ق ائمة الكتب المتاحة
ٌٚد ػثد اٌـحٍّد تٓ تادٌض ،رئٍض جّؼٍح اٌؼٍـّاء اٌـّظٍـٍّٓ اٌـجشائزٌٍٓ ٚأحد أػالَ اٌـحزوح اإلصالحٍح
اإلطالٍِح فً اٌـجشائز خالي إٌصف األٚي ِٓ اٌمزْ اٌؼشزٌٓ 5 ٌَٛ ،دٌظّثز  9881تمظٕطٍٕح حٍث
ٚافرٗ اٌـٍّٕح ٌ 91 َٛأتزًٌ ، 9191واْ ٌٕحدر ِٓ ػائٍح ػزٌمح ذؼٛد أصٌٙٛا إٌى تًٕ سٌزي ٚ.تٍٛغٍٓ تٓ
سٌزيِ ،ؤطض اٌـجشائز اٌؼاصــّح ،أحد أشٙــز أػضــاء ٘ــذٖ اٌؼائٍــح األٍِزٌح ٚ .لد حفظ ػثد اٌـحٍّد تٓ
تادٌض اٌمزآْ فً ِظمظ رأطٗٚ ،فما ٌٍـّٕا٘ج اٌرمٍٍدٌح ،وّا ذؼٍـُ لٛاػد اٌٍغح ٚاألدب اٌؼزتً ٚأصٛي اٌؼٍَٛ
إلطالٍِح.
ٚلد أٚوٍد ِّٙح ذؼٍٍّٗ ٚذٙذٌثٗ ٛ٘ٚ ،ال ٌشاي
طفال ،إٌى حّداْ ٌٍٔٛظًٚ ،واْ ِٓ أذثاع اٌطزٌمح
اٌرٍجأٍح اٌصٛفٍحٚ ،واْ ذأثٍزٖ ػظٍـّا ِظردٌـّا
ػٍى اٌشٍخ تٓ تادٌض٘ .ذا األخٍز ،اٌذي أرظة،
اترداء ِٓ طٕح  ، 9118إٌى جاِؼح اٌشٌرٔٛح،
ترٔٛض ،ذأثز ٕ٘ان وذٌه ،تأطاذذذٗ خاصح ُِٕٙ
اٌطا٘ز تٓ ػاشٛر ِٓ ،أذثاع اٌـحزوح اٌظٍفٍح
اإلصالحٍح اٌداػٍح إٌى اٌؼٛدج إٌى إطالَ ِطٙز ِٓ
وً ِا شاتٗ ِٓ شٛائة  ً٘ٚاٌـحزوح اٌرً أرشزخ
خالي إٌصف اٌثأً ِٓ اٌمزْ اٌراطغ ػشز فً
اٌشزق األدٔى ٚفً ِصزٚ .تؼد حص ٌٗٛػٍى
اٌشٙادج طٕح ِ ،9191ارص ػثد اٌـحٍّد تٓ تادٌض
اٌرؼٍٍُ تاٌشٌرٔٛح ٌـّدج طٕحٚ ،فما ٌـّا واْ ِرؼارفا
ػٍٍٗ فً ٘ذٖ اٌـجاِؼح اٌرٔٛظٍح.

 - 1آثاره « باللغة العربية ».
 ِثادئ األصٛئ :ص لدِٗ  ٚحممٗ ػّارطاٌثً  -اٌشزوح اٌٛطٍٕح ٌٍٕشز  ٚاٌرٛسٌغ -
اٌـجشائز 98 - 9181 ،صفحح.
 اٌؼمائد اإلطالٍِح ِٓ اٌَاخ اٌمزآٍٔح  ٚاألحادٌث إٌثٌٛح  -لدِٗ ٚػٍك ػٍٍٗ دمحم حظٓ فضالء ،داراٌثؼث ،لظٕطٍٕح 911 - 9185 ،صفحح.
 آثار ػثد اٌـحٍّد تٓ تادٌض ٚ -سارج اٌشؤ ْٚاٌدٌٍٕح  -اٌـجشائز 9 - 9185 ،أجشاء.ِ -جاٌض اٌرذوٍزٚ ،سارج اٌشؤ ْٚاٌدٌٍٕح  -اٌـجشائز.9119 ،

 - 2األعمال النقدية لـمؤلفاتو « باللغة الفرنسية ».
 ػًٍ ِزاد  :اتٓ تادٌضِ ،فظز اٌمزآْ اٌىزٌـُ ،جٛذٕز  -تارٌض  111صفحح ،اٌشزوح اٌٛطٍٕح ٌٍٕشزٚاٌرٛسٌغ ،اٌـجشائز 111 ،9199 ،صفحح.
 ػًٍ ِزاد  « :اإلصالح اإلطالًِ فً اٌـجشائز ِٓ  9115إٌى  » ،9191تارٌضِٛ ،ذ- 9119 - ْٛ 999صفحح.
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ق ائمة الكتب المتاحة
الرقم

المؤلف

العنوان

10

من التراث المسنطٌنً المخطوط

15

الفكر العربً الحدٌث و المعاصر
*دمحم عبده و عبد الحمٌد بن بادٌس نموذجا
الشذرات  :من موالف االمام عبد الحمٌد بن
بادٌس
الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس
رائد االصالح االسالمً و التربٌة فً الجزائر
الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس  :باعث النهضة
االسالمٌة العربٌة فً الجزائر
سجل صالح باي
8021-8811ه8170-8118/م
لسنطٌنة ذاكرة مسرح
0281-8711
مدٌنة لسنطٌنة تارٌخ  -معالم  -حضارة

12

جمعٌـة العلمــاء المسلمٌـن الجزائرٌــة
و عاللتها بالحركات األخرى  :دراسة تارٌخٌة و عبد الكرٌم بوصفصاف
إٌدٌولوجٌة مماربة

5112

01

جمعٌة العلماء المسلمٌن الجـزائرٌٌــن
و دورها فً تطوٌر الحركة الوطنٌة الجزائرٌة
8711-8798
محمــد العٌـــد آل خــلٌفة  :دراســة تحلٌلــٌـة
لحٌاتــــه
ثورة العلـم  :من ابن خلدون الى ابن بادٌس

عبد الكرٌم بوصفصاف

0200

محمــد بـن سمٌنة

0225

زهــور أسعد

5101

00

االمام عبد الحمٌد بن بادٌس  :رائــد النهضة
العلمٌة و الفكرٌة 8712-8117م
جمعٌة العلمــاء المسلمٌــن الجزائرٌٌـن
التــارٌخٌة (  ) 8711-8798و رؤسـائها
الثـالثــــة

د :الزبٌر بن رحال

5112

د  :تركً رابح لعمارة

5112

02

الشٌخ عبد الحمٌد بـــن بادٌس باعث النهضة
االسالمٌة العربٌة فً الجزائر المعــاصــرة

د  :تركً رابح لعمارة

5110

10
10
12
10
10
10

00
05

00

وزارة الثمافة

سنة النشر
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5102

د -عبد الكرٌم بوصفصاف

5112

األستاذ :دمحم الحسن فضالء

5101

أ  :تركً رابح لعمارة

5110

أ  :تركً رابح لعمارة

5112

فاطمة الزهراء لشً

5112

دمحم غرناط

5102

د  :عبد العزٌز فٌاللً

5110

ق ائمة الكتب المتاحة
امام الجزائر عبد الحمٌد بن بادٌس

د :عبد المادر فوضٌل
أ :الصالح رمضان

5110

00
00

المـوالف

األمٌر عـبد المـادر

5112

00

المصلح المجدد االمام ابن بادٌس

دمحم الصالح الصدٌك

5112

02

الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس  :الحركة االصالحٌة
فً الفكر االسالمً المعاصر

دمحم طهاري

5101

بسام العسٌلً

5101

 51عبد الحمٌد بن بادٌس و بناء لـاعدة الثورة
الجــزائرٌة
إبن بادٌس مخضات العبور إلى الحدود
08
االخرى لراءة فً تفاصٌل المسٌرة نحو خط النار
 00ابن بادٌس حواشً و هوامش من الصمٌم ( ج 8
)
 09ابن بادٌس التحول من برزخٌة المول الى
الحظور الفعل مالمسة سٌاسة االصالح و
اصالح السٌاسة (ج)0
 01أثار االمام عبد الحمٌد ابن بادٌس رئٌس جمعٌة
علماء المسلمٌن الجزائرٌٌن

عشراتً سلٌمان

5101

عشراتً سلٌمان

5101

عشراتً سلٌمان

5101

وزارة الشؤون الدٌنٌة

0200

 01بن بادٌس حٌاته و أثاره ج  0مجلد 0

د -عمارة الطالبً

0200

 01بن بادٌس حٌاته و أثاره ج  9مجلد 0

د -عمارة الطالبً

0200

 01بن بادٌس حٌاته و أثاره ج  1مجلد 0

د -عمارة الطالبً

0200

 28المألوف من االندلس الى لسنطٌنة
 07مجاعات لسنطٌنة

سمٌرة زغٌٌب
صالح الفنتري

5112
0200

 92االمثال الشعبٌة فً المجتمع المسنطٌنة

ٌمٌنة بن مالن

د -ت

 98الحاج أحمد باي فً الشرق الجزائري رجل دولة
و مماوم 8111 – 8192

بوضرساٌة بوعزة

5101

 90الحاج أحمد باي لسنطٌنة 8112 -8101

فركوس صالح

5112
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ق ائمة الكتب المتاحة
 99رحلة دمحم الزاهً المٌلً من بارٌس الى لسنطٌنة
8191

عبد هللا حمادي

5110

 91لسنطٌنة فً عهد صالح باي الباٌات

فاطمة الزهراء لشً

5112

 91اعتداء الٌهود على أهل لسنطٌنة سنة 8791
أبعاده الصهٌونٌة ورد الفعل الوطنً و العربً
 91تارٌخ لسنطٌنة

عبد العزٌز فٌاللً

5100

دمحم الصالح المشري

5110

 91مدٌنة لسنطٌنة دراسة جغرافٌة العمران

دمحم الهادي المعروف

0200

 91مزرعة أمزٌان تحمٌك حول مركز التعذٌب ابن
حرب الجزائر

جان لون إٌنودي ترجمة
رابح و خوالبٌة نجٌب

5110
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ق ائمة المذكرات المتاحة
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liste des ouvrages
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liste des mémoires
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