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 جزئين  -سلسلة االعمال الكاملة محمد البارك الميلي  محمد البارك الميلي  45الذكرى  
01 

 اجزاء  05-سلسلة االعمال الكاملة عبد الرحمان بن محمد الجاللي رحمان بن محمد الجاللي  50الذكرى 
02 

 اجزاء 04سلسلة االعمال الكانلة عبد القادر بن محمد بلقاضي  القادر بن محمد بلقاضي  50الذكرى 
03 

 اجزاء 08-سلسلة االعمال الكاملة المهدي البوعبدلي  لمهدي البوعبدلي  50الذكرى 
04 

 اجزاء 10-سلسلة االعمال الكاملة محمد دبوز  محمد دبوز  50الذكرى 
05 

 اجزاء 05-سلسلة  االعمال الكاملة عبد القادر جغلول  جغلول عبد القادر  50الذكرى 
06 

 اجزاء 06 -سلسلة االعمال الكاملة مولود قاسم نايت بلقاسم -مولود قاسم نايت بلقاسم 50الذكرى 
07 

 جزء  17-سلسلة االعمال الكاملة نصر الدين سعيدوني  نصر الدين سعيدوني 50الذكرى 
08 

 اجزاء  10-سلسلة االعمال الكاملة محمد عباس  محمد عباس 50الذكرى 
09 

 اجزاء    05-سلسلة االعمال الكاملة محمد البشير االبراهيمي  محمد البشير االبراهيمي  50الذكرى 
10 

 اجزاء   03-سلسلة االعمال الكاملة ابو العيد دودو  ابو العيد دودو  55الذكرى 
11 

 اجزء  06-سلسلة االعمال الكاملة عبد هللا ركيبي  عبد هللا ركيبي  55الذكرى 
12 

 اجزاء  06-سلسلة االعمال الكاملة بوعالم بسايح  بوعالم بسايح  55الذكرى 
13 

 جزء 53-سلسلة االعمال الكاملة ابو قاسم سعد هللا  ابو قاسم سعد هللا  60الذكرى 
14 

 1954القضية الوطنية و ثورة التحرير  الحركة الطالبية و دورها  في احمد مريوش  65الذكرى
15 



 عمالة قسنطينة خالل المقاومة و الثورة التحرير الجنوب الشرقي  نمودجا  عبد القادر موهوبي السائحي 65الذكرى
16 

 1962-1956الوالية السادسة وقائع و احداث من المنطقة الرابعة  عبد الحميد ابراهيم قادري  65الذكرى
17 

 الشيخ زيان عاشور العالم الزاهد و البطل المجاهد  عبد الكريم قذيفة  65الذكرى
18 

 OASالمنظمة المسلحة السرية واستقالل الجزائر  محمد دباح  65الذكرى
19 

 دراسات  في تاريخ الجزائر مقاالت و ابحاث في الحركة الوطنية و ثورة التحرير  رضوان شافو   65الذكرى
20 

 سويداني بوجمعة ودوره في الحركة الوطنية و ثورة التحرير  شتوان نظيرة  65الذكرى
21 

 النشاط الثوري على الجبهة الغربية   سعاد يمينة شبوط -الطاهر جبلي  65الذكرى
22 

 مصر و الثورة التحريرية الجزائرية  عبد هللا مقالتي  65الذكرى
23 

 مجازر ساقية سيدي يوسف  عبد هللا مقالتي  65الذكرى
24 

 سوريا  و الثورة التحريرية الجزائرية  عبد هللا مقالتي  65الذكرى
25 

 اعمال الملتقى الدولي  منشورات المركز  65الذكرى
26 

 صفحات من تاريخ الوالية السادسة  محمد مبارك  65الذكرى
27 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 الزعماء العرب و الثورة التحريرية  عبد هللا مقالتي  65الذكرى

 29 1962-1960صفحات من تاريخ الجبهة الجنوبية في الثورة الجزائرية  محمد مبارك  65الذكرى

 30 محمد العربي بن مهيدي  بن عبد المومن ابراهيم  65الذكرى

 31 شموع الذاكرة  محمد كشود  65الذكرى

 32 1959فرنسا لجبهة التحرير الوطني الوالية السابعة  اتحادية علي تابليت 60الذكرى

 33 اسلحة الحرية الجزائر حرب التحرير    بوداود محمد  60الذكرى

 34 اصول الفكر االستعماري عمار جديل عمار جديل  60الذكرى

 35 اضواء على حادثة دنيا و مركب اتوس  محمد الهادي حمادو 60الذكرى

 36 االحتالل الفرنسي للجزائر من خالل نصوص معاصرة محمد الهادي الحسني محمد الهادي الحسني  60الذكرى

 37 االستعمار جرائم  دون عقاب  عمار باخوجة 60الذكرى

 38 االمير عبد القادر السلطان  وال امام عمار بلخوجة  60الذكرى

 39 التاريخ السياسي لشمال افريقيا   محند تازوت  محند تازوت 60الذكرى

 40 الثورة الجزائرية في الصحافة التركية   محمد نام 60الذكرى

 

 

 

 

 

 



 41  1871-1830الجرائم الفرنسية في الجزائر اثناء الحكم العسكري  نبيل شريخي-محمد عيساوي  60الذكرى

 42 الجزائر خارجة عن القانون  محمد المعراجي 60الذكرى

 43 1957الجزائر سنة  على  تابليت  60الذكرى

 44 الحرب النفسية ضد االستعمار في شعر محمد العيد ال خليفة ومفدي زكريا   موسى بن ابراهيم حريزي 60الذكرى

 45 الحركة الوطنية الجزائرية ابطال و معالم  عمار بلخوجة  60الذكرى

 46 الصليب االحمر الدولي وحرب الجزائر  خياطي مصطفى 60الذكرى

 47  1959-1923العقيد سي الحواس  لخميس فريح 60الذكرى

 48 العلم الوطني الجزائري   محمد لحسن زغيدي  60الذكرى

 49 3جزء-2جزء-1الكتاب االسود لالستعمار  جزء مارك فيرو  60الذكرى

 50  1895-1871للجان البرمان الفرنسية و قضايا الجزائريين حياة سيدي صالح  60الذكرى

 51 المحتشدات اثناء حرب الجزائر مصطفى خياطي 60الذكرى

 52 المغرب العربي بين االستعمار االستشراق  مازن صالح حامد  60الذكرى

 53 الهالل االحمر الجزائري  مصطفى مكاسي 60الذكرى

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 54 باسم الحضارة  محمد سكال  60الذكرى

 55  3جزء-2الجزء-1بحوث في تاريخ الجزائر الجزء  على  تابليت  60الذكرى

 56 تطور الثورة الجزائرية في ناحية غرداية محمد عبد الحليم بشي  60الذكرى

 57 1850-1830جرائم الجيش الفرنسي في مقاطعتي الجزائر و قسنطينة  عبد العزيز فياللي 60الذكرى

 مازن صالح حامد مطبقاني  60الذكرى

-ه1349جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية  

 58  1939-1931-ه1358

 59 حركة الفتيان الجزائريين في مطلع القرن العشرين نيكوالي دياكوف 60الذكرى

 60 حقيقة غزو الجزائر  ععا حمداني 60الذكرى

 61 حياة في سبيل الجزائر  عبد النور الشيخ 60الذكرى

 62 حياة مزور ادلفو كامينسكي سارة كامينسكي  60الذكرى

 63 حياة مقتضبة / ميشيل اودان ميشيل اودان  60الذكرى

 ارزقي شويتام  60الذكرى

ل  1830-1519دراسات ووثائق في تاريخ الجزائر العسكري والسياسي الفترة العثمانية 

 64 شويتامارزقي 

 65 دماء للحرية   حمادي البشير بغريش 60الذكرى

  

 

 

 



 

 

 66 ديغول المصالح الخاصة والجزائر قسطنطين 60الذكرى

 مصطفى خياطي 60الذكرى

سجناء سياسيون خالل حرب  التحرير الجزائر من خالل اضابير اللجنة الدولية للصليب 

 67 االحمر  ل مصطفى خياطي

 68 شهادات حولة ثورة التحرير  مالك بن نبي -سالم  الصادق 60الذكرى

 69 صفحات من ذاكرة التاريخ عمار بلخوجة عمار باخوجة 60الذكرى

 70 صور ووجوه في قلب معركة تلمسان  احمد  بجاوي  60الذكرى

 71 عايشت الحلو والمر  محمد سعيد معزوزي  60الذكرى

 72 /  1940-1886ه / 1358-1307 -عبد الحميد بن باديس  اندري ديرليك 60الذكرى

 73 عبد الحميد بن باديس العالم الرباني و الزعيم السيسي مازن صالح حامد مطبقاني 60الذكرى

 74 علي معاشي النشيد المغتال  عمار بلخوجة   60الذكرى

 75 عودة الى االستنطاق  هنري عالق   60الذكرى

 76 عيسات ادير وثائق وشهادات حول الحركة النقابية في الجزائر   محمد فارس  60الذكرى

 77 مع الجزائر  نحبة من المؤلفين  60الذكرى

 78 فرانز فانون والثورة الجزائرية / محمد الميلي   60الذكرى

 

 

 

 



 79 فشل االستعمار الفرنسي في الجزائر  هارتمون الزنهانس 60الذكرى

 80 /  1954-1920قضايا المغرب العربي في اهتمامات االصالحية الجزائرة  حميدي ابو الصديق  60الذكرى

 81 / زغيدي 1962-1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الجزائرية  محمد لحسن زغيدي  60الذكرى

 82 محاضرات عن الثورة التحريرية  محمد بن قاسم ناصر بوحجام   60الذكرى

 83 محامون بال حدود  علي هارون  60الذكرى

 84 محامي الفالقة / هنري كوبون  60الذكرى

 85 مختصر في تاريخ الجزائر  على  تابليت  60الذكرى

 86 مسيحيون ضد استعمار الجزائر  مارتين سفيراند 60الذكرى

 87   1958-مع الثورة الجزائرية القاهرة  عبد الرزاق قسوم 60الذكرى

 88  1962-1954معتقل لودي الجزائر  ناتالي فوناس 60الذكرى

 89 معجم قبائل و دواوير الجزائر / لومير دي فيلر  60الذكرى

 90  1962-1954معسكرات التجميع في الجزائر اثنا حرب التحرير  مصطفى خياطي 60الذكرى

 91 معسكرات الرعب اثناء حرب الجزائر  مصطفى خياطي  60الذكرى

 

 

 

 

 

 

 



 

 92 مقاومة االحتالل بالهضاب العليا عبر العصور  مزيان وشن  60الذكرى

 93 علي بشريرات 1962-1830ممارسات حقوق االنسان في الجزائر   علي بشريرات  60الذكرى

 94 من وراء القضبان  عبد الرحمن بلعقون  60الذكرى

 95 3جزء-2جزء-1مواقف االمام اإلبراهيمي جزء   االمام االبراهيمي  60الذكرى

 96   1962-1947نظرة على الجزائر بين  لبراهمة بلوزاع  60الذكرى

   60الذكرى

-19مساهمة الجزائرين في حركة التحرر العربي خالل القرنيين   اعمال الملتقى الدولي

 م20

97 

 98 في جمع الشهادات الحية  المقاربات االكادميةاعمال المتقى الدولي     60الذكرى

   60الذكرى

دور مساهمة الجزائريين في حركة التحرر العربي خالل القرنيين  اعمال الملتقى الدولي

 م19-20

99 

 100 السياسة الفرنسية في الجزائر إبان الحرب العالمية وانعكاساتها على الجزائريين بديدة لزهر 60الذكرى

 101 التشريعات العقارية االستعمارية وتأثيرها على المجتمع الجزائري خالل القرن  بلقاسمي بوعالم 60الذكرى

 102  19دور الطرق الصوفية في المقاومة الشعبية خالل القرن  محمد بن معمر  60الذكرى

 103 م1830المجتمع الجزائري عشية االحتالل الفرنسي  شويتام أرزقي 60الذكرى

 104 1962-1954التعذيب ووسائله خالل الثورة التحريرية  الغالي غربي 60الذكرى

 

 

 

 



 

 60الذكرى
 فلة موساوي القشاعي

مميزات وخصائص الواقع االجتماعي واالقتصادي للجزائر أثناء الحرب العالمية الثانية 

(1939-1945) 105 

 60الذكرى
 عمار جفال

األبعاد  –دول أوربا الغربية وأمريكا  العالقات الدولية لثورة التحرير الوطني مع

 106 -واالنعكاسات 

 107 فلسفة المقاومة دحو فغرور 60الذكرى

 108 مدينتا الجزائر و تڤرت نموذجا 1962و1954اصالحات ضد الثورة الجزائريةبين أحمد رضوان شرق الدين 60الذكرى

 109 (1962-1945حرب التحرير / موقف ممارسات ) الجزائريات أثناء مليكة القورصو 60الذكرى

 110 الفكر السياسي عند عبد الحميد بن باديس عبد العزبز فياللي 60الذكرى

 111 1962-1954التسليح خالل الثورة  حفظ هللا بوبكر 60الذكرى

 112 االستيطان الفرنسي و تأثيراته االجتماعية و االقتصادية و الثقافية  في منطقة الحضنة     صالح لميش 60الذكرى

 113 النضال السياسي والجمعوي للوطنيين الجزائريين بالمشرق العربي حوتية محمد 60الذكرى

 114 الصحافة الجزائرية المكتوبة و باللغة الفرنسية يحياوي مرابط مسعودة  60الذكرى

 115 الجزائرية -العالقات االمريكية  على  تابليت  60الذكرى

 116 التشريعات المنظمة لالستيطان االستعماري في الجزائر وآثارها على الجزائر فركوس صالح 60الذكرى

 117 دور الجزائر في تحرير افريقيا منصف بكاي 60الذكرى

 

 

 

 



 118 اثار معالم و مواقف االمير عبد القادر  عز الدين بو يحياوي 60الذكرى

 119 جريدة المنار جزء واحد  مصدر  50الذكرى

 120 12-جريدة البصائر  مصدر  45الذكرى

 121 16-جريدة الشهاب   مصدر  45الذكرى

 122 اجزاء   04جريدة المجاهد   مصدر  45الذكرى

 123 جريدة  المنتقد  جزء واحد  مصدر  50الذكرى

 124 جريدة المقاومة جزئين  مصدر  50الذكرى

 125 رحلة في المنطقة السادسة مع صليحة ولد قابلية  علي عمراني  50الذكرى 

 126 عرائس بربروس   نجود علي قلوجي  50الذكرى 

 127 محمود الشريف  عبد هللا منقالتي  50الذكرى 

 128 من الجهاد الى اعادة بناء الدولة الجزائرية  عبد الواحد بوجابر  50الذكرى 

 129 المسار الصعب والال معقول لمقاتل   ايت مهدي محمد امقران  50الذكرى 

 130 احمد دوم  احمد طالب االبراهيمي  50الذكرى 

 

 

 

 

 

 

 



 

 131 المقراني  مولو قايد  50الذكرى 

 132 شاهد على اغتيال الثورة  لخضر بورقعة 50الذكرى 

 133 في وهران  1960ديسمبر  محمد فريحة  50الذكرى 

 134 انتفاضة مرغريت  كريستيان فيلين  50الذكرى 

 135 التعذيب في ميزان النقاش   1954-1962الجزائر  مليكة القورصو 50الذكرى 

 136 1960جانفي -1958سبتمبر النشاط الديبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية   عمر بوضربة  50الذكرى 

 137 عبد الحميد بن باديس من خالل نصوصة  احميدة ميموني  50الذكرى 

 138 1962-1954دور القاعدة الشرقية في الثورة الجزائرية  الطاهر جبلي  50الذكرى 

 139 تخليص التاريخ من االستعمار  محند الشريف ساحلي  50الذكرى 

 140 2و الجزء  1منطقة القبائل و االعراف القبائلية  الجزء  لوتورنو هانوتو وا . 50الذكرى 

 141 المالق عبد الحفيظ بوصوف او االستراتجية في خدمة الثورة  قندوز عباد فوزية  50الذكرى 

 142 1961صمت النهر  اكتوبر  ان تريستان  50الذكرى 

 143 1954التحضير الول نوفمبر  محمد بوضياف  50الذكرى 

 

 

 

 

 

 



 

 144 الحركة التبشيرية الفرنسية  في الجزائر خديجة بقطاش  50الذكرى 

 145 1958-1955مذكرات مناضل  مشاهد ووقائع   احمد االزرق  50الذكرى 

 146 ( 1957فيفري  04-جانفي  28ثمانية ايام من معركة الجزائر ) جياللي صاري  50الذكرى 

 147 (1962-2012الدرك الوطني نصف قرن في حدمة الجمهريرية ) سعيد سعيدوني  50الذكرى 

 148 النقل السري لالسلحة من بلغاريا الى الجزائر في عهد الثورة  التحريرية فاسيل فالتشنوف  50الذكرى 

 149 شهادات مناضل  من الحركة الوطنية  مجمد عبدون  50الذكرى 

 150 الحاج احمد باي في الشرق الجزائري  بوضرساية  بوعزة  50الذكرى 

 151 سلسلة النوات في ابراز شخصيات من علماء وصالحي اقليم توات  الشيخ موالي التهامي  50الذكرى 

 152  2مذكرات مجاهد في جيش التحرير الوطني  الوالية  رابح لعلى  50الذكرى 

 153 1النهر  الجزء- مذكرات االمين بشيشي الجددول االمين بشيشي  50الذكرى 

 154 القفار عند الفجر  عبد السالم عزيزي  50الذكرى 

 155 مهندسو الثورة  عيسى كشيدة  50الذكرى 

 156 جومال الطوفان ببالد القبائل  اعمر ازواوي 50الذكرى 

 

 

 

 

 

 



 

 157 1954نشاط الطلبة الجزائريين ابان حرب التحرير  عمار هالل  50الذكرى 

 158 1962-1954السياسة  العربية و المواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية  اسماعيل دبش 50الذكرى 

 159 الجزائر المفكرةو التاريخية  محمد العربي ولد خليفة  50الذكرى 

 160 1961-1962المنظمة المسلحة السرية  المسلحة اضطرابات وهران  بن عبورة محمد  50الذكرى 

 161 االستعمار و العمران  علمي  سعيد 50الذكرى 

 162 مجازر استعمارية  ايف بونو  50الذكرى 

 163 مهمة سويسرية للسلم في الجزائر -اتفاقيات ايفيان -الملف السري  اوليفي لونغ  50الذكرى 

 164 المنظمة الخاصة و دورها في االعداد لثورة اول نوفمبر  مصطفى سعداوي  50الذكرى 

 165 مذكرات مجاهد  العقيد الشريف براكتية 50الذكرى 

 166 نجم شمال افريقا  محفوظ قداش 50الذكرى 

 167 المؤتمر االسالمي الجزائري  محمد الميلي   50الذكرى 

 168 عالقات االمير عبد القادر مع اليهود  مصطفى خياطي  50الذكرى 

 169 1945-1940جذور حرب الجزائر  اني راي غولدزيغر  50الذكرى 

 

 

 

 

 

 



 

 170 1962-1958الثورة الجزائرية و الجينرار ديغول  رمضان بورغدة  50الذكرى 

 171 تاريخ حرب الجزائر من اجل استقالل الجزائر  سيلفي ثينو 50الذكرى 

 172 1962-1954دراسات و ابحاث حول الثورة التحريرية  يوسف مناصرية  50الذكرى 

 173 مذكرات شهيد لم يمت  الحاج مسعود جديد  50الذكرى 

 174 وداعا فيتنام اهال  يا جزائر  محمد عباس  50الذكرى 

 175 الناجي من المقصلة  مصطفى بودينة  50الذكرى 

 176 سطو على مدينة الجزائر  بيار بيان  50الذكرى 

 177 اجزاء  3تعريف الخلف برجال السلف   خير الدين شترة  50الذكرى 

 178 1948-1847دور الجزائريين في حركة التحرر العربي في المشرق  سهيل الخالدي  50الذكرى 

 179 تجاه الحائط او مذكرات محكوم علية باالعدام  تامي مجبر  50الذكرى 

 180 من وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائرين عبد الرحمان شيبان  50الذكرى 

 181 1954بلوغ سن السابعة عشر في الفاتح نوفمبر  ساحي احمد تيجاني  50الذكرى 

 182 في قلب منظمة الجيش السري  اويفيي دارد 50الذكرى 

 

 

 

 

 

 



 

 183 مسيرة مناضل جزائري  ان ماري لوانشي  50الذكرى 

 184 بيان اول نوفمبر دعوة الى الحرب رسالة للسالم  محمد جغابة  50الذكرى 

 185 رقان حبيبتي  فيكتور مالوسيلفا  50الذكرى 

 186 هذا البلد بلدنا عبد العليم مجاوي  50الذكرى 

 187 العلم الوطني  شوش حباسي  50الذكرى 

 188 تاريخ المدن الثالث  عبد الرحمان الجياللي  50الذكرى 

 189 2ج-1الجزائر مع بلدان أوروبا و الواليات المتحدة األمريكية ج معاهدات علي تابليت 50الذكرى 

 190 الكلمة و رصاصة  تاليف جماعي  50الذكرى 

 191 قصتي مع المليون شهيد  الهادي ابراهيم المشرقي  45الذكرى 

 192 سلسلة الندوات الكشافة االسالمية   45الذكرى 

 193 المجاهد منور الصم  مذكرات منور الصم  45الذكرى 

 194 الحقيقة المرة  عبد الرحمان فارس  45الذكرى 

 195 الرمز و المال -الثورة الجزائرية المصدر  محمد ثقية  45الذكرى 

 

 

 

 

 

 



 

 196 العنف التعذيب و االستعمار من اجل الذاكرة الجماعية  كلود ليوزو 45الذكرى 

 197 الثائرة  الجزائر باعزيز بن عمر  45الذكرى 

 198 من ذكرياتي عن االمامين الرئيسين عبد الحميد ابن باديس و محمد البشير االبراهيمي  باعزيز بن عمر  45الذكرى 

 199 رسالة  الى الفرنسيين  االمير عبد القادر  45الذكرى 

 200 1950-1850بروز النخبة  المثقفة الجزائرية  جياللي صاري  45الذكرى 

 201 فرحات عباس  حميد عبد القادر  45الذكرى 

 202 حرب الجزائر حسب فاعليها الفرنسيين  رشيد اوعيسى  45الذكرى 

 203 محاضرات و دراسات تاريخية و ادبية حول الجزائر  انيسة بركات  45الذكرى 

 204 الشيخ عبد الحميد ابن باديس  تركي رابح  45الذكرى 

 205 مذكرات االمير عبد القادر  االمير عبد القادر  45الذكرى 

 206 نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث  جمال قنان  45الذكرى 

 208 الحرب الباردة و حرب الجزائر  ميشال فورجي  45الذكرى 

 209 مواقف مناهضة لالستعمار  جن بول سارتر 45الذكرى 

 210 من حزب الشعب الجزائري الى جبهة التحرير الوطني  عمر بوداود  45الذكرى 

 211 صورة المستعمر  البير مامي  45الذكرى 

 212 نظرة العقيد لطفي  المستقبلية للتنمية االقتصادية    45الذكرى 

 


