الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة اإلخوة منتوري
-1- قسنطينة

الزخارف العثمانيت في قصر أحمد باي بمدينت قسنطينت أخبار بلد قسنطينت و حكامها لمؤلف مجهىل أطلس المعالم االسالميت بمنطقت قسنطينت1956 -1919  المجتمع القسنطيني من خالل جريدة النجاح-

ملزيد من املعلومات عن خدمات املكتبة االتصال

------------------- liste

des ouvrages : ------------------

- La ville imprenable

مبكتب التوجيه و االإعالم عىل مس توى املكتبة املركزية

- Constantine : une ville , des héritages
- Ibn Badis : commentateur du coron
- Histoire des beys de Constantine

أو عن طريق املوقع االإلكرتوين للمكتبة أو اجلامعة

- Cinque fidayîn ouvrent le feu a Constantine
- Constantine & sa région : voyages et séjours 1879

bu.umc.edu.dz

- Les émeutes de Constantine
- Constantine itinéraires de culture 1962 – 2002

www.umc.edu.dz

- Constantine : cité antique et ville nouvelle
- Souvenirs de là-bas : Constantine et le constantinois
- Constantine : cita delle des vertiges

Tel/Fax : 031.81.88.44 أو

- Le voyage à Constantine
- Constantine cartes postales anciennes

أو الربيد االإلكرتوين اخلاص ابملكتبة

biblio.umc@gmail.com

- Constantine : mémoire en images
------------------ liste

des mémoires -------------------

- La presse dans le département de Constantine ,Vol 2

- Espace vert public urbain de l’historisme a normativité
- Cirta ou le substratum urbain de Constantine
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- Impact de l’intervention coloniale sur la vielle ville
-

Péri- urbanisation , métropolisation et mondialisation

-----------------قائمة الكتب المتاحة

-----------------:

 -انشٛخ عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس :باعج انُٓضت االساليٛت

 -قسُطُٛت ف ٙعٓذ صانش با٘ – انباٚاث -

 -انضشكت اإلصالصٛت ف ٙانفكش انًعاصش

 -انشٛخ عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس ٔ سائذ اإلصالس االساليٙ

 -ابٍ بادٚس صٛاتّ ة احاسِ انززء 3 -2 -1-

 -األيخال انشعبٛت ف ٙانًزتًع انقسُط : ُٙٛدساست نغٕٚت

 -انشٛخ عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس  :باعج انُٓضت

 -يزاعاث قسُطُٛت

 -إياو انززائش عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس

 -رًعٛت انعهًاء انًسهً ٍٛانززائش1945 -1931 ٍٛٚ

 -سصهت دمحم انزاْ ٙانًٛه ٙيٍ باسٚس إنٗ قسُطُٛت

 -قسُطُٛت راكشة يسشس 2014 -1974

 -انضاد أصًذ با٘ قسُطُٛت 1850 -1826

 -يٍ انتشاث انقسُط ُٙٛانًخطٕط

 -اعتذاء انٕٓٛد عهٗ أْم قسُطُٛت 1934

 ----------------قائمة المذكرات المتاحة -------------- :

 -حٕسة انعهى  :يٍ ابٍ خهذٌٔ إنٗ ابٍ بادٚس

 -انضٛاة االدبٛت ف ٙقسُطُٛت – خالل انفتشة انعخًاَٛت –

 -انفكش انعشب ٙانضذٚج ٔ انًعاصش دمحم عبذِ ٔ ابٍ بادٚس

 -يذُٚت قسُطُٛت ف ٙأدب انشصالث

-عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس ٔ بُاء قاعذة انخٕسة

 األبعاد انخقافٛت ٔ االرتًاعٛت ٔ انسٛاسٛت ف ٙصشكت ٙدمحمعٛشة ٔ عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس

 ابٍ بادٚس انززء 3 - 2 - 1 - رًعٛت انعهًاء انًسهً ٍٛانززائش ٍٛٚانتاسٚخٛت 1956-1932 اإلياو عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس سائذ انُٓضت انعهًٛت ٔ انفكشٚت انًأنٕف يٍ االَذنس إنٗ قسُطُٛت تاسٚخ قسُطُٛت -انشزساث يٍ يٕاقف اإلياو عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس

احتف اال بذكرى يوم العلم تنظم
المكتبة المركزية معرض
بالمؤلف ات ( كتب ,مذكرات)
تتمحور حول مناسبة  16أفريل

 -دمحم انعٛذ أل خهٛفت دساست تضهٛهٛت نضٛاتّ

 -انًصهش انًزذس االياو ابٍ بادٚس

 سكت انفتشة انعخًاَٛت يٍ خالل يزًٕعت يتضف سٛشتا انضاد أصًذ با٘ سرم دٔنت ٔ يقأو 1848 -1828 انشد انتشبٕ٘ البٍ بادٚس عهٗ انًششٔع االستعًاس٘ قسُطُٛت ف ٙانفتشة االَتقانٛت تاسٚخ باٚاث قسُطُٛت أدب رًعٛت انعهًاء انززائش1956 -1931 ٍٛٚ -يُٓذ انتفسٛش انززء 2 -1

 رًعٛت انعهًاء انًسهً ٍٛانززائشٚت ٔ عالقتٓا بانضشكاثاالخشٖ

 -انضٛاة انسٛاسٛت ف ٙقسُطُٛت 1939 -1930

 -أحاس االياو عبذ انضًٛذ ابٍ بادٚس

 -انززائش ٔ ٌٕٚانعذانت انفشَسٛت ف ٙقسُطُٛت

 -يذُٚت قسُطُٛت  :تاسٚخ – يعانى – صضاسة

 -انًسكٍ بًذُٚت قسُطُٛت خالل انعٓذ انعخًاَٙ

 انضاد أصًذ با٘ ف ٙانششق انززائش٘ 1848-1830 -يذُٚت قسُطُٛت دساست ف ٙرغشافٛت انعًشاٌ

 االصٕال انًعٛشٛت ٔ انصضٛت نهشٚف انقسُطُٙٛ -أحش رًعٛت انعهًاء انًسهً ٍٛانززائش ٍٛٚف ٙانضشكت االدبٛت

