
يفارغویلبب سرھف

لاحر نب ریبزلا أ  .1
 : رئازجلا- .1.ط- .لاحر نب ريبزلا أ / م1940-1889 ةيركفلاو ةيملعلا ةضهنلا دئار : ]عوبطم صن[ سيداب نب ديمحلا دبع مامإلا
.17*24 ؛ .ص173- .2009 ،ىدهلا راد
9789961600221 ك.م.د.ر

900/87/2/1, 900/87/2/2

ينالترولا لیضفلا أ  .2
.17*24 ؛ .ص512- .2009 ،ىدهلا راد : رئازجلا- .1.ط- .ينالترولا ليضفلا أ / ]عوبطم صن[ ةرئاثلا رئازجلا

9789961608500 ك.م.د.ر

900/88/2/1, 900/88/2/2

يفنح .ج أ  .3
 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يفنح .ج أ / رظتني نم مهنمو : ]عوبطم صن[ )يميرك نمحرلا دبع ( دارم يس بيقنلا تاركذم

.17*24 ؛ .ص351- .2010
90037633 ك.م.د.ر

900/376/3/1, 900/376/3/2

ةرمامع حبار يكرت د أ  .4
.ط- .ةرمامع حبار يكرت د أ / ةرصاعملا رئازجلا يف ةيبرعلا ةيمالسإلا ةضهنلا ثعاب : ]عوبطم صن[ سيداب نب ديمحلا دبع خيشلا

- .ENAG editions, 2009 : رئازجلا- .2 .17*24 ؛ .ص322
9789961629017 ك.م.د.ر

900/343/3/1, 900/343/3/2

ةرمامع حبار يكرت د أ  .5
 .1.ط- .ةرمامع حبار يكرت د أ / ]عوبطم صن[ ةثالثلا اھؤاسؤرو )1956-1931( ةيخيراتلا نييرئازجلا نيملسملا ءاملعلا ةيعمج
- .ENAG editions, 2009 : رئازجلا- .17*24 ؛ .ص437
9789961628744 ك.م.د.ر

900/354/3/1, 900/354/3/2

ينارمع دیجملا دبع د أ  .6
 .2010 ،ىدهلا راد : رئازجلا- .1.ط- .ينارمع ديجملا دبع د أ / ]عوبطم صن[ 1962-1954 ةيرئازجلا ةروثلاو رتراس لوب ناج
.17*24 ؛ .ص240-
9789947833186 ك.م.د.ر

900/137/3/1, 900/137/3/2

يتامس ظوفحم د أ  .7
 ؛ .ص229- .2009 ،بلحد تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .يتامس ظوفحم د أ / ]عوبطم صن[ اھروطتو اهتأشن ةيرئازجلا ةمألا

24*17.
9789961611951 ك.م.د.ر

900/12/3/1, 900/12/3/2

رصان حلاص دمحم د أ  .8
.17*24 ؛ .ص468- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .رصان حلاص دمحم د أ / ]عوبطم صن[ رئاصبلا يحو نم
90034033 ك.م.د.ر
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900/340/3/1, 900/340/3/2

يماحملا نادیز ةحبیز أ  .9
 ؛ .ص383- .2009 ،ىدهلا راد : رئازجلا- .1.ط- .يماحملا ناديز ةحبيز أ / ]عوبطم صن[ ةمزألا روذج ينطولا ريرحتلا ةهبج

24*17.
9789947262221 ك.م.د.ر

900/85/2/1, 900/85/2/2

دوعسم دمحأ يلع دیس أ  .10
 : رئازجلا- .1.ط- .دوعسم دمحأ يلع ديس أ / رئازجلا خيرات : ]عوبطم صن[ 1961-1960 ةيرئازجلا ةروثلا يف يسايسلا روطتلا
.17*24 ؛ .ص245- .2010 ،ةمكحلا راد
9789947842638 ك.م.د.ر

900/133/3/1, 900/133/3/2

میركلا دبع يقوش أ  .11
- .2003 ،هموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .ميركلا دبع يقوش أ / ]عوبطم صن[ 1954 ةيرئازجلا ةروثلا يف شوريمع ديقعلا رود

.17*24 ؛ .ص262
9789961667477 ك.م.د.ر

900/39/2/1, 900/39/2/2

ءالضف نسحلا دمحم أ  .12
 .2010 ،هموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .ءالضف نسحلا دمحم أ / سيداب نب ديمحلا دبع مامإلا فقاوم نم : ]عوبطم صن[ تارذشلا
.17*24 ؛ .ص207-
9789961667613 ك.م.د.ر

900/331/3/1, 900/331/3/2

قیدصلا حلاصلا دمحم أ  .13
 دمحم أ / رطاوخ- تايركذ- تاداهش- فقاوم = )شوريرب ( دمحم نروزعإ ديقعلا عم : ]عوبطم صن[ ةروثلا قامعأ يف ةلحر
.17*24 ؛ .ص229- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .قيدصلا حلاصلا

9789961666111 ك.م.د.ر

900/178/3/1, 900/178/3/2

قیدصلا حلاصلا دمحم أ  .14
 راد : رئازجلا- .1.ط- .قيدصلا حلاصلا دمحم أ / ةيرئازجلا ريرحتلا ةروث نم انفقاوم هذھ : ]عوبطم صن[ ةيبدأو ةيركف تايصخش
.17*24 ؛ .ص518- .2002 ،ةمألا

90037833 ك.م.د.ر

900/378/3/1, 900/378/3/2

يلجیج دمحم أ  .15
.23*30 ؛ .ص50- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلجيج دمحم أ / ]عوبطم صن[ رئازجلا ةلايإ يف ةفيرط ةلحر
90038333 ك.م.د.ر

900/383/3/1, 900/383/3/2

وصرق دمحم أ  .16
- .ANEP, 2005 تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .وصرق دمحم أ / ]عوبطم صن[ ةراتخم صوصن .16*22 ؛ .ص164

9789947212561 ك.م.د.ر
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900/236/3/1, 900/236/3/2

بیاعلا رمعم أ  .17
293- .2010 ،ةمكحلا راد : رئازجلا- .1.ط- .بياعلا رمعم أ / ةيمييقت ةيليلحت ةسارد : ]عوبطم صن[ يبراغملا ةجنط رمتؤم

.17*24 ؛ .ص
9789947842669 ك.م.د.ر

900/135/3/1, 900/135/3/2

يندملا قیفوت دمحأ .أ  .18
 .2010 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .يندملا قيفوت دمحأ .أ / تاركذم : حافك ةايح : ]عوبطم صن[ يندملا قيفوت دمحأ ذاتسألا راثأ ،1
.17*24 ؛ روص : .ص479-
9789947912546 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/436/1

يندملا قیفوت دمحأ .أ  .19
 / ةنجاطرق هيليو لعبنح هيلي و ايلاطيإ بونجو ةيلقص ةريزج يف نوملسملا : ]عوبطم صن[ يندملا قيفوت دمحأ ذاتسألا راثأ ،6
.17*24 ؛ روص : .ص448- .2010 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .يندملا قيفوت دمحأ .أ ؛نيدھاجملا ةرازو
9789947912546 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/436/6/1

يندملا قیفوت دمحأ .أ  .20
 ؛نيدھاجملا ةرازو / يرئازجلا رطقلا ةيفارغج هيليو ةيرئازجلا ةمواقملا لاطبأ : ]عوبطم صن[ يندملا قيفوت دمحأ ذاتسألا راثأ ،9
.17*24 ؛ طئارخ، روص : .ص260- .2010 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .يندملا قيفوت دمحأ .أ

9789947912546 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/436/9/1

يندملا قیفوت دمحأ .أ  .21
 : رئازجلا- .يندملا قيفوت دمحأ .أ ؛نيدھاجملا ةرازو / تاركذم : حافك ةايح : ]عوبطم صن[ يندملا قيفوت دمحأ ذاتسألا راثأ ،2
.17*24 ؛ روص : .ص576- .2010 ،نيدھاجملا ةرازو
9789947912546 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/436/2/1

يندملا قیفوت دمحأ .أ  .22
 : رئازجلا- .يندملا قيفوت دمحأ .أ ؛نيدھاجملا ةرازو / تاركذم : حافك ةايح : ]عوبطم صن[ يندملا قيفوت دمحأ ذاتسألا راثأ ،3
.17*24 ؛ روص : .ص855- .2010 ،نيدھاجملا ةرازو
9789947912546 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/436/3/1

يندملا قیفوت دمحأ .أ  .23
- .يندملا قيفوت دمحأ .أ ؛نيدھاجملا ةرازو / بيذاكأ ةلمح ىلع بيدأ در : ]عوبطم صن[ يندملا قيفوت دمحأ ذاتسألا راثأ ،4
.17*24 ؛ .ص358- .2010 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا

9789947912546 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/436/4/1

يندملا قیفوت دمحأ .أ  .24
 ةرازو / 1792-1492 اينابسإو رئازجلا نيب : ةنس ةئامثالثلا برح : ]عوبطم صن[ يندملا قيفوت دمحأ ذاتسألا راثأ ،5
.17*24 ؛ .ص494- .2010 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .يندملا قيفوت دمحأ .أ ؛نيدھاجملا
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9789947912546 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/436/5/1

يندملا قیفوت دمحأ .أ  .25
 نامثع دمحم هيليو رئازجلا فارشأ بيقن راھزلا فيرشلا دمحأ جاحلا تاركذم : ]عوبطم صن[ يندملا قيفوت دمحأ ذاتسألا راثأ ،7
 ؛ .ص455- .2010 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .يندملا قيفوت دمحأ .أ ؛نيدھاجملا ةرازو / 1791-1766 رئازجلا ياد اشاب

24*17.
97899479125466 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/436/7/1

يندملا قیفوت دمحأ .أ  .26
 .يندملا قيفوت دمحأ .أ ؛نيدھاجملا ةرازو / رئازجلا باتك هيليو رئازجلا يھ هذھ : ]عوبطم صن[ يندملا قيفوت دمحأ ذاتسألا راثأ ،8
.17*24 ؛ روص ، لوادج : .ص511- .2010 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا-
9789947914546 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/436/8/1

يندملا قیفوت دمحأ .أ  .27
 قيفوت دمحأ .أ ؛نيدھاجملا ةرازو / خيراتلاو ركفلاو ةغللا يف تارضاحم : ]عوبطم صن[ يندملا قيفوت دمحأ ذاتسألا راثأ ،10

.17*24 ؛ .ص556- .2010 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .يندملا
9789947912546 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/436/10/1

نامیلس يتارشع.أ  .28
 راد : رئازجلا- .3.ط- .ناميلس يتارشع.أ / دعباملا ةطحم يف يرعشلا باطخلا ليلحت ىلإ لخدم : ]عوبطم صن[ رداقلا دبع ريمألا
.17*24 ؛ .ص223- .2009 ،برغلا

9002333 ك.م.د.ر

900/23/3/1, 900/23/3/2

رماوعلا يساسلا دمحم میھاربا  .29
 ،رشنلاو ةعابطلل ةلاث : رئازجلا- .2.ط- .رماوعلا يساسلا دمحم ميھاربا / ]عوبطم صن[ فوسو ءارحصلا خيرات يف فورصلا

.17*24 ؛ .ص415- .2007
90016322 ك.م.د.ر

900/163/2/1, 900/163/2/2

يسلدنالا مزح نبا  .30
*24 ؛ .ص175- .2013 ،ةمكحلا تيب : رئازجلا- .1.ط- .يسلدنالا مزح نبا / ]عوبطم صن[ فالالاو ةيفلالا يف ةمامحلا قوط

17.
9789931416036 ك.م.د.ر

810/34/1

هللا دعس مساقلاوبا  .31
2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .1.ط- .هللا دعس مساقلاوبا / لالتحالا ةيادب : ]عوبطم صن[ ثيدحلا رئازجلا خيرات يف تارضاحم
.17*24 ؛ .ص194- .
90011322 ك.م.د.ر

900/113/2/1, 900/113/2/2
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قرزألا دمحأ  .32
- .2009 ،بلحد تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .قرزألا دمحأ / 1958-1955 عئاقو و دھاشم : ]عوبطم صن[ لضانم تاركذم

.16*23 ؛ .ص88
9789961611760 ك.م.د.ر

900/08/3/1, 900/08/3/2

يریشب دمحأ  .33
 ؛ .ص209- .2009 ،رشنلاو ةعابطلل ةلاث : رئازجلا- .2.ط- .يريشب دمحأ / ]عوبطم صن[ ةيبرعلا ةعماجلاو ةيرئازجلا ةروثلا

24*17.
9007633 ك.م.د.ر

900/76/3/1, 900/76/3/2

روقاشوب دمحأ  .34
- .ENAG editions, 2009 : رئازجلا- .1.ط- .روقاشوب دمحأ / 1954 ىلإ ميدقلا دهعلا نم : ]عوبطم صن[ رئازجلا خيرات 60

.23*30 ؛ .ص
9789961629024 ك.م.د.ر

900/391/3/1, 900/391/3/2

يدنخ نامیلس سیجرج دمحأ  .35
 ناميلس سيجرج دمحأ / ةيخيرات ةيسايس ةسارد : ]عوبطم صن[ 1962-1954 يكارتشإلا ثعبلا بزح ئدابم يف ةيرئازجلا ةروثلا

.17*24 ؛ .ص239- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يدنخ
90032833 ك.م.د.ر

900/328/3/1, 900/328/3/2

نسحل دمحم يدیغزأ  .36
 : رئازجلا- .1.ط- .نسحل دمحم يديغزأ / ]عوبطم صن[ 1962-1956 ةيرئازجلا ينطولاريرحتلا ةروث روطتو ماموصلا رمتؤم
.17*24 ؛ .ص331- .2009 ،ةموھ راد
9789961668450 ك.م.د.ر

900/49/3/1, 900/49/3/2

رابج ایسأ  .37
- .ANEP, 2010 تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .رابج ايسأ / ]عوبطم صن[ رشع عساتلا نرقلا يف رئازجلا ندم *24 ؛ .ص203

31.
9789947212400 ك.م.د.ر

900/385/3/1, 900/385/3/2

رداقلا دبع ریمألا  .38
- .ENAG editions, 2009 : رئازجلا- .1.ط- .رداقلا دبع ريمألا / لوالا ءزجلا : ]عوبطم صن[ فقاوملا ،1 / ; 24*17.
9789961628980 ك.م.د.ر

900/339/9/1, 900/339/9/2

رداقلا دبع ریمألا  .39
- .ENAG editions, 2009 : رئازجلا- .1.ط- .رداقلا دبع ريمألا / يناثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ فقاوملا ،2 *24 ؛ .ص185

17.
9789961628997 ك.م.د.ر

900/339/9/4, 900/339/9/5
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رداقلا دبع ریمألا  .40
- .ENAG editions, 2009 : رئازجلا- .1.ط- .رداقلا دبع ريمألا / ثلاثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ فقاوملا ،3 *24 ؛ .ص130

17.
9789961629000 ك.م.د.ر

900/339/9/7, 900/339/9/8

رداقلا دبع ریمألا  .41
- .ANEP, 2005 تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .رداقلا دبع ريمألا / ]عوبطم صن[ نييسنرفلا ىلإ ةلاسر .16*22 ؛ .ص83
9789947212325 ك.م.د.ر

900/124/3/1, 900/124/3/2

دوھزم قداصلا  .42
 راد : رئازجلا- .1.ط- .دوھزم قداصلا / ]عوبطم صن[ 1962-1954 ةليم ةيالول ةيرئازجلا ةيريرحتلا ةروثلا نابا ءادفلا ةنودم
.17*24 ؛ .ص609- .2010 ،نيدلا ءاهب

9789961948903 ك.م.د.ر

900/471/1

ينادیعس رھاطلا  .43
 راد : رئازجلا- .1.ط- .يناديعس رھاطلا / يناديعس رھاطلا دئارلا تاركذم : ]عوبطم صن[ ضبانلا ةروثلا بلق ةيقرشلا ةدعاقلا
.17*24 ؛ .ص238- .2010 ،ةمألا

90033433 ك.م.د.ر

900/334/3/1, 900/334/3/2

رونم يبرعلا  .44
296- .2006 ،ةفرعملا راد : رئازجلا- .1.ط- .رونم يبرعلا / رشع عساتلا نرقلا يف : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةمواقملا خيرات

.17*24 ؛ .ص
90010033 ك.م.د.ر

900/100/3/1, 900/100/3/2

يقریشملا میھاربإ يداھلا  .45
 ؛ .ص629- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يقريشملا ميھاربإ يداهلا / ]عوبطم صن[ ديهش.....نويلملا ةروث عم يتصق

24*17.
9789961671184 ك.م.د.ر

900/341/3/1, 900/341/3/2

زاورد دمحأ يداھلا  .46
24 ؛ .ص287- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .زاورد دمحأ يداهلا / ]عوبطم صن[ ةيخيراتلا ةسداسلا ةيالولا ثارت نم
*17.
90021433 ك.م.د.ر

900/214/3/1, 900/214/3/2

زاورد دمحأ يداھلا  .47
 ؛ .ص143- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .زاورد دمحأ يداهلا / 1 ملألاو......لمألا : ]عوبطم صن[ ينابعش دمحم ديقعلا

24*17.
9789961667484 ك.م.د.ر

900/45/3/1, 900/45/3/2
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زاورد يداھلا  .48
- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .زاورد يداهلا / ]عوبطم صن[ 1962-1954 عئاقو و ميظنت ةيخيراتلا ةسداسلا ةيالولا

.17*24 ؛ .ص229
9789961666296 ك.م.د.ر

900/43/1/1, 900/43/1/2

يلسعلا ماسب  .49
- .2010 ، عيزوتلاو رشنلل سئافنلا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلسعلا ماسب / يسايسلا عارصلا : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةروثلا جهن

.15*22 ؛ .ص212
90016633 ك.م.د.ر

900/166/3/1, 900/166/3/2

يلسعلا ماسب  .50
228- .2010 ،دئارلا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلسعلا ماسب / ةيرئازجلا ةروثلا ةهجاوم يف : ]عوبطم صن[ يسنرفلا رامعتسإلا

.15*22 ؛ .ص
90017533 ك.م.د.ر

900/175/3/1, 900/175/3/2

يلسعلا ماسب  .51
 ، عيزوتلاو رشنلل سئافنلا راد : نانبل- .1.ط- .يلسعلا ماسب / رئازجلا بعش داهج : ]عوبطم صن[ يرئازجلا رداقلا دبع ريمألا

.15*22 ؛ .ص183- .2010
90016733 ك.م.د.ر

900/167/3/1, 900/167/3/2

يلسعلا ماسب  .52
 .ص208- .2010 ، عيزوتلاو رشنلل سئافنلا راد : نانبل- .1.ط- .يلسعلا ماسب / ]عوبطم صن[ رئازجلا ةروث تقلطناو.. ربكأ هللا
.15*22 ؛
90016933 ك.م.د.ر

900/169/3/1, 900/169/3/2

يلسعلا ماسب  .53
 ، عيزوتلاو رشنلل سئافنلا راد : نانبل- .1.ط- .يلسعلا ماسب / بعش داهج : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا1871 ةروثو ينارقملا دمحم

.15*22 ؛ .ص208- .2010
90016833 ك.م.د.ر

900/168/3/1, 900/168/3/2

يلسعلا ماسب  .54
 رشنلل سئافنلا راد : نانبل- .1.ط- .يلسعلا ماسب / رئازجلا بعش داهج : ]عوبطم صن[ يسنرفلا رامعتسإلل ةيرئازجلا ةمواقملا
.15*22 ؛ .ص198- .2010 ، عيزوتلاو
90017233 ك.م.د.ر

900/172/3/1, 900/172/3/2

يلسعلا ماسب  .55
- .2010 ، عيزوتلاو رشنلل سئافنلا راد : نانبل- .1.ط- .يلسعلا ماسب / رئازجلا بعش داهج : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةدھاجملا

.15*22 ؛ .ص228
90016433 ك.م.د.ر

Page 7 sur 36

16/06/2019file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SYNGEB/catalogue.html



900/164/3/1, 900/164/3/2

يلسعلا ماسب  .56
 رشنلل سئافنلا راد : نانبل- .1.ط- .يلسعلا ماسب / رئازجلا بعش داهج : ]عوبطم صن[ يرئازجلا ينطولا ريرحتلا شيج
.15*22 ؛ .ص232- .2010 ، عيزوتلاو
90017333 ك.م.د.ر

900/173/3/1, 900/173/3/2

يلسعلا ماسب  .57
.15*22 ؛ .ص224- .2010 ،دئارلا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلسعلا ماسب / ]عوبطم صن[ نويرئازجلا نودھاجملا

90016533 ك.م.د.ر

900/165/3/1, 900/165/3/2

يلسعلا ماسب  .58
- .1.ط- .يلسعلا ماسب / مالسإلا رئازج نع عافدلاو : ]عوبطم صن[ يرئازجلا يمشاهلا دلاخ ريمألا ،رئازجلا بعش داهج
.15*22 ؛ .ص208- .2010 ،دئارلا راد : رئازجلا

90017033 ك.م.د.ر

900/170/3/1, 900/170/3/2

يلسعلا ماسب  .59
 راد : رئازجلا- .1.ط- .يلسعلا ماسب / ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةروثلا ةدعاق ءانبو سيداب نب ديمحلا دبع ،رئازجلا بعش داهج
.15*22 ؛ .ص223- .2010 ،دئارلا

90017433 ك.م.د.ر

900/174/3/1, 900/174/3/2

يلسعلا ماسب  .60
 ؛ .ص733- .2010 ،دئارلا راد : رئازجلا- .4.ط- .يلسعلا ماسب / سالط ىفطصم لوأ دامعلا : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةروثلا

24*17.
90021622 ك.م.د.ر

900/216/2/1, 900/216/2/2

يلسعلا ماسب  .61
.14*20 ؛ .ص228- .2010 ،دئارلا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلسعلا ماسب / ]عوبطم صن[ ةدلاخ ةيرئازج مايأ

90017133 ك.م.د.ر

900/171/3/1, 900/171/3/2

نیسل وبأ ةفیلخ ةمسب  .62
 برغلا سلبارط ةيالو ميلقإ يف رئازجلا ةدعاسمل تاعربتلا عمج ةنجل دوهج ةسارد : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةروثلاو نويبيللا

.16*24 ؛ .ص295- .2010 ،دئارلا راد : رئازجلا- .1.ط- .نيسل وبأ ةفيلخ ةمسب / 1954-1962
90035233 ك.م.د.ر

900/352/3/1, 900/352/3/2

لیاحرب دمحم نب مساقلب  .63
 نيسح ديهشلا2004- رئازجلا ءادهش1944 = هتايحضتو هحافك راثأو هتايح نع ةذبن : ]عوبطم صن[ لياحرب نيسح ديهشلا
.17*24 ؛ .ص559- .2009 ،ىدهلا راد : رئازجلا- .1.ط- .لياحرب دمحم نب مساقلب / لياحرب
978994702853 ك.م.د.ر

Page 8 sur 36

16/06/2019file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SYNGEB/catalogue.html



900/199/3/1, 900/199/3/2

نامیلس يلولھب  .64
- .1.ط- .ناميلس يلولهب / ]عوبطم صن[ م954-789/ه342-173:طسوالا برغملا يف ةيولعلا تارامالاو ةيناميلسلا ةلودلا
.17*24 ؛ .ص390- .2011 ،فاقوالا و ةينيدلا نوؤشلا ةرازو : ناسملت رئازجلا

9789931374008 ك.م.د.ر

900/420/1, 900/420/2

ظیفحلا دبع ویاروب  .65
 ،عيزوتلاو رشنلل يديوسلا راد : تارامالا- .1.ط- .ظيفحلا دبع وياروب / ]عوبطم صن[ تالحرلا بدا يف ةنيطنسق ةنيدم ةروص

.17*24 ؛ .ص214- .2011
900462 ك.م.د.ر

900/462/1, 900/462/2

ىسیع نب ریكب ةورعوب  .66
 قاجنس راد : رئازجلا- .ىسيع نب ريكب ةورعوب / ]عوبطم صن[ م1088-775/ ه484-138:سلدنالا دالب يف كلفلا ءاملع خبرات
.17*24 ؛ .ص234- .2009 ،باتكلل نيدلا

9789947980002 ك.م.د.ر

900/414/1, 900/414/2

يسور رییب  .67
 ؛ .ص271- .2006 ،سلجملا تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .يسور رييب / حيحصلا برعلا خيرات : ]عوبطم صن[ سيزيا نطو

24*17.
9947821153 ك.م.د.ر

900/480/1

نانق لامج  .68
*24 ؛ .ص415- .2010 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .نانق لامج / ]عوبطم صن[ 1830-1619 اسنرف عم رئازجلا تادھاعم

17.
9789961654026 ك.م.د.ر

900/355/3/1, 900/355/3/2

نانق لامج  .69
- .2010 ،دئارلا راد : رئازجلا- .1.ط- .نانق لامج / ]عوبطم صن[ 1830-1500 ثيدحلا رئازجلا خيرات يف قئاثو و صوصن

.17*24 ؛ .ص375
90031333 ك.م.د.ر

900/313/3/1, 900/313/3/2

شامح ةدیوج  .70
 ،ةمكحلا راد : رئازجلا- .2.ط- .شامح ةديوج / ةروثلا لايتغا ىلع دھاش : ]عوبطم صن[ ةعقروب رضخل يس دئرلا تاركذم

.17*24 ؛ .ص408- .2000
90013922 ك.م.د.ر

900/139/2/1, 900/139/2/2

حالف ةنیسح  .71
 .1.ط- .حالف ةنيسح / ]عوبطم صن[ ) ريرس رباع- ساوحلا ىضوف- دسجلا ةركاذ ( يمناغتسم مالحا ةيثالث يف فصاولا باطخلا
.16*23 ؛ .ص240- .2012 ،باطخلا ليلحت ربخم تاروشنم : رئازجلا-
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9789931906926 ك.م.د.ر

810/33/1

رداقلا دبع دیمح  .72
17*24 ؛ .ص303- .2007 ،ةفرعملا راد : رئازجلا- .1.ط- .رداقلا دبع ديمح / ةيروهمجلا لجر : ]عوبطم صن[ سابع تاحرف
.
9789961483893 ك.م.د.ر

900/103/2/1, 900/103/2/2

شاطقب ةجیدخ  .73
 ،بلحد تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .شاطقب ةجيدخ / 1871-1830 رئازجلا يف : ]عوبطم صن[ ةيسنرفلا ةيريشبتلا ةكرحلا

.15*23 ؛ .ص218- .2009
9789961611975 ك.م.د.ر

900/35/3/1, 900/35/3/2

ةرتش نیدلا ریخ  .74
 نادوسلاو تاوت يف يحالصالا ةركفو رئاثلا حلصملا : ]عوبطم صن[ يناسملتلا يليغملا ميركلا دبع نب دمحم خيشلا ،2
.17*24 ؛ .ص628- .2011 ،فاقوالا و ةينيدلا نوؤشلا ةرازو : رئازجلا ناسملت- .ةرتش نيدلا ريخ / يناثلا ءزجلا: يلزغلا

9004182 ك.م.د.ر

900/418/2/1, 900/418/2/2

يسایم میھاربإ د  .75
- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .يسايم ميھاربإ د / ]عوبطم صن[ 1934-1837 ةيرئازجلا ءارحصلل يسنرفلا لالتحالا

.17*24 ؛ .ص770
9729967669143 ك.م.د.ر

900/40/2/1, 900/40/2/2

ودود دیعلا وبأ د  .76
 .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .ودود ديعلا وبأ د / ]عوبطم صن[ رئازجلا يف ةيبرعلا ةيسنرفلا تاقالعلاو رداقلا دبع ريمألا
.17*24 ؛ .ص133-
9789961663783 ك.م.د.ر

900/52/3/1, 900/52/3/2

ودود دیعلا وبأ د  .77
.17*24 ؛ .ص198- .2009 ،هموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .ودود ديعلا وبأ د / ]عوبطم صن[ لالتحالا ةيشع ةيرئازج تاركذم
9789961662847 ك.م.د.ر

900/155/3/1, 900/155/3/2

ودود دیعلا وبأ د  .78
.17*24 ؛ .ص238- .2009 ،هموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .ودود ديعلا وبأ د / ]عوبطم صن[ رداقلا دبع ريمألا

9729967661734 ك.م.د.ر

900/157/3/1, 900/157/3/2

خیشلا نارمع وبأ د  .79
.17*24 ؛ .ص431- .2007 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .خيشلا نارمع وبأ د / ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةيمالسإلا ةفاشكلا

9789961672129 ك.م.د.ر
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900/327/3/1, 900/327/3/2

هللا دعس مساقلاوبأ د  .80
.17*24 ؛ .ص419- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .1.ط- .هللا دعس مساقلاوبأ د / ]عوبطم صن[ رداقلا دبع ريمألا ةايح
90011533 ك.م.د.ر

900/115/3/1, 900/115/3/2

هللا دعس مساقلاوبأ د  .81
- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .1.ط- .هللا دعس مساقلاوبأ د / لوألا ءزجلا : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا ،1

.17*24 ؛ .ص430
9000566 ك.م.د.ر

900/05/6/1, 900/05/6/2

هللا دعس مساقلاوبأ د  .82
- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .1.ط- .هللا دعس مساقلاوبأ د / يناثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا ،2

.17*24 ؛ .ص494
9000566 ك.م.د.ر

900/05/6/3, 900/05/6/4

هللا دعس مساقلاوبأ د  .83
- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .1.ط- .هللا دعس مساقلاوبأ د / ثلاثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا ،3

.17*24 ؛ .ص302
9000566 ك.م.د.ر

900/05/6/5, 900/05/6/6

هللا دعس مساقلاوبأ د  .84
 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .1.ط- .هللا دعس مساقلاوبأ د / لوألا ءزجلا : ]عوبطم صن[ 1900-1860 ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا ،1

.17*24 ؛ .ص655- .2009
90040711 ك.م.د.ر

900/407/1/1

هللا دعس مساقلاوبأ د  .85
 ؛ .ص406- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .1.ط- .هللا دعس مساقلاوبأ د / ]عوبطم صن[ رئازجلا خيرات يف ءارأو ثاحبأ ،1

24*17.
9001101010 ك.م.د.ر

900/110/1 1ج900/110/2 ،1ج

هللا دعس مساقلاوبأ د  .86
*24 ؛ .ص505- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .1.ط- .هللا دعس مساقلاوبأ د / ]عوبطم صن[ 1830-1500 ابوروأو رئازجلا

17.
90011133 ك.م.د.ر

900/111/3/1, 900/111/3/2

بیطخلا دمحأ د  .87
 ؛ .ص196- .2010 ،دئارلا راد : رئازجلا- .1.ط- .بيطخلا دمحأ د / ةيرسلا حلستلا تايلمع : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةروثلا

24*17.
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90032033 ك.م.د.ر

900/320/3/1, 900/320/3/2

برح بیدأ د  .88
3.ط- .برح بيدأ د / يناثلا ءزجلا = 1847-1808 يرئازجلا رداقلا دبع ريمألل : ]عوبطم صن[ يرادإلاو يركسعلا خيراتلا ،2
.17*24 ؛ .ص680- .2005 ،دئارلا راد : رئازجلا- .
9000644 ك.م.د.ر

900/06/4/3, 900/06/4/4

برح بیدأ د  .89
 : رئازجلا- .3.ط- .برح بيدأ د / لوألا ءزجلا : ]عوبطم صن[ 1847-1808 رداقلا دبع ريمألل يرادإلاو يركسعلا خيراتلا ،1
.17*24 ؛ .ص445- .2005 ،دئارلا راد
9000644 ك.م.د.ر

900/06/4/1, 900/06/4/2

شبد لیعامسإ د  .90
 ةسايس لبقتسمو رضاح ديشرتل ةيعجرم : ]عوبطم صن[ 1962-1954 ةيرئازجلا ةروثلا هاجت ةيلودلا فقاوملاو ةيبرعلا ةسايسلا
.17*24 ؛ .ص268- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .شبد ليعامسإ د / ةيلودلاو ةيميلقإلا رئازجلا

9789961663981 ك.م.د.ر

900/154/2/1, 900/154/2/2

ةفیلخ يدینجلا د  .91
- .ENAG editions, 2009 : رئازجلا- .1.ط- .ةفيلخ يدينجلا د / لوألا ءزجلا : ]عوبطم صن[ ةروثلا لوح راوح ،1 538

.17*24 ؛ .ص
9789961628713 ك.م.د.ر

900/374/6/1, 900/374/6/2

ةفیلخ يدینجلا د  .92
- .ENAG editions, 2009 : رئازجلا- .1.ط- .ةفيلخ يدينجلا د / يناثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ ةروثلا لوح راوح ،2 563

.17*24 ؛ .ص
9789961628720 ك.م.د.ر

900/374/6/4, 900/374/6/5

يتوات قیدصلا د  .93
 .1.ط- .يتوات قيدصلا د / دادحلاو ينارقملا ةروث داعبأو جئاتن = ةيفنم ةيوھ ةاسأم : ]عوبطم صن[ ةديدجلا اينوديلاك ىلإ نودعبملا
.17*24 ؛ .ص271- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا-
9789961672037 ك.م.د.ر

900/285/3/1, 900/285/3/2

ةزعوب ةیاسرضوب د  .94
- .1.ط- .ةزعوب ةياسرضوب د / 1848-1830 مواقمو ةلود لجر : ]عوبطم صن[ يرئازجلا قرشلا يف ياب دمحأ جاحلا
.17*24 ؛ .ص374- .2010 ،ةمكحلا راد : رئازجلا

9789947842683 ك.م.د.ر

900/134/3/1, 900/134/3/2

ةزعوب ةیاسرضوب د  .95
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- .1.ط- .ةزعوب ةياسرضوب د / ]عوبطم صن[ يبرعلا برغملا ىلع اهتاساكعناو1930-1830 رئازجلا يف ةيربربلا اسنرف ةسايس
.17*24 ؛ .ص408- .2010 ،ةمكحلا راد : رئازجلا

9789947842690 ك.م.د.ر

900/382/2/1, 900/382/2/2

ةرمامع حبار يكرت د  .96
 دبع خيشلا ةايح نع لماش عجرم = رئازجلا يف ةيبرتلاو يمالسإلا حالصإلا دئار : ]عوبطم صن[ سيداب نب ديمحلا دبع خيشلا
 : رئازجلا- .1.ط- .ةرمامع حبار يكرت د / ةينطولاو-ةيفاقثلاو- ةيمالسإلاو- ةيوبرتلاو- ةيملعلا :هلامعأو سيداب نب ديمحلا
- .ANEP, 2001 تاروشنم .17*24 ؛ .ص543
9789947214718 ك.م.د.ر

900/395/1/1

بابلا حتف نسح د  .97
*22 ؛ .ص83- .2010 ،دئارلا راد : رئازجلا- .1.ط- .بابلا حتف نسح د / ايركز يدفم : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةروثلا رعاش

16.
90022633 ك.م.د.ر

900/226/3/1, 900/226/3/2

لیضف رداقلا دبع د  .98
*24 ؛ .ص302- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .ليضف رداقلا دبع د / سيداب نب ديمحلا دبع : ]عوبطم صن[ رئازجلا مامإ

17.
9789961672099 ك.م.د.ر

900/03/2/1, 900/03/2/2

يدعس نامثع د  .99
*22 ؛ .ص186- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يدعس نامثع د / ]عوبطم صن[ جاحلا نب يدعس نامثع دئارلا تاركذم

16.
90032333 ك.م.د.ر

900/323/3/1, 900/323/3/2

نامیلس يتارشع د  .100
 ءزجلا = ةسايسلا حالصإو حالصالا ةسايس هقفل ةسمالم لعفلا روضح ىلإ لوقلا ةيخزرب نم لوحتلا : ]عوبطم صن[ سيداب نبا ،2
.16*22 ؛ .ص292- .2010 ،برغلا راد : رئازجلا- .1.ط- .ناميلس يتارشع د / يناثلا

90037977 ك.م.د.ر

900/379/7/4, 900/379/7/5

نامیلس يتارشع د  .101
 ءزجلا = ةسايسلا حالصإو حالصالا ةسايس هقفل ةسمالم لعفلا روضح ىلإ لوقلا ةيخزرب نم لوحتلا : ]عوبطم صن[ سيداب نبا ،2
.17*24 ؛ .ص292- .2010 ،برغلا راد : رئازجلا- .1.ط- .ناميلس يتارشع د / يناثلا

9002111 ك.م.د.ر

900/21/2/1

نامیلس يتارشع د  .102
 ،برغلا راد : رئازجلا- .ط- .ناميلس يتارشع د / ةدايرلاو زمرلا ةدارف يف ةءارق : ]عوبطم صن[ يسايسلا رداقلا دبع ريمألا

.16*22 ؛ .ص384- .2009
9002533 ك.م.د.ر
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900/25/3/1, 900/25/3/2

نامیلس يتارشع د  .103
- .3.ط- .ناميلس يتارشع د / ينأرقلا باطخلا هقفلاو ةفرعملاو ةغللا اياضق يف تالجاسم : ]عوبطم صن[ ركفملا رداقلا دبع ريمألا
.15*22 ؛ .ص334- .2009 ،برغلا راد : رئازجلا

9005833 ك.م.د.ر

900/58/3/1, 900/58/3/2

نامیلس يتارشع د  .104
- .3.ط- .ناميلس يتارشع د / دعباملا ةطحم يف يرعشلا باطخلا ليلحت ىلا لخدم : ]عوبطم صن[ رعاشلا رداقلا دبع ريمألا
.16*22 ؛ .ص223- .2009 ،برغلا راد : رئازجلا

9002333 ك.م.د.ر

900/23/3/1, 900/23/3/2

نامیلس يتارشع د  .105
 يتارشع د / ثلاثلا ءزجلا = ةبببضملا ايارملا طوطخ يف راصبتسا ميمصلا نم شماوھو يشاوح : ]عوبطم صن[ سيداب نبا

.16*23 ؛ .ص169- .2010 ،برغلا راد : رئازجلا- .1.ط- .ناميلس
9002611 ك.م.د.ر

900/26/1/1

نامیلس يتارشع د  .106
 يتارشع د / ثلاثلا ءزجلا = ةببضملا ايارملا طوطخ يف راصبتسا ميمصلا نم شماوھو يشاوح : ]عوبطم صن[ سيداب نبا

.15*21 ؛ .ص169- .2010 ،برغلا راد : رئازجلا- .1.ط- .ناميلس
90037977 ك.م.د.ر

900/379/7/6, 900/379/7/7

نامیلس يتارشع د  .107
 د / لوألا ءزجلا = رانلا طخ وحن ةريسملا ليصافت يف ةءارق ىرخألا ةودعلا ىلإ روبعلا تاضاخم : ]عوبطم صن[ سيداب نبا

.15*21 ؛ .ص225- .2010 ،برغلا راد : رئازجلا- .1.ط- .ناميلس يتارشع
90037977 ك.م.د.ر

900/379/7/1, 900/379/7/2

تیلبات يلع د  .108
- .2010 ،ةلاث : رئازجلا- .1.ط- .تيلبات يلع د / dاب ةيمحملا ريازجلا : ]عوبطم صن[ ينامثعلا دهعلا يف رئازجلا ةنيدم خيرات

.23*31 ؛ .ص246
9789947834671 ك.م.د.ر

900/386/3/1, 900/386/3/2

لالھ رامع د  .109
206- .2008 ،ةموھ راد : رئازجلا- .2.ط- .لالھ رامع د / ]عوبطم صن[ 1954ريرحتلا برح نابإ نييرئازجلا ةبلطلا طاشن

.17*24 ؛ .ص
9789961668139 ك.م.د.ر

900/42/2/1, 900/42/2/2

هدیمحا يواریمع د  .110
 ،ىدهلا راد : رئازجلا- .1.ط- .هديمحا يواريمع د / ]عوبطم صن[ 1916-1844 ةيرئازجلا ءارحصلا يف ةيسنرفلا ةسايسلا

.17*24 ؛ .ص150- .2009
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9789947262191 ك.م.د.ر

900/86/3/1, 900/86/3/2

هدیمحأ يواریمع د  .111
.17*24 ؛ .ص207- .2009 ،ىدهلا راد : رئازجلا- .2.ط- .هديمحأ يواريمع د / ]عوبطم صن[ ثيدحلا رئازجلا خيرات نم
9789947005286 ك.م.د.ر

900/193/3/1, 900/193/3/2

هدیمحأ يواریمع د  .112
- .1.ط- .هديمحأ يواريمع د / )اجذومنأ انديت تاركذم( ينامثعلا دهعلا لالخ : ]عوبطم صن[ رسألاو ةلحرلا تايبدأ يف رئازجلا
.17*24 ؛ .ص96- .2009 ،ىدهلا راد : رئازجلا

9789961605004 ك.م.د.ر

900/210/3/1, 900/210/3/2

ينانب ریغصلا دمحم د  .113
 .7.ط- .ينانب ريغصلا دمحم د / ةرم لوأل رشنت1849 ةنس نجسلا يف اهبتك ةيتاذ ةريس : ]عوبطم صن[ رداقلا دبع ريمألا تاركذم
.17*24 ؛ .ص353- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا-
90013022 ك.م.د.ر

900/130/2/1, 900/130/2/2

باقع بیطلا دمحم د  .114
- .1.ط- .باقع بيطلا دمحم د / ةيرئازجلا ةرامعلا ىلإ لخدم = ينامثعلا دهعلا رخاوأ يف : ]عوبطم صن[ رئازجلا ةنيدم روصق
.23*31 ؛ .ص197- .2007 ،ةمكحلا راد : رئازجلا

90038722 ك.م.د.ر

900/387/2/1, 900/387/2/2

ةفیلخ دلو يبرعلا دمحم د  .115
 دمحم د / بابشلا كارشاو باطخلا ديدجت وحن = يفاقثلاو يعامتجالا خيراتلل ةبراقم : ]عوبطم صن[ رئازجلل يناطيتسالا لالتحالا
.17*24 ؛ .ص249- .2010 ،رشنلاو ةعابطلل ةلاث : رئازجلا- .3.ط- .ةفيلخ دلو يبرعلا

9007433 ك.م.د.ر

900/74/1/1, 900/74/1/2

ةفیلخ دلو يبرعلا دمحم د  .116
335- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .ةفيلخ دلو يبرعلا دمحم د / ملاعمو داعبأ خيراتلاو ةركفملا : ]عوبطم صن[ رئازجلا

.17*24 ؛ .ص
9789961672105 ك.م.د.ر

900/316/3/1, 900/316/3/2

يواجب دمحم د  .117
24 ؛ .ص350- .2005 ،دئارلا راد : رئازجلا- .2.ط- .يواجب دمحم د / ]عوبطم صن[ 1961-1960 نوناقلاو ةيرئازجلا ةروثلا

*17.
9000722 ك.م.د.ر

900/07/2/1, 900/07/2/2

يراطنق دمحم د  .118
 ةيرئازجلا ةيروهمجلا سيئر ةماخف :ميدقت : ]عوبطم صن[ يسنرفلا رامعتسالا مئارجو ةروثلا يف ةيرئازجلا ةأرملا تالوطب نم
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 ،برغلا راد : رئازجلا- .1.ط- .يراطنق دمحم د / تاداهشو تاقيقحت ، تاسارد قئاثوو قئاقح = ةقيلفتوب زيزعلا دبع دھاجملا
.17*24 ؛ .ص224- .2009

9001733 ك.م.د.ر

900/17/3/1, 900/17/3/2

ریغص میرم د  .119
- .2009 ،ةمكحلا راد : رئازجلا- .1.ط- .ريغص ميرم د / ]عوبطم صن[ 1962-1954 ةيرئازجلا ةيضقلا نم ةيلودلا فقاوملا

.17*24 ؛ .ص490
9789947842652 ك.م.د.ر

900/132/6/1, 900/132/6/2

يسولف دوعسم د  .120
 دوعسم د / ىلوألا ةيالولا يف ةروثلا ةريسم نم فقاومو تاداهش : ]عوبطم صن[ "يونلا نبا" ةدرارم ىفطصم دئارلا تاركذم
.17*24 ؛ .ص303- .2009 ،ىدهلا راد : رئازجلا- .1.ط- .يسولف
9789961604731 ك.م.د.ر

900/84/3/1, 900/84/3/2

شومح نب ىفطصم د  .121
 د / ةينامثعلا قئاثولاو سكلوفيد طوطخم لالخ نم : ]عوبطم صن[ ينامثعلا دهعلا يف اهتحرضأو اھاياوزو رئازجلا ةنيدم دجاسم
.22*30 ؛ .ص175- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .شومح نب ىفطصم
9789961672310 ك.م.د.ر

900/384/3/1, 900/384/3/2

شوراح نیدلا رون د  .122
.17*24 ؛ .ص388- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .شوراح نيدلا رون د / ]عوبطم صن[ يسايسلا ركفلا خيرات

9789961672716 ك.م.د.ر

900/287/3/1, 900/287/3/2

زیزعوب يحی د  .123
 ناويد : رئازجلا- .2.ط- .زيزعوب يحي د / يناثلا ءزجلا = ةثيدحلا رئازجلا : ]عوبطم صن[ رئازجلا خيرات يف زجوملا
.17*24 ؛ .ص262- .2009 ،ةيعماجلا تاعوبطملا

9789961010457 ك.م.د.ر

900/151/3/1, 900/151/3/2

زیزعوب يحی د  .124
- .زيزعوب يحي د / ]عوبطم صن[ 1962-1946 ينطولا ريرحتلا ةهبجو ةيزكرملا ةنجللاو جاح يلاصيم نيب ةلدابتملا تاماهتإلا

.15*22 ؛ .ص205- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط
9789961665220 ك.م.د.ر

900/451/1

زیزعوب يحی د  .125
 ،ىدهلا راد : رئازجلا- .1.ط- .زيزعوب يحي د / ثلاثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ برعلاو رئازجلا خيرات نم اياضقو تاعوضوم ،3

.17*24 ؛ .ص495- .2009
9789947261743 ك.م.د.ر

900/89/6/5, 900/89/6/6
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زیزعوب يحی د  .126
*24 ؛ .ص458- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .2.ط- .زيزعوب يحي د / ]عوبطم صن[ 1962-1954 ةثلاثلا ةيالولا يف ةروثلا

17.
90013122 ك.م.د.ر

900/131/2/1, 900/131/2/2

زیزعوب يحی د  .127
1962-1954 ةيرئازجلا ينطولا ريرحتلا ةهبج قئاثو نم : ]عوبطم صن[ نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا يف رئازجلا تاروث ،3
.17*27 ؛ .ص208- .2009 ،برغلا راد : رئازجلا- .1.ط- .زيزعوب يحي د / ثلاثلا ءزجلا = يناثلا مسقلا

9002433 ك.م.د.ر

900/24/3/1, 900/24/3/2

زیزعوب يحی د  .128
 : رئازجلا- .2.ط- .زيزعوب يحي د / لوألا ءزجلا = ةطيسولاو ةميدقلا رئازجلا : ]عوبطم صن[ رئازجلا خيرات يف زجوملا ،1
.17*24 ؛ .ص252- .2009 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد
9789961010440 ك.م.د.ر

900/149/3/1, 900/149/3/2

زیزعوب يحی د  .129
 ،ىدهلا راد : رئازجلا- .1.ط- .زيزعوب يحي د / لوألا ءزجلا : ]عوبطم صن[ برعلاو رئازجلا خيرات نم اياضقو تاعوضوم ،1

.17*24 ؛ .ص551- .2009
9789961605868 ك.م.د.ر

900/89/6/1, 900/89/6/2

زیزعوب يحی د  .130
 ،ىدهلا راد : رئازجلا- .1.ط- .زيزعوب يحي د / يناثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ برعلاو رئازجلا خيرات نم اياضقو تاعوضوم ،2

.17*24 ؛ .ص543- .2009
9789961605875 ك.م.د.ر

900/89/6/3, 900/89/6/4

زیزعوب يحی د  .131
 = 1962-1954 ةيرئازجلا ينطولا ريرحتلا ةهبج قئاثو نم : ]عوبطم صن[ نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا يف رئازجلا تاروث
.17*24 ؛ .ص328- .2010 ،برغلا راد : رئازجلا- .1.ط- .زيزعوب يحي د / )لوألا مسقلا (- ثلاثلا ءزجلا

9002733 ك.م.د.ر

900/27/3/1, 900/27/3/2

يدامصلا رصان لیعامسإ .د  .132
 ليئارسإو ةيربعلا ليئارسإو ةيناعنكلا ليئارسإ نيب فيزملا يتاروتلا خيرأتلا : ]عوبطم صن[ خيراتلاو .. يتاروتلا خيرأتلا
.17*24 ؛ .ص264- .2008 ،نيدلا ءالع راد : ايروس- .2.ط- .يدامصلا رصان ليعامسإ .د / ةينويهصلا

900423 ك.م.د.ر

900/423/1, 900/423/2

كایشلا نیدلا لامج .د  .133
.17*24 ؛ .ص128- .2006 ،يبرعلا ركفلا راد : رصم- .1.ط- .كايشلا نيدلا لامج .د / ]عوبطم صن[ ةيسابعلا ةلودلا خيرات

900424 ك.م.د.ر

900/424/1, 900/424/2
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نانق لامج .د  .134
 .نانق لامج .د ؛نيدھاجملا ةرازو / رصاعملا خيراتلا يف تاسارد : ]عوبطم صن[ رامعتسإلا دهع يف رئازجلا يف يلھألا ميلعتلا ،6
.17*24 ؛ .ص318- .2009 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا-
900434 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/434/6/1

نانق لامج .د  .135
 ةيناملألا تاقالعلا : ]عوبطم صن[ 1911-1914 يرحلا ةكرعم ىلإ ساف لالتحا نم يسنرفلا لالتحإلا دض ةيبرغملا ةمواقملا ،5
17*24 ؛ طئارخ : .ص295- .2009 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .نانق لامج .د / 1911-1901 ةيبرغملا نوؤشلاو ةيسنرفلا
.

900434 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/434/5/1

نانق لامج .د  .136
 ةمواقملا يف تاسارد- رصاعملاو ثيدحلا رئازجلا خيرات يف تاساردو اياضق : ]عوبطم صن[ نانق لامج روتكدلا لامعأ ،4
.17*24 ؛ .ص711- .2009 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .نانق لامج .د ؛نيدھاجملا ةرازو / رامعتسإلاو
900434 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/434/4/1

نانق لامج .د  .137
 ةرازو : رئازجلا- .نانق لامج .د ؛نيدھاجملا ةرازو / اسنرف عم رئازجلا تادھاعم : ]عوبطم صن[ نانق لامج روتكدلا لامعأ ،1
.17*24 ؛ .ص408- .2009 ،نيدھاجملا

900434 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/434/1

نانق لامج .د  .138
 صوصن هيليو1914-1830 رشع عساتلا نرقلا يف ةيرئازج ةسايس صوصن : ]عوبطم صن[ نانق لامج روتكدلا لامعأ ،3
671- .2009 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .نانق لامج .د ؛نيدھاجملا ةرازو / 1830-1500 ثيدحلا رئازجلا خيرات يف قئاثوو

.17*24 ؛ .ص
نانق لامج روتكدلا لامعأ = 0605606 د.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/434/3

رومضلا لیان متاح .د  .139
24 ؛ .ص158- .2012 ،ةفرعملا زونك راد : ندرألا- .1.ط- .رومضلا ليان متاح .د / ]عوبطم صن[ ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا

*17.
900428 ك.م.د.ر

900/428/1, 900/428/2

دشار تمصع بنیز .د  .140
 .2005 ،يبرعلا ركفلا راد : رصم- .1.ط- .دشار تمصع بنيز .د / ]عوبطم صن[ رشع عساتلا نرقلا يف ثيدحلا ابوروأ خيرات
.17*24 ؛ .ص363-
900427 ك.م.د.ر

900/427/1, 900/427/2

داقعلا حالص .د  .141
- .6.ط- .داقعلا حالص .د / ىصقألا برغملا- سنوت- رئازجلا : ]عوبطم صن[ رصاعملاو ثيدحلا خيراتلا يف يبرعلا برغملا
.17*24 ؛ .ص608- .1993 ،ةيرصملا ولجنألا ةبتكم : رصم
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900431 ك.م.د.ر

900/431/1, 900/431/2

وزوز دیمحلا دبع .د  .142
 ناويد : رئازجلا- .وزوز ديمحلا دبع .د / ]عوبطم صن[ ) قيثاومو تاسسؤم ( ةثيدحلا ةيرئازجلا ةلودلل ةيخيراتلا تايعجرملا ،5
.17*24 ؛ .ص232- .2010 ،ةيعماجلا تاعوبطملا

9789961013878 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/438/5/1

وزوز دیمحلا دبع .د  .143
 .د / ]عوبطم صن[ ) 1939-1837 ( ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلاو ةيسايسلا تاروطتلا : يسنرفلا رامعتسإلا ةرتف نابإ ساروألا ،2
.17*24 ؛ .ص172- .2010 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .وزوز ديمحلا دبع
9789961013847 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/438/2/1

وزوز دیمحلا دبع .د  .144
7ءزجلا : ]عوبطم صن[ )ةديدج قئاثو ءوض ىلع ( ةيريرحتلا ةروثلاو ةينطولا ةيرحلا يف تاسارد : رئازجلا خيرات يف تاطحم ،7
.17*24 ؛ .ص565- .2010 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .وزوز ديمحلا دبع .د /

900438 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/438/7/1

وزوز دیمحلا دبع .د  .145
 ناويد : رئازجلا- .وزوز ديمحلا دبع .د / ]عوبطم صن[ ةيبعشلا تامواقملا ليشيم يد لارنيجلا عم رداقلا دبع ريمألا تالسارم ،3
.17*24 ؛ .ص669- .2010 ،ةيعماجلا تاعوبطملا

9789961013854 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/438/3/1

وزوز دیمحلا دبع .د  .146
 رئازجلا خيرات يف قئاثوو صوصن : ]عوبطم صن[ ) 1939-1914 ( نيبرحلا نيب اسنرف ىلإ ةرجهلل يسايسلا رودلا ،4
 ، لوادج : .ص272- .2010 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .وزوز ديمحلا دبع .د / ) 1900-1830 ( رصاعملا

.17*24 ؛ قحالم ، روص
9789961013861 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/438/4/1

وزوز دیمحلا دبع .د  .147
 ديمحلا دبع .د / ايسأو ايقيرفإ يف يدحتلاو رامعتسإلا خيرات : ]عوبطم صن[ 1945-1914 ةدحتلا تايالولاو ابروأ خيرات ،6
.17*24 ؛ طئارخ : .ص327- .2010 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .وزوز
900438 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/438/6/1

ناضمر ھط نسحملا دبع .د  .148
 راد : ندرألا- .1.ط- .ناضمر هط نسحملا دبع .د / ]عوبطم صن[ ةطانرغ طوقس ىتح حتفلا نم سلدنألاو برغملا خيرات
.17*24 ؛ .ص596- .2013 ،نوعزومو نورشانركفلا

9789957076979 ك.م.د.ر

900/426/1, 900/426/2
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سوردیعلا نسح دمحم .د  .149
- .1.ط- .سورديعلا نسح دمحم .د / يومألا ناورملا وبأ نايفس وبأ ةرسأ : ]عوبطم صن[ ةيومألا ةفالخلا ةثلاثلا ةيمالسإلا ةلودلا
.17*24 ؛ .ص643- .2009 ،ثيدحلا باتكلا راد : رصم
900430 ك.م.د.ر

900/430/1, 900/430/2

تامینغ رداقلا دبع ىفطصم .د  .150
24 ؛ .ص320- .2012 ،ةفاقثلا راد : ندرألا- .1.ط- .تامينغ رداقلا دبع ىفطصم .د / ]عوبطم صن[ يملاعلا ركفلاو ةراضحلا

*17.
9789957166939 ك.م.د.ر

900/429/1, 900/429/2

زیزعوب يحی .د  .151
 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د / ]عوبطم صن[ ةيبرعلا ةيوسنلا حالصإلا ةكرحو ةيرئازجلا ةأرملا اياضقو تاعوضوم

.17*24 ؛ روص : .ص159- .2009
900439 ك.م.د.ر- .ةيونس

900/439/1

زیزعوب يحی .د  .152
 فيرعتلا يفنيرسنلا ةضور هيليو ةنيطنسق خيرات وأ امهناطوأ ىلع مهئاليتساو ةنيطنسق دلب كرتلا لوخد لاح يف ةيسنم ةديرف
.17*24 ؛ .ص243- .2009 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د / ]عوبطم صن[ نيرخأتملا ةعبرألا خايشألاب

900442 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/442/1

زیزعوب يحی .د  .153
 / ]عوبطم صن[ يرئازجلا برغملا يف ةقيتعلا دجاسملا هيليو طسوألا برغملا ةمصاع ناسملت ةنيدم هيليو خيراتلا ربع نارھو ةنيدم
.17*24 ؛ روص : .ص542- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د
900441 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/441/1

زیزعوب يحی .د  .154
 ؛ .ص543- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د / ]عوبطم صن[ ةيلودلاو ةينطولا تايقتلملا يف رئازجلا خيرات عم

24*17.
900443 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/443/1

زیزعوب يحی .د  .155
 يف ثيدحلا يبوروألا رامعتسالا هيليو نيرشعلا نرقلا علطم ىلإ رشع سداسلا نرقلا علطم نم ةيمالسألا ةيبرغلا ايقيرفا خيرات
17*24 ؛ طئارخ : .ص318- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د / ]عوبطم صن[ تاطيحملا رزجو ايسأو ايقيرفإ
.

900446 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/446/1

زیزعوب يحی .د  .156
 ريمألا تالسارم هيليو يرئازجلا رداقلا دبع ريمألا حافكلا لطب هيليو هداهجو ةيتاذلا هتريس يرئازجلا حافكلا دئار رداقلا دبع ريمألا

 .ص592- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د / ]عوبطم صن[ ةيليليمب نييركسعلا اهماكحو اينابسا عم رداقلا ديع
.17*24 ؛ روص :
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900459 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/459/1

زیزعوب يحی .د  .157
 ملاع : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د / ةثيدحلا رئازجلاو ةيطسولاو ةميدقلا رئازجلا : ]عوبطم صن[ رئازجلا خيرات يف زجوملا
.17*24 ؛ روص ، طئارخ : .ص448- .2009 ،ةفرعملا

900444 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/444/1

زیزعوب يحی .د  .158
- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .يماهتلا نب ىفطصم جاحلا ،زيزعوب يحي .د / ]عوبطم صن[ هداهجو رداقلا دبع ريمألا ةريس

.17*24 ؛ .ص400
900458 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/458/1

زیزعوب يحی .د  .159
 ةينطولا ةكرحلل ةيسايسلا تايجولويديألا هيليو ) 1948-1912 ( هصوصن لالخ نم ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا يف ينميلا هاجتالا
.17*24 ؛ .ص320- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د / ]عوبطم صن[ ةيرئازج قئاثو لالخ نم ةيرئازجلا

 هيليو ) 1948-1912 ( هصوصن لالخ نم ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا يف ينميلا هاجتالا = 060552323 د.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ
ةيرئازج قئاثو لالخ نم ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلل ةيسايسلا تايجولويديألا

900/447/1

زیزعوب يحی .د  .160
 ، روص : .ص384- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د / داهجو ةراضحو خيرات : ]عوبطم صن[ ةرفاعجلا ةرئاد
.17*24 ؛ طئارخ
900445 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/445/1

زیزعوب يحی .د  .161
 .زيزعوب يحي .د / ]عوبطم صن[ رشع عساتلا نرقلا رخاوأ ىلإ اسنرفو اينابسإو رئازجلاو نارھو رابخأ يف دوعسلا دعس عولط ،2
.17*24 ؛ .ص424- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا-
900457 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/457/2/1

زیزعوب يحی .د  .162
 ملاع : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د / نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا يف رئازجلا تاروث : ]عوبطم صن[ نيرشعلا نرقلا تاروث
.17*24 ؛ روص ، طئارخ : .ص576- .2009 ،ةفرعملا

9789947912027 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/454/1

زیزعوب يحی .د  .163
 ملاع : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د / نيرشعلاو رشع عساتلا نيينرقلا يف رئازجلا تاروث : ]عوبطم صن[ ةثلاثلا ةيالولا يف ةروثلا
.17*24 ؛ .ص446- .2009 ،ةفرعملا

9789947912027 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/455/1
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زیزعوب يحی .د  .164
.17*24 ؛ .ص350- .2009 ،ةفرعملا ملاع : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د / ]عوبطم صن[ قئاثولا لالخ نم رئازجلا حافك
900448 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/448/1

زیزعوب يحی .د  .165
 خيراتلا فيشرأ يفةينابسإلا ةيرئازجلا تالسارملا : هيليو1830-1500ابوروأ كلاممو لود عم ةيجراخلا رئازجلا تاقالع ،12

440- .2009 ،نيدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .زيزعوب يحي .د ؛نيدھاجملا ةرازو / ]عوبطم صن[ م1798-1780 ديردمل ينطولا
.17*24 ؛ طئارخ : .ص

900450 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ريغ

900/450/1

يوایحی لامج.د  .166
- .2011 ،فاقوالا و ةينيدلا نوؤشلا ةرازو : ناسملت رئازجلا- .يوايحي لامج.د / ]عوبطم صن[ نييسلدنالا ةاسامو ةطانرغ طوقس

.17*24 ؛ .ص258
9789931384007 ك.م.د.ر

900/416/1, 900/416/2

ةرتش نیدلا ریخ.د  .167
- .ةرتش نيدلا ريخ.د / يبرغلا نادوسلاو تاوت يف هركفو رئاثلا حلصملا : ]عوبطم صن[ يناسملتلا يليغملا ميركلا دبع دمحم خيشلا

.17*24 ؛ .ص308- .2011 ،فاقوالا و ةينيدلا نوؤشلا ةرازو : ناسملت رئازجلا- .1.ط
9004182 ك.م.د.ر

900/418/1, 900/418/2

يسینول حبار  .168
295- .2010 ،ةفرعملا راد : رئازجلا- .1.ط- .يسينول حبار / 1ءزجلا : ]عوبطم صن[ 1989-1830 رصاعملا رئازجلا خيرات

.21*28 ؛ .ص
9789961485811 ك.م.د.ر

900/104/3/1, 900/104/3/2

يسینول حبار  .169
 .2010 ،ةفرعملا راد : رئازجلا- .1.ط- .يسينول حبار / يناثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ 1989-1830 رصاعملا رئازجلا خيرات ،2
.20*31 ؛ .ص303-
9789961485866 ك.م.د.ر

900/102/3/1, 900/102/3/2

ریبز دیشر  .170
 .2010 ،ةمكحلا راد : رئازجلا- .1.ط- .ريبز ديشر / ]عوبطم صن[ )1962-1956( ةعبارلا ةيالولا يف ةيرامعتسإلا اسنرف مئارج
.17*24 ؛ .ص340-
9789961842676 ك.م.د.ر

900/329/3/1, 900/329/3/2

تبات دانیع ناوضر  .171
,ANEP تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .تبات دانيع ناوضر / ]عوبطم صن[ رئازجلا يف ةيعامجلا ةدابإلاو45 يام /رايأ8

.17*24 ؛ .ص355- .2005
9789947212226 ك.م.د.ر
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900/120/3/1, 900/120/3/2

دعسأ روھز  .172
*24 ؛ .ص159- .2010 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .دعسأ روھز / سيداب نبا ىلإ نودلخ نبا نم : ]عوبطم صن[ ملعلا ةروث

17.
9789961668320 ك.م.د.ر

900/109/1/1

ندادحإ ریھز  .173
- .ANEP, 2010 تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .ندادحإ ريھز / ]عوبطم صن[ ةيخيرات فقاومو تايصخش .17*24 ؛ .ص185
9789961752043 ك.م.د.ر

900/317/3/1, 900/317/3/2

لایوف داعس  .174
.22*28 ؛ .ص112- .2010 ،ةفرعملا راد : رئازجلا- .1.ط- .لايوف داعس / ]عوبطم صن[ رئازجلا ةنيدمل ةيرثألا دجاسملا

9789961485804 ك.م.د.ر

900/99/3/1, 900/99/3/2

نایزب يدعس  .175
 ناويد : رئازجلا- .2.ط- .نايزب يدعس / 1961ربوتكأ17 يف نييرئازجلا نيرجاهملا دض : ]عوبطم صن[ نوباب سيروم مئارج
.15*22 ؛ .ص114- .2009 ،ةيعماجلا تاعوبطملا

9008222 ك.م.د.ر

900/82/2/1, 900/82/2/2

نایزب يدعس  .176
 رامعتسالا خيرات نم ةملظم تاحفص = سيراسوأ لارنجلا ىلإ وجوب لارنجلا نم : ]عوبطم صن[ رئازجلا يف اسنرف مئارج
 ؛ .ص139- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .نايزب يدعس / 1962 لالقتسالا ىلإ1830 لالتحالا نم رئازجلا يف يسنرفلا

22*16.
9789961666586 ك.م.د.ر

900/44/3/1, 900/44/3/2

نایزب يدعس  .177
 يف نييرئازجلا لامعلل يلاضنلاو يسايسلا خيراتلا = 54 ربمفون ةروث يف : ]عوبطم صن[ رجهملا يف ةيرئازجلا ةلماعلا ةقبطلا رود
*24 ؛ .ص101- .2009 ،رشنلاو ةعابطلل ةلاث : رئازجلا- .2.ط- .نايزب يدعس / لالقتسإلا ىلإ "ايقيرفإ لامش مجن" نم رجهملا

17.
9007733 ك.م.د.ر

900/77/3/1, 900/77/3/2

ةبیھو يدیعس  .178
151- .2009 ،ةفرعملا راد : رئازجلا- .1.ط- .ةبيھو يديعس / 1962-1954 : ]عوبطم صن[ حالسلا ةلكشمو ةيرئازجلا ةروثلا

.16*23 ؛ .ص
9789961485729 ك.م.د.ر

900/101/3/1, 900/101/3/2

ةجوخ يركش  .179
- .ANEP, 2010 تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .ةجوخ يركش / ةياور : ]عوبطم صن[ )ملح عورشم( نومام *22 ؛ .ص114

16.
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9789947213599 ك.م.د.ر

900/121/3/1, 900/121/3/2

شوخب قداص  .180
 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .شوخب قداص / ةعقروب رضخل يس دئارلا تاركذم : ]عوبطم صن[ ةروثلا لايتغا ىلع دھاش

.17*24 ؛ .ص339- .2010
9789961671139 ك.م.د.ر

900/282/3/1, 900/282/3/2

يبقلا نب حلاص  .181
- .2009 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .1.ط- .يبقلا نب حلاص / ةهئاتلا ةلاسرلا وأ : ]عوبطم صن[ هلثم دهع ال دهع

.17*24 ؛ .ص441
9789961007921 ك.م.د.ر

900/60/3/1, 900/60/3/2

يبقلا نب حلاص  .182
 تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .يبقلا نب حلاص / ]عوبطم صن[ ىرخأ تارضاحمو مويلاو سمألا نيب ةيرئازجلا ةيسامولبدلا

ANEP, /. - .16*23 ؛ .ص225
9789961756942 ك.م.د.ر

900/200/3/1, 900/200/3/2

ينسحلا نارقمأ ظیفحلا دبع  .183
187- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .ينسحلا نارقمأ ظيفحلا دبع / ]عوبطم صن[ داهجلاو لاضنلا ةريسم نم تاركذم

.17*24 ؛ .ص
90034233 ك.م.د.ر

900/342/3/1, 900/342/3/2

وزوز دیمحلا دبع  .184
- .ENAG editions, 2010 : رئازجلا- .1.ط- .وزوز ديمحلا دبع / ]عوبطم صن[ 1879 ةنس ساروألا ةروث *22 ؛ .ص137

15.
9789961629123 ك.م.د.ر

900/270/3/1, 900/270/3/2

وزوز دیمحلا دبع  .185
 ءزجلا = 1939-1837 ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا ةيسايسلا تاروطتلا : ]عوبطم صن[ يسنرفلا رامعتسإلا ةرتف نابإ ساروألا ،2
.17*24 ؛ .ص404- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .وزوز ديمحلا دبع / يناثلا

9789961669587 ك.م.د.ر

900/107/6/4, 900/107/6/5

وزوز دیمحلا دبع  .186
 راد : رئازجلا- .ط- .وزوز ديمحلا دبع / قيثاوم و تاسسؤم : ]عوبطم صن[ ةثيدحلا ةيرئازجلا ةلودلل ةيخيراتلا تايعجرملا
.17*24 ؛ .ص515- .2009 ،ةموھ
9789961669525 ك.م.د.ر

900/215/3/1, 900/215/3/2

وزوز دیمحلا دبع  .187

Page 24 sur 36

16/06/2019file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SYNGEB/catalogue.html



 ديمحلا دبع / بعشلا بزحو ايقيرفإ لامش مجن : ]عوبطم صن[ 1939-1914 نيبرحلا نيب اسنرف ىلإ ةرجهلل يسايسلا رودلا
.17*24 ؛ .ص270- .2010 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .1.ط- .وزوز
97899610113861 ك.م.د.ر

900/388/3/1, 900/388/3/2

وزوز دیمحلا دبع  .188
- .1.ط- .وزوز ديمحلا دبع / )1908-1883/يسايسلا اهبناج( يناثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ 1908-1881 ةمامعوب ةروث
- .ENAG editions, 2010 : رئازجلا .14*21 ؛ .ص138

9789961629345 ك.م.د.ر

900/271/6/4, 900/271/6/5

وزوز دیمحلا دبع  .189
- .1.ط- .وزوز ديمحلا دبع / )1883-1881 /يركسعلا اهبناج( لوألا ءزجلا : ]عوبطم صن[ 1908-1881 ةمامعوب ةروث
- .ENAG editions, 2010 : رئازجلا .14*21 ؛ .ص58

9789961629338 ك.م.د.ر

900/271/6/1, 900/271/6/2

وزوز دیمحلا دبع  .190
ENAG : رئازجلا- .1.ط- .وزوز ديمحلا دبع / ]عوبطم صن[ 1900-1830 رصاعملا رئازجلا خيرات يف قئاثوو صوصن

editions, 2010. - .17*24 ؛ .ص271
9789961629024 ك.م.د.ر

900/312/3/1, 900/312/3/2

وزوز دیمحلا دبع  .191
 ءزجلا = 1939-1837 ةيعامتجإلاو ةيداصتقإلا ةيسايسلا تاروطتلا : ]عوبطم صن[ يسنرفلا رامعتسإلا ةرتف نابإ ساروألا ،1
.17*24 ؛ .ص463- .2009 ،هموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .وزوز ديمحلا دبع / لوألا

978996166570 ك.م.د.ر

900/438/1

وزوز دیمحلا دبع  .192
 ديمحلا دبع / ريمالا دهع يف رئازجلا خيراتب ةصاخ قئاثوو : ]عوبطم صن[ ليشيم يد لارنجلا عم رداقلا دبع ريمألا تالسارم
.17*24 ؛ .ص171- .2009 ،هموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .وزوز
9789961666906 ك.م.د.ر

900/156/3/1, 900/156/3/2

نوقعلا نب نامحرلا دبع  .193
.17*24 ؛ .ص458- .2009 ،بلحد تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .نوقعلا نب نامحرلا دبع / ]عوبطم صن[ يتاركذم
9789961611784 ك.م.د.ر

900/15/2/1, 900/15/2/2

يلالیجلا نمحرلا دبع  .194
- .20007 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلاليجلا نمحرلا دبع / ةنايلم- ةيدملا- رئازجلا : ]عوبطم صن[ ثالثلا ندملا خيرات

.17*24 ؛ .ص362
90031933 ك.م.د.ر

900/319/3/1, 900/319/3/2
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يلالیجلا دمحم نب نمحرلا دبع  .195
- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلاليجلا دمحم نب نمحرلا دبع / لوألا ءزجلا : ]عوبطم صن[ ماعلا رئازجلا خيرات ،1

.17*24 ؛ .ص407
9789961672228 ك.م.د.ر

900/377/18/1, 900/377/18/2

يلالیجلا دمحم نب نمحرلا دبع  .196
- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلاليجلا دمحم نب نمحرلا دبع / يناثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ ماعلا رئازجلا خيرات ،2

.17*24 ؛ .ص375
9789961672358 ك.م.د.ر

900/377/18/4, 900/377/18/5

يلالیجلا دمحم نب نمحرلا دبع  .197
- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلاليجلا دمحم نب نمحرلا دبع / ثلاثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ ماعلا رئازجلا خيرات ،3

.17*24 ؛ .ص399
9789961672365 ك.م.د.ر

900/377/18/7, 900/377/18/8

يلالیجلا دمحم نب نمحرلا دبع  .198
- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلاليجلا دمحم نب نمحرلا دبع / عبارلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ ماعلا رئازجلا خيرات ،4

.17*24 ؛ .ص375
4714116260321 ك.م.د.ر

900/377/18/10, 900/377/18/11

يلالیجلا دمحم نب نمحرلا دبع  .199
- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلاليجلا دمحم نب نمحرلا دبع / سماخلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ ماعلا رئازجلا خيرات ،5

.17*24 ؛ .ص388
9789961672389 ك.م.د.ر

900/377/18/13, 900/377/18/14

يلالیجلا دمحم نب نمحرلا دبع  .200
- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يلاليجلا دمحم نب نمحرلا دبع / سداسلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ ماعلا رئازجلا خيرات ،6

.17*24 ؛ .ص302
9789961672396 ك.م.د.ر

900/377/18/16, 900/377/18/17

بلاطوب رداقلا دبع  .201
- .1.ط- .بلاطوب رداقلا دبع / ريرحتلا برح ىلإ رداقلا دبع ريمألا نم : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةمألا ءانبو رداقلا دبع ريمألا
.17*24 ؛ .ص351- .2009 ،بلحد تاروشنم : رئازجلا

9789961612392 ك.م.د.ر

900/11/3/1, 900/11/3/2

لبطوب رداقلا دبع  .202
 راد : رئازجلا- .1.ط- .لبطوب رداقلا دبع / رئازجلا برغ نم دھاجمل ةنيمث تاركذم : ]عوبطم صن[ يلايللاو رادقألا عم عارص

.16*22 ؛ .ص146- .2010 ،ةمألا
90031833 ك.م.د.ر
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900/318/3/1, 900/318/3/2

شولح رداقلا دبع  .203
17*24 ؛ .ص291- .1.ط ،ةمألا راد : رئازجلا- .2010- .شولح رداقلا دبع / ]عوبطم صن[ رئازجلا يف ةيميلعتلا اسنرف ةسايس
.
9789961670859 ك.م.د.ر

900/298/3/1, 900/298/3/2

قاوقو رداقلا دبع  .204
 ةمظنملل ىربكلا ةمكاحملا = عمقلا اياحض ةدناسم ةنجل ةيرئازجلا ةمواقملا خيرات يف ةمھاسم : ]عوبطم صن[ ىربكلا ةعفارملا
 تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .قاوقو رداقلا دبع / 1953 ربوتكأ29 خيراتب ةيسايسلا ةمكاحملا1951 سرام6 يف نارھوب ةيرسلا
.17*24 ؛ .ص191- .2009 ،بلحد
9789961612057 ك.م.د.ر

900/161/3/1, 900/161/3/2

فاصفصوب میركلا دبع  .205
 ةرازو : رئازجلا- .1.ط- .فاصفصوب ميركلا دبع / ]عوبطم صن[ 1962-1954 ةليم ةيالو يف ةيرئازجلا ةارملا داهج
.17*24 ؛ .ص447- .2008 ،نيدھاجملا

900469 ك.م.د.ر

900/469/1

يبیكر هللا دبع  .206
- .2010 ،ةمكحلا راد : رئازجلا- .1.ط- .يبيكر هللا دبع / لوألا ءزجلا : ]عوبطم صن[ زيلجنإلا ةلاحرلا نويع يف رئازجلا ،1

.17*24 ؛ .ص298
90013633 ك.م.د.ر

900/136/3/1, 900/136/3/2

دیبزوب دیجملا دبع  .207
- .2008 ،ةعابطلل ةجيتم : رئازجلا- .2.ط- .ديبزوب ديجملا دبع / يتداهش : ]عوبطم صن[ ينطولا ريرحتلا برح لالخ دادمإلا

.17*24 ؛ .ص313
90039422 ك.م.د.ر

900/394/2/1, 900/394/2/2

وزوز دیمحلادبع  .208
 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .1.- .وزوز ديمحلادبع / ]عوبطم صن[ ايسأ و ايقيرفإ يف ررحتلاو رامعتسإلا خيرات

.15*22 ؛ .ص149- .2009
9789961002377 ك.م.د.ر

900/150/2/1, 900/150/2/2

دوعسم ينامثع  .209
*24 ؛ .ص255- .2009 ،ىدهلا راد : رئازجلا- .1.ط- .دوعسم ينامثع / ثادحأو فقاوم : ]عوبطم صن[ ديعلاوب نب ىفطصم

17.
9789947009581 ك.م.د.ر

900/250/2/1, 900/250/2/2

نامیلس يتارشع  .210
 ناويد : رئازجلا- .1.ط- .ناميلس يتارشع / ةيراضحلا تاددحملاو ةيخيراتلا ةيضرألا : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةيصخشلا
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.17*24 ؛ .ص287- .2009 ،ةيعماجلا تاعوبطملا
9789961010426 ك.م.د.ر

900/56/3/1, 900/56/3/2

تیلبات يلع  .211
.16*23 ؛ .ص25- .2009 ،رشنلاو ةعابطلل ةلاث : رئازجلا- .2.ط- .تيلبات يلع / خيرات اهل مايأ : ]عوبطم صن[ 1945 يام8
9007933 ك.م.د.ر

900/79/3/1, 900/79/3/2

تیلبات يلع  .212
.16*23 ؛ .ص47- .2009 ،رشنلاو ةعابطلل ةلاث : رئازجلا- .2.ط- .تيلبات يلع / ةلود لجر : ]عوبطم صن[ سابع تاحرف
9008033 ك.م.د.ر

900/80/3/1, 900/80/3/2

يبلاط رامع  .213
125- .2005 ،رشنلل ةبصقلا راد : رئازجلا- .1.ط- .يبلاط رامع / ]عوبطم صن[ لفاغلا هيبنتو لقاعلا ىركذ رداقلا دبع ريمألا

.17*24 ؛ .ص
9003133 ك.م.د.ر

900/31/3/1, 900/31/3/2

ةوالع رامع  .214
 : رئازجلا- .1.ط- .ةوالع رامع / Bougie port maghrebin = لوالا ءزجلا : ]عوبطم صن[ يبرغم ءانيم ةياجب ،1
.17*24 ؛ .ص655- .2014 ،ةيبرعلا ةغلل ىلعالا سلجملا تاروشنم
9789947821800 ك.م.د.ر

900/477/1

ةوالع رامع  .215
 : رئازجلا- .1.ط- .ةوالع رامع / Bougie port maghrebin = يناثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ يبراغم ءانيم ةياجب ،2
.17*24 ؛ .ص344- .2014 ،ةيبرعلا ةغلل ىلعالا سلجملا تاروشنم
9789947821800 ك.م.د.ر

900/477/2/1

هرومع رامع  .216
- .1.ط- .هرومع رامع / يناثلا ءزجلا = 1962 ىلإ خيراتلا لبقام ةصاخ رئازجلا : ]عوبطم صن[ خيراتلا ةباوب رئازجلا ،2
.21*28 ؛ .ص360- .2009 ،ةفرعملا راد : رئازجلا

9789961485798 ك.م.د.ر

900/106/5/1, 900/106/5/2

راجن رامع  .217
.17*24 ؛ .ص347- .2010 ،ةمكحلا راد : رئازجلا- .1.ط- .راجن رامع / ]عوبطم صن[ هيلع ىرتفملا ميعزلا جاحلا يلاصم
90019833 ك.م.د.ر

900/198/3/1, 900/198/3/2

ةبرضوب رمع  .218
 .1.ط- .ةبرضوب رمع / 1960 يفناج-1958 ربمتبس : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةتقؤملا ةموكحلل يسامولبيدلا طاشنلا
.17*24 ؛ .ص383- .2010 ،ةمكحلا راد : رئازجلا-
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9789947842706 ك.م.د.ر

900/353/3/1, 900/353/3/2

روبك رمع  .219
 ةعابطلل ديز نب يلع راد : رئازجلا- .1.ط- .روبك رمع / ينيدلا يرامعملا اهثارتو اھؤاملع : ]عوبطم صن[ ناليثرو ينب ةقطنم
.15*23 ؛ .ص80- .2014 ،رشنلاو
900467 ك.م.د.ر

900/467/1

ةدیشك ىسیع  .220
.17*24 ؛ .ص237- .2010 ،باهشلا تاروشنم : رئازجلا- .2.ط- .ةديشك ىسيع / ةداهش : ]عوبطم صن[ ةروثلا وسدنهم
9789961638293 ك.م.د.ر

900/408/2/1, 900/408/2/2

سبماك لایرباغ  .221
 .2012 ،سلجملا تاروشنم : رئازجلا- .2.ط- .سبماك لايرباغ / ]عوبطم صن[ خيراتلا تايادب وا اسينيسام:ربربلا دالب لوصا يف
.17*24 ؛ .ص730-
9789947821480 ك.م.د.ر

900/478/1

نوناف زنارف  .222
- .ANEP, 2010 تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .نوناف زنارف / ]عوبطم صن[ ضرألا وبذعم .17*24 ؛ .ص358
9789947211014 ك.م.د.ر

900/286/3/1, 900/286/3/2

حلاص سوكرف  .223
 .2009 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .1.ط- .حلاص سوكرف / ]عوبطم صن[ 1850-1826 ةنيطنسق ياب دمحأ جاحلا
.15*20 ؛ .ص135-
9789961010334 ك.م.د.ر

900/153/3/1, 900/153/3/2

يدومصم يزوف  .224
 يزوف / ]عوبطم صن[ ةبح ديجملا دبع خيشلا ةباسنلا ةمالعلل ةزوجرالا يفام ضعب ىلع ةزيجو تاملك : رئازجلاب ميلس ونب
.15*23 ؛ .ص111- .2014 ،رشنلاو ةعابطلل ديز نب يلع راد : رئازجلا- .1.ط- .يدومصم
9789961941560 ك.م.د.ر

900/468/1

هموھ لصیف  .225
.21*28 ؛ .ص520- .2010 ،ةفرعملا راد : رئازجلا- .1.ط- .هموھ لصيف / ]عوبطم صن[ خيرات مهل لاجر
9789961485897 ك.م.د.ر

900/381/1/1

 يسنرفلا لالتحالا ةرتف لالخ فودنيت ةقطنمب ينطولا حافكلا ةريسم يف ةبراقم : ]عوبطم صن[ فودنيت خيرات نم فوطق  .226
.16*23 ؛ .ص69- .2010 ،رشنلل يعجار راد : رئازجلا- .1.ط- .ةنيھد نب ىفطصم / رئازجلل

900479 ك.م.د.ر
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900/479/1

كلاملا دبع ةیزیانق  .227
 ةعبطم : رئازجلا- .1.ط- .كلاملا دبع ةيزيانق / طسوالا قرشلا يف ةيرئازجلا تادحولا : ]عوبطم صن[ 1973 ربوتكا برح
.17*24 ؛ .ص239- .2013 ،شيجلا

900419 ك.م.د.ر

900/419/2, 900/419/3

ةصقوب لامك  .228
 راد : رئازجلا- .1.ط- .ةصقوب لامك / "ةيوبعشلا" ةيرئازجلا ةينطولا عبانم ىلإ : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةينطولا رداصم
.17*24 ؛ .ص415- .2005 ،رشنلل ةبصقلا

9006633 ك.م.د.ر

900/66/3/1, 900/66/3/2

يبرغ لامك  .229
 ،فاقوالا و ةينيدلا نوؤشلا ةرازو : ناسملت رئازجلا- .يبرغ لامك / ]عوبطم صن[ ةيرثالا ةنيطنسق ةنيدم يف اياوزلاودجاسملا

.17*24 ؛ .ص296- .2011
9789931374053 ك.م.د.ر

900/415/1, 900/415/2

يراشب ةفیطل  .230
 صن[ )م16-13( نييرجهلا رشاعلا نرقلا ىلا عباسلا نرقلا نم داولا دبع نبةراما دهع يف:طسوالا برغملل ةيراجتلا تاقالعلا
.17*24 ؛ .ص349- .2011 ،فاقوالا و ةينيدلا نوؤشلا ةرازو : ناسملت رئازجلا- .1.ط- .يراشب ةفيطل / ]عوبطم
9789931384021 ك.م.د.ر

900/421/1, 900/421/2

صوحب كلام  .231
.15*22 ؛ .ص83- .2009 ،برغلا راد : رئازجلا- .1.ط- .صوحب كلام / ]عوبطم صن[ خيشلا يديس دالوأ ةروث

9002033 ك.م.د.ر

900/20/3/1, 900/20/3/2

يلیملا دمحم نب كرابم  .232
- .2010 ،يبرعلا باتكلا راد : رئازجلا- .1.ط- .يليملا دمحم نب كرابم / ]عوبطم صن[ ثيدحلاو ميدقلا يف رئازجلا خيرات ،1

.17*24 ؛ .ص454
90028099 ك.م.د.ر

900/280/1 1ج900/280/2 ،1ج

يدیزیلا ظوفحم  .233
 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يديزيلا ظوفحم / رئازجلا بلق نم رئاث ةداهش : ]عوبطم صن[ يكياص دمحم بيقنلا تاركذم

.17*24 ؛ .ص429- .2010
90028833 ك.م.د.ر

900/288/3/1, 900/288/3/2

شادق ظوفحم  .234
2011 ،ةمألا راد : رئازجلا- .شادق ظوفحم / نيدھاجملا ةرازو ةصاخ ةعبط : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا خيرات ،2
.17*24 ؛ لوادج : .ص1445- .

9789961672631 ك.م.د.ر- .ةيونس
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900/437/2/1

شادق ظوفحم  .235
 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .شادق ظوفحم / نيدھاجملا ةرازو ةصاخ ةعبط : ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا خيرات ،1

.17*24 ؛ .ص858- .2011
9789961672624 ك.م.د.ر

900/437/1

يمیھاربإلا ریشبلا دمحم  .236
.17*24 ؛ .ص266- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .يميھاربإلا ريشبلا دمحم / ]عوبطم صن[ ةكرعملا بلق يف
9789961672037 ك.م.د.ر

900/01/3/1, 900/01/3/2

نیسحلا دلو فیرشلا دمحم  .237
 راد : رئازجلا- .1.ط- .نيسحلا دلو فيرشلا دمحم / ]عوبطم صن[ 1962-1830 لالقتسالا لجأ نم برحلا ىلإ ةمواقملا نم
.21*30 ؛ .ص375- .2010 ،رشنلل ةبصقلا

9789961642160 ك.م.د.ر

900/406/2/1, 900/406/2/2

ناضمر حلاصلا دمحم  .238
 حلاصلا دمحم / م1955 ايفوصرف يف يملاعلا بالطلا و بابشلا ناجرهم ىلا ةلحر : ]عوبطم صن[ ليبس رباع تاماسترا و حئاوس
.15*23 ؛ .ص214- .2004 ،سلجملا تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .ناضمر
9961956036 ك.م.د.ر

900/481/1

قیدص حلاصلا دمحم  .239
 تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .1.ط- .قيدص حلاصلا دمحم / هلايتغا اولواح اذهل : ]عوبطم صن[ سيداب نبا مامإلا ددجملا حلصملا
.15*22 ؛ .ص255- .2009 ،ةيعماجلا

9789961009437 ك.م.د.ر

900/59/2/1, 900/59/2/2

قیدص حلاصلا دمحم  .240
 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .1.ط- .قيدص حلاصلا دمحم / يناثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ خيراتلا ربع نوضفارلا ،2

.17*24 ؛ .ص236- .2009
9789961008232 ك.م.د.ر

900/54/5/3, 900/54/5/4

قیدص حلاصلا دمحم  .241
.17*24 ؛ .ص239- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .قيدص حلاصلا دمحم / ]عوبطم صن[ ؟مهمئارج هذھو ىسنن فيك
9789961669457 ك.م.د.ر

900/50/2/1, 900/50/2/2

قیدص حلاصلا دمحم  .242
 ؛ .ص309- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .قيدص حلاصلا دمحم / ]عوبطم صن[ رئازجلا داهج يف قيقشلا يبيللا بعشلا

24*17.
90029733 ك.م.د.ر
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900/297/3/1, 900/297/3/2

قیدص حلاصلا دمحم  .243
,ENAG editions : رئازجلا- .2.ط- .قيدص حلاصلا دمحم / لوألا ءزجلا : ]عوبطم صن[ يبرعلا برغملا نم مالعأ ،1

.17*24 ؛ .ص302- .2008
9789961626399 ك.م.د.ر

900/296/9/1, 900/296/9/2

قیدص حلاصلا دمحم  .244
,ENAG editions : رئازجلا- .2.ط- .قيدص حلاصلا دمحم / يناثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ يبرعلا برغملا نم مالعأ ،2

.17*24 ؛ .ص257- .2008
9789961626405 ك.م.د.ر

900/296/9/4, 900/296/9/5

قیدص حلاصلا دمحم  .245
,ENAG editions : رئازجلا- .2.ط- .قيدص حلاصلا دمحم / ثلاثلا ءزجلا : ]عوبطم صن[ يبرعلا برغملا نم مالعأ ،3

.17*24 ؛ .ص279- .2008
9789961626412 ك.م.د.ر

900/296/9/7, 900/296/9/8

قیدص حلاصلا دمحم  .246
- .ENAG editions, 2009 : رئازجلا- .1.ط- .قيدص حلاصلا دمحم / ]عوبطم صن[ رئازجلا ةايح يف ةدلاخ مايأ  ؛ .ص329

24*17.
9789961628706 ك.م.د.ر

900/196/3/1, 900/196/3/2

قیدص حلاصلا دمحم  .247
 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .قيدص حلاصلا دمحم / رصنلا ةزجعم اوققحو داهجلا ءاول اولمح نيذللا : ]عوبطم صن[ نيدلاخلا نم

.17*24 ؛ .ص255- .2010
90027533 ك.م.د.ر

900/275/3/1, 900/275/3/2

قیدص حلاصلا دمحم  .248
.17*24 ؛ .ص213- .1999 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .قيدص حلاصلا دمحم / ]عوبطم صن[ شوريمع ديقعلا

90032433 ك.م.د.ر

900/324/3/1, 900/324/3/2

يلعو رھاطلا دمحم  .249
- .1.ط- .يلعو رھاطلا دمحم / ةيليلحت ةيخيرات ةسارد = 1904 ىلإ1830 نم : ]عوبطم صن[ رئازجلا يف يريشبتلا ميلعتلا
.17*24 ؛ .ص292- .2009 ،بلحد تاروشنم : رئازجلا

9789961611340 ك.م.د.ر

900/14/3/1, 900/14/3/2

رامطلا دمحم  .250
254- .2010 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .1.ط- .رامطلا دمحم / ]عوبطم صن[ ةجاهنص لظ يف طسوألا برغملا

.16*24 ؛ .ص
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9789961008720 ك.م.د.ر

900/420/1, 900/420/2

رامطلا دمحم  .251
*22 ؛ .ص537- .2010 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .2.ط- .رامطلا دمحم / ]عوبطم صن[ يرئازجلا بدألا خيرات

15.
9789961008744 ك.م.د.ر

900/417/1, 900/417/2

يلیملا دمحم  .252
*24 ؛ .ص198- .2010 ،يبرعلا باتكلا راد : رئازجلا- .1.ط- .يليملا دمحم / ]عوبطم صن[ ةيرئازجلا ةروثلاو نوناف زنارف

17.
9789947833957 ك.م.د.ر

900/268/3/1, 900/268/3/2

يسنتلا هللا دبع نب دمحم  .253
 تاساردلاو صوصنلا = نايز ينب فرش نايب يف نايقعلاو ردلا مظن نم فطتقم : ]عوبطم صن[ ناسملت كولم نايز ينب خيرات
- .ANEP, 2010 تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .يسنتلا هللا دبع نب دمحم / 6 ةيخيراتلا .17*24 ؛ .ص359

9789947214848 ك.م.د.ر

900/401/3/1, 900/401/3/2

حالصوب دمحم  .254
- .ANEP, 2004 تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .حالصوب دمحم / ]عوبطم صن[ رئازجلا ايحت نأ لجأ نم .22*30 ؛ .ص59
9789947211489 ك.م.د.ر

900/396/3/1, 900/396/3/2

ةباغج دمحم  .255
.17*24 ؛ .ص253- .2010 ،ةمألا راد : رئازجلا- .1.ط- .ةباغج دمحم / ]عوبطم صن[ رشب لاب ىلع رطخ امو....
9789961670422 ك.م.د.ر

900/284/3/1, 900/284/3/2

لاورز دمحم  .256
 ؛ .ص318- .2003 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .لاورز دمحم / لوألا ءزجلا = ةسارد : ]عوبطم صن[ ةروثلا يف ةشمامللا

24*17.
9789961667125 ك.م.د.ر

900/41/6/1, 900/41/6/2

لاورز دمحم  .257
234- .2009 ،بلحد تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .لاورز دمحم / ]عوبطم صن[ 1830-1791 ةيسنرفلا ةيرئازجلا تاقالعلا

.17*24 ؛ .ص
90017933 ك.م.د.ر

900/179/3/1, 900/179/3/2

لاورز دمحم  .258
 .ص563- .2003 ،هموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .لاورز دمحم / يناثلا ءزجلا = ةسارد : ]عوبطم صن[ ةروثلا يف ةشمامللا ،2
.17*24 ؛

Page 33 sur 36

16/06/2019file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SYNGEB/catalogue.html



9789961667125 ك.م.د.ر

900/41/6/4, 900/41/6/5

يراھط دمحم  .259
 : رئازجلا- .3.ط- .يراهط دمحم / سيداب نب ديمحلا دبع خيشلا : ]عوبطم صن[ رصاعملا يمالسإلا ركفلا يف ةيحالصإلا ةكرحلا
.17*24 ؛ .ص149- .2010 ،ةمألا راد
9000233 ك.م.د.ر

900/02/3/1, 900/02/3/2

سابع دمحم  .260
24 ؛ .ص483- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .سابع دمحم / ةينطو ةيصخش28 تاداهش : ]عوبطم صن[ ةينطولا داور
*17.
9005322 ك.م.د.ر

900/53/2/1, 900/53/2/2

سابع دمحم  .261
- .2007 ،رشنلل ةبصقلا راد : رئازجلا- .1.ط- .سابع دمحم / )1962-1954( ةيرئازجلا ةروثلا : ]عوبطم صن[ نمث الب رصن

.17*24 ؛ .ص918
9789961646816 ك.م.د.ر

900/38/2/1, 900/38/2/2

سابع دمحم  .262
 .ص260- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .سابع دمحم / 2 خيراتلا سيلاوك يف : ]عوبطم صن[ ةروثلا باكر يف نوفقثم
.17*24 ؛
9789961667828 ك.م.د.ر

900/197/3/1, 900/197/3/2

سابع دمحم  .263
.17*24 ؛ .ص228- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .سابع دمحم / ةيخيرات تاداهش : ]عوبطم صن[ قحلا........ءادن

9789961665763 ك.م.د.ر

900/177/3/1, 900/177/3/2

سابع دمحم  .264
 ؛ .ص404- .2009 ،هموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .سابع دمحم / ةينطو ةيصخش17 تاداهش : ]عوبطم صن[ ءامظع.....راوث

24*17.
9789961667286 ك.م.د.ر

900/176/2/1, 900/176/2/2

يرومعملا هللا دبع دمحم  .265
 .2012 ،عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ءافص راد : ندرألا- .1.ط- .يرومعملا هللا دبع دمحم / ]عوبطم صن[ سلدنألاو برغملا خيرات
.17*24 ؛ .ص440-
9789957247904 ك.م.د.ر

900/425/1, 900/425/2

شنانق دمحم  .266
- .2009 ،بلحد تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .شنانق دمحم / ]عوبطم صن[ 1945 يام8 ثادحأو ةينطولا ةريسملا ةيبرغم قافأ
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.16*24 ؛ .ص95
9001033 ك.م.د.ر

900/10/3/1, 900/10/3/2

شنانق دمحم  .267
- .2009 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .1.ط- .شنانق دمحم / 1926-1937 : ]عوبطم صن[ يقيرفالا لامشلا مجن

.17*24 ؛ .ص130
9789961005682 ك.م.د.ر

900/94/3/1, 900/94/3/2

شنانق دمحم  .268
.17*24 ؛ .ص175- .2009 ،رشنلل ةبصقلا راد : رئازجلا- .1.ط- .شنانق دمحم / ]عوبطم صن[ حافكلا ريھاشم عم يتايركذ
9006833 ك.م.د.ر

900/68/3/1, 900/68/3/2

شنانق دمحم  .269
- .شنانق دمحم / ةيرئازجلا ةينطولا ةكرحلا خيرات ةساردل تاداهشو قئاثو : ]عوبطم صن[ 1939-1937 يرئازجلا بعشلا بزح
.17*24 ؛ .ص286- .2009 ،ةيعماجلا تاعوبطملا ناويد : رئازجلا- .1.ط
9789961012833 ك.م.د.ر

900/192/3/1, 900/192/3/2

يماقمل دمحم  .270
 تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .يماقمل دمحم / ةماعلا تالاصتإلاو حيلستلا ةرازو يف طباض تاركذم : ]عوبطم صن[ ءافخلا لاجر

ANEP, 2005. - .17*24 ؛ .ص486
9789947212486 ك.م.د.ر

900/119/2/1, 900/119/2/2

يفسوی دمحم  .271
 ،رشنلاو ةعابطلل ةلاث : رئازجلا- .1.ط- .يفسوي دمحم / ةصاخلا ةمظنملا : ]عوبطم صن[ ةيلاضنلا ةريسملا لظ يف رئازجلا

.17*24 ؛ .ص228- .2010
90023833 ك.م.د.ر

900/238/3/1, 900/238/3/2

يتاوك دوعسم  .272
.17*24 ؛ 258- .2010 ،ةراضحلا تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .يتاوك دوعسم / ]عوبطم صن[ ةجيتمو رئازجلا ةنيدم مالعأ

9002233 ك.م.د.ر

900/22/3/1, 900/22/3/2

رمع نب ىفطصم  .273
.17*24 ؛ .ص273- .2009 ،ةموھ راد : رئازجلا- .1.ط- .رمع نب ىفطصم / ]عوبطم صن[ ........ةيرحلا ىلإ قاشلا قيرطلا

9789961666715 ك.م.د.ر

900/46/3/1, 900/46/3/2

يشانح تباھ  .274
*22 ؛ .ص158- .2009 ،خزربلا تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .يشانح تباھ / ]عوبطم صن[ نوملكتي دوهش ةيرئازجلا ةنحملا

16.
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9008133 ك.م.د.ر

900/81/3/1, 900/81/3/2

نیدھاجملا ةرازو  .275
408- .2009 ،نیدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .نیدھاجملا ةرازو / ]عوبطم صن[ 3-1 نرقلا تاركذم وأ رمعلا ءاضف يف ةلحر

.17*24 ؛ .ص
900460 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ریغ

900/460/1

نیدھاجملا ةرازو  .276
1945 : ةثلاثلا ةرتفلا : ]عوبطم صن[ رصاعم تاركذم لالخ نم يسایسلاو يموقلا حافكلا : نوقعلا نب میھاربا نب نمحرلا دبع ،3
.17*24 ؛ .ص559- .2010 ،نیدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .نیدھاجملا ةرازو / 1954-
9789947220455 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ریغ

900/435/3/1

نیدھاجملا ةرازو  .277
-1936 : ةیناثلا ةرتفلا : ]عوبطم صن[ رصاعم تاركذم لالخ نم يسایسلاو يموقلا حافكلا : نوقعلا نب میھاربا نب نمحرلا دبع

.17*24 ؛ .ص539- .2010 ،نیدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .نیدھاجملا ةرازو / 1945
9789947220455 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ریغ

900/435/2/1

نیدھاجملا ةرازو  .278
 ،نیدھاجملا ةرازو : رئازجلا- .نیدھاجملا ةرازو / ةیسنرفلا ةیرئازجلا تاقالعلا : ]عوبطم صن[ نانق لامج روتكدلا لامعأ ،2

.17*24 ؛ .ص535- .2009
900434 ك.م.د.ر- .ةمظتنم ریغ

900/434/2/1

تیجونب فسوی  .279
- .2009 ،بلحد تاروشنم : رئازجلا- .1.ط- .تیجونب فسوی / دالیملل رشع سداسلا نرقلا نابإ : ]عوبطم صن[ سابع ينب ةعلق

.17*24 ؛ .ص255
90016222 ك.م.د.ر

900/162/3/1, 900/162/3/2
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