اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبي ـة

وزارة اجملاهدين وذوي احلقوق
املركز الوطين للدراسات والبحث فـي
احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب1954
مصلحة تثمني نتائج البحث

قائمة إصدارات املركز مبناسبة الذكرى  45لعيد االستقالل الوطين

سلسلة األعمال الكاملة - 1سلسلة األعمال الكاملة للشاعر الطيب معاش
 - 2سلسلة األعمال الكاملة للدكتور التميمي

 08أجزاء
جزأين ()02

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

قائمة إصدارات املركز مبناسبة الذكرى  50لعيد االستقالل
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قائمة سلسلة األعمال الكاملة للذكرى 50
املؤلف

عدد اجمللدات

املهدي بوعبدلي

08

ناصر الدين سعيدوني

17

حممد دبوز
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عبد القادر جغلول

05

مولود قاسم نايت بلقاسم

06

حممد عباس
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حممد بلقاضي
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مصطفى خياطي

08

يوسف مناصرية

07

علي مالح

04

عبد الرمحن اجلياللي

08

الشيخ االبراهيمي

05

الشيخ عبد احلميد بن باديس
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مالحظة

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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 القائمة اخلاصة بسلسلة األعمال الكاملة- 1األعمال الكاملة للدكتور مجال قنان

(  06جملدات)

- 1معاهدات اجلزائر مع فرنسا
- 2العالقات اجلزائرية الفرنسية

اجمللد الثاني

- 3نصوص سياسية جزائرية يف القرن التاسع عشر1914- 1830
 نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر احلديث 1830- 1500

- 4قضايا ودراسات يف تاريخ اجلزائر احلديث واملعاصر
 دراسات يف املقاومة واالستعمار
- 5املقاومة املغربية ضد االحتالل الفرنسي من احتالل
فاس إىل معركة اجلري 1914-1911

 العالقات االملانية الفرنسية والشؤون املغربية
1911-1991

- 6التعليم األهلي يف اجلزائر يف عهد االستعمار
 دراسات يف التاريخ املعاصر

- 2األعمال الكاملة للدكتور بوعالم بسايح ( 06جملدات)
- 1من لويس فيليب إىل نابليون الثالث األمري عبد القادر مغلوبا
لكن مظفرا
 أعالم املقاومة اجلزائرية ضد االحتالل الفرنسي بالسيف والقلم
1994-1389
- 2أزهار الربيع وأوراق اخلريف أفكار وشهادات يف التاريخ
 اإلمام مشيل بطل الشيشان والققاز
- 3أشعار اهلوى والوغى حملمد بلخري
 عبد اهلل بن كريو شاعر األغواط والصحراء
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
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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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-األعمال الكاملة للدكتور حيي بوعزيز (  23جملد)

- 1املرأة اجلزائرية وحركة اإلصالح النسوية العربية
- 2أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة
- 3مدينة وهران عرب التاريخ
 مدينة تلمسان عاصمة املغرب األوسط ويليه
 املساجد العتيقة يف الغرب اجلزائري
- 4تاريخ قسنطينة حممد الصاحل بن العنرتي
 روضة النسرين يف التعريف باألشياخ االربعة املتأخرين
- 5املوجز يف تاريخ اجلزائر  2- 1اجلزائر القدمية والوسيطة
واجلزائر احلديثة
- 6مع تاريخ اجلزائر يف امللتقيات الوطنية والدولية

- 7دائرة اجلعافرة تاريخ وحضارة وجهاد
 - 8تاريخ افريقيا الغربية االسالمية من مطلع القرن السادس عشر إىل مطلع القرن العشرين
 االستعمار األوروبي احلديث يف افريقيا وأسيا وجزر احمليطات
 - 9االجتاه اليميين يف احلركة الوطنية اجلزائرية االيديولوجيات السياسية للحركة الوطنية اجلزائرية
 كفاح اجلزائر من خالل ثالثة وثائق جزائرية
- 10كفاح اجلزائر من خالل الوثائق
- 11سياسة التسلط االستعماري واحلركة الوطنية اجلزائرية
 السياسية االستعمارية من خالل مطبوعات حزب الشعب
اجلزائري (1954- 1830م)

- 12عالقات اجلزائر اخلارجية مع دول وممالك
اوروبا 1830- 1500



املراسالت اجلزائر االسبانية يف أرشيف التاريخ الوطين

ملدريد 1798- 1780م
- 13االتهامات املتبادلة بني ميصالي حاج واللجنة املركزية وجبهة التحرير الوطين 1962- 1946م


وصايا الشيخ احلداد ومذكرات ابنه سي عزيز

- 14حممد املقراني والشيخ احلداد عام 1871



مواقف العائالت األرستقراطية من البشاغا حممد املقراني وثورته عام 1871
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- 15ثورات القرن التاسع عشر
 - 16ثورات القرن العشرين
- 17الثورة يف الوالية الثالثة
- 18من وثائق جبهة التحرير الوطين اجلزائريني 1962- 1994

- 19طلوع سعد السعود يف أخبار وهران واجلزائر واسبانيا
وفرنسا إىل أواخر القرن التاسع عشر لآلغا بن عوده املزاري
 - 20طلوع سعد السعود يف أخبار وهران واجلزائر واسبانيا
وفرنسا إىل أواخر القرن التاسع عشر لآلغا بن عوده املزاري
- 21سرية األمري عبد القادر وجهاده
- 22األمري عبد القادر رائد الكفاح اجلزائري
 األمري عبد القادر اجلزائري
 مراسالت األمري عبد القادر
- 23رحلة يف قضاء العمر أو مذكرات القرن
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-األعمال الكاملة للدكتور عبد احلميد زوزو ( 07جملدات)

- 1األوراس إبان فرتة االستعمار الفرنسي التطورات السياسية االقتصادية واالجتماعية 1939- 1837
- 2األوراس إبان فرتة االستعمار الفرنسي التطورات السياسية االقتصادية واالجتماعية

- 3مراسالت األمري عبد القادر مع اجلنريال دي ميشيل املقاومات الشعبية
- 4الدور السياسي للهجرة إىل فرنسا بني احلربني 1939- 1914
- 5نصوص ووثائق يف تاريخ اجلزائر املعاصر 1900- 1830

 املرجعيات التارخيية للدولة اجلزائرية احلديثة (مؤسسات ومواثيق)
- 6تاريخ أوربا والواليات املتحدة 1945- 1914
 تاريخ االستعمار والتحرر يف إفريقيا وآسيا
- 7حمطات يف تاريخ اجلزائر دراسات يف احلرية الوطنية
والثورة التحريرية ( على ضوء وثائق جديدة)
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-األعمال الكاملة للدكتور أبو العيد دودو (  03جملدات)

- 1اجلزائر يف مؤلفات الرحالني األملان 1955- 1830

* مذكرات جزائرية عشية االحتالل

سيمون بفايفر

* الطب الشعيب اجلزائري يف بداية االحتالل

أ.ف شونبريغ
فنرلنني شلوصر

- 2قسنطينة أيام أمحد باي () 1837- 1832

 األمري عبد القادر

يوهان كارل برينت

 األمري عبد القادر والعالقات الفرنسية العربية يف اجلزائر

أ.ف دبنبزين

- 3ثالث سنوات يف غربي مشال إفريقيا

 3أجزاء

هابنريش فون مالتسان
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- 6األعمال الكاملة للدكتورة زهور ونيسي ( جملدان )
- 1الرواية
 املسرح
- 2القصة القصرية
 مقاالت

- 7األعمال الكاملة للدكتور عبد الرمحن بن العقون (  03جملدات)
- 1الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر1936- 1920
- 2الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر1945- 1936
- 3الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر 1954- 1945
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األعمال الكاملة للدكتور عبد اهلل ركييب (  06جملدات)- 1الشعر الديين اجلزائري احلديث
- 2ذكريات من الثورة اجلزائرية ()1958- 1954

 اهلوية بني الثقافة والدميقراطية

 حوارات صرحية
- 3األوراس يف الشعر العربي
 الشعر يف زمن احلرية
 دراسات يف الشعر العربي اجلزائري احلديث
 قضايا عربية من الشعر اجلزائري واملعاصر
- 4اجلزائر يف عيون الرحالة االجنليز
 مصرع الطغاة
 القصة اجلزائرية القصرية
 تطور النثر اجلزائري احلديث
- 5فلسطني يف األدب اجلزائري احلديث
 عروبة الفكر والثقافة أوال
 حاجتنا إىل ثقافة سياسية
 أحاديث يف األدب والثقافة الفرانكوفونية مشرقا ومغربا
- 6الشاعر جلواح من التمرد إىل االنتحار
 يف مدينة الضباب ومدن أخرى
 نفوس ثائرة
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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

سلسلة األعمال الكاملة1

-األعمال الكاملة للدكتور أبو القاسم سعد اهلل
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