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قائمة إصدارات املزكز مبناسبة الذكزى  45لعيد االستقالل

3

قا ١ُ٥غًػً ١األعُاٍ ايهاًَ ١يًصنط55 ٣
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الذكزى ال  55الندالع الثورة التحزيزية
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 ايكا ١ُ٥اخلاق ١بػًػً ١األعُاٍ ايهاًَ١- 1األعُاٍ ايهاًَ ١يًسنتٛض مجاٍ قٓإ

(  56دلًسات)

َ- 1عاٖسات اجلعا٥ط َع فطْػا
- 2ايعالقات اجلعا٥ط ١ٜايفطْػ١ٝ

اجملًس ايجاْٞ

ْ- 3كٛص غٝاغ ١ٝدعا٥ط ١ٜيف ايكطٕ ايتاغع عؿط1914- 1838
ْ كٛص ٚٚثا٥ل يف تاضٜذ اجلعا٥ط احلسٜح 1838- 1588

- 4قطاٜا ٚزضاغات يف تاضٜذ اجلعا٥ط احلسٜح ٚاملعاقط
 زضاغات يف املكاٚ ١َٚاالغتعُاض
- 5املكا ١َٚاملػطب ١ٝضس االحتالٍ ايفطْػ َٔ ٞاحتالٍ
فاؽ إىل َعطن ١اجلط1111-1111 ٟ

 ايعالقات االملاْ ١ٝايفطْػٚ ١ٝايؿؤ ٕٚاملػطب١ٝ
1111-1191

- 6ايتعً ِٝاألًٖ ٞيف اجلعا٥ط يف عٗس االغتعُاض
 زضاغات يف ايتاضٜذ املعاقط

) دلًسات56( حٜعالّ بػاٛض بٛ يًسنت١ًَاألعُاٍ ايها- 2
بإًٛ ايجايح األَري عبس ايكازض َػًٛٝب إىل ْابًٝٝؼ فَٜٛٔ ي- 1
يهٔ َظفطا
ًِايكٚ فٝ بايػٞ ضس االحتالٍ ايفطْػ١ٜط٥ اجلعا١َٚ أعالّ املكا
1191-1389
ذٜؾٗازات يف ايتاضٚ ف أفهاضٜضام اخلطٚأٚ عٝأظٖاض ايطب- 2
ايككاظٚ ٕؿاٌٝ بطٌ ايؿٝ اإلَاّ مش
 حملُس بًدري٢غٛايٚ ٣ٛأؾعاض اهل- 3
٤ايكخطاٚ اطٛ ؾاعط األغٜٛ عبس اهلل بٔ نط
1-des Louis Philipe a Napoléon III L’Emir
 Les Grandes Figures de la Résistance Algérienne
Par l’épée et la plume (1830-1954)

Abdelkader Vaincu mais triomphant

2-Roses de Printemps et Feuilles d’Automne
Réflexions et Témoignages (Histoire, culture
et littérature)
 L’Imam CHAMLY le Héros des Tchétchènes

7

et du Caucase
3- L’Algérie Belle et rebelle de Jugurtha à Novembre
 Mohamed Belkheir Poéme d’amour et de Guerre
 Abdallah Ben Kerriou Poète de Laghouat et du Sahara
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-األعُاٍ ايهاًَ ١يًسنتٛض حي ٞبٛععٜع (  23دلًس)

- 1املطأ ٠اجلعا٥طٚ ١ٜحطن ١اإلقالح ايٓػ ١ٜٛايعطب١ٝ
- 2أعالّ ايفهط ٚايجكاف ١يف اجلعا٥ط احملطٚغ١
َ- 3سٖٚ ١ٜٓطإ عرب ايتاضٜذ
َ س ١ٜٓتًُػإ عاقُ ١املػطب األٚغط ًٜ٘ٝٚ
 املػادس ايعتٝك ١يف ايػطب اجلعا٥طٟ
- 4تاضٜذ قػٓط ١ٓٝذلُس ايكاحل بٔ ايعٓرتٟ
 ضٚض ١ايٓػط ٜٔيف ايتعطٜف باألؾٝار االضبع ١املتأخطٜٔ
- 5املٛدع يف تاضٜذ اجلعا٥ط  2- 1اجلعا٥ط ايكسميٚ ١ايٛغٝط١
ٚاجلعا٥ط احلسٜج١
َ- 6ع تاضٜذ اجلعا٥ط يف املًتكٝات ايٛطٓٚ ١ٝايسٚي١ٝ

- 7زا٥ط ٠اجلعافط ٠تاضٜذ ٚحطاضٚ ٠دٗاز
 - 8تاضٜذ افطٜكٝا ايػطب ١ٝاالغالََ َٔ ١ٝطًع ايكطٕ ايػازؽ عؿط إىل َطًع ايكطٕ ايعؿطٜٔ
 االغتعُاض األٚضٚب ٞاحلسٜح يف افطٜكٝا ٚأغٝا ٚدعض احملٝطات
 - 9االجتا ٙايُٝٝين يف احلطن ١ايٛطٓ ١ٝاجلعا٥ط ١ٜاالٜسٜٛيٛدٝات ايػٝاغ ١ٝيًخطن ١ايٛطٓ ١ٝاجلعا٥ط١ٜ
 نفاح اجلعا٥ط َٔ خالٍ ثالثٚ ١ثا٥ل دعا٥ط١ٜ
- 18نفاح اجلعا٥ط َٔ خالٍ ايٛثا٥ل
- 11غٝاغ ١ايتػًط االغتعُاضٚ ٟاحلطن ١ايٛطٓ ١ٝاجلعا٥ط١ٜ
 ايػٝاغ ١ٝاالغتعُاض َٔ ١ٜخالٍ َطبٛعات حعب ايؿعب
اجلعا٥ط)ّ1954- 1838( ٟ

- 12عالقات اجلعا٥ط اخلاضدَ ١ٝع زٚ ٍٚممايو
اٚضٚبا 1838- 1588



املطاغالت اجلعا٥ط االغباْ ١ٝيف أضؾٝف ايتاضٜذ ايٛطين

ملسضٜس ّ1798- 1788
- 13االتٗاَات املتبازي ١بني َٝكاي ٞحاج ٚايًذٓ ١املطنعٚ ١ٜدبٗ ١ايتخطٜط ايٛطين ّ1962- 1946


ٚقاٜا ايؿٝذ احلساز َٚصنطات ابٓ٘ غ ٞععٜع

- 14ذلُس املكطاْٚ ٞايؿٝذ احلساز عاّ 1871



َٛاقف ايعا٥الت األضغتكطاط َٔ ١ٝايبؿاغا ذلُس املكطاْٚ ٞثٛضت٘ عاّ 1871
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- 15ثٛضات ايكطٕ ايتاغع عؿط
 - 16ثٛضات ايكطٕ ايعؿطٜٔ
- 17ايجٛض ٠يف ايٛال ١ٜايجايج١
ٚ َٔ- 18ثا٥ل دبٗ ١ايتخطٜط ايٛطين اجلعا٥طٜني 1962- 1191

- 19طًٛع غعس ايػعٛز يف أخباض ٖٚطإ ٚاجلعا٥ط ٚاغباْٝا
ٚفطْػا إىل أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿط يآلغا بٔ عٛز ٙاملعاضٟ
 - 28طًٛع غعس ايػعٛز يف أخباض ٖٚطإ ٚاجلعا٥ط ٚاغباْٝا
ٚفطْػا إىل أٚاخط ايكطٕ ايتاغع عؿط يآلغا بٔ عٛز ٙاملعاضٟ
- 21غري ٠األَري عبس ايكازض ٚدٗازٙ
- 22األَري عبس ايكازض ضا٥س ايهفاح اجلعا٥طٟ
 األَري عبس ايكازض اجلعا٥طٟ
َ طاغالت األَري عبس ايكازض
- 23ضحً ١يف قطا ٤ايعُط أَ ٚصنطات ايكطٕ
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-األعُاٍ ايهاًَ ١يًسنتٛض عبس احلُٝس ظٚظ 57( ٚدلًسات)

- 1األٚضاؽ إبإ فرت ٠االغتعُاض ايفطْػ ٞايتطٛضات ايػٝاغ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜاالدتُاع1939- 1837 ١ٝ
- 2األٚضاؽ إبإ فرت ٠االغتعُاض ايفطْػ ٞايتطٛضات ايػٝاغ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜاالدتُاع١ٝ

َ- 3طاغالت األَري عبس ايكازض َع اجلٓرياٍ زَٝ ٟؿ ٌٝاملكاَٚات ايؿعب١ٝ
- 4ايسٚض ايػٝاغ ٞيًٗذط ٠إىل فطْػا بني احلطبني 1939- 1914
ْ- 5كٛص ٚٚثا٥ل يف تاضٜذ اجلعا٥ط املعاقط 1988- 1838

 املطدعٝات ايتاضخي ١ٝيًسٚي ١اجلعا٥ط ١ٜاحلسٜجَ( ١ؤغػات َٛٚاثٝل)
- 6تاضٜذ أٚضبا ٚايٛالٜات املتخس1945- 1914 ٠
 تاضٜذ االغتعُاض ٚايتخطض يف إفطٜكٝا ٚآغٝا
- 7ذلطات يف تاضٜذ اجلعا٥ط زضاغات يف احلط ١ٜايٛطٓ١ٝ
ٚايجٛض ٠ايتخطٜط ( ١ٜعً ٢ضٚ ٤ٛثا٥ل دسٜس)٠
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-األعُاٍ ايهاًَ ١يًسنتٛض أب ٛايعٝس زٚز 53 ( ٚدلًسات)

- 1اجلعا٥ط يف َؤيفات ايطحايني األملإ 1955- 1838

* َصنطات دعا٥ط ١ٜعؿ ١ٝاالحتالٍ

غ ُٕٛٝبفاٜفط

* ايطب ايؿعيب اجلعا٥ط ٟيف بسا ١ٜاالحتالٍ

أ.ف ؾْٛبريغ
فٓطيٓني ؾًٛقط

- 2قػٓط ١ٓٝأٜاّ أمحس با) 1837- 1832( ٟ

 األَري عبس ايكازض

ٖٜٛإ ناضٍ بريْت

 األَري عبس ايكازض ٚايعالقات ايفطْػ ١ٝايعطب ١ٝيف اجلعا٥ط

أ.ف زبٓبعٜٔ

- 3ثالخ غٓٛات يف غطب ٞمشاٍ إفطٜكٝا

 3أدعا٤

ٖابٓطٜـ فَ ٕٛايتػإ
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- 6األعُاٍ ايهاًَ ١يًسنتٛض ٠ظٖٛض ْٝٚػ ( ٞدلًسإ )
- 1ايطٚا١ٜ
 املػطح
- 2ايكك ١ايككري٠
َ كاالت

- 7األعُاٍ ايهاًَ ١يًسنتٛض عبس ايطمحٔ بٔ ايعك 53 ( ٕٛدلًسات)
- 1ايهفاح ايكٚ َٞٛايػٝاغ َٔ ٞخالٍ َصنطات َعاقط1936- 1928
- 2ايهفاح ايكٚ َٞٛايػٝاغ َٔ ٞخالٍ َصنطات َعاقط1945- 1936
- 3ايهفاح ايكٚ َٞٛايػٝاغ َٔ ٞخالٍ َصنطات َعاقط 1954- 1945
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األعُاٍ ايهاًَ ١يًسنتٛض عبس اهلل ضنٝيب (  56دلًسات)- 1ايؿعط ايسٜين اجلعا٥ط ٟاحلسٜح
- 2شنطٜات َٔ ايجٛض ٠اجلعا٥ط)1958- 1954( ١ٜ

 اهل ١ٜٛبني ايجكافٚ ١ايسميكطاط١ٝ

 حٛاضات قطحي١
- 3األٚضاؽ يف ايؿعط ايعطبٞ
 ايؿعط يف ظَٔ احلط١ٜ
 زضاغات يف ايؿعط ايعطب ٞاجلعا٥ط ٟاحلسٜح
 قطاٜا عطب َٔ ١ٝايؿعط اجلعا٥طٚ ٟاملعاقط
- 4اجلعا٥ط يف ع ٕٛٝايطحاي ١االجنًٝع
َ كطع ايطػا٠
 ايكك ١اجلعا٥ط ١ٜايككري٠
 تطٛض ايٓجط اجلعا٥ط ٟاحلسٜح
- 5فًػطني يف األزب اجلعا٥ط ٟاحلسٜح
 عطٚب ١ايفهط ٚايجكاف ١أٚال
 حادتٓا إىل ثكاف ١غٝاغ١ٝ
 أحازٜح يف األزب ٚايجكاف ١ايفطاْهٛفَ ١ْٝٛؿطقا َٚػطبا
- 6ايؿاعط دًٛاح َٔ ايتُطز إىل االْتخاض
 يف َس ١ٜٓايطباب َٚسٕ أخط٣
ْ فٛؽ ثا٥ط٠
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اصدارات املزكز مبناسبة الذكزى ال 65الندالع الثورة التحزيزية

غًػً ١األعُاٍ ايهاًَ١1

-األعُاٍ ايهاًَ ١يًسنتٛض أب ٛايكاغِ غعس اهلل
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