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  دصواةال المؤلف العنوان

أبحاث ودراسات في التاريخ 
 العسكري 

 4591-4591-الوالية األولى–

 ناصري معمر د.

 
 رشيد خطاب خاوةأصدقاء ال

 
 دور الحركة الكشفية

 في الحركة الوطنية الجزائرية
 الرحمان تونسيد. عبد 

 
جمعية طمبة شمال إفريقيا المسممين 
 ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية

4511-4599 

 د. لخضر عواريب

 
-4591الجزائر ومحيطها اإلفريقي 

4591 
 د. الهادي عامر

 
الحق في الذكر والتذكير عن أحداث 

 بباريس 4594أكتوبر  41
 محمد غفير

 المدعو موح كميشي
0 

 
 

 



  دصواةال المؤلف العنوان

االحتالل والتوسع الفرنسي في 
 الجزائر

4380-4310 
 الجزء األول

 تممساني بن يوسف د.

 
االحتالل والتوسع الفرنسي في 

 الجزائر
4380-4310 

 الجزء الثاني

 تممساني بن يوسف د.

 
 

 الخاوة والرفاق
 

 رشيد خطاب

 
 المعجم الموسوعي لمصطمحات

 4591-4591الثورة الجزائرية 
 د. عبد المالك مرتاض

 
السياسة االستعمارية الفرنسية في 

منطقة القبائل ومواقف السكان منها 
 م الجزء األول 4541 –م  4314

 د. سعيدي مزيان

 
السياسة االستعمارية الفرنسية في 

منطقة القبائل ومواقف السكان منها 
 م الجزء الثاني 4541 –م  4314

 د. سعيدي مزيان

 
 ان ـــبــــالزي

في الحركة الوطنية والثورة التحريرية 
(4311-4599) 

 د. لخميسي فريح

 
  



  دصواةال المؤلف العنوان

فرنسا والواليات المتحدة وحرب الجزائر بقمم 
 إرووين.م.وول

 أ.د. عمي تابميت

 
المعركة االقتصادية خالل ثورة التحرير الجزائرية 

 وانعكاساتها )القطاع الوهراني انموذجا(
 د. رضا بن عتو

 
االستعمار الفرنسي في الجزائر من خالل شهادات 

 واعترافات أكبر قادة وضباط فرنسا وخبرائها
 4380-4314 

 الجزء األول

 د. محمد رزيق

 
االستعمار الفرنسي في الجزائر من خالل شهادات 

 واعترافات أكبر قادة وضباط فرنسا وخبرائها
 4380-4314 

 الجزء الثاني

 د. رزيق

 
 د. سعيدي مزيان قضايا ودراسات تاريخية

 
 لمحات من تاريخ الجمفة

4380-4591 
 سميمان قاسم

 
 مجموعة اإلثنين والعشرين

 م 4591ودورها في تفجير الثورة الجزائرية  
 د. عبد السالم كمون

 
 

 



  دصواةال المؤلف العنوان

 مسائل من تاريخ
 الثورة التحريرية الجزائرية

 أ.د. سعيدي مزيان

 
 4519من قالمة إلى دمشق ماي 

 وتستمر المجازر الفرنسية...
 د. الطاهر سبقاق

 
 رك جيش التحرير الوطنيامن مع

 بالوالية السادسة التاريخية
4599-4591 

 د.عبد القادر حميس

 
 بترول الصحراء

 بين حسابات الثروة في فرنسا
 ورهانات الثورة في الجزائر

 دراسة تاريخية موثقة

 أ.د.الحاج موسى بن عمر

 
 مريم مختاري رفقاء دربي

 
 صمت النهر

 45914أكتوبر  
 آن تريستان

 
 النووية الفرنسية التفجيرات والحوادث

 في الصحراء الجزائرية  
 جرائم دولة ضد اإلنسانية

 أ.د.عمار منصوري

 
 



  دصواةال المؤلف العنوان

 الثورة الجزائرية في اإلعالم التركي
4591-4591 

 الصحف والمجالت أنموذجا

 د. وهيبة قطوش

 
 ثورة الزعاطشة

 م(4315)
 د. أوعثماني ستار

 
 الثانية التاريخية  الوالية

 )الشمال القسنطيني(
4591-4591 

 د. نصر الدين مصمودي

 
The Diplomatic Relations of The United 

States Of America with the Algerien 1785-

1797 

Prof.L.Belabdelouahab 

Fernini 

 
La Guerre d’Algérie 

 1954-1962  

Tome 1 
Hartmut Elsenhans 

 
La Guerre d’Algérie 

 1954-1962  

Tome 2 
Hartmut Elsenhans 

 
La Torture Dans la République 

(1954-1962) 
Pierre Vidal- Naquet 

 
 



 

 

 

  دصواةال المؤلف العنوان
Le Second Front 

Ecrits et Documents de la Fédération de 

France du FLN 1954-1962 
Ali Haroun 

 
Le silence du Fleuve 

Octobre 1961 Anne Tristan 

 
Les Amis des frères Rachid Khettab 

 
 


