ق ائمة الكتب المتاحة
ٌٚد ػثد اٌـحٍّد تٓ تادٌض ،رئٍض جّؼٍح اٌؼٍـّاء اٌـّظٍـٍّٓ اٌـجشائزٌٍٓ ٚأحد أػالَ اٌـحزوح اإلصالحٍح
اإلطالٍِح فً اٌـجشائز خالي إٌصف األٚي ِٓ اٌمزْ اٌؼشزٌٓ 5 ٌَٛ ،دٌظّثز  9881تمظٕطٍٕح حٍث
ٚافرٗ اٌـٍّٕح ٌ 91 َٛأتزًٌ ، 9191واْ ٌٕحدر ِٓ ػائٍح ػزٌمح ذؼٛد أصٌٙٛا إٌى تًٕ سٌزي ٚ.تٍٛغٍٓ تٓ
سٌزيِ ،ؤطض اٌـجشائز اٌؼاصــّح ،أحد أشٙــز أػضــاء ٘ــذٖ اٌؼائٍــح األٍِزٌح ٚ .لد حفظ ػثد اٌـحٍّد تٓ
تادٌض اٌمزآْ فً ِظمظ رأطٗٚ ،فما ٌٍـّٕا٘ج اٌرمٍٍدٌح ،وّا ذؼٍـُ لٛاػد اٌٍغح ٚاألدب اٌؼزتً ٚأصٛي اٌؼٍَٛ
إلطالٍِح.
ٚلد أٚوٍد ِّٙح ذؼٍٍّٗ ٚذٙذٌثٗ ٛ٘ٚ ،ال ٌشاي
طفال ،إٌى حّداْ ٌٍٔٛظًٚ ،واْ ِٓ أذثاع اٌطزٌمح
اٌرٍجأٍح اٌصٛفٍحٚ ،واْ ذأثٍزٖ ػظٍـّا ِظردٌـّا
ػٍى اٌشٍخ تٓ تادٌض٘ .ذا األخٍز ،اٌذي أرظة،
اترداء ِٓ طٕح  ، 9118إٌى جاِؼح اٌشٌرٔٛح،
ترٔٛض ،ذأثز ٕ٘ان وذٌه ،تأطاذذذٗ خاصح ُِٕٙ
اٌطا٘ز تٓ ػاشٛر ِٓ ،أذثاع اٌـحزوح اٌظٍفٍح
اإلصالحٍح اٌداػٍح إٌى اٌؼٛدج إٌى إطالَ ِطٙز ِٓ
وً ِا شاتٗ ِٓ شٛائة  ً٘ٚاٌـحزوح اٌرً أرشزخ
خالي إٌصف اٌثأً ِٓ اٌمزْ اٌراطغ ػشز فً
اٌشزق األدٔى ٚفً ِصزٚ .تؼد حص ٌٗٛػٍى
اٌشٙادج طٕح ِ ،9191ارص ػثد اٌـحٍّد تٓ تادٌض
اٌرؼٍٍُ تاٌشٌرٔٛح ٌـّدج طٕحٚ ،فما ٌـّا واْ ِرؼارفا
ػٍٍٗ فً ٘ذٖ اٌـجاِؼح اٌرٔٛظٍح.

 - 1آثاره « باللغة العربية ».
 ِثادئ األصٛئ :ص لدِٗ  ٚحممٗ ػّارطاٌثً  -اٌشزوح اٌٛطٍٕح ٌٍٕشز  ٚاٌرٛسٌغ -
اٌـجشائز 98 - 9181 ،صفحح.
 اٌؼمائد اإلطالٍِح ِٓ اٌَاخ اٌمزآٍٔح  ٚاألحادٌث إٌثٌٛح  -لدِٗ ٚػٍك ػٍٍٗ دمحم حظٓ فضالء ،داراٌثؼث ،لظٕطٍٕح 911 - 9185 ،صفحح.
 آثار ػثد اٌـحٍّد تٓ تادٌض ٚ -سارج اٌشؤ ْٚاٌدٌٍٕح  -اٌـجشائز 9 - 9185 ،أجشاء.ِ -جاٌض اٌرذوٍزٚ ،سارج اٌشؤ ْٚاٌدٌٍٕح  -اٌـجشائز.9119 ،

 - 2األعمال النقدية لـمؤلفاتو « باللغة الفرنسية ».
 ػًٍ ِزاد  :اتٓ تادٌضِ ،فظز اٌمزآْ اٌىزٌـُ ،جٛذٕز  -تارٌض  111صفحح ،اٌشزوح اٌٛطٍٕح ٌٍٕشزٚاٌرٛسٌغ ،اٌـجشائز 111 ،9199 ،صفحح.
 ػًٍ ِزاد  « :اإلصالح اإلطالًِ فً اٌـجشائز ِٓ  9115إٌى  » ،9191تارٌضِٛ ،ذ- 9119 - ْٛ 999صفحح.
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ق ائمة الكتب المتاحة
الرقم

المؤلف

العنوان

10

من التراث المسنطٌنً المخطوط

15

الفكر العربً الحدٌث و المعاصر
*دمحم عبده و عبد الحمٌد بن بادٌس نموذجا
الشذرات  :من موالف االمام عبد الحمٌد بن
بادٌس
الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس
رائد االصالح االسالمً و التربٌة فً الجزائر
الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس  :باعث النهضة
االسالمٌة العربٌة فً الجزائر
سجل صالح باي
8021-8811ه8170-8118/م
لسنطٌنة ذاكرة مسرح
0281-8711
مدٌنة لسنطٌنة تارٌخ  -معالم  -حضارة

12

جمعٌـة العلمــاء المسلمٌـن الجزائرٌــة
و عاللتها بالحركات األخرى  :دراسة تارٌخٌة و عبد الكرٌم بوصفصاف
إٌدٌولوجٌة مماربة

5112

01

جمعٌة العلماء المسلمٌن الجـزائرٌٌــن
و دورها فً تطوٌر الحركة الوطنٌة الجزائرٌة
8711-8798
محمــد العٌـــد آل خــلٌفة  :دراســة تحلٌلــٌـة
لحٌاتــــه
ثورة العلـم  :من ابن خلدون الى ابن بادٌس

عبد الكرٌم بوصفصاف

0200

محمــد بـن سمٌنة

0225

زهــور أسعد

5101

00

االمام عبد الحمٌد بن بادٌس  :رائــد النهضة
العلمٌة و الفكرٌة 8712-8117م
جمعٌة العلمــاء المسلمٌــن الجزائرٌٌـن
التــارٌخٌة (  ) 8711-8798و رؤسـائها
الثـالثــــة

د :الزبٌر بن رحال

5112

د  :تركً رابح لعمارة

5112

02

الشٌخ عبد الحمٌد بـــن بادٌس باعث النهضة
االسالمٌة العربٌة فً الجزائر المعــاصــرة

د  :تركً رابح لعمارة

5110

10
10
12
10
10
10

00
05

00

وزارة الثمافة

سنة النشر
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5102

د -عبد الكرٌم بوصفصاف

5112

األستاذ :دمحم الحسن فضالء

5101

أ  :تركً رابح لعمارة

5110

أ  :تركً رابح لعمارة

5112

فاطمة الزهراء لشً

5112

دمحم غرناط

5102

د  :عبد العزٌز فٌاللً

5110

ق ائمة الكتب المتاحة
امام الجزائر عبد الحمٌد بن بادٌس

د :عبد المادر فوضٌل
أ :الصالح رمضان

5110

00
00

المـوالف

األمٌر عـبد المـادر

5112

00

المصلح المجدد االمام ابن بادٌس

دمحم الصالح الصدٌك

5112

02

الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس  :الحركة االصالحٌة
فً الفكر االسالمً المعاصر

دمحم طهاري

5101

بسام العسٌلً

5101

 51عبد الحمٌد بن بادٌس و بناء لـاعدة الثورة
الجــزائرٌة
إبن بادٌس مخضات العبور إلى الحدود
08
االخرى لراءة فً تفاصٌل المسٌرة نحو خط النار
 00ابن بادٌس حواشً و هوامش من الصمٌم ( ج 8
)
 09ابن بادٌس التحول من برزخٌة المول الى
الحظور الفعل مالمسة سٌاسة االصالح و
اصالح السٌاسة (ج)0
 01أثار االمام عبد الحمٌد ابن بادٌس رئٌس جمعٌة
علماء المسلمٌن الجزائرٌٌن

عشراتً سلٌمان

5101

عشراتً سلٌمان

5101

عشراتً سلٌمان

5101

وزارة الشؤون الدٌنٌة

0200

 01بن بادٌس حٌاته و أثاره ج  0مجلد 0

د -عمارة الطالبً

0200

 01بن بادٌس حٌاته و أثاره ج  9مجلد 0

د -عمارة الطالبً

0200

 01بن بادٌس حٌاته و أثاره ج  1مجلد 0

د -عمارة الطالبً

0200

 28المألوف من االندلس الى لسنطٌنة
 07مجاعات لسنطٌنة

سمٌرة زغٌٌب
صالح الفنتري

5112
0200

 92االمثال الشعبٌة فً المجتمع المسنطٌنة

ٌمٌنة بن مالن

د -ت

 98الحاج أحمد باي فً الشرق الجزائري رجل دولة
و مماوم 8111 – 8192

بوضرساٌة بوعزة

5101

 90الحاج أحمد باي لسنطٌنة 8112 -8101

فركوس صالح

5112
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ق ائمة الكتب المتاحة
 99رحلة دمحم الزاهً المٌلً من بارٌس الى لسنطٌنة
8191

عبد هللا حمادي

5110

 91لسنطٌنة فً عهد صالح باي الباٌات

فاطمة الزهراء لشً

5112

 91اعتداء الٌهود على أهل لسنطٌنة سنة 8791
أبعاده الصهٌونٌة ورد الفعل الوطنً و العربً
 91تارٌخ لسنطٌنة

عبد العزٌز فٌاللً

5100

دمحم الصالح المشري

5110

 91مدٌنة لسنطٌنة دراسة جغرافٌة العمران

دمحم الهادي المعروف

0200

 91مزرعة أمزٌان تحمٌك حول مركز التعذٌب ابن
حرب الجزائر

جان لون إٌنودي ترجمة
رابح و خوالبٌة نجٌب

5110
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ق ائمة المذكرات المتاحة

Page 5

liste des ouvrages

Page 6

liste des mémoires

Page 7

اﳌﻄﻮﯾﺔ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة اإلخوة منتوري
-1- قسنطينة

الزخارف العثمانيت في قصر أحمد باي بمدينت قسنطينت أخبار بلد قسنطينت و حكامها لمؤلف مجهىل أطلس المعالم االسالميت بمنطقت قسنطينت1956 -1919  المجتمع القسنطيني من خالل جريدة النجاح-

ملزيد من املعلومات عن خدمات املكتبة االتصال

------------------- liste

des ouvrages : ------------------

- La ville imprenable

مبكتب التوجيه و االإعالم عىل مس توى املكتبة املركزية

- Constantine : une ville , des héritages
- Ibn Badis : commentateur du coron
- Histoire des beys de Constantine

أو عن طريق املوقع االإلكرتوين للمكتبة أو اجلامعة

- Cinque fidayîn ouvrent le feu a Constantine
- Constantine & sa région : voyages et séjours 1879

bu.umc.edu.dz

- Les émeutes de Constantine
- Constantine itinéraires de culture 1962 – 2002

www.umc.edu.dz

- Constantine : cité antique et ville nouvelle
- Souvenirs de là-bas : Constantine et le constantinois
- Constantine : cita delle des vertiges

Tel/Fax : 031.81.88.44 أو

- Le voyage à Constantine
- Constantine cartes postales anciennes

أو الربيد االإلكرتوين اخلاص ابملكتبة

biblio.umc@gmail.com

- Constantine : mémoire en images
------------------ liste

des mémoires -------------------

- La presse dans le département de Constantine ,Vol 2

- Espace vert public urbain de l’historisme a normativité
- Cirta ou le substratum urbain de Constantine

2018/2017 الموسم الجامعي
02 العدد

- Impact de l’intervention coloniale sur la vielle ville
-

Péri- urbanisation , métropolisation et mondialisation

-----------------قائمة الكتب المتاحة

-----------------:

 -انشٛخ عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس :باعج انُٓضت االساليٛت

 -قسُطُٛت ف ٙعٓذ صانش با٘ – انباٚاث -

 -انضشكت اإلصالصٛت ف ٙانفكش انًعاصش

 -انشٛخ عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس ٔ سائذ اإلصالس االساليٙ

 -ابٍ بادٚس صٛاتّ ة احاسِ انززء 3 -2 -1-

 -األيخال انشعبٛت ف ٙانًزتًع انقسُط : ُٙٛدساست نغٕٚت

 -انشٛخ عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس  :باعج انُٓضت

 -يزاعاث قسُطُٛت

 -إياو انززائش عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس

 -رًعٛت انعهًاء انًسهً ٍٛانززائش1945 -1931 ٍٛٚ

 -سصهت دمحم انزاْ ٙانًٛه ٙيٍ باسٚس إنٗ قسُطُٛت

 -قسُطُٛت راكشة يسشس 2014 -1974

 -انضاد أصًذ با٘ قسُطُٛت 1850 -1826

 -يٍ انتشاث انقسُط ُٙٛانًخطٕط

 -اعتذاء انٕٓٛد عهٗ أْم قسُطُٛت 1934

 ----------------قائمة المذكرات المتاحة -------------- :

 -حٕسة انعهى  :يٍ ابٍ خهذٌٔ إنٗ ابٍ بادٚس

 -انضٛاة االدبٛت ف ٙقسُطُٛت – خالل انفتشة انعخًاَٛت –

 -انفكش انعشب ٙانضذٚج ٔ انًعاصش دمحم عبذِ ٔ ابٍ بادٚس

 -يذُٚت قسُطُٛت ف ٙأدب انشصالث

-عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس ٔ بُاء قاعذة انخٕسة

 األبعاد انخقافٛت ٔ االرتًاعٛت ٔ انسٛاسٛت ف ٙصشكت ٙدمحمعٛشة ٔ عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس

 ابٍ بادٚس انززء 3 - 2 - 1 - رًعٛت انعهًاء انًسهً ٍٛانززائش ٍٛٚانتاسٚخٛت 1956-1932 اإلياو عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس سائذ انُٓضت انعهًٛت ٔ انفكشٚت انًأنٕف يٍ االَذنس إنٗ قسُطُٛت تاسٚخ قسُطُٛت -انشزساث يٍ يٕاقف اإلياو عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس

احتف اال بذكرى يوم العلم تنظم
المكتبة المركزية معرض
بالمؤلف ات ( كتب ,مذكرات)
تتمحور حول مناسبة  16أفريل

 -دمحم انعٛذ أل خهٛفت دساست تضهٛهٛت نضٛاتّ

 -انًصهش انًزذس االياو ابٍ بادٚس

 سكت انفتشة انعخًاَٛت يٍ خالل يزًٕعت يتضف سٛشتا انضاد أصًذ با٘ سرم دٔنت ٔ يقأو 1848 -1828 انشد انتشبٕ٘ البٍ بادٚس عهٗ انًششٔع االستعًاس٘ قسُطُٛت ف ٙانفتشة االَتقانٛت تاسٚخ باٚاث قسُطُٛت أدب رًعٛت انعهًاء انززائش1956 -1931 ٍٛٚ -يُٓذ انتفسٛش انززء 2 -1

 رًعٛت انعهًاء انًسهً ٍٛانززائشٚت ٔ عالقتٓا بانضشكاثاالخشٖ

 -انضٛاة انسٛاسٛت ف ٙقسُطُٛت 1939 -1930

 -أحاس االياو عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس

 -انززائش ٔ ٌٕٚانعذانت انفشَسٛت ف ٙقسُطُٛت

 -يذُٚت قسُطُٛت  :تاسٚخ – يعانى – صضاسة

 -انًسكٍ بًذُٚت قسُطُٛت خالل انعٓذ انعخًاَٙ

 انضاد أصًذ با٘ ف ٙانششق انززائش٘ 1848-1830 -يذُٚت قسُطُٛت دساست ف ٙرغشافٛت انعًشاٌ

 االصٕال انًعٛشٛت ٔ انصضٛت نهشٚف انقسُطُٙٛ -أحش رًعٛت انعهًاء انًسهً ٍٛانززائش ٍٛٚف ٙانضشكت االدبٛت

