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Aménagement des Bâtimentsتصممي املباين
التلمساين �ن یوسفحركة معوم افریق�ا. مق�ول2008ما��سرتمحداين محمد �ىل أ�مني 1

غطاس �ا�شةم.18الت�ار أ��انب يف اجلزا�ر يف القرن  مق�ول2008ما��سرتند�ر وهیبة 2

رشف ا��ن ٔ�محد رضوانقضا� البالد السوریة يف مذ�رات أ�مري محمد سعید حف�د أ�مري عبد القادر اجلزا�ري. مق�ول2008ما��سرتبوثلجي ٔ�م�نة 3

القورحو محمد1671/1830).عهد ا�ا�ت بني الزن�ة إالنفصالیة والرصاع �ىل السلطة ( مق�ول2008ما��سرت�ن عامر مصطفى 4

�شار قویدراحلركة العلمیة يف عرص السالجقة ؤ��رها �ىل املرشف إالساليم مق�ول2008ما��سرت�ن ش�نوش مروان 5

نویرص مصطفىمك�ب املغرب العريب يف القاهرة ودوره يف التعریف بقضا� املغرب العريب يف املرشق العريب . مق�ول2008ما��سرتبلعید عفاف 6

شارن شاف�ةامللاكت املرص�ت: ��شس�سوت ويت. مق�ول2008ما��سرت�ا�شة غطاس 7

رشف ا��ن ٔ�محد رضوان1430-1934).جم� املنار والظهري الرب�ري يف املغرب أ�قىص( مق�ول2008ما��سرتبوفروك راحب 8

�ن معرية محمدم1017-1152ه/408-547العالقات اخلارج�ة ��و� امحلادیة : م�اقشةما��سرتم�اريك حمفوظ 9

�Archéologieمل ا�ٓ�ر
ٔ�ورفيل محمد اخلريالبازیلیاكت املس�یحیة ( الك�ا�س ) يف مقاطعة نوم�د� مق�ول2003ما��سرت�ا� �سني راحب 10
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Biologie
بوكنة عبد العز�ز ه]136 / 158ا�عوة الهامشیة و �س�س ا�و� العباس�یة [ الرتكزي �يل اخللیفة ابو جعفر املنصور  مق�ول2009ما��سرتمحمد بوشايل 11

Géographieجغراف�ة
�لميي، عبد القادردراسة التبخر والنتح املمك�ني لشامل اجلزا�ر : �رامج حساب التبخر والنتح �لطریقة �لیة م�اقشةما��سرتجمراب، عبد الرحامن 12

�Histoireرخي
حيیاوي مسعودة1954-1962تطور الثورة يف الوالیة التارخيیة الثانیة  مق�ول2014ا�كتوراةب��ور �الل 13

احلاج عیفةم6-14هـ/1-8نظر�ت ا�و� يف املغرب إالساليم  مق�ول2014ا�كتوراةشعباين صالح ا��ن 14

عبد العز�ز بوكنة م8-13 هـ/2-7العالقات �سالم�ة املس�یحیة يف حوض البحر أ�بیض املتوسط  مق�ول2014ا�كتوراة�سعد الرشیف رمحة 15

ف�ی�ة لوال�ش دراسة يف السري و املسارات1671-1830دا�ت اجلزا�ر  مق�ول2014ا�كتوراةج�ار صلی�ة 16

بلغیت محمد أ�منيم1086-1194ه /479-591حركة �سرتداد املس�یحي �ٔ�ندلس يف عرصي املرابطني و املو�د�ن  مق�ول2014ا�كتوراةمحوم �ا� 17

ا�تار حساينم18/19املظاهر احلضاریة يف مدینة اجلزا�ر يف القرن  مق�ول2014ا�كتوراةبوجلنت ، ك�سة 18

�ن یوسف تلمساين1931-1954تضامن احلركة الوطنیة يف اجلزا�ر مع القضا� العربیة من �الل ٔ�دبیاهتا( مق�ول2014ا�كتوراةوابل عبد العز�ز 19

تلمساين �ن یوسف1930-1954امجلعیات والنوادي الثقاف�ة يف مدینة اجلزا�ر  مق�ول2014ا�كتوراةقن محمد 20

حوتیة محمدم1920م و�1885وضاع الس�یاس�یة يف ج�وب السودان يف الفرتة مابني  مق�ول2014ا�كتوراةعطیات ، ال�شري 21

ف�ی�ة لوال�شاملس�یحیون يف بالد الشام �الل القرن التاسع عرش املیالدي مق�ول2014ا�كتوراةندات �يل 22

تلمساين �ن یوسف1956-�1962القة الوالیة الثالثة �لوال�ت الثوریة والهیئات الق�ادیة  مق�ول2014ا�كتوراةموشاش رش�یدة 23

رشیفي ٔ�محدم9 -11هـ، 3- 5ال�شاط الت�اري �لمغرب إالساليم بني القرنني مق�ول2014ا�كتوراةعق�يب عز ا��ن 24
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محمد العريب معر�شم دراسة منادج1950 و 1900ال�شاط الثقايف و الس�یايس �لجزا�ریني مبرص مابني س�ن�ني  مق�ول2014ا�كتوراةمحلر مسرية 25

رحامين بلقامسق-م3000 335نظام ا�و� املدینة يف الرشق أ�دىن القدمي سومر ف�نق�ا إالغریق مق�ول2014ا�كتوراةرايش جنوى 26

�نتل �یدة:الس�یاسة الزراعیة الرومانیة يف شامل ٕافریق�ا و ٔ��رها �ىل بالد املغرب و مرص منوذ�ا ( دراسة مقارنة ) مق�ول2014ا�كتوراةسعید بو�الم 27

ز�یة زهرةماكنة الويل الصاحل عبد الرمحن الثعاليب يف مدینة اجلزا�ر �الل العهد الع�ين مق�ول2014ا�كتوراةمسعودي ملیكة 28

خمتار حساينم1950م 1750التصوف يف الغرب اجلزا�ري  مق�ول2014ا�كتوراةبلغیث عبد القادر 29

خمتار حساينم1965م/1917النضال الس�یايس وإالصال� �لش�یخ ا�راهمي ٔ�طف�ش �الل كتا�ته  مق�ول2014ا�كتوراةشعشوع ، معمر 30

ن��� عبد الشكوراملغول بني احلرب والسمل دراسة س�یاس�یة وحضاریة مق�ول2014ا�كتوراة�ن سعید جامل ا��ن 31

خمطار حساينسلطة ش�یوخ الق�ائل العربیة يف أ�وسط يف العهد الز�ين مق�ول2014ا�كتوراة�رطايل ٔ�مني 32

صا�ر �ا� رشیف1927 -1980املاكنة �ق�صادیة �لطریقة املریدیة و ت�ٔثريها �ىل أ�وضاع الس�یاس�یة يف الس�نغال  مق�ول2014ا�كتوراةبومد�ن �ا�شة 33

صا�ر �ا� الرشیف م1960مسا� البناء الوطين ب���ري� بعد �س�تقالل  مق�ول2014ا�كتوراةهابة �دجية 34

�دیة طرشون م16 – 17 هـ / 10-11احلیاة �ق�صادیة و �ج�عیة يف ٕا�الت بالد الشام الع�نیة �الل ق.  مق�ول2014ا�كتوراةزبريي بومد�ن 35

�دیة طرشون املیالدیني - بني اشاكلیة الس�یايس و ا�یين18و17الفكر إالصال� الع�ين �الل القرنني  مق�ول2014ا�كتوراة�ن موىس ف�صل 36

و�زة ایت اعامرةاملام� ا�لی��ة القدمية م�ذ القرن الثالث ق.م ٕاىل القرن �ول املیالدي -دراسة عن التنظمي الس�یايس و تطوره مق�ول2014ا�كتوراةيس الهادي ذهبیة 37

مزاري توف�ق عبد الصمد م11- 12 هـ/ 05-06البادیة وا�متع الریفي يف أ�ندلس خ�الل القرنني  مق�ول2014ا�كتوراة�اج �و� عبد العز�ز 38

بورضسایة بوعزةم1962م1954مواقف فرا�سوا م�رتان من القضیة اجلزا�ریة  مق�ول2014ا�كتوراةالطیب عبدو 39

رحامين بلقامس م40 ق م ٕاىل 33مملكة موریطانیا من  مق�ول2014ا�كتوراةزعيب الزهرة 40
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اخللف�ات إالق�صادیة و الس�یاس�یة لسقوط النظام امجلهوري و ق�ام النظام إالمرباطوري يف روما بني القرنني
ق.م1ق.م-2

رحامين بلقامس بلعید حسن
ا�كتوراة

2014

مق�ول 41

تلمساين �ن یوسفم1950م-1922القضا� الوطنیة والعربیة من �الل جریديت الن�اح والبالغ  مق�ول2014ا�كتوراةح�یب قدومة 42

شویتام ارزيقم1705-1830احلیاة الثقاف�ة والعلمیة يف تو�س �الل العهد احلس�ين  مق�ول2014ا�كتوراةمحمدي رزیقة 43

�ن یوسف تلمساين1954-1962املناطق احلدودیة �جلنوب اجلزا�ري ودورها يف دمع الثورة التحر�ریة  مق�ول2014ا�كتوراةحصراوي نورا��ن 44

بلقامس رحامين�رخي ظاهرة التوح�د يف د��ت الرشق أ�دىن القدمي من �الل املصادر ا�ی��ة و أ��ریة، اجلز�رة العربیة ٔ�منوذ�ا مق�ول2014ا�كتوراةم�غاري نوال 45

جامل حيیاوي1956/1962الطب العسكري ٔ�ثناء الثورة التحر�ریة يف الوالیة اخلامسة  مق�ول2014ا�كتوراةبلهادي مسعود 46

كامل محزيالب��ة �ج�عیة ملنطقة حوض حبرية ال�شاد يف النصف التاين من القرن الثامن عرش و ٔ��رها الثقاف�ة مق�ول2014ا�كتوراةلعريب جحی� 47

جامل حيیاويم1900م-1830نظرة الر�ا� الفر�س�یني �متع املدینة احمليل �جلزا�ر مابني  مق�ول2014ا�كتوراةبود�انة سلمية 48

محمد أ�مني بلغیثاحلیاة �ج�عیة يف الغرب إالساليم من �الل كتب النوازل واحلس�بة يف عهدي ا�ولتني املرابطیة واملو�دیة مق�ول2014ا�كتوراةمحمد حكمي �رود 49

رحامين بلقامسم5-7املور و التحوالت الس�یاس�یة و العسكریة يف املغرب القدمي �الل الفرتتني الوندالیة و البزينطیة ( مق�ول2014ا�كتوراةطویل عامد 50

بورضسایة بوعزةم1930-1962الطلبة اجلزا�ریون بفاس وٕاسهاماهتم يف احلركة الوطنیة اجلزا�ریة  مق�ول2014ا�كتوراة�ن بوز�ن عبدالرحامن 51

سام�ة ٔ�بو معرانم1238-1492هـ/635-897العالقات الت�اریة بني مملكة بين أ�محر ودویالت حوض البحر املتوسط ف� بني:( مق�ول2014ا�كتوراةمجیات ٔ�محد 52

محمد الهادي �ارشم235ق.م-27س�یاسة إالس��طان و الروم�ة يف مقاطعيت موریطانیا �الل العرص إالمرباطوري أ�ول  مق�ول2014ا�كتوراةبوز�ري �سمینة 53

بوعزة بورضسایةٔ��ر الثورة اجلزا�ریة �ىل ا�متع املدين الفر�يس مق�ول2014ا�كتوراةصید املسعود 54

هیصام موىسالفقهاء و السلطة يف املغرب أ�وسط �الل القرنني الثامن و التاسع جهریني مق�ول2014ا�كتوراةم�اريك حمفوظ 55

ف� موساوي قشاعيم1518-1830بُعد التداوي التقلیدي يف اجلزا�ر من �الل ا�طوطات الطبیة احمللیة  مق�ول2014ا�كتوراةبوعز�ز ، �یدة 56
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محمد املصطفى ف�الح�ثري الب��ة إالج�عیة و املعتقد ا�یين يف تطور فن العامرة املرصیة القدميةمن بدایة ا�و� القدمية و حىت هنایة ا�و� مق�ول2014ا�كتوراةمریقي ٔ�بو�كر 57

لزهر بدیدةم1962م1956العملیات العسكریة الفر�س�یة يف اجلزا�ر الوالیة أ�وىل أ�وراس ال�مشة منوذ�ا  مق�ول2014ا�كتوراةحيیاوي عبد الوهاب 58

بو�� عبد ا�یدم1925- 1960املناضل فرا�س فانون والثورة اجلزا�ریة  مق�ول2014ا�كتوراةحكمية م�صور 59

صا�ر رشیف �ا� منوذ�ا1882-1954النظام إالداري و إالس��طاين يف واد السا�ل الب�یة ا�تلطة مایو ما بني  مق�ول2014ا�كتوراةسعودي �سمینة 60

ن��� عبد الشكورم1260 – 1358هـ / 658- 760ٕاسهامات إالمرباطوریة املغولیة يف احلضارة �سالم�ة : مق�ول2014ا�كتوراةخبیيت ، ٔ�محمد 61

�شاري لطیفة زو�ة �ن م15 م -13ه/ 9 ه -7احلركة الفقهیة يف املغرب أ�وسط بني القرنني 
معرية

بوعقادة عبد القادر
ا�كتوراة

2014

مق�ول 62

شویتام ٔ�رزيقم19إالرسالیات الت�شريیة ببالد الشام ٔ�هدافها ؤ��رها �الل القرن  مق�ول2014ا�كتوراةفر�ات الاكم� 63

بدیدة لزهر دراسة حتلی� نقدیة1954 ٕاىل س�نة 1930أ�وضاع �ج�عیة �جلزا�ر من س�نة  مق�ول2014ا�كتوراةقر�يش محمد 64

بوعزة بورضسایةم1962 ـ 1956العمل العسكري وإالداري �ملنطقة الثانیة �لوالیة السادسة التارخيیة  مق�ول2014ا�كتوراةالقزيي رق�ة 65

دحامين توف�قم19الفكر القويم العريب وت�ٔثريه �ىل مرص �الل القرن  مق�ول2014ا�كتوراةدحامنه �ازیة 66

تلمساين �ن یوسفم1961م 1956التعبئةاحلربیة الفر�س�یة ملوا�ة الثورة اجلزا�ریة  مق�ول2014ا�كتوراة�امس سام�ة 67

م يف جمال املذاهب908م-800ه/296ه-184العالقات الثقاف�ة بني ا�و�أ��لبیة و أ�مارة أ�مویة يف أ�ندلس 
إالسالم�ة و العلوم الرشعیة ٔ�منوذ�ا

محمد أ�مني بلغیث بوسعد الطیب
ا�كتوراة

2014

مق�ول 68

ف�اليل عبد العز�ز نوارم908م-800ه/296ه-184العالقات الثقاف�ة بني ا�و� أ��لبیة وأ�مارة أ�مویة يف أ�ندلس  مق�ول2014ا�كتوراةبوسعد الطیب 69

لزهر بدیدة1930-1940 يف تطور احلراكت الوطنیة يف املغرب العريب 1930ٔ��داث س�نة  مق�ول2014ا�كتوراةعامن سعیدة 70

موالي غبد القادرم1962م-1958مشلكة اجلزا�ر فر�س�یة بني دیغول والكولون  مق�ول2014ا�كتوراة�رش�ر ، وهیبة 71
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توف�ق دحامين1926-1654مرص و احلراكت الوطنیة يف املغرب العريب  مق�ول2014ا�كتوراةبوفروك فاحت 72

حيیاوي مرابط مسعودةم1962م-1955حصیفة العمل املغربیة و الكفاح الس�یايس والعسكري �لثورة اجلزا�ریة بني  مق�ول2013ا�كتوراةخـي ، عبد هللا 73

م يف املیدان إالداري و�ق�صادي و�ج�عي17م و �16ٓ�ر ق�ام النظام الع�ين �ىل مدینة اجلزا�ر �الل القرنني 
وا�یين العلمي

�ن خروف عامر م�اريك �دیة
ا�كتوراة

2013

مق�ول 74

جامل ق�ان1947- 1956شؤون أ�هايل يف ا�لس اجلزا�ري  مق�ول2013ا�كتوراة�بت ، سلمية 75

نویرص مصطفىم– 1962م 1945أ�حزاب و امجلعیات املغربیة و القضیة اجلزا�ریة  مق�ول2013ا�كتوراة�ب�ش �ب�ش 76

�شري سعدوين الربملان التو�يس، أ�ردين، والسوري ٔ�منوذ�ا1954-1962مسامهة امجلاهري والربملا�ت العربیة يف الثورة اجلزا�ریة  مق�ول2013ا�كتوراة�ر�ويك م�لود 77

نظرية ش�توان1954 – 1962تطورالتنظمي الصحي ٔ�ثناء الثورة اجلزا�ریة (  مق�ول2013ا�كتوراةزفزاف ، سعیدة 78

لزهرة بدیدهم صدى اجلزا�ر منوذ�ا1962م-1954الثورة اجلزا�ریة من �الل الص�افة الكولونیانیة  مق�ول2013ا�كتوراةعشوري ، ٔ�محد 79

ا�راهمي العید �يشق.م1500 ق.م- ��8000ر�ن ا�یين و�ج�عي يف رسومات أ�طلس الصحراوي املر�لتني الطبیعیة والصیاد�ن مق�ول2013ا�كتوراة�ی�ل ، ال�شري 80

بوعزة بورضسایةم1900م-1800التطورات الس�یاس�یة يف جند واحل�از و�ٓ�رها �ىل اخلالفة الع�نیة  مق�ول2013ا�كتوراة�ز�ر ، جامل 81

ف� موساويم1870م ـ 1830الواقع �ق�صادي مدینة اجلزا�ر مقاربة ٕاق�صادیة نقدیة  مق�ول2013ا�كتوراةور�وب ، نق�ب 82

كامل محزةالزاویة و الس�یاسة بني املقاومة الوطنیة و إالح�الل �لزیبان مق�ول2013ا�كتوراة�حول ، عباس 83

الطاهر ذراعمعتقدات بالد املغرب و�القاهتا مبعتقدات الرشق �دىن القدمي املغرب ومرص منوذ�ا مق�ول2013ا�كتوراة�� ، صباح 84

نویرص مصطفىم1920- 1956القضیة التو�س�یة من �الل حصافة أ�حزاب اجلزا�ریة  مق�ول2013ا�كتوراة�اید ، عق�� 85

عبد العز�ز بوكنةم14م/13ه 7-8لعالقات الغر�طیة املری��ة:الس�یاس�یة، �ج�عیة، الثقاف�ة �الل القرن مق�ول2013ا�كتوراةرصصاق ، سف�ان 86

حسني ٔ�مز�نق�ی� ال�مشة من القرن التاسع عرش ٕاىل م�تصف القرن العرش�ن مق�ول2013ا�كتوراةسعیدان ، جامل ا��ن 87
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محزي كامل.دراسة م�وغراف�ة1839- 1962ج�ـ�ل ٕا�ن فرتة �ح�الل الفر�يس مق�ول2013ا�كتوراة�اید ، عق�� 88

شاف�ة شارنمملكة أ�نباط -دراسة اق�صادیةاج�عیة مق�ول2013ا�كتوراةمس�شة ، فا�زة 89

عبد الشكور ن���ه3ه-2مهنج كتابة التارخي إالساليم و ٔ�صو� �الل القرن  مق�ول2013ا�كتوراةطلیيب ، محمد 90

محمد الهادي �ارشق.م509- 27جملس الش�یوخ الروماين يف العهد امجلهوري (بني ال�رشیع والس�یاس�یة)  مق�ول2013ا�كتوراةزغب�ب ، حس��ة 91

عبد النور خ�رث1830 – 1962اجلزا�ر من �الل كتا�ت الضباط العسكریني الفر�س�یني بني  مق�ول2013ا�كتوراةزهار ، سعید 92

محوم توف�قإالس��طان الروماين يف شامل ٕافریق�ا دراسة مقارنة بالد املغرب و مرص -منوذ�ني مق�ول2013ا�كتوراةاكبيل فاطمة 93

م�صف �اكيالطرق الصوف�ةبغرب ٕافریق�ا:اج�عیة،ثقاف�ة،اق�صادیة،س�یاس�یة مق�ول2013ا�كتوراةبور�ن ، جناة 94

خمتار حساينمراكز التعلمي �الل الفرتة الع�نیة مق�ول2013ا�كتوراة�به ، �ا�شة 95

لزهـــر بدی�دةدور الوالیة السادسة يف الثورة التحر�ریة م�طقة وادي سوف مق�ول2013ا�كتوراةممي ، نورا��ن 96

الغايل غريبأ�رمن يف �امصة ا�و� الع�نیة مقاربة اج�عیة و اق�صادیة مق�ول2013ا�كتوراةبو�لطي ، فاطمة 97

مولود عومير1931- 1956ٔ�عامل ومواقف مجعیة العلامء املسلمني اجلزا�ریني يف البالد العربیة وإالسالم�ة �ري اجلزا�ر:  مق�ول2013ا�كتوراةبور�ن ، سعید 98

�نتل �یدةالعالقات احلضاریة بني ا�مين واملنطقة الهالل اخلص�ب �الل أ�لف أ�ول ق�ل املیالد حىت القرن اخلامس م�الدي مق�ول2013ا�كتوراةبصال ، مالیة 99

احلاج عیفةم– 750م 661هـ ) املوافقة لـ (132هـ -41دور القضاءوماكنته يف عهد اخلالفة أ�مویة ( مق�ول2013ا�كتوراة�ن فارح ، مهيوب 100

ف� قشاعي مقاربةو ٕاج�عیةٕاق�صادیة1939-1962هيود اجلزا�ر: مق�ول2013ا�كتوراةنور ، فاطمة الزهراء 101

ٔ�محد رضوان رشف ا��نم1954م-1830املهاجرون املرا�ش�یون حنو اجلزا�ر  مق�ول2013ا�كتوراة�ن یغزر ، ٔ�محد 102

عبد القادر �رلیلم1962م-1954مواقف سو�رسامن الثورة اجلزا�ریة  مق�ول2013ا�كتوراةشعبوين ، ٔ�م�نة 103
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بوعزة بورضسایةم1959م-1954معريوش ٔ�یت محودة يف الثورة اجلزا�ریة  مق�ول2013ا�كتوراةبلقاید ، حسني 104

موالي عبد القادراملقاومة الشعبیة يف الصحراء الرشق�ة مق�ول2013ا�كتوراةبوقر�ن ، ��ىس 105

بلموىس مجی� م8- 12 الهجري / 2– 6ال�شاط الزراعي ودوره يف �منیة الصنا�ة و الت�ارة يف بالد املغرب �ساليم من القرن  مق�ول2013ا�كتوراةعبد العز�ز ، رش�ید 106

محزي كامل1870 /1940اجلزا�ر يف عهد امجلهوریة الفر�س�یة الثالثة  مق�ول2013ا�كتوراة�الق ، محمد 107

حوتیة محمد م1821 – 1885التطورات الس�یاس�یة و�ق�صادیة يف السودان ما بني  مق�ول2013ا�كتوراةمرزقالل ، لعامري 108

بدیدة لزهرم1962م-1862زاویة الهامل و �القهتا �ٔ�رستني الثوریة و العلمیة: مق�ول2013ا�كتوراةاحلواس ، م�صوري 109

ٔ�رزيق شویتام م1510 - 1658أ�وبئة وا�ا�ات ؤ��رها يف احلیاة الس�یاس�یة وإالق�صادیة وإالج�عیة �الل ا�و� السعدیة  مق�ول2013ا�كتوراةفلفول ، سام�ني 110

ٔ�محد رشیفيم1526م-1206هـ /927ه602ا�ور الس�یايس واحلضاري لسلطنة دله�ي ( مق�ول2013ا�كتوراةجعرين معمر 111

بورضسایة بوعزة1945م -1900ت�ٔثري الفكر إالصال� �ىل ماكنة الطرق الصوف�ة يف اجلزا�ر مق�ول2013ا�كتوراةدر�وش ، ٔ�محد 112

 هـ/6-7دور بين �انیة يف العالقات الس�یاس�یة و�ق�صادیة يف احلوض الغريب �لبحر أ�بیض املتوسط بني القرنني 
 م 12-13

ن��� عبد الشكور نویقة ، عبد الرحامن
ا�كتوراة

2013

مق�ول 113

عبد الشكور ن���الوزارة واحلیاة العلمیة يف ا�و� السلجوق�ة يف عهد الوز�ر نظام امل� بوعبديل ، املسعود عبد
الوهاب

ا�كتوراة
2013

مق�ول 114

الس�یاسة العقاریة الفر�س�یة يف اجلزا�ر: دراسة لعقار مراكز �س��طان وقرى وضیعات املس�توطنني يف م�� (
م )1954م-1838

حسني امز�ن بودو�رة ، ح�اة
ا�كتوراة

2013

مق�ول 115

محمد حلب�ب �شاري م394 ق م اىل 64ثقاف�ا – اق�صاد� – ا�ور احلضاري الروماين يف سور� س�یاس�یا  مق�ول2013ا�كتوراةقدمي ، الطیب 116

الرصاع الس�یايس بني احلركة الوطنیة اجلزا�ریة و سلطات �ح�الل الفر�يس من �الل �نت�ا�ت
م1951م-1919

بدیدة لزهر �ن فضة ، حوریة
ا�كتوراة

2013

مق�ول 117



املؤلف
AUTEUR

TITREمد�ر البحث                  -               العنوان
Directeur

de Recherche 

الشهادة احملرضة
DIPLOME

س�نة املناقشة
DATE

وضعیة
STATUT

Département d'Histoire قسم التارخي
الرمق
N°

شاف�ة شارناملظاهر احلضاریة يف نوم�دیة من (القرن الثالث ق.م ٕاىل �ح�الل الروماين)،احلیاة �ج�عیة و الثقاف�ة. مق�ول2013ا�كتوراةیفصح ، �دیة 118

بورضسایة بوعزة1993-�2012القات �حتاد أ�ورويب مع ب�ان املغرب العريب  مق�ول2013ا�كتوراةرم�تة ، عبد الغين 119

سعدوين �شري1931-1956موقف مجعیة العلامء املسلمني اجلزا�ریني من القضا� العربیة وا�ولیة مق�ول2013ا�كتوراةموهويب ، عبد العز�ز 120

�رلیل عبد القادرم1978 م-1965تطور اجلزا�ر الس�یايس و�ق�صادي و�ج�عي يف عهد حمك الرئ�س هواري بومدی�بني  مق�ول2013ا�كتوراةشاليل ، ضیف هللا 121

م�صف �اكي1860-�1965ح�الل الربیطاين يف غرب افریق�ا  مق�ول2013ا�كتوراةمعريي ، عبد القادر 122

عبد العز�ز بوكنةم15م- ق.12املنظامت الرهبانیة العسكریة ودورها يف احلروب الصلی��ة �ش�به اجلز�رة أ�یبريیة -ق. مق�ول2013ا�كتوراة�ن نیيل ، خلرض 123

ماىل هنایة15الوضعیة �ج�عیة يف �ی� قس�نطینة م��الل نوازل محمد �ن عبدالكرمي الفكون من هنایة القرن 
م17القرن 

خمتار حساين بلخوص ، ا�را�
ا�كتوراة

2013

مق�ول 124

عبد العز�ز بوكنةهـ583هـ-492م/1187م-1099ال�شاط إالق�صادي ململكة ب�ت املقدس الصلی��ة مق�ول2013ا�كتوراة�ن مسعود ، مربوك 125

صاحل �ن قربةم دراسة �رخيیة اق�صادیة1031-1092هـ/422- 485الرضائب يف أ�ندلس يف عرص ملوك الطوائف  مق�ول2013ا�كتوراةبوالصوف ، فضیل 126

محمد حوتیة م1884 / 1960الس�یاسة �س�تعامریة الربیطانیة يف الصومال -  مق�ول2013ا�كتوراة�یل ، سل�ن 127

عامر �ن خروف م17العالقات التج�اریة بني اجلزا�ر وتو�س �الل القرن السابع عرش م�الدي  مق�ول2013ا�كتوراة�ن قویدر ، خصریة 128

م1958دراسة حتلیلیة و نقدیة ل�رشیه فريیيت بور اليت اكنت تصدرها ش�بكة املساندة جلهبة التحر�ر الوطين من 
م1960ٕاىل

القورصو ملیكة �ر�ويك ، مولود
ا�كتوراة

2013

مق�ول 129

العالقات أ�وروبیة الع�نیة يف البحر املتوسط و ٕانعاكس�هتا �ىل اجلزا�ر هنایة القرن الثامن عرش و بدایة القرن
التاسع عرش

شویتام ٔ�رزيق قفاف عبد الرحامن
ا�كتوراة

2013

مق�ول 130

�ن یوسف تلمساين1860- 1908)بالد الشام بني ٔ�نصار الو�دة الع�نیة ود�اة الفكر القويم ( مق�ول2013ا�كتوراةبو�ش�شة ، عبد القادر 131
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ح�فـظ هللا بو�كرم19م اىل القرن 17ا�متع الكر�يل يف اجلزا�ر من القرن  مق�ول2013ا�كتوراةجتاج�ة ، بوحفص 132

م)1494هـ/899نظم اّ�ر و العق�ان يف بیان رشف بين ز�ن" ٔ�يب عبد هللا محمّد �ن عبد اجللیل التّ�يس (ت 
القسم الثاين: "ف� خيتّص �مل� من اخلصال و ما یلیق به من حسن الّسرية و مجیل اخلالل" دراسة و حتق�ق

ن��� عبد الشكور صاري ، ٔ�م�نة سلمية
ا�كتوراة

2013

مق�ول 133

رش�ید تويم م14- 15العالقات اخلارج�ة لروس�یا املوسكوف�ة �الل القرنني  مق�ول2013ا�كتوراة�ر�ل ز�یة 134

محزي كاملالس�یاسة �س�تعامریة الفر�س�یة يف جز�رة مدغشقر ورد فعل امللغاش مق�ول2013ا�كتوراةصاحلي ، ملیكة 135

دحامين توف�قم17م 16دور القوى احمللیة و ٔ��رها يف ظل ا�و� السعدیةالقرن  مق�ول2013ا�كتوراةقر�ن ، محمد 136

شاف�ة شارن ق-م ٕاىل القرن اخلامس م�الد27احلیاة الثقاف�ة يف املقاطعات إالفریق�ة من  مق�ول2013ا�كتوراةعیوج ، زاهیة 137

بوعزة بورضسایة1856/1912التغلغل �ج�يب يف املغرب �قىص من �الل نظام �م�یازات  مق�ول2013ا�كتوراةبطراوي ، مصطفى 138

رح�امين بلقا مسق.م)525ق.م-1580العالقات احلضاریة بني مرص وم�طقة السا�ل الف�نیقي مق�ول2013ا�كتوراةع�امـر ، خ�ري 139

رح�امين بلقا مسالعبقریة إالغریق�ة بني بواكريها احمللیة ؤ�صولها الرشق�ة مق�ول2013ا�كتوراةطب�ب ، نوال 140

و�زة �ٓیت اعامرةم )– 429م 284ٕاصال�ات العهد إالمرباطوري يف املغرب القدمي (  مق�ول2013ا�كتوراةمصباح ، �ا�شة 141

ف� موساوي�امع القرویني - الفرتة احلدیثة مق�ول2013ا�كتوراةسعیداين ، حمفوظ 142

م /1600اسهام أ�ندلس�یني يف الوقف مبدینة اجلزا�ر من �الل جسالت احملامك الرشعیة و ب�ت املال و البای� 
م1830

موساوي القشاعي طیيب ، �دیة
ا�كتوراة

2013

مق�ول 143

م�صف �اكي1912-1994حراكت التحرر واسرت�اع الس�یادة يف ج�وب ٕافریق�ا. مق�ول2013ا�كتوراةزواوي ، مراد 144

جامل حيیاويم1956م/�1871نعاكسات �ق�صادیة و �ج�عیة لالس�تطان الفر�يس يف حوض الشلف  مق�ول2013ا�كتوراة��ساين ، محمد 145

تلمساين �ن یوسفم1962م-1882الس�یاسة �س�تعامر جتاه بين مزياب وردود ٔ�فعاهلم الو�دویة الوطنیة يف اجلزا�ر  مق�ول2013ا�كتوراةحرايب ، عبد الرزاق 146
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سعیدي مز�نم1914م-�1839شاط فر�سا العلمي يف اجلزا�ر ودوره يف جتس�ید املرشوع �س�تعامري  مق�ول2013ا�كتوراةصدويق ، امحمد 147

بوعزة بورضسایةالرصا�ات ا�ا�لیة �لثورة اجلزا�ریة يف اخلطاب التارخيي اجلزا�ري مق�ول2013ا�كتوراةعبد الس�تار ، حسني 148

ٔ�محد رضوان رشف ا��ن1852-1962أ�غواط يف ظل �ح�الل الفر�يس  مق�ول2013ا�كتوراة�عبوش ، بومد�ن 149

�اكي م�صف1952- 1978ا�ور إالقلميي املرصي يف احلراكت التحرریة �فریق�ة  مق�ول2013ا�كتوراةقارة ، فاطمة 150

غريب الغايلم1924 ٕاىل 1648الس�یايس و�ق�صادي والثقايف �لهيود يف ا�و� الع�نیة ؤ��ره يف سقوط اخلالفة إالسالم�ة من  مق�ول2013ا�كتوراة�ن یوسف ، مف�دة 151

ق�ان جاملم– 1962م1954مشاریع فر�سا يف اجلزا�ر ٕا�ن الثورة التحر�ریة  مق�ول2013ا�كتوراةماين ، مرمي 152

خمتار حساينالرتاث املغاريب يف احل�از �الل القرن الثاين عرش الهجري/الثامن عرش املیالدي مق�ول2013ا�كتوراةصادوق ، احلاج 153

لزهر بدیدةم1962م/1954"من الثورة اجلزا�ریة la depéche Quotidienne Algerienموقف حصیفة" مق�ول2013ا�كتوراة�اشوري ، ٔ�محد 154

املس�یحیة يف بالد املغرب القدمي من هنایة القرن الثاين املیالدي ٕاىل بدایة القرن اخلامس املیالدي-قرطا�ة ونوم�د�
 منوذ�ا-

شارن شاف�ة ٔ�وحيي سعیدة
ا�كتوراة

2013

مق�ول 155

صا� بو�المدور أ�ندلس�یني واملغاربة يف احلیاة العلمیة يف احل�از يف العهد اململويك مق�ول2012ا�كتوراة�ن حفاف ، عبدهللا 156

محمد الهادي �ارش ق-م27ق-م 509املؤسسة العسكریة الرومانیة �الل الهعد  مق�ول2012ا�كتوراةعون ، �دیة 157

محوم توف�قالوضع �ج�عي ، �ق�صادي و الس�یايس يف مدینة قرطا�ة من القرن الرابع ٕاىل القرن الثاين ق�ل املیالد بومعقل ، موالي احلاج
ٔ�محد

ا�كتوراة
2012

مق�ول 158

محوم توف�قم5م/3الرصاع ا�یين يف املغرب القدمي: احلركة ا�و�تیة والك��سة �فریق�ة بني القرنني الثالث و اخلامس م�الدي  �ن ٔ�عطى هللا ، عبد
الرحامن

ا�كتوراة
2012

مق�ول 159

احلاج عیفةم15م/13ه-9ه/�7قلیات النرصانیة يف بالد املغرب �ساليم(عرص املرین�ني و الز�نیني واحلفصیني  مق�ول2012ا�كتوراةرشیف ، عبدالقادر 160
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م:حبث يف تداعیات و ٕانعاكسات أ�زمة يف285م-235املقاطعات الرومانیة يف ٕافریق�ا �الل الفوىض العسكریة 
الربوق�صلیة و نوم�د�و

الهادي محمد �ارش حمفوظ ، �ا�
ا�كتوراة

2012

مق�ول 161

محزي كاملم دراسة مونوغراف�ة1954م،1830التیطري يف العهد إالس�تعامري -  مق�ول2012ا�كتوراةبلیدي ، �لیدة 162

ٔ�محد رشیفيم1336م-1265ه/736ه-663املظاهر احلضاریةيف ٕا�ران يف العهد إالیل�اين  مق�ول2012ا�كتوراة�راين ، عبد الن��ل 163

مصطفى نویرص1945-1973البعد النفطي يف الس�یاسة �مر�ك�ة يف الرشق أ�وسط  مق�ول2012ا�كتوراةمحمدي ، ملیكة 164

�اليص �يلم1854 ٕاىل 1552الروابط �ج�عیة و �ق�صادیة بني وار�الن و وادي مزياب يف العرص احلدیث من  مق�ول2012ا�كتوراةذاكر ، ٔ�محد 165

رش�ید تويمم) : فكره و�وده التنصريیة الصلی��ة ضد املسلمني–1316م Ramón Llull (1232رامون لول  مق�ول2012ا�كتوراة�رق ، �غویين 166

بلحفري شك�بالتعلمي يف اجلزا�ر �الل العهد الع�ين مق�ول2012ا�كتوراةلنور ، صربینة 167

�شاري لطیفة �ن معريةم1035 – 1492مملكة ٔ�راغون و توسعاهتا يف احلوض املتوسط (  مق�ول2012ا�كتوراةو�دي ، �لف هللا 168

رشیفي ٔ�محد�الفة احل�شة �حلروب الصلی��ة يف حمك �رسة السل�نیة ما بني القرنني الثام�و احلادي عرش مق�ول2012ا�كتوراة�ن �رية ٔ�محد 169

ف� موساوي القشاعيم1864 م-1795احلیاة الثقاف�ة بطرابلس الغرب ٔ�واخر العهد القرم�يل و بدایة العهد الع�ين الثاين  مق�ول2012ا�كتوراةٔ�وملي ، زهرة 170

ٔ�محد رشیفيم1206م/1206هـ/658هـ-603املغول والعامل �ساليم من القوة اىل �هنزام يف �ني �الوت  مق�ول2012ا�كتوراةداود ، جامل 171

بلقامس رحامينجتارة مملكة س�ب�ٔ �ىل ضوء كتب الر�ا� ( كتاب الطواف حول البحر أ�ریرثي منوذ�ا مق�ول2012ا�كتوراة�دوش ، �رمية 172

�س��طــــــان الرومـــــانـــــــي فــــــي مشـــــــال ٕافـریق�ـــــا دراس�ة مق�ارنــــــة ( املغـــــرب و مصــــــر
منــــوذج�ـــــــن

بلق�اســـــــم رمح�انــــــي ك�ابلـي ، ف�اطم�ة
ا�كتوراة

2012

مق�ول 173

 م) دراس�ة �ریــخیة1097 – 1307 هـ / 707 ـ 490املظاهر احلضاریة بعامصة سلطنة سالجقة الروم قونیة 
حـــــضاریة

ٔ�محد رشیفي لبناقریة ، عبد الرحامن
ا�كتوراة

2012

مق�ول 174
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�شاري لطیفةم1071-1226 هـ / 463-623ٕامارة ٔ�رم�نیا الصغرى بني السالجقة والصلیب�ني  مق�ول2012ا�كتوراةزرقوق ، محمد 175

�اكي م�صف1880-1963)اجلامعة �فریق�ة ودورها يف تبلور الفكر التحرري يف افریق�ا( مق�ول2012ا�كتوراةمحداين ، محمد �يل أ�مني 176

جامل حيیاويم1851-1962م�طقة اجللفة دراسة م�وغراف�ة  مق�ول2012ا�كتوراةمعمر ، حف�ظة 177

رحامين بلقامسم680م ٕاىل 533إالمرباطوریة الساسانیة بعد أ�زمة املزد�یة وٕاصال�ات امل� �رسى أ�ول "ٔ��رشوان" من  مق�ول2012ا�كتوراةٔ��راكن ، �دیة 178

�ا�ي عبد امحلیدالرص�ات املدهبیة و الق�لیة �لمغرب إالساليم و ٔ��رها �ىل نظم احلمك مق�ول2012ا�كتوراةعامرة ، سام�ني 179

م�صف �اكيم1941م-1936الغزو إالیطايل ٕالثیوبیا  مق�ول2012ا�كتوراةقراش ، عبد الرحامن 180

جامل حيیاويم1962م1954الصحراء اجلزا�ریة يف اسرتاتیجیة الثورة التحر�ریة  مق�ول2012ا�كتوراة�رميك ، محمد 181

عبد القادر مواليم1962م/1956قوا�د جهبة التحر�ر الوطين و دورها يف الثورة  مق�ول2012ا�كتوراةكدیدة ، محمد م�ارك 182

)(م�طقة أ�وراس1931-1956دور ر�ال مجعیة العلامء يف الرشق اجلزا�ري يف �رش وتطو�ر التعلمي العريب احلر(
منوذ�ا

جامل حيیاوي حمدادي ، محمد
ا�كتوراة

2012

مق�ول 183

عبد الشكور ن���م1247-1318ه/718ه -645رش�ید ا��ن فضل هللا اهلمذاين  مق�ول2012ا�كتوراة�ا� ، محز 184

ف� موساوي القشاعئ�وقاف املسا�د مبدینة اجلزا�ر �الل العهد الع�ين مق�ول2012ا�كتوراةیوسف ، ٔ�مري 185

م�صف �اكيدور ق�ائل البانتو يف ت�ٔس�س مملكيت الكونغو و املونومو�ب يف زم�ابوي مق�ول2012ا�كتوراةمعراوي ، جامل ا��ن 186

ت�ٔثري التقّدم أ�وريب يف احملاوالت ا�هنضویة والیقظة الفكریة يق تو�س واملغرب أ�قىص �الل النّصف الثاين �لقرن
م19

مولود عومير عوادي مسعود
ا�كتوراة

2012

مق�ول 187

م637ه/65ه/17دور الق�ائل ا�مينیة يف �ش�ٔة ال�ش�یع و املعارضة الش�یعیة :من متصري الكوفة ٕاىل وقعة �ني الوردة:
م/684

�اشوري مقعون العابد ، عبد امحلید
ا�كتوراة

2012

مق�ول 188
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�ا� صا�ر رشیف1956-1986.مس�ٔ� البناء الوطين يف السودان النیيل  مق�ول2012ا�كتوراةفالح ، ز�یة 189

�ن قربة صاحلالعالقات بني دولتني بين ز�ن يف املغرب أ�وسط و بين أ�محر يف أ�ندلس مق�ول2012ا�كتوراةنویوة ، واعظ 190

محمد الهادي �ارشال�رشیع الروماين �الل العهد�ن امجلهوري و �مرباطوري مق�ول2012ا�كتوراةبومجعة ، فریدة 191

لزهر بدیدةم�طقة الوادي ریغ يف ظل �ح�الل الفر�يس مق�ول2012ا�كتوراةمعراين ، معاذ 192

رحامين بلقامسم636ق-م 1000س�نة ق�ل املیالد ٕاىل دخول إالسالم -1000رصاع القوى القدمية �ىل فلسطني و ٔ��ره بدایة من  مق�ول2012ا�كتوراةحسنني ، جنیة 193

مقاليت عبد هللا1954-1962النخب الس�یاس�یة املغاربیة ومس�ٔ� التضامن مع الثورة اجلزا�ریة احلب�ب بورق�بة و�الل الفايس منوذ�ا  مق�ول2012ا�كتوراة�ا�ي ، حسني 194

�ا� صا�ر رشیفه14ه-13م/19م-18مظاهر ت�ٔثري احلضاریة العربیة يف مما� حوض �شاد �الل القرنني  مق�ول2012ا�كتوراةجعفري ، ٔ�محد 195

عامر �ن خروفم1715م/�1610القات اجلزا�ر و تو�س و طرابلس مع فر�سا  مق�ول2012ا�كتوراةدرو�ش ، الشافعي 196

ارزيق شویتام1700-1830مالمح عن مدی�يت القلیعة و رششال من �الل و�ئق �وقاف يف العهد الع�ين ( مق�ول2012ا�كتوراةبوزید صلی�ة 197

م يف س�یاس�هتام1772م/1627م و ٕاسامعیل العلوي1603م/1578مقارنة بني ٔ�دائني ٔ�محد املنصور السعدي 
اخلارج�ة

عامر �ن خروف �ن قومار ، �لول
ا�كتوراة

2012

مق�ول 198

شویتام �ٓرزيقم17 و 16العالقات ا�ا�لیة ٕالمارة ٔ�والد مقران يف القرنني  مق�ول2012ا�كتوراةبومو� ، ن��ل 199

محمد أ�مني بلغیثإالسهام احلرضي لرشق أ�ندلس �الل عرصي املرابطني و املو�د�ن مق�ول2012ا�كتوراةبوارشیة ، بلقامس 200

�اكي م�صف. منوذ�ا1856-1884التنظمي الس�یايس والسوس�یواق�صادي يف املام� إالفریق�ة احلدیثة �رشق ٕافریق�ا. مملكة بوغندة  مق�ول2012ا�كتوراةسل�ين یوسف 201

ف�ی�ة الوال�شمؤسسة الصدارة العظمى يف ا�و� الع�نیة مق�ول2012ا�كتوراة�ن سعدون ، ن��ل 202

ٔ�رزيق شویتام1835-1882ا�متع التو�يس �الل العهد احلس�ين  مق�ول2012ا�كتوراةبوتوقوماس ، حف�ظة 203

ش�توان نظرية1954-�1962ر�یا والقضیة اجلزا�ریة مق�ول2012ا�كتوراةقطوش ، وهیبة 204
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�ن یوسف تلمساين1920-1960احلركة الوطنیة ال�شادیة مق�ول2012ا�كتوراة�ن مربوك ، نوي 205

ش�توان نظربهالرتاث �ساليم بني ر�ا� العرب و ر�ا� الغرب يف افریق�ا ج�وب الصحراء - دراسه مقارنه- مق�ول2012ا�كتوراةم�ادي ، ع�ن 206

13هـ-12احل�از يف كتا�ت الر�ا� املغاربة-ٔ�بو القامس الز�ين-محمد �ن ع�ن-ا�ن طو�ر اجلنة-منوذ�ا- �الل القرنني
م دراسة مقارنة وحتلیل19م-18هـ/

ش�توان نظربه �ل�س ، عبد القادر
ا�كتوراة

2012

مق�ول 207

ش�توان نظربه1880-1962ا�متع اجلزا�ري يف الك�ا�ت �نرثبولوج�ة الفر�س�یة �ا� الرشق اجلزا�ري ٕا�ن الفرتة �س�تعامریة  مق�ول2012ا�كتوراةغرینة ، عبد النور 208

�ن یوسف تلمساينم1900/1940احلركة إالصالح�ة يف تو�س و صلهتا جبمعیة العلامء املسلمني مق�ول2012ا�كتوراةبودینة ، سعید 209

1880خنبة إالحتاف يف ذ�ر بعض من م�حوا من الش�یخ الت�اين جبمیل أ�وصاف،ل�محمد �ن محمد احلجو�(
): دراسة حتلیلیة-نقدیة �لواقع �ج�عي- الثقايف املغاريب-1953

نظرية ش�توان السعید ، عق�ة
ا�كتوراة

2012

مق�ول 210

شك�ب بلحفريم19البعد ا�یين يف الفكر إالس�تعامري الفر�يس �الل القرن  مق�ول2012ا�كتوراةبوج�اح ، دلی� 211

ش�توان نظريةر�ب احلج املغاريب من القرن السادس ٕاىل القرن الثامن عرش املیالدي مق�ول2012ا�كتوراةحصراوي ، ف�ی�ة 212

توف�ق دحامين1830/1945العالقة الثقاف�ة بني املغرب أ�قىص و مرص �الل العرص املعارص  مق�ول2012ا�كتوراةمغراوي ، عبد الكرمي 213

الصغري مرميم1962م-196مس�ٔ� ال�سلیح و ا�متو�ن و حتد�ت العمل املسلح �الل الثورة اجلزا�ریة  مق�ول2012ا�كتوراةخملوف ، رانیة 214

ف� موساوي - القشاعي1519 - 1837دور الق�اد يف تفعیل ٔ�عامل السلطة الع�نیة يف اجلزا�ر  مق�ول2012ا�كتوراةرشیدي سعید 215

صاحل �ن قربةم17ه-8م/11ه-5املعرفة التارخيیة يف أ�ندلس من القرن  مق�ول2012ا�كتوراةز�ن ، �يل 216

ٔ�بو القامس سعد هللا�القة القايض �لسلطة املركزیة يف اجلزا�ر �الل العهد الع�ين مق�ول2012ا�كتوراةمحيص ، لطیفة 217

عبد الشكور ن���العالقة اخلارج�ة �و� املاملیك �ىل عهد السلطان النارص محمد �ن قالوون مق�ول2012ا�كتوراةواي ، الم�ة 218

لزهر �ن دیدةم1914م-1871الربملان الفر�يس و الش�ٔن اجلزا�ري- دراسة اج�عیة و اق�صادیة  مق�ول2012ا�كتوراةس�یدي صاحل ، ح�اة 219
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�ارش محمد الهاديمقومات الو�دة و التفرقة يف بالد املغرب القدمي مق�ول2012ا�كتوراةلعیايض ، حف�ظة 220

خنب املغرب العربيب بني اجلامعة إالسالم�ة و القوم�ة العربیة"عبد العز�ز الثعاليب وعبد امحلید �ن �د�س و �الل
الفايس

مصطفى نویرص �ز�ر ، امحمد
ا�كتوراة

2012

مق�ول 221

یوسف م�ارصیة1919-1956القضیة املغربیة يف اجلرائد الكولونیالیة واجلزا�ریة مق�ول2012ا�كتوراةمق�دش ، �لجیة 222

�ن خروف عامرم1574-1881العالقات الثقاف�ة بني اجلزا�ر وتو�س يف العهد الع�ين يف الفرتة  مق�ول2012ا�كتوراةمرخيي ، رش�ید 223

ٔ�بو القامس سعد هللا العوامل وا�ٓلیات وأ�هداف1876-1914امجلعیات واملنتد�ت العربیة وإالسالم�ة يف ا�و� الع�نیة مق�ول2012ا�كتوراة�ن دحامن ، حف�ظة 224

�نتل �یدةماكنة املرٔ�ة يف احلضارات القدمية (ف�نیق�ا-روما)منوذ�ا مق�ول2012ا�كتوراة�ن حفيص ، غنیة 225

بوعزة بورضسایة1954-1962موقف احلراكت الس�یاس�یة املغربیة من الثورة اجلزا�ریة ما بني  مق�ول2012ا�كتوراةبوز�ري ، مروان 226

محمد حوتیةم1849م-1805العالقات املرصیة اجلزا�ریة يف عهد محمد �يل �شا  مق�ول2012ا�كتوراةبوقراف ، �لول 227

ن��� عبد الشكورم10-11احلیاة الفكریة و الثقاف�ة �لثغر أ��ىل �ٔ�ندلس -�الل القرن الرابعو اخلامس الهجریني/ مق�ول2011ا�كتوراة�ابد فطمية 228

ٔ�محد رشیفيرواد ا�راسة الهندیة من الر�ا� املسلمني �الل العرص الوس�یط مق�ول2011ا�كتوراة�سعد ٔ�محد 229

لطیفة �ن معريةدور املغرب أ�وسط يف ٕا�راء الت�ٔلیف الفقه�ي املاليك �الل العرص امحلادي مق�ول2011ا�كتوراةلوزري سعیدة 230

تلمساين �ن یوسف1821-1956الس�یاسة �س�تعامریة يف السودان  مق�ول2011ا�كتوراةج�یدي عبد امحلید 231

مولود عوميرم1879-1962التعلمي العايل يف اسرتاتیجیة �س�تعامر الفر�يس يف اجلزا�ر  مق�ول2011ا�كتوراةالعكروت مخیيل 232

احلب�ب �شاريالتحوالت �ق�صادیة و �ح�عیة و ا�ی��ة يف بالد املغرب القدمي �الل الفرتتني الوندالیة البزينطیة مق�ول2011ا�كتوراةالعود محمد الصاحل 233

صا�ر �ا� رشیفم20 م وبدایة القرن �19وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة لق�ائل الطوارق يف اجلزا�ر يف هنایة القرن  مق�ول2011ا�كتوراةبتقة ا�راهمي 234

خمتار حساين1830ـ 1519﴾ املوافق 1246هـ 926الو�ءالس�یاس�یون �لجزا�ر يف املدن الع�نیة�الل ﴿ مق�ول2011ا�كتوراةفلوح عبد القادر 235
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رحامين بلقامس مق1087 ق.م-1570النظام العسكري املرصي يف عهد �مرباطوریة  مق�ول2011ا�كتوراةمریقي طارق 236

قویدر �شار�ود أ�یوبني يف احلیاة العلمیة �ملرشق �ساليم مق�ول2011ا�كتوراة�ن شوش مروان 237

ف� موساوي القشاعي1518-1830السلطة الروح�ة والسلطة الس�یاس�یة يف اجلزا�ر الع�نیة  مق�ول2011ا�كتوراةشدري معمر رش�یدة 238

ح�ايس شاوش1871-1940إالدارة أ�هلیة �جلزا�ر يف عهد امجلهوریة الثالثة( مق�ول2011ا�كتوراةرضاضعة محمد أ�مني 239

بلقامس رحامين م.6 ق.م- ٕاىل القرن 4احلیاة �ق�صادیة يف ش�به اجلز�رة العربیة ما بني القرن  مق�ول2011ا�كتوراةشاللقة السعید 240

موالي عبد القادرم1939م-1849بوسعادة يف العهد إالس�تعامري  مق�ول2011ا�كتوراةمخ�يس سعدي 241

ٔ�رزيق شویتام1800-�1957ود العائلتني السحنونیة وا�ن ٔ�عراب يف ٕا�راء احلضارة �سالم�ة ببالد الزواوة  مق�ول2011ا�كتوراةبومو� ن��ل 242

رافعي �ش�یدةه541ه ـ 447احلروب و الثورات و الفنت ا�ا�لیة يف دو� املرابطني- مق�ول2011ا�كتوراةشايك عبد العز�ز 243

شارن شاف�ةر�ال ا��ن أ�فارقة يف ظل الرصاع ا�یين من بدایة القرن الرابع م�الدي ٕاىل عش�یة الف�ح إالساليم مق�ول2011ا�كتوراة�ش�ش محیدة 244

صا�ر �ا� رشیف م19دور القوات �فریق�ة يف التوسع الربیطاين والفر�يس يف �لیج غی��ا القرن  مق�ول2011ا�كتوراةقايس مسعودة 245

حيیاوي مسعودة اجلنوب ٔ�منوذ�ا1956ٔ�زمات السودان بعد  مق�ول2011ا�كتوراةبنادي محمد الطاهر 246

الغايل غريب1914م-1830الس�یاسة الفر�س�یة إالق�صادیة و �ج�عیة يف اجلزا�ر  مق�ول2011ا�كتوراة�ز�ر ��ىس 247

الطاهر ذراعق-م2004ق-م-3500املعتقدات ا�ی��ة السومریة(املیتولوج�ا،�هوت،الطقوس) مق�ول2011ا�كتوراةبوسلن صف�ان 248

م�ارصیة یوسفم من �الل و�ئق احملامك الرشعیة1671-1900ٔ�وقاف البلیدةوحفصها ووطن �رس بني  مق�ول2011ا�كتوراةكنتور راحب 249

�ن یوسف تلمساين1493-1894الروابط الت�اریة والثقاف�ة بني ب�ان املغرب العريب و حوارض ٕافریق�ا ج�وب الصحراء  مق�ول2011ا�كتوراةعطیة عبد الاكمل 250

ٔ�محد رشیفيم962-1186هـ/351-582املظاهر احلضاریة ��و� الغزنویة  مق�ول2011ا�كتوراةثلجوم �دجية 251
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القشاعي ف�1659 -1613الواقع الس�یايس �لمغرب أ�قىص و ٔ��ره يف سقوط ا�و� السعدیة مق�ول2011ا�كتوراةمربك ف�صل 252

�ن خروف معرمواقف احلاكم والعلامء من املتصوفة يف اجلزا�ر يف العهد الع�ين مق�ول2011ا�كتوراةبعارس�یة صباح 253

�دید ا�راهميم يف اجلزا�ر بني الت�ٔید و املعارضة1947ٕاشاكلیة تطبیق قانون  مق�ول2011ا�كتوراة�ابدیة قامس 254

��ش یوسفم1ق-م اىل القرن 9الث�ٔثريات احلضاریة إالغریق�ة يف املغرب القدمي:من القرن  مق�ول2011ا�كتوراةمسعي عبد احلق 255

لعرج عبد العز�زاجلواري يف املغرب إالساليم �ىل العهد املرابطي واملو�دي مق�ول2011ا�كتوراةرشيق نوارة 256

تلمساين �ن یوسفم1952-1956القضیة التو�س�یة يف الص�افة اجلزا�ریة والكولونیالیة مق�ول2011ا�كتوراةداكين جنیب 257

بلقامس رحامين ق.م دراسة �رخيیة ٔ��ریة2 ق.م ٕاىل م�تصف أ�لف 3ا�ور احلضاري �لملكة ٕایبال من م�تصف أ�لف  مق�ول2011ا�كتوراةدمانة ٔ�محد 258

محمد الصاحل بوقشور1830-1962.الس�یاسة املائیة الفر�س�یة يف اجلزا�ر و �ٓ�رها يف املرشوع �س��طاين الفر�يس  مق�ول2011ا�كتوراة�ن حراث �يل 259

�اكي م�صف1885-1918-�س�تعامر أ�ملاين يف رشق افریق�ا مق�ول2011ا�كتوراةبوسل�ين عبد الرمحن 260

�اكي م�صفتطور احلركة الوطنیة يف ٔ�نغوال واسرت�اع الس�یادة الوطنیة مق�ول2011ا�كتوراةمصطفاوي سعاد 261

بو�الم بلقامسي1909-1962ا�راسات التارخيیة ا�ٔاكدميیة يف رصید مك�بة �امعة اجلزا�ر  مق�ول2011ا�كتوراة�الفي مجی� 262

شارن شاف�ةاحلیاة �ق�صادیة يف افریق�ا الربوق�صلیة مق�ول2011ا�كتوراةمحداش فهمية 263

بلقامس رحاميندور ال�رشیعات يف تنظمي �ق�صاد الزراعي يف حضارة وادي الرافد�ن مق�ول2011ا�كتوراةمعويش سام�ة 264

حساين خمتارالعالقات الت�اریة بني مدینة تندوف وافریق�ا الغربیة(السودان الغريب من �الل و�ئق ٔ�هل العبد) مق�ول2011ا�كتوراة�ریك هللا ح�یب 265

بوكنة عبد العز�ز�القة العامل �ساليم مبناطق الرشق أ�قىص بالد الهند،جزر ج�وب رشق �ٓس�یا بالد الصني مق�ول2011ا�كتوراة��ساين شف�قة 266

عامر �ن خروف1831 -1517احلیاة الثقاف�ة يف �ی� الغرب اجلزا�ري يف العهد الع�ين  مق�ول2011ا�كتوراة�ن العیفاوي �يل 267



املؤلف
AUTEUR

TITREمد�ر البحث                  -               العنوان
Directeur

de Recherche 

الشهادة احملرضة
DIPLOME

س�نة املناقشة
DATE

وضعیة
STATUT

Département d'Histoire قسم التارخي
الرمق
N°

سام�ة ٔ�بو معران1270ـ1226الس�یاسة ا�ا�لیة واخلارج�ة مل� فر�سا لو�س التاسع  مق�ول2011ا�كتوراةسعودي فهمية 268

شویتام ٔ�رزيقم1830م/�1519القة القوى احمللیة �لسلطة الع�نیة يف اجلزا�ر:  مق�ول2011ا�كتوراةمسعودي ٔ�محد 269

�ارش محمد الهاديم40ق-م ٕاىل القرن 3احلرف يف مملكيت نوم�د� و موریطانیا من القرن  مق�ول2011ا�كتوراةشعبان �يل ٔ�محد 270

ف� موساوي القشاعي1711-1830التحول الس�یايس يف اجلزا�ر الفرتة ما بني ( مق�ول2011ا�كتوراة�ن عامر مصطفى 271

ٕا�راهمي العید �يشالتارخي العسكري لقرطا�ة يف صق�لیة مق�ول2011ا�كتوراةریغي مراد 272

ش�توان نظرية1956-م1848صادرات اجلزا�ر ٕاىل فر�سا يف ظل إالح�الل الفر�يس �لجزا�ر: مق�ول2011ا�كتوراةح��ش ف�ی�ة 273

العالقات احلضاریة بني مرصو شعوب بالد الرافد�ن . العالقات ا�ی��ة منوذ�ا من بدایة عرص ا�و� احلدیثة خىت
م332ق م -1580التوا�د الیو�ين يف مرص 

الطاهر ذراع العیداين مسري
ا�كتوراة

2011

مق�ول 274

ش�توان نظريةمواقف ا�ول �فریق�ة من الثورة اجلزا�ریة مق�ول2011ا�كتوراة�امر الهادي 275

مولود عوميرم1945م/1939ا��ایة أ�ملانیة النازیة جتاه الشعوب املغاربیة �الل احلرب العاملیة التانیة  مق�ول2011ا�كتوراةزروق �دیة 276

�شاري محمد احلب�بق-م814- 146دراسة لٔ�نظمة الس�یاس�یة و إالق�صادیة و �ج�عیة �لنومدیني و القرطاج�ني:  مق�ول2011ا�كتوراةزمويش محمد الصاحل ٔ�نور 277

شارن شاف�ةق.م.ٕاىل �ایة القرن الثالث املیالدي27ٕاسرتاتیجیة روما يف بناء ٕامرباطور�هتا - مق�ول2011ا�كتوراةمعران نورة 278

بلغیث محمد ٔ�منيأ�طعمة و أ�رسة �ملغرب و أ�ندلس يف عرص املرابطني واملو�د�ن مق�ول2011ا�كتوراةملیاين زی�ب 279

غريب الغايل م1848م و 1798هيود مرص مابنب س�نة  مق�ول2011ا�كتوراةمراح هادي 280

بلغیث محمد ٔ�منيم15م/14هـ،9هـ/7العالقة بني دول الغرب إالساليم يف القرن مق�ول2011ا�كتوراةشعوة �يل 281

بورضسایة بوعزةم1952م-1954إالصال�ات �س�تعامریة يف اجلزا�ر و انعاكساهتا �ىل الوضع �ج�عي  مق�ول2011ا�كتوراةطاس ٕا�راهمي 282

مزاري عبد الصمدم13م-12هـ/7هـ-6احلركة الصوف�ة و ٔ��رها يف املرشق إالسالم��الل القرنیني: مق�ول2011ا�كتوراةمز�ين ف�ی�ة 283



املؤلف
AUTEUR

TITREمد�ر البحث                  -               العنوان
Directeur

de Recherche 

الشهادة احملرضة
DIPLOME

س�نة املناقشة
DATE

وضعیة
STATUT

Département d'Histoire قسم التارخي
الرمق
N°

محوم توف�قتطور (إالسرتاتیجیة)اخلریطة العسكریة �لجیوش الرومانیة يف بالد املغرب القدمي مق�ول2011ا�كتوراةالعمري عبد النور 284

غطاس �ا�شةإالدارة اجلزا�ریة يف العهد الع�ين: إالدارة احمللیة و �القاهتا ��متع الریفي مق�ول2011ا�كتوراةحرفوش معر 285

�شارقویدرنظام امل� الطويس ودوره يف احلیاة املذهب الس�ين مق�ول2011ا�كتوراةبلعمش النارص 286

العريب معر�ش م1171/1264العالقات النغربیة الع�نیة بني - مق�ول2011ا�كتوراةرشف موىس 287

�ارش محمد الهاديم395 ق،م-31أ�نونة يف املرشق القدمي ٔ�تناء إالح�الل الروماين  مق�ول2011ا�كتوراة�محد سعید 288

صا�ر رشیف �ا�م20م وبدایة القرن 19أ�وضاع إالق�صادیة و �ج�عیة لق�ائل الطوارق يف النیجر يف هنایة القرن  مق�ول2011ا�كتوراةبتقة ٕا�راهمي 289

ٔ�محد رشیفياملظاهر احلضاریة يف ا�و� املغولیة الثانیة مق�ول2011ا�كتوراةبو�كر العريب 290

ف� موساوي القشاعي: مقارنة حتلیلیة1837-1519املش�ی�ات الوراثیة يف اجلزا�ر الع�نیة: بني السلطة و ا�متع  مق�ول2011ا�كتوراةطايل معمر مسرية 291

م�ارصیة یوسفاجلامع أ�عظم مبدینة اجلزا�ر من �الل و�ئق أ�وقاف �الل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش املیالدي مق�ول2011ا�كتوراةبومحشوش نعمية 292

�شاري محمد احلب�بمسامهة أ�فارقة يف تطو�ر أ�دب الالت�ين من هنایة القرن أ�ول ٔ�ىل القرن الرابع م�الدي مق�ول2011ا�كتوراةتفات مس�یكة 293

رشیفي ٔ�محداحلیاة العلمیة يف بالد ماوراء ا�هنر �الل العهد�ن الساماين والقرا�اين مق�ول2011ا�كتوراةشارف �ا� 294

فقهاء املالك�ة ببالد املغرب دراسة يف ٔ�وضاعهم إالق�صادیة ؤ��رها �ىل مواقفهم الس�یاس�یة يف القرنني اخلامس
والسادس الهجریني/احلادي والثاين عرش املیالدیني

�شاري لطیفة �ن معرية نوار �س�مي
ا�كتوراة

2011

مق�ول 295

شارن شاف�ةالتعلمي واملدارس التعلميیة يف م�طقة بالد الرافد�ن من �الل ٔ�رش�یف مك�بيت ٔ�شور �ن��ال و ٕایبال مق�ول2011ا�كتوراة�الفي مجی� 296

عامر �ن خروف املیالدي16-18التفا�ل الثقايف بني �لامء بالد املغرب من �الل املصادر أ�ولیة ما بني القرنني  مق�ول2011ا�كتوراةغوين لیىل 297

غريب الغايلم1870/1945الس�یاسة إالسالم�ة الفر�س�یة يف اجلزا�ر- مق�ول2011ا�كتوراةقرتیيل محید 298

ٕابو معرانٔ��ر ا�ن رشد اجلّد يف احلركة الفقهیة �ٔ�ندلس يف القرن اخلامس الهجري احلادي عرش �لمیالد مق�ول2011ا�كتوراةهارون فاطمية 299
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حباز ٕا�راهمي �كريم1250/1517ه/648-923ٕاسهامات املالك�ة يف ح�اة العلمیة يف مرص و الشام �الل العرص اململويك- مق�ول2011ا�كتوراةرمضاين فوزي 300

�ن خروف معرٕاشاكلیة الصالح�ات يف إالدارة اجلزا�ریة املركزیة و إالقلميیة �الل العهد الع�ين مق�ول2011ا�كتوراةبوش��ة فا�زة 301

ٔ�بو القامس سعد1962-1989التقاطعات الثقاف�ة يف اجلزا�ر: مق�ول2011ا�كتوراةبالح �شري 302

مولود عومير1931-1956.ا�ور إالصال� مجلعیة العلامء املسلمني اجلزا�ریني يف م�طقة الق�ائل  مق�ول2011ا�كتوراةبور�ن سعید 303

محمد الهادي �ارشم395ق م-27الرضائب العی��ة يف بالد املغرب اتناء إالح�الل الروماين-�الل العرص إالمرباطوري  مق�ول2011ا�كتوراةنورا��ن �رمية 304

ٔ�محد رضوان رشف ا��نم): بني الواج�ات العسكریة و �لزتامات احلضاریة1946م/1918اجلزا�ریون ا�ندون يف اجل�ش الفر�يس �لشام ( مق�ول2011ا�كتوراةس�بقاق الطاهر 305

عبد القادر موالي1947/1962مغربة الكفاح من �الل مك�ب املغرب العريب وام�داداته الثوریة  مق�ول2011ا�كتوراةرسجي محمد 306

�ٓلیات و ٔ�هداف إالس�تعامر إالس��طاين يف الضفة اجلنوبیة حلوض البحر أ�بیض املتوسط اجلزا�ر-لی��ا مابني
م1930م-1830

بورضسایة بوعزة �ن فر�ات �امر
ا�كتوراة

2011

مق�ول 307

صبار �ا� الرشیفمظاهرت�ٔثري احلضارة العربیة إالسالم�ة �ىل ق�ائل الهوسا يف شامل نی�ري� �الل القرن التاسع عرش مق�ول2011ا�كتوراة�ن دراح محزة حمسن 308

بوكنة عبد العز�زم1187م-1100ه/581ه-493اململكة املس�یحیة يف الب�ت املقدس : مق�ول2011ا�كتوراةٔ�زرار لی� 309

زوزو عبد امحلید1954-1962(املشرتاكت و إالفرتاقات ٕا�ن الثورة التحر�ریة( مق�ول2011ا�كتوراةسلیح كامل 310

�شاري محمد احلب�ب م632 م�الدي ٕاىل 3احلیاة أ�دبیة يف دو� املنادرة من القرن  مق�ول2010ا�كتوراة�ی�ل معر 311

رافعي �ش�یدة هـ7 هـ ٕاىل القرن 2مظاهر الزندقة يف بالد املغرب �ساليم و�ٓ�رها الس�یاس�یة و�ج�عیة من القرن  مق�ول2010ا�كتوراة�ن زاوي طارق 312

الغايل غريب1831-1840التحوالت الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة لبالد الشام ٕا�ن احلمك املرصي  مق�ول2010ا�كتوراةبعیو �انیة 313

ف� القشاعيكتا�ت �رسى املس�یحیني عن اجلزا�ر الع�نیة مق�ول2010ا�كتوراةز�ر� �ابد 314

مولود عومير1900-1930قضا� ا�متع اجلزا�ري يف اه�مات النخبة �صالح�ة  مق�ول2010ا�كتوراةدراوي محمد 315
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حيیاوي مسعودة �س��طان واملقاومة1930-1962م�طقة و�رش�س ورسسو  مق�ول2010ا�كتوراةسعیداين حسنون 316

تلمساين �ن یوسف1914-1962احلركة الش�یوعیة يف اجلزا�ر  مق�ول2010ا�كتوراةبور�ن شف�قة 317

أ�س�تاذة ا�كرتة �ا�شة1830ـ1519احلیاة الیوم�ة �ل��ش ال�ٓ�كشاري مبدینة اجلزا�ر �الل الفرتة الع�نیة 
غطاس

معرياوي فهمية
ا�كتوراة

2010

مق�ول 318

 ه /807 م ٕاىل س�نة 1245 ه /643ا�ٓ�ر الس�یاس�یة و إالق�صادیة �لعالقات املاغولیة-املس�یحیة-اململو�یة،م�ذ 
 م1405

ٔ�محد رشیفي �ن حسني مصطفى
ا�كتوراة

2010

مق�ول 319

جامل حيیاوي1962-1830م�طقة قرص الشال� دراسة مونوغراف�ة  مق�ول2010ا�كتوراة�ن سامل ٔ�محد 320

تلمساين �ن یوسفم�طقة وادي مزياب �الل القرن التاسع عرش دراسة اج�عیة و اق�صادیة و ثقاف�ة مق�ول2010ا�كتوراةٕایع�ش مجی� 321

تلمساين �ن یوسفالتعلمي العريب غرب عام� اجلزا�ر مق�ول2010ا�كتوراة�ا�ي بلعريب 322

تلمساين �ن یوسف�ح�الل �یطايل �لی��ا1911-1951 مق�ول2010ا�كتوراةغريب احلواس 323

تلمساين �ن یوسف1954-1962الثورةاجلزا�ریة يف م�طقة الزیبان  مق�ول2010ا�كتوراةمخ�يس فرحي 324

�شاري محمد احلب�باحلیاة�ق�صادیة يف اجلز�رة العربیةما ق�ل ظهور �سالم مق�ول2010ا�كتوراةمعمري حسان 325

حيیاوي جاملوالیة السادسة و �القهتا �لوال�ت التارخيیة و الهیئات الق�ادیة �لثورة التحر�ریة مق�ول2010ا�كتوراةجرد سامل 326

د.لعرج عبد العز�زاحلیاة �ج�عیة يف املغرب أ�وسط �الل العرص امحلادي مق�ول2010ا�كتوراةالیاس �اج ��ىس 327

بورضسایة بوعزة1939/1945أ�وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة �لجزا�ریني �الل احلرب العاملیة الثانیة  مق�ول2010ا�كتوراةمغدوري حسان 328

1930Tlemcani - 1956احلركة الوطنیة و نظام امحلایة الفر�س�یة يف املنطقة السلطانیة: مقاربة يف املضامني 
Benyoucef

Houas Mohamed
ا�كتوراة

2010

مق�ول 329
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ا�راهمي العید �يشق.م1000 ق.م-6000الفن الصخري يف لك من م�طقيت الطاس�یيل وأ�هقار �الل مر�� البقر�ت بني  مق�ول2010ا�كتوراة�ن بوزید خلرض 330

محمد الهادي �ارشم284-�395صال�ات يف �مرباطوریة الرومانیة �الل العرص �مرباطوري الثاين مق�ول2010ا�كتوراةمواس نورة 331

حيیاوي مسعودة1954- 1963الوضع ��ساين يف اجلزا�ر من �الل ٔ�رش�یف ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر  مق�ول2010ا�كتوراة�اشور حمفوظ 332

تلمساين �ن یوسف1900-1962مدینة اجلزا�ر دراسة مونوغراف�ة معرانیة اج�عیة ثقاف�ة  مق�ول2010ا�كتوراةم�دان لكثوم 333

حفظ هللا بو �كر1922-1960احلركة الوطنیة يف نی�ري� مق�ول2010ا�كتوراةقر�ن عبد الكرمي 334

جامل حيیاويالوالیة الثانیة و�القاهتا �لوال�ت والهیئات الق�ادیة �لثورة مق�ول2010ا�كتوراةمصمودي نرص ا��ن 335

الت�ٔثري الغريب الفر�يس يف حضارة الرشق�ة من �الل كتاب وصف مرص و موسو�ة إالك�شاف اجلزا�ر العلمي -
دراسة �رخيیة مقارنة

ٔ�بو القامس سعد هللا مصطفى عبید
ا�كتوراة

2010

مق�ول 336

عومير مولود1900-1930ٕاه�مات النخبة يف املغرب العريب  مق�ول2010ا�كتوراةدراوي ٔ�حمد 337

شاوش ح�ايس من �الل ٔ�رش�یفها- دراسة و�ئق�ة1962 ٕاىل 1959تطور الثورة يف الوالیة الثالثة من  مق�ول2010ا�كتوراةقاس�ميي زید�ن 338

حساين خمتاراملهن والصنائع واحلرف �لغرب �ساليم �الل عهد ا�و� �سالم�ة من �الل كتب النوازل مق�ول2009ا�كتوراةرافع رضا 339

غطاس �ا�شة من �الل الو�ئق الع�نیة :دفا�ر اجلزا�ت1710-1830او�اق ��كشاریة يف اجلزا�ر يف عهد ا�ا�ت  مق�ول2009ا�كتوراةحمرز امني 340

حيیاوي مسعودة1871-�1940القات هيود اجلزا�ر وهيود فر�سا  مق�ول2009ا�كتوراة�راكر عبدالقادر 341

محمد حوتیة م19 هـ / 13احلیاة �ج�عیة و�ق�صادیة يف م�طقة أ�زواد �الل القرن  م�اقشةا�كتوراةم�ارك جعفري 342

بورضسایة بوعزة1927 - 1962)البعد العريب إالساليم يف احلركة الوطنیة اجلزا�ریة وثورة ٔ�ول نومفرب (  م�اقشةا�كتوراة�ن ٔ�زواو ف�ح ا��ن 343

بوعزة بورضسایة بني النضال النقايب والكفاح التحرري1954احلركة العاملیة يف اجلزا�ر من بدا�هتا أ�وىل ٕاىل �ایة  م�اقشةا�كتوراةٔ�یت مدور محمود 344

�ن یوسف تلمساينم1850-1919التوسع إالس�تعامري يف الس�نغال و موقف القوي احمللیة م�ه  م�اقشةا�كتوراة�ن شوش محمد 345
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�ن یوسف تلمساين1945 - 1962احلركة العاملیة اجلزا�ریة يف اجلزا�ر و فر�سا و دورها يف التحر�ر الوطين بني  م�اقشةا�كتوراة�كران ج�اليل 346

القورصو ملیكة1954 - 1962دراسة حول املرٔ�ة الق�ائلیة الریف�ة  م�اقشةا�كتوراةبنا� �اریة 347

بورضسایة بوعزة1944_�1956القات حزب �س�تقالل املغريب �حلركتني الوطنی�ني اجلزا�ریة والتو�س�یة  م�اقشةا�كتوراةلباز الطیب 348

بوعزة بورضسایةجرامئ �س�تعامر الفر�يس �الل الثورة التحر�ریة وموقف املثقفني الفر�س�یني مهنا م�اقشةا�كتوراةزوبري رش�ید 349

رشیفي ٔ�محدم16هــ / 10م ــ 10هــ / 6النظام إالداري يف عامن �الل الفرتة من القرن  اخلرويص عبد العز�ز �ن
هالل �ن زاهر

م�اقشةا�كتوراة 350

بوعزة بورضسایة1954-1956الثورة اجلزا�ریة بني البعدإالفریقي و إالسرتاتیجیة العسكریة و مرشوع السمل  م�اقشةا�كتوراةزغیدي محمد 351

شاوش ح�ايس1837-1937الس�یاسة الثقاف�ة الفر�س�یة يف اجلزا�ر م�اقشةا�كتوراة�ا� فرید 352

رحامين بلقامسم284ق م-27أ�رسة يف بالد املغرب القدمي �الل العهد الروماين إالمرباطوري أ��ىل  م�اقشةا�كتوراةمقدم ب�ت النيب 353

ذراع طاهرش�به اجلز�رة العربیة والقوى القدمية من القرن الرابع ق�ل املیالد ٕاىل القرن الثالث م�الدي م�اقشةا�كتوراةرمضاين ٔ�م هاين 354

ش�توان نظرية1962 - 1869دراسة مونوغراف�ة ملنطقة �ل�سرتو "أ�خرضیة"  م�اقشةا�كتوراةمحمد جباوي 355

بوعزة بورضسایة1830 - 1930 )ٔ��ر فن إالس�رشاق يف �كر�س الفكر إالس�تعامري الفر�يس يف اجلزا�ر (  م�اقشةا�كتوراةشاعو كامل 356

�ن یوسف تلمسايناجلنوب الرشيق اجلزا�ري �الل العهد إالس�تعامري: ورق� امنوذ�ا م�اقشةا�كتوراةرضوان شافو 357

بورضسایة بوعزة1954 : (1954-1962)دور املهاجر�ن اجلزا�ر�ن بفرسا يف ثورة ٔ�ول نومفرب  م�اقشةا�كتوراةعصامين ٔ�محد 358

�رلیل عبد القادر1954-1962املغرب �قىص و الثورة اجلزا�ریة  م�اقشةا�كتوراةودوع محمد 359

جماين بوبةم)16 ، 13 هـ / 10 ، 7الرتبیة والتعلمي يف تو�س احلفصیة (القرن  م�اقشةا�كتوراةدیب صف�ة 360

عبد البايق، محمد �يلم1235-1554ه/633-�962وضاع �ج�عیة و�ق�صادیة ��و� الز�نیة  م�اقشةا�كتوراةحساين، خمتار 361
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بورضسایة بوعزة1955-1962 و ٕاسرتاتیجیة الثورة يف موا�هتا Les S.A.Sاملصاحل إالداریة ا�تصة  م�اقشةا�كتوراة�یيل عبد القادر 362

دور �ائ� �یتا يف مملكة مايل إالسالم�ة و�القاهتا اخلارج�ة بني القرنني اخلامس و التاسع الهجریني/احلادي عرش
واخلامس عرش املیالدیني

بوكنة عبد العز�ز شعباين نورا��ن
م�اقشةا�كتوراة 363

موساوي ف�م : مس�تقاة من مصادر ٔ�رش�یف�ة1818-1830املرٔ�ة يف جممتع مدینة اجلزا�ر �الل العهد الع�ين  م�اقشةا�كتوراة�رياين لیىل 364

لق�ال، موىس�وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة يف املغرب �وسط عبد الكرمي یوسف،
جودت

م�اقشةا�كتوراة 365

�ن خروف، عامرم : دراسة مقارنة1792-1865هـ/1206-1282الرضائب يف اجلزا�ر  م�اقشةا�كتوراةدحامين، توف�ق 366

ش�يت، محمد ال�شري ق.م) : دراسة حتلیلیة1367-1350حركة ٔ�خ�اتون ا�ی��ة ( م�اقشةا�كتوراةش�با�، مسعود 367

م) : رسا� ت��اول ا�ٓ�ر الس�یاس�یة16-18هـ/10-�12ٓ�ر �ح�الل �س�باين �ىل اجلزا�ر �الل العهد الع�ين (
و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة وا�الفات العمرانیة

�ن خروف، عامر فاك�ر، عبد القادر
م�اقشةا�كتوراة 368

ح�ايس، شاوشم1902-1962القضا� الوطنیة والعربیة إالسالم�ة من م�ظور ٔ��الم مزاب  م�اقشةا�كتوراة�ن معر، احلاج موىس 369

�ا� �بري، �الل-م)90م-800هـ/296م-184احلیاة العلمیة ٕ�فریق�ة يف عرص ا�و� أ��لبیة ( م�اقشةا�كتوراةصا�، بو�الم 370

رشیفي، ٔ�محدم1145م - 1056هـ/540هـ - 480املغرب وأ�ندلس يف عرص املرابطني دراسة ٕاج�عیة وٕاق�صادیة  م�اقشةا�كتوراة�ن ا�یب، ��ىس 371

حيیاوي، مسعودة1955-1962تدویل القضیة اجلزا�ریة وانعاكساته �ىل املفاوضات اجلزا�ریة الفر�س�یة  م�اقشةا�كتوراة�رلیل، عبد القادر 372

لق�ال، موىستلمسان يف العهد الز�ين : دراسة س�یاس�یة، معرانیة، اج�عیة، ثقاف�ة م�اقشةا�كتوراةف�اليل، عبد العز�ز 373

1154-العالقات اخلارج�ة ململككة صقلیة يف عهد النورمان م�ذ وفاة امل� روجر الثاين ٕاىل سقوط اململكة 
م1194

لق�ال، موىس تويم، رش�ید
م�اقشةا�كتوراة 374

�ن خروف، معرم1519-1930هـ / 926-1246ا�متع اجلزا�ري وفعالیاته يف العهد الع�ين  م�اقشةا�كتوراةشویتام، ٔ�رزيق 375
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حسني، یوسفإال�سان والتارخي قراءة مقارنة يف فلسفات ا���ت : ا�هيودیة واملس�یحیة و�سالم م�اقشةا�كتوراةوارث، امحد 376

توات وأ�زواد �الل القرنني الثاين عرش والثالث عرش �لهجرة (الثامن عرش والتاسع م�الدي) دراسة �رخيیة من
�الل الو�ئق احمللیة

سعیدوين، �رص ا��ن حوتیة، محمد
م�اقشةا�كتوراة 377

م�ايس، ٕا�راهميأ�وضاع إالق�صادیة يف ٕاقلمي فزان �الل القرن التاسع عرش ؤ�وائل القرن العرش�ن : دراسة �رخيیة العف�ف السوري، ا�تار
ع�ن حمم

م�اقشةا�كتوراة 378

�الل، �ا� �بريم13-15هـ/7-9ا�هيود يف املغرب إالساليم : �الل القرنني  م�اقشةا�كتوراةبوعاممة، فاطمة 379

م :1266ه/646م - 670ه/50العالقات الثقاف�ة بني املرشق و املغرب أ�وسط من الف�ح ٕاىل هنایة املو�د�ن 
دراسة �رخيیة نقدیة

حساين، خمتار �ا�ي، عبد امحلید
م�اقشةا�كتوراة 380

1251-احلیاة �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة يف مدینة �دامس �الل العهد الع�ين الثاين 
م دراسة من �الل الو�ئق احمللیة1835-1912هـ/1331

�ن خروف، عامر مروان، محمد معر
م�اقشةا�كتوراة 381

تلمساين، �ن یوسف (من �الل اجلریدة الرمسیة �لجمهوریة الفر�س�یة)1919-1954القضیة اجلزا�ریة ٔ�مام الربملان الفر�يس  م�اقشةا�كتوراةمحزي، كامل 382

الزبريي، محمد العريب من الظهور ٕاىل املوا�ة مع احلركة الوطنیة1940-1945احلركة ا�یغولیة يف اجلزا�ر  م�اقشةا�كتوراةبدیده، لزهر 383

الش�ن�يت، محمد ال�شرياحلیاة ا�ی��ة والفكریة يف قورینائیة اثناء العرص إالغریقي م�اقشةا�كتوراةسامل، محمد امحد 384

ٕاسهامات املغاربة وأ�ندلس�یني يف مرص وبالد الشام من بدایة القرن السادس ٕاىل هنایة القرن التاسع الهجري
مـ12-15

�اج�ات، عبد امحلید عیفة، احلاج
م�اقشةا�كتوراة 385

�ن خروف، عامرٔ�قطاب إالصالح يف م�طقة الق�ائل م�اقشةا�كتوراةموالي، عبد القادر 386

بوبة، جماينم)7-10هـ/1-4الرق يف بالد املغرب من الف�ح إالساليم ٕاىل رح�ل الفاطمیني (ق. م�اقشةا�كتوراة�شاري �ن معرية، لطیفة 387

ف�اليل، عبد العز�ز املیالدیني14-15احلركة الصوف�ة يف املغرب أ�وسط �الل القرنني الثامن والتاسع الهجریني  م�اقشةا�كتوراةبو�يب، الطاهر 388
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�دي، ٔ�محد (اجلزء أ�ول والثاين)1954 - 1962التو�س�یون والثورة اجلزا�ریة  م�اقشةا�كتوراةا�لولب، ح�یب حسن 389

ف�اليل، عبد العز�زم) : دراسة س�یاس�یة معرانیة، ٕاق�صادیة ٕاج�عیة ثقاف�ة15م - 12هـ/9هـ - 6ق�ی� زواوة ما بني القرنني ( م�اقشةا�كتوراة�لفات، مف�اح 390

ش�ن�يت، محمد ال�شري م285 ق.م.و 146دور املقاطعات إالفریق�ة يف ٕاق�صاد روما بني  م�اقشةا�كتوراة�شاري، محمد احلب�ب 391

�اج�ات، عبد امحلیدم )6-07/ 12-13احلركة العلمیة احلنبلیة و ٔ��رها يف املرشق إالساليم ( �الل القرنني :  م�اقشةا�كتوراة�ا� �بري، �الل 392

ش�ن�يت، محمد ال�شريا�ٓ�ر احلضاریة لعالقة ا�مين �شامل اجلز�رة العربیة و ٕافریق�ا ق�ل إالسالم م�اقشةا�كتوراةرحامين، بلقامس 393

بلغیث، محمد أ�منيم1038-1391هـ/429-794العالقات العسكریة بني ا�ولتني السلجوق�ة والبزينطیة  م�اقشةا�كتوراةمقعون، �اشوري 394

�اج�ات، عبد امحلیداحلیاة الفكریة �ٔ�ندلس يف عرص املرابطني ا�� أ�ول والثاين م�اقشةا�كتوراةبلغیث، محمد أ�مني 395

سعیدوين، �رص ا��ن1776 - 1830العالقات اجلزا�ریة أ�مر�ك�ة  م�اقشةا�كتوراة�بلیت، �يل 396

1920 - 1946مرشوع الو�دة العربیة يف تصورات رواد الفكر الو�دوي وقادة الرٔ�ي العريب العام يف الفرتة مابني 
: دراسة يف النصوص والو�ئق

سعیدوين، �رص ا��ن نویرص، مصطفى
م�اقشةا�كتوراة 397

) مـن1954-1962ال�ـورة اجلـزائـری�ة فـي اخلـطاب العـريب الـرس�مـي ( مواق�ف ا�ول العربیة ، و اجلامعة العربیة (
ال�ـورة اجلزا�ریة مـن خ�الل اخلـطاب الرس�مي)

م�ايس، ٕا�راهمي سعدوين، �شري
م�اقشةا�كتوراة 398

غطاس، �ا�شةظاهرة احلمك املتجول، يف بالد املغرب العريب احلدیث : احمل� التو�س�یة ٔ�منوذ�ا م�اقشةا�كتوراةالعز�زي، محمد احلب�ب 399

سعیدوين، �رص ا��نٔ�وقاف ملیانة واملدیة يف العهد العثاين : دراسة يف ال�شاط إالق�صادي والب��ة �ج�عیة واحلیاة الثقاف�ة م�اقشةا�كتوراةبوغوفا�، ودان 400

�محل�يس، موالي : مقاربة اج�عیة اق�صادیة1700-1830احلرف و احلرف�ون مبدینة اجلزا�ر  م�اقشةا�كتوراةغطاس، �ا�شة 401

سعیدوين، �رص ا��ن1946-1988مرشوع ا�و� : أ�مة والعروبة عند النخب اجلزا�ریة  م�اقشةا�كتوراةرشف ا��ن، ٔ�محد رضوان 402

خفار، ٕا�راهميه362ه - 296احلیاة الفكریة والثقاف�ة يف املغرب يف العرص الفاطمى  م�اقشةا�كتوراةرافعي، �ش�یدة 403
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ش�ن�يت، محمد ال�شريال�شاط الت�اري يف نوم�د� و موریطانیا الق�رصیة ٔ�ثناء �ح�الل الروماين : العهد إالمرباطوري أ�ول م�اقشةا�كتوراةشارن، شاف�ة 404

سعد هللا، ٔ�بو القامس1822-1872إالس�رشاق الفر�يس يف املغرب العريب من �الل ا�� ا�ٓس�یویة الفر�س�یة :  م�اقشةا�كتوراةمعر�ش، محمد العريب 405

ح�ايس، شاوش1954 - 1962تطور الهیئات الق�ادیة �لثورة التحر�ریة  م�اقشةا�كتوراةخ�رث، عبد النور 406

الب��ة اجلغراف�ة واحلضاریة يف اجلنوب الرشيق اجلزا�ري �س�یيل-�جرمنوذ�ا : دراسة وصف�ة �لمنطقة يف املر��
القدمية

�امن، محمد الصغري �يش، ٕا�راهمي العید
م�اقشةا�كتوراة 407

مر�كزات الفكر ا�یين و�روز ظاهرة القرابني يف ش�به اجلز�رة العربیة والشام وبالد الرافد�ن : دراسة �رخيیة حتلیلیة
مقارنة

ش�ن�يت محمد ال�شري الك�الين اعامر عبد القادر
ا�تار

م�اقشةا�كتوراة 408

احلاج عیفةدور نوازل يف الك�ابة التارخيیة نوازل �ندلس يف القرن الثامن و التاسع الهجریني منوذ�ا م�اقشةا�كتوراة�ن �يل طاهر 409

بو عزة بورضسایة1792-1859املغرب أ�قىص يف اه�مات الس�یاسة اخلارج�ة الربیطانیة  م�اقشةا�كتوراة�یت قايس ٕالیاس 410

�شار قویدر م869هـ / 255 م - 750هـ / 123احلیاة �ج�عیة يف العرص العباس�مين �الل �ٓ�ر "اجلاحظ"  م�اقشةا�كتوراةع�ين ٔ�م اخلري 411

رحامين بلقامسمعتقدات بالد املغرب و�القاهتا مبعتقدات الرشق �دىن القدمي املغرب ومرص منوذ�ا مق�ولا�كتوراة�� ، صباح 412

ٔ�محد رضوان رشف ا��ن): التحوالت الناجتة عن الس�یطرة أ�ج�بیة يف الب��ن1830-1954جهرة املغاربة حنو اجلزا�ر( مق�ولا�كتوراة�ن یغزر ، ٔ�محد 413

�ن یوسف تلمساين1939-1988الهجرة اجلزا�ریة ٕاىل فر�سا دراسة مقارنة مقاربة  م�اقشةا�كتوراةقلیل ملیكة 414

نویرص مصطفى1908-1924النخبة اجلزا�ریة و ا�و� الع�نیة يف العهد ا�س�توري  م�اقشةا�كتوراةسعودي ٔ�محد 415

بورویبة، رش�یدقصبة اجلزا�ریة : القلعة وقرص ا�اي م�اقشةا�كتوراة�اليص، �يل 416

دلوم سعیدأ�لعاب يف املغرب القدمي ٔ�ثناء �ح�الل الروماين م�اقشةا�كتوراة�ن �الل رضا 417

سا�د عز�ز طارقمالمح العرص احلجري القدمي يف بالد املغرب : دراسة حضاریة ٔ��ریة م�اقشةا�كتوراةجرایة محمد راشدي 418
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بوعزة بورضسایة1783-1804عامن يف عهدي إالمام سعید والس�ید سلطان �ن ٔ�محد البوسعیدي  م�اقشةا�كتوراةاخلرويص صاحل �ن �امر 419

تلمساين �ن یوسفم1789-1900هـ/1203-1317صورة ٔ�ور� يف املصادر التارخيیة املغاربیة و ت�ٔثريها �ىل التفكري املغاريب :  م�اقشةا�كتوراةدو�ة عبد القادر 420

) : دراسة يف ٔ��شطة احلرب النفس�یة �لمك�ب1955-1960احلرب النفس�یة الفر�س�یة ورد فعل الثورة اجلزا�ریة (
اخلامس �ل��ش الفر�يس �ملنطقة العسكریة الفر�س�یة العارشة

حيیاوي مسعودة �ن داره محمد
م�اقشةا�كتوراة 421

م�ارصیة یوسف1876-1919مرشوع الو�دة التحرري حلركة اجلامعة �سالم�ة يف ب�ان املغرب العريب بني  م�اقشةا�كتوراةدهاش الصادق 422

مصطفى نویرص1945 - 1962أ�حزاب و النوادي الثقاف�ة املغربیة و دورها يف دمع القضیة اجلزا�ریة  مق�ولا�كتوراة�ب�ش ، �ب�ش 423

�ن یوسف تلمساين1954-1962احلراكت املناوئة �لثورة التحر�ریة يف الوالیة الرابعة  م�اقشةا�كتوراةش�بوط سعاد ميینة 424

�ن معرية محمدم)909-1153هـ/547 هـ ٕاىل 296املذهب الس�ين يف املغربني أ�دين وأ�وسط (من  م�اقشةا�كتوراةهیصام موىس 425

التلمساين �ن یوسف : دراسة حتلیلیة130-1962الك�ا�ت التارخيیة �الل الفرتة �س�تعامریة  م�اقشةا�كتوراةم�سوم بلقامس 426

التلمساين �ن یوسف1914-1954)النخبة اجلزا�ریة : �ذورها - تطوراهتا - اجتاهاهتا ( م�اقشةا�كتوراةفشار عطاء هللا 427

ح�ايس شاوش1920-1954قضا� املغرب العريب يف اه�مات احلركة �صالح�ة اجلزا�ریة  م�اقشةا�كتوراةمحیدي ٔ�بو �كر الصدیق 428

ح�ايس شاوش1934-1956احلزب احلر ا�س�توري التو�يس "القدمي"  م�اقشةا�كتوراةعق�ب محمد السعید 429

تلمساين �ن یوسفم) : دراسة �رخيیة حتلیلیة1956م-1920قضا� املرشق العريب الس�یاس�یة والتحرریة يف الص�افة العربیة اجلزا�ریة ( م�اقشةا�كتوراة�و�زة حمفوظ 430

ت�ٔثري املعتقدات الف�نیق�ة يف ا��نة العربانیة من �الل مك�شفات رٔ�س مشرا ونصوص العهد القدمي : دراسة مقارنة
 ق م)10 - 06(ق 

�ارش محمد الهادي عزوز فاطمة الزهراء
م�اقشةا�كتوراة 431

لعرج عبد العز�زم1478 ه/133كتاب اجلامع �لقايض ايب ز�ر� حيي �ن موىس �ن ��ىس املق�يل املازوين املتويف س�نة  م�اقشةا�كتوراةغرداوي نور ا��ن 432
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 و احلركة الت�اریة ب�هنام �الل العهدBaeticaال�شاط الزراعي و الصناعي يف مقاطعيت موریطانیا الطنجیة و بی��اك 
 �مرباطوري الروماين أ��ىل

ش�ن�يت محمد ال�شري سا�ري نصرية
م�اقشةا�كتوراة 433

القورصو محمد1962-1969س�یاسة اجلرنال دیغول جتاه ب�ان املرشق العريب : مرص، سور�، و العراق منوذ�ا  م�اقشةا�كتوراةبلعالیة م�لود 434

�بري �الل �ا�م )13م ـ11هـ /8ـ6التحوالت املذهبیة يف املغرب �ساليم و أ�ندلس �الل العرص املو�دي (  م�اقشةا�كتوراةمغزاوي مصطفى 435

غطاس �ا�شة - دراسة و�ئق�ة1800 - 1817واقع البناء يف جممتع مدینة اجلزا�ر  مق�ول2014ما��سرت�رياين لیىل 436

شویتام ٔ�رزيقم1609م1492سقوط غر�طة وانعاكساته �ىل الضفة اجلنوبیة �لبحر املتوسط  مق�ول2014ما��سرت�راكن مرمي 437

م16موقف القوى الس�یاس�یة إالسالم�ة من إالح�الل الربتغايل �لمغرب أ�قىص و اخللیج الغريب �الل القرن 
ا�و� السعدیة و ا�و� الع�نیة منوذ�ا

سعیود ٕا�راهمي ساكل ، عبد الكرمي
ما��سرت

2014

مق�ول 438

ارزيق شویتامم– 1830م 1516بالد الزواوة يف ظل احلمك الع�ين  مق�ول2014ما��سرتم�ارك فاهمية 439

شویتام ٔ�رزيقدور اجلزا�ر يف تدعمي احلمك الع�ين يف تو�س يف عهد الباي الر�ي مق�ول2014ما��سرتقرود حلسن 440

ن��� عبد الشكور ه8 اىل 5جبایة ��لقة وصل بني املغرب واملرشق �سالمني من القرن  مق�ول2014ما��سرتبویعقوب ح�اة 441

ف� موساوي قشاعيم1732م 1724اجلزا�ر يف عهد ا�اي عبدي �شا  مق�ول2014ما��سرتس��حي �ا�شة 442

لزهر بدیدة1919 1830النخبة اجلزا�ریة :تطورها الفكري و مواقفها الس�یاس�یة مق�ول2014ما��سرتحفاف فضی� 443

نویرص مصطفى1967-2000املقاومة الفلسطی��ة يف قطاع غزة  مق�ول2014ما��سرتطريش ج�اليل 444

نویرص مصطفى1952 – 1958 م املرصیة و القضیة الفلسطی��ة 1952 یولیو 23ثورة  مق�ول2014ما��سرتالعرف ال�شري 445

امحد رضوان رشف ا��ن1962 -1965ال�س�یري ا�ايت الزراعي يف اجلزا�ر  مق�ول2014ما��سرتلك�ل عبد الكرمي 446

بوعزة بورضسایة3 والیة 1 م�طقة 4 �ح�ة 3قسمة 1954 1962الثورة التحر�ریة يف زمورة  مق�ول2014ما��سرت�ن سعدي مسري 447
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جام�ة ال�سا�رة يف مدینة اجلزا�ر �الل العهد الع�ين دراسة حول ٔ�وقافهم ،�شاطاهتم،ٔ�وضاعهم من �الل و�ئق
1671 - 1830احملامك الرشعیة ودفا�ر البای� 

ز�یة زهرة رضوة حكمي
ما��سرت

2014

مق�ول 448

دحامين توف�قمحمد �يل �شا و �القاته ��الت املغرب اجلزا�ر ، لی��ا ، تو�س مق�ول2014ما��سرتزیدور الرشیف 449

ٔ�رزيق شویتام1704-1818موقف ا�و� الع�نیة من احلركة الوهابیة  مق�ول2014ما��سرتس��غرة محمد توف�ق 450

دحامين توف�ق م17-19العالقات بني املغرب �قىص وا�و� الع�نیة �الل القرنني  مق�ول2014ما��سرتلوعیل لوعیل 451

دحامين توف�قهـ و�ٓ�رها1231م / 1816امحل� �جنلزيیة الهولندیة �ىل مدینة اجلزا�ر  مق�ول2014ما��سرتوايل مسري 452

ٔ�رزيق شویتام م1830م-1671االتعلمي يف مدینة اجلزا�ر يف عرص ا�ا�ت مق�ول2014ما��سرتخمايت سهی� 453

 هـ من �الل نوازل املازوين دیوان ا�رر املك�ونة يف نوازل9 و8املش�ت أ�رسیة �ملغرب أ�وسط �الل القرنني 
 مازونة

غرداوي نور ا��ن �ن ش�ب�ة عبد ا�لطیف
ما��سرت

2014

مق�ول 454

ٔ�یت عامرة و�زة: نقد إالسطوغراف�ا الكولونیالیة الفر�س�یة40/430العهد الروماين يف اجلزا�ر  مق�ول2014ما��سرتٔ�و�ايش طاهر 455

ٔ�یت عامرة و�زةتطبیق املقاربة البیوغراف�ة �راسة العصور القدمية يف بالد املغرب. ماس���سا، یو� الثاين ٔ�منوذ�ا مق�ول2014ما��سرتحشالف محمد 456

رحامين بلقامس ق م27 ق م ٕاىل 378أ�رسى عند الرومان �الل النصف الثاين من العهد امجلهوري  مق�ول2014ما��سرتحلسن �راهمي 457

رحامين بلقامس ق م ٕاىل �ایة الف�ح إالساليم1300النظام الس�یايس يف اجلز�رة العربیة من الق�ی� ٕاىل ا�و�  مق�ول2014ما��سرتم�صوریة ملیكة 458

ح�ايس شاوشم1970م1962التعلمي الفر�يس يف اجلزا�ر  مق�ول2014ما��سرتمغزیيل عبد القادر 459

عبد الشكور ن���م �الق�ه و س�یاس�ته �لقوى املعارصة1231هـ ـ 628م / 1219 هـ ــ �617الل ا��ن م�كربيت  مق�ول2014ما��سرتطالب فاطمة 460

توف�ق دحامين م�الدیني16-19ٕاسهامات �لامء اجلزا�ر يف احلركة الفكریة�ملغرب أ�قىص ما بني القرنني  مق�ول2014ما��سرتالهامشي عز ا��ن 461

قویدر �شاراملدارس التعلميیة يف املرشق عهد السالجقة و �ٓل زيك مق�ول2014ما��سرتق�یفي عبد الرزاق 462
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توف�ق دحامين م�الدیني16 - �19لامء اجلزا�ر يف احلركة �ملغرب أ�قص� بني القرنني  مق�ول2014ما��سرتالهامشي عزا��ن 463

ا�راهمي العید �يش ق م46 ق م ٕاىل 220التنظمي العسكري ململكة نوم�د� من  مق�ول2014ما��سرتبوخللوخ محمد 464

عبد العز�ز بوكنةم1095-1188هـ 488-584نظرة ٔ�سامة �ن م�قذ لٕالفرجن من �الل كتاب �عتبار مق�ول2014ما��سرتعوشاش جامل 465

ٕا�راهمي العید �يشق.م -مك�بة ن��وى منوذ�ا626ق.م- 4000التدو�ن يف بالد الرافد�ن القدمية  مق�ول2014ما��سرت�مون معر 466

بلقامس رحامينخروج بين ٕارسائیل من مرص بني املصادر ا�ی��ة وا�راسات أ��ریة مق�ول2014ما��سرتقلامم لو�زة 467

�يش ا�راهمي العیدق-م331-30مدینة �سك�دریة وحضارهتا يف عهد البطاملة دراسة يف اجلانب �ج�عي منوذ�ا مق�ول2014ما��سرتكتفي الرشیف هاجر 468

هـ من9 ٕاىل م�تصف القرن 3مدینة القسطنطی��ة من �الل كتا�ت الر�ا� واجلغراف�ني املسلمني الفرتة مابني القرن 
م15 ٕاىل م�تصف القرن 9 القرن 

ٔ�محد رشیفي بودانة ولید
ما��سرت

2014

مق�ول 469

شویتام ٔ�رزيقم1519-1830النظام إالداري الع�ين يف اجلزا�ر ومرا�ل تطوره  مق�ول2014ما��سرتهبلول ربیعة 470

ٔ�محد رضوان رشف ا��ن1954/1958التطور العسكري و الس�یايس و التنظميي �لثورة اجلزا�ریة بناح�ة ت�سة  مق�ول2014ما��سرتنرصهللا فرید 471

بلقامس رحامين ق م2004-1595منوذ�ا–بالد الرافد�ن من إالنقسام ٕاىل الو�دة العرص البابيل القدمي  مق�ول2014ما��سرتالطیب ز�ن العابد�ن 472

بلقامس رحامينالنظام العسكري و ٔ��ره �ىل النظام الس�یايس يف بالد فارس من قورش الثاين ٕاىل إالسك�در املقدوين مق�ول2014ما��سرتطهاري �دجية 473

�دیة طرشون1520-1566الس�یاسة اخلارج�ة ��و� الع�نیة يف عهد السلطان سل�ن القانوين  مق�ول2014ما��سرتسامش ، حس�ناء 474

ق�ان جامل مدینة اجلزا�ر منود�ا1886-1930القضا� �ق�صادیة �لمجمتع اجلزا�ري من �الل احملامك إالسالم�ة  مق�ول2014ما��سرتقلفاط عبد الباسط 475

العالقات الت�اریة بني مملكة بين أ�محر ودویالت حوض البحر املتوسط ف� بني س�يت
م1238-1492هـ/635-897

عبد امحلید �ا�ي مجیات ٔ�محد
ما��سرت

2014

مق�ول 476

�ايل غريب م19 م ٕاىل م�تصف القرن 16احلیاة الفكریة يف مرص و الشام �الل الفرتة الع�نیة من الربع أ�ول �لقرن  مق�ول2014ما��سرت�لواش ف�ی�ة 477
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�شري سعدوين1919-1954الفكر املسلح يف احلركة الوطنیة اجلزا�ریة بني  مق�ول2014ما��سرت�ن قویدر ، نور ا��ن 478

بوعزة بورضسایةم1875م-1869ٕانتفاضة الرشیف بوشوشة من �الل الو�ئق  مق�ول2014ما��سرتحمقن ، یوسف 479

عامر �ن خروفم1509-1659التواصل احلضاري بني اجلزا�ر و املغرب يف عهد السعدیني  مق�ول2014ما��سرت�ن ميینة امحد 480

و�زة ایت اعامرة م40 ق .م اىل 25مملكة موریطانیا بني التبعیة لروما و �س�تقاللیة- من  مق�ول2013ما��سرت�ن مقاليت ، ٔ�س�یا 481

لزهرة بدیده1936- 1939القضیة الفلسطی��ة من �الل جریدة الف�ح املرصیة لصاحهبا حمب ا��ن اخلطیب  مق�ول2013ما��سرتملوك ، هبیة 482

ف�ی�ة الوال�ش1832– 1833املرشق من �الل ر�� يف املرشق ل:ْا لفو�س دو المارتني  مق�ول2013ما��سرتحطايب ، وردة 483

القورصو محمد1954- البصا�ر 1956مجعیة العلامء املسلمني اجلزا�ریني والثورة التحر�ریة : دراسة حتلیلیة جلریدة .  مق�ول2013ما��سرت�ازريل ، نرص ا��ن 484

مسا� ا��ن و�القهتا �لس�یاسة العسكریة عند إال�ضیة من معركة ا�هنروان ٕاىل سقوط ا�و� الرس�متیة
م909م-658ه/290ه-38

محمد �ن معرية �حامين ، محمد
ما��سرت

2013

مق�ول 485

ٕا�راهمي سعیود1516-1831اجلزا�ر، بالد الشام- دراسة مقارنة – الت�ٔثري الع�ين يف احلیاة الثقاف�ة و الفكریة يف الوال�ت العربیة  مق�ول2013ما��سرتبوخ�ا� ، �لیل 486

نویرص مصطفى1962-1972احلیاة الفكریة والثقاف�ة يف اجلزا�ر من �الل جریدة الشعب  مق�ول2013ما��سرت�امن ، بودن 487

احلاج عیفةجهري292ٔ��ر ا�متذهب يف مؤلفات املؤرخ الیعقويب املتوىف س�نة  مق�ول2013ما��سرتداودي ، ٔ�م�ارك 488

ا�راهمي سعسود (دراسة �رخيیة �ٓخر �لقة من �لقات املس�ٔ� الرشق�ة1875 - 1914املس�ٔ� البلقانیة : مق�ول2013ما��سرتزرقاوي ، نور ا��ن 489

ف� موساويم1566م/1512احلراكت املناوئة ��و� الع�نیة �الل الفرتة  مق�ول2013ما��سرتلعبیدي ، �يل 490

نور ا��ن غرداويدور املسا� يف إالمناء احلضاري �لغرب إالساليم وبالد السودان يف العرص الوس�یط مق�ول2013ما��سرتعق�يب ، عزا��ن 491

طرشون �دیةم1914م-1856دور املؤسسات املالیة أ�ج�بیة يف اهنیار �ق�صاد الع�ين : مق�ول2013ما��سرتكنان ، نوال 492

موالي عبد القادرالش�یخ محمد السعید الزاهري وم�اد�ن نضا� ��الم�ة و�صالح�ة والس�یاس�یة و�القة ذ� بقضا� عرصه مق�ول2013ما��سرتفراح �س�مية 493
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عبد القادر �رلیلم1957م-1956الس�یاسة الفر�س�یة من �الل جریدة البالد  مق�ول2013ما��سرتر�عي فا�زة 494

عبد القادر �رلیلم1962م 1954ارسى الثورة التحر�ریة  مق�ول2013ما��سرت�رميي �مسینة 495

�ٓیت عامرة و�زة ق.م46 ق.م -111الثورات النوم�دیة يف موا�ة التد�ل الروماين  مق�ول2013ما��سرتدردار ، ف�حي 496

ال�شاط البحري العسكري يف الفضاء الع�ين أ�سطول اهلامیوين ؤ�ساطیل إال�الت من معركة سابیا�زا ٕاىل حرب
1499 - 1856القرم أ�وىل 

ٕا�راهمي سعیود قّدوري ، یوسف
ما��سرت

2013

مق�ول 497

بورضسایة بوعزةم1890م/1836مقاومة ٔ�والد �یل من �الل املصادر الفر�س�یة  مق�ول2013ما��سرت�یيب ، س�نويس 498

�رلیل عبد القادر1830/1844دور �خسبارت الفر�س�یة يف اح�الل اجلزا�ر  مق�ول2013ما��سرتبوس��ة محمد الصغري 499

عبد الشكورن���م13-14 ه/7-8لعالقات الس�یاس�یة والفكریة بني ا�و� املری��ة ودو� املاملیك �الل القرنني  مق�ول2013ما��سرتساملي ، زبري 500

قویدر �شارم7/13م اىل بدایة قـ.5/11مملكة الكرج و�القاهتا �لقوى �سالم�ة ا�اورة م�ذ م�تصف ق هــ مق�ول2013ما��سرتمرسور ، نوال 501

�شري سعدوينم1973م-1948دور الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة يف احلروب العربیة إالرسائلیة : مق�ول2013ما��سرتالتويم ، زی�ب 502

توف�ق دحامينم16هـ/ 10العالقات الت�اریة بني ا�و� الع�نیة وفر�سا �الل القرن  مق�ول2013ما��سرتبل�ري ، محمد الصاحل 503

دور �لامء املغرب وأ�ندلس يف �دمة �مل احلدیث �الل عرص املرابطني واملو�د�ن - دراسة مقارنة
م1048-1268ه/-440-668

صا� بو�الم معزوز ، ٔ�یوب
ما��سرت

2013

مق�ول 504

تويم، رش�یدم14م و 13العالقات الت�اریة بني البندق�ة و املغول �الل القرنني  مق�ول2013ما��سرتصال� ، حسام 505

إالصال�ات الع�نیة يف طرابلس الغرب ؤ��رها �ىل الواقع �ج�عي و�ق�صادي �لیب�ني �الل الفرتة مابني
1835-1911

موساوي.القشاعي �اشور ، قویدر
ما��سرت

2013

مق�ول 506

بدیده لزهر1948- 1955)البعد املغاريب �لحركة الوطنیة التو�س�یة من �الل جریدة إالرادة ( مق�ول2013ما��سرترزوق ، محمد الطیب 507
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ن��� عبد الشكورٔ��ر احلضارة العربیة إالسالم�ة يف صقلیة وج�وب ٕایطالیا من الف�ح إالساليم حيت سقوط النورماند مق�ول2013ما��سرتمحیداتو ، م�لود 508

�ن معرية محمدم1126- 1268هـ/ 524 _667الطب ببالد املغرب يف عهد ا�و� املو�دیة  مق�ول2013ما��سرتحشات ، زاهیة 509

ٕا�راهمي سعیودالعالقات �س�بانیة �لقوى احمللیة يف الغرب اجلزا�ري �الل القرن السادس عرش مق�ول2013ما��سرتعكوش ، فطمية الزهراء 510

بوعزة بورضسایة19461956الفكر الو�دوي املغاريب من �الل كتا�ت حزب �س�تقالل يف جریدة العمل  مق�ول2013ما��سرت�بت ، ملیاء 511

ٔ�محد رشیفي م10 و9 هـ / 4 و3ا�ور الس�یايس واحلضاري ��و� السامانیة �الل القرنني  مق�ول2013ما��سرتهوشات ، سايم 512

ٔ�یت عامرة و�زةاملرٔ�ة أ�ثی��ة و إالسربطیة منوذج– املرٔ�ة و دورها احلضاري يف ا�متع إالغریقي يف الفرتة ال�س�یك�ة  مق�ول2013ما��سرتمرسور ، عباس 513

بوعزة بورضسایة لالمري شك�ب ارسالن-تو�س واجلزا�ر منوذ�ا1930/1938قضا� املغرب العريب من �الل جم� أ�مة العربیة  مق�ول2013ما��سرت�ن سل�ين ، �مسني 514

ٔ�یت عامرة و�زةق.م509- 146العالقات بني قرطا�ة و روما من �الل املعاهدات - مق�ول2013ما��سرتلرايب ، �لمية 515

ف� موساوي القشاعي1522 م -1497عرق� الع�نیني لٔ�طامع الربتغالیة يف الب�ار الرشق�ة واخللیج العريب  مق�ول2013ما��سرت�ربي ، معر 516

عامر �ن خروفم(عوامل الن�اح وإالخفاق)16ه/10ٕامارة �ٓل القايض يف القرن  مق�ول2013ما��سرتٔ�وسايس ، ف� 517

محمد الهادي �ارشمقاطعة موریطانیا �رب التارخي الطبیعي لبلی��وس (دراسة مورفولوج�ة، طبیعیة، ومعرانیة) مق�ول2013ما��سرتعزوز ، حكمية 518

نور ا��ن غرداويهـ من �الل كتب النوازل9هـ/8املش�ت املائیة ببالد املغرب يف القرنني  مق�ول2013ما��سرتمعیار ، �لیل 519

جام�ة اجلوا�� يف مدینة اجلزا�ر �الل العهد الع�ين دراسة حول ؤ�وقافهم و �شاطهم من �الل و�ئق احملامك
م1700-1830الرشعیة 

شك�ب �ن عفري محودي ، ٔ�م�نة
ما��سرت

2013

مق�ول 520

محوم توف�ق ق،م)46 ق،م-203العالقات النوم�دیة الرومانیة بني الس�یادة و التبعیة )  مق�ول2013ما��سرتتور�رت ، مصطفي 521

محوم توف�ق ق م)44 ق م _ 49س�یاسة یولیوس ق�رص التوسعیة وانعاكساهتا �ىل نوم�د� ( مق�ول2013ما��سرتحامدوش ، بوخلراص 522

محمد احلب�ب �شاريمقاومة ساكن موریطانیا السطائف�ة لٕالح�الل الروماين مق�ول2013ما��سرتمتام ، �رص ا��ن 523
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شك�ب �ن عفري1792)ـ1729العالقات اجلزا�ریة إالسك�د�ف�ة يف الفرتة الع�نیة ( مق�ول2013ما��سرتساملي ، ر�ايئ عبد الهادي 524

شك�ب �ن عفري1700-1830ٔ�وقاف العیون و السوايق يف مدینة اجلزا�ر �الل العهد الع�ين من �الل و�ئق احملامك الرشعیة  مق�ول2013ما��سرتدرواوي ، مجی� 525

نور ا��ن غرداويم من �الل نوازل املازوين15 و14ه/9 و8احلركة الفقهیة �ملغرب �وسط يف القرنني  مق�ول2013ما��سرتتـويم ، نور ا��ن 526

مصطفى نویرص1962 ٕاىل س�نة 1940املهدي �ن �ركة، املسار الس�یايس من س�نة  مق�ول2013ما��سرتقادة ، د�ن 527

ٔ�محد رشیفي م1268ـ 1129 هـ/ 667ـ 524العلوم ا�ی��ة و�ج�عیة يف عهد املو�د�ن �ملغرب �قىص و�ندلس - مق�ول2013ما��سرتق�ایيل ، عبد العز�ز 528

ایت عامرة و�زةم337م - 306اصال�ات قسطنطني أ�ول ا�ینة و الس�یاس�یة يف ٔ�ورو�  مق�ول2013ما��سرتحسايل ، ٔ�محد 529

خمتار حساينالتنافس الع�ين الربتغايل �ىل اخللیج العريب يف القرنیني السادس والسابع عرش املیالدیني مق�ول2013ما��سرتنوار ، سارة 530

م11العالقات السلجوق�ة اخلارج�ة مع القوى الس�یاس�یة يف املرشق إالساليم من م�تصف القرن اخلامس جهري/
7ٕاىل �ایة القرن 

عبد العز�ز بوكنة درو�ش احسن ، درو�ش
احسن

ما��سرت
2013

مق�ول 531

محوم توف�قم40ق.م-146الرت�یبة �ج�عیة �لمغرب القدمي  مق�ول2013ما��سرتٔ��س�یل ، حللو 532

احلاج عیفةالفقهاء املالك�ة و السلطة املو�دیة يف املغرب إالساليم مق�ول2013ما��سرت�ن عیاش ، الطاهـر 533

رافعـــي �ش�یدةم1258م-750ه/656ه-132املوايل و ٕاسهاماهتم الطّبیة يف العرص العّبايس- مق�ول2013ما��سرتدمحــــــاين ، محمــــــــــد 534

ٕا�راهمي العید �يشق-م336ق-م/776إالغریـق و نظ�ام دول�ة امل�دینة مق�ول2013ما��سرتمحیل ، مربوك 535

�رلیل عبد القادر1937 – 1939س�یاسة نیف�ل�شامربلني أ�وربیة  مق�ول2012ما��سرتقاوي ، امعر 536

شاوش ح�ايسعهد ف�ولیت وكتابه "هل س�تع�ش اجلزا�ر مق�ول2012ما��سرتبوشو ، ولید 537

ٕا�راهمي العید �يش)ق م :الفرتة الهل�س��ة331-30مح� إالسك�در املقدوين �ىل بالد ما بني ا�ّهنر�ن( مق�ول2012ما��سرت�اويش ، فاطمة الزهراء 538

�شري سعدوين املیدان الثقايف ٔ�منوذ�ا1962 – 1965العالقات اجلزا�ریة املرصیة يف عهد الرئ�س ٔ�محد �ن ب� ما بني  مق�ول2012ما��سرتز�ن ، عامر 539
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ن��� عبد الشكورٔ�وضاع املرٔ�ة �ج�عیة و�ق�صادیة من �الل كتاب نوازل املعیار املعرب �لو�رش�يس مق�ول2012ما��سرتحس��ة ، �رمي 540

مولود عومير1900-1954العالقات �صالح�ة الطرق�ة يف اجلزا�ر  مق�ول2012ما��سرتب�يش ، محمد عبد احللمي 541

عبد امحلید �ا�يم– 1358م 1269هـ / 759هـ - 668العلامء و السلطة املری��ة (  مق�ول2012ما��سرت�ن سامل ، هشام 542

محمد العريب معر�شم1840م-19837س�یاسة املار�شال فايل يف اجلزا�ر بني  مق�ول2012ما��سرتمحمد ، خرضاوي 543

رشف ا��ن محمد رضواندراسة حتلیلیة نقدیة– ) من �الل القوانني الرمسیة 1982 – 1962تطور س�یاسة العریب يف اجلزا�ر ( مق�ول2012ما��سرتبالل ، ولید 544

موالي عبد القادرم1962م/1954ٕاسهام ٔ�محد توف�ق املدين يف الثورة اجلزا�ریة  مق�ول2012ما��سرتعوفن ، محمد 545

�شاري محمد احلب�ب ق م49(-44احلرب أ�هلیة بني بوميب وق�رص وانعاكساهتا �ىل مملكة نوم�د� ( مق�ول2012ما��سرتبوصبع ، معر 546

محمد دراج م1389 – 1402ٔ�وضاع ا�و� الع�نیة ا�ا�لیة و س�یاس�هتا ااخلارج�ة �ىل عهد��زید أ�ّول  مق�ول2012ما��سرتمحمود ، �ر�یة 547

محمد دراجالعـــــــالقات الس�یاس�یة الع�نیة الص�فویة خـــــالل ال�قرن العارش الهــــــجري / السادس عرش املیالدي مق�ول2012ما��سرتد�دح ، عبد احلف�ظ 548

حمند ٔ�رزيق شویتاما�و� الع�نیة يف جمال التعلمي و املؤسسات التعلميیة مق�ول2012ما��سرتمحداش ، و�يل 549

�دیة طرشونحركة التغریب يف ا�و� الع�نیة �الل القرن الثامن عرش م�الدي مق�ول2012ما��سرتداود ، �لیصة 550

الغايل غريبالتعل��م أ�ج�نيب فـــي ب�الد الش�ام يف القرن التاسع عرش مق�ول2012ما��سرت�ن �زیة ، غنیة 551

�شاري محمد احلب�ب44-ق م49احلرب أ�هلیة بني بوميب وق�رص وانعاكساهتا �ىل مملكة نوم�د� مق�ول2012ما��سرتبوصبیع ، معر 552

�ش�یدة رافعي م1096 _1147 هـ ) ( 490 _542موقف السالجقة من الصلیب�ني يف امحللتني الصلیب��ني �وىل و الثانیة ( مق�ول2012ما��سرتحامدي ، فاحت 553

نویرص مصطفى1962-1967القضیة الفلسطی��ة من �الل جریدة الشعب ( مق�ول2012ما��سرتش�يت ٔ�محد 554

شك�ب بلحفريم.19م و بدایة القرن�18شاط محدان �ن ع�ن خو�ة إالج�عي و إالق�صادي يف اجلزا�ر و ٕاسطنبول هنایة القرن  مق�ول2012ما��سرتخودي مسی�ة 555
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دحامين توف�قم16ه/10العالقات الثقاف�ة بني املغرب أ�قىص و بالد السودان الغريب يف القرن  مق�ول2012ما��سرتبغزوز ، سعدیة 556

1271الت�ٔثريات احلضاریة والثقاف�ة حلضارات الشعوب احملت� يف قوى �ح�الل حمك ٔ�رسة یوان املغولیة يف الصني 
 م– 1368

رشیفي امحد بومخخم ، عبد النور
ما��سرت

2012

مق�ول 557

مولود عوميرالش�یخ عبد القادر ا�اوي ح�اته و�ٓ�ره مق�ول2012ما��سرتتوم�ات ، عبد الرزاق 558

سل�ين امحداحلیاة ا�ی��ة يف بالد املغرب القدمي دراسة يف التاثري والثا�ر م�د �لف الربعة ق م حيت �ح�الل الروماين مق�ول2012ما��سرت�ی�ل ال�شري 559

موالي عبدالقادر1917-1962موقف الطرق الصوف�ة من �س�تعامر الفر�يس بوادي سوق  مق�ول2012ما��سرتقس��ة رش�ید 560

نویرص مصطفىم1962م/1952ال�شاط الفكري و الس�یايس حملمد ال�شري إال�راهميي يف املرشق العريب  مق�ول2012ما��سرتصدوق ، سعیدة 561

�ن معرية لطیفة�القة البندق�ة �ٕالمرباطوریة البزينطیة بني القرنني الثاين عرش و الثالث عرش مق�ول2012ما��سرت�داد ، �سعدیت 562

حفظ هللا بو�كرم)1541- 1830مظاهر حتالف و تنافس دول غرب ٔ�ورو� �ىل اجلزا�ر ( مق�ول2012ما��سرت�ن موفقي ، امحمد 563

مصطفى نویرصمك�ب جهبة التحر�ر الوطين بدمشق1958-1955 مق�ول2012ما��سرتعبايس ، محمد 564

صا�ر رشیف �ا�م1962م-1945الس�نغالیني يف ذا�رة اجلزا�ریني  مق�ول2012ما��سرت�ن �الط ، سهی� 565

د.�شاري محمد احلب�بم305م-193الس�یاسة النقدیة الرومانیة و ٔ��رها �ىل احلیاة إالق�صادیة و إالج�عیة يف العرص إالمرباطوري ( مق�ول2012ما��سرتمرزويق ، نور ا��ن 566

حيیاوي جامل1911-�1951ح�الل إالیطايل بلی��ا مق�ول2011ما��سرتاحلواس غريب 567

مزراري عبد الصمده232ه/132املرٔ�ة يف العرص العبايس أ�ول  مق�ول2011ما��سرتبلعباس سل�ن 568

�شار قویدر901- 784 هـ/1382 -م1496العالقات اخلارج�ة�و�املاملیك الربج�ة م  مق�ول2011ما��سرتٔ�ودای��ة صربي 569

بوكنة عبد العز�زم�الدیني13و 11دور الت�ارة يف هنضة املدن ج�وب هنر ا�لوار (فر�سا)�الل (العصورالوسطى املت�ٔخرة (القرنني  مق�ول2011ما��سرت��لوش محمد 570

شك�ب بلحفري1773 - 1845محدان �ن ع�ن خو�ةو مؤ�راته يف بالد املرشق  مق�ول2011ما��سرتخودي مسی�ة 571
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�نتل �یدةٔ�زمة القرن الثالث يف بالد املغرب القدمي مق�ول2011ما��سرترزق هللا ز�ر� 572

�ن معرية لطیفةم1031 ـ 711ا�هيود يف �ندلس من الف�ح إالساليم ٕاىل سقوط اخلالفة أ�مویة  مق�ول2011ما��سرت�امة محمد 573

نویرص مصطفى منود�ا1946-1955القضا� املرشق�ة يف حصافة املغرب العريب-اجلزا�ر اجلدیدة مق�ول2011ما��سرتبودور سارة 574

شویتام ٔ�رزيقم16ه - 10الس�یاسة الع�نیة يف أ�قطار املغاربیة ( اجلزا�ر تو�س طرابلس )�الل القرن  مق�ول2011ما��سرتٔ�یت حسني �سعدیت 575

تلمساين �ن یوسفم1818-1830اجلزا�ر يف عهد ا�اي حسني  م�اقشة2011ما��سرتحصراوي ف�ی�ة 576

بومعران سام�ةم1224م-1180تطور امللك�ة الفر�س�یة يف عهد فلیب الثاين ٔ�غسطس  مق�ول2011ما��سرتهشاموي محمد 577

بوكنة عبد العز�ز)الهرطقة الك�اریةوموقف الك��سة مهنا( 1229- 1198 مق�ول2011ما��سرتمرزوق �هینة 578

طرشون �دیة1808 1855ا�و� الع�نیة يف القرن التاسع عرش من �الل الر�ا� الفر�سني �ريارد دیرنفال  مق�ول2011ما��سرتقطاف لیىل 579

د.ٕا�راهمي العید �يشم)238م-81معسكر الفرقة أ�وغسطیة الثالثة يف ملباز ( مق�ول2011ما��سرتبقار ٔ�سامة 580

الغايل غريبم1574-1700 ه/982-1112مراكز السلطة احلامكة و السلطة ا�ی��ة يف ا�و� الع�نیة و العالقة ب�هنام ما بني  مق�ول2011ما��سرتتوهايم �شري 581

الغايل غريبم1831م-1606حراكت ا�مترد ببالد الشام من ٔ�وائل القرن السابع عرش ٕاىل ثالث��ات القرن التاسع عرش  مق�ول2011ما��سرتمعروش �دیة 582

�ن یوسف تلمساينا�ن ا�س ومهن�ه يف كتابة التارخي بدائع الزهور يف وقائع ا�هور منوذ�ا مق�ول2011ما��سرت�ن �لیفة محمود 583

محمد أ�مني بلغیث هـ422هـ-138النظام املايل لٔ�ندلس يف العرص أ�موي  مق�ول2010ما��سرترمضان راحب 584

1215هـ/720 هـ-620مواقف العلامء املسلمني ودورمه يف بعث حركة املقاومة ضد املغول يف الفرتة املمتدة بني 
م-1315

ٔ�محد رشیفي لبنا قریة عبد الرمحن
ما��سرت

2010

مق�ول 585

مصطفى نویرص1954-1962الثورة اجلزا�ریة من �الل جم� ا�ٓداب ا�لبنانیة  مق�ول2010ما��سرتعبدون -محمد 586

�ا� صا�ر رشیف1960-1990احلركة التحرریة يف �م�بیا:من البدایة و ٕاىل �ایة �س�تقالل  مق�ول2010ما��سرترزاق ملیكة 587
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شویتام ٔ�رزيقر�ب احلج �لمغرب العريب �الل الع�ين مق�ول2010ما��سرتر�ايل محزة 588

�ن حفري شك�ب1830/1914املهاجرون اجلزا�ریون يف أ��ضول و بالد الشام  مق�ول2010ما��سرتخضري عبد الرزاق 589

الغايل غريب1587-1659أ�وضاع العامة يف ٕا�� اجلزا�ر �الل عهد الباشاوات  مق�ول2010ما��سرتغريب زاهیة 590

طرشون �دیةvoleyالر�� والر�ا� يف ا�و� الع�نیة منوذ�ا مق�ول2010ما��سرتالطار �رية 591

م�صف �اكياحلركة التحرریة يف �ا�(سا�ل ا�هب) ٕاىل �ایة اسرت�اع الس�یادة الوطنیة) مق�ول2010ما��سرتبوح�یك عبد احلق 592

ٔ�بو معران سام�ةم755-1031ٔ��ر املس�تعربني يف ا�متع أ�موي يف أ�ندلس  مق�ول2010ما��سرتز�ت عامد 593

مصطفى نویرصاخلالف البورق�يب النارصي وانعاكساته �ىل القضیة العربیة. مق�ول2010ما��سرتظریفي محمد 594

سام�ة بومعرانم755-1031هـ/138-422املس�تعربون يف أ�ندلس �الل احلمك أ�موي  مق�ول2010ما��سرتعامد ز�د 595

رحامين بلقامسم30ق.م-70الرصاع ا�هيودي الروماين بني الفرتة  مق�ول2010ما��سرتساحي �لمية 596

ٔ�فاكر و�ٓراء دانيت الی�ريي بني تقالید العصور الوسطى وروح عرص ا�هنضة يف الغرب الالت�ين من �الل كتابه
الكوم�د� �لهیة

رش�ید تويم أ�غویين �رق
ما��سرت

2010

مق�ول 597

عبد العز�ز بوكنة14املوت أ�سود (الطاعون) ب�ٔورو� الالتی��ة يف القرن  مق�ول2010ما��سرتح��ات فاطمة الزهراء 598

بلقامس رحامين م211 ق.م-133تطور س�یاسة توزیع احلبوب ا�انیة الرومانیة وتداعیاهتا �ىل اح�الل بالد املغرب القدمي  مق�ول2010ما��سرتالعمري عبد النور 599

�شاري محمد احلب�بم.430 ق.م ٕاىل هنایة �ح�الل الروماين 146الرضائب الرومانیة يف بالد املغرب القدمي م�ذ سقوط قرطا�ة  مق�ول2010ما��سرتمحومة اجلودي 600

مرمي صغري1960-1962ملف الرضاء يف املفاوضات اجلزا�ریة الفر�س�یة  مق�ول2010ما��سرتكدیدة محمد م�ارك 601

عامرة الو�زةاملقاومة �فریق�ة �لرومان �الل العهد �مرباطوري العسكریة والثقاف�ة) مق�ول2010ما��سرت�بدي یوسف 602

بورضسایة بوعزةم1849-1856دور الزاویة الرحامنیة يف مقاومة �ح�الل الفر�يس �لزاب الرشيق بني  مق�ول2010ما��سرتعباس ��ال 603
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الغايل غريب1995-2007س�یاسة �اك شرياك جتاه اجلزا�ر  مق�ول2010ما��سرتالنعميي م�ارك و� 604

مریوش ٔ�محد1800-1870الطرق الصوف�ة ؤ��رها يف العالقات اجلزاریة املغربیة مق�ول2010ما��سرتبلعریيب نور ا��ن 605

موالي عبد القادرال�شاط الس�یايس و�صال� ال�شري ��راهميي مق�ول2010ما��سرترشا�ر وهیبة 606

بوعزة بورضسایةم1840امحل� العسكریة الفر�س�یة �ىل مدینة ملیانة  مق�ول2010ما��سرتبلی� محمد عبد ا�لطیف 607

صا�ر �ا� رشیفاملظاهر احلضاریة العربیة إالسالم�ة عند ق�ائل الهوسا يف شامل نی�ري� مق�ول2010ما��سرت�ن دراح محزة حمسن 608

حيیاوي مسعودة1989-2010أ�من والهجرة يف العالقات اجلزا�ریة الفر�س�یة بعد احلرب الباردة  مق�ول2010ما��سرتبوس��ة محمد الصغري 609

محمد احلب�ب �شاريدور قانون ما�ك�ا� وهادر�� يف الزرا�ة املغربیة مق�ول2010ما��سرتحس�ناوي صاف�ة 610

محمد احلب�ب �شاريال�رشیع الروماين يف العهد امجلهوري مق�ول2010ما��سرتشهرة �ا� 611

الزبريي محمد العريب1940-1945احلركة ا�یغولیة يف اجلزا�ر و موقفها من القضیة الوطنیة ما بني  مق�ول2009ما��سرتبدیدة لزهر 612

غطاس �ا�شةالفقراء و املهمشون يف مدینة اجلزا�ر ٔ�واخر العهد الع�ين مق�ول2009ما��سرتبودریعة �سني 613

نویرص مصطفىم أ�قطار الثالثة - تو�س، املغرب، اجلزا�ر1948-1978املغرب العريب و القضیة الفلسطی��ة  مق�ول2009ما��سرتٔ�بوجزر ٔ�محد 614

م ٕاىل القرن11ه/5أ�زمات إالق�صادیة يف الغرب إالساليم مظاهرها ؤ��رها ٔ�س�باهبا بطرق معاجلهتا من القرن 
م13ه/7

�بري �الل �ا� جتنانت مراد
ما��سرت

2009

مق�ول 615

بلقامس رحامينالك�ابة و دور الك�ب يف مرص الفرعونیة مق�ول2009ما��سرتالعید شاللفة 616

بورضسایة بوعزة1954/ 1962الثورة اجلزا�ریة و اس�تقالل املغرب �قىص يف العالقات الفر�س�یة �س�بانیة و �یطالیة  مق�ول2009ما��سرتعبد النارص معر 617

عومير مولود1956 ـ 1912احلركة �صالح�ة يف املغرب �قىص و �القهتا �جلزا�ر  مق�ول2009ما��سرتقوبع عبد القادر 618

رشیفي امحددون املقارنة و �ندلس يف احلروب العلمیة ما بني القرنني اخلامس و التاسع الهجریني مق�ول2009ما��سرت�ن �رية امحد 619
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حيیاوي مسعودة1995 ـ ��1945الف �مویة و ا�رها �يل ب�ان املغرب العريب من الس�نة مق�ول2009ما��سرتامحد عشوري 620

حيیاوي مسعودة1978 ـ 1962موقف فر�سا من بعض القضا� املغربیة  مق�ول2009ما��سرتام�نة شعبوين 621

�شار قویدرنظام امل� الطويب و دورها يف اح�اء املدهب الس�ين مق�ول2009ما��سرتالنارص بلعمش 622

�شار قویدر ه ]550 ـ 366ا�ور احلضاري �لغزنویني يف ش�به جز�رة الهند [  مق�ول2009ما��سرتفاحت عزوين 623

عامر �ن خروفاجلوسسة الفر�س�یة يف اجلزا�ر �الل القرنني السادس عرش و السابع عرش املیالدیني مق�ول2009ما��سرتبنور فرید 624

حيیاوي مسعودة1815-1920الرصاع أ�ورويب �ىل سوا�ل الضفة اجلنوبیة �لبحر أ�بیض املتوسط ینب  مق�ول2009ما��سرتبوز�ري مروان 625

امحد رضوان رشف ا��ن1951-1953)املرشق من �الل جریدة املنار اجلزا�ریة ( مق�ول2009ما��سرتبلقريف عبد السالم 626

خمتار حسايناملرشق من �الل ر�� �رص ا�رعي مق�ول2009ما��سرتامحد �رعي 627

�ن یوسف تلمساينإالح�الال لفر�يس ال�شاد مق�ول2009ما��سرتبوي �ن مربوك 628

حيیاوي مسعودة1956-1980النظام البورق�يب و قضا� املغرب العريب  مق�ول2009ما��سرت�الوي سعید 629

غطاس �ا�شةم16ه /10املراكز الثقاف�ة يف اجلزا�ر و املغرب : تلمسان و فاس منود�ا يف القرن  مق�ول2009ما��سرتبودیبة امحمد 630

غطاس �ا�شةه12 م/18أ�رس الت�اریة املغاربیة يف مرص يف القرن  مق�ول2009ما��سرت�یة �ا�شة 631

�شار قویدره654/ 736العالقات اخلارج�ة �ل�ا�ت ٕا�ران مع ا�و� اململو�یة  مق�ول2009ما��سرتطالیيب محمد 632

غطاس �ا�شة1519-1830قضیة أ�رسى و ت�ٔثريها يف العالقات اجلزا�ریة أ�روبیة  مق�ول2009ما��سرت�ن دو�ة امحمد 633

أ�بعاد احلضاریة �لر�الت البحریة القرطاج�ة يف احلوض الغريب �لبحر أ�بیض املتوسط- ر�ليت مهلكون و �انون
منود�ا

�ارش محمد الهادي ملزيي رمية
ما��سرت

2009

مق�ول 634

شارن شاف�ةالك�بة و املك�بات يف بالد الرافد�ن- مك�بة ٔ�شور �ن��ال منود�ا مق�ول2009ما��سرت�الفي مجی� 635



املؤلف
AUTEUR

TITREمد�ر البحث                  -               العنوان
Directeur

de Recherche 

الشهادة احملرضة
DIPLOME

س�نة املناقشة
DATE

وضعیة
STATUT

Département d'Histoire قسم التارخي
الرمق
N°

�ن یوسف تلمساينالطرق ا�ی��ة يف �ی� الغرب و �القهتا �لسلطة مق�ول2009ما��سرتمحمد معزيي 636

مسعودة حيیاوي1848-1954صورة فر�سا يف الك�ا�ت اجلزا�ریة  مق�ول2009ما��سرتٔ�سامء لون�يس 637

�ن یوسف تلمساينم18ـ 16صورة افریق�ا ج�وب الصحراء يف املصادر املغربیة �الل القرنني  مق�ول2009ما��سرتحف�ظة معمري 638

�ن یوسف تلمساين1962)ـ 1954دور العق�د ٔ�محد �ن عبد الرزاق محودة ( يس احلوايس ) يف الثورة التحر�ریة ( مق�ول2009ما��سرتمخل�يس فرحي 639

صغري مرمي1857-1914التنظمي إالج�عي يف م�طقة الق�ائل  مق�ول2009ما��سرتموهوك مربوك 640

نویرص مصطفىالثورة اجلزا�ریة من �الل كتا�ت املثقفني التو�س�یني مق�ول2009ما��سرتهب��ة �يل 641

�ن یوسف تلمساين مقاطعات قس�نطینة وهران اجلزا�ر1830-1930احلا� الصحیة يف اجلزا�ر الشاملیة  مق�ول2009ما��سرت�المة صلی�ة 642

شارن شاف�ة ق م حىت القرن أ�ول املیالدي9توا�د ا�هيود يف قرطا�ة و رشق نوم�د� من القرن  مق�ول2009ما��سرتهبال نور ا��ن 643

نویرص مصطفى1946-1956یوسف الرو�يس و دوره يف املرشق العريب  مق�ول2009ما��سرتطالب �ا�شة 644

القشاعي ف�دور إالخوة �ر�روس يف ت�ٔس�س ٕا�� اجلزا�ر مق�ول2009ما��سرترسقني سعدیة 645

�ن یوسف تلمساين1912 ـ 1830مواقف تو�س واملغرب من إالح�الل الفر�يس �لجزا�ر  مق�ول2009ما��سرتنصرية نوامر 646

رحامين بلقامسإالق�صاد و ا�متع يف ش�به اجلز�رة العربیة ق�ل إالسالم مق�ول2009ما��سرتمعمري حسان 647

نویرص مصطفى�القة احلركة الوطنیة اجلزا�ریة حبراكت التحرر يف املرشق العريب ( فلسطني؛ سوریة؛ مرص) مق�ول2009ما��سرتف�اتة م�لود 648

موساوي ف� م18م -17الت�ٔثريات أ�ندلس�یة يف ا�متعات اجلزا�ریة و التو�س�یة دراسة مقارنة  مق�ول2009ما��سرتطیيب �دیة 649

13 ـ10اسهامات �لامء الزواوة ودورمه يف احلیاة الفكریة مغر� و مرشقا بني القرن العارش و الثالث عرش جهري ( 
م)19ـ 16ه /

ٔ�رزيق شویتام حمند ٔ�لكي ـ �ٓیت سويك
ما��سرت

2009

مق�ول 650

ز�دیة عبد القادرم1824-1887مملكة الزولو و التوسع أ�رويب يف ج�وب ٕافریق�ا  مق�ول2009ما��سرتلسلس القري 651
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شارن شاف�ةٔ�مهیة إالق�صاد الف�نیقي يف البحر أ�بیض املتوسط مق�ول2009ما��سرتٔ�شالف فطومة 652

�ن یوسف تلمساين1800-1954تطور مدینة اجلزا�ر بني  مق�ول2009ما��سرتم�دان لكتوم 653

رحامين بلقامس�ٓلهة احلبوب و الزرا�ة يف شامل إالفریقي مق�ول2009ما��سرت�لفة عبد الرحامن 654

رحامين بلقامسدور ا��ن يف النظام أ�س�یوي القدمي ٕا�ران و الهند منود�ا مق�ول2009ما��سرتمرزويق بلقامس 655

ح�ايس شاوش1870-1939التنظمي إالداري �جلزا�ر يف ظل إالح�الل الفر�يس من  مق�ول2009ما��سرترضاضعة محمد أ�مني 656

شارن شاف�ةاملعتقدات ا�ی��ة يف ب�ان املغرب القدمي م�د العرص احلجري القدمي املت�ٔخر ٕايل �ایة هنایة املاملیك النوم�دیة مق�ول2009ما��سرتحرفوش وهیبة 657

�ن یوسف تلمسايندور التضامن أ�فرو ٔ�س�یوي يف تصف�ة إالس�تعامر يف ٕافریق�ا مق�ول2009ما��سرتلز�ر جامل 658

الغايل غريبالعالقات الع�نیة الفرس�یة مق�ول2008ما��سرتحس�نة كامل 659

�ن یوسف تلمساينش�باكت ا�مع أ�وروبیة جلهبة التحر�ر الوطين مق�ول2008ما��سرتزویدي خلرض 660

ٔ�رزيق شویتاماملواينءاجلزا�ریة يف العهد الع�ين مق�ول2008ما��سرت�رلیل حف�ظة 661

رشف ا��ن ٔ�محد رضوان) و إالصالح و العامل العريب.1886-1932معر �ن قدور(  مق�ول2008ما��سرت�ن سا�د �ا�شة 662

مرمي صغري ( دراسة يف العرئض و ا�لواحئ )1989شعوب املس�تعمرات و مؤمتر الصلح  مق�ول2008ما��سرتأ�خرض غواریب 663

ا�تار حساينامحد �ن یوسف من �الل �راثه ا�طوط مق�ول2008ما��سرتحف�ظة �رلیل 664

عبد امحلید زوزومواثیق الثورة اجلزا�ریة بني النظریة و التطبیق - مق�ول2008ما��سرتحكمية ش�تواح 665

عامر �ن خروفدراسة و حتق�ق خمطوط *غزوات عروج و �ري ا��ن * مق�ول2008ما��سرتكامل بو زریعي 666

حيیاوي مسعودة1962 ـ 1956العالقات التارخيیة �لوالیة الرابعة مع يهءات الثورة يف اخلارج  مق�ول2008ما��سرتٔ�محد بومحوم 667
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بلقامس رحامينالصالت احلضاریة الفرعونیة إالغریق�ة ( من عهد ا�و� احلدیثة ٕاىل �ایة دخول إالسك�در ا�ٔكرب ) - مق�ول2008ما��سرتقفاف ال�شري 668

م�ارصیة یوسف1956-1962الالج�ون اجلزا�ریون يف تو�س ودورمه يف الثورة التحر�ریة اجلزا�ریة  مق�ول2008ما��سرتعسول صاحل 669

�ن خروف عامرجبایة ؤ�ر�فها من �الل العهد الع�ين -ا�متع و السلطة مق�ول2008ما��سرتبوطبة خلرض 670

صغري مرمي1954-2002إالجتاه الو�دوي و الرتبوي �لحركة الكشف�ة العربیة من �الل م�ظمة الكشافة العربیة  مق�ول2008ما��سرت�لیوات مسعود 671

بورضسایة بوعزةس�یاسة دول البحر املتوسط جتاه إالح�الل الفر�يس �لجزا�ر ٕاىل �ایة امجلهوریة الثالتة مق�ول2008ما��سرت�راجب محمد الش�یخ 672

صغري مرميأ�مري شك�ب ٔ�رسالن و �الق�ه حبراكت التحرر يف املغرب العريب مق�ول2008ما��سرتعواریب خلرض 673

شاوش ح�ايس1830-1870)م�طقة التیطري : دراسة �رخيیة شام� ( مق�ول2008ما��سرتٕایالل نور ا��ن 674

رحامين بلقامساملك�بات يف مرص القدمية مق�ول2008ما��سرتتومني بو�الم 675

�ن یوسف تلمساينصورة ٔ�ورو� يف املصادر املغاربیة ؤ��رها �ىل التفكري املغاريب �الل القرن التاسع عرش مق�ول2008ما��سرتدو�ة عبد القادر 676

�ن معرية محمدالنظام املايل يف املغرب إالساليم مابني القرن الرابع الهجري و السابع الهجري مق�ول2008ما��سرتالهامشي �اج �يل 677

ز�دیة عبد القادر1898-1930ق�ائل الطوارق ومقاومة إالس�تعامر الفر�يس يف ٕاقلمي النیجر  مق�ول2008ما��سرتبثقة ٕا�راهمي 678

شویتام ٔ�رزيقدراسة مقارنة �لقوى ا�ی��ة يف اجلزا�ر و املغرب �الل الفرتة احلدیثة مق�ول2008ما��سرتفلغول ٕاسام�ني 679

مرمي صغري1954/1962القضیة اجلزا�ریة يف احملافل ا�ولیة مق�ول2008ما��سرتعبد الف�اح ش�باح 680

خمتار حساينالعالقات الثقاف�ة بني املرشق و املغرب أ�وسط إالسالم�ني من الف�ح ٕاىل هنایة املو�د�ن مق�ول2008ما��سرتعبد امحلید �ا�ي 681

ٔ�لفو�سو احلكمي و مدرسة طلبط� �لرتمجة << دراسة يف احلیاة العلمیة �لمدینة و ٔ��رها �ىل الغرب أ�رويب من القرن
م -15م ٕاىل القرن  11

رش�ید تويم نعمية �واش
ما��سرت

2008

مق�ول 682

ٔ�محد شريیفيإالمامة يف الفكر الس�یايس إالساليم بني القرنني أ�ول و اخلامس الهجریني مق�ول2008ما��سرتصالح ا��ن شعیاين 683
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عبد العز�ز بوكنةم800-909الس�یاسة ا�ا�لیة و اخلارج�ة لٔ��البة  مق�ول2008ما��سرتو�رة مواس 684

�ن قربة صاحل�ش�ٔة وتطور اخلزا�ن واملك�بات �ملغرب إالساليم مق�ول2008ما��سرتٔ�و�یل مصطفى �د�س 685

�شار قویدرحسن البرصي مق�ول2008ما��سرتمق�دش �لجیة 686

مق�ول2008ما��سرتبورضسایة بوعزة م "السادس عرش"16العالقات الع�نیة الفر�س�یة وٕانعاكساهتا �ىل الوضع يف اجلزا�ر �الل القرن  687

�ن یوسف تلمساين1844-1954املقاومة اجلزا�ریة يف م�طقة الزیبان  مق�ول2008ما��سرتحوحو ٔ�سامة 688

�ن یوسف تلمساينالطریقة الرحامنیة وإالس�تعامر الفر�يس يف اجلزا�ر مق�ول2008ما��سرتبو�س�یة محمود 689

بلقامس رحامينٔ��ر ا��نة �ىل احلیاة الفكریة يف سومر و �بل مق�ول2008ما��سرتبل�ري بقة 690

الت�ارة اخلارج�ة �لجزا�ر مع دول املغرب �الل عهد ا�ا�ت - مق�ول2008ما��سرتزهیة غريب 691

بو كنة عبد العز�زم13م و 11ا�ور الرو� و العسكري �لك�یبة البابویة يف احلروب الصلی��ة بني القرنني  مق�ول2008ما��سرتٔ�محد مس�یيل 692

ق-م ـ331دور مدینة إالسك�دریة يف تطور ا�ٓداب و العلوم م�ذ ت�ٔس�سها حىت هنایة القرن أ�ول املیالدي (
ق-م (30

�شاري محمد عبد الرحامن �ن ٔ�عطي هللا
ما��سرت

2008

مق�ول 693

ٕا�راهمي حباز�لامء الف� �ٔ�ندلس من ق�ام دو� بين ٔ�م�ة حىت هنایة عرص ملوك الطوائف - مق�ول2008ما��سرت�كري بوعروة 694

یوسف تلمسا�س1962ـ 1870م�طقة خراطة ـ دراسة �رخيیة  مق�ول2008ما��سرت�يل �ن حراث 695

بلقامس رحامينمالمح العرص احلجري القدمي يف بالد املغرب ( دراسة �رخيیة حضاریة ) مق�ول2008ما��سرتمحمد رشدي جرایة 696

بوكنة عبد العز�زاحلركة العلمیة و أ�دبیة لٔ�ندلس من �اللك�اب نفح الطیب من غصن أ�ندلس الرطیب �لمقري مق�ول2008ما��سرتمجی� هنار 697

�ا� �بري �الل جه -500ـ 300احلیاة العلمیة يف بالد فارس يف القرنني الرابع و اخلامس جه  مق�ول2008ما��سرتنور ا��ن موهويب 698

حيیاوي مسعودةالثورة اجلزا�ریة و مؤمترات �ندونغ- مق�ول2008ما��سرترش�ید قس��ة 699
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ٔ�بو القامس سعد هللا16الطریقة الیوسف�ة و �القهتا �لسلطة �الل القرن  مق�ول2008ما��سرتحكمية لعامرة 700

بوعزة بورضسایةاجلزا�ر يف العالقات أ�روبیة املغربیة مق�ول2008ما��سرتمحمد الش�یخ �راحب 701

شاوش ح�ايسا�لغة العربیة ٕا�ن إالح�الل بني اسرتاتیجیة الفر�س�یة و مقاومة احلركة الوطنیة مق�ول2008ما��سرتسعید بو �اوش 702

رحامين بلقامسٔ��ر د�نة وادي الرافد�ن �ىل احلیاة الفكریة يف سومر و �بل مق�ول2008ما��سرتبقة بل�ري 703

رحامين بلقامسمالمح العرص احلجري القدمي يف بالد املغرب - دراسة �رونولوج�ة حضاریة مق�ول2008ما��سرتجرابة محمد رشدي 704

�ن معرية محمدالعصبیات �ٔ�ندلس م�د بدایة عهد عبد الرحامن ا�ا�ل ٕاىل هنایة عهد عبد الرحامن أ�وسط مق�ول2008ما��سرتقویدري خ�رث 705

صا�ر رشیف �ا�1960-1980احلیاة إالق�صادیة يف موریتانیا من  مق�ول2008ما��سرتو� س�ید محمد ٔ�دب 706

رشف ا��ن ٔ�محد رضوان1962-1986دور البرتول يف تطور العالقات اجلزا�ریة الفر�س�یة  مق�ول2008ما��سرتمحمدي ملیكة 707

�شاري محمد احلب�بم)476م-146الصدر و الق�ص يف بالد املفرب القدمي ٔ�ثناء إالح�الل الروماين ( مق�ول2008ما��سرتزاوي سعیدة 708

�شاري محمد احلب�بالنظام الغذايئ يف املغرب القدمي ٔ�ثناء إالح�الل الروماين مق�ول2008ما��سرتبوید�اغن رف�قة 709

�ن یوسف تلمساين1926) >> - ـ 1876<< التوج�ه الس�یايس لفكرة اخلالفة و ٔ��ره �ىل و�دة العامل إالساليم (  مق�ول2008ما��سرتٕامسي �یبل 710

محمد حلب�ب �شاريالسا�ل الف�یقي و رصاع قوى اجلغرايف مق�ول2008ما��سرتطارق مریقي 711

�ن یوسف تلمساين م1848ـ 1834س�یاسة احلاكم العامون يف اجلزا�ر�ن بني  مق�ول2008ما��سرتمحمد خرضاوي 712

ٔ�محد رضوان رشف ا��ن ) و إالصالح يف العامل العريب1932 ـ 1886معر �ن قدور (  مق�ول2008ما��سرت�ا�شة �ن سا�د 713

ق�ان جامل1830-1848التوسع الفر�يس يف اجلزا�ر �ىل عهد القادة و احلاكم العام�ني  مق�ول2008ما��سرتخرضاوي محمد 714

�ن یوسف تلمساين1914 -ـ 1863أ�رسة و ا�متع يف م�طقة رششال من �الل و�ئق احملامك الرشعیة من  مق�ول2008ما��سرت�م�ة حبريي 715
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�ن یوسف تلمساينحتق�ق الك�اب . م�ار إالرشاف �ىل فضل عصاة أ�رشاف و موا�هيم من أ�طرایف �لعالمة �اشور �ن محمد اخلنقي - مق�ول2008ما��سرتحساين ع�ن 716

ـ1040ه / 513ـ 431ش�یخ احلناب� ٔ�بو الوفاء �ن عق�ل ح�اته و ٔ�عام� الس�یاس�یة و إالج�عیة و العلمیة ( 
م ) -1119

ما��سرت
2008

مق�ول 717

ا�راهمي �يشتفا�ل حضارات البحر أ�بیض املتوسط << البونیق�ة الالتی��ة و النوم�دیة >> مق�ول2007ما��سرتٔ�محد بوودنني 718

حيیاوي مسعودةم)1978ـ 1965العالقات اجلزا�ریة املوریطانیة يف عهد بومد�ن و ا�تار و�دا دا ه (  الش�یخ محمد امللقب خشنار
الطالب

ما��سرت
2007

مق�ول 719

5 ٕااى 3ش�به القارة الهندیة و الصني مت �الل مدو�ت ٔ��رز الر�ا� و اخلغراف�ني املسلمیني يف الفرتة ما بني 
جهري

�ن معرية محمد ��ساوي شف�قة
ما��سرت

2007

مق�ول 720

�ن یوسف تلمساين1919-1962القضا� العربیة يف ٔ�دبیات احلركة الوطنیة و الثورة التحر�ریة  مق�ول2007ما��سرتهزر�يش �ن �لول 721

مرمي صغري ( دراسة حتلیلیة نقدیة (1957مؤمتر القاهرة  مق�ول2007ما��سرتر�اء مسعودي 722

ا�راهمي م�ايس السوافه منوذ�ا1962 ـ 1881مسامهة احلالیة اجلزا�ریة يف احلیاة إالج�عیة و الس�یاس�یة و إالق�صادیة يف تو�س  مق�ول2007ما��سرت�شري مدیين 723

�ن یوسف تلمساينخمطط شال ،أ�هداف و النتاجئ مق�ول2007ما��سرت�ن رشيق �لیيل 724

صغري مرمي1832-�1847القات أ�مري عبد القادر �ململكة املغربیة ما بني  مق�ول2007ما��سرتبلعریيب نورا��ن 725

�ن یوسف تلمساينالوالیة الثالتة يف الثورة اجلزا�ریة مق�ول2007ما��سرتسعداوي مصطفى 726

تويم رش�ید�القة ٕامارة ٔ�نطا�یة الصلی��ة �ملسلمیني و الصلبیني ببالد الشام مق�ول2007ما��سرتالعقون �دیة 727

حيیاويدور ا�ول أ�روبیة يف مسا�دة الثورة مق�ول2007ما��سرتبلعزوز العريب 728

�ا�شة غطاسم)1830ـ 1769ه املوافق 1245ـ 1183دور و�ء اجلزا�ر يف تو�س من �الل مراسالت ا�موعتني التو�س�ی�ني  مق�ول2007ما��سرتمختاش سام�ة 729
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رش�ید تويم1378ـ 1316أ�رس البابيل  مق�ول2007ما��سرتیوسف ساهل 730

شارن شاف�ةالت�ٔثريات الف�نیق�ة يف ب�ان املغرب مق�ول2007ما��سرت�دادو یوغرطة 731

�ش�یدة رافعي ه -298ـ 280دور ٔ�بو عبد هللا الش�یعي ا�اعي إالسامعیيل يف ت�ٔس�س ا�و� الفاطمیة يف بالد املغرب  مق�ول2007ما��سرت�يل معزوز 732

مرمي صغريالسلطان عبد امحلید الثاين بني التقلید و الت�دید و دور احلركة الصهیونیة يف �لعه - مق�ول2007ما��سرتمرمي طل�اوي 733

محمد أ�مني بلغیتم15ـ10ه/9ـ4احلیاة إالج�عیة �ٔ�ندلس من �الل كتب النوازل من القرن  مق�ول2007ما��سرت�س�مي حس�بالوي 734

بوعزة بورضسایةالك�ابة التارخيیة عن الباحث عامر هالل - دراسة نقدیة حتلیلیة مق�ول2007ما��سرتمغدوري حسان 735

شاوش ح�ايس1954 )ـ 1880الس�یاسة ا�لغویة لفر�سا إالس�تعامریة يف اجلزا�ر (  مق�ول2007ما��سرت�رمية بومزیود 736

الغايل غريباملسامهة الس�یاس�یة و الفكریة �لجزا�ر یني يف البالد العربیة ، �الل القرنني التاسع عرش و العرشون - مق�ول2007ما��سرتمسريمحلر 737

قشاعي ف� املولودةم�ناء مدینة اجلزا�ر و دوره إالق�صادي يف العهد الع�ين
موساوي

لقوارة فهمي
ما��سرت

2007

مق�ول 738

غريب �ايل] الس�یاسة التعلميیة منوذ�ا1920-1945الس�یاسة الفر�س�یة يف بالد الشام [ مق�ول2007ما��سرتقدور محمد 739

رافعي �ش�یدةه454ه-406ٕاس�تقالل املعز �ن �د�س عن ا�و� العبدیة  مق�ول2007ما��سرت�ن زاوي طارق 740

بورضسایة بوعزة56/62البعد إالفریقي �لثورة اجلزا�ریة من �الل جریدة ا�اهد  مق�ول2007ما��سرتمایدي نوري 741

رحامين بلقامسه586-539النفي البابيل و�ٓ�ره  مق�ول2007ما��سرت�یدار عبد الوهاب 742

شارن شاف�ةاحلیاة أ�دبیة يف بالد الرافد�ن مق�ول2007ما��سرت�لیفي نصرية 743

رحامين بلقامسٔ��ر د�نة وادي الرافد�ن �ىل ا�ال الس�یايس و العسكري مق�ول2007ما��سرتبقة بل�ري 744

�الل �بري �ا�الروا�ت املدنیة و �رخي صدر إالسالم: دراسة �رخيیة حتلیلیة نقدیة. مق�ول2007ما��سرتس�بع الطاهر 745
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بلغیت محمد �منيم10-13ه/4-7ا�متع أ�ندليس من �الل كتب النوازل بني القرننني  مق�ول2007ما��سرتحس�بالوي �س�مي 746

�ن یوسف تلمساينحتق�ق خمطوط بیان و تق�د عامر وادي مزياب �لمؤلف محمد �ن اخلیذر امللیاين. مق�ول2007ما��سرتٕایع�ش مجی� 747

خروف عامرمواقف السلطة و الفقهاء من ٔ�دعیاء التصوف يف اجلزا�ر �الل العهد الع�ين مق�ول2007ما��سرتبعارس�یة صباح 748

موساوي ف�الطائفة الرت�یة مبدینة اجلزا�ر يف العهد الع�ين من �الل عقود الوقف (سلس� احملامك الرشعیة). مق�ول2007ما��سرتٔ�مري یوسف 749

رحامين بلقامسا��ن و الفن يف مرص القدمية مق�ول2007ما��سرتٔ�و�یل صبی�ة 750

رحامين بلقامسمؤسسة املعهد ودوره يف ا�متع الرافدي مق�ول2007ما��سرتمعويش سام�ة 751

ح�ايس شاوش1956-1960العمل ا�بلومايس ملاكتب جهبة التحر�ر اجلزا�ریة يف ٔ�رو� الغربیة اثناء الثورة  مق�ول2007ما��سرت��شان محمد 752

القشاعي موساوي ف�الكرا�� يف ا�� اجلزا�ر �الل العهد الع�ين -مقاربة س�یاس�یة اق�صادیة و اج�عیة مق�ول2007ما��سرتٔ�مري یوسف 753

حساين خمتارالصنا�ة العسكریة يف اجلزا�ر يف العهد الع�ين مق�ول2007ما��سرتجودي اسامعیل 754

غطاس �ا�شة1671-1791املؤسسات و الوظائف يف إالدارة املركزیة اجلزا�ریة  مق�ول2007ما��سرتحرفوش معر 755

الغايل غريبم1831-1840العالقات املرصیة الفر�س�یة �الل أ�زمة السوریة  مق�ول2007ما��سرتٕا�دادن مصطفى 756

مولود عومير1946 ـ 1921قضا� التحرر �ملغرب العريب يف ٕاه�مات شك�ب ٔ�رسالن ما بني  مق�ول2007ما��سرتمحمد ميك 757

�ن یوسف تلمساين م1962ـ 1956القضاء ٕا�ن الثورة ـ الوالیة الرابعة التارخيیة منوذ�ا  مق�ول2007ما��سرتملیكة �امل 758

ٔ�رزيق شویتامالقوى احمللیة يف م�طقة الق�ائل الرشق�ة يف الفرتة الع�نیة مق�ول2007ما��سرتبوملو� ن��ل 759

م مؤر�ا و �املا موسو�ا -( دراسة يف مهنج التارخي1048هـ/440ٔ�بو الرتاكن محمد �ن ٔ�محد البريوين اخلوارزيم 
العلمي من �الل بعض مصنفات )

رش�ید تويم محمد شافع بوعناين
ما��سرت

2007

مق�ول 760

محمد ال�شريش�ن�ينالعالقات بني مرص و �رقة يف عهد البطلمي مق�ول2007ما��سرت�ن حفيض غنیة 761
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�ن یوسف تلمساين1942-1962.�ن یوسف �ن �دة و دوره يف احلركة الوطنیة التحر�ریة  مق�ول2007ما��سرتاجلرد سامل 762

تويم رش�ید م ) : مؤر�ا و �املا موسوعیا1048ه /400ٔ�بو الرحيان محمد �ن ٔ�محد البريوين اخلوارزيم ( ت .  مق�ول2007ما��سرتبوعناين محمد شافع 763

ز�دیة عبد القادر1898 - 1930 )ق�ائل الطوارق و مقاومة إالس�تعامر الفر�يس يف ٕاقلمي النیجر (  مق�ول2007ما��سرتبتقه ٕا�راهمي 764

صا�ر رشیف �ا� ) يف �انبه الس�یايس و العسكري1591 - 1660التوا�د املرا�يش يف السودان النی�ريي (  مق�ول2007ما��سرتغريب احلواس 765

القورصو محمد1891-1962تطبیق قانون احلا� املدنیة يف م�طقة الق�ائل و انعاكساته �ىل املنطقة من  مق�ول2007ما��سرتمزهورة حسني احلاج 766

عومير مولود1936-1954)�شاط مجعیة العلامء املسلمني اجلزا�ریني يف فر�سا من �الل حصف امجلعیة ( مق�ول2007ما��سرتبور�ن سعید 767

بلغیت محمد �منيه من �الل النوازل الفقهیة.7ه-و6املهمشون يف الغرب إالساليم يف القرن  مق�ول2007ما��سرتزیوش سام�ة 768

شارن شاف�ةاملفكرون أ�فارقة. مق�ول2007ما��سرتتفات مسك�ة 769

م).15م-11ه)-(9ه-5السودان الغريب يف العصور الوسطى: دراسة س�یاس�یة ٕاق�صادیة، ٕاج�عیة �الل القرن ( مق�ول2007ما��سرتعبدوين حس��ة 770

حيیاوي مسعودة1939-1945ا�ندون اجلزا�ریون يف اجل�ش الفر�يس �الل احلرب العاملیة الثانیة  مق�ول2007ما��سرتع�ين ربیع 771

تويم رش�یدم1314ه/711م و 1215 ه/�612القة املغول الرصاع املس�یحي إالساليم و نتاجئها ما بني  مق�ول2007ما��سرت�ن حسني مصطفى 772

ق�ان جاملشامل افریق�ا �الل احلرب العاملیة الثانیة مق�ول2007ما��سرتعنان جامل ا��ن 773

حيیاوي مسعودة1936 - 1962امجلهریون إالس�بان يف اجلزا�ر �الل  مق�ول2007ما��سرتیلعزوز العريب 774

�ن خروف عامرالرصاع بني العلامء و مدعي الوالیة و ت�ٔثري �ىل ا�متع اجلزا�ري يف العهد احلدیث مق�ول2007ما��سرتبعارس�یة صباح 775

بوعز بودرس�يتالثورات إالس�تقاللیة يف املغرب العريب منوذ�ا ثورة الریف مق�ول2007ما��سرتبلعريب نور ا��ن 776

17 و 18مدینة اجلزا�ر �الل القرنني  مق�ول2006ما��سرتالوال�ش ف�ی�ة 777
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رحامين بلقامستطور الفكر الس�یايس مملكة هيودا من �الل العهد القدمي مق�ول2006ما��سرتاحلاج الطاهر ز�یة 778

�ن یوسف تلمسايندور املنطق�ني الثانیة والثالثة مق�ول2006ما��سرتجرد سامل 779

بورضسایة بوعزةدراسات حتلیلیة و نقدیة ل�دج من الك�ا�ت العربیة حول الثورة اجلزا�ریة مق�ول2006ما��سرتس�یاح مصطفى 780

احلیاة أ�دبیة و العلمیة ببابل و ن��وى مق�ول2006ما��سرتدمانة ٔ�محد 781

الغايل غريب1831-1840)التوسع املرصي يف بالد الشام ( مق�ول2006ما��سرتحامدي جامل 782

رحامين بلقامسالعالقات النوبیة املرصیة مق�ول2006ما��سرتشهيب مسیة 783

�ن یوسف تلمساينالص�ة ٕاماكنیات و تنظمي يف الوالیة الرابعة مق�ول2006ما��سرتتیكران ج�اليل 784

�ن یوسف تلمساينم من �الل و�ئق احملامك الرشعیة19جممتع مدینة رششال يف النصف الثاين من القرن  مق�ول2006ما��سرتحبريي �م�ة 785

�ن یوسف تلمساين1830-1962)الك�ا�ت التارخيیة اجلزا�ریة �الل الفرتة إالس�تعامریة ( مق�ول2006ما��سرتم�سموم بلقامس 786

�ن یوسف تلمساين1919-1939النخبة اجلزا�ریة املثقفة  مق�ول2006ما��سرتفشاد عطاء هللا 787

رحامين بلقامسالس�یاسة البزينطیة يف شامل ٕافریق�ا مق�ول2006ما��سرتشواريف لو�زة 788

ا�راهمي م�ايسم -18/19ه /12/13املؤسسات الثقاف�ة �قلمي توات ( ق�ل إالح�الل ) دراسة �رخيیة من �الل الو�ئق احمللیة ق مق�ول2006ما��سرتصاحل بو سلمي 789

جامل ق�ان1962ـ 1954الس�یاسة التعلميیة الفر�س�یة يف اجلزا�ر  مق�ول2006ما��سرتخ�رث خلرض 790

�ا�شة غطاس1850 -التارخي و املؤرخون اجلزا�ریون �الل العهد الع�ين و ٕاىل �ایة  مق�ول2006ما��سرترق�ة شارف 791

ف�الح محمد املصطفىاملیتريالوج�ا و املیتالورج�ا يف املغرب القدمي تو�س ، البوروق�صلیة منوذ�ا مق�ول2006ما��سرتبلجودي جودي 792

غطاس �ا�شة من �الل س�ی�الت احملامك ال�رشیعیة1972-1854املصاهرات مبجمتع مدینة اجلزا�ر  مق�ول2006ما��سرتمعریو جویدة 793



املؤلف
AUTEUR

TITREمد�ر البحث                  -               العنوان
Directeur

de Recherche 

الشهادة احملرضة
DIPLOME

س�نة املناقشة
DATE

وضعیة
STATUT

Département d'Histoire قسم التارخي
الرمق
N°

بلغیت محمد �منيا�ا�ات و أ�وبئة �ملغرب أ�وسط يف العمر الز�ين مق�ول2006ما��سرتمزدور مسیة 794

بومعران سام�ةم)13م-11إالقطاع يف أ�ندلس من القرن اخلامس الهجري ٕاىل السابع الهجري ( مق�ول2006ما��سرتبل�اح نعمية 795

عومير مولود�ش�ٔة �امعة اجلزا�ر بني أ�هداف إالس�تعامریة و �كو�ن الطلبة املسلمني (اجلزا�ر�ن) مق�ول2006ما��سرتالعكروت مخی� 796

رحامين بلقامسمملكة الفساس�نة مق�ول2006ما��سرت�راكن هاجر 797

حيیاوي مسعودة1954-1962حرب املدن منوذج مدینة اجلزا�ر من س�نة  مق�ول2006ما��سرتلر�س ن��� 798

�ن یوسف تلمساينم19م و 18الب��ة إالج�عیة و إالق�صادیة من �الل تقار�ر أ��انب يف القرنني  مق�ول2006ما��سرتحساين ع�ن 799

م�ارصیة یوسفاجلامع أ�عظم �جلزا�ر العامصة من �الل و�ئق الوقف - دراسة ٕاج�عیة ٕاق�صادیة وثقاف�ة مق�ول2006ما��سرتبومحوش نعمية 800

ٔ�بو القامس سعد هللا1939ـ1927مجعیة طلبة شامل افریق�ا و دورها يف احلركة الوطنیة اجلزا�ریة  مق�ول2006ما��سرتم�اد رش�ید 801

شارن شاف�ةس�یاسة الرومان يف موریتانیا الق�رصیة �الل العهد إالمرباطوریة أ��ىل مق�ول2006ما��سرتعكوش سام�ة 802

رحامين بلقامس ق م ٕاىل ظهور إالسالم1300احلیاة ا�ی��ة يف ا�مين القدمي من  مق�ول2006ما��سرتحسنني جنیة 803

�ن معرية محمد ه5طبنة و دورها احلضاري من الف�ح إالساليم حىت القرن اخلامس الهجري  مق�ول2006ما��سرتقراوي عبد النور 804

عومير مولود1930-1954دور احلركة الكشف�ة الوطنیة اجلزا�ریة  مق�ول2006ما��سرتتو�يس عبد الرمحن 805

عومير مولوداجلزا�ر و اجلامعة إالسالم�ة مق�ول2006ما��سرتدراوي محمد 806

�الل �بري �ا�ٔ��ر املوايل يف بغداد يف احلیاة العلمیة يف العرص العبايس أ�ول مق�ول2006ما��سرتموهويب نور ا��ن 807

قشاعي ف� املولودةاجلالیة أ�ندلس�یة يف مدینة اجلزا�ر ٔ�ثناء العهد الع�ين من �الل و�ئق الٔ�رش�یف الوطين
موساوي

طيب �دیة
ما��سرت

2006

مق�ول 808

الغايل غريبالتنظ�ت الع�نیة و �ٓ�رها يف الوال�ت العربیة الشام والعراق مق�ول2006ما��سرتبعیو �انیة 809



املؤلف
AUTEUR

TITREمد�ر البحث                  -               العنوان
Directeur

de Recherche 

الشهادة احملرضة
DIPLOME

س�نة املناقشة
DATE

وضعیة
STATUT

Département d'Histoire قسم التارخي
الرمق
N°

مق�ول2006ما��سرتحيیاوي مسعودةمك�ب حتر�ر املغرب العريب و دوره يف دمع قضا� التحرر يف ب�ان املغرب العريب 810

تلمساين رش�ید1860-1914)املنظومة التعلميیة و وسائلها الرتبویة �لطریقة الرحامنیة (زاویة الهامل منوذ�ا  مق�ول2006ما��سرتبو�س�یة محمود 811

شارن شاف�ةمظاهر من الت�ٔثري القرطا� يف نوم�د�: ا�لغة، ا��نة،الزرا�ة من القرن اخلامس ٕاىل القرن الثاين ق�ل املیالد. مق�ول2006ما��سرتبومعقل موالي احلاج ٔ�محد 812

مق�ول2006ما��سرتمریقي ٔ�بو �كر ق.م.30 ق.م حىت 323جوانب من احلضارة املرصیة يف الفرتة ما بني  813

رافعي �ش�یدةفن احلرب �ملغرب إالساليم و ٔ��رها �ىل الفقه و ال�رشیع من عهد أ��الیة ٕاىل هنایة املرابطني. مق�ول2006ما��سرتمعزوز �يل 814

بومعران سام�ةم11-12ه/ 5- 6السلطة العلمیة �ٔ�ندلس يف عرص املرابیطن ق مق�ول2006ما��سرتهارون فاطمية 815

بورضسایة بوعزةالقضیة اجلزا�ریة يف أ�رش�یف الوطين. مق�ول2006ما��سرتعبد املا� ٔ�محد 816

حيیاوي مسعودةإالق�صاد إالس�تعامري الفر�يس يف اجلزا�ر من �الل حركة املوا� اجلزا�ریة. مق�ول2006ما��سرتحراكت محمد 817

بوعزة بورضسایة1956/1962العالقات التارخيیة �لوالیة الرابعة الهیئات و الهیئات التابعة �لثورة بني س�يت  مق�ول2006ما��سرتمحمد بومحوم 818

دور الفقهاء يف احلیاة الس�یاس�یة و العسكریة يف املرشق إالساليم من القرن أ�ول ٕاىل القرن الثالت �لهجرة مظاهر
 و �ٓ�ر

دیلمي زهري
ما��سرت

2006

مق�ول 819

بوعزة بورضسایة1899-1932موریتانیا و إالس�تعامر الفر�يس  مق�ول2006ما��سرت�ن س�یدٔ�محد ٔ�دب 820

ق�ان جاملمؤمتر طرابلس مق�ول2006ما��سرتبوس�باعي فوزیة 821

رحامين بلقامستطور الفكر القانوين و ث�ٔترياته يف واقع احلیاة إالج�عیة و إالق�صادیة يف بالد ا�هنر�ن مق�ول2006ما��سرتثلیجي ٔ�محد 822

موساوي ف�املؤسسة العسكریة �ارج الثك�ات - مسامهة اجل�ش إال�كشاري يف الوقف مبدینة اجلزا�ر �الل العهد الع�ين مق�ول2006ما��سرتٔ�مري یوسف 823

�الل �بري �ا� ه5-7دور العامل الس�یايس يف ٕان�شار املذهب أ�شعري و س�یادته يف املرشق إالساليم و مغربه ق  مق�ول2006ما��سرتمعزاوي مصطفى 824

ٔ�بو معران سام�ة م1261 م -�1204شلك اململكة الالتی��ة يف القسطنطی��ة  مق�ول2006ما��سرتبل�ري �س�مية 825
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ٔ�بو معران سام�ة1013 - 1086)ه / 422 - 479احلیاة الفكریة يف رسقسطة �الل عهد ملوك الطوائف يف أ�ندلس (  مق�ول2006ما��سرت�ابد فطمية 826

ٔ�بومعران سام�ةم من �الل املصادر العربیة و الالتی��ة1118 م - 1099 ه / 538ه - 493اململكة الالتی��ة يف ب�ت املقدس من  مق�ول2006ما��سرتٔ�زرار لی� 827

احلیاوي مرابط مسعودة1946/1956حزب الشورى و إالس�تقالل ( املغرب أ�قىص )  مق�ول2006ما��سرتحواس محمد 828

بورضسایة بوعزة1916-1958احلركة إالصالح�ة يف اجلنوب اجلزا�ري أ�غواط منود�ا  مق�ول2006ما��سرت�الم حسني 829

مق�ول2006ما��سرتصغري مرمي27-55مجعیة الطلبة املسلمني لشامل ٕافریق�ا و مسامههتا يف احلركة الوطنیة اجلزا�ریة  830

شارن شاف�ةال�رشیع يف بالد الرافد�ن ( محورايب) مق�ول2006ما��سرت�ازیة فراح 831

حيیاوي مسعودة اجلزا�ر و تو�س منود�ا1962 و 1945احلركة النقابیة يف املغرب العريب بني  مق�ول2006ما��سرت�ٓیت مدور محمود 832

رحامين ٔ�محددو� أ�نباط و دورها يف ش�به اجلز�رة العربیة مق�ول2006ما��سرتبعیط�ش عبد امحلید 833

�ن یوسف تلمساين1954-1962أ�زمات الس�یاس�یة و العسكریة يف الوالیة الرابعة التارخيیة �الل الثورة التحر�ریة  مق�ول2006ما��سرتش�بوط سعاد ميینة 834

بورضسایة بوعزة1956 - 1958الس�یاسة إالس�تعامریة يف اجلزا�ر و انعاكساهتا �ىل الثورة  مق�ول2006ما��سرتطاس ا�راهمي 835

عومير مولودمن �الل الشهاب1925-1939احلیاة الس�یاس�یة و الثقاف�ة يف اجلزا�ر بني  مق�ول2006ما��سرتبودیغة سعید 836

غطاس �ا�شةاملؤسسة العسكریة مبدینة اجلزا�ر ٔ�ثناء العهد الع�ين -دراسة ٕاق�صادیة ٕاج�عیة من �الل جسالت احملامك الرشعیة مق�ول2006ما��سرتمعریوي فهمية 837

�ن یوسف تلمساينLa dépeche quotidienne ,le jornale d'Algérieتطور الثورة اجلزا�ریة من �الل جریديت :  مق�ول2006ما��سرتعبد �وي ن��� 838

�ن یوسف تلمساينالقضا� الوطنیة من �الل جریدة املنار مق�ول2006ما��سرتوایل عبد العز�ز 839

�ن معرية هواري�ربیة احلیوا�ت يف املغرب إالساليم من الف�ح حيت سقوط دو� املو�د�ن مق�ول2006ما��سرتهواري موىس 840

الزبريي محمد العريب املسار و الفكر1950/1954احلركة الوطنیة اجلزا�ریة  مق�ول2005ما��سرتبو�لیدة ميینة 841
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شارن شاف�ةأ�ساقفة أ�فارقة مق�ول2005ما��سرت�ش�ش محمد 842

�ن معرية محمدالهند و الصني من �الل الر�ا� املسلمني يف القرن الرابع ٕاىل السادس الهجري مق�ول2005ما��سرت��ساين شف�قة 843

لعرج عبد العز�ز م9-10ال�شاط الزراعي الرعوي يف ٕافریق�ة �الل القرنني الثالث و الرابع الهجریني  مق�ول2005ما��سرت�ر�ر �يل امحد �يل 844

ح�ايس شاوش1830 - 1900ا�ندون اجلزا�ریون يف اجل�ش الفر�يس  مق�ول2005ما��سرتجباوي محمد 845

�ن خروف عامره16 ه/10حركة التصوف يف اجلزا�ر القرن  مق�ول2005ما��سرتبعارس�یة صباح 846

مق�ول2005ما��سرتشاوش ح�ايسف�درالیة جهبة التحر�ر الوطين يف املغرب أ�قىص 847

ٔ�ورفيل محمد اخلريالتفا�ل احلضاري يف شامل ٕافریق�ا �الل الفرتة ا�لی��ة البونیق�ة مق�ول2005ما��سرت�ابد مجی� 848

رحامين ٔ�محدتطور ٔ�وضاع لی��ا إالداریة و إالق�صادیة و إالج�عیة حتت إالح�الل الروماين مق�ول2005ما��سرت�ك�الني محمد 849

حيیاوي مسعودة1955-1962موقف جم� الفكر التو�س�یة من الثورة اجلزا�ریة  مق�ول2005ما��سرت�الوي السعید 850

ش�ن�يت محمد ال�شريثورة العامرنة ا�ی��ة مق�ول2005ما��سرتس�یا� مسعود 851

ف�الين عبد العز�زم دراسة س�یاس�یة و معرانیة و اج�عیة و ثقاف�ة13-16ه 7-10قس�نطینة بني ق مق�ول2005ما��سرتتو�سم محمد 852

ف�الين عبد العز�ز1939-1962دور املهاجر�ن اجلزا�ریني �ملغرب �قىص يف احلركة الوطنیة  مق�ول2005ما��سرتس�ید �يل امحد مسعود 853

�ن خروف عامرم1792-1865الرضائب يف اجلزا�ر  مق�ول2005ما��سرتدحامين توف�ق 854

1948 - �1988القات الكفاح و التضامن بني فلسطني و اجلزا�ر  عرار عبد العز�ز ٔ�مني
موىس

ما��سرت
2005

مق�ول 855

لعرج عبد العز�زجوانب من احلیاة إالق�صادیة و الفكریة املغرب إالساليم من �الل نوازل املازوين مق�ول2005ما��سرت�اج ��ىس ٕالیاس 856

ح�ايس شاوش1954 -1956ٕاشاكلیة توسع الثورة اجلزا�ریة  مق�ول2005ما��سرتق�دل جامل 857
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حساين خمتارٔ�وقاف أ�ندلسني يف مدینة اجلزا�ر و ضواحهيا �الل العهد الع�ين مق�ول2005ما��سرتبلحوص ا�را� 858

م�ارصیة یوسفدور املهاجر�ن يف تو�س من �الل ٔ�رش�یف الودادیة اجلزا�ریة يف تو�س و الوزارة أ�وىل مق�ول2004ما��سرت�ن �ابو ٔ�محد 859

ح�ايس شاوش19 - �20رخي م�طقة سطیف ق  مق�ول2004ما��سرتش�تواح حكمية 860

م�ارصیة یوسف1830-1962التعلمي يف اجلزا�ر  مق�ول2004ما��سرت�الل محمد 861

ش�ن�يت محمد ال�شري م250 - 500حضارة ٔ�ملانیا �ش�ٔهتا و تطورها  مق�ول2004ما��سرتبورين دلی� 862

مق�ول2004ما��سرتبلقامسي بو�الم1956 -1962الثورة اجلزا�ریة من �الل حمارض جملسها الوطين  863

م�ارصیة یوسف1954 / 1962ال�شاط اخلار� الثورة اجلزا�ریة  مق�ول2004ما��سرتبورضبة معر 864

غطاس �ا�شة17 / 18أ�موي املغاربة يف ٕایطالیا من �الل الو�ئق يف القرنني  مق�ول2004ما��سرتسعیود ا�راهمي 865

غطاس �ا�شة1789-1808العالقات الع�نیة الفر�س�یة يف عهد السلطان سلمي الثالث  مق�ول2004ما��سرتحس�نة كامل 866

م�ايس ا�راهمياجلالیة اجلزا�ریة يف تو�س - السوافة منود�ا مق�ول2004ما��سرتمدیين �شري 867

�اج�ات عبد امحلیدالعالقات الثقاف�ة بني املغرب إالساليم و املرشق العريب - مرص و بالد الشام مق�ول2004ما��سرتعیفه احلاج 868

�ن خروف عامرالس�یاسة �م�یة �لحمك الع�ين يف اجلزا�ر مق�ول2004ما��سرتبعنون امحد 869

سعد هللا ٔ�بو القامس�ح�الل الفر�يس ملدینة تقرت مق�ول2004ما��سرتشافو رضوان 870

سعد هللا ٔ�بو القامسح�اة و اعامل توماس اسامعیل اور�ن مق�ول2004ما��سرتعبید مصطفى 871

�ن سلطان عامر1954 -1962العمل ا�یبلومايس جلهبة التحر�ر الوطين  مق�ول2004ما��سرتسعیود ٔ�محد 872

الزبريي محمد العريب1919 - 1946احلراكت الس�یاس�یة و النقابیة الفر�س�یة  مق�ول2004ما��سرتبدیدة لزهر 873



املؤلف
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رحامين بلقامسس�یاسة بزينطة يف الرشق �دىن القدمي مق�ول2004ما��سرترمضان ام الهاين 874

م�ارصیة یوسفموقف احلركة �صالح�ة من ا�و� الع�نیة محمد رضا رش�ید رضا منوذ�ا مق�ول2004ما��سرت�ن �لول هزريش 875

مق�ول2004ما��سرتتطور الثورة التحر�ریة اجلزا�ریة من �الل الص�افة العربیة 876

رحامين بلقامسإالس��طان إالفریقي يف الیو�ن الكربى مق�ول2004ما��سرتمسعي عبد احلق 877

1900 - 1954ا�لويب الكولونیايل و دوره يف صیا�ة القرار الس�یايس و إالق�صادي يف اجلزا�ر ما بني  مق�ول2004ما��سرتتوايت دحامن 878

البعد الرو� �لحوارض إالسالم�ة و ٔ��ره �ىل املؤسسات الثقاف�ة ف� وراء الصحراء : قورارة - توات - یتدلكت
 م15-19

بلقامسي بو�الم دیوب محمد
ما��سرت

2004

مق�ول 879

حيیاوي مسعودة1954 - 1962دور م�طقة الصحراء يف الثورة اجلزا�ریة  مق�ول2004ما��سرت�ن حرز هللا شارف 880

مق�ول2004ما��سرتحيیاوي مسعودة1954 - 1962ا�مع املرصي الثورة اجلزا�ریة  881

غطاس �ا�شةم19م و بدا�ت 18ا�متع و السلطة ا�ی��ة - دراسة هیئة ا�لس العلمي من �الل جسالت احملامك الرشعیة  مق�ول2004ما��سرتمحيص لطیفة 882

شاوش ح�ايسیوسف �ن �دة - مسرية نظال مق�ول2004ما��سرت�یت قايس ٕالیاس 883

غطاس �ا�شة1699 - 1703احلیاة الیوم�ة يف مدینة اجلزا�ر  مق�ول2004ما��سرتٔ�قران لیىل 884

دور أ�سطول املغريب يف احلركة الت�اریة و ال�شاط احلريب يف الفرتة املمتدة من عهد املو�د�ن ٕاىل القدوم الع�ين
�لبالد املغرب

معروف حفصة
ما��سرت

2004

مق�ول 885

لعرج عبد العز�زم )13- 14 ه ( 8 و 7الهجرات أ�ندلس�یة و ىثارها �ىل بالد املغرب أ�دىن و أ�وسط �الل القرن  مق�ول2004ما��سرت�ر�ر �ىل 886

�ن خروف عامراحلیاة الفكریة يف م�طقة الق�ائل ٔ�ثناء العهد مق�ول2004ما��سرت�ٓیت سويك حمند ٔ�لكي 887

الزبريي محمد العريب1962 ٕاىل 1830فكرة الرب�ریة يف اجلزا�ر ظهورها و تطورها من س�نة  مق�ول2004ما��سرتبدیدة لزهر 888
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�ن خروف عامراحلیاة إالق�صادیة و �ج�عیة و الثقاف�ة يف مدینة �دامس و دورها يف التواصل مع مدن ج�وب الصحراء مق�ول2004ما��سرتمحمد معر مروان 889

زوزو عبد امحلید1930 -1954حماوالت توح�د العمل الس�یايس �لحركة الوطنیة اجلزا�ریة  مق�ول2004ما��سرتسلیج كامل 890

لعرج عبد العز�ز1835 - 1942أ�وقاف إالسالم�ة يف لی��ا �الل العهد الع�ين و إالیطايل  مق�ول2004ما��سرتقدارة فاحت 891

شارن شاف�ةالعلوم عند الفراعنة مق�ول2004ما��سرتبودیف فریدة 892

ٔ�بو القامس سعد هللا1917 - 1954دور الطلبة اجلزا�ریة الزیتونیني يف احلركة الوطنیة  مق�ول2004ما��سرت�ن حراث �ىل 893

دراسة �رخي القدمي من �الل كتا�ت ا�ن ��ون مق�ول2004ما��سرتعبوح زهیة 894

غطاس �ا�شةم1830 -1817التوسع الفر�يس يف م�طقة الق�ائل  مق�ول2004ما��سرتق�وش رزیقة 895

بلغیت محمد �منيالتصوف ب الغرب إالساليم يف عرصي املرابطني و املو�د�ن مق�ول2004ما��سرتملیاين زی�ب 896

حساين خمتارحتق�ق خمطوط بعنوان امجلان يف خمترص ٔ�خ�ار الزمان مق�ول2004ما��سرتحصبایة محمد 897

بلغیت محمد �منيمدینة املریة يف أ�ندلس - دراسة ٕاج�عیة و ٕاق�صادیة يف عهد املرابطني مق�ول2004ما��سرتريق ربیع 898

مق�ول2004ما��سرتزمويش محمد الصاحل ٔ�نور ق�ل املیالد3320 -1025العالقات املرصیة - ا�لی��ة ( مرص - لی��ا ) ا�ی��ة  899

لعرج عبد العز�زمظاهر احلیاة إالج�عیة يف الغرب الوس�یط إالساليم يف عهد املو�د�ن مق�ول2004ما��سرترشيق نوارة 900

الغطاس �ا�شة: دراسة نظام احلمك يف دوا�ل البالد1860 حىت 1559حم� الش�تاء و الصیف يف إال�� التو�س�یة من  مق�ول2003ما��سرتعز�زي محمد احلب�ب 901

شاوش ح�ايس1934 - 1956احلزب احلر ا�س�توري التو�يس  مق�ول2003ما��سرتعق�ب محمد سعید 902

أ�عرج عبد العز�زم1269-1465ه / 668-869احلیاة �ق�صادیة يف دو� بين مر�ن  مق�ول2003ما��سرتالقرقوطي معمر 903

شاوش ح�ايس1835-1911)�ش�ٔة الربید و تطوره يف لی��ا �الل العهد الع�ين الثاين ( املدين سعید احلاج معر
املدين

ما��سرت
2003

مق�ول 904
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حيیاوي مسعودة1956 - 1962التنظمي الس�یايس و العسكري �لوالیة الرابعة �الل  مق�ول2003ما��سرتبومحوم امحمد 905

ق�ان جاملدور ٔ�محد �ن ب� يف حركة التضامن إالفریقي من ٔ��ل تصف�ة إالس�تعامر و م�اهضة العوملة مق�ول2003ما��سرتبلعالیة م�لود 906

اجلغراف�ون و الر�ا� العرب املسلمون و ٔ�مهیة مؤلفاهتم يف كتابة �رخي لی��ا إالق�صادي و إالج�عي �الل الفرتة من
القرن الثالث جهري ٕاىل القرن الثامن الهجري

�ن قربة صاحل طروم �شري امحد
ما��سرت

2003

مق�ول 907

الر�ا� العرب و أ�روبیون و دورمه يف كتابة �رخي لی��ا إالج�عي و الثقايف و ا�یين �الل القرنني الثامن عرش و
1800-1911التاسع عرش املیالدیني 

م�ايس ا�راهمي �يل مف�اح ا�راهمي م�صور
ما��سرت

2003

مق�ول 908

حساين خمتارإالسهامات احلضاریة املرٔ�ة أ�ندلس�یة من عهد ا�و� أ�مویة ٕاىل �ایة سقوط غر�طة مق�ول2003ما��سرتمحیدي ملیكة 909

مق�ول2003ما��سرتا�تار ع�ن محمد السوري م1835 - 1911أ�وضاع إالق�صادیة يف وا�ات فرتات إالح�الل العهد الع�ين الثاين  910

غطاس �ا�شة1659-1671اجلزا�ر يف فرتة ا�ٓغوات:  مق�ول2003ما��سرتحمرز ٔ�مني 911

�ن خروف عامر1792 - 1832القوى احمللیة يف �ی� الغرب  مق�ول2003ما��سرتطاليب معمر مسرية 912

�ن خروف عامر1882-1954جممتع وادي سوف من إالح�الل الفر�يس ٕاىل بدایة الثورة التحر�ریة  مق�ول2003ما��سرتغنا�زیة �يل 913

سعد هللا ٔ�بو القامس1830 - 1860أ�وضاع الصحیة �لجزا�ریني يف العهد إالس�تعامري  مق�ول2003ما��سرت�ن سامل ٔ�محد 914

�ن خروف عامرا�ر �ح�الل �س�باين �ىل اجلزا�ر مق�ول2003ما��سرتفاك�ر عبد القادر 915

الش�ن�يت محمد �شري ق م)63-96املؤ�رات العلمیة بني احلضارة إالغریق�ة و ا�لی��ة يف الفرتة ما بني ( مق�ول2003ما��سرتسامل محمد امحمد 916

حساين خمتارحولیات املدن الش�نق�طیة دراسة يف املادة و املهنج و� محمد عبد هللا محمد
أ�مني

ما��سرت
2003

مق�ول 917

حيیاوي مسعودة1947 ٕاىل 1897العالقات الفر�س�یة الصهیونیة من  مق�ول2003ما��سرتح�اط �س�مية 918
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ح�اين خمتار م12-15مساهامت املغاربة يف املرشق إالساليم العريب من القرن السادس ٕاىل التاسع الهجري  مق�ول2003ما��سرتاحلاج عیفة 919

ح�ايس شاوش1902 - 1962القضا� الوطنیة و العربیة و إالسالم�ة من م�ظور ٔ�عیان مزاب  مق�ول2003ما��سرتاحلاج موىس �ن معر 920

دور زواوة ( الزاو� ) يف احلیاة الثقاف�ة و الفكریة �ملغرب أ�وسط و ٕاسهاماهتا يف املرشق و أ�ندلس ما بني القرنني
 ه 6 - 8

ف�اليل عبد العز�ز نوار �لفات مف�اح
ما��سرت

2003

مق�ول 921

ح�ايس شاوش1948-1967العالقات أ�ردنیة إالرسائیلیة  مق�ول2003ما��سرتنور فاطمة الزهراء 922

�ن خروف عامر1954-1962دور ا�ا�رات ( املصاحل الرسیة ) اجلزا�ریة يف الثورة التحر�ریة  مق�ول2003ما��سرتشويق عبد الكرمي 923

أ�سواق يف املغرب إالساليم من القرن الرابع الهجري ٕاىل القرن السابع الهجري مق�ول2003ما��سرتمعريوش تعمية 924

ح�ايس شاوشالثورة اجلزا�ریة �ملنطقة الثالثة من الوالیة السادسة التارخيیة مق�ول2003ما��سرتقط حيي 925

شاوش ح�ايسالفضیل الورتالين يف �وده يف ا�فاع عن القضیة اجلزا�ریة و قضا� التحرر يف العامل مق�ول2003ما��سرتایت بعز�ز عبد النور 926

ح�ايس1871-1914الس�یاسة إالس�تعامریة الفر�س�یة يف م�طقة الق�ائل و موقف الساكن مهنا  مق�ول2002ما��سرتسعیدي مز�ن 927

حساين خمتار م12-13 ه /6-7دور أ�ندلس�یون يف احلیاة الفكریة و ت�ٔثرياهتم يف بالد املرشق إالساليم �الل القرنني  مق�ول2002ما��سرتقامل ٔ�معر 928

حمب ا��ن اخلطیب و قضا� عرصه مق�ول2002ما��سرتمحمد الرشیف حسني 929

شاوش ح�ايس1905-1945املس�ٔ� ا�ی��ة إالسالم�ة يف اجلزا�ر املس�تعمرة  مق�ول2002ما��سرتبوق�اين ٔ�محد 930

لعرج عبد العز�زجتارة املسلمني مع الهند الصیين �الل القرن الرابع الهجري مق�ول2002ما��سرت�ن جمدوب جامل 931

�ن قربة صاحلاملؤسسات إالس�شفائیة و العلمیة �لغرب �ساليم ابتداءا من اخلالفة املو�دیة حىت هنایة دو� بين مر�ن مق�ول2002ما��سرتمدين حوریة 932

بوعزة بورضسایةاحلركة السو�س�یة و دورها يف الكفاح املغاريب مق�ول2001ما��سرتسعود د�دي 933

حيیاوي مسعودةدور اجلزا�ریون يف اجل�ش الفر�يس �الل احلرب العاملیة الثانیة مق�ول2001ما��سرتربیع ع�ين 934
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بلقامس رحامينالهجرات ا�مينیة ( ج�وب ش�به اجلز�رة العربیة ) حنو الرشق إالفریقي ( عقد �شري منوذ�ا ) - مق�ول2001ما��سرت�ن توف�ق بومد�ن 935

�ن یوسف تلمساين1830.امحل� الفر�س�یة �ىل اجلزا�ر  مق�ول2001ما��سرتطوطاي �رمية 936

�دیة طرشون م16 هـ / 10ال�شاط الت�اري يف بالد الشام �الل القرن  م�اقشةما��سرت��س�یوي مجی� 937

طرشون �دیةنظام احلمك و إالدارة الع�نیة يف بالد الشام يف القرنني السادس عرش و السابع عرش املیالدیني م�اقشةما��سرتزبريي بومد�ن 938

الغايل غريبم1798 -1848هيود مرص  م�اقشةما��سرتمراح الهادي 939

م من �الل كتاب : جعائب ا�ٓ�ر19م ٕاىل بدایة القرن 17ٔ�وضاع مرص الس�یاس�یة و �ج�عیة من ٔ�واخر القرن 
يف الرتامج و أ�خ�ار

غريب الغايل قامل م�اركة
م�اقشةما��سرت 940

محوم توف�قالعادات و الطقوس ا�ی��ة يف الفرتة ا�لی��ة البونیة م�اقشةما��سرتع�ن ، لیندة 941

�شاري �ن معرية لطیفةرهبان ؤ�د�رة ٔ�ورو� الغربیة من القرن الرابع املیالدي ٕاىل هنایة العصور الوسطى م�اقشةما��سرت�ن ریة ملیكة 942

بوعزة بورضسایة1945-1962)النضال الس�یايس والكفاح العسكري �ٓلكي مقران ( م�اقشةما��سرت�شادي هالل 943

صا�ر �ا� رشیف ) : دراسة �ل�انب �ق�صادي1571 - 1604مملكة الاكمن - �رنو يف عهد السلطان ٕادر�س ٔ�لوما (  م�اقشةما��سرتلعريب جحی� 944

ق�ان، جامل1900 - 1925مظاهر �صالح ا�یين و�ج�عي والرتبوي يف اجلزا�ر من �الل �ود الرواد املصل�ني :  م�اقشةما��سرت�ن �دة، عبد ا�ید 945

سعیدوين، �رص ا��ن1771 - 1837النظام الرضیيب �لریف القس�نطیين اواخر العهد الع�ين  موساوي ( زو�ة قشاي
)، ف�

م�اقشةما��سرت 946

صا�ر رشیف �ا�1895 - 1970)ا�ور �ق�صادي والس�یايس �لطریقة املریدیة يف الس�نغال (  م�اقشةما��سرتبومد�ن �ا�شة 947

�ا� صا�ر رشیفم : دراسة لٔ�بعاد الس�یاس�یة والعسكریة1920م ٕاىل 1900ثورة محمد �ن عبد هللا حسن �لصومال من  م�اقشةما��سرتهدا� محمد 948

حيیاوي مسعودة م1946 ٕاىل �ایة �1938شاط احلركة الوطنیة ٔ�ثناء احلرب العاملیة الثانیة ما بني  م�اقشةما��سرتم�اريك معر 949
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�رلیل عبد القادر1954-1995مواقف فرا�سوا م�رتان من اجلزا�ر  م�اقشةما��سرتالطیب عبدو 950

مظاهر الت�ٔثري احلضاري الف�نیقي يف الضفة الشاملیة الغربیة حلوض البحر أ�بیض املتوسط : جزر صقلیة، رسدی��ا و
 ق.م)1200-550 البلیار منوذ�ا ( 

شارن شاف�ة حامدي مسري
م�اقشةما��سرت 951

صا�ر �ا� رشیفم19احلیاة �ج�عیة عند ق�ائل الهوسا ب���ري� �الل القرن التاسع عرش  م�اقشةما��سرتهابة �دجية 952

ق�ان، جامل1826 - 1848 )احلاج امحد �ي : ر�ل دو� ومقاوم (  م�اقشةما��سرتبوضؤ�سة، بوعزة 953

�اج�ات، عبد امحلیدا�هيود يف املغرب �ساليم : من الف�ح اىل سقوط دو� املو�د�ن م�اقشةما��سرت�واين، مسعود 954

ٔ�یت اعامرة لو�زة285-304إالصال�ات إالداریة و العسكریة لٔ�مرباطور دقلیانوس يف افریق�ا : م�اقشةما��سرتمصباح �ا�شة 955

رشیفي ٔ�محدا�و� الغوریة يف املرشق وحضارهتا م�اقشةما��سرتجعرين معمر 956

طرشون �دیةم18 ٕاىل القرن 16قاف� احلج املرصیة ٕا�ن العهد الع�ين من القرن  م�اقشةما��سرتفر�ات الاكم� 957

مهننتل �یدةحركة �س�تطان الروماين يف موریطانیا الق�رصیة �الل العهد إالمرباطوري أ�ول م�اقشةما��سرتبوز�ري ، �س��ة 958

د.ٔ�محد رضوان رشف1938.م-1352-1357/1933قضا� املرشق العريب من �الل جریدة أ�مة ٔ�يب الیقظان ه
ا��ن

�ريي الرزيق
م�اقشةما��سرت 959

صا�ر �ا� الرشیف1948-�1985القات ٕارسائیل بدول غرب ٕافریق�ا :  م�اقشةما��سرتدرار�ة صربینة 960

ن��� عبد الشكورم1295-1304هـ / 694-703ٕایل�انیة مغول ٕا�ران يف عهد السلطان محمود �ازان :  م�اقشةما��سرتخبیيت محمد 961

تلمساين �ن یوسف م)1808 - 1839ا�و� الع�نیة يف عهد السلطان محمود الثاين ومس�ٔ� ٕاح�الل اجلزا�ر (  م�اقشةما��سرتم�صور حكمية 962

ن��� عبد الشكورم)1313-1341هـ/712-742العرص ا�هيب ملغول الق�ی� ا�هبیة(الق��اق) يف عهد محمد ٔ�وزبك �ان( م�اقشةما��سرت�ن سعید جامل ا��ن 963
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هـ92أ�دوار العسكریة والس�یاس�یة �لرب�ر �ٔ�ندلس من الف�ح حىت سقوط اخلالفة أ�مویة : (
م)1031هـ-422م--711

بومعران سام�ة �رود محمد حكمي
م�اقشةما��سرت 964

لق�ال، موىس م.1154 و 1017العالقات اخلارج�ة �و� النورمان يف ج�وب ایطالیا وصقلیة ما بني  م�اقشةما��سرتتويم، رش�ید 965

ش�ن�يت، محمد ال�شريالتوطني الت�اري بني ایطالیا واملغرب القدمي �الل العهد �مرباطوري �ول : القرن �ول - القرن الثالث م�اقشةما��سرتمسعودي، اس�یا 966

م�صف �اكي م تزنانیا منوذ�ا1888-1907املقاومة �فریق�ة �لتوا�د أ�مرب�يل أ�ملاين يف رشق افریق�ا من  م�اقشةما��سرتزواوي مراد 967

ٔ�بو القامس سعد هللامرشوع تولیة أ�مري عبد القادر �ىل بالد الشام م�اقشةما��سرتبو�ش�شة عبد القادر 968

لق�ال، موىسنظام العزابة ودوره يف احلیاة �ج�عیة والثقاف�ة بوادي مزياب م�اقشةما��سرتصاحل �ن معر، اساموي 969

تلمساين �ن یوسف م1881م-1857النفوذ أ�ورويب يف تو�س بني  م�اقشةما��سرتحصراوي نور ا��ن 970

�اج�ات، عبد امحلیدالربط �ملغرب �ساليم ودورها يف عرصي املرابطني واملو�د�ن م�اقشةما��سرتبلغیث، محمد �مني 971

سام�ة ٔ�بومعرانم1238-1492هـ/635-897مملكة بين أ�محر يف أ�ندلس و�القهتا �ملام� املس�یحیة م�اقشةما��سرتمجیات ٔ�محد 972

حوتیة محمد م1899-1920ثورة محمد عبد هللا حسن يف الصومال  م�اقشةما��سرت�یل سل�ن 973

م�صف �اكي1882-1890التنافس �س�تعامري أ�جنلو- ٔ�ملاين يف رشق افریق�ا  م�اقشةما��سرتمعريي عبد القادر 974

عبد الشكور ن���م)1341م - 1227هـ / 742هـ - 624العالقات اخلارج�ة ملغول الق�ی� ا�هبیة مع القوى الس�یاس�یة املعارصة ( م�اقشةما��سرتبريي مرمي 975

لق�ال، موىسدور ارسة الربامكة يف �رخي اخلالفة العباس�یة م�اقشةما��سرت�شار، قویدر 976

�ن یوسف تلمساينأ�وضاع الس�یاس�یة ��و� املهدیة يف عهد اخللیفة عبد هللا التعا�يش م�اقشةما��سرتعطیات ال�شري 977

�شاري محمد احلب�بالزرا�ة يف نوم�د� يف الفرة الرومانیة م�اقشةما��سرتهالیت صلی�ة 978

محمد احلب�ب �شاريمظاهر ا��نة الرومانیة يف بالد املغرب القدمي م�اقشةما��سرت�ين جمید 979
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حيیاوي مسعودة من �الل جم� اجل�ش19965-1978التحوالت الكربى يف اجلزا�ر  م�اقشةما��سرترم�تة عبد الغين 980

بوعزة بورضسایة1961-1962اجلهبة اجلزا�ریة �لعمل ا�ميقراطي  م�اقشةما��سرتعبد الس�تار حسني 981

حوتیة محمدم1591م/1493احلیاة الثقاف�ة يف مملكة س�نغاي �ىل عهد أ�سكني  م�اقشةما��سرتلعامري مزرقالل 982

عبد العز�ز بوكنةهـ1268-666هـ/491م-1098العالقات اخلارج�ة ٕالمارة ٔ�نطا�یة الصلی��ة م�اقشةما��سرت�ن مسعود مربوك 983

سام�ة بومعرانم1233م-1156هـ/631هـ-541بنو �انیة وت�ٔثريمه يف التوازن بني �دويت املتوسط يف الغرب إالساليم م�اقشةما��سرتنویقة عبد الرمحن 984

ٔ�محد رضوان رشف ا��ن1962-1978العالقات اجلزا�ریة املرصیة م�اقشةما��سرت�ن عبد عبد الرحامن هشام 985

سعد هللا، ايب القامس ه.1290 - 1311 م. / 1873 - 1894املغرب �قىص يف عهد السلطان احلسن �ول :  م�اقشةما��سرتمعر�ش، محمد العريب 986

�القة إالفرجن �ملسلمني يف أ�ندلس م�ذ بدایة الف�ح إالساليم جلنوب �ا� ٕاىل ٔ�واخر القرن الرابع الهجري /
العارش املیالدي

بوكنة عبد العز�ز �ن معمر محمد أ�مني
م�اقشةما��سرت 987

أ�لفي، مصطفي ق. م203 - 46التطور الس�یايس و إالق�صادي يف نوم�د� م�د ٕاح�الل ماس���سا العرش ٕاىل وفاة یو� أ�ول  م�اقشةما��سرت�ارش، محمد الهادي 988

ا�راهمي حسني، مصطفى1914 - 1944العمل �ج�اري وا�ره النفيس و�ج�عي يف افریق�ا الغربیة الفر�س�یة :  م�اقشةما��سرتعیدي، محمد 989

�محلريي، مواليم1619 - 1694العالقات الس�یاس�یة والت�اریة اجلزا�ریة الفر�س�یة �الل القرن السابع عرش  م�اقشةما��سرتغطاس، �ا�شة 990

قداش، حمفوظ1955 حىت س�مترب 1954الثورة اجلزا�ریة يف جریدة �هرام القاهریة ىف الفرتة من ٔ�ول ٔ�كتو�ر  م�اقشةما��سرتمحمود هنیدي، محمد حس�ىن 991

ق�ان، جامل1850 - 1854مقاومة �ح�الل الفر�يس ملنطقة الق�ائل : ثورة الرشیف بوبغ�  م�اقشةما��سرتيس یوسف، محمد 992

م) من �الل جسالت احملامك18م-17مقاربة �لوضع إالج�عي وإالق�صادي ٔ�هل أ�ندلس مبدینة اجلزا�ر القرن (
الرشعیة

موساوي ف� طیيب �دیة
م�اقشةما��سرت 993

بورضسایة، بوعزةالك�ابة التارخيیة عند الباحث هالل عامر : دراسة حتلیلیة نقدیة م�اقشةما��سرتمغدوري، حسان 994
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القورصو، محمد �جلزا�ر : مدن و ر�ال ب�یة �ق�طونت ا�تلطة منوذ�ا1945 ماي 8 م�اقشةما��سرت�ن نعامين، س�ید ٔ�محد 995

غطاس، �ا�شةإالدراة اجلزا�ریة يف العهد الع�ين "إالدارة املركزیة منوذ�ا" م�اقشةما��سرتحرفوش، معر 996

م : دراسة ٕاج�عیة - ٕاق�صادیة من �الل جسالت احملامك18هـ 12اجل�ش إال�كشاري مبدینة اجلزا�ر �الل القرن 
الرشعیة

غطاس، �ا�شة معریوي، فهمية
م�اقشةما��سرت 997

الغايل، الغريب1954-1962إالسرتاتیجیة العسكریة حلرب التحر�ر اجلزا�ریة  م�اقشةما��سرتبلعید، �الوة 998

شارن، شاف�ة ق.م)322ق.م 1200الصنا�ات احلرف�ة الف�یق�ة ( م�اقشةما��سرتٔ�شالف، فطومة 999

شاوش، ح�ايسم1947 م ٕاىل 1919إالدارة أ�هلیة �جلزا�ر تنظميها وسري معلها ؤ�عواهنا من  م�اقشةما��سرترضاضعة، محمد أ�مني 1 000

بورضسایة، بوعزة1900-1930دور املثقفني اجلزا�ریني يف احلركة الوطنیة التو�س�یة مابني  م�اقشةما��سرتبوطیيب، محمد 1 001

ش�به القارة الهندیة وبالد الصني من �الل الر�ا� واجلغراف�ني املسلمني الفرتة ما بني القرن الثالث ٕاىل الثامن
م14 ٕاىل 9الهجري يف 

�ن معرية، محمد ��ساين، شف�قة
م�اقشةما��سرت 1 002

شارن، شاف�ة ق.م146مظاهر من الت�ٔثري القرطا� يف نوم�د� الزرا�ة، ا��نة وا�لغة من القرن الثالث ٕاىل  بومعقل، موالي احلاج
ٔ�محد

م�اقشةما��سرت 1 003

غريب، الغايل1830-1914الس�یاسة الفر�س�یة جتاه امللك�ة العقاریة يف اجلزا�ر  م�اقشةما��سرت�ز�ر، ��ىس 1 004

شاوش، ح�ايس1900-1960الرتبیة والتعلمي بوداي سوف  م�اقشةما��سرتعامن، سعیدة 1 005

حيیاوي، مسعودة1955-1962الثورة اجلزا�ریة من �الل جم� الفكر التو�س�یة  م�اقشةما��سرت�الوي، سعید 1 006

لعرج، عبد العز�زم10-16هـ 4-10دراسة يف ال�شاط إالق�صادي واحلیاة الفكریة يف الفرتة  �ن معر �اج ��ىس،
ٕالیاس

م�اقشةما��سرت 1 007
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مرابط املولودة حيیاوي،1946-1956موقف إالحتاد ا�ميقراطي �لبیان اجلزا�ري من بعض القضا� الوطنیة والثورة 
مسعودة

�الوي، فضی�
م�اقشةما��سرت 1 008

�ا� �بري، �اللم13هـ/7احلركة الصوف�ة ؤ��رها يف املرشق إالساليم �الل القرن  م�اقشةما��سرتمز�ين، ف�ی�ة 1 009

م ٕا�ن رشد اجلد ٔ�منوذ�ا1147م/1056هـ/541هـ-445السلطة العلمیة �ٔ�ندلس يف عرص املرابطني 
م1126هـ/520

ٔ�بو معران، سام�ة هارون، فاطمية
م�اقشةما��سرت 1 010

موساوي املولودة القشاعي،1919-1939أ�وضاع الصحیة �لجزا�ریني يف م�طقة وادي سوف من �الل دوریة ٔ�رش�یف معهد �س�توراجلزا�ر 
ف�

�ن سامل، ٔ�محد
م�اقشةما��سرت 1 011

مزهودي، مسعودطبنة ودورها احلضاري من الف�ح حىت هنایة القرن اخلامس الهجري احلادي عرش املیالدي م�اقشةما��سرتقراوي، عبد النور 1 012

تلمساين، �ن یوسف1956-1962دور املنطقة الثانیة من الوالیة السدسة التارخيیة يف الثورة التحر�ریة الكربى  م�اقشةما��سرتجرد، سامل 1 013

دراسة حتلیلیة مورفو�ك�ولوج�ة و �منیطیة �مو�ة صناعیة جحریة من الو�ه الثقايف إالبريي املغريب موقع ٕاميي
Aymeزموري البحري السا�ل الرشيق �لج� 

قلاموي، معر صاري، لطیفة
م�اقشةما��سرت 1 014

الطریقة الت�انیة و موقفها من احلمك املركزي �جلزا�ر : احلمك الع�ين -أ�مري عبد القادر-إالدارة إالس�تعامریة
1782-1900

سعیدوين، �رص ا��ن تلمساين، �ن یوسف
م�اقشةما��سرت 1 015

 م : العالقات الس�یاس�یة و ٕاسهامات املغاربة يف�14القات املغرب إالساليم مبرص �الل القرن الثامن الهجري 
مرص

حساين، خمتار عیفة، احلاج
م�اقشةما��سرت 1 016

ه من �الل مؤلفات : م�ارك املیيل و ٔ�محد1346-1377م/1927-1957الك�ا�ت التارخيیة اجلزا�ریة يف الفرتة 
توف�ق املدين،و عبدالرمحن اجلیاليل

�ن خروف، معر م�سوم، بلقامس
م�اقشةما��سرت 1 017

حيیاوي، مسعودة1912-1936)دور أ�مري �ا� يف احلركة الوطنیة اجلزا�ریة مابني ( م�اقشةما��سرت�ن الش�یخ، حكمي 1 018

م)800-909ه/184-296احلیاة الثقاف�ة و العلمیة يف إالمارة أ��لبیة و �القاهتا �خلالفة العباس�یة ( م�اقشةما��سرتبوسعد، الطیب 1 019
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ق�ان، جامل1854 - 1914التوسع �س�تعامري الفر�يس يف السودان الغريب ومقاومة ساموراي توري :  م�اقشةما��سرت�ن �ر�یة، عبد احلكمي 1 020

غريب، الغايلم1907م-1830البعد ا�یين يف الس�یاسة الفر�س�یة يف اجلزا�ر  م�اقشةما��سرتقریتيل، محید 1 021

رحامين، بلقامسالصالت احلضاریة بني مرص وش�به اجلز�رة العربیة م�ذ ق�ام ا�و� الوسطى الفرعونیة ٕاىل �ایة هنایة ا�و� احلدیثة م�اقشةما��سرتقفاف، ال�شري 1 022

زوزو، عبد امحلیدم1936 - 1956احملاوالت الو�دویة يف احلركة الوطنیة اجلزا�ریة  م�اقشةما��سرتسلیح، كامل 1 023

�القات مما� السوادن الغريب بدول املغرب إالساليم و�ٓ�رها احلضاریة بني القرنني الرابع والتاسع الهجریني/
 م15و10

لق�ال، موىس شعباين، نور ا��ن
م�اقشةما��سرت 1 024

Le ه. / = 5 اىل ق. 2دور املذهب احلنفي يف احلیاة �ج�عیة والثقاف�ة ببالد املغرب �ساليم : من ق. 
Role de la doctrine hanefite dans la vie socioculturelle au maghreb islamique du 2

eme siecle de l'hegie

لق�ال، موىس سامعي، اسامعیل
م�اقشةما��سرت 1 025

ح�ايس، شاوش م : دراسة �رخيیة1910 - 1956أ�س�تاذ ٔ�محد رضا حوحو ح�اته ؤ��ره  م�اقشةما��سرتحوحو، ٔ�سامة 1 026

شاوش، ح�ايس1830-1900ا�ندون اجلزا�ریون يف اجل�ش الفر�يس  م�اقشةما��سرتجباوي، محمد 1 027

غطاس، �ا�شةم1789 - 1807العالقات الع�نیة الفر�س�یة يف عهد السلطان سلمي الثالث  م�اقشةما��سرتحس�نة، كامل 1 028

امه مشاهد احلیوا�ت الطبیعیة الكربي يف حمطات النقوش الصخریة لالطلس الصحراوي و�القهتا �ال�سان من
الناح�ة �ج�عیة والعقائدیة .

شارن، شاف�ة یوغرطة، �دادو
م�اقشةما��سرت 1 029

�ن خروف، عامرا��رى املئویة لالح�الل الفر�يس �لجزا�ر : ؤ��رها �ىل احلركة الوطنیة اجلزا�ریة م�اقشةما��سرت�یت قايس، ٕالیاس 1 030

م من �الل14- 15جوانب من احلیاة �ق�صادیة والفكریة �ملغرب �ساليم يف القرنني الثامن والتاسع الهجریني 
ا�ار املك�ونة يف نوازل مازونة.

لعرج، عبد العز�ز غرداوي، نور ا��ن
م�اقشةما��سرت 1 031

حيیاوي، مسعودة1956-1962)البعد املغاريب مع الثورة اجلزا�ریة من �الل جریديت "ا�اهد" اجلزا�ریة و "الصباح" التو�س�یة ( م�اقشةما��سرترسجي، محمد 1 032
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ح�ايس، شاوشالوالیة الرابعة وخمطط الشامل م�اقشةما��سرت�ن رشيق، �لیيل 1 033

حيیاوي، مسعودة1954-1962دور م�طقة أ�غواط يف الثورة اجلزا�ریة  م�اقشةما��سرتشارف، ا�ن حرز هللا 1 034

شارن، شاف�ةمظاهر ال�سلیة والرتف�ه يف مقاطعات ٕافریق�ا الرومانیة : من م�تصف القرن الثاين ق.م ٕاىل الربع املیالدي م�اقشةما��سرتنصاح، �الیة 1 035

بورضسایة، بوعزةم : دراسة شام�1934 ٕاىل 1899إالس�تعامر الفر�يس ملوریتانیا من  م�اقشةما��سرت�ن س�ید ٔ�محمد، ٔ�دب 1 036

القشاعي موساوي، ف�م]1671 - 1830العلامء والسلطة الع�نیة يف اجلزا�ر فرتة ا�ا�ت [  م�اقشةما��سرتشدري معمر، رش�یدة 1 037

حيیاوي، مسعودة1954-1962)املصاحل اخلاصة و التق�یة جلهبة و��ش التحر�ر الوطين ( م�اقشةما��سرتبیة، جناة 1 038

القشاعي موساوي، ف�م)1671-1830الرصاع �ىل السلطة يف اجلزا�ر يف عهد ا�ا�ت ( م�اقشةما��سرت�ن عامر، مصطفى 1 039

 : دراسة �رخيیةThomas (Ismayl) Urbain1884-1812اجلزا�ر يف كتا�ت توماس (ٕاسامعیل) ٔ�ور�ن 
حتلیلیة

ٔ�بو القامس، سعد هللا عبید، مصطفى
م�اقشةما��سرت 1 040

بلغیث، محمد أ�منيم10-15هـ / 4-9أ�ح�اس ودورها يف ا�متع أ�ندليس مابني القرن  م�اقشةما��سرتربوح، عبد القادر 1 041

تلمساين، �ن یوسف1962/1956الثورة اجلزا�ریة وقضا� التحرر يف ٕافریق�ا من �الل جریدة ا�اهد  م�اقشةما��سرتالهادي، �امر 1 042

�ن قربة، صاحلٕان�شار افسالم يف بالد املغرب و�ٓ�ره �ىل ا�متع �الل القرن أ�ول الهجري السابع املیالدي م�اقشةما��سرتٔ�و�یل، مصطفى �د�س 1 043

الزبريي، محمد العريب مسار وتصور1950 - 1954احلركة الوطنیة اجلزا�ریة  م�اقشةما��سرتبو�لیدة، ميینة 1 044

شاوش، ح�ايس1954 - 1962العالقات بني الوال�ت التارخيیة �لثورة التحر�ریة اجلزا�ریة  م�اقشةما��سرتبوعریوة، عبد املا� 1 045

الس�یاسة املائیة الفر�س�یة يف اجلزا�ر و�ٓ�رها يف املرشوع �س��طاين الفر�يس : م�طقة الق�ائل الصغرى منوذ�ا
م1830-1962

تلمساين، �ن یوسف �ن حراث، �يل
م�اقشةما��سرت 1 046

شاوش، ح�ايسم1959-1963مرشوع قس�نطینة : املضمون وأ�بعاد  م�اقشةما��سرتعكروم، شهرزاد 1 047
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رحامين، بلقامس �لمیالد6و5مكة و�القهتا الت�اریة مع شامل وج�وب ش�به اجلز�رة العربیة �الل القرنني  م�اقشةما��سرت�مري، حسن 1 048

ٔ�بومعران، سام�ةم1204-1261هـ/600-657ٕاحنراف امحل� الصلی��ة الرابعة وق�ام أ�مرباطوریة الالتی��ة يف القسطنطی��ة  م�اقشةما��سرتبل�ري، �س�مية 1 049

م�ارصیة، یوسفالش�یخ محمد رش�ید رضا وا�ر� الع�نیة م�اقشةما��سرت�ن �لول، هزريش 1 050

مساوي القشاعي، ف�م1830م-1671هـ/1246هـ1081ٔ�وقاف ا��ت مبدینة اجلزا�ر وحفوصها من �الل جسالت احملامك الرشعیة  م�اقشةما��سرتٔ�مري، یوسف 1 051

حباز�كري، ٕا�راهميم1144م-1085هـ/539هـ-479السلطة وا�متع �ٔ�ندلس يف عرص املرابطني  م�اقشةما��سرتشارف، ٔ�محد 1 052

حيیاوي، مسعودة1955 - 1961دور اجلیاليل بونعامة [ يس محمد] يف الثورة التحر�ریة  م�اقشةما��سرت�امل، ملیكة 1 053

�اكي، م�صف1946-1961)تطور احلركة الوطنیة وٕاسرت�اع �س�تقالل يف تن�انیقا ( م�اقشةما��سرتبوسل�ين، عبد الرحامن 1 054

شاوش، ح�ايسزاویة الهامل و �القاهتا �ملقاومة الشعبیة و الثورة اجلزا�ریة م�اقشةما��سرت�ن �لیه، وفاء 1 055

الروابط الفكریة الف�نیق�ة -العربانیة املعتقدات ا�ی��ة - ا�ٓداب - الف�ون من القرن العارش ق�ل املیالدة ٕاىل القرن
أ�ول �لمیالد

رحامين، بلقامس عزوز، فاطمة الزهراء
م�اقشةما��سرت 1 056

بوطارن، م�اركم749-846هـ/132-232تنظ�ت اجل�ش يف العرص العبايس أ�ول  م�اقشةما��سرتفویل، یوسف 1 057

�ن خروف، عامرحركة التصوف يف اجلزا�ر �الل القرن العارش الهجري السادس عرش املیالدي م�اقشةما��سرتبعارس�یة، صباح 1 058

شارن، شاف�ةم40الس�یاسة اخلارج�ة ململكيت نوم�د� وموریطانیا يف عهد املام� : من القرن الثالث ق�ل املیالد ٕاىل  م�اقشةما��سرتشعبان، �يل ٔ�محد 1 059

سعد هللا، ابو القامس�جتاه الو�دوي يف املغرب العريب م�اقشةما��سرتبلقامس، محمد 1 060

�ن معرية، لطیفةم)9-11هـ/3-5املذهب املاليك يف املغرب أ�وسط - دخو� وٕان�شاره - ( م�اقشةما��سرتلوزري، سعیدة 1 061

ق�ان، جامل من �الل الو�ئق ا�بلوماس�یة أ�وروبیة1936 - 1939أ�زمات أ�وروبیة احلادة ما بني  م�اقشةما��سرتعنان، �امر 1 062

سعد هللا، ابو القامس1847 - 1870 "القضا� الوطنیة يف جریدة امل�رش : "  م�اقشةما��سرتلون�يس، ا�راهميي 1 063
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شارن، شاف�ةالتحصینات الرومانیة ج�ويب نوم�د� وموریطانیا الق�رصیة من القرن أ�ول ٕاىل الثالث م�الدي و�ٓ�رها م�اقشةما��سرتٔ�عراب، العز�ز 1 064

Le Role de م. ) = 1119 - 1311 ه. ) / 513 - �710شاط هیئة ا�اویة يف بالد الشام وغرب اور� : ( 
l'ordre des templiers en grandes Syrie et a l'ouest de l'europe

لق�ال، موىس مقعون، �اشوري
م�اقشةما��سرت 1 065

سعد هللا، ابو القامسحركة احلاج معر الغويت يف السودان الغريب �الل القرن التاسع عرش م�اقشةما��سرت�اجوا، حسني 1 066

8000أ��ر ا�یين يف مشاهد الرسوم الصخریة ملنطقة الطاس�یيل - ٔ�زجر �الل مر�� ذوي الرؤوس املس�تد�رة 
 ق.م2500ق.م - 

العید �يش، ٕا�راهمي �ن بوزید، خلرض
م�اقشةما��سرت 1 067

حيیاوي مرابط، مسعودة1960 ٕاىل 1946التطورات الس�یاس�یة يف موریتانیا من  م�اقشةما��سرتالش�یخ محمد، الهیب 1 068

تويم، رش�یدم1260هـ/659م و 1215هـ/612املغول و�القهتم �لقوى املس�یحیة وإالسالم�ة يف ٔ�ور� واملرشق بني س�يت :  م�اقشةما��سرت�ن حسني، مصطفى 1 069

�ن خروف، عامرنظرة املصادر اجلزا�ریة ٕاىل السلطة الع�نیة يف اجلزا�ر م�اقشةما��سرتشاطو، محمد 1 070

رشیفي، ٔ�محدم1040-1119هـ/431-513ش�یخ احلناب� ٔ�بو الوفاء �ن عق�ل ح�اته ؤ�عام� الس�یاس�یة والعلمیة وإالج�عیة  م�اقشةما��سرتبد�رینة، ز�ن 1 071

�ن یوسف، التلمساينم1914م - 1863املنظومة التعلميیة ووسائلها الرتبویة �لطریقة الرحامنیة زاویة الهامل القامسیة منوذ�ا  م�اقشةما��سرتبو�س��ة، محمود 1 072

�ن الز�ن، محمد ٔ�مني1842-1931)البعد اجلهادي املغاريب �لطریقة الس�نوس�یة ( م�اقشةما��سرتد�دي، سعود 1 073

صا�ر رشیف، �ا�م1920م - 1890مقاومة ق�ائل الطوارق لٕالس�تعامر الفر�يس يف ٕاقلمي النیجر  م�اقشةما��سرتیتقه، ٕا�راهمي 1 074

حيیاوي، مسعودة1962/1954دور ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر والهالل أ�محر اجلزا�ري ٔ�ثناء الثورة التحر�ریة  م�اقشةما��سرت�اشور، حمفوظ 1 075

نظرة العرب ٕاىل الغرب أ�ورويب من �الل كتاب : ٔ�قوم املسا� يف معرفة ٔ�حوال املام� خلري ا��ن التو�يس
م1853-1877هـ/1270 - 1294

غريب، الغايل دو�ة، عبد القادر
م�اقشةما��سرت 1 076

القورصو، محمد1931 - 1940مجعیة العلامء املسلمني اجلزا�ریني �ش�ٔة وتطور إالصالح مبدینة اجلزا�ر  م�اقشةما��سرتزقور، عفاف 1 077
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ٔ�بو معران، سام�ةم)1039/1039-1118هـ/431-512احلیاة الفكریة �رسقسطة البیضاء �الل عهد ملوك الطوائف ( م�اقشةما��سرت�ابد، فطمية 1 078

�ا� �بري، �اللم961 هـ / 350م ٕاىل س�نة 787هـ/171دور قايض القضاة يف اخلالفة العباس�یة من س�نة  م�اقشةما��سرتجتنانت، مراد 1 079

ٔ�بومعران، سام�ةم)1118م-1100هـ/512هـ-493اململكة الالتی��ة يف ب�ت املقدس عهد ب�و�ن أ�ول ( م�اقشةما��سرتٔ�زرار، لی� 1 080

�يل النارصي، س�ید امحد�القة ج�وب ش�به اجلز�رة العربیة �رشق افریق�ا م�ذ ق�ام ا�ویالت العربیة اجلنوبیة حىت الف�ح �ساليم م�اقشةما��سرترحامين، بلقامس 1 081

الرشیف، �ا� صا�رم16هـ/10مدینة ت��كت ودورها احلضاري �الل القرن  م�اقشةما��سرتج�یدي، عبد امحلید 1 082

الزبريي، محمد العريبالشعر الشعيب ودوره يف حتریض امجلاهري وجتنیدها �لوالیة الرابعة م�اقشةما��سرتسالين، نورة 1 083

�محل�يس، موالي م1234- 1847 ه. / 1263 اىل 631مسا� احلدود بني اجلزا�ر و املغرب من  م�اقشةما��سرتامليك، �لول 1 084

شهيب، عبد العز�زم9-10حركة الشطار والعیار�ن ببغداد يف القرنني الثالث والرابع الهجریني  م�اقشةما��سرتمحمودي، محمد الصدیق 1 085

بلغیث، محمد أ�منيالرتمجة �ٔ�ندلس بني القرنني السادس والتاسع الهجریني/ الثاين عرش واخلامس عرش املیالدیني م�اقشةما��سرتداودي، مصطفى 1 086

ق�ی� كنته بني اقلميي توات و�زواد : دراسة �رخيیة من �الل الو�ئق احمللیة اثناء الثاين عرش والثالث عرش
�لهجرة

سعیدوين، �رص ا��ن جوتیه، محمد
م�اقشةما��سرت 1 087

التويم، رش�یداملام� املس�یحیة شامل أ�ندلس و�القهتا مبلوك الطوائف �الل القرن اخلامس الهجري/احلادي عرش م�الدي م�اقشةما��سرتحصبایة، محمد 1 088

�ن خروف، عامرم16-19هـ / 10-13ت�ٔثري القوى ا�ی��ة يف م�طقة الق�ائل ؤ�دوارها وموافقها يف خمتلف اجلوانب احلیاتیة من القرن  م�اقشةما��سرتٔ�یت سويك، حمند �ٓلكي 1 089

حيیاوي، مسعود1830 - 1962احلق�قة التارخيیة لظاهرة إالس�تعامر إالس��طاين يف حوض البحر أ�بیض املتوسط اجلزا�ر منوذ�ا  م�اقشةما��سرت�ن فر�ات، �امر 1 090

اجلغراف�ة التارخيیة لبالد املغرب القدمي من �الل النصوص أ�دبیة إالغریق�ة والالتی��ة املوریطان��ان الطنجیة
والق�رصیة ٔ�منوذ�ا

ش�ن�يت، محمد ال�شري مصدق، رىب
م�اقشةما��سرت 1 091

الغايل، غريب1925-1940مواقف احلركة إالصالح�ة من الثقافة الفر�س�یة  م�اقشةما��سرتبالح، �شري 1 092
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) م�قو�رك - روینه اكییه -1850 ٕاىل 1795دور املس�تكشفني أ�وروبیني يف ٕاك�شاف دا�ل ٕافریق�ا الغربیة (من 
ها�ري �رث منوذ�ا

تلمساين، �ن یوسف هقاري، محمد
م�اقشةما��سرت 1 093

القورصو، محمد : دراسة حتلیلیة نقدیة1945 ماي8نظرة الص�افة إالس�تعامریة ٕالنتفاضة  م�اقشةما��سرتعاكش، عبد السالم 1 094

رحامين، بلقامسم)235ق.م-146أ�نونة يف املغرب الروماين (الرضائب العی��ة �ىل ٕانتاج القمح وزیت الزیتون) ( م�اقشةما��سرت�محد، سعید 1 095

�ن یوسف، تلمساينهـ1293/1342م - 1876/1924اخلالفة الع�نیة وصدى سقوطها يف اجلزا�ر ومرص  م�اقشةما��سرتقن، محمد 1 096

�ن یوسف، تلمساين م�الدیة18 و14دور الطریقة القادریة يف غرب ٕافریق�ا بني القرنني الـ م�اقشةما��سرتمصطفاوي، سعاد 1 097

قانون الس��اتوس �و�سولت ٔ��ره �ىل امللك�ة والساكن يف م�طقة سور الغزالن من �الل الو�ئق الرمسیة الفر�س�یة
1914 - 1863

ح�ايس، شاوش ٕایالل، نور ا��ن
م�اقشةما��سرت 1 098

�ن یوسف، تلمساين1957 - 1962فدرالیة جهبة التحر�ر الوطين بفر�سا  م�اقشةما��سرتزویدي، خلرض 1 099

بوطارن، م�اركمواقف ٕا�ن ��ون التارخيیة من دول املغرب إالساليم : من م�تصف القرن الثاين ٕاىل م�تصف القرن الرابع الهجري م�اقشةما��سرتبو�اوش، مرمي 1 100

تلمساين، �ن یوسف1954 - 1962الص�ة يف الوالیة الرابعة التارخيیة ٕاماكنیات وتنظمي بني  م�اقشةما��سرت�كران، ج�اليل 1 101

بورضسایة، بوعزة1956-1958-الس�یاسة الفر�سة يف اجلزا�ر و ٕانعاكساهتا �ىل الثورة -  م�اقشةما��سرتطاس، ٕا�راهمي 1 102

صغري، مرمي1936 - 1962إالجتاه الوطين �لحركة الكشف�ة يف اجلزا�ر م�ذ الت�ٔس�س حىت �س�تقالل  م�اقشةما��سرت�لیوات، مسعود 1 103

رحامين، بلقامس ق.م2100 - 1050الك�ابة ودور الك�ب مبرص القدمية مابني  م�اقشةما��سرتشاللقة، السعید 1 104

حيیاوي، مسعود مبنطقة الشلف1954 - 1962دور طلبة الزوا� واملدراس القر�ٓنیة �الل الثورة  م�اقشةما��سرت�ا�ي، بلعريب 1 105

بوكنة، عبد العز�زم909م - 800 هـ/296هـ - 184العالقات اخلارج�ة لٔ��البة  م�اقشةما��سرتمواس، نورة 1 106

حباز، ٕا�راهميم) : دراسة س�یاس�یة وحضاریة756-1031هـ/138-422املذاهب �ري املالك�ة يف أ�ندلس ( م�اقشةما��سرتمالخ، عبد اجللیل 1 107
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رحامين، بلقامسمؤسسة املعبد ودورها يف حضارة وادي الرافد�ن : سومر و�بل منوذ�ا م�اقشةما��سرتمعويض، سام�ة 1 108

شارن، شاف�ةال�رشیع يف بالد الرافد�ن ، من أ�لف الثالث ٕاىل م�تصف أ�لف الثاين ق�ل املیالد : تطوره و�ٓ�ره م�اقشةما��سرتفراح، فازیة 1 109

لعرج، محمود عبد العز�زم1269م-1129هـ /668هـ-524إالق�صاد يف املغرب أ�قىص يف عهد املو�د�ن :  م�اقشةما��سرترافع، رضا 1 110

شارن، شاف�ةم) : دراسة مقارنة1500 ق.م - 600 ق.م) واملا� (1085 ق.م - 2780احلیاة ا�ی��ة �ى الفراعنة ( م�اقشةما��سرتحمفوظ، �ا� 1 111

الصغري، مرمي مقاومة الز�اطشة منوذ�اLa Revue Africaineاملقاومات و�نتفاضات الشعبیة من �الل ا�� إالفریق�ة  م�اقشةما��سرت�یيل، عبد القادر 1 112

تلمساين، �ن یوسف1954-1964دور ومواقف العق�د محمد شعباين (يف الثورة ويف مطلع �س�تقالل)  م�اقشةما��سرتمصمودي، نرص ا��ن 1 113

صغري، مرمي1927 - 1955مجعیة طلبة شامل ٕافریق�ا املسلمني ودورها يف احلركة الوطنیة اجلزا�ریة  م�اقشةما��سرتعواریب، خلرض 1 114

لق�ال، موىسم1099-1522ه/492-928ال�شاط الصلیيب لهیئة إالس��اریة  م�اقشةما��سرتسل�ين، سام�ة 1 115

تلمساين، �ن یوسفاحلراكت إالس�تقاللیة يف ٕافریق�ا �الل القرن العرش�ن : دراسة �اليت غی��ا و�ی��ا م�اقشةما��سرتبنادي، محمد الطاهر 1 116

دور مدینة إالسك�دریة يف تطور ا�ٓداب والعلوم م�ذ ت�ٔس�سها حىت النصف الثاين من القرن أ�ول ق�ل املیالد
ق.م30ق.م/331

�شاري، محمد احلب�ب �ن ٔ�عطي هللا، عبد الرمحن
م�اقشةما��سرت 1 117

حيیاوي، مسعودة1866 - 1952ٕالفاكر إالصالح�ة يف كتا�ت الش�یخ ٔ�يب یعىل الزواوي  م�اقشةما��سرتمحمد ٔ�رزيق، فراد 1 118

خفار، ٕا�راهميجتارة ا�هب بني املغرب إالساليم والسودان الغريب : من القرن الثالث ٕاىل اخلامس جهري م�اقشةما��سرت�ن موىس، مجی� 1 119

ر�ال ا��ن يف ب�ان املغرب القدمي من ظهور املس�یحیة يف هنایة القرن الثاين م�الدي ٕاىل �ایة السالم املس�یحي
)Cyprianus) و�یرب�نوس (Tertullianus م من �الل �رتولیانوس (313س�نة 

شارن، شاف�ة �ش�ش، محیدة
م�اقشةما��سرت 1 120

حيیاوي، مسعودة1956 ٔ�وت 20 ٕاىل 1954 نومفرب 1العملیات العسكریة يف املنطقة الثانیة الشامل القس�نطیين من  م�اقشةما��سرتب��ور، �الل 1 121

قداش، حمفوظ1897 و 1830النظام العسكري وإالداري يف مشدا� مابني  م�اقشةما��سرتسعودي، �سمینة 1 122
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حيیاوي، مسعودةدور يس محمد بوقرة يف الثورة اجلزا�ریة : يف �رخي الثورة اجلزا�ریة م�اقشةما��سرت�ن �ابو، ٔ�محد 1 123

تلمساين، �ن یوسفم�ظمة الو�دة إالفریق�ة ودورها يف �ل مش�ت القارة : ٔ�زمة البیافرا والرصاع الصومايل الك�ين منوذ�ا م�اقشةما��سرتقر�ن، عبد الكرمي 1 124

بورضسایة، بوعزة1916 - 1958احلركة إالصالح�ة غي اجلنوب أ�غواط منوذ�ا  م�اقشةما��سرت�اليل، محمود 1 125

حيیاوي، مسعودةدور املنظمة املس�تق� يف " معركة اجلزا�ر " م�اقشةما��سرتلر�س، ن��� 1 126

بورضسایة، بوعزة : دراسة حتلیلیة تق�ميیة1958مؤمتر طن�ة  م�اقشةما��سرتالعایب، معمر 1 127

قویدر، �شارم13م - 11هـ /7هـ - 5احلركة العلمیة يف عرص السالجقة و�ٓ�رها �ىل املرشق إالساليم القرن  م�اقشةما��سرت�ن شوش، مروان 1 128

ق�ان، جامل1830 - 1872ٔ��ر �س�تعامر �س��طاين �ىل ا�متع اجلزا�ري من �الل بين م�ارص ؤ�هل �رس ما بني �ايم  م�اقشةما��سرت�رميي، �دجية 1 129

شؤیفي، ٔ�محدم) عرصه وس�یاس�ته998-1030هـ/388-421السلطان محمود الغزنوي ( م�اقشةما��سرتثلجوم، �دجية 1 130

ٔ�وقاف أ�رض�ة والزوا� مبدینة اجلزا�ر وضوا�ا �الل العهد الع�ين من �الل احملامك الرشعیة وجسالت ب�ت املال
والبای�

غطاس، �ا�شة بودریعة، �سني
م�اقشةما��سرت 1 131

لق�ال، موىسدور مدرسة املدینة يف الك�ابة التارخيیة من �الل ٔ��رز مؤرخهيا حىت مطلع القرن الثاين الهجري و الثامن املیالدي م�اقشةما��سرتس�بع، طاهر 1 132

�شار، قویدر م869 هـ/255املعزت� من �الل كتاب البیان والتب�ني �ل�احظ ت  م�اقشةما��سرتع�ين، ٔ�م اخلري 1 133

رحامين، بلقامسبزينطة وش�به اجلز�رة العربیة : من القرن الثالث م�الدي ٕاىل القرن السادس م�الدي م�اقشةما��سرترمضاين، ٔ�م هاين 1 134

الزبريي، محمد العريب1954-1962ٕایدیولوج�ة الثورة اجلزا�ریة  م�اقشةما��سرت�ن ٔ�زواو، ف�ح ا��ن 1 135

شارن، شاف�ةالصنا�ة احلرف�ة يف قرطا�ة البونیق�ة م�اقشةما��سرتمحداش، فهمية 1 136

عومير، مولودهـ1360هـ - 1344م - / 1939م - 1925احلیاة الس�یاس�یة والثقاف�ة يف اجلزا�ر من �الل الشهاب  م�اقشةما��سرتبودینة، سعید 1 137

ق�ان، جامل1914و 1900الشؤون اجلزا�ریة (أ�هلیة)من �الل جریدة امل�رش  م�اقشةما��سرتجتاين، محمد العید 1 138
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حباز، ٕا�راهمي �كريم1171-1250هـ/567-648دور املالك�ة يف احلیاة الفكریة يف مرص �الل العرص أ�یويب  م�اقشةما��سرترمضاين، فوزي 1 139

�ن خروف، معر م1830م - 1662 هـ/ 1245 هـ - �1073ی� التیطري من �الل أ�رش�یف الع�ين احمليل  م�اقشةما��سرتبوش��ة، فا�زة 1 140

 م)306 ق.م-27س�یاسة روما إالق�صادیة يف مرص ما بني القرن أ�ول ق�ل املیالد وبدایة القرن الرابع م�الدي (
والنتاجئ املرتتبة عهنا

�شاري، محمد احلب�ب العمري، عبد النور
م�اقشةما��سرت 1 141

ق�ان، جامل1954 [ 1947 - 1954]املنطقة اخلاصة ودورها يف إال�داد لثورة نومفرب  م�اقشةما��سرتسعداوي، مصطفى 1 142

صا�ر رشیف، �ا�م19جتارة زیت النخیل والتنافس إالس�تعامري بني �ریطانیا وفر�سا يف �لیج غی��ا القرن  م�اقشةما��سرتقايس، مسعودة 1 143

بورضسایة، بوعزةإالس��طان يف م�طقة الو�رش�س والرسسو ورد فعل املقاومة اجلزا�ریة م�اقشةما��سرتحسنون، سعیداين 1 144

معر�ش، محمد العريبم1757-1790هـ 1171-1205إالصال�ات يف املغرب أ�قىص يف عهد السلطان محمد �ن عبد هللا  م�اقشةما��سرترشف، موىس 1 145

حيیاوي مرابط، مسعودة : دراسة �رخيیة1954 - 1962دور �ن یوسف �ن �دة يف الثورة التحر�ریة  م�اقشةما��سرتخبوش، اجلودي 1 146

تويم، رش�یدم وت�ٔثريها �ىل أ�وضاع العامة يف ٔ�ورو� الاكثولیك�ة14البابویة يف مدینة ٔ�ف�نیون يف القرن  م�اقشةما��سرتساهل، یوسف 1 147

رحامين، بلقامسالهجرات ا�مينیة حنو الرشق إالفریقي و�ٓ�رها احلضاري الصومال - احل�شة - مرص ٔ�نوذ�ا م�اقشةما��سرت�ن موفق، بومد�ن 1 148

رشیفي، ٔ�محدم1048هـ/4 440ثقافة الهند من �الل ر�� ٔ�يب الرحيان البريوين ت م�اقشةما��سرت�سعد، ٔ�محد 1 149

غطاس، �ا�شة : دراسة مس�تقاة من مصادر حملیة1800-1817واقع ال�ساء يف جممتع مدینة اجلزا�ر  م�اقشةما��سرت�رياين، لیىل 1 150

سعد هللا، ٔ�بو القامس1852 - 1875مقاومة م�طقة تقرت وجوارها لٕالس�تعامر الفر�يس  م�اقشةما��سرتشافو، رضوان 1 151

موساوي الفشاعي ف�م16-17 هـ/10-11م�ناء مدینة اجلزا�ر و دوره إالق�صادي يف العهد الع�ين ق. م�اقشةما��سرتلقوراة فهمي 1 152

القورصو محمد1956-1962العنف إالس�تعامري يف املنطقة الثالثة من الوالیة الثالثة م�اقشةما��سرتموشاش رش�یدة 1 153

شویتام ٔ�رزيقدراسة مقارنة بني القوى ا�ی��ة يف اجلزا�ر و املغرب �قىص �الل القرن العارش الهجري السادس عرش املیالدي م�اقشةما��سرتفلفول ٕاسامعیل 1 154
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تلمساين �ن یوسفدور ا�مو�ة أ�فرو�ٓس�یویة يف تصف�ة إالس�تعامر يف ٕافریق�االقضیة اجلزا�ریة امنوذ�ا م�اقشةما��سرت�ز�ر جامل 1 155

موالي عبد القادرم : مجعیة العلامء املسلمني اجلزا�ریني منوذ�اً 1956م-1951البعثات الطالبیة اجلزا�ریة ٕاىل املرشق العريب  م�اقشةما��سرتا�راهميي �ا�شة 1 156

8هـ / 2 - 4أ�سواق يف احلوارض إالسالم�ة الكربى بني القرنني الثاين والرابع الهجري / الثامن والعارش املیالدي (
 م) - 10

�ن معرية محمد �ادي نوال
م�اقشةما��سرت 1 157

 ٔ�وت20املنظور الف�درايل و الكونف�درايل يف ٕافریق�ا الغربیة الفر�س�یة من �الل دراسة منوذج : ف�درالیة مايل 
1960

صا�ر �ا� الرشیف ٔ�ورتیالن الم�ة
م�اقشةما��سرت 1 158

شارن شاف�ة ق م1778 ق م - 3500احلیاة أ�دبیة يف مرص القدمية : ا�و� القدمية و ا�و� الوسطى منوذ�ا  م�اقشةما��سرتنصرية �لیفي 1 159

حيیاوي جامل1950-1956القضیة التو�س�یة يف امخلس��ات من �الل جریدة البصا�ر  م�اقشةما��سرتصدويق امحمد 1 160

�یاوي مسعودة1956 - 1962اجلانب التنظميي الس�یايس و العسكري �لقا�دة الغربیة  م�اقشةما��سرتبلهادي مسعود 1 161

ٔ�محد رضوان رشف ا��ن العربیة و إالرسائیلیة1973اجلزا�ر و حرب ٔ�كتو�ر  م�اقشةما��سرت�عبوش بومد�ن 1 162

رشف ا��ن ٔ�محد رضوانم1962م - 1956القضا� الس�یاس�یة �لمرشق العريب من �الل جریدة ا�اهد  م�اقشةما��سرت�ب�ش �ب�ش 1 163

و�زة ایت عامرةم40ق. م/146اجل�ش الروماين و هی�ٓته يف املغرب القدمي بني س�نة  م�اقشةما��سرتبو�لف ، فرید 1 164

رافعي �ش�یدةم909-972هـ / 297-362دور احلاكم الفاطمیني يف احلیاة الفكریة يف املغرب  م�اقشةما��سرتندات ٔ�محد 1 165

املاملیك النوم�دیة بني قرطا�ة و روما من هنایة القرن الثالث ق.م ٕاىل القرن أ�ول ق.م : دراسة س�یاس�یة
وعسكریة

ٔ�یت ٔ�عامرة و�زة يس الهادي ذهبیة
م�اقشةما��سرت 1 166

�ن یوسف تلمساين1875-1944عبد العز�ز الثعاليب وبعض قضا� فكره من �الل مؤلفاته :  م�اقشةما��سرتطرفاوي ٔ�محد 1 167

ٔ�یت عامرة و�زةم565م/533س�یاسة جوس�ت��یان يف شامل ٕافریق�ا م�اقشةما��سرتطویل ، عامد 1 168
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بلقامس رحامين ق.م والقرن السادس ق.م2780العالقات الت�اریة بني ف�نیق�ا ومرص ف� بني  م�اقشةما��سرت�ري �امر 1 169

و�زة ایت عامرة ق.م218-202ح�بعل و احلرب البونیة الثانیة  م�اقشةما��سرتبلعید ، حسن 1 170

م -650هــ / 50 - 668زرا�ة احلبوب يف املغرب أ�وسط م�ذ الف�ح إالساليم ٕاىل سقوط دو� املو�د�ن 
م1269

�ن معرية محمد رش�ید عبد العز�ز
م�اقشةما��سرت 1 171

مصطفى نویرص1923 - 1932 )ٔ�وضاع املرشق العريب يف الص�افة اجلزا�ریة : جریدة الن�اح منوذ�ا ( م�اقشةما��سرتقدومة ح�یب 1 172

هـ ــ918م) (1658م ــ 1510السلطة ا�زنیة و�القهتا �لسلطة ا�ی��ة يف املغرب أ�قىص �الل العهد السعدي (
هـ)1068

القشاعي ف� قر�ن محمد
م�اقشةما��سرت 1 173

�شار قویدر م847 - 1258 هـ / 232 - 656الب�رس�تا�ت وتطور الطب يف العرص ا�هيب �ل�الفة العباس�یة :  م�اقشةما��سرتساحي محمود 1 174

بلقامس رحاميناحلقائق التارخيیة من �الل ٔ�دب املالمح عند �غریق �لیاذة منوذ�ا م�اقشةما��سرتطب�ب نوال 1 175

التارخي الس�یايس جلزر البلیار إالسالم�ة ٔ�و اجلزا�ر الرشق�ة م�ذ الف�و�ات أ�وىل لبالد أ�ندلس ٕاىل �ایة سقوط
 م )786 - 1116 هـ / 89 - 509ا�و� املس�تق� فهيا ( 

لطیفة �ن معرية �سعد الرشیف رمحة
م�اقشةما��سرت 1 176

بدیده لزهر1948-1951اجلزا�ر يف عهد "�جيالن"  م�اقشةما��سرت�ن فضة حوریة 1 177

�ن معرية لطیفة م (املریة (وبل�س�یة منوذ�ا11ه/ 5الصقالبة ودویالهتم يف رشق أ�ندلس �الل القرن  م�اقشةما��سرت�رنیف �رجس 1 178

رش�ید تويمم13الرشدیة الالتی��ة يف �ر�س �الل القرن م�اقشةما��سرتخللف غزالن 1 179

عبد العز�ز بوكنةم788م-711هـ/172هـ-92مملكة ٔ�ش�تور بني املس�یحیة ومقاومهتا �لف�و�ات �سالم�ة يف �ندلس  م�اقشةما��سرت�ن نیيل خلرض 1 180

ف�ی�ة الوال�ش م )1699 م / 1516 هـ ) املوافق لـ : ( 1111 هـ / 923ٔ�هل ا�مة يف بالد الشام �الل العهد الع�ين (  م�اقشةما��سرتندات �يل 1 181

عامر�ن خروفم1830م/1790البحریة اجلزا�ریة وت�ٔثريها يف �القات اجلزا�ر الس�یاس�یة الربیطانیة الفر�س�یة  م�اقشةما��سرتزیتوين ، محزة احساق 1 182
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اخلریطة الثقاف�ة ملنطقة سعیدة : دراسة �رخيیة لزاویة س�یدي البودايل وزاویة ٔ�والد س�ید الش�یخ م�اقشةما��سرتحصراوي، خمتار 1 183

بورضسایة بوعزةم1937-1956دار الك�اب احلدیث و دورها يف احلركة إالصالح�ة بتلمسان  م�اقشةما��سرت�ن بوز�ن عبد الرحامن 1 184

ٔ�بو معران سام�ة1945 - 1957خشصیة عبان رمضان ودوره يف احلركة الوطنیة و الثورة التحر�ریة  م�اقشةما��سرتبلقاید حسني 1 185

م�ارصیة یوسف�سرتاتیجیة العسكریة جل�ش التحر�ر الوطين �الل املر�� م�اقشةما��سرتشني �امر 1 186

حيیاوي مسعودة2008 ٕاىل �حتاد من ٔ��ل املتوسط 1995احلوار أ�وريب املغاريب من مؤمتر �رشلونة  م�اقشةما��سرتبطراوي مصطفى 1 187

 م ودورها يف اس�تعامر املنطقة : دراسة حتلیلیة لبعض1817 - 1854املعاهدات الس�نغام�یة - الفر�س�یة ما بني 
العینات

صا�ر رشیف �ا� مسعودي ملیكة
م�اقشةما��سرت 1 188

�شاري لطیفةم1226-1375هـ/623-776مملكة ٔ�رم�نیا الصغرى بني املغول و املاملیك  م�اقشةما��سرتزرقوق محمد 1 189

احلیاة العلمیة بغر�طة من كتاب إال�اطة يف ٔ�خ�ار غر�طة �ي لسان ا��ن ٕا�ن اخلطیب مابني القرن
م11-14هـ/5-8

بوكنة عبد العز�ز سف�ان رصصاق
م�اقشةما��سرت 1 190

بورضسایة بوعزة1851-1875انتفاضة ا�ن �رص �ن شهرة  م�اقشةما��سرتبوقر�ن ��ىس 1 191

قویدر �شاردو� املاملیك يف عهد السلطان النارص محمد �ن قالوون م�اقشةما��سرتوادي الم�ة 1 192

موالي عبد القادرم1940-1962ال�شاط �صال� و الس�یايس لٕالمام محمد ال�شري ��راهميي :  م�اقشةما��سرت�رشا�ر وهیبة 1 193

م18م-17هـ/12 هـ-11املرشق العريب من �الل ر�الت املغاربة (ر�� املقري-ر�� العیايش-ر�� الورتالين) 
منوذ�ا

القشاعي ف� موساوي �ل�س عبد القادر
م�اقشةما��سرت 1 194

�ن معرية محمدم1052-1152هـ/ٕاىل س�نة443ا�ٓ�ر الس�یاس�یة �لهجرة الهاللیة يف املغربیني أ�دىن وأ�وسط : من س�نة م�اقشةما��سرتعامرة سام�ني 1 195

ٔ�فاكر و �ٓراء دانيت الیجیريي بني تقالید العصور الوسطى و روح عرص ا�هنضة يف الغرب الالت�ين من �الل كتابه
"الكوم�د� إاللهیة"

تويم رش�ید �غویين �رق
م�اقشةما��سرت 1 196
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عومير مولودم1921-1926حرب الریف و اصداؤها يف اجلزا�ر  م�اقشةما��سرتم�صوري احلواس 1 197

تلمساين �ن یوسفأ�مري عبد القادر يف كتا�ت العسكریني الفر�س�یني م�اقشةما��سرت�الق محمد 1 198

حيیاوي مسعودة1980-1995أ��الف أ�وروبیة و�القهتا بب�ان املغرب العريب  م�اقشةما��سرتعشوري ٔ�محد 1 199

القشاعي ف� مساوئ�وقاف احلرمني الرشیفني "مكة و املدینة" يف مدینة اجلزا�ر �الل القرن الثامن عرش و بدایة التاسع عرش م�اقشةما��سرتالعنرتي �يل 1 200

�شاري �ن معرية لطیفةالس�ید القمبیطور و�الق�ه �ملسلمني يف أ�ندلس (�الل القرن اخلامس الهجري/احلادي عرش املیالدي) م�اقشةما��سرتو�دي �لف هللا 1 201

صا� بو�المم))1146م-1055هـ/541هـ-451أ�وضاع املدهبیة يف بالد الغرب إالساليم �الل العرص املرابطي  م�اقشةما��سرتخ�وف شعیب 1 202

هـ ٕاىل12 م/18الواقع �ق�صادي �لمجمتعات املغاربیة يف العهد الع�ين : مقاربة حتلی� من مطلع القرن 
هـ1245م/1830

قشاعي ف� سعیداين حمفوظ
م�اقشةما��سرت 1 203

التنظمي �ج�عي يف م�طقة الق�ائل ؤ��ره يف مصود ساكهنا ضد الس�یاسة �س�تعامریة الفر�س�یة املنهت�ة فهيا
م)1914م-(1857

الصغري مرمي موهوب مربوك
م�اقشةما��سرت 1 204

مواقف العلامء املسلمني ودورمه يف بعث حركة اجلهاد ضد املغول يف الفرتة املمتدة من
م1220-1323هـ/723هـ-616

قویدر �شار لبناقریة عبد الرحامن
م�اقشةما��سرت 1 205

احلاج عیفة م1265-1336هـ/663-736الرصاع ا�یين يف ٕاخلانیة مغول ٕا�ران  م�اقشةما��سرت�راين عبد الن��ل 1 206

الصغري مرمي1958 س�مترب 1957الثورة بني مؤمتر القاهرة و احلكومة املؤق�ة ٔ�وت  م�اقشةما��سرتمسعودي ر�اء 1 207

حساين خمتارم19م-17العادات والتقالید يف بالد الزواوة بني القرنني  م�اقشةما��سرتبوجلنت ك�سة 1 208

جوانب من احلیاة �ج�عیة و �ق�صادیة يف �یلیك قس�نطینة من �الل نوازل ٕا�ن الفكون �الل القرنني
هـ)10-11م (16-17

خمتاري حساين بلخوص ا�را�
م�اقشةما��سرت 1 209

�ن معرية لطیفةال�شاط الزراعي و الرعوي �ملغرب أ�وسط يف العرص الز�ين م�اقشةما��سرتميك ز�ن 1 210
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رشیفي ٔ�محدم1206-1258هـ / 603-656املغول وسقوط اخلالفة العباس�یة  م�اقشةما��سرتداود جامل 1 211

رشیفي ٔ�محددور املغاربة وأ�ندلس�یني يف احلروب الصلی��ة مابني القرنني اخلامس والتاسع الهجریني م�اقشةما��سرت�ن �رية ٔ�محد 1 212

�ارش محمد الهادي ق.م)241-138س�یاسة �ٓل �رقة يف احلوض الغريب �لمتوسط : م�ذ هنایة حلرب البونیق�ة ٔ�لوىل اىل وفاة ح�بعل ( م�اقشةما��سرتنور ا��ن �رمية 1 213

عومير مولوداس�تكشاف الر�الت التو�س�یة واجلزا�ریة �لفكر أ�رويب ونق� اىل املغرب العريب �الل القرن التاسع عرش م�اقشةما��سرتعوادي مسعود 1 214

�ن معرية محمدم711-852هـ/92-238رصاع العصبیات يف أ�ندلس : من بدایة الف�ح حىت هنایة حمك عبد الرمحن أ�وسط  م�اقشةما��سرتخ�ري قویدري 1 215

�ارش محمد الهاديق.م88-31احلروب أ�هلیة يف روما و ٔ��رها �ىل بالد املغرب :  م�اقشةما��سرتزغب�ب حس��ة 1 216

عیفة احلاجم1256-1304هـ/654-703العالقات الس�یاس�یة ملغول ا�ران مع امه القوى املعارصة لها بعد :  بوعبديل املسعود عبد
الوهاب

م�اقشةما��سرت 1 217

حساين خمتار)م1925-1931الش�یخ ٔ�بو احساق ٕا�راهمي اطف�ش و قضا� املرشق العريب يف جم� املهناج ( م�اقشةما��سرتشعشوع معمر 1 218

صا� بو�المم)1260 ـ 1171هـ/ 567 - 658املؤسسات العلمیة املالك�ة يف القاهرة و دمشق �الل العرص أ�یويب (  م�اقشةما��سرتعبد هللا �ن حفاف 1 219

الشاوش ح�ايسم1954م-1931ر�ال �صالح و الطرق الصوف�ة يف اجلزا�ر  م�اقشةما��سرتموهويب عبد العز�ز 1 220

محمد الهادي �ارش م) (الزیتون و الكروم)430 ق.م ٕاىل 146الزرا�ة الشجریة يف بالد املغرب ٔ�ثناء �ح�الل الروماين ( م�اقشةما��سرتعون �دیة 1 221

تلمساين �ن یوسفم)1493-1612السودان الغريب يف املصادر املغربیة ( م�اقشةما��سرتمعمر حف�ظة 1 222

غطاس �ا�شةالوقف ا�ري �الل القرن الثامن عرش يف مدینة اجلزا�ر بني الرشیعة واملامرسة من �الل سلس� احملامك الرشعیة م�اقشةما��سرتبوزید صلی�ة 1 223

�اكي م�صفم) .1899-1901حرب البو�ر ( م�اقشةما��سرتبوعاكز فاطمة الزهراء 1 224

اجلالیة أ�ندلس�یة يف اجلزا�ر و ت�ٔثريها احلضاریة �ىل ا�متع اجلزا�ري �الل العهد الع�ين : القرنني السادس عرش و
م16-17السابع عرش 

شوتیام ٔ�رزيق �ن یوسف مف�دة
م�اقشةما��سرت 1 225
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حيیاوي مسعودة1881-1939موقف الطرق الصوف�ة التو�س�یة يف امحلایة الفر�س�یة من �الل الطریقة القادریة والت�انیة م�اقشةما��سرتقارة فاطمة 1 226

تلمساين �ن یوسفم : القادریة-التی�انیة-ٔ�منوذ�ا1914م-1830مواقف الطرق الصوف�ة من �س�تعامر يف اجلزا�ر وتو�س  م�اقشةما��سرتدر�وش ٔ�محد 1 227

بوكنة عبد العز�زم1174م/1116-569هـ/511دور السلطان نور ا��ن محمود ز�يك يف احلروب الصلی��ة :  م�اقشةما��سرتش�ی�اوي یوسف 1 228

بورضسایة بوعزة1857-1962دور سكة احلدید الفر�س�یة يف ٕاس�تغالل املناطق ا�ا�لیة �لجزا�ر -اجللفة منوذ�ا- مابني  م�اقشةما��سرتشاليل ضیف هللا 1 229

غطاس �ا�شةم منوذ�ا1710-1830هـ/1122-1246ا�متع والسلطة القضائیة ا�لس العلمي �جلامع أ�عظم مبدینة اجلزا�ر  م�اقشةما��سرتمحيص لطیفة 1 230

نویرص مصطفى1962-1967القضیة الفلسطی��ة من �الل جریدة الشعب اجلزا�ریة  م�اقشةما��سرتش�ن�يت ٔ�محد 1 231

غطاس �ا�شة1766ـ1754اجلزا�ر يف عهد ا�اي �يل �شا  م�اقشةما��سرتج�ار صلی�ة 1 232

�ارش محمد الهادي ق.م146 ق.م-814قرطا�ة و البحر :  م�اقشةما��سرتملزيي رمية 1 233

بوعزة بورضسایة1954-1956الثورة اجلزا�ریة من �الل جریدة الصباح التو�س�یة :  م�اقشةما��سرتعامر عبد الرحامن 1 234

سعد هللا ٔ�بو القامسرٔ�ي محمد بريم اخلامس يف إالح�الل الفر�يس �لجزا�ر من �الل كتابة : صفوة إالعتبار ملس�تودع �نصار و �قطار م�اقشةما��سرت�ن دحامن حف�ظة 1 235

L'écho) : من �الل جریدة "لیكوداجلي" (1919-1939احلركة الوطنیة اجلزا�ریة يف الص�افة �س�تعامریة بني (
d'Alger(

عومير مولود زهار سعید
م�اقشةما��سرت 1 236

�ن معرية لطیفةم1269هـ-668م/641هـ-21النصارى ببالد من الف�ح �ساليم ايل هنایة دو� املو�د�ن :  م�اقشةما��سرترشیف عبد القادر 1 237

�ن یوسف تلمساين1854-1914الطریقة الت�انیة بغرب ٕافریق�ا  م�اقشةما��سرتجناة بور�ن 1 238

العید �ش�يت ٕا�راهمي ق.م146 ق.م/814احلضور ا�یين البوين يف نوم�د� :  م�اقشةما��سرت�حیل ال�شري 1 239

�ن حفري شك�بم1782-1814ٕاصال�ات محودة �شا ا�ا�لیة و �القاته اخلارج�ة ٕ��� تو�س  م�اقشةما��سرتمحمدي رزیقة 1 240

القورصو ملیكة1957-1962الش�باكت الفر�س�یة املساندة جلهبة التحر�ر الوطين: ش�بكة فر�س�س �ا�سن منوذ�ا  م�اقشةما��سرتم�لود �ر�ويك 1 241
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تلمساين �ن یوسفم1798-1899الرصاع الفر�يس �جنلزيي يف املرشق العريب مرص و سور� منوذ�ا  م�اقشةما��سرتقطوش وهیبة 1 242

رشف ا��ن ٔ�محد رضوان1911-1920/1952-1962)محمد ال�شري إال�راهميي يف املرشق العرب ( م�اقشةما��سرتصدوق سعیدة 1 243

رحامين بلقامسجتارة مملكة س�ب�ٔ �ىل ضوء كتب الر�ا� ودورها احلضاري (كتاب الطواف حول البحر أ�ریرثي ٔ�منوذ�ا) م�اقشةما��سرت�دوش �رمية 1 244

رحامين بلقامسالتعددیة ا�ی��ة يف ش�به اجلز�رة العربیة بني الوث��ة والتوح�د : دراسة حتلیلیة مقارنة م�اقشةما��سرترقاد ٔ�محد 1 245

القشاعي ف� مساوي : مسريته و مشالكه و نتاجئه1835-1911عودة احلمك الع�ين ٕاىل طرابلس الغرب  م�اقشةما��سرتٔ�وملي زهرة 1 246

حسنوين محمددراسة ج�ؤ�ر�یولوج�ة لتوضعات البلیوبال�س�توسني �لموقع أ��واين "اخلربة" والیة السطیف، اجلزا�ر م�اقشةما��سرتموهويب �مسینة 1 247

بوعزة بورضسایةم1927-1954حركة النواب املسلمني اجلزا�ریني إالدماج�ني  م�اقشةما��سرتلهاليل سلوى 1 248

�شاري محمد حلب�بالتغريات �ق�صادیة يف مرص الرومانیة م�اقشةما��سرتقدمي الطیب 1 249

رشیفي ٔ�محدهـ : ٔ�صلهم-ق�ام مملكهتم-هتودمه3 و1م/9 و7اخلرز بني القرنني  م�اقشةما��سرتشارف �ا� 1 250

الزناع الس�ين الش�یعي ببالد املغرب وا�ره يف جتدید املذهب املاليك : من ق�ام ا�و� الفاطمیة اىل �دوث القطیعة
م)909-1051هـ/296-443الز�ریة (

�ن معرية �شاري لطیفة نوار �س�مي
م�اقشةما��سرت 1 251

بورضسایة بوعزة1954-1962ٔ�شاكل القمع �س�تعامري يف موا�ة لثورة التحر�ریة  م�اقشةما��سرتالقزيي رق�ة 1 252

القشاعي ف�م1603-1613هـ/1012-1022الواقع الس�یايس أ�قىص وا�ره �ىل �رخي ا�و� الع�نیة  م�اقشةما��سرتمربك ف�صل 1 253

ٔ�محد رضوان رشف ا��ن1962-1973دور البرتول يف تطور العالقات اجلزا�ریة الفر�س�یة يف فرتة  م�اقشةما��سرتمحمدي ملیكة 1 254

قشاعي موساوي ف�م)1727م-1672تفا�ل السلطة مع القوى ا�ی��ة يف عهد املوىل ٕاسامعیل يف املغرب أ�قىص يف الفرتة ( م�اقشةما��سرتد�ح �ا�شة 1 255

�ارش محمد الهاديق.م146ق.م-814ا�هيود يف بالد املغرب يف العصور القدمية :  م�اقشةما��سرتبونداوي وهیبة 1 256

تلمساين �ن یوسف1951-1954القضا� الوطنیة و املغاربیة من �الل جریدة املنار  م�اقشةما��سرتوابل عبد العز�ز 1 257
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بدیدة لزهر) و ردودالفعل الفر�س�یة1947-1957معلیات نقل السالح �رب م�طقة وادي سوف مابني ( م�اقشةما��سرتممي نور ا��ن 1 258

م�صف �اكي�س�تعامر الربیطاين و حركة التحرر يف زم�ابوي ايل �ایة اسرت�اع �س�تقالل م�اقشةما��سرتجامل ا��ن معراوي 1 259

ح�ايس شاوش1830-1945املقاومة اجلزا�ریة �لس�یاسة ا�لغویة الفر�س�یة  م�اقشةما��سرتبو�اوش سعید 1 260

بورضسایة بوعزة1497-1956قضیة مدی�يت س��ة وملی� يف العالقات املغربیة إالس�بانیة  م�اقشةما��سرتصید املسعود 1 261

ٔ�بو معران سام�ةم1248-1270هـ/646-669محالت امل� لو�س التاسع �ىل العامل إالساليم  م�اقشةما��سرتسعودي فهمية 1 262

�ن حفري شك�بم17م-16هـ/12هـ-�11لامء جزا�ریني مبرص يف الفرتة الع�نیة القرن  م�اقشةما��سرتقر�زة ربیعة 1 263

مرمي صغري : املغرب العريب وفلسطني ٔ�منوذ�ا1947-1948جریدة املغرب العربیة والقضا� الس�یاس�یة العربیة  م�اقشةما��سرتخملوف رانیة 1 264

عبد الشكور ن���م1227-1405هـ/624-808ٕاسالم مغول �ر�س�تان "جغطاي"( م�اقشةما��سرت�الیيل ٔ�محد 1 265

5000مظاهر احلیاة املرصیة القدمية من �الل الفن املرصي القدمي الرمس و النحث منوذ�ا : من العصور القدمية 
 ق.م1780س�نة ق.م اىل عهد ا�و� الوسطى حوايل 

رحامين بلقامس �رامهي محمد
م�اقشةما��سرت 1 266

�ن یوسف تلمساين1862-1899التنافس �س�تعامري �ىل القرن �فریقي :  م�اقشةما��سرتقراش عبد الرحامن 1 267

بورضسایة بوعزةم1859م-1849دور الزاویة الرحامنیة يف مقاومة �ح�الل الفر�يس �لزاب الرشيق :  م�اقشةما��سرت�حول عباس 1 268

شویتام ٔ�رزيقم1705-1835هـ/1117-4251احلیاة �ج�عیة يف التو�س �الل العهد احلس�ين  م�اقشةما��سرتبوتوقوماس حف�ظة 1 269

حساين خمتارالر�الت املغاربیة ٕاىل احل�از ٕا�ن القرن الثالث عرش الهجري/التاسع عرش املیالدي ؤ��رها الب��ةاحل�ازیة م�اقشةما��سرتاحلاج صادوق 1 270

صا�ر رشیف �ا�م : دراسة �ل�انب الس�یايس1898 - 1916سلطنة دار الفور يف عهد السلطان �ىل دینار  م�اقشةما��سرتفالح ز�یة 1 271

تلمساين �ن یوسف1962م-1843تطور ال�شاط إالس��طاين الفر�يس أ�ورويب يف م�طقة الشلف �الل فرتة  م�اقشةما��سرت��ساين محمد 1 272
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 ق.م) - و ا�و� احلدیثة2690-2180دور الكهنة ا�یين و الس�یايس يف مرص الفرعونیة : ا�و� القدمية (
 ق.م) منوذ�ا(1580-1085

شارن شاف�ة مس�شة فا�زة
م�اقشةما��سرت 1 273

شهيب عبد العز�زم)12-14هـ/6-8مسامهة ٔ�رسة املقادسة يف احلیاة العلمیة بدمشق �الل القرنني ( م�اقشةما��سرتش�یخي فریدة 1 274

الغايل الغريبالفكر إالس�تعامري الفر�يس وتطوره �الل القرن التاسع عرش من �ال�ل النظر�ت واملامرسات م�اقشةما��سرتبوج�اح دلی� 1 275

تلمساين �ن یوسفالبعد الوطين و املغاريب يف ٔ�دبیات مفدي ز�ر� م�اقشةما��سرتحرايب عبد الرزاق 1 276

موالي عبد القادر1919-1945دور م�طقة غردایة يف احلركة الوطنیة اجلزا�ریة م�اقشةما��سرتا�مهة �اكر 1 277

ق�ان جامل1956-1962مك�ب جهبة التحر�ر ببغداد و دمع العراق �لثورة اجلزا�ریة  م�اقشةما��سرت�بت سلمية 1 278

les phacochéresا�راسة أ�ر�یوزولوج�ة والترصفات املع�ش�یة عند إال�سان العا�ري ملوقع 
(الهلوف�ات)البال�س�توسان أ��ىل ح�درة اجلزا�ر

جحو�س ج�اليل شيل رزیقة
م�اقشةما��سرت 1 279

�شار قویدرم750م-661هـ/132هـ41القضاء والقضاة يف عهد اخلالفة أ�مویة :  م�اقشةما��سرت�ن فارح مهيوب 1 280

ش�ن�يت محمد ال�شريالك�ابة ا�لی��ة . م�اقشةما��سرتبومجعة فریدة 1 281

قویدر �شارم)1258-1335هـ/656-736العالقات اخلارج�ة ٕالیل�انیة ٕا�ران مع ا�و� اململو�یة ( م�اقشةما��سرتطلیيب محمد 1 282

ش�توان نظريةم1926-1948نظرة املشارقة �لطریقة التی�انیة من �الل حصیفة الف�ح :  م�اقشةما��سرتزفزاف سعیدة 1 283

ق�ان جامل1959-1962حمند و حلاج قائد الوالیة الثالثة التارخيیة  م�اقشةما��سرتماين مرمي 1 284

حساين خمتارأ�رس الت�اریة املغاربیة مبرص يف القرن الثاين عرش الهجري-الثامن عرش م�الدي م�اقشةما��سرت�به �ا�شة 1 285

�ارش محمد الهاديم)429ق.م-146املورد املائیة وطرق اس�تغاللها يف بالد املغرب �الل �ح�الل الروماين ( م�اقشةما��سرتس�ين �رمية 1 286

شویتام ٔ�رزيقم-16هـ/10املراكز الثقاف�ة يف اجلزا�ر واملغرب -تلمسان وفاس"ٔ�منوذ�ا" يف القرن  م�اقشةما��سرتبوذیبة امحمد 1 287
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رضوان رشف ا��ن ٔ�محد1967 .اجلزا�ر و حرب جوان  م�اقشةما��سرت�ن یغزر ٔ�محد 1 288

ش�توان نظرية1960-1981اجلزا�ر يف جم� حضارة إالسالم  م�اقشةما��سرت�اید عق�� 1 289

حيیاوي مسعودة1962-1978العالقات اجلزا�ریة املغربیة يف ٕاسرتاتیجیة الس�یاسة اخلارج�ة لفر�سا  م�اقشةما��سرتشعبوين ٔ�م�نة 1 290

بوعزة بورضسایة1945-1951دور هیئة أ�مم املت�دة يف اس�تقالل لی��ا مابني  م�اقشةما��سرتجفال معر 1 291

موالي عبد القادر1886-1962التعلمي الفر�يس يف وادي سوف _مدرسة أ�هايل ٔ�منوذ�ا)  م�اقشةما��سرتقس��ة رش�ید 1 292

ش�ن�يت ال�شري ق.م)1080 ق.م-3200دور وماكنة املرٔ�ة ودورها يف ا�متع الفرعوين ( م�اقشةما��سرت�ن حفيص غنیة 1 293

�ن خروف معرم1492-1822العالقات الثاقف�ة بني املغرب أ�قىص ومرص �الل العرص احلدیث  م�اقشةما��سرتمغاوري عبد الكرمي 1 294

صا�ر �ا� رشیفم)1840ـ1751النظام الس�یايس عند ق�ائل الفوالن : دراسة منوذج�ة ملنطقة الفو��الون ( م�اقشةما��سرتملیكة صاحلي 1 295

صا�ر رشیف �ا�1884-1885مس�ٔ� حوض الكونغو من �الل مؤمتر �رلني  م�اقشةما��سرتحس�ين محمد الاكمل 1 296

عبد الشكور ن���م)1206-1227هـ/603-625قانون الیاسا اجلنكزي�انیة ( م�اقشةما��سرت�ا� محزة 1 297

حيیاوي مسعودة1873-1905التنافس الفر�يس �جنلزيي �ىل املغرب �قىص مابني  م�اقشةما��سرتبوز�ري مروان 1 298

ٔ�رفه يل محمد اخلري م�الدي531 ٕاىل 488ٕا�ران يف عهد امل� ق�اذ أ�ول و أ�زمة املزد�یة من  م�اقشةما��سرتٔ��راكن �دیة 1 299

التلمساين �ن یوسفالطرق الصوف�ة يف موریتانیا ومواقفها من �س�تعامر الفر�يس م�اقشةما��سرتا�تار و� محمد 1 300

غريب الغايلم19انعاكسات �م�یازات أ�ج�بیة �ىل بالد الشام �الل القرن  م�اقشةما��سرتبو�لطي فاطمة 1 301

هـ من �الل جسالت احملامك الرشعیة ٔ�ربعة فصول منوذ�ا : بري12م/18ٔ�سعار ج�ات حفص مدینة اجلزا�ر يف القرن 
اخلادم وبري مرادرا�س وبوزریعة وتالوميل

غطاس �ا�شة �ن قویدر خصریة
م�اقشةما��سرت 1 302

شهيب عبد العز�زم1270م -1130هـ / 667هـ -524ا�ور الس�یايس �لتعلمي يف دو� املو�د�ن  م�اقشةما��سرتلو�س فریدة 1 303
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�ارش محمد الهادياخللف�ات إالق�صادیة لٕالح�الل الروماين لبالد املغرب القدمي، و ٔ��رها �ىل ا�متع م�اقشةما��سرتاكبيل فاطمة 1 304

بلغیث محمد أ�منيم11-12هـ/5-6احلیاة إالج�عیة و�ق�صادیة �ٔ�ندلس من �الل النوازل الفقهیة يف القرنني  م�اقشةما��سرت�اج �و� عبد العز�ز 1 305
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�ن السعدي سل�نمرص ودورها احلضاري بغريب املتوسط م�ذ أ�لف الثالثة ق.م حىت �ح�الل الروماين مق�ول2014ا�كتوراةا�رامهي ، محمد 1 309

Sciences Islamiquesالعلوم إالسالم�ة
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