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ب
AR-2668
برادة (عبد الرحيم)
اسبانيا والمنطقة الشمالية المغربية -.1391-1391 :المغرب  :افريقية الشرق’ 6 -.6001ج.
AR-2621
بن ميالد (لطفي)
افريقية والمشرق المتوسطي :من اواسط القرن5هـ  11 /م الي المطلع القرن 11هـ 11/م:وقائع
اإلنفصال و تحديات اإلتصال -.تونس :المغاربية للطباعة و إشهار الكتاب 515 -.1111 ،ص.
AR-2670
بوقرة (عبد الجليل)
النضام البورقيبي...الصعود...الصعود واالنحدار  1391-1391 :دراسة تاريخية – تونس :دار
االفاق’ 161-.6016ص.

ت
AR – 2667
التاجوري (مفتاح محمد)
التاريخ السياسي و االقتصادي لشمال افريقيا اثناء حكم االمبراطور جستنيان919-961( ,م)– .ليبيا،6003 ،
 911-ص.
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AR-2626
التركي (عروسية)
الحركة اليوسفية في تونس – 1391-1399 :صفاقس :مكتبة عالء الدين441-.6011 ،ص.
AR-2672
التركي (عروسية)
فصول في تاريخ الحركة الوطنية في تونس المعاصرة .صفاقس :مكتبة عالء الدين-.6009 ،
993ص.
AR-2680
تونس  :6040في تجديد المشروع الحداثي التونسي  -.تونس :دار الجنوب499 -.6016 ،ص.
AR-2664
التونسي (خير الدين )
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك -.تونس:الدار العربية للكتاب’ 10 -.6016ج.
AR-2565
التيمومي (الهادي)
أول دستور في العالم االسالمي – .صفاقس :دار محمد علي الحام. 6010 ،ـ 631ص.
AR-2669
التيمومي (الهادي)
خدعة االستبداد الناعم في تونس  :من بن علي الى الال نتفاضة الشعبية ( 1نوفمبر – 1391
 69أكتوبر  – )6011تونس :دار محمد علي619 – 6016 ،ص.

ح
AR-2673
الحمروني (أحمد)
جهة جندوبية  :مدائن و اعالم ومواضيع – .تونس :دار السحر’ 111 – .6003ص.
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د
AR-2667
دونان (هنري) الشريف (محمد فريد) ترجمة و تعريب
االيالة التونسية  – 1999تونس  :المطبعة العصرية111-.6016،ص.

ذ
AR-2662
ذكريا ت االمارات – أبوضبي :المركز الوطني الوثا يْق و البحوث’  411 -.6016ص.

ز
AR-2237
الزيدي (علي) ،التميمي (عبد الجليل) تقديم.
الزيتونيون  :دورهم في الحركة الوطنية التونسية من  1304الى  – .1349صفاقس :مكتبة عالء
الدين كلية اآلداب والعلوم الالنسانية111 –. 6001 ،ص.

س
AR-2666
السوفي ( عمار)
عواصف االستقالل :رؤية في الخالف اليوسفي البورقيبي  :جذوره و تداعياته من الحبيب ثامر
( )1341الى االزهر الشرايطي ([ -.)1316د.م [ : ].د.ن611 -.6001 ،].ص.

ط
AR-2674
طه (حمدان)
أريحا :تاريخ حي :عشرة أالف سنة من الحضارة – .فلسطين :وزارة السياحة واآلثار-.6011 ،
119ص.
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ق
AR-2677
قانياج (جان)؛ بن يوسف (عادل)؛ البواب (محمد محسن) ترجمة
أصول الحماية الفرنسية على تونس -. )1661- 1611( :تونس  :برق للنشر والتوزيع-.1111 ،
565ص.
AR-2671
القدومي (فاروق)
مسار الثورة وثوابتها الوطنية – .تونس :دار حسين للنشر والتوزيع’ 416 – 6011ص.

ك
AR-2679
كتاب مضمار الحقائق و سر الخلالئق ( فقراة حول حملة قراقوش على إفريقية -.تونس :المجمع
التونسي للعلوم والألداب والفنون "بيت الحكمة" 111-.1111 ،ص.

م
AR-2678
المجمع التونسي للعلوم واللألداب والفنون
الموسوعة التونسية -.تونس المجمع التونسي للعلوم والألداب والفنون بيت الحكمة1-.1115 ،ج.
AR-2661
مصمولي (محمد )
ها أنت ...أيتها الثورة – .تونس  :الدار التونسية للكتاب163-.6016،ص.
AR-2675
المكني (عبد الواحد)  ،العباسي (حسين)
5

تقديم فرحات حشاد :المؤسس الشاهد القائد الشهيد – صفاقس :حامد للنشر والتوزيع -.6016
400ص.

AR-2665
الموسوعة التونسية – .تونس :المجمع التونسي للعلوم والآلداب والفنون بيت الحكمة؛ 6ج.

ن
AR-2559
النفاتي(الطيب)
مجتمع الوطن القبلي زمن اإلستعمار الفرنسي  :دراسة في واقع فقراء األرياف (.)1551-1661
–تونس  :كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية (د.ت) 315- .ص.

هـ
AR-2650
هنية (عبد الحميد)
تونس العثمانية  :بناء الدولة والمجال -.تونس تبر الزمان’ 553-.1111ص.

ي
AR-2663
الياس فرح (باولو دانيال )
مسلية الغريب بكل ام عجيب  :دراسة تحليلية عن رحلة اال مام البغدادي -الجزائر؛ ريودي جانرو
 :منشورات مكتبة أمريكا الجنوبية’ 691-.6001ص .
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الدوريات :

أ
د156 -
أبجديات  :حولية سنوية محكمة تصدر عن مكتبة اإلسكندرية ع1115 / 3.

ف
د15-
فكر وفن
ع1111 / 51 .

ح
د5-
الحياة الثقا فية
ع1111 /151 .
ع1111 /153 .
ع1115 /151 .
ع1115 /155 .
ع1115 /131 .

م
د115-
مجلة دراسات اندلسية
ع1111 -36-35 .
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د165-
المسار :مجلة اتحاد الكتاب التونسين
ع 1111/53 .

هـ
د3-
الهداية :مجلة ثقافية إسالمية
ع 1111/161 .
ع 1115/161 .
ع 1115 /165.
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