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سلسلة الكتب
-1

-01

الكتب باللغة العربية

االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني ودوره يف الثورة 1962 -1955

 -02الفتح امليمون يف تاريخ جورارة وعلماء تيميمون توات والية أدرار
-03

من يوميات تاريخ الثورة اجلزائرية 1962 - 1954

 -04أسوار القلعة السبعة
 -05وقفات مشرفة

جزآن

من حياة اجملاهد الكبري السيد عبد العزيز بوتفليقة أمنة اهلل يف الدارين05

 -06ترحيل قروبي وثوار القبائل الكربى إىل كاليدونيا اجلديدة
 -07تضامن األممية
-08

اليسار النمساوي والثورة اجلزائرية ()1963 -1958

 -09مثن حرب الثورة اجلزائرية وانعكاساتها على االقتصاد االستعماري الفرنسي
-10
-11

الفكر السياسي لثورة التحرير اجلزائرية مقاربة يف دراسة اخللفية
ا لتعليم التبشريي يف اجلزائر من 1904 -1830

جزآن

 -12حرب اجلزائر ملف وشهادات
 -13حرب اجلزائر يف فرنسا موريبيات :جيش اخلفاء
-14

انتفاضة مرغريت ( عني تركي)  26أفريل1901

 -15احلركة الدينية واإلصالحية يف منطقة القبائل

1945 - 1920

 -16ثورة التحرير والتحوالت على الساحات اجلهوية والدولية
 -17احلرب اخلفية
 -18املؤمتر اإلسالمي اجلزائري
 -19صوت اجلزائر يف الفكر العربي احلديث
 -20املثقفون اجلزائريون بني األسطورة والتحول العسري سنوات من اجلمر لسنوات من النار من بداية القرن العشرين لغاية االستقالل
 -21أصدقاء اخلاوة
 -22أصدقاء اخلاوة الدعم العاملي لثورة التحرير الوطنية اجلزائرية
 1964وسائل اإلعالم بالكبياك وحرب اجلزائر

-23

أحد االستقاللني واالستقالل األخر -1954

-24

بلوغ سن السابعة عشرة يف الفاتح نوفمرب1954

 -25االستعمار الفرنسي يف اجلزائر زمن اجملازر حقبة التحريق
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 -26أنصر أخاك مقاالت عربية عن ثورة اجلزائر
 -27حرب اجلزائر أحداث تارخيية وتعاليق
 -28اجلزائر يف عهد األمري عبد القادر
 -29رحلة يف أعماق الثورة مع العقيد إعزورن حممد ( بريوش)
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أحداث ووقائع يف تاريخ ثورة التحرير بالوالية

 -31باريس  1961اجلزائريون إرهاب الدولة والذاكرة
-32

حزب الشعب اجلزائري ((P.P.A

 -33جرائم الدولة الكوميديا القضائية
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 -35تاريخ القضاء يف اجلزائر من العهد الرببري إىل حرب التحرير
 -36مساهمة يف إعادة كتابة التاريخ العربي اإلسالمي
-37

نشاط الطلبة اجلزائريني إبان حرب التحرير1954

 -38الشيخ الطيب العقيب ودوره يف احلركة الوطنية اجلزائرية
-39

ديوان الشعر الشعيب عن الثورة التحريرية يف الوالية التارخيية

 -40د يوان الشعر الشعيب عن الثورة التحريرية بالعربية
-41

الدولة يف فكر األمري عبد القادر ()1847 -1832

 -42قضية محداني عدة أحرق حيا من طرف املنظمة السرية
 -43حممود الشريف قائد الوالية األوىل ووزير التسليح ابان الثورة
 -44هل الوحدة االقتصادية املغاربية ممكنة؟
-45

املنظمة السرية املسلحة 1962 -1961

 -46حكايات من الذاكرة تيزي وزو مصري منطقة وضواحيها
 -47حراس األكفادو للمجاهد عامر علي ماقورة
 -48حرب التحريرية الوطنية يف مراكـــــــز القيادة للواليــــــة
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 -49احلياة االجتماعية والثقافية والدينية بقسنطينة
 -50حقائق عن احلرب التحريرية رصدتها شخصيات نضالية
 -51ديوان شعراء شعبيني وشهداء وجماهدين عن الثورة التحريرية
-52

حممد علي واحلملة الفرنسية على اجلزائر ()1830 -1829

 -53من تاريخ الوالية الرابعة سرية أحد الناجني
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 -54الناجي من املقصلة
 -55رسائل من السجن
-56

التحضري ألول نوفمرب 1954

حممد بوضياف

 -57عدت من الشرق
 -58ا ألوفياء يذكرونك يا  ....عباس لغرور
 -59عمر الصغري
 -60املنظمة اخلاصة ودورها يف اإلعداد لثورة أول نوفمرب
 -61جزائر اخلمينسات شهادة قس
 -62مداشر وسجون
 -63عبد احلفيظ بوصـــــوف
 -64عبد احلميد بن باديس من خالل نصوصه
 -65سرية األمري عبد القادر وجهاده
-66

ذكريات من الثورة اجلزائرية 1958 -1954

-67

السياسة العربية واملواقف الدّولية جتاه الثورة اجلزائرية 1954

 -68محلة أكتوبر العقابية

اغتيال مجاعي ،باريس يف 1961

 -69سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر
 -70األعمال الشعر به الكاملة

جزأن

 -71الثورة اجلزائرية يف الشعر السوري

جزآن

 -72األعمال الشعرية الكاملة لألستاذ الدكتور الشاعر الصاحل خريف
 -73ذكرياتي مع مشاهري الكفاح
-74

العالقات اجلزائرية األمريكية 1830 -1776

جزآن

 -75أضواء على إذاعة اجلزائر احلرة املكافحة و حمطات إذاعية أخرى متضامنة
 -76الوفاء

FIDELITE

 -77املواجهات الثقافية يف اجلزائر املستعمرة
 -78املراسالت بني الداخل واخلارج ( اجلزائر-

القاهرة) 1956 -1954

 -79اجلهاد األفضل كلمة حق عند سلطان جائر
 -80فرسان  ...احلرية (شهادات تارخيية)
 -81مصادر الوطنية اجلزائرية إىل منابع الوطنية اجلزائرية
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مؤمتر الصومام يف مسار الثورة التحريرية

 -82اجلزائر  ..والصديق اللدود
 -83حتفة الزائر يف مأثر األمري عبد القادر وأخبار اجلزائر جزأن
 -84ليل االستعمار
 -85قصة خيانة
 -86رحلة يف املنطقة السادسة مع صليحة ولد قابلية
 -87عمر بن قدور اجلزائري رائد الصحافة اإلصالحية يف اجلزائر
 -88وداعا فيتنام  ...أهال يا جزائر
 -89من أجلك يا وطين
 -90زهور ونيسي عرب الزهور واألشواك مسار امرأة
 -91الوالية السابعة

حرب جبهة التحرير الوطين داخل الرتاب الفرنسي 1962 -1954

 -92كومندو علي خوجة الوالية الرابعة -الناحية األوىل
 -93اسرتاتيجيات اخلطاب يف النشيد الوطين
-94

دور العقيد عمريوش يف الثورة اجلزائرية 1954

-95

اجلزائر عاصمة املقاومة 1957 -1956

 -96سجل مؤمتر مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
 -97االتهامات املتبادلة بني مصالي احلاج واللجنة

املركزية وجبهة التحرير الوطين 1962 -1946

 -98صوت اجلزائر يف الفكر العربي احلديث
 -99سلسلة التوات يف إبراز شخصيات من علماء وصاحلي اقليم توات
 -100من وثائق مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني
 -101االستعمار اإلبادة
 -102احلاج أمحد باي يف الشرق اجلزائري
 -103ومضات من دروب احلياة
-104

نشاط اجلمعية العلماء املسلمني يف فرنسا 1956 -1936

 -105الصحراء اجلزائرية
 -106حماكمة شبكة جونسون
 -107أمحد دوم
-108

من وحي القصبة إىل سجن فرين 1962 -1945

صمت النهر اكتوبر1961
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 -109الشاهد األخري
-110

فرنسا والثورة اجلزائرية 1958 -1954

 -111سبع سنوات يف قلب املعركة
-112

جرائم فرنسا االستعمارية يف الوالية الرابعة 1962 -1956

 -113االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني
-114

UGEMA

اإلمداد بالسالح خالل الثورة اجلزائرية 1962 -1954

 -115تاريخ جبهة التحرير الوطين
 -116لفت األنظار إىل ما وقع من النهب والتخريب والدمار بوالية أدرار إبان احتالل االستعمار
 -117حرب التحرير يف األدب والسمعيات البصريات
 -118منجد الوهلان يف معرفة ومآثر الشيخ سيدي حممد بن أبي زيان
-119

روايات معارك حرب التحرير الوطنية 1962 -1958

 -120الشبان اجلزائريون اجلزائر الفتاة مراسالت وتقارير -1837
 -121جومال الطوفان ببالدي القبائل
 -122وقائع سنني احلرب يف الوالية الثالثة  ( IIIمنطقة القبائل)

1918

 -123تاريخ السينما " التصوير املمنوع"
 -124جذور حرب

اجلزائر 1945 -1940

 -125موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة اجلزائرية

1962 -1954م

 -126رجل كنسية من اجلزائر ومهمته يف أمريكا الالتينية
-127

1960 -1959

التنظيم السياسي واإلداري للثورة 1962 -1954

 -128منابع الثقافة السياسية واخلطاب الوطين عند كل من مصالي احلاج وفرحات عباس
 -129شهادة ضابط من املصاحل السرية للثورة اجلزائرية
 -130ملحمة بابا مرزوق مدفع اجلزائر
 -131تاريخ اجلزائر املعاصر

1871 -1827

جزأن

 -132االستعمار والعمران جزأن
 -133الفتى املسلم

جزأن

 -134حرب اجلزائر ملف وشهادات

جزأن

 -135كتاب مجيلة بوحريد
 -136بلوغ سن السابعة عشرة يف الفاتح

نوفمرب 1954
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 -137اجلزائر الفرنسية كما يراها أحد األهالي
 .... -138اخرتنا اجلزائر
 -139سطو على مدينة اجلزائر
 -140مراسالت دايات اجلزائر إىل ملوك ووزراء فرنسا  3أجزاء
 -141تعريف اخللف برجال السلف

 3أجزاء

 -142منطقة القبائل واألعراف القبائلية

 3أجزاء

 -143اجلزائر يف التاريخ

جزآن

-144
-145

التموين والتسليح إبان ثورة التحرير اجلزائرية 1962 -1954م
الطلبة اجلزائريون جبامع الزيتونة 1956 -1900م

 3أجزاء

 -146الرمل والثلج أشعار روسية عن الثورة اجلزائرية واجلزائر
 -147النقل السري لألسلحة
-148

حمطات حامسة يف ثورة أول نوفمرب 1954

 -149جنود جالدون
 -150نضال املرأة اجلزائرية خالل الثورة التحريرية

 -151مسرية مناضل جزائري
-152

باية حسني 2000 -1940

 -153العالقات اجلزائرية – الفرنسية من خالل

معاهدة التافنة 1937

 -154عبد القادر اجلزائري
 -155موسوعة الثورة اجلزائرية يف الشعر العربي  5أجزاء
 -156املنظمة اخلاصة لفيدرالية فرنسا جلبهة التحرير الوطين
 -157الثورة اجلزائرية يف اخلطاب العربي الرمسي

جزأن

 -158ومضات من دروب احلياة
-159

محلة افريقية 1830

 -160ملحمة اجلزائر اجلديدة  3أجزاء
-161

اجلزائر 1954 -1962

التعذيب يف ميزان النقاش ملف جن مولري

 -162شهادة مناضل من احلركة الوطنية
 -163األمري عبد القادر فارس االميان
 -164الدرك الوطين نصف قرن يف خدمة

اجلمهورية 2012 -1962
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-165

جنم مشال افريقيا 1937 -1926

وثائق وشهادات

 -166بيان أول نوفمرب دعوة إىل احلرب ،رسالة للسالم
-167

محلة اجلنرال كافينياك يف الصحراء اجلزائري أفريل – ماي 1847

 -168مهندسو الثورة
 -169عدت من الشرق
 -170مفاوضات ايفيان يف ارشيف الدبلوماسية الفرنسية
 -171اجلزائر يف افيان

تاريخ املفاوضات السرية 1992 -1956

 -172امللف السري – اتفاقيات ايفيان مهمة سويسرية للسلم يف اجلزائر
 -173مشوس احلرية
 -174جمازر استعمارية

اجلمهورية الرابعة1944 -1950 :

 -175القفار عند الفجر وثائق نوبل فافرليار
 -176العلم الوطين اجلزائري املعاصر تطوره الشكلي
 -177رقان حبيبيت
 -178الطب العقلي يف عهد االستعمار الفرنسي باجلزائر

 -179الفرق اإلدارية املتخصصة يف اجلزائر بني املثالية والواقع
 -180يف قلب منظمة اجليش السري
 -181حرب التحرير يف الوالية الرابعة
-182

الثورة اجلزائرية واجلنرال ديغول ()1962 -1958

-183

دور القاعدة الشرقية يف اجلزائرية 1962 - 1954

 -184الفرنسيون يف الصحراء يوميات محلة يف حدود الصحراء اجلزائرية
-185

نادي الرتقي ودوره يف احلركة الوطنية اجلزائرية 1954 - 1927

 -186مراكز التجميع يف حرب اجلزائر
 -187املالق وزارة التسليح واالتصاالت العامة عبد احلفيظ بوصوف
 -188دور النواب املسلمني يف احلياة
-189

-190

السياسية باجلزائر1956 - 1947

مراسالت األمري عبد القادر مع اجلنرال دي ميشل
أدب النضال يف اجلزائر من سنة 1945

حتى االستقالل

 -191هذا البلد بلدنا
-192

وحدة املغرب العربي فكرة وواقعا 1954 -1910

جزآن
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 -193ختليص التاريخ من االستعمار
 -194احملاربون عرب األثري وشهداء التاريخ
 -195كنا نلقب بشبكات الراديو املتمردة
 -196أدوات التجنيد
-197

والتعبئة اجلماهريية أثناء الثورة التحريرية اجلزائرية 1956 -1954

الدعم اللييب للثورة اجلزائرية 1962 -1954

 -198أقفاص القردة بسيدي فرج
 -199عهد ال عهد مثله
 -200اجلزائر املفكرة والتارخيية أبعاد ومعامل
 -201املقراني
 -202الشيخ العربي التبسي
 -203النشاط الديبلوماسي للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية
 -204ديسمرب  1960يف وهران
 -205النقل السري لألسلحة من بلغاريا إىل اجلزائر يف عهد الثورة
 -206منظمة اجليش السري ونهاية اإلرهاب االستعماري

 -207دور احلركة اجلزائريني يف حركة التحرر العربي يف املشرق
-208

احلركة التبشريية الفرنسية يف اجلزائر 1871 -1830

 -209االسرتاتيجية الفرنسية إلجهاض اجلزائرية احلديثة
-210

مناهضو حرب اجلزائر 1963 -1959

 -211إدارة املكاتب العربية واالحتالل الفرنسي للجزائر
 -212احلاج أمحد باي يف الشرق اجلزائري
 -213االحتالل الفرنسي واملقاومات الشعبية مبنطقة احلضنة
 -214تاريخ حرب من أجل استقالل اجلزائر
 -215كنت يف اجلزائر
 -216احملنة الكربى
 -217رهائن احلرية
 -218كراسة املناضل اجلزائري
 -219وشهد شاهد مقاالت غربية عن ثورة اجلزائر
 -220األمري عبد القادر اجلزائري حياته وفكره

وما بدلوا تبديال 3

23

أجزاء

 -221ذريعة املروحة  1827أو " االستيالء على إيالة اجلزائر"
 -222معركة فرنسا حرب اجلزائر بفرنسا

 -223احلرب النفسية ضد االستعمار يف شعر حممد العيد
 -224الثّورة اجلزائرية ثورة أوّل نوفمرب  1954معاملها األساسية

اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبي ـة
وزارة اجملاهدين وذوي احلقوق
املركز الوطين للدراسات والبحث فـي
احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب1954
مصلحة تثمني نتائج البحث

الذكرى ال  55الندالع الثورة التحريرية
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سلسلة الكتب

 -1الكتب باللغة العربية
 -01ثورة األوراس 1916 -1335
 -02صفحات مشرقة من تاريخ احلركة الوطنية 1953 -1951

جزآن

 -03تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية

جزآن

 -04وحتررت اجلزائر
 -05نظرة العقيد لطفي املستقبلية للتنمية االقتصادية

اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبي ـة
وزارة اجملاهدين وذوي احلقوق
املركز الوطين للدراسات والبحث فـي
احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب1954
مصلحة تثمني نتائج البحث

اصدارات املركز مبناسبة الذكرى ال 60الندالع الثورة التحريرية
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 سلسلة الكتب
 -1الكتب باللغة العربية:
-1

تاريخ الصحافة العربية اجلزائرية

-2

معجم قبائل ودواوير اجلزائر

-3

جبهة التحرير الوطين املعتدى عليها

-4

الغزو الثقايف يف اجلزائر 1982 -1962

-5

مدخل إىل تاريخ املغرب العربي احلديث

-6

الرايس محيدو

-7

مقاومة اجلنوب لالحتالل الفرنسي ط2

 06أجزاء

 -8الكفاح املسلح يف عهد األمري عبد القادر
 -9قراءة يف كتاب عبد الناصر وثورة اجلزائر
 -10املثقفون اجلزائريون والثورة

-11

الثورة اجلزائرية يف عامها األول

-12

التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري ما بني  1792و1830

-13

مقاومة احلاج أمحد باي واستمرارية الدولة اجلزائرية

 -14املـــــرأة

-15

أفكار جارحة يف السياسة والثقافة والتاريخ

 -16يف رحاب التاريخ والنوفمرببون اجلدد
 -17تاريخ اجلزائر املعاصر دراسة

 5أجزاء

 -18األمري عبد القادر ال سلطان وال إمام
 -19علي معاشي النشيد املغتال
 -20صفحات من ذاكرة تاريخ
 -21االستعمار جرائم دون عقاب
 -22االحتالل الفرنسي للجزائر من خالل نصوص معاصرة
 -23فزانز فانون والثورة اجلزائرية

-24

سجناء سياسيون خالل حرب اجلزائر

 -25الصليب األمحر الدولي وحرب اجلزائر
 -26معسكرات التجميع يف اجلزائر أثناء حرب التحرير
 -27معسكرات الرعب أثناء حرب اجلزائر
 -28احملتشدات أثناء حرب اجلزائر
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 -29حبوث يف تاريخ اجلزائر

 03أجزاء

 -30شهادات حول ثورة التحرير
 -31تطور الثورة اجلزائرية يف ناحية غرداية
 -32من وراء القضبان

-33

العقيد سي احلواس مسرية قائد الوالية 1959 -1923

-34

حماضرات عن الثورة التحريرية اجلزائرية

-35

التاريخ السياسي لشمال إفريقيا

 -36حركة الفتيان اجلزائريني يف مطلع القرن العشرين
 -37فشل االستعمار الفرنسي يف اجلزائر

-38

حقيقة عزو اجلزائر

-39

ممارسات حقوق اإلنسان يف اجلزائر 1962 -1830

-40

الكتاب األسود لالستعمار من اإلبادة إىل التوبة

 -41تاريخ ملحمة نشيد قسما
 -42صور وجوه يف قلب معركة تلمسان
 -43أنريكو ماتيي واجلزائر خالل ثورة التحرير الوطين

 3أجزاء

-44

احتادية فرنسا جلبهة التحرير الوطين " الوالية السابعة"

 -45العلم الوطين اجلزائري
 -46أسلحة احلرية

-47

مؤمتر الصومام وتطور ثورة التحرير اجلزائري 1962 -1956

-48

أصول الفكر االستعماري

-49

مع اجلزائر

-50

احلرب النفسية ضد االستعمار يف شعر حممد العيد آل خليفة ومفدي زكرياء

-51

وثائق وشهادات حول احلركة النقابية يف اجلزائر

-52

اللجان الربملانية الفرنسية وقضايا اجلزائريني 1895 - 1871

-53

اجلزائر سنة 1957

-54

عودة إىل االستنطاق

-55

حياة مقتضبة

 -56حياة يف سبيل اجلزائر

-57

متجيدا لشهيد احلرب التحريرية اعمر آث الشيخ 1956 -1906
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-58

مواقف اإلمام االبراهيمي  3أجزاء

-59

مقاومة االحتالل باهلضاب العليا عرب العصور

-60

دماء للحرية ،صفحات من واقع الثورة اجلزائرية

-61

جرائم اجليش الفرنسي يف مقاطعيت اجلزائر وقسنطينة 1850 -1830

-62

مسيحيون ضد استعمار اجلزائر

-63

معتقل لودي اجلزائر 1962 -1954

-64

حمامي الفالقة

-65

قضايا املغرب العربي يف اهتمامات احلركة اإلصالحية

اجلزائرية 1954 -1920

-66

حمامون بال حدود

-67

العربي بن مهيدي رمز الوطنية

-68

دراسات ووثائق يف تاريخ اجلزائر العسكري والسياسي

-69

باسم احلضارة جرائم حرب ضد االنسانية ارتكبيت اجلزائر من 1830إىل1962

-70

ادلفو كامينسكي حياة مزور

-71

اجلزائر خارجة عن القانون

 -72مع الثورة اجلزائرية القاهرة -

1958

-73

نظرة على اجلزائر بني 1947و1962

-74

أضواء على حادثة خيت دينا ومركب أتوس

-75

عبد احلميد بن باديس العامل الرباني والزعيم السياسي

-76

عبد احلميد بن باديس (1940 -1889م)

-77

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني

-78

املغرب العربي بني االستعمار واالستشراق

-79

الثورة اجلزائرية يف الصحافة الرتكية

-80

خمتصر يف تاريخ اجلزائر 1839 -1760

-81

اجلزائر الفرنسية يف اجلزائر أثناء احلكم العسكري 1871 -1830م

-82

ديغول ،املصاحل اخلاصة واجلزائر
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-83

عندما تثور اجلزائر

-84

عايشت احللو املر

-85

أوراق من دفرت األحداث اجلزء  ( 3عدم وجود اجلزآن )2 -1

اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبي ـة
وزارة اجملاهدين وذوي احلقوق
املركز الوطين للدراسات والبحث فـي
احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب1954
مصلحة تثمني نتائج البحث

ااصدارات املركز مبناسبة الذكرى ال  65الندالع الثورة التحريرية
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 -1سلسلة الكتب
 الكتب باللغة العربية: -1احلركة الطالبية ودورها يف القضية الوطنية وثورة التحرير 1954

جزآن

 -2عمالة قسنطينة خالل املقاومة والثورة التحريرية اجلنوب الشرقي منوذجا
 -3الوالية السادسة وقائع وأحداث من املنطقة الرابعة 1962 -1956
 -4الشيخ زيان عاشور العامل الزاهد والبطل اجملاهد
 -5املنظّمة املسلحة السرية واستقالل اجلزائر OAS
 -6دراسات يف تاريخ اجلزائر مقاالت وأحباث يف احلركة الوطنية والثورة التحريرية
 -7سويداني بومجعة و دوره يف احلركة الوطنية و ثورة التحرير .
 -8النشاط الثوري على اجلبهة الغربية
 -9مصر و الثورة التحريرية اجلزائرية
 -10جمزرة ساقية سيدي يوسف
 -11سوريا و الثورة التحريرية اجلزائرية .

 -12اعمال امللتقى الدولي .
 -13صفحات من تاريخ الوالية السادسة
 -14الشيخ زيان عاشور
 -15الزعماء العرب و الثورة التحريرية
 -16املنظمة املسلحة السرية و استقالل اجلزائر
 -17صفحات من تاريخ اجلبهة اجلنوبية يف الثورة اجلزائرية .1962 -1960
 -18حممد العربي بن مهيدي
 -19املنظمة املسلحة.
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