد الرحمان)
حياة القيروان وموقف ابن رشد منها -.سوسة دار المعارف للطباعة والنشر 441 -.1008 ،ص.
AR-2071
الباهي (أحمد)؛ شابوطو الرمادي (منيرة) تقديم
سوسة و الساحل في العهد الوسيط :ق 5-2ه 22-1 /م :محاولة في الجغرافيا التاريخية -.تونس :مركز النشر الجامعي-.1004 ,
858ص.
AR-2435
باي (المختار)؛ بن سالمة (البشير) ترجمة
حسين بن علي :مؤسس الدولة الحسينية -.تونس :األطلسية للنشر118-.1008 ،ص.
AR-2302
بدوي (عبد الرحمان)
الفرق اإلسالمية في الشمال اإلفريقي:من الفتح العربي حتى اليوم -.بيروت:دار الغرب اإلسالمي458-.2891،ص.
AR-2668
برادة (عبد الرحيم)
اسبانيا والمنطقة الشمالية المغربية -.2854-2812 :المغرب  :افريقية الشرق’ 1 -.1004ج.
AR-2303
البرزالي (زكي الدين دمحم بن يوسف)
المشيخة البغدادية للشيخ المسند المعمر رشيد الدين ابن مسلمة -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي1-.2899،ج.
AR-4684
البرزلي(أبي القاسم)
جامع مسائل األحكام-.دار الغرب اإلسالمي 1-.ج.
AR-2189
البرقاوي (دمحم)
سياحة و أسفار في تونس  :سنوات االيالة -.تونس259 -.1004 ,ص.
AR-2359
البرقوقي (عبد الرحمان)
حضارة العرب في األندلس-.الظاهر :مكتبة الثقافة الدينية215-.1002 ،ص.
AR-2109
البرقوقي(عبد الرحمان)
دولة النساء معجم ثقافي ،اجتماعي ،لغوي عن المرأة-.الظاهر:مكتبة الثقافة الدينية 449-.ص.
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AR-2376
برنشفيك (روبار)؛ الساحلي (حمادي) نقل
تاريخ افريقية في العهد الحفصي :من القرن  21إلى نهاية القرن  25م -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي244-.1001،ص.
AR – 9941
برنيا (كوستانزيو) ،التليسي (خليفة دمحم) تعريب.
طرابلس من  2520إلى  -.2950تونس  :الدار العربية للكتاب 115 -.1008 ،ص.
AR-2002
برو(توفيق)
ّ
تاريخ العرب القديم-.دار الفكر اإلسالمي114.ص.
AR-1707
بروديل (فرناند)
تاريخ و قواعد الحضارات-.تونس ،دار سحنون 411-.2888,ص.
AR-1921
بريتون (روالن)
جغرافيا الحضارات-.بيروت-باريس:منشورات عويدات259-.2881،ص.
AR-2697
بريز (ديفيد)،يالك (سونيا)
تخوم اإلمبراطورية الرومانية-.ادنبره:متحف و معرض فنون هانتريان54-.1021،ص.
AR-1703
بريل ( أ-جي)
دائرة المعارف اإلسالمية-.تونس ،دار سحنون  11-.2889,ج.
AR-1751
البزاز البغدادي ( أبي الحسين)
غرائب مالك ابن أنس -.دار الغرب اإلسالمي 104-.2889,ص.
AR –9886
بسيسة (ضو) تقديم وتحقيق
التعريف بنسب األسرة البيرمية لدمحم بيرم الثاني -.تونس :نقوش عربية 114 -.1020 ،ص.
AR-1732
بشروش (توفيق)
موسوعة مدينة تونس-.تونس ،مركز الدراسات االقتصادية.
AR-2318
بصري عزت (بلسم)
أخبار الصوفية والزهاد من تاريخ بغداد -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي449-.1004،ص.
AR-2188
بعيزيق (صالح)
بجاية في العهد الحفصي  :دراسة اقتصادية و اجتماعية -.تونس :كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية510 -.1004 ,ص.
AR-1700
البعلبكي(روحي)
المورد :قاموس عربي -انجليزي-انجليزي-عربي -.دار سحنون.
AR-2345
البغدادي ( أبو الفوز دمحم أمين)
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سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب -.بيروت :دار الكتب العلمية449-.1005،ص.
AR-2382
البقلوطي (حبيب)
بالد الرافدين:القصر والمعبد والمجتمع من العصور الحجرية إلى عهد حمو رابي-.تونس:مركز النشر الجامعي190-.1001،ص.
AR-9807
البقلوط (الناصر)
صناعة النحاس  -.تونس:أليف 254-.1020:ص(-.كتاب الحرفي).
AR-1811
البكاري (لطيفة)
حركة الخوارج :نشأتها و تطورها إلى نهاية العهد األموي(211-11ه)-.بيروت:دار الطليعة للصيانة و النشر-.1002،
110ص
AR –2547/AR-2408
البكوش (سمير)
القيروان -.2818-2992:تونس :دار سحر155-.1004 ،ص.
AR –2580
البكوش (سمير)
الواقع السياسي بتونس من خالل الجمعيات الثقافية ( – .)2851-2814تونس :مركز النشر الجامعي 115 – .1020 ،ص.
AR-2236
بلحسين (دمحم المنجي)
مدينة تونس في القرن الحادي و العشرين :تونس وارثة قرطاج و القيروان -.تونس :المطبعة العصرية218 -.2881 ,ص.
AR-2449
البلخي (مقاتل بن سليمان)؛ الضامن (حاتم صالح) تحقيق
الوجوه و النظائر في القران الكريم -.دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث184-.1004 ،ص.
AR-1779

بلديسيرا ايروس
ضريح اإلمام أحمد بن سعيد البوسعيدي وكتاباته  -.عمان :وزارة التراث 210-.1000,ص.
AR-9169
بن إبراهيم(دمحم)
االجتهاد والعرف-.تونس:دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 102-.1009:ص.
AR –9996
بنبلغيث (الشيباني)
أبحاث في تاريخ تونس الحديث والمعاصر -.صفاقس :مكتبة عالء الدين 195 -.1009 ،ص.
AR-9802
بنبلغيث (الشيباني)
أضواء على مشاركة البعث العسكرية التونسية في حرب القوم-.2954-2954:تونس:وزارة الدفاع الوطني[:د.ت] 159-.ص.
AR-2239
بنبلغيث (الشيباني)
أوقاف عزيزة عثمانة بين جمعية األوقاف و عروش المثاليث في عهد االحتالل الفرنسي لتونس -.صفاقس :مكتبة عالء الدين,
114 -.1004ص.
AR-2173
بنبلغيث (الشيباني)
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بحوث و دراسات في تاريخ تونس الحديث و المعاصر -.صفاقس  :مكتبة عالء الدين 191 -.1001 ,ص.
AR –9887
بنبلغيث (الشيباني)
بورقيبة واألوقاف -.صفاقس :مكتبة عالء الدين 215 -.1008 ،ص.
AR-2180 /AR-2373
بنبلغيث (الشيباني)
جمعية األوقاف و االستعمار الفرنسي في تونس -.2841-2824 :صفاقس  :مكتبة عالء الدين-كلية اآلداب و العلوم -.1005 ,
114ص.
AR –2579/ AR-2367
بنبلغيث (الشيباني)
رحلة الجنرال رشيد إلى الجزائر سنة  – .2941صفاقس  :مكتبة عالء الدين 140 – .1001 ،ص.
AR-2174
بنبلغيث (الشيباني)
فصول في تاريخ األوقاف في تونس من منتصف القرن التاسع عشر إلى  -.2824صفاقس :مكتبة عالء الدين 119 -.1001 ،ص.
AR-1758
بن حبيب (عبد الملك)
كتاب أدب النساء -.دار الغرب اإلسالمي 510-.2881,ص.
AR-2185
بن حماد (حمادي)
رجاالت من زمن الكفاح  :دمحم الحبيب بوقطفة  ,حسن النوري  ,الشيخ إدريس الشريف -.تونس :أليف -منشورات المتوسط,
211 -.1004ص.
AR-2248
بن حماد (حمادي)
رجاالت من زمن الكفاح :دمحم الحبيب بوقطفة؛ حسن النوري؛ الشيخ ادريس الشريف (بنزرت  -.)2841-2810تونس :أليف؛
211 -.1004ص.
AR-2413
بن حماد (حمادي)
دمحم الحبيب بوقطفة ،حسن النوري ،الشيخ إدريس الشريف :بنزرت -.2841-2810تونس :منشورات أليف211-.1004،ص.
AR-9044
بن خاقان(أبو نصر)
قالئد العقيان-.الدار التونسية للنشر 191 ،ص.
AR-1731
بن خوجة ( الطاهر)
الحبيب بورقيبة -.مكتبة الكتاب149-.ص.
AR-2210
البنداري (قوام الدين الفتح بن علي)؛ ششن (رمضان) تحقيق؛ إحسان اوغلى (أكمل الدين) تقديم
سنا البرق الشامي :مختصر البرق الشامي في سيرة السلطان صالح الدين لكاتبه العماد األصفهاني -.استانبول :مركز األبحاث
للتاريخ و الفنون و الثقافة اإلسالمية444 -.1004 ,ص.
AR-668
بن دبمان ( دمحم )
نزهة األنام في تاريخ اإلسالم-.المكتبة العصرية ،بيروت110 ،ص.
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AR-2083
بن ريانة (رمضان) ،بالكحلة (عادل)
طبلبة:التقليدية والحداثة في المجتمع العربي-.تونس للطباعة5-.1001،ج
AR-1772
بنزرت عبر التاريخ -.جمعية صيانة مدينة بنزرت 291-.2881,ص.
AR-2135
بن شريفة (دمحم)
ابن رشد الحفيد :سيرة وثائقية -.الدار البيضاء 118 -.ص..
AR-2098
بن صراي (حمد دمحم)
منطقة الخليج العربي من القرن الثالث ق.م إلي القرنين األول والثاني الميالديين-.أبو ظبي:المجمع الثقافي411 ،1000 ،ص.
AR-2325
بن الطواح (عبد الواحد دمحم)
سبك المقال لفك العقال :تراجم وأعالم من القرنين السابع والثامن الهجريين -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي142-.2885،ص.
AR-2296
بن عسكر( أبو عبد هللا) ،بن خميس (أبو بكر)
أعالم مالقة -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي411-.2888،ص.
AR-2249
بن عمر العياري (عبد المجيد)
مكثر عبر التاريخ :آثار و حضارة( -.د.م):شركة فنون الرسم و النشر و الصحافة210 -.ص -.الجزء األول.
AR-9426
بن عمو (حسنين)
الغروب الخالد :رواية سيرة ابن خلدون -.تونس  :منشورات حسنين بن عمو 108 -.1004 ,ص.
AR-2247
بن فرج (المنصف)؛ أبو مازن (محمود عباس) تقديم
ملحمة النضال التونسي ...الفلسطيني :الدولة الفلسطينية من خالل الغارة علي حمام الشط -.منوبة (:د.ن)401-.1001 ,ص.
AR-9989
بن فرج (المنصف)؛ البكوش (الهادي) تقديم
ملحمة النضال التونسي -الجزائري من خالل أحداث ساقية سيدي يوسف -.تونس :مطبعة المغرب للنشر400 -.1004 ,ص.
AR –9882
بن فرج (المنصف)؛ المبزع (فؤاد) تقديم
ملحمة النضال التونسي :من خير الدين...إلى...زين العابدين :وفاء للزعماء والشهداء والمقاومين-.تونس :المؤلف451 -.1008 ،
ص.
AR-2172
بن فرج (المنصف)
ملحمة النضال التونسي-الجزائري من خالل حوادث ساقية سيدي يوسف -.تونس :مطبعة المغرب للنشر.1004 ,
AR-2414
بن فرحات (سفيان)
عبد العزيز عشيش:النضال الوطني و اإلبداع الصحفي من جامع الزيتونة إلى زيتونة األثير -.صفاقس :د.ن121-.1004،.ص.
AR-2194
بن مامي (دمحم الباجي)
ترب مدينة تونس -.تونس :وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية14 -.1004 ,ص.
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AR-2442/AR-2445
بن مامي (الباجي) ،الرماح (مراد)
جامع العابدين بقرطاج -.تونس :وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية298-.1001 ،ص.
AR-2200
بن مامي (دمحم الباجي)
مدارس مدينة تونس من العهد الحفصي إلى العهد الحسيني :القرن السابع إلى القرن الثالث عشر هجري -.تونس :المعهد الوطني
للتراث 441 -.1004 ،ص.
AR-2221
بن دمحم بن خلدون (عبد الرحمان)؛ بن تاويت الطنجي (دمحم) تعليق؛ ابن إبراهيم (شبوح) مراجعة و إعداد
التعريف بابن خلدون و رحلته غربا و شرقا -.تونس :القيروان للنشر -الدار العربية للكتاب520 -.1004 ,ص.
AR-2294
بن مراد( إبراهيم)
بحوث في تاريخ الطب و الصيدلة عند العرب -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي441-.2882،ص.
AR-4616
بن ميالد(أحمد)
الطب العربي التونسي في عشرة قرون-.دار الغرب اإلسالمي.
AR – 9994/AR-2621
بن ميالد (لطفي) ،حسن (دمحم) تقديم
افريقية والمشرق المتوسطي :من اواسط القرن5هـ  22 /م الي المطلع القرن 20هـ 24/م:وقائع اإلنفصال و تحديات اإلتصال-.
تونس :المغاربية للطباعة و إشهار الكتاب 511 -.1022 ،ص.
AR-4620
بن ودران
تاريخ العباسيين-.دار الغرب اإلسالمي948،ص.
AR-1907
بن وزدو (الهادي)
تعرف على الجنوب التونسي:شط الجريد و الواحات-.تونس[:د.ن]41-.2888،ص.
AR-1912
بن وزدو (الهادي)،ممو (أحمد)،حسن (دمحم)
قانون المياه والتهيئة المائية بجنوب إفريقية في العصر الوسيط-.تونس:مركز النشر الجامعي 141-.2888ص.
AR-2383
بن يدر (كريم)
الحرف والحرفيون بمدينة تونس خالل القرنين  29و -.28تونس:مركز النشر الجامعي511-. 1001،ص.
AR –2642
بن يوسف (الطاهر)
الحبيب بورقيبة :تضخم األنا سبب البلية -.تونس] :د.ن 114 -.1021 ، [.ص.
AR-9109
بن يوسف (عادل)
النخبة العصرية التونسية :طلبة الجامعات الفرنسية-.2854-2990:تونس :دار الميزان للنشر915-.1004،ص.
AR-1747
بن يوسف (دمحم الصغير)
المشرع الملكي في سلطنة أوالد علي تركي -.المطبعة العصرية 2 -.2889,مج 108-.ص.
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AR-1729
بن صالح (دمحم)
الهوى قرطاج -.مكتبة الكتاب521-.2888,ص.
مقتطف 44
البهتسي(صالح)
صناعة الكليم بمدينة تونس28,إلي  15نوفوبر 21-.2888ص
AR-1933
البهنسي (عفيف)
الفن اإلسالمي -.دمشق :دار طالس للدراسات والترجمة والنشر409-.2889 ،ص.
AR-2344
بوبايــة (عبد القادر)
مفاخر البربر -.الرباط :دار أبي رقراق للطباعة و النشر115-.1005 ،ص.
AR-2639
بوجاه (صالح الدين)
في الشأن العام -.تونس :جريدة الحرية 225 -.1008 ،ص.
AR-2258
بوحديبة (عبد الوهاب)’ شابوتو رمادي (منيرة)
على خطى ابن خلدون -.تونس :دار الجنوب للنشر191 -.1004 ,ص.
AR – 9940
بوذينة (دمحم)
تونس في القرن العشرين -.تونس :منشورات دمحم بوذينة 422 -.1001 ،ص.
AR-1730
بوذينة (دمحم)
الحمامات -.مكتبة الكتاب,جويلية 215-.2881ص.
AR-1800
بوذينة(دمحم)
الحرب العالمية الثانية في تونس  9نوفمبر  21-2841ماي-.2841-.تونس:منشورات دمحم بوذينة292-.2881،ص.
AR-1799
بوذينة (دمحم)
الرقص والغناء في حضارات الشعوب-.تونس:منشورات دمحم بوذينة219-.2888،ص.
AR-1376
بوذينة (دمحم)
مشاهير التونسيين-.تونس:منشورات دمحم بوذينة112-.1002،ص.
AR-1727
بورونية (الشاذلي)’ طاهر(دمحم)
قرطاج البونية :تاريخ حضارة -.تونس :مركز النشر الجامعي125 -.2888 ,ص.
AR-2446
بوزغيبة (دمحم بن إبراهيم) جمع و تحقيق
فتاوي الشيخ اإلمام دمحم الطاهر ابن عاشور-.دبي:مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث485-.1004 ،ص.
AR- 1865
بوسنينة (أنور)
عبد الرزاق كرباكة-.وزارة الثقافة100،ص.
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AR-9400
بوسريح ( طه بن علي )
من جهود شيوخ الزيتونة-.دار ابن حزم.
AR-1923
بوطالب (دمحم نجيب)
القبيلة التونسية:بين التغير و االستمرار:الجنوب الشرقي من االندماج القبلي إلى االندماج الوطني-.تونس :كلية العلوم اإلنسانية و
االجتماعية514-.1001 ،ص (-..سلسلة علم االجتماع) 9،
AR-2104
بوعصاب (عبد العزيز)
مباحث األنوار في أخبار بعض األخبار ألبي العباس أحمد بن دمحم بن يعقوب الواللي-.الدار البيضاء:منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط121-.2888،ص.
AR – 9989
بوقرة (عبد الجليل)
ّ
المجلس القومي التأسيسي التونسي :الوالدة العسيرة لدستور جوان  -.2858تونس :دار آفاق 282 -.1021 ،ص.
AR-2670
بوقرة (عبد الجليل)
النضام البورقيبي...الصعود...الصعود واالنحدار  2891-2854 :دراسة تاريخية – تونس :دار االفاق’ 214-.1021ص.
AR-2149
بو كبوط ( دمحم)
السالطين العلويون واألمازيغ ( :نصوص مختارة) -.الرباط  :دار أبي قراقر 251 -.1005 ،ص.
AR – 9989
بو (نيكوال) ،قراساي (كاترين)؛ بن ضوء (عمر) ،البجاوي (كمال) ،بن صالح ابراهيم ترجمة.
حاكمة قرطاج :االستيالء على تونس  -.تونس  :ر.م.ر للنشر؛صفاقس :دار دمحم علي الحامي للنشر 299 -.1022 ،ص.
AR – 9987
بو (نيكوال) ،تيكوا (جان بيار)؛ بيرو (جيل) مقدمة؛ العيداني (علي) ،الجربي (عبد العزيز) ،السويسي (نبيل) ترجمة.
"صديقنا" بن علي :وجه "المعجزة" التونسية -.تونس  :ر.م.ر للنشر؛ صفاقس :دار دمحم علي الحامي للنشر 191 -.1022 ،ص.
AR-1723
بويحي (الشاذلي)
الحياة األدبية بإفريقيا  -.دار سحنون,أكتوبر  1 -.2888مج188-.ص.
AR-2462
البياتي (حازم سعيد يونس)
مرويات شمر بن حمدويه اللغوية (المتوفي 155هـ) -.دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث ،د.ت2011-..ص.
AR-1893
البيبلوغرافيا الوطنية األردنية:السجل السنوي للنتاج الفكري في األردن -.1000عمان:دائرة المكتبة الوطنية128-.1002،ص.
AR-2455
بيتروسيا (ايرينا)
االنكشاريون في اإلمبراطورية العثمانية دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث141-.1004 ،ص.
AR-2301
بيرم (الثاني)؛ الزاهي (دمحم) ،تقديم وتحقيق
شرح الشيخ بيرم الثاني على نظمه في المفتين الحنفية بتونس .-بيروت :دار الغرب اإلسالمي241-.2888،ص.
AR – 9984
بيليسيي دي راينو (أورنست)؛ السنوسي (دمحم) ترجمة
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وصف إيالة تونس -.تونس :دار سينترا -المركز الوطني للترجمة414 -.1020 ،ص.

ت-
AR-2148
التابودة (حسن دمحم) ،زغل (دمحم فاتح صالح)
علوم المكتبات  :فهرسة-تصنيف-توثيق  :األبحاث والمحاضرات التي ألقيت في الدورات التدريسية الصيفية الثالثة  28 :يونيو
 -.1000العين :مركز زايد للتراث والتاريخ 144 -.1002 ،ص.
AR – 9979
التاجوري (مفتاح دمحم)
التاريخ السياسي و االقتصادي لشمال افريقيا اثناء حكم االمبراطور جستنيان545-511( ,م)– .ليبيا 141- ،1008 ،ص.
AR-1242
تاريخ العالمة ابن خلدون :كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان
األكبر -.القاهرة :دار الكتاب المصري 24 -.2888 ,مجلد.
AR-2101
تاريخ قضاة القيروان للشيخ دمحم الجود القيرواني-.تونس:وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،بيت الحكمة281-.1004،ص
AR-2266
تال ديالو (احمدو)
الصناعة بالقيروان من خالل مدونة سحنون و نوادر ابن أبي زيد-.القيروان:منشورات وحدة بحث تاريخ القيروان241-.1001،ص.
AR – 9810
التايب (محمود)
السلوك السياسي للقبيلة بتونس في العهد الحديث :أوالد سعيد بين الوالء والمقاومة :عائلة بن الواعر نموذجا (– .)2992-2944
تونس  :كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 400-.1008 ،ص.
AR-2469
التجاني (أبو دمحم عبدهللا)؛ عبد الوهاب (حسن حسني) تقديم
رحلة التجاني -.تونس :الدار العربية للكتاب115-.1005 ،ص.
AR-2069
التراث والتنمية المستدامة في المدن التاريخية بالمغرب العربي المعاصر:دراسات الحاالت والتشخيصات والتوجهات-.
المغرب:التعاون االيطالي –اليونسكو-وزارة الثقافة المغربية1-.ج.
AR – 9990
التركي (البشير) ،الحبشي (المولدي) ترجمة.
بن علي الفاسق -.تونس  :دار برق للنشر والتوزيع 184 -.1022 ،ص.
AR-2334
تركي (عبد المجيد)
قضايا ثقافية من تاريخ الغرب اإلسالمي (نصوص و دراسات) -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي491-.2899،ص.
AR –9999
التركي (عروسية)
الحركة اليوسفية في تونس -.2854-2855 :صفاقس :مكتبة عالء الدين ،وحدة بحث التنمية والمحيط االجتماعي بكلية اآلداب
والعلوم االنسانية 442 -.1022 ،ص.
AR-2672
التركي (عروسية)
فصول في تاريخ الحركة الوطنية في تونس المعاصرة .صفاقس :مكتبة عالء الدين118-.1005 ،ص.
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AR-2163
ترميش (منيرة)
عبد السالم ترميش  :حياته و نضاله -.سوسة :دار المعارف150 -.1001 ,ص.
AR –2635
ترييانو (أنطونيو باليخو)
مدينة الزهراء :عاصمة الخالفة األموية باألندلس -.إسبانيا :البيت العربي 212 -.1022 ،ص.
AR-2105
تضغوت (دمحم)
نحو تحديث دراسة التاريخ اإلسالمي-.القاهرة :رؤية244-.1004 ،ص.
AR-2086
تطور هياكل اإلدارة المركزية التونسية (-.)2854-2940تونس:األرشيف الوطني104-.1005،ص.
AR-2427
التطيلي (أبو االصبغ عيسى بن موسى بن احمد بن اإلمام)؛ بن سليمان (فريد) ،التليلي (مختار) تقديم و تحقيق
كتاب نفي الضرر. -.تونس :مركز النشر الجامعي140-.1001،ص.
AR –2570
التليلي (مصطفي)
قفصة و القرى الواحية المجاورة :حول الحياة الجماعوية (من بداية القرن  29إلى  – .)2992قفصة :جمعية صيانة المدينة،
 540 – .1008ص.
AR –9944
التميمي (عبد الجليل) إشراف وتقديم
مرصد الثورة التونسية -.تونس  :منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات1 -.1022 ،ج.
R-1875
التميمي (عبد الجليل)
بحوث و وثائق في التاريخ المغربي:الجزائر وتونس و ليبيا-.2912-2924:زغوان:مؤسسة التميمي للبحث العلمي و
المعلومات152-.2895،ص.
AR-2114
التميمي (عبد الجليل)
بورقيبة والبورقيبيون وبناء الدولة الوطنية-.تونس:مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات1002،
AR-1886
التميمي (عبد الجليل)
التأثيرات األوروبية على العمارة العثمانية و آليات الحفظ والترميم1002 ،
AR-1880
التميمي (عبد الجليل)
التكشيف والتصنيف في مراكز المعلومات العربية.
AR- 1887
التميمي (عبد الجليل)
الثقافات والوعي الوطني في العالم العربي المعاصر2888 ،
AR-4277
التميمي (عبد الجليل)
الجيش التونسي في عهد دمحم الصادق باي -.مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات2885،
AR-1888/AR-1781
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التميمي (عبد الجليل)
الحبيب بورقيبة و إنشاء الدولة الوطنية:قراءات علمية للبورقيبية-.زغوان:مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات-.1000،
511ص.
AR-1876
التميمي (عبد الجليل)
دراسات في التاريخ العربي اإلفريقي-.زغوان:مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات210-.2884 ،ص.
AR-1872
التميمي (عبد الجليل)
دراسات في التاريخ المورسكي األندلسي-.زغوان:مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات.1000 ،
AR-1870
التميمي (عبد الجليل)
دراسات ووثائق في التاريخ المغاربي في العصر الحديث-.زغوان:مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات150-.2888،ص.
AR-1882
التميمي (عبد الجليل)
الدولة العثمانية و قضية المورسكيين األندلسيين-.زغوان:مركز الدراسات و البحوث العثمانية و المورسكية و التوثيق و المعلومات،
295،2898ص.
AR- 1878
التميمي (عبد الجليل)
العمارة السكنية ،النقائش الجنائزية و آليات الترميم -.مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات2881،
AR-1919
التميمي (عبد الجليل)
فرحات حشاد الحركة العمالية والنضال الوطني -.مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات1001 ،
AR-4187
التميمي (عبد الجليل)
كتابات و مذكرات المناضل يوسف الرويسي السياسية مع وثائق جديدة تنشر ألول مرة.-.غوان:مؤسسة التميمي للبحث العلمي و
المعلومات124،2885،ص.
AR-2396
التميمي (عبد الجليل)
المؤتمر العالمي السابع عشر لمنتدى الفكر المعاصر حول دور المرأة المغاربية في حركة التحرير و بناء الدولة الوطنية-.تونس:
منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات402 -.1001،ص.
AR-2261
التنوخي (أبو علي المحسن بن علي)س
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة-.بيروت:دار صادر1-.2811،ج.
AR-1943
التواتي (مصطفى)
تونس الناهضة من التجديد إلى التحديث( :في القرنين 25و28م) -تونس(:د.ن)242-.1001ص.
AR-2447
تومانوفيتش (نتاليا بيكواليفنا)؛ سطاس (سمير نجم الدين)
الدول األوروبية في الخليج العربي من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر -.دبي:مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث،
104-.1004ص.
AR-9809
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تونس األثرية :مشاهد من الجو-.تونس:أليف 85-.1009:ص.
AR – 2566
تونس  :أعالم ومعالم -.تونس  :الوكالة القومية للتراث المعهد الوطني للتراث 124 -.2881 ،ص.
AR-1917
تونس األمس و تونس الغد:فعاليات الملتقى المنتظم من  8إلى  21جانفي -.1002تونس :المجمع التونسي للعلوم واآلداب و
الفنون"بيت الحكمة" 481-.1001ص(-.الندوات)
AR-9804
تونس النوميدية البربرية:مشاهد من الجو-.تونس:أليف 85-.1008:ص.
AR-9804
تونس العربية اإلسالمية:مشاهد من الجو-.تونس:أليف 84-.1009:ص.
AR-2680
تونس  :1040في تجديد المشروع الحداثي التونسي  -.تونس :دار الجنوب495 -.1021 ،ص.
AR-2277
تونس في الصحافة العالمية سنة  -.2884تونس :الوكالة التونسية لالتصال الخارجي.1004 ،
AR-2274
تونس :معطيات أساسية -.تونس:الوكالة التونسية لالتصال الخارجي200-.2889،ص.
AR- 1862
التونسي(خير الدين)
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك -.وزارة الثقافة112 ،ص.
AR-2664
التونسي (خير الدين )
مدونة اإلصالح :أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك -.تونس:وزارة الثقافة ،الدار العربية للكتاب20 -.1021 ،ج.
AR-1942
التيمومي (الهادي)
تاريخ تونس االجتماعي-.2854-2992:تونس :دار دمحم علي الحامي241-.1002 ،ص.
AR –9898
التيمومي (الهادي)
تونس والتحديث :أول دستور في العالم االسالمي -.صفاقس :دار دمحم علي للنشر 184 -.1020 ،ص.
AR-2669
التيمومي (الهادي)
خدعة االستبداد الناعم في تونس  :من بن علي الى الال نتفاضة الشعبية ( 1نوفمبر  11 – 2891أكتوبر  – )1022تونس :دار دمحم
علي141 – 1021 ،ص.
AR-2694
التيمومي (الهادي)
المدارس التاريخية الحديثة -.صفاقس :دار دمحم علي للنشر 141 -.1021 ،ص.
AR-1940

التيمومي (الهادي)
النشاط الصهيوني بتونس.2849-2981:تونس :دار دمحم علي للنشر109-.ص.
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AR-2169
التيمومي (الهادي)
النشاط الصهيوني بتونس  -.2849-2981 :تونس  :دار دمحم علي الحامي 109 -.2891 ,ص.
AR –2581
التيمومي (الهادي)
النشاط الصهيوني بتونس – .2849-2981 :صفاقس  :دار دمحم علي الحامي 109 – .1002 ،ص.

ث-AR-2468/ AR-2315
ثامر (الحبيب)؛ إدريس (الرشيد) تقديم؛ الساحلي (حمادي) مراجعة و تحقيق
هذه تونس -.بيروت:دار الغرب اإلسالمي289-.2899 ،ص.
AR-2323
الثعالبي (عبد العزيز)؛ الجريبي (جلول)
مقاالت في التاريخ القديم -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي114-.2894،ص.
AR-1873
الثعالبي (عبد العزيز)
دراسات جديدة في التاريخ المورسكي-.زغوان:مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات191-.1000،ص.
AR-2182
الثعالبي (عبد العزيز) ؛ الساحلي (حمادي) تقديم و تحقيق
الرحلة اليمنية 21 :أغسطس 21 /أكتوبر  -.2814بيروت  :دار الغرب اإلسالمي 149 -.2881 ,ص.
AR-2329
الثعالبي (عبد العزيز)؛ الساحلي (حمادي) تحقيق
سقوط الدولة األموية و قيام الدولة العباسية (211ه150/م) -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي140-.2885،ص.

 ج-AR-517
جبر (جميل)
الجاحظ في حياته و أدبه و فكره -.دار سحنون108-.2858,ص.
AR-1721
الجبر (موفق فوزي)
ناسخات القرآن الكريم -.دار سحنون290-.2881,ص.
AR-2304
الجبوري (يحي وهيب)
بيت الحكمة و دور العلم في الحضارة اإلسالمية -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي188-.1004،ص.
AR-2321
الجبوري (يحي وهيب)
الخط والكتابة في الحضارة العربية -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي111-.2884،ص.
AR-2316
الجبوري (يحي وهيب)
مجالس العلماء واألدباء والخلفاء :مرآة للحضارة العربية -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي445- .1004،ص.
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AR-2140
جدل العقل والنقل في مناهج التفكير اإلسالمي  :في الفكر القديم -.الدار البيضاء :دار الثقافة 1 -.2881 ،مج.
AR-2231/AR-2073
جدي (احمد)
تاريخ تونس الحديث و المعاصر :مدخل بيبليوغرافي -.تونس :مركز النشر الجامعي -سوسة :منشورات سعيدان400 -.1004 ,ص.
AR-2298
جرار (ماهر زهير)
الغنية :فهرست شيوخ القاضي عياض414:هـ -.2248-2091/544-بيروت :دار الغرب اإلسالمي101-.2891،ص.
AR-1926
جرجيس:تراثنا بين التوثيق و الذاكرة الشعبية(-.د.م):جمعية المحافظة على التراث بجرجيس(،د.ت)241-.ص.
AR-2288/AR-1939
جرفال (كمال)
الجاليات األوروبية في االستعمار الفرنسي:مجتمع على هامش المجتمع:مدينة سوسة -.2818-2992صفاقس :دار دمحم علي الحامي،
سوسة:كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية552-.1002ص.
AR-1705
الجزائري (دمحم داوود)
اإلعجاز الطبي في القرآن الكريم -.دار سحنون 144-.1000,ص.
AR-4629
الجستاني(أبو يعقوب)
كتاب االفتخار.
AR-4649
جعيط ( كمال الدين )
الشيخ علي النيفر :حياته وآثاره.
AR-2244
جعيط (هشام)
تأسيس الغرب اإلسالمي -القرن األول و الثاني ه /السابع و الثامن  -.بيروت :دار الطليعة للطباعة و النشر142 -.1004 ,ص.
AR-2245
جعيط (هشام)
في السيرة النبوية :تاريخية الدعوة الدمحمية في مكة -.بيروت :دار الطليعة1 -.1001 ,ج.
AR-2280/AR-2127
جالّب (الهادي)
علي باش حامبة  -.)2829-2914( :تونس  :منشورات المعهد األعلى لتاريخ الحركة الوطنية 211-.1005 ،ص( -.مناضل
وأثره؛ .)1
جالب (الهادي)
علي باش حامبة ( -.)2829-2914تونس:منشورات المعهد األعلى لتاريخ الحركة211-. 1005،ص.
AR-2238
جاللية (الحبيب)
منزل بوزلفة :التاريخ و المجتمع -.صفاقص :دار صامد للنشر104 -.1001 ,ص.
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AR-1734
جلول ( ناجي)
الرباطات البحرية بإفريقية في العصر الوسيط -.مركز الدراسات االقتصادية111-.2888,ص.
AR-1738
جمعية صيانة جربة
أعالم من جزيرة جربة -.الشركة التونسية لفنون الرسم291-.ص.
AR-1739
جمعية صيانة جربة
دراسات حول جزيرة جربة129-.ص.
AR-1740
جمعية صيانة مدينة القيروان
مشروع سيادة الرئيس لترميم المقام الصحابي -.جمعية صيانة القيروان21-.2881ص.
AR-1771
الجنحاني( الحبيب)
دراسات في التاريخ االقتصادي -.دار الغرب اإلسالمي 144-.2894,ص.
AR – 2568
الجنوب الشرقي  :حاضر وتاريخ :أعمال الندوة العلمية التي انتظمت أيام  1و 4و 5أفريل  1009بقابس ومدنين /عميرة علية
الصغير – .تونس  :المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية 441 – . 1008 ،ص.
AR-1752
الجوهري ( أبي القاسم)
مسند الموطأ -.دار الغرب اإلسالمي 114-.2881,ص.
AR-2129
جوليان (شارل أندري)؛ مزالي (دمحم)  ،بن (سالمة) البشير تعريب
تاريخ افريقيا الشمالية -.تونس :الدار التونسية للنشر1 -.2895 ،ج.
AR-1938

الجويلي(دمحم) بكار(توفيق) تقديم
انتروبولوجية الحكاية في حكاية شعبية تونسية -.تونس(د.ن)114-.1001ص

 ح-AR-9164
الحامدي (سعد سليمان)
التوثيق وأحكامه في الفقه اإلسالمي-.القاهرة:دارا لسالم للطباعة و النشر التوزيع
والترجمة 142-.1008:ص.
AR-2179
الحباشي (دمحم علي)
العروش من النشأة إلى التفكيك  :بحث تاريخي في أرياف االيالة التونسية و سكانها من  2514إلى  -.2851تونس :الشركة التونسية
للنشر -تنمية فنون الرسم110 -.1004 ,ص.
U-158
الحبشي (عبد هللا دمحم)
معجم الموضوعات المطروقة في التأليف االسالمي و بيان ما ألف فيه-. -.أبو ظبي :هية أبو ظبي للثقافة و التراث1-..1009،ج.
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AR-2102/AR-2254
حجي (لطفي)
بورقيبة واإلسالم الزعامة واإلمامة-.تونس:دار الجنوب للنشر141-.1004 ،ص.
AR-2409
الحداد (خالد)
بورقيبة و اإلعالم :جدلية السلطة والدعاية -.تونس(:د.ن144-.1009،).ص.
AR–9919/AR-2075
الحداد (سالم)
الحركة النقابية بين االستقاللية والتبعية  : IIIاإلتحاد العام التونسي للشغل ونظام بورقيبة بين الوئام والصدام -.تونس :جريدة الشعب،
1 -.1020ج.
AR-1701
الحداد(الطاهر)
األعمال الكاملة -.دار سحنون ,نوفمبر  1-.2888أجزاء
AR-2084
حدة (لمياء)
الزخرفة المعمارية الحفصية :دراسة في تاريخ الفن اإلسالمي بإفريقية من القرن VIIهXIII/م إلى القرنXهXVI/م-.نابولي-.1004،
258ص.
AR – 9944
حرب (علي)
ثورات القوة الناعمة في العالم العربي :نحو تفكيك الديكتاتوريات واألصوليات -.بيروت :الدار العربية للعلوم229 -.1022 ،ص
AR-1713
حركات ( إبراهيم)
المجتمع اإلسالمي والسلطة في العصر الوسيط -.دار سحنون 182-.ص
AR-2343
حسن (إبراهيم حسن)
تاريخ اإلسالم السياسي و الديني و الثقافي واالجتماعي -.بيروت :دار الجيل ،القاهرة :مكتبة النهضة المصرية4-.1002،ج.
ج=2.الدولة العربية في الشرق ومصر والمغرب واألندلس
ج=1.العصر العباسي األول في الشرق و مصر والمغرب واألندلس
ج=1.العصر العباسي الثاني في الشرق و مصر والمغرب و األندلس ()2055-941/441-111
ج=4.العصر العباسي الثاني في الشرق و مصر والمغرب واألندلس (454-441ه)2159-2055/
AR- 1966
حسن( زكي دمحم)
الرحالة المسلمون في العصور الوسطى-.دار الرائد العربي بيروت.
AR- 1967
حسن( زكي دمحم)
كنوز الفاطميين -.دار الرائد العربي بيروت
مقتطف49
حسن زينهم (دمحم علي)
التصميم و تأثيره علي السجاد و الكليم:إحياء و إعادة استغالل الصميم 15 ,نوفمبر  14-.2888ص.
AR – 2567
حسن (دمحم)
ابن خلدون ناظرا ومنظورا إليه :تونس 29 – 24 ،نوفمبر  – .1004تونس  :مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية،
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 199 – .1008ص.
AR – 2562
حسن (دمحم)
الماء والتعمير ببالد المغرب في العهدين القديم والوسيط :الندوة الدولية الثالثة المنعقدة بالمكتبة الوطنية بتونس أيّام  25 :ـ  24ـ 21
نوفمبر  – .1001تونس :كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛ وحدة البحث "ابن خلدون" 104 – .1008 ،ص.
AR-2168
حسني عبد الوهاب (حسن)
رحلة التيجاني ( :أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن احمد التيحاني) -.تونس :الدار العربية للكتاب115 -.1005 ,ص.
AR-2132
حسني عبد الوهاب (حسن) ؛ الساحلي (ح ّمادي) تقديم
خالصة تاريخ تونس -.تونس :دار الجنوب للنشر284 -.1002 ،ص.
AR-2165
حسني عبد الوهاب (حسن)
ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية -.تونس :مكتبة المنار444 -.2845 ,ص( -.قسم .)1-1-2
مقتطف 92
حسين عبد الباقي (سامي)
تطوير األداء التعليمي لحرفة الكليم من الندوة الدولية األولى.
AR-1797
الحسين (فهد بن علي)
اآلثار اإلسالمية بقرية البطالية المنطقة الشرقية:دراسة في آثارها و عالقتها بمدينة األحياء التاريخية-.الرياض194-.1002-.ص.
AR-1892
الحسيني (دمحم باقر)
جمعية صيانة المدينة
بنزرت عبر التاريخ-.بنزرت:الجمعية 1001،العملة اإلسالمية في العهد االتابكي-.بغداد[،د.ث]118-.2844،ص
AR 1840
الحسيني (دمحم باقر)
العملة اإلسالمية :مطبعة دار الجاحظ-.بغداد118 ،ص.
AR-9008
الحسيني (صدر الدين)
كتاب أخبار الدولة السلجوقية-.دار اآلفاق الجديدة
AR-2184
الحشائشي (دمحم بن عثمان)
تاريخ جامع الزيتونة -.صفاقس  :دار نهى للطباعة و النشر و التوزيع 41 -.1004 ,ص.
AR – 9889
الحشايشي (دمحم)؛ الطويلي (أحمد) ؛ العنابي (دمحم) تقديم
الهدية في العادات التونسية -.تونس :المطبعة الرسمية 124 -.1001 ،ص.
مقتطف 96
حلمي حسين (صافية)
التعليم والتدريب و دور التعاون الفني و تبادل التقنيات في تطوير المهارات 15 ,نوفمبر 4-.2888ص.
AR – 9941
حلي أمازيغية من مجموعة خورخي ديثكاياردي مثاريدو -.إسبانيا :البيت العربي 101 -.1008 ،ص.
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AR-2400
حليم (دمحم بشير)،مهنى (الهادي)؛ بوجاه (صالح الدين) تعريب
تونس :طبيعة وثقافة-.تونس :منشورات اوربيس111-.1001،ص.
AR-2401
حليم (دمحم بشير) ،مهنى (الهادي)
تونس العالم  -تاريخ جديد يتشكل -.1004-2854:تونس:منشورات اوربيس415-.1009،ص.
AR-2385
الحماص (دمحم)
االستعمار الفرنسي وقبائل الوسط والجنوب بالبالد التونسية:2850-2992:جالص ،الهمامة ،الفراشيش ،أوالد سعيد،
ورغمة (الودارنة) ،المهاذبة -.تونس :مركز النشر الجامعي141-.1001 ،ص.
AR –2548
الحمروني (أحمد)
إقليم القيروان :مدائن ومعالم وأعالم ومواضيع -.تونس  :ميدياكوم 111 -.1008 ،ص.
AR-2257
الحمر وني (أحمد)
بالد باجة :مدائن و معالم و أعالم -.تونس :دار سحر للنشر244 -.1004 ,ص.
AR-2374
الحمروني (أحمد)؛ زغندة (فتحي) تقديم
تستور :المالوف والمهرجان -.تونس :د ،.ن242-.1001،.ص.
AR-1776
الحمروني ( أحمد)
تستور :وثائق و دراسات :تونس -.ميدياكوم 101-.2888,ص.
AR-2673
الحمروني (أحمد)
جهة جندوبية  :مدائن و اعالم ومواضيع – .تونس :دار السحر’ 242 – .1008ص.
AR – 9981
الحمروني (أحمد)
دراسات وقراءات أندلسية موريسكية -.تونس :ميدياكوم 244 -.1020 ،ص.
AR-2181
الحمروني (أحمد)
الشمال الغربي التونسي  :فصول و مراجع -.تونس  :دار سحر للنشر 189 -.1004 ,ص
AR-1775
الحمروني ( أحمد)
صالح الخميسي حياة وفن -.تونس :ميدياكوم 214-.2888,ص.
AR-1774
الحمروني ( أحمد)
علم الزيتونة :الشيخ إبراهيم الريا حي -.تونس :ميدياكوم 215-.2884,ص.
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AR-1778
الحمروني ( أحمد)
معجم المدائن التونسية -.تونس :ميدياكوم.
AR-1777
الحمروني ( أحمد)
الموريسكيون األندلسيون في تونس -.تونس :ميدياكوم 254-.2889,ص.
AR-2146
حمزة (دمحم)
الحديث النبوي ومكانته في الفكر اإلسالمي الحديث -.الدار البيضاء  :المؤسسة العربية للتحديث الفكري ؛ المركز الثقافي-.1005 ،
 112ص.
AR-1761
ح ّمو ( الهادي)
الرسالة الفقهية -.دار الغرب اإلسالمي 111-.2881,ص.
AR-2353
الحناشي (عبد اللطيف)
المراقبة والمعاقبة بالبالد التونسية:اإلبعاد السياسي أنموذجا ( 2855-2992في جدلية االضطهاد والمقاومة) -.صفاقس :كلية اآلداب
و العلوم اإلنسانية552 -. 1001،ص.
AR-2339
الحياري (مصطفى)
صالح الدين:القائد و عصره -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي544-.2884،ص.

 خ-AR-2416
خالد (أحمد)
الزعيم فرحات حشاد :بطل الكفاح االجتماعي و الوطني شهيد الحرية ،حياته و نضاله و فكره و كتاباته -.تونس :منشورات
زخارف184-.1001 ،ص.
AR-1728
خالد ( أحمد )
الطاهر الحداد -.مكتبة الكتاب141-.2815 -2988,ص
AR-2243
خالد (أحمد)
الهادي نويرة :مسيرة مثقف مناضل و رجل الدولة -.تونس :شركة بوبليوغراف489 -.1004 ,ص.
AR-2136
خالص (صالح)
وتطور الحياة األدبية فيها -.بيروت  :دار
اشبيلية في القرن الخامس الهجري  :دراسة أدبية تاريخية لنشوء دولة بني عباد في إشبيلية
ّ
الثقافة 288 -.2892 ،ص.
AR-2250
الخراز (عزوز)
صناعة الخزف :الطين و العجائن -.بنزرت125 -.1004 -.ص.
AR- 1994
خطاب(محمود شيت)
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قادة فتح المغرب العربي-.دار الفكر للطباعة و النشر440 ،ص.
AR-1429
الخطابي (دمحم العربي)
الطب واألطباء في األندلس اإلسالمية :دراسة و تراجم و نصوص -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي1-.2899،ج.
AR-1835
الخطابي (دمحم العربي)
موسوعة التراث الفكري اإلسالمي ،نصوص رائدة مع مدخل تحليلي و مقدمة نقدية-.بيروت ،دار الغرب اإلسالمي1-.2889،مج
AR – 9914
ّ
ّ
الخط الغربي الثانية -.تونس :بيت
الخط العربي بين العبارة التشكيلية والمنظومات التواصلية :مساهمة جماعية أنجزت بمناسبة أيام
الحكمة 108 -.1009 ،ص.
AR-1899
الخط العربي:فعاليات أيام الخط العربي  81سبتمبر 21-أكتوبر -.2881تونس :بيت الحكمة111-.1002 ،ص.
AR- 1997
الخضري(دمحم بك)
تاريخ األمم اإلسالمية :الدولة العباسية-.المكتبة العصرية.
AR- 1999
الخضري (الشيخ دمحم )
إتمام الوفا في سيرة الخلفا-.دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع111 ،ص.
AR-2451
خلدوف (أنس)
دليل المطبوعات العربية في روسيا من  2191إلى  -.2821دبي:مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث410-.1009‘،ص.
AR–9879/AR-2379
الخماسي (دمحم األمين)
اإلبداع في الخط العربي -.تونس :دار نقوش عربية للنشر 214 -.1004 ،ص.
AR-4696
الخميري ( دمحم بن عبد المنعم )
معجم جغرافي
الروض المعطار في خبر األقطار-.مكتبة لبنان.
AR-4682
الخوارزمي (إسحاق)
إثارة الترغيب و التشويق إلى تاريخ المساجد الثالثة-.دار الكتب العلمية
AR-1849
خوالدية (الضاوي)
الذوات و األسر التونسية في القرن التاسع عشر من خالل إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد األمان ألحمد بن أبي
الضياف :بحث معمق في البنيات االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و السياسية...مذيل بترجمات لثالث أسر عاكسة للبنيات جميعا-.
تونس[:د.ن[].د.ت150-.].ص.
AR – 4281
خوالدية (الضاوي)
الهمامة :أوالد بويحيى :في القرن التاسع عشر خالل مكاتيب القياد -.تونس[ :د.ن[،].د.ت211 -.].ص.
AR-2399
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خوالدية (الضاوي)
الصيد البري في الحضارة العربية اإلسالمية بالمغرب واألندلس-.تونس201-.1001 ،ص.

 د-AR-2128
دائرة المعارف التونسية -.تونس  :بيت الحكمة 5 -.2881 .مج.
AR-1839
دانيال (كلين)
موسوعة علم اآلثار-.بغداد:دار المأمون للترجمة و النشر1-.2880،مج.
AR-1925
دراسات في أثار الوطن العربي:كتاب الملتقى الرابع لآلثار بين العرب:الندوة العلمية الثالثة 21-22:شعبان 2411ه 18-11/-أكتوبر
-.1002القاهرة:المجلس العربي للدراسات العليا و البحث العلمي2141-.1002،ص.
مقتطف14-
درين (علي)
مواني منطقة سرت الصغرى -.تونس  :المعهد الوطني للتراث8 -.ص.
AR-1765
الدشراوي (فرحات)
الخالفة الفاطمية بالمغرب -.دار الغرب اإلسالمي 492-.2884,ص.
AR- 1913
دغفوس (راضي)
إشكاليات االنتشار في اإلسالم المبكر-.تونس:مركز النشر الجامعي141-.1001،ص.
AR-2320
دغفوس (راضي)
دراسات في التاريخ العربي اإلسالمي الوسيط -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي191-.1005،ص.
AR-1711
الدمشقي (مصطفي حمدي)
قالئد الذهب في معرفة أنساب قبائل العرب -.دار سحنون 118-.ص.
AR-2326
الدوري (عبد العزيز)
أوراق في التاريخ و الحضارة  -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي4-.1001،مج.
مج=2أوراق في علم التاريخ
مج=1أوراق في التاريخ االقتصادي
مج=1أوراق في التاريخ العربي اإلسالمي
مج=4أوراق في الفكر والثقافة
AR-2166
الدوري (عبد العزيز)
العصر العباسي األول  :دراسة في التاريخ السياسي و اإلداري و المالي -.بيروت :دار الطليعة114 -.2881 ,ص.
AR-2110
الدوري(عبد العزيز)
نشأة علم التاريخ عند العرب-.دبي :مركز زايد للتراث والتاريخ488-.1000 ،ص.
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AR – 4892
الدّوالتلي (عبد العزيز)
جامع الزيتونة :تونس :تراث للنشر 101 -.1020 ،ص.
AR-2070/AR-2164
الدوالتلي (عبد العزيز)
مدينة تونس في العهد الحفصي-.تونس:دار سراس للنشر124 -.2892،ص.
AR-2372
الدولة الفاطمية في مصر :تفسير جديد -.القاهرة :الدار المصرية اللبنانية921-.1000 ،ص.
AR-2667
دونان (هنري) الشريف (دمحم فريد) ترجمة و تعريب
االيالة التونسية  – 2959تونس  :المطبعة العصرية214-.1021،ص.
AR-1694
الديوان القومي للعمران البشري
البعد الديمقراطي في الثقافات الوطنية-.الديوان القومي للعمران البشري .
AR-1763
ديوان دمحم بن هاني األندلسي  -.دار الغرب اإلسالمي 501-.2884,ص

 ذ-AR-2662
ذكريا ت االمارات – أبوضبي :المركز الوطني الوثا يْق و البحوث’  424 -.1021ص.
AR-4689
الذهبي(شمس الدين)
تاريخ اإلسالم ووفايات المشاهير و األعالم-.دار الغرب اإلسالمي 21-.مج
AR-4687
الذهبي(الحافظ)
ذيول العبر في خبر من غبر دار :الكتب العلمية4-.ج
AR-487
ذيل معالم اإليمان  :تكميل الصلحاء و األعيان لمعالم اإليمان في أو لياء القيروان /دمحم بن صالح بن علي عيسى الكتاني -.بيروت:
دار الكتب العلمية1 -.1005 ,ج.
AR –9894
الذوادي (زهير)
اإلصالحية الوطنية التونسية :من اإلصالح السياسي إلى اإلصالح الثقافي واالجتماعي -.تونس :األطلسية للنشر122 -.1020 ،ص.
AR-2078/AR-2437
الذوادي (زهير)
تحوالت العمل الوطني التونسي في السنوات الثالثين -.2818-2818األطلسية للنشر214-.ص

 ر-AR-2267
الراغب األصفهاني (الحسين بن دمحم بن المفضل) ،العجمي (أبو اليزيد ابو زيد)
كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة -.القاهرة:دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة144-.1001،ص.
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AR-2393
الرايس (فؤاد)
أيام جربة وأهاليها -.تونس :د.ن209-.1009،.ص.
AR- 1828
رزق( د .عاصم)
معجم مصطلحات العمارة و الفنون اإلسالمية
AR –9888/AR – 2602
الرزقي (دمحم الصادق)
األمثال العامية التونسية وما جرى مجراها -.تونس :دار سحر للنشر 288 -.1020 ،ص.
AR-1850
الرصيد القانوني لحقوق المرأة في تونس ( 10مارس  )2888-2854حقوق المرأة في األسرة-.تونس:مركز البحوث و الدراسات و
التوثيق و اإلعالم حول المرأة(الكريديف) 519-.2888ص.
AR- 1991
رضا(دمحم)
تاريخ اإلنسانية وأبطالها-.المكتبة العصرية.
AR-2580
الواقع السياسي بتونس
AR-2314
الروداني (دمحم بن سليمان)؛ حجي (دمحم)
صلة الخلف بموصول السلف -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي599-.2899،ص.
AR - 9124
الرومي (فهد)
منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير – .بيروت مؤسسة الرسالة [ ،د  .ت

]  994 – .ص.

AR – 9949
روسي (إيتوري) ،التليسي (خليفة دمحم)
ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  -.2822تونـس  :الدار العربيـة للكتاب 518 -.1008 ،ص.
AR-2368
الروضات (عبد عون)
موسوعة تاريخ العرب :تاريخ /مماليك /دول /حضارة -.عمان :األهلية1-.1001 ،ج.
AR-2407
رويس (منير)
صفة المؤرخين في إفريقية و تونس (من القرن األول إلي نهاية القرن العاشر للهجرة24-1/م)(-.د.م،).دار الكتب الجامعية للطباعة
و النشر108-.1005،ص.
AR-2430
ريبيرا (جوليان)؛ الحسن (الحسين) ترجمة
تاريخ الموسيقى في الجزيرة العربية و األندلس -.أبو ظبي:هيئة أبو ظبي للثقافة و التراث101-.1009 ،ص.
AR-2454
ريزيفان (يفيم)
الحصان العربي في روسيا -.دبي:مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث428-.1005 ،ص.
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 ز-AR-1718
الزاهي ( فريو)
الجسد والصورة و المقدس في اإلسالم -.دار سحنون249-.2888,ص.
AR-2152
الزاهي (نور الدين)
المقدّس اإلسالمي -.الدار البيضاء  :دار توبقال للنشر222 -.1005 ،ص.
AR- 4648
زايد(دمحم بن عبد هللا)
شبكات تراسل المعطيات114 -.ص.
AR-2465/AR-4674
الزركشي(دمحم)
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية -.المكتبة العتيقة.تونس.
الزركشي (دمحم)؛ اليعقوبي (الحسين) تقديم
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية -.تونس:المكتبة العتيقة458-.2889،ص.
AR-1709
زروق (دمحم)
األندلسيون و هجراتهم إلي المغرب  -.دار سحنون 145-.2891,ص.
AR-2411
الزريبي (الهادي)
ثورة  2829-2825و دورها في تحرير المغرب العربي -.قابس :د.ن115-.1001،.ص.
AR-2415
الزريبي (الهادي)
الطاهر لسود:القيادة العامة لجيش تحرير شمال إفريقيا -.صفاقس:د.ن255-.1009،.ص.
AR –9896
الزريبي (الهادي ونّاس)
الحامة :تاريخ وحضارة  -.صفاقس :التسفير الفني 152 -. 1008 ،ص.
AR-1891
الزغل (حامد)
جيل الثورة:ذكريات مناضل-.تونس:سراس للنشر 411-.1002 ،ص.
AR-1722
زكار ( سهيل)
المعجم الموسوي -.دار سحنون 1 -.أجزاء2290-.ص.
AR – 9901
زمال (رضا)
مسارح تونس الرومانية -.تونس  :دار سحر للنشر ،المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف 151 -.1020 ،ص.
AR-1357
الزمرلي (صادق)؛ الساحلي (حمادي) تقديم و تعريب

33

أعالم تونسيون -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي118-.2894،ص.
AR – 9949
الزمزمي (عبد المجيد)
تونس...في مواجهة التضليل :البورقيبية وتغيير بن علي :النقاط الخمس معالم لدستور جديد منذ  11سنة في ظ ّل تجاهل اإلعالم-.
تونس  :دار الزهراء104 -.1022 ،ص.
AR-1858
زندهدل (حسن)
إيران في نظرة عابرة-.إيران :دار إيران غردان للنشر 91-.1000 ،ص.
AR-2242
الزنكري (حمادي)
عبد الحميد الكاتب :آثاره و حياته -.القيروان :دار سحر للنشر -كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية191 -.1001 ,ص.
AR-1837
زيتون (دمحم)
القيروان و دورها في الحضارة اإلسالمية-.القاهرة:دار المنار515-.2899،ص.
AR – 9517
زيدان (جلول)
حسن حسنـي عبد الوهاب -.2849-2991 :تونس :منشورات نيرفانا 411 -.1020 ،ص.
AR-2237
الزيدي (علي)؛ التميمي (عبد الجليل) تقديم
الزيتونيون :دورهم في الحركة الوطنية التونسية من 2804الي  -.2845صفاقس :مكبة عالء الدين؛ كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية,
144 -.1001ص.

 س-AR-2225
ساحلي اوغلى (خليل) إعداد؛ ارن (خالد) تقديم
البنية االقتصادية و االجتماعية لمدينة دمشق في القرن السابع عشر -.استانبول :مركز األبحاث للتاريخ و الفنون و الثقافية
اإلسالمية (ارسيكا)111 -.1005 ,ص.
AR-2209
ساحلي اوغلى (خليل)
من تاريخ األقطار العربية في العهد العثماني :بحوث و وثائق و قوانين -.استانبول :مركز األبحاث للتاريخ و الفنون و الثقافة
اإلسالمية (ارسيكا)129 -.1000 ,ص.
AR-1890

الساحلي (حمادي) تقديم و تحقيق
خالصة تاريخ تونس-.تونس-.دار الجنوب الغربي 284-.1002ص.
AR –9948
الساحلي (الصادق)
هل أتاك حديث الثورة -.تونس  :الشركة العامة للطباعة "سوجيم" 51 -.1022 ،ص.
AR-4219
الساحلي (دمحم)
محاضرات في التفكير اإلسالمي و الفلسفة-.بيروت:دار المغرب اإلسالمي520-.2888،ص.
AR-9009
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سارتون(جورج)
تاريخ العلم-.دار المعارف 4-.أجزاء.
AR-1910
ستهم (حافظ)
شخصية األقاليم الجغرافية التونسية-.تونس:مركز النشر الجامعي111-.2888،ص(-..سلسلة علوم إنسانية)
AR-2305
السجستاني (أبو يعقوب إسحاق بن أحمد)؛ قربان (إسماعيل) ،يوناواال (حسين)
كتاب االفتخار -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي504-.1000،ص.
AR-1714
السحار (سعيد جودة)
موسوعة أعالم الفكر العربي  -.دار سحنون 154 -.ص.
AR-1819
سراج (أحمد)
في التاريخ الروماني:نشأة الجمهورية-.المغرب:أفريقيا الشرق291-.1002 ،ص
AR – 9949
سراج (نادر)
تراث بيروت في الحفظ والصون -.بيروت :مرصـد بيـروت الحضـري 149 -.1008 ،ص.
AR-2444
السراقبي (وليد دمحم) جمع و تحقيق و دراسة
شعر عبدهللا بن همام السلولي -.دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث209-.2884 ،ص.
AR-2690
السعداوي (إبراهيم دمحم)
دراسات وبحوث حول إفريقيا والمجال العربي – المتوسطي :أعمال مهداة إلى المف ّكر الدكتور هشام جعيّط -.تونس :مركز النشر
الجامعي ،الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية1 -.1021 ،
ج.
AR-2306
سعد هللا (أبو القاسم)
أعيان من المشارقة والمغاربة(:تاريخ عبد الحميد بيك) بيروت :دار الغرب اإلسالمي148-.1000،ص
AR-2312
سعد هللا (أبو القاسم)
بحوث في التاريخ العربي اإلسالمي -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي559-.1001،ص.
AR-1848
السعفي (وحيد)
العجيب و الغريب في كتب تفسير القرآن-.تونس:تبر الزمانة145-.1002ص.
AR-9026
سعيدان عمر
العالقات اإلسبانية األندلسية في القرن الرابع عشر-.منشورات سعيدان.
AR –9899
سعيدان (عمر)
فرحات حشاد :زعيم الكفاح الوطني واالجتماعي والحركة النقابية الوطنية -.سوسة :مؤسسة سعيدان للطباعة والنشر111 -.1020 ،
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ص.
AR-9069
سعيدان عمر
عالقة اسبانيا القطالنية بالحفصيين في الثلثين األول و الثاني من القرن الرابع عشر م -.منشورات سعيدان124 ،ص.
AR – 9914
سعيد ( الصافي)
بورقيبة  :سيرة شبه محرمة -.تونس :منشورات عرابيات 401 -.1022 ،ص.
AR-9444
سعيدوني (ناصر الدين)
دراسات أندلسية :مصاهر التأثير اإليبيري والوجود األندلسي بالجزائر -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي411-.1001،ص.
AR-2335
سعيدوني (ناصر الدين)
من التراث التاريخي و الجغرافي للغرب اإلسالمي":تراجم مؤرخين و رحالة و جغرافيين" -.بيروت :دار الغرب
اإلسالمي488-.2888،ص.
مقتطف 99
السعيدي ( نور الدين)
الجودة ومتطالبات السوق :مراعاة أذواق المشترين مع الحفاظ علي األصول التقليدية.
AR-2422
سالطنية (عبد الملك)
بصمات حضارية مشرقة من تاريخ الجزائر :قالمة من فجر الحضارة إلى فجر االستقالل واسترجاع السيادة الوطنية-.قالمة :د.ن.
419-.1004ص.
AR-2340
سالمة (عبد الحميد)
قضايا الماء عند العرب قديما :من الجاهلية القرن  4م إلى القرن 22هـ21/م -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي559-.1004،ص.
AR- 4672
السالمي(دمحم بن نافع)
الوفيات-.بيروت ،مؤسسة الرسالة ،ج1-2
AR- 1927
السليماني( أحمد حسن)
محاضرات في تاريخ الشرق القديم :مصر الفرعونية و العراق القديم84 ،ص.
AR-1695
السندي (خالد دمحم)
األختام الدلمونية بمتحف البحرين الوطني -.البحرين :المطبعة الحكومية 400-.2884 ,ص.
AR-9964
السنوسي (أبو عبد هللا دمحم بن عثمان)؛ النيفر (دمحم الشاذلي) تحقيق و تعليق
مسامرات الظريف بحسن التعريف -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي5-.2884،ج.
AR-1798
السنيدي (ماجد بن ابراهيم بن دمحم)
المنشآت الحجرية الرمزية ذات السمات الحضارية-.الرياض211-.1002-.ص.
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AR-2431
السودان في العهد العثماني :من خالل وثائق األرشيف العثماني -.استنبول :مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية،
144-.1001ص.
AR-2666
السوفي ( عمار)
عواصف االستقالل :رؤية في الخالف اليوسفي البورقيبي  :جذوره و تداعياته من الحبيب ثامر ( )2844الى االزهر الشرايطي
([ -.)2841د.م [ : ].د.ن112 -.1004 ،].ص.
AR-2360
السوفي (عمار)
عواصف االستقالل :رؤية في الخالف اليوسفي البورقيبي:جذوره و تداعياته من الحبيب ثامر ( )2844إلى األزهر الشرايطي
( -. )2841د.م :.د.ن112-.1004،.ص.
AR-2081
السوني (عمار)
بني خداش وجيرانها عبر الحركات النضالية( من الحركة التمردية إلى المقاومة اليوسفية )-.تونس:مطبعة الرشيد-.1002،
111ص.
AR-1911
سويسي (دمحم)
أنماط العمران البشري بإفريقية و جزيرة المغرب حتى العهد الحفصي-.تونس:مركز النشر الجامعي250-.1002،ص.
AR-2347
سيرة بني هالل -.بيروت:المكتبة الثقافية ،د.ت188-..ص.
AR-1817
السيوطي (جالل الدين عبد الرحمان بن أبي بكر)
تاريخ الخلفاء-.بيروت:دار الجيل109-.2889 ،ص.

 ش-AR- 1860
الشابي (أبو القاسم)
أغاني الحياة.
AR-1813
شارفان (روبير)،سوبير (جان جاك)،ضوي (علي)
حقوق اإلنسان و الحريات الشخصية-.الدار البيضاء:المؤسسة العربية للنشر واإلبداع199-.2888 ،ص.
AR-4670
الشافعي (إبراهيم)
الروضين في أخبار الدولتين-.دار الجيل بيروت.
AR-9061
الشافعي ( دمحم بن إدريس )
األم لإلمام دمحم بن إدريس الشافعي -.104-250المنصورة:دار الوفاء22-.1004،ج.
AR-4674
شاكر( محمود)
التاريخ اإلسالمي-.المكتب اإلسالمي 8-.ج.
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AR-1855
الشاوش (عبد المنعم)
حمام األنف:عروس البحر-.تونس :دار االتحاد للنشرة228-.1002ص.
AR –9891
الشايبي (دمحم لطفي)
الحركة الوطنية التونسية والمسألة العمالية-النقابية -.2854-2984 :تونس :مركز النشر الجامعي -.1020 ،ج -2984( 2
.)2815
AR-1533
شبه جزيرة جرجيس عبر التاريخ -.جمعية المحافظة عن التراث,سبتمبر 229-.2885ص.
AR-9809
شبوح(إبراهيم)
القيروان:من خالل البطاقات البريدية :مشاهد منقطعة-.2840 -2985:تونس:أليف251-.1008:ص.
AR-2079
الشتوي (أحمد البخاري)
مناقب أبي سعيد الباجي ت-.2110/419تونس:الشركة التونسية للنشر وفنون الرسم240-.1004،ص.
AR-1716
شحالن ( أحمد)
ابن رشد و الفكر العبري الوسيط  -.دار سحنون 1 -.أجزاء140-.ص
AR-2138
الشدادي (عبد السالم) تحقيق و تقديم و تعليق
المقدمة /عبد الرحمان ابن خلدون -.الدار البيضاء :بيت الفنون و العلوم و اآلداب 1 -.1005 ,ج.
AR-1821
الشدادي (عبد السالم)،الهاللي (دمحم)،الفكيكي( بشري) ترجمة
ابن خلدون من منظور آخر-.الدار البيضاء،:دار توبقال للنشر211-.1000،ص
AR-1916
الشرباصي (أحمد)
يسألونك في الدين و الحياة-.بيروت:دار الجيل،د.ت1-.مج
AR-9849
الشرفي (عبد المجيد)
اإلسالم والحداثة-.تونس:دار الجنوب للنشر 118-.ص(معالم الحداثة).
AR – 9944
الشرفي (عبد المجيد)
الثورة والحداثة واإلسالم /حاورته كلثوم السعفي حمدة -.تونس  :دار الجنوب 115 -.1022 ،ص.
AR-2183/ AR-2398
الشريف (دمحم علي)
تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى االستقالل -.تونس  :دار سراس للنشر 149 -.2890 ,ص.
AR-2082
الشريف (دمحم الهادي)
ما يجب أن تعرف عن تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى االستقالل-.تونس:سراس للنشر218-.2890،ص.
AR-2144
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الششتري (أبو الحسن) ؛ بن ليون التجيبي (أبو عثمان) تلخيص ؛ اإلدريسي (دمحم العدلوني) تقديم
التصوف -.الدار البيضاء :دار الثقافة 111 -.1004 ،ص.
الرسالة الششترية آو الرسالة العلمية في
ّ
AR-2622/AR-2567
شطورو (أحمد) ،بن عباس (عبد الجليل) تقديم وتحقيق
بين سجون االستعمار  :مذكرات سجين سياسي -.صفاقس]:د.ن140 -.1020 ،[.ص.
AR-2268
شعبان (الصادق)
من ديمقراطية المعتقدات إلى ديمقراطية البرامج :البناء الديمقراطي في تونس ،تونس :الدار العربية للكتاب.1005 ،
AR-4678
شكر (شاكرهادي)
رحلة ابن معصوم المدني أو سلوة الغريب و أسوة األريب -.مكتبة النهضة العربية 401 ،ص.
AR-2436
الشمال الغربي:ذاكرة جهة( :ندوة قسم التاريخ  24-25افريا  -.)1005صفاقس :مكتبة عالء الدين189-.1008 ،ص.
AR-2402
شمام (محمود)
أعالم من الزيتونة-.تونس :د.ن1-.1004،.ج.
AR-1862

الشنوفي (منصف) تحليل و تحقيق
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك-.خير الدين التونسي-.تونس:الدار العربية للكتاب 112-.2889ص.
AR-2193
الشهابي (قتيبة)
زخارف العمارة اإلسالمية في دمشق  :بحث ميداني بعدسة المؤلف -.وزارة الثقافة 199 -.2884 ,ص.
AR-2117
شهادة الطاهر بلخوجة السياسية-.تونس:مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات41-.1001،ص.
AR-1717
شوقليي (جان)
التصوف والمتصوفة -.دار سحنون218-.2888,ص.
AR-2300
الشويهد (عبد هللا بن دمحم)؛ سعيدوني (ناصرالدين)
قانون أسواق مدينة الجزائر -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي144-.1004،ص.
AR-2077
الشيباني (بنبلغيث)
أضواء على التاريخ العسكري في تونس من  2911إلى -.2821تونس:مكتبة عالء الدين112-.ص.
AR-1877
الشيباني (بن بلغيث)
الجيش التونسي في عهد دمحم الصادق باي(-.)2991-2958زغوان:مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات ،صفاقس :كلية
اآلداب و العلوم اإلنسانية 194-.2885ص.
AR-1908
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الشيباني (بن بلغيث)
حسم اإللداد في نازلة محمود بن عياد :طبع شركة بريزم 241 ،1001.-.ص.
AR- 2689
الشيباني (دمحم سعد)
تاريخ إباضية تمازغا :مقدمة في تاريخ اإلباضية ببالد المغرب في القرون الهجرية األولى[ – .د.ن 485 -.1021 ،].ص.
AR-1863
شيبوب (الحبيب)
الصحافي األديب نور الدين بن محمود:حياته و مختارات من كتاباته-.تونس:المركز الوطني لالتصال الثقافي100-.1000 ،ص.
AR-1944
شيخة (جمعة)
األرخبيل الساحر من خالل كتب الرحالت-.تونس:المطبعة المغاربية.1004،
AR-1712
شيخة (جمعة)
زاد المسافر-.تونس :دار سحنون 94-.2888,ص.
AR –2577
الشيخ دمحم الفاصل ابن عاشور و قضايا تجديد الفكر الريفي وتحديث المجتمعات اإلسالمية ؛ وقائع الندوة العلمية الدولية المشتركة
بالتعاون مع وزارة الثقافة والمحافظة على التراث احتفاء بمائوية ميالد الشيخ دمحم الفاضل ابن عاشور 10-18-19 :ذو الحجة
 2410الموافق لـ  21-24-25ديسمبر  – .1008تونس :منشورات وزارة الشؤون الدينية 441 -.1020 ،ص.

 ص-AR-2463
الصابوني (دمحم علي)
التفسير الواضح الميسر:تفسير حديث جامع بين المأثور و المعقول بأسلوب سهل ميسر مع بيان أسباب النزول و الشواهد من
األحاديث النبوية الصحيحة -.دبي:مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث‘-.1001ج.1
AR-2377
الصباغ (سعيد)
األطلس العام -.بيروت :مكتبة االستقالل44-.2851،ص.
AR-2103
صدفة اللقاء مع الجديد رحلة الصفار إلى فرنسا -.2944-2945الدار البيضاء:منشورات كلية العلوم واآلداب اإلنسانية
بالرباط119-.2810،ص.
AR-1719
الصغير ( عبد المجيد)
التصوف كوعي وممارسة-.تونس :دار سحنون121-.2888,ص.
AR-1947
الصغير(عميرة علية)
أعمال الندوة الدولية الحادية عشر حول الزيتونة:الدين والمجتمع -.تونس:معهد الحركة الوطنية1004،
AR –2578
الصغير (عميرة علية)
الحاكم بأمره بورقيبة األول  :دراسات وآراء في عهده – .تونس  :المغاربية لطباعة وإشهار الكتاب 101 – .1022 ،ص.
AR –9889
الصغير (عميرة علية)
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فصول في التحرر االجتماعي والوطني من تاريخ تونس المعاصر -.تونس :المغاربية لطباعة وإشهار الكتاب 141 -.1020 ،ص.
AR-2074
الصغير (عميرة علية)
المقاومة الشعبية في تونس في الخمسينات انتفاضة المدن-الفالقة-اليوسفية-.صفاقس218-.1004،ص.
AR-4684
الصفدي(الحسن)
نزهة المالك و المملوك-.المكتبة العصرية بيروت.
AR – 9919
الصّالبي (علي دمحم)
تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا لإلمام دمحم بن علي السنوسي ومنهجه في التأسيس التعليمي والحركي والتربوي والدّعوي
والسياسي -.بيروت :دار المعرفة 440 -.1022 ،ص.
AR-2357
الصالبي (علي دمحم)
تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين في الشمال اإلفريقي -.بيروت :دار المعرفة544-.1005،ص.
AR-2458
صناعة المخطوط العربي اإلسالمي من الترميم إلى التجليد:الدورة التدريبية الدولية الثانية -.دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة و
التراث519-.1002 ،ص.

 ض-AR-1869
ضيف هللا (دمحم)
الحركة الطالبية التونسية (-.)2818-2811زغوان:مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات150 -.ص.
AR – 9947
ّللا (دمحم)
ضيف ّ
مذكرات الشيخ حسن العيادي :من المقاومة المسلحة إلى "ضباط الظالم" -.تونس :مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات،
 291 -.1022ص.

 ط-AR-1049
الطالبي (دمحم)؛الصيادي (المنجي) تعريب؛الساحلي (حمادي) مراجعة و تدقيق
الدولة األغلبية :التاريخ السياسي 184-294:ه808- 900-م -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي944-.2885،ص.
AR-2279/AR-2125
طبابي (حفيظ)
الحركة النقابية في مناجم قفصة خالل الفترة االستعمارية -.تونس:منشورات المعهد األعلى لتاريخ الحركة 182-.1005،ص.
AR-2281/AR-2126
طبّابي (حفيظ)
دمحم علي الحامي  -.)2819-2980(:تونس :منشورات المعهد األعلى لتاريخ الحركة الوطنية 104 -.1005 ،ص( -.مناضل
وأثره؛ .)4
AR-1801
طالو (محي الدين)
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الفنون الزخرفية-.دمشق:دار دمشق-(.2881،مج.1مج).4
AR-1806
طالو (محي الدين)
المرشد الفني إلى أصول إنشاء و تكوين الزخرفة اإلسالمية-.دار دمشق104-.1000،ص.
AR-2674
طه (حمدان)
أريحا :تاريخ حي :عشرة أالف سنة من الحضارة – .فلسطين :وزارة السياحة واآلثار229-.1022 ،ص.
مقتطف 44
طه (حمدان)
كليم السموعة :الندوة الدولية حول موضوع السجاد التقليدي (الزربية)...الماضي و الحاضر.
AR- 4660
الطواح (الواحد دمحم)
سبك المقال لفك العقال-.دار الغرب اإلسالمي.
AR-1743
الطويلي ( أحمد)
أبو الحسن علي الحصري القيرواني -.مطبعة وفاء 18-.2888,ص.
AR-2384
الطويلي (أحمد)
األدب بتونس في العهد الحفصي (892-415ه 2514-2111/م)-.تونس:مركز النشر الجامعي514-.1004،ص.
AR-1901/AR-2504
الطويلي(أحمد)
تاريخ القيروان:الثقافي والحضاري-.تونس:أليف 112-.1008:ص.
الطويلي (أحمد)
تاريخ القيروان الثقافي والحضاري:من الفتح إلى أواخر القرن التاسع عشر -.تونس :الشركة التونسية للنشر و تنمية فنون الرسم
115-.1002ص.
AR-9060
الطويلي (أحمد)
تاريخ مدينة تونس الثقافي و الحضاري-.الشركة التونسية للنشر.
AR-1744
الطويلي ( أحمد)
الجنرال حسين :حياته و آثاره -.المطبعة العصرية 104-.2884,ص.
AR-1741
الطويلي ( أحمد)
الحنين إلي األوطان في شعر ابن األبار وحام القرطاجني -.المطبعة العصرية 219-.ص
AR-1746
الطويلي ( أحمد)
الحياة األدبية بتونس في العهد الحفصى -.منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالقيروان 1 -2 -.2884,مج 100-.ص.
AR-1742
الطويلي ( أحمد)
دراسات ووثائق عن الحركة اإلصالحية بتونس -.مؤسسة سعيدان للطباعة و النشر 212-.2881,ص.
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AR-1745
الطويلي ( أحمد)
رادس عبر العصور -.المطبعة الرسمية 111-.ص.
AR-2699
الطويلي (أحمد)
رمضان بتونس وفي كتب التراث-.تونس:الشركة التونسية للنشر و تنمية فنون الرسم259-.1021،ص.
AR-1720
الطويلي ( أحمد)
زين العابدين السنوسي-.تونس :دار سحنون210-.2881,ص.
AR-9808
الطويلي (أحمد)
الصداق القيروان-.تونس:أليف[:د.ت] 204-.ص.
AR-2175
الطويلي (احمد)
صفحات من تراثنا الحضاري -.تونس :المطبعة الرسمية240 -.1004 ,ص.
AR-2418
الطويلي (أحمد)
ضواحي تونس الشمالية و الجنوبية :حلق الوادي ،قرطاج ،سيدي بوسعيد ،المرسى ،رادس ،حمام األنف -.تونس :د.ن-.1009،.
211ص.
AR-1851
الطويلي (أحمد)
الطاهر الحداد:رائد الحداثة في العالم العربي-.تونس[:د.ن]ة19-.1002ص.
AR-2155
الطيب (دمحم سليمان)
موسوعة القبائل العربية  :بحوث ميدانية وتاريخية -.القاهرة :دار الفكر العربي20 -.1005 ،مج.
AR-2155
الطيب (دمحم سليمان)
موسوعة القبائل العربية :بحوث ميدانية و تاريخية -.القاهرة :دار الفكر العربي20 -.1005 ,ج.
AR-1724
الطيبي ( أمين توفيق)
دراسات و بحوث في تاريخ المغرب واألندلس -.دار سحنون 1 -.2881,ج410،ص.

 ظ-AR-2452
الظفيري (مريم دمحم صالح)
موقف الشريعة اإلسالمية من مشكلة ندرة المياه -.دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث559-.1009 ،ص.

ع -AR-1704
العابدي (دمحم العلوي)
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األحوال الشخصية و الميراث في الفقه المالكي  -.تونس :دار سحنون 114 ،2884,ص.
AR-2297
عباس (إحسان)
معجم العلماء و الشعراء الصقليين -.-بيروت:دار الغرب اإلسالمي194-.2884،ص
AR – 9947
عباسي (عبد الجبار)
الكتابات البربرية في إطار ّ
الفن الجداري الصحراوي :دراسة أثرية لمجموعة من الكتابات الصخرية في محيطها الطبيعي واألثري
بالتاسيلي نازجو -.الجزائر :موفم للنشر 114 -.1020 ،ص.
AR –2545
عباس (دمحم الهاشمي)؛القليبي (الشاذلي) تقديم.
بورقيبة ونويرة  :ذكريات ومذكرات – .تونس :ميدياكوم.1020 ،ـ  4ج.
AR-2099
عبد هللا (حسن دمحم)
الحركة المعمارية في زنجبار -.2999-2911أبو ظبي:المجمع الثقافي182-.1002،ص.
AR 1857
عبد الحفيظ منصور
رصيد مكتبة حسن حسني عبد الوهاب.
مقتطف 42
عبد الرحمان(غازي)
تطور السوق العالمي للسجاد التقليدي و الكليم و تحديات القرن القادم تحليل آلخر التغيرات في أهم األسواق المستوردة و األسواق
الجديدة 15,نوفمبر  10-.2888ص.
AR-2151
عبد الرحمان المسلّم (عبد العزيز)
األزياء والزينة في دولة اإلمارات العربية المتحدة :مدخل للدراسة الميدانية -.أبو ظبي  :نادي تراث اإلمارات  91 -.ص.
AR-1865
عبد الرزاق كرباكة
( 25-2802مارس :)2845حياته-تراثه-.تونس:المركز الوطني لالتصال الثقافي100-.2888 ،ص.
AR-2150
عبد الغني إبراهيم ( عبد العزيز)
من وثائق األرشيف المصري في تاريخ الخليج وشبه الجزيرة العربية -.العين  :مركز زايد للتراث والتاريخ 401 -.1002 ،ص.
AR- 4644
عبد الفتاح (فتحي)
معالم الثقافة اإلسالمية في القرنين األولين من الهجرة-.دار الكتب العلمية.
AR-2094
عبد المطلب (رفعت فوزي)
األم لإلمام دمحم بن إدريس الشافعي -.104-250المنصورة:دار الوفاء22-.1004،ج.
AR-2309
عبد اللطيف دندش (عصمت)
األندلس في نهاية المرابطين و مستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني520:هـ 544هـ2224/م 2252م :تاريخ سياسي
وحضاري -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي514-.2899،ص
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AR-9164
عبد المنعم (جمال عبد الناصر) دراسة و تحقيق
الكامل في أصول الدين ألبن األمير في اختصار الشامل في أصول الدين إلمام الحرمين الجو يني-.تونس:دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع و الترجمة1-.1008:مج.
AR-1841
عبد المولي (دمحم أحمد)
مغربيات في مشرقيان:دراسات في التاريخ و الحضارة في العصر العباسي-.إسكندرية:مؤسسة شباب الجامعة282-.2880،ص.
AR-2170
عبد المولى (محمود)
المدرسة الحربية بباردو -.تونس 104 -.1001 ,ص.
AR-1890
عبد الوهاب (حسن حسني)
خالصة تاريخ تونس-.دار الجنوب للنشر تونس 284 ،ص.
AR –2648
عبعاب (عبد هللا)
شهادة للتاريخ :مذكرات -.صفاقس :مطبعة التسفير الفني440 -.1020 ،ص.
AR-1946
عبيد (خالد)
الطاهر صفر  -.2841-2801تونس :المطبعة الرسمية1004،
AR-2255
عبيد (هشام)؛ عمران (كمال) تقديم
تونس و أولياؤها الصالحون في مدونة المناقب الصوفية -.تونس :مركز النشر الجامعي581 -.1004 ,ص.
AR-1773
العبيدي ( الهادى)
ألوان أدبية -.تونس :ميدياكوم 155-.1000,ص.
AR-2162
عثمان (أروى)
قراءة في السردية الشعبية اليمنية (  10حكاية شعبية) -.صنعاء :بيت الموروث الشعبي141 -.1004 ,ص.
مقتطف 14
عثمان (ع ّمار)
سيدي موسى الجمني ومدرسة الجبل بمطماطة :دراسة تاريخية وأثرية – .مقتطف من المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية.
مقتطف 19
عثمان (ع ّمار)
عبد هللا بن الزبير بين الواقع واألسطورة – .مقتطف من مجلة القلم .
ع  21 .ـ  – . 1004ص.ص .11-10
AR-1900
عثمان (نجوى)
مساجد القيروان-.دمشق:دار عكرمة424-.1000،ص.
AR-1897
العثماني (علي)
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ّ
الحطاب2111-412(:م)-.تونس:المطبعة العصرية.
سيدي علي
AR-2424
عثمان (عمار)
صورة البطل في التاريخ اإلسالمي بين الواقع و المتخيل:عبد هللا بن الزبير نموذجا -.صفاقس :التسفير الفني211-.1009 ،ص.
مقتطف 19
عثمان (ع ّمار)
المسلمون واليهود خالل العصر الوسيط  :أيّة عالقة .ـ مقتطف من مجلة القلم.
ع  – . 1008 – 29 – 21 .ص.ص .45 – 40
ع  18 .ـ  – . 1008ص.ص .280 – 244
AR-2118
العجابي (حامد)
المهدية والمنصورية عاصمتان في العهدين الفاطمي والصنهاجي-.تونس:دار الشباب للنشر والتوزيع212-.1005،ص.
AR-1922
العجابي (حامد)
وطن ماطر:نشأة مدينة ومدونة:أعالم و معالم-.2854-2954:تونس:الشركة التونسية للنشر و تنمية فنون الرسم-.1001 ،
119ص.
AR-2133
العجيلي (التليلي)
صدى حركة الجامعة اإلسالمية في المغرب العربي  -.2829-2914 :تونس  :كلية اآلداب والفنون اإلنسانية بمنوبة ؛ دار الجنوب
للنشر 284 -.1002 ،ص..
مقتطف 49
عرابي (أسعد)
رواج السجاد التقليدي و الكليم في العالم و دوره في التعريف بصور من التراث الحضاري اإلسالمي جماليات صناعة السجاد
اإلسالمي و تأثيرها علي الفن المعاصر 15 ,نوفمبر 11-.2888ص.
AR-1853
العرب و السياسة :يوميات على حبر العبور-.تونس :مؤسسات بن عبد هللا للنشر و التوزيع[د.ت414-.].ص.
AR- 2472
العروي (عبدهللا)
مجمل تاريخ المغرب -.المغرب :المركز الثقافي العربي 481-.1008 ،ص.
AR-2371
العريس (دمحم)
موسوعة شعراء العصر العباسي -.بيروت :دار اليوسف184-.1005،ص.
AR –2542
ّ
العزابي (دمحم التيجاني)
تاريخ السكك الحديدية بتونس – .تونس :اتصاالت وإعالمية 141 -,1001 ،ص.
AR –9997
العزاوي (قيس جواد)
الدولة العثمانية :قراءة جديدة لعوامل االنحطاط -.بيروت :الدار العربية للعلوم 111 -.1001 ،ص.
AR-2285
عزونة (جلول)
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ديوان سيدي بن عروس-.تونس:دار سحر للنشر252-.1001،ص.
AR-2230/AR-1852
عزيز (عبد الكريم)
نضال شعب أبي :تونس  -.2854-2992تونس :مركز النشر الجامعي414 -.1005 ,ص.
AR-1847
عصر المنصور الموحدي أو الحياة السياسية و الفكرية و الدينية في المغرب من سنة  590إلى سنة -.585المغرب:دار التأليف
والنشر السلطانية[،د.ت]
AR-2256
عقون (العربي)
المؤرخؤن القدامى :غايوس كريسبوس سالوستيوس ( 15-94ق.م ).و كتابه :حرب يوغرطة -.عين مليلة :دار الهدى-.1004 ,
281ص.
AR-2192
العلم التونسي -.تونس :دار أليف للنشر19 -.1004 ,ص.
AR-1708
العلوي (عبد هللا بنصر)
أبو سالم العياشي المتصوف األديب -.دار سحنون 545-.2889,ص.
AR – 9942
عليّة الصغير (عميرة)
فصول في التحرر االجتماعي والوطني من تاريخ تونس المعاصر -.تونس  :المغاربية للطباعة وإشهار الكتاب141 -.1020 ،ص.
AR-1898
علي (جواد)
المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم -.طبعة ثانية-.بغداد:جامعة بغداد20-. 2881،مج.

مقتطف41
العلي الصباح (ألطاف سالم)
السدو والحياكة البدوية للكويت  -تراث حي.
AR-1760
عماد الدين (إدريس)
تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب -.دار الغرب اإلسالمي 928-.2895,ص
AR-1836
العمارة اإلسالمية في عصر المعني في ابنان:جامع سلطان البر األمير فخر الدين عثمان بن معن في دير القمر-.بيروت:دار النهضة
العربية للطباعة و النشر241-.2895 ،ص.
AR-2113
العمارة والعمران في القرن-.12المجلس األعلى للثقافة411-.1000،ص.
AR-2076
عمامو (حياة)
أسلمة بالد المغرب إسالم التأسيس من الفتوحات إلى ظهور النّحل-.تونس :دار أمل للنشر والتوزيع240-.1004 ،ص.
AR-1812
عمامو (حياة)
إسالم التأسيس ببالد المغرب من الفتوحات إلى ظهور النحل-.تونس:دار الجنوب للنشر210-.1002،ص.
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AR-1808
عمران (كمال)
اإلنسان و مصيره في الفكر العربي اإلسالمي الحديث-.تونس :المؤسسة العربية للتوزيع ،منوبة :كلية اآلداب1-.1002،مج.
AR-9004
عمران (دمحم سعيد)
اإلمبراطورية البيزنطية و حضارتها-.دار النهضة العربية 181 ،ص.
AR-2177
عمران (دمحم الناصر)
مبادئ في تأليف الخرائط -.تونس :مركز النشر الجامعي119 -.1002 ,ص.
AR-2395
العمراني (طارق)
قراءات الكتاب األثري والتاريخي أنموذجا -.تونس د.ن104-.1009،.ص.
AR-2153
العمراني (دمحم)
حواضر األندلس بين االنتفاضة والثورة خالل العصر المرابطي  :في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميالدي -.الرباط  :دار
أبي رقراق للطباعة 211 -.1004 ،ص.
AR-2287
عناية (عزالدين)
االستهواد العربي في مقاربة التراث العبري-.ألمانيا:منشورات الجمل101-.1004،ص.

TH-72
العودي (رجاء) :الدوالتلي (عبد العزيز)
ديوان النقائش اإلسالمية في العهد الحفصي-.تونس:كلية العلوم اإلنسانية1-.2899،مج(-..شهادة الكفاءة في البحث)
AR-2434
العودي عدوني (رجاء)؛ التميمي (عبد الجليل) تقديم
نقائش المنازل بالمدينة العتيقة بصفاقس -.تونس :مؤسسة التميمي والمعلومات214-.1004 ،ص.
AR-1896
العولمة و التنمية المستديمة -.أي هيئات للضبط -.وهران:المركز الوطني للبحوث األنتروبولوجية واالجتماعية والثقافية،
2889
AR- 4694
العيادي(أحمد مختار)
في التاريخ العباسي و الفاطمي-.دار النهضة العربية 111 ،ص.
AR-1770
العياشي ( أبي سالم)
إتحاف األخالء -.دار الغرب اإلسالمي 111-.2888,ص.
AR-2072
العياشي (مختار)
الزيتونة والزيتونيون في تاريخ تونس المعاصر (-.)2859-2991تونس:مركز النشر الجامعي-جامعة الزيتونة418-.1001،ص.
AR-2122
عيسى (لطفي)
المتصوفة( :االنعكاسات السياسية و الحراك االجتماعي) من القرن 20م إلى القرن 21م - .تونس :مركز النشر الجامعي،
مغرب
ّ
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 454- ,1005ص.

غ -AR-2480
غانم (دمحم الصغير) ،بلعابد (زينب)
سيرتا النوميدية :النشأة و التطور-.الجزائر :دار الهدى111-.1009 ،ص.
AR-2201
غانم (دمحم الصغير)  ,سالطنية (عبد المالك) بلعابد (زينب)  ,ديلمي (نادية)
المعالم الحضارية في الشرق الجزائري  :فترة فجر التاريخ -.عين مليلة  :دار الهدى 109 -.1004 ,ص.
AR-2478
غانم (دمحم الصغير)
مقاالت وآراء في تاريخ الجزائر القديم -.الجزائر :دار الهدى140-.1005 ،ص.
AR-2203
غانم (دمحم الصغير)
المملكة النوميدية و الحضارة البوسنية -.برج الكيفان :شركة دار األمة للطباعة و النشر و التوزيع195 -.2889 ,ص.
AR-2202
غانم (دمحم الصغير)
المملكة النوميدية و الحضارة البونية -.عين مليلة  :دار الهدى 109 -.1004 ,ص.
AR-2479
غانم (دمحم الصغير)
المملكة النوميدية والحضارة البونية -.الجزائر :شركة دار االيمة 195-.2889 ،ص.
AR –9899
غانمي (نعيمة)؛ الخصخوصي (أحمد)
بر الهمامة -.تونس :األطلسية للنشر 154 -. 1020 ،ص.
أغاني النساء في ّ
AR-2693
الغربي (دمحم األزهر)
تونس رغم االستعمار -.تونس :نقوش عربية 144-.1021 ،ص.
AR-2332
غالب (عبد الكريم)
قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي :مغرب األرض و الشعب عصر الدول و الدويالت -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي-.1005،
1مج.
AR-2299
غالب (عبد الكريم)
قصة المواجهة بين المغرب و الغرب -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي141-.1001،ص.
AR-2269
غلوب (ب.ف).؛البندر (دمحم) ترجمة
البحرين:البعثات الدنماركية في دلمون القديمة -.البحرين :المؤسسة العربية للدراسات والنشر199-.1001 ،ص.

ف-AR –9894
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الفائز (رشيدة)
إطاللة على مقبرة قريش بالقيروان" :الجناح األخضر" -.صفاقس :دنيا للنشر والتوزيع] ،د.ت[ 104 -.ص.
AR-1346
الفاسي (الحسن بن دمحم الوزان)؛حجي (دمحم)،األخضر (دمحم) ترجمة
وصف إفريقيا -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي118-.2891،ص
AR-9000
فتوحي(دمحم)
موسوعة أشهر علماء اإلسالم-.دار الصداقة العربية-الجزء األول.
AR-1766
فرانسوا تراون (جان)
المغرب العربي اإلنسان و المجال -.دار الغرب اإلسالمي 515-.2881,ص.
AR-9919
فراوة (عبد العزيز)
قصة حياتي ارويها لألجيال و ألحفادي من مخزون الذاكرة مواكبة للحركة الوطنية و بناء دولة االستقالل -.سليانة :دار سنابل للنشر
و التوزيع211 -.1001 ,ص.
AR-2197/AR-2067
فرتاني (مسعود)
عادات و تقاليد  :جربة ميدون -.تونس  :المغاربية للطباعة و النشر و اإلشهار 41-.ص.
AR-2234
فرحات (ادمون)
القدس في الوثائق الفاتيكانية -.بيروت :دار النهار للنشر -المركز الكاثوليكي لإلعالم -المؤسسة الجامعية لإلنماء و اإلعالم-.2882 ,
192ص.
AR-2366
فرحات (يوسف) ،عيد (يوسف)
معجم الحضارة األندلسية -.بيروت :دار الفكر العربي411-.1000 ،ص.
AR-2467
فرغلي (إبراهيم)
تونس من الفتح اإلسالمي حتى سقوط دولة األغالبة  184-15(:ه808-484/م) :دراسة في تاريخها السياسي و الحضاري-.
القاهرة :العربي للنشر والتوزيع159 ،ص.
AR-2459
فرفور (عبد الرحمان)
النشاط الثقافي في دولة اإلمارات العربية المتحدة عام  -.2884دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث120-.2885 ،ص.
AR-1844
فضالة الخوان في طيبات الطعام و األلوان :صورة في فن الطبخ في األندلس و المغرب في بداية عصر بني مرين-.بيروت:دار
الغرب اإلسالمي2894،
AR- 4699
الفكون(عبد الكريم)
منشورات الهداية-.دار الغرب اإلسالمي 111 ،ص.
AR-2691
فليس (فوزي)
عائالت بنزرت :تاريخها ومشاهيرها -.تونس 114 -.1021 ،Print copy :ص.
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AR-2232
الفندري (منير) ترجمة؛ بن طاهر (جمال) تقديم و تعليق
طبيب المحلة :البالد التونسية فيما بين  2949-2941من خالل رسائل الطبيب األلماني -.تونس :مركز النشر الجامعي-.1001 ,
198ص.
AR-1699
فنطر (دمحم حسين)
الحرف و الصورة في عالم قرطاج :أليف 111-.2888,ص.
AR-2390
فنطر (دمحم حسين)
التربية والثقافة في قرطاج-.تونس:جريدة الحرية249-.1009،ص.
AR-1833
فنون الشرق األوسط في الفترات الهيلينستية-المسيحية-الساسانية-.القاهرة:دار المعارف244-.2882،ص.
AR-1928
الفهري ( عبد الحميد)
لمحات عن تاريخ هرقلة -.وزارة الثقافة.
AR-2111
فوزي(فاروق عمر)
التدوين التاريخي عند المسلمين-.دبي :مركز زايد للتراث والتاريخ499-.1004 ،ص.
AR 2428
فيرني (روبير)؛ ولد دمحم نافع (بوبة)
االركيولوجيا في إفريقيا الغربية :الصحراء والساحل -.نواكشوط( :د.ن110-.1001 ،).ص.
AR –9884
الفياللي (مصطفى)
موائد االنشراح -.تونس :دار تونس للنشر 284 -.1020 ،ص.

ق-AR-2421
القادري (صالح)
الدولة والمجتمع :بين عالمية المقاربة و خصوصية التجربة التونسية -.تونس :جريدة الحرية 299 -.1009ص.
AR-2190
قازان (وليم)
المسكوكات اإلسالمية :مجموعة خاصة -.بيروت :بنك بيروت198 -.2891 ,ص.
U-155
القاموس الجديد األلفبائي-.تونس :سراس للنشر2041-.1001،ص.
U-148
القاموس :عربي-فرنسي :قاموس عام لغوي-علمي يتضمن المصطلحات العلمية و الرياضية و الفيزيائية و الكيميائية و المعلوماتية و
الهندسية و غيرها -.بيروت :دار الكتب العلمية811 -.1005 ,ص.
AR-2677
قانياج (جان)؛ بن يوسف (عادل)؛ البواب (دمحم محسن) ترجمة
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أصول الحماية الفرنسية على تونس -. )2992- 2942( :تونس  :برق للنشر والتوزيع591-.1021 ،ص.
AR-9064
القدوري ( أبو الحسن )
موسوعة القواعد الفقهية المقارنة :التجريد ،المجلد-.21-1دار السالم.
AR-2671
القدومي (فاروق)
مسار الثورة وثوابتها الوطنية – .تونس :دار حسين للنشر والتوزيع’ 411 – 1022ص.
AR-4679
القرافي ( بدر الدين )
توشيح الديباج و حلية االبتهاج-.دار الغرب اإلسالمي 111 ،ص.
AR-1906
قرامي ( آمال )
قضية الردة في الفكر اإلسالمي الحديث-.تونس :دار الجنوب للنشر211-.2884 ،ص(-.معالم الحداثة)
AR- 2696
قريعة (عامر)
مراحل الحكم في تونس منذ  2854إلى ما بعد الثورة  24جانفي  :1022عالقة الوالي بمواطني الجهة :رسائل وخواطر -.تونس:
مطبعة ّ
فن الطباعة 184 -.1021 ،ص.
AR-1981
قرين(ه)
العلماء التونسيون -.المجمع التونسي بيت الحكمة ،دار سحنون للنشر و التوزيع.
AR-2365
القزويني (زكرياء بن دمحم بن محمود)
آثار البالد وأخبار العباد -.بيروت :دار صادر441-.2899 ،ص.
AR-9004
القسنطيني(أحمد)
كتاب الوفيات-.دار اآلفاق الجديدة ،بيروت.
AR-2240
قطاط (حياة)؛ جعيط (هشام) تقديم
العرب في الجاهلية األخيرة و اإلسالم المبكر -.صفاقس :دار أمل للنشر و التوزيع158 -.1004 ,ص.
AR-4671
القفصي(المنتصر)
نور األرماش في مناقب القشاش-.المكتبة العتيقة ،تونس 595 ،ص.
AR-2685
القالل (رضا) الخراط (فاخر) تقديم
صفاقس  :المدينة البيضاء – .صفاقس :مخبر البحث حول الجهات والموارد التراثية ’ 118 -.2881ص.
AR-2432
قنطرة :التراث المتوسطي تقاطع الشرق و الغرب-.باريس:معهد العالم العربي140-.1009 ،ص.
AR-1767/AR-2336
قوجة (دمحم)
علماء جربة المسمى رسائل الشيخ سليمان بن أحمد الحيالتي الجربي في ذكر علماء جربة و أماكن أضرحتهم و الحوادث التي وقعت
في أيامهم و مجالسهم العلمية-.بيروت :دار الغرب اإلسالمي241-.2889،ص.
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AR-2369
القوزي (دمحم علي) ،حالق (حسان)
تاريخ الشرق األقصى :الحديث والمعاصر -.بيروت :دار النهضة العربية195-.1002،ص.
AR-1748
القيرواني ( أبي دمحم عبد هللا)
النوادر و الزيادات -.بيروت:دار الغرب اإلسالمي25 -.2888,ج.
AR-1756
القيرواني ( أبي دمحم عبد هللا)
كتاب الجامع في السنن و اآلداب-.بيروت :دار الغرب اإلسالمي 414-.2880,ص.
AR-1759
القيرواني (حسن)
أنموذج الزمان-.بيروت :دار الغرب اإلسالمي 411-.2882,ص.
AR-2157
القيرواني (الرقيق) ؛ الكعبي (المنجي)
تاريخ إفريقية والمغرب  :قطعة منه تبدأ من أواسط القرن األول إلى أواخر القرن الثاني الهجري -.تونس  :الدار العربية للكتاب،
 114 -.1005ص.
AR-9404
القيرواني ( دمحم الجودي )
تاريخ قضاة القيروان -.تونس :بيت الحكمة.
AR-2439
القيم الحضارية في السنة النبوية:ندوة علمية دولية ثالثة عقدت في رحاب كلية الدراسات اإلسالمية و العربية بدبي -.دبي:مركز جمعة
الماجد للثقافة و التراث 1-.1004 ،ج.
مقتطف 47
القيم (علي)
السجاد و الكليم في سوريا 15,نوفمبر  9-.2888ص

ك -مقتطف 48
كاتب (مهدي)
الوضع الحالي للسجاد التقليدي و الكليم في إيران من الندوة الدولية األولي حول موضوع السجاد التقليدي (الزربية) و الكليم في
العالم اإلسالمي  :الماضي و الحاضر واألفاق المستقبلية لهذا التراث مع المتغيرات 15,نوفمبر  44-.2888ص
AR-1814
الكاند هولي (دمحم يوسف)،البخاري (هشام)
حياة الصحابة-.بيروت:المكتبة العصرية1-.2888 ،مج.
AR-2351
الكبي (زهير)
موسوعة خلفاء المسلمين -.بيروت :دار الفكر العربي140-.1005،ص.
AR-2679
كتاب مضمار الحقائق و سر الخلالئق ( فقراة حول حملة قراقوش على إفريقية -.تونس :المجمع التونسي للعلوم والألداب والفنون
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"بيت الحكمة" 210-.1021 ،ص.
AR-2286
الكتاب المقدس:أي كتب العهد القديم و العهد الجديد-.لبنان :دار الكتاب المقدس444-.ص.
AR-2139
الكتاني ( الشريف أبي عبد هللا دمحم بن جعفر بن إدريس)
سلوة األنفاس ومحادثة األكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس -.الدار البيضاء :دار الثقافة 451 -.1004 ،ص.
AR-2364
الكتاني (علي المنتصر)
انبعاث اإلسالم في األندلس -.بيروت :دار الكتب العلمية441-.1005،ص.
AR – 9869
الكحالوي (دمحم)
ّ
الفن اإلسالمي :المفهوم ،النشأة والجماليات – .تونس :منشورات كارم الشريف 145 – .1020 ،ص.
AR- 4627
كرد علي(دمحم)
المعاصرون-.بيروت 511 ،ص.
AR-1764
كركر(عصمت الدين)
المرأة في العهد النبوي -.دار الغرب اإلسالمي 190-.2881,ص
AR 2119
كريزر ( كلوس)
معجم العالم اإلسالمي-.المؤسسة الجامعية للنشر.
AR-1924
كريم (عبد الكريم)
رباط الفتح:عاصمة المملكة المغربية-.الرباط:جمعية المؤرخين المغاربة81-.2888،ص.
AR- 4647
كريم (عبد الكريم)
من مظاهر التضامن المغاربي عبر التاريخ-.الدار البيضاء 111 ،ص.
AR – 2578
الكعاك (عثمان)؛ بلحسن (دمحم رؤوف) تحقيق وتقديم
الرحلة الشابية – .)2844( :صفاقس :مطبعة التسفير الفني 244 – .1008 ،ص.
AR-4680/AR-2319
الكعاك (عثمان)
موجز التاريخ العام للجزائر :من العصر الحجري إلى االحتالل الفرنسي -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي144 -.1001 ،ص.
AR-2158
الكعبي (المنجي)
الدولة الطاهرية في خرسان والعراق -.تونس :مركز النشر الجامعي 114 -.1005 ،ص.
AR –9892
الكعبي (المنجي)
موسوعة القيروان  -.تونس]:د .ن[ 141 – .1008 ،ص.
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AR-2107
كمال(أحمد عادل)
أطلس الفتوحات اإلسالمية-.القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع.1005،
AR-9948
كمون (عبد العزيز)
الثقافة العربية الحديثة :عقبات -منطلقات و مكاسب -.تونس :الدار العربية للكتاب95 -.1004 ,ص( -.أنا و األخر).
AR-2265
الكوثري ( دمحم زاهد)
االستبصار في التحدث عن الجبر و االختيار-,القاهرة:المكتبة األزهرية للتراث42-.1005،ص.
AR –9992
كورو (فرانشسكو) ،التليسي (خليفة دمحم) تعريب وتقديم.
ليبيا  :أثناء العهد العثماني الثاني -.تونس :الدار العربية للكتاب 258 -.1001 ،ص.
AR-2450
الكوفي (أبو جعفر دمحم بن سعدان)
الوقف واالبتداء في كتاب هللا عز و جل -.دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث140-.1001 ،ص.

ل -AR-2062
لبيب (علي)
جغرافية السكان :الثابت و المتحول -.تونس  :شمال جنوب 108 -.1001 ,ص.
AR-4641
لبيب ( علي)
قاموس الجغرافيا :عربي-فرنسي-انجليزي.
AR-9099
لبيب ( علي)
جغرافية السكان.
AR – 9864
لبيض (سالم)
األقلية البربرية في تونس – .تونس :المركز العربي للدراسات السياسية واالجتماعية 291 – .1022 ،ص .
AR-1823
لبيض (سالم)
تاريخ شبه جزيرة جربة :من العصور القديمة إلى نهاية االحتالل الفرنسي:دراسة اجتماعية-تاريخية في التاريخ المحلي-.تونس-.
141-.1002ص.
AR- 4644
لبيض (سالم)
تاريخ المجتمع المحلي و ثقافته ( الجنوب التونسي نموذجا )-.منشورات اللجنة الثقافية جرجيس.
AR-2278/AR-2198
لبيض (سالم)
المدينة في المجتمع المحلي  :منتدى" نورا لدين سريب" للتاريخ االجتماعي و الثقافي دورة  -.1004جرجيس :اللجنة الثقافية المحلية
100 -.100 ,ص.
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U – 168
اللّحام (دمحم)
القاموس :عربي-عربي -.بيروت :دار الكتب العلمية 2011 -.1009 ،ص.
AR-1829
لمعي مصطفى (صالح)
التراث المعماري اإلسالمي في مصر-.بيروت:دار النهضة العربية للطباعة142-.2894 ،ص.
AR-2253
اللواتي (حمادي)
أبناء جزيرة جربة في الحركة الوطنية  -.2842-2992تونس :الشركة التونسية لفنون الرسم490 -.ص.
AR-1843
لوثينا (لويس سيكودي)
الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراء-.دمشق.دار سعد الدين40-.2881،ص.
AR-1868
ليسير (فتحي)
قبائل أقصى الجنوب التونسي تحت اإلدارة العسكرية الفرنسية:نجع ورغمة نموذجا-.2818-2992:زغوان:مؤسسة التميمي للبحث
العلمي و المعلومات184-.2889 ،ص.
AR-2322
ليفتسكي (تاديوس)
المؤرخون االباضيون في إفريقيا الشمالية-.بيروت :دار الغرب اإلسالمي111-.1000،ص.
AR-2453
ليونوفيتش (ميخين فيكتور)؛ سطاس (سمير نجم الدين) ترجمة
حلف القواسم و سياسة بريطانيا في الخليج العربي -.دبي:مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث402-.1009 ،ص.

م -AR-1831
ماجد (عبد المنعم)
نظم الفاطميين و رسومهم في مصر-.القاهرة[:د.ن]1-.2815،مج
AR-1296
الماجري (االزهر)
قبائل ماجر و الفراشيش خالل القرنين الثامن عشر و التاسع عشر في جدلية العالقة بين المحلي و المركزي -.تونس  :كلية اآلداب
والفنون و اإلنسانيات بمنوبة 589 -.1005 ,ص.
AR-2178
الماجري (حمدة)
صلحاء القيروان بين الحقيقة و الخيال -.تونس :المطبعة الرسمية190 -.1004 ,ص.
AR – 2583
الماجري (عبد الكريم)
هجرة الجزائريين والطرابلسية والمغاربة الجواونة إلى تونس :)2811-2912( :دراسة تاريخية إلشكالية االستعمار والهجرة
وتشكيل الجاليات المغاربية بتونس وخصوصياتها االجتماعية والقانونية – .تونس  :الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم،
 442 – .1020ص.
AR – 9940

56

المازقي (صالح)
الثورة والدولة -.تونس  :الدار التونسية للنشر 214 -.1022 ،ص.
AR –2584
ّ
ّ
الماطري (محمود)؛ الساحلي (حمادي) تعريب؛ قلوز (عز الدين) تقديم.
مذكرات مناضل – .تونس  :دار الشروق 182 – .1005 ،ص.
AR-1057
المالكي (أبو بكر عبد هللا بن دمحم)؛البكوش (بشير) تحقيق؛المطوي (دمحم العروسي) مراجعة
كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية و زهادهم و نساكهم و سير من أخبارهم و فضائلهم و أوصافهم -.بيروت:
دار الغرب اإلسالمي1-.2884،ج.
AR-2350
مؤنس (حسين)
التاريخ والمؤرخون :دراسة في علم التاريخ -.القاهرة :دار الرشاد148-.1002 ،ص.
AR-2348
المؤنس (حسين)
فتح العرب للمغرب-.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،د.ت151-..ص.
AR-2358
مؤنس ( حسين)
موسوعة تاريخ األندلس :تاريخ و فكر و حضارة وتراث -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،د.ت1-..ج.
AR-2141
مؤنس (حسين)
موسوعة تاريخ األندلس :تاريخ وفكر وحضارة وتراث -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية 1 -.2884 ،مج.
AR-2391
المتاحف والحضارة والتنمية:عمان:المملكة األردنية الهاشمية  10-14نيسان -.2884عمان:دائرة اآلثار العامة في المملكة األردنية
الهاشمية448-.2885،ص.
AR-2283
متحف البحرين الوطني-.البحرين :متحف البحرين الوطني44-.ص.
AR-2112
متز (أدم)
الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري-.القاهرة:دار الفكر العربي1-.2888،ج
AR-1909
المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني :دراسة إستراتيجية :ملخص-.تونس:اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -.تونس :وزارة البيئة
14-.1001ص.
AR-2233
مثناني (رضا)
مجتمع المعلومات و التنمية أية عالقة -.تونس :مركز النشر الجامعي481 -.1004 ,ص.
AR-2324
مجاهد (زكي دمحم)
األعالم الشرقية :في المائة الرابعة عشرة الهجرية -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي1-.2884،مج.
AR -9161
المجدوب ( عبد العزيز )
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الصراع المذهبي بافريقية إلى قيام الدولة الزيرية -.تونس:دار سحنون 128-.1009:ص.
AR-2678
المجمع التونسي للعلوم واللألداب والفنون
الموسوعة التونسية -.تونس :المجمع التونسي للعلوم والألداب والفنون بيت الحكمة1-.1021 ،ج.
AR-9092
االجتهاد و قراءات النص الديني في العصر الحديث-.جامعة  1نوفمبر بقرطاج.
AR-1702
المحجوبي (علي)
جذور الحركة الوطنية التونسية-.تونس :دار سحنون 115-. )2814-2804(,ص.
AR-1914
المحجوبي (عمار)
والية إفريقيا من االحتالل الروماني إلى نهاية العهد السوري ( 244ق.م-.).تونس:مركز النشر الجامعي 101-.1002ص.
AR-2425
المحجوبي (عمار)
والية إفريقيا من االحتالل الروماني إلى نهاية العهد السويري ( 244ق.م 115-.م -.).تونس :مركز النشر الجامعي-.1002 ،
101ص
AR-2292
محفوظ (دمحم)
تراجم المؤلفين التونسيين -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي4-.2891،ج.
AR-2500
دمحم الطاهر (عبد الباري):تمام(أحمد عبد الفتاح) تحقيق
حياة الصحابة للعالمة الشيخ دمحم يوسف الكاند هلوي-.القاهرة:دار السالم للطباعة و النشر والتوزيع 811-.1020:ص.
AR-4860
دمحم عيسى (احمد) إعداد؛ إحسان اوغلى (اكمل الدين) تقديم
مصطلحات الفن اإلسالمي :معجم مشروح مصور -.استانبول :مركز األبحاث التاريخ و الفنون و الثقافة اإلسالمية-.2884 ,
284ص.
AR – 2904
مخلوف (دمحم)
المازرية :رسالة في فضيلة الطبّ والمستشفيات وذكر من اشتهر بالطب عند العرب -.تونس :دار بريق للنشر والتوزيع-.1022 ،
 228ص.
AR – 9918
المديني (توفيق)
تاريخ المعارضة التونسية من النشأة إلى الثورة( :األحزاب القومية واليسارية واإلسالمية) -.تونس :مسكيلياني للنشر والتوزيع،
 599 -.1021ص.
AR-1920

المرابط (رياض) -شابطو الرمادي (منيرة)
مدونة مساجد جربة-.تونس :المعهد الوطني للتراث412-.1001 ،ص.
AR-2352
المراكشي (أبو دمحم عبد الواحد بن علي)
المعجب في تلخيص أخبار المغرب -.بيروت:المكتبة العصرية101-.2891،ص.
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AR – 9995
المرزوقي (إلهام) ،قرامي (آمال) ترجمة.
الحركة النسائية في تونس :في القرن العشرين -.تونس  :دار سيناترا المركز الوطني للترجمة 421 -.1020 ،ص.
AR – 9991
المرزوقي (المنذر) ،الكحالوي (دمحم)
من ضحايا االستثمار االستعماري بتونس :عمال منجم واد معدن ـ غار الدماء ـ مثاال -.تونس :دار نقوش عربية 91 -.1009 ،ص.
AR –9874
مزالي (دمحم)
نصيبي من الحقيقة :وزير أول في رئاسة بورقيبة يشهد -.تونس :دار الشروق 441 -.1001 ،ص.
AR-2171
المزوغي (فوزي)
عمل بنزرت قبيل االحتالل الفرنسي  -.)2992-2955( :تونس  :المغاربية للطباعة و النشر و اإلشهار 254 -1005,ص.
AR-2342
المزي (جمال الدين أبي الحاج يوسف)؛ معروف (بشار غوار) تحقيق وتعليق
تهذيب الكالم في أسماء الرجال -.بيروت :مؤسسة الرسالة15-.2895،ج.
AR-1838
مزين (دمحم)
فاس و باديتها:مساهمة في تاريخ المغرب السعدي 2548م2411-م-.الرباط:منشورات كلية اآلداب و العلوم-.2894،ج( -1.سلسلة
رسائل وأطروحات.)21،
AR – 9994
المستيري (أحمد)
شهادة للتاريخ  :ذكريات وتأمالت وتعاليق حول فترة من التاريخ المعاصر لتونس والمغرب الكبير ( )2880-2840وثورة -1020
 -.1022تونس :دار الجنوب 118 -.1022 ،ص.
AR –9816
مشرفية (مديحة)
المدارس الحرة الفرنسية في البالد التونسية )2994/95-2954/55( :تونس :مسكيليني للنشر] ،د .ت[ 128 -.ص.
AR-2276
مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية:المرحلة األولى  2421-2424ه-.المملكة العربية السعودية:دار الملك عبد العزيز-.
211ص.
AR-9007
المصري(حمد بن دمحم)
الدرة المكللة في فتح مكة المشرفة المبجلة-.مكتبة الثقافة الدينية 291 ،ص.
AR- 1829
مصطفى( صالح لمعي)
التراث المعماري اإلسالمي-.بيروت :دار النهضة العربية
AR-2661
مصمولي (دمحم)
ها أنت ...أيتها الثورة – .تونس  :الدار التونسية للكتاب218-.1021،ص.
AR-2354
المطوي (دمحم العروسي)
الحروب الصليبية في المشرق و المغرب -.طبعة جديدة و منقحة -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي122-.2891،ص.
AR-2331
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المطوي (دمحم العروسي)
السلطنة الحفصية :تاريخها السياسي و دورها في المغرب اإلسالمي -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي904-.2894،ص.
AR-2460
المطيري (شيخة)؛ رشيد (هارون هانم) مراجعة و تقديم
ديوان مرسى الوداد -.دبي :مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث55-.1008 ،ص.
AR-2187
المعالج (عبد القادر)
الصحافة النسائية في تونس -.تونس  :الوكالة المتوسطية للصحافة 84 -.ص.
AR-1825/AR-4692/AR-2328
معجم أعالم األباظية :من القرن األول الهجري إلى العصر الحاضر -.بيروت:دار الغرب اإلسالمي1-.2888،مج.
AR-2130
معجم تاريخ مصر ( :من الفتح العربي إلى نهاية عهد السادات  -.تونس  :مؤسسة سعيدان 150 -.2881 ،ص.
AR-2119
معجم العالم اإلسالمي-.بيروت:المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع121-.2989،ص.
U-157
معجم العلماء و المشاهير الذين أفردوا بتراجم خاصة -.أبو ظبي:هيئة أبو ظبي للثقافة و التراث.1008 ،
AR-1828
معجم مصطلحات العمارة و الفنون اإلسالمية-.مصر:مكتبة مد بولي811-.1000،ص.
U – 174
معجم...
المنجد الوسيط في العربية المعاصرة -.بيروت :دار المشرق 2249 -.1001 ،ص.
AR-2337
معروف (بشار عواد) ،رؤوف (عماد عبد السالم) تحقيق و ضبط و تعليق
كتاب الحوادث لمؤلف من القرن الثامن الهجري :وهو الكتاب المسمى وهما بالحوادث الجامعة والتجارب النافعة والمنسوب البن
الفوطي -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي450-.2881،ص.
AR-1750
معروف (بشار عواد )
كتاب الحوادث -.دار الغرب اإلسالمي 450-.2881,ص.

مقتطف97
معروف (نزيه)
الزربية (السجاد) كمحور أولوي سياسات التنمية في الدول األعضاء 15,نوفمبر 1-.2888ص.
AR-2223
معروف (نزيه طالب) إعداد؛ إحسان وغلي (إكمال الدين) تقديم
زخارف الحرف اليدوية في العالم اإلسالمي االرابسك -.استانبول :مركز األبحاث للتاريخ و الفنون و الثقافة اإلسالمية ( ارسيكا),
400 -.2881ص.
AR-2224
معروف (نزيه طالب) إعداد؛ إحسان وغلي (إكمال الدين) تقديم
المشربيات و الزجاج المعشق في العالم اإلسالمي -.استانبول  :مركز األبحاث للتاريخ و الفنون و الثقافة اإلسالمية ( ارسيكا),
410 -.2880ص.
AR-1715
المعطاني ( عبد هللا سالم)
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قراءة جديدة للموشحة األندلسية  -.دار سحنون222-.1000,ص.
AR –9906
المغربي (أبو العبّاس أحمد التادلي) ،الكحالوي (دمحم) تحقيق ،بن عام (توفيق) تقديم
مناقب السيدة عائشة المنوبية -.تونس :منشورات كارم الشريف 110 -.ص.
AR-1807
المغيّبون في تاريخ تونس -.المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون :بيت الحكمة101-.2888،ص
AR-9049
المقدسي(البشاري)
أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم-.مكتبة مدبولي القاهرة.
AR-4688
المقدسي(إبراهيم)
فضائل بيت القدس-.بيروت:دار الكتب العلمية 545 ،ص.
AR-291
المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي)
المواعظ واالعتبار بذكر الخطط و اآلثار المعروف بالخطط المقريزية -.القاهرة :مكتبة مدبولي1-.2881،ج.
AR-1749
المقريزي (تقي الدين)؛اليعالوي (دمحم) تحقيق
كتاب المقفى الكبير -.ط.ثانية -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي9-.1004،ج.
AR-2440
المكناسي (أبو عبدهللا دمحم بن عبد هللا)؛ الكثيري (نعيم عبد العزيز سالم بن طالب)
مجالس القضاة والحكام و اإلعالم -.دبي:مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث1-.1001 ،ج.
AR-2167
المكناسي (دمحم بن عبد الوهاب)
رحلة المكناسي -.ابوظبي  :دار السويدي للنشر و التوزيع 410 -.2895 ,ص.
AR-2675
المكني (عبد الواحد)  ،العباسي (حسين)
تقديم فرحات حشاد :المؤسس الشاهد القائد الشهيد – صفاقس :حامد للنشر والتوزيع 400-.1021ص.
AR-2405
المكني (عبد الواحد)
النخب االجتماعية التونسية :زمن االستعمار الفرنسي (:)2854-2992األشراف و البلدية مثاال-.صفاقس :منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية158-.1004،ص.
AR-2176
المكي (سالم)
االقتصاد في مقدمة ابن خلدون بين النظرية و الواقع -.تونس :المطبعة الرسمية104 -.1004 ,ص.
AR-2692
المليح الواكدي (جليلة)
زعيم الشباب علي البلهوان :حياته وآثاره -.تونس :مركز النشر الجامعي 429 -.1021 ،ص.
AR-1768/AR-1846
الممي (حسن)
أهل الذمة في الحضارة اإلسالمية-.بيروت:دار الغرب اإلسالمي288-.2889،ص
U-147
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المنجد في اللغة العربية المعاصرة -.طبعة ثانية -.بيروت :دار المشرق2442 -.1002 ,ص.

U-27
المنجد في اللغة و األعالم.
AR-2100
من جهود شيوخ الزيتونة في التحذير من األحاديث الضعيفة والموضوعة-.بيروت:دار ابن حزم85-.1004،ص.
AR-1696
المندوبية الجهوية للثقافة الكاف
ملتقى اإلمام األبي للفكر المستنير 18,ماي  94-.2888ص .
AR –9874
المنصر (عدنان)
الدر ومعدنه :الخالفات بين الحزب الدستوري والحركة النقابية في تونس ( :)2819-2814جدلية التجانس والصراع -.تونس:
ّ
المغاربية للطباعة وإشهار الكتب 214 -.1020 ،ص.
AR – 9946
المنصر (عدنان)
موسم الهجرة إلى الكرامة :مقاالت من الثورة التونسية (جانفي-أفريل  -.)1022تونس :المغاربية لطباعة وإشهار الكتاب-.1022 ،
248ص.
AR-2145
المنصور (دمحم) ؛ حبيدة (دمحم) ترجمة
المغرب قبل االستعمار :المجتمع والدولة والدين ( -.)2181-2911الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي188 -.1004 ،ص.
AR-2080
المنصوري (دمحم الطاهر)
الحياة الدينية في بيزنطة من االنبعاث إلى القطيعة مع روما-.تونس:دار أمل للنشر والتوزيع95-.1001،ص.
AR-1736
المنظمة الدولية لليونسكو
أشغال ملتقى بناء المغرب العربي -.مركز الدراسات االقتصادية140-.2891,ص.
AR-1735
المنظمة الدولية لليونسكو
أشغال ندوة سياسة العلوم االجتماعية في العالم العربي -.مركز الدراسات االقتصادية 1,مارس 44-.2894ص.
AR – 9988
منظمة مراسلون بال حدود؛ بيرو (جيل) مقدمة؛ الفندري (خليل) ،همامي (عفاف) ،معاج (ندى) ترجمة.
الكتاب األسود -.تونس  :ر.م.ر للنشر؛ صفاقس :دار دمحم علي الحامي للنشر 125 -.1022 ،ص
AR-2698
المنيسي (مبروكة)
رسالة حسن الحط على توهم االتجاج عندنا بالخط لشيخ اإلسالم دمحم بيرم الثاني-.أبو ظبي:نادي تراث اإلمارات204-.1021،ص-..
(كتاب تراث)
AR-9986
موسى (آمال)
بورقيبة و المسالة الدينية -.تونس :سراس للنشر115 -.1004 ,ص.
AR-2310
موسى (عزالدين عمر)
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دراسات إسالمية غرب إفريقية -.-بيروت:دار الغرب اإلسالمي215-.1001،ص.
AR-2356
موسى (عزالدين عمر)
الموحدون في الغرب اإلسالمي :تنظيماتهم و نظمهم -.بيروت:دار الغرب اإلسالمي154-.2882،ص.
AR-2420
موسى دمحم (دمحم)
كشاف الموضوعات لمؤتمرات و مجلة االتحاد العام لالثاريين العرب في عشر سنوات من سنة  2889إلى -.1001القاهرة:االتحاد
العام لالثاريين العرب؛242-.1009ص.
AR-2443
الموسم الثقافي األول -.2885:دبي:مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث219-.2884 ،ص.
AR-2665
الموسوعة التونسية – .تونس :المجمع التونسي للعلوم والآلداب والفنون بيت الحكمة؛ 1ج.
AR – 2535
موسوعة الثقافة التاريخية واألثرية والحضارية – .القاهرة :دار الفكر الغربي. 12 – .1009 ،ج.
AR-2093
الموسوعة الفقهية المقارنة التجريد لإلمام أبي الحسين أحمد بن دمحم بن جعفر البغدادي القدوري -.مصر:دار السالم21-1004،مجلد.
AR-2028
الميار( عبد الحفيظ )
تاريخ واليات شمال إفريقيا الرومانية-.طرابلس ،جامعة الفاتح 104 ،ص.
AR-2229
الميعادي العلوي (فضيلة)
السياسات السكنية و التهيوية بإقليم تونس :مثال أحياء السكن العفوي بالتضامن -دوار هيشر -المنيهلة -.تونس :مركز النشر الجامعي,
181 -.1004ص.
AR-1733
الميز وري ( العروسي)
المدن التونسية :الحمامات -.مركز الدراسات االقتصادية150-.2884,ص.
AR-4042
ميالر( سوزان )
صدفة اللقاء مع الجديد :رحلة الصغار إلى فرنسا-.المغرب :كلية اآلداب.

ن -AR-2330
ناجي (هالل)
ابن البواب...عبقري الخط العربي عبر العصور :مجموعة نفيسة من خطوط ابن البواب -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي-.2889،
241ص.
AR-2295
ناصر (دمحم صالح)،الشيباني (سلطان بن مبارك)
معجم أعالم األباضية من القرن الهجري إلى العصر الحاضر :قسم المشرق  -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي 552-.1004،ص.
AR-2378
الناصري (أحمد)
كتاب اإلستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى -.الدار البيضاء :منشورات وزارة الثقافة واالتصال9-.1002 ،ج.
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AR-4624
النامي (عمرو خليفة)
دراسات عن اإلباضية -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي 191 -.1002 ،ص.
AR-2096
النبراوي (خديجة)
موسوعة أصول الفكر السياسي واالجتماعي و االقتصادي من نبع السنة الشريفة وهدي الخلفاء الراشدين-.مصر:دار السالم-.1004،
5مج.
AR-4677
النجار(عبد المجيد)
المهدي بن تومرت-.بيروت:دار الغرب اإلسالمي 404 ،ص.
AR-1830
النحاس (أسامة)
التصميمات الزخرفية للنقش على الزجاج و السيراميك و الخشب و القماش  :منشأة المعارف القاهرة.
AR-2426
نختغال (غوستاف)
طبيب المحلة في البالد التونسية فيما بين  (2949-2941من خالل رسائل الطبيب األلماني-.).-.تونس :مركز النشر الجامعي،
198-.1001ص.
AR-2341
النخلي (عبد المنعم) ؛الساحلي (حمادي)
آثار الشيخ دمحم النخلي ( :)2948-2814سيرة ذاتية و أفكار إصالحية -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي425-.2885،ص.
AR-2482
ندوة...
القيروان و جهتها :اكتشافات جديدة ،مقاربات جديدة ،مقاالت جديدة:الندوة العلمية الدولية الثانية القيروان  9-4مارس /1004
نصوص جمعها أحمد الباهي -.تونس مسكيلياني للنشر 481-.1008 ،ص.
(AR-2482)4
ندوة...
القيروان و جهتها :دراسات جديدة في اآلثار والتراث :أعمال الندوة العلمية الدولية الثالثة لقسم علم اآلثار  4 -2أفريل /1008
نصوص جمعها النوري بوخشيم ،جعفر بن نصر ،الباهي أحمد -.القيروان :كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،تونس :مركز النشر
الجامعي 411 -.1021 ،ص.
(AR-2482)9
الرابعة (القيروان  4،5و 1ديسمبر /1022نصوص جمعها جعفر بن نصر ،النوري
الجبل والسهل :أعمال الندوة العلمية الدولية ّ
بوخشيم -.تونس :كلية اآلداب والعلوم االنسانية 452 -.1025 ،ص.
AR-2271
ندوة...
ندوة اآلثار في المملكة العربية السعودية:حمايتها و المحافظة عليها:الرياض  29-25رجب  2410ه 11-14/أكتوبر -.2888
الرياض :وزارة المعارف1-.1001 ،مج
AR-1881
ندوة...
ندوة التكنولوجيا في خدمة التراث المخطوط:دار حسين -4-1ماي :2888التقرير العام.
AR-2214
النعماني (شبلى)؛ جمعة (علي) تقديم؛ عامر (يوسف) ترجمة
دائرة معارف في سيرة النبي صلى هللا عليه و سلم 1 -.1005 -.ج.
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AR-1827
نعنعي (عبد المجيد)
تاريخ الدولة األموية في األندلس:التاريخ السياسي-.بيروت:دار النهضة العربية للطباعة و النشر[،د.ت545-.].ص.
AR-9986
النفاتي(الطيب)
مجتمع الوطن القبلي زمن اإلستعمار الفرنسي  :دراسة في واقع فقراء األرياف (– .)2854-2992تونس  :كلية العلوم اإلنسانية
واإلجتماعية (د.ت) 421- .ص.
AR-4690
النهدي(عبد القادر)
النور السافر عن أخبار القرن العاشر-.بيروت:دار صادر 441 -.ص.
AR-1961
نوار(عبد العزيز سليمان)
الشعوب اإلسالمية :األتراك العثمانيون-.دار النهضة العربية 581 ،ص.
AR-2394
نويرة (الحبيب)
سنوات المحنة

والكفاح

2845-2815

من

خالل

رسائل

أصحابها-.تونس:دار

سراس

للنشر1-.1001،ج.

AR-2381
النيفر (دمحم توفيق)
الحياة األدبية بإفريقية في العهد الفاطمي-.تونس :مركز النشر الجامعي ،القيروان:منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-.1004 ،
511ص(.ج)2.
AR-1932
النيفر (دمحم المختار)
الشيخ علي النيفر2405-2129 :ه2895-2802/م:حياته وآثاره -.تونس:الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم-.1002،
404ص.

هـ-AR-2397
الهاني (التهامي)
قمودة :تاريخها و أعالمها -.تونس(:د.ن104-.1005،).ص.
AR-4214
هاولز(وليام)
ما وراء التاريخ-.دار النهضة العربية 454 ،ص.
AR-2386
الهرقام (عبد الحفيظ)
تأمالت في عالم االتصال السمعي البصري -.تونس :الدار العربية للكتاب291-.1005 ،ص.
AR –2543
اله ّمادي (عمار)
مالمح الحياة الفكرية اإلسالمية في غهد األغالبة 184-294 :هـ 821-900/م 211 -.ص.
AR – 9869
الهنتاتي (نجم الدين)
إسهامات القيروان العلمية والتقنية :ندوة دولية يومي  14ـ  15أفريل  1008بمركز الدراسات اإلسالمية بالقيروان – .تونس :
جامعة الزيتونة؛ القيروان :وحدة البحث ؛  195 – .1022ص.
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مقتطف 46
الهنتاتي (نجم الدين)
األحباس بإفريقية و علماء المالكية إلى منتصف القرن 4ه21/م-.من الكراسات التونسية-.ع-.2884-.214ص.ص.210-18
مقتطف 10
الهنتاتي (نجم الدين)
الجهاد بين النظرية و الواقع لدى علماء المالكية بإفريقية خالل العهدين األغلبي والفاطمي-.من الكراسات التونسية-.ع-210-248.
-.2885ص.ص10-45.
AR-2066
الهنتاتي (نجم الدين)
المذهب المالكي بالغرب اإلسالمي إلى منتصف القرن الخامس الهجري-الحادي عشر الميالدي-.تونس:تبر الزمان-.1004،
119ص.
AR-2429
الهنتاتي (نجم الدين)؛ موراني (ميكلوش) توطة
دراسات في تاريخ القيروان -.القيروان :منشورات مركز الدراسات اإلسالمية108-.1008 ،ص.
AR – 9980
هنية (عبد الحميد)
تونس العثمانية :بناء دولة والمجال -.تونس :كبر الزمان 114 -.1021 ،ص.
AR-2363
هونكه (زيغريد)؛ بيضون (فاروق) ،دسوقي (كمال) نقل
شمس العرب تسطع على الغرب":أثر الحضارة العربية في أوروبا -.بيروت :دار صادر ،د.ت599-.ص.

و -AR-2212
والتون (ج .مايكل)؛ مصيلحي (محسن) ترجمة
المفهوم اإلغريقي للمسرح :نظرة جديدة إلى التراجيديا -.لندن :المجلس األعلى للثقافة125 -.2889 ,ص.
AR-2361
وصيفي (يونس)
رسائل أحمد بن أبي الضياف السرية إلى محمود بن عباد-.2951-2950:تونس :د.ن254-.1005،.ص.
AR-2338
الوراكلي (حسن)
ياقوتة األندلس :دراسات في التراث األندلسي -.بيروت:دار الغرب اإلسالمي118-.2884،ص.
AR-2085
ورمنقتن (ب.ه)
تاريخ واليات شمال إفريقية الرومانية من دقلديانوس إلى اإلحتالل الوندالي-.طرابلس:جامعة الفاتح244-.2884،ص.
AR-9844
الوريمي بوعجيلة (ناجية)
حفريات في الخطاب الخلدوني:األصول السلفية ووهم الحداثة العربية-.تونس:دار الجنوب للنشر 151-.1009:ص(-.معالم الحداثة).
AR-1725
وزارة البيئة
برنامج العمل الوطني للبيئة و التنمية -.وزارة البيئة 5,جوان 142-.2881ص.
AR-1726
وزارة البيئة
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التقرير الوطني حول وضعية البيئة لسنة  -.2889تونس:وزارة البيئة204-.2889,ص.
AR-669
وصيف شاه(إبراهيم)
مختصر عجائب الدنيا-.دار الكتب العلمية
AR-9401
الواللي ( دمحم بن يعقوب )
مباحث األنوار في أخبار بعض األخيار-.المغرب :كلية اآلداب 141 ،ص.
AR-2311
ولد السعد (دمحم المختار)
الفتاوي والتاريخ:دراسة لمظاهر الحياة االقتصادية و االجتماعية في موريتانيا من خالل فقه النوازل -.بيروت :دار الغرب اإلسالمي،
282-. 1000ص.
AR-4290
ولعلو (فتح هللا)
المشروع المغاربي والشركة األورومتوسطية-.الدار البيضاء:دار توبقال للنشر249-.2881،ص

ي-AR-1816
اليحصبي (أبو الفضل عياض)
كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفي-.بيروت:المكتبة العصرية224-.1002،ص.
AR-4676
اليعقوبي(أحمد)
تاريخ اليعقوبي-.بيروت:دار صادر1 ،ج.
AR-2433
اليعقوبي (مراد)
القبيلة و دولة المدينة في عهد الرسول صلى هللا عليه و سلم -.تونس :كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية501-.1008 ،ص.
AR-1753/AR-2307
اليعالوي (دمحم)
األدب بإفريقية في العهد الفاطمي -.بيروت:دار الغرب اإلسالمي184-.2894،ص.
AR-2241
يعيش (يونس)
علي النوري الصفا قسي :عصره ,حياته ,آثاره -.صفاقس :مكتبة عالء الدين404 -.1004 ,ص.
AR-2211
يلماز (عمر فاروق)؛ السيد (طارق عبد الجليل) ترجمة
السلطان عبد الحميد خان الثاني بالوثائق -.استانبول :دار نشر عثمانلي182 -.ص.
AR –9884
يوسف (ألفة)
حيرة مسلمة :في الميراث والزواج والجنسية المثلية -.تونس :دار سحر للنشر-.1008 ،
AR 1989
يوناواال(حسين)
السلطان الخطاب حياته شعره-.بيروت:دار الغرب اإلسالمي 511،ص.
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