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املقــدمــة

     تقوم دار الكتب الوطنية  التونسية بجمع اإلنتاج الفكري التونيس وتوثيقه من خالل إصدار البيبليوغرافيا 
الوطنية التونسية يف حرص سنوي يحيص الكتب والدوريات الصادرة بالبالد التونسية واملودعة حسب قانون اإليداع 
التونسية الذي يلزم املؤلفني والنارشين والطابعني بإيداع نسخ من أعاملهم ومنتجاتهم  الصادر مبجلة الصحافة 

الفكرية  املنشورة بالبالد التونسية أو خارجها ملؤلفني تونسيني للسنة الجارية.

     يعرف هذا العدد بالكتب املودعة سنة  2012 من 1 جانفي إىل 31 ديسمرب وتعرف الوثائق املودعة بعد هذا 
التاريخ يف اإلصدار املوايل.

املحتـوى :

وقع تبويب الوثائق التي تتضمنها البيبليوغرافيا عىل النحو التايل :

• منشورات رسمية : 07 عناوين باللغة العربية و24 عنوانا يف لغات أجنبية	

• منشورات غري رسمية : 916 عنوانا باللغة العربية و331 عنوانا يف لغات أخرى.	

• دوريات جديدة : 34 عنوانا باللغة العربية و 14 عنوانا بلغات أخرى.	

• الكتب 	 دار  متكنت  مام  تونس  موضوع  حول  أو  تونسيني  مؤلفيني  قبل  من  بالخارج  منشورة  كتب 
الوطنية التونسية من اقتنائه يف سنة اإلصدار: 04 عناوين باللغة العربية و 20 عنوانا بلغات أخرى

وتجدر اإلشارة أن البيانات التي تضمنها هذا الكتاب توجد مفصلة ومصنفة يف جداول إحصائية.

أما فيام يتعلق مبنهجية الوصف البيبليوغرايف، فقد اعتمدنا التقنيات التالية :

• للكتب 	 الوصفية  بالفهرسة  الخاصة   )ISBD )تدوب  البيبليوغرايف  للوصف  الدويل  التقنني  قواعد 
والدوريات.

• قامئة رؤوس املوضوعات العربية القياسية للمكتبات ومراكز املعلومات وقواعد البيانات	

• تصنيف ديوي العرشي إصدار املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم	

وتتضمن البيبليوغرافيا الوطنية الفهارس التالية : 

• فهرس املؤلفني والهيآت :	

يشتمل عىل املؤلفني واملؤلفني الثانويني من مرتجمني ومقدمني ورسامني وغريهم...كام جاءت أسامؤهم 
وصفاتهم عىل املنشورات مع وضع إحاالت للمداخل

• فهرس العناوين :	

رتب ترتيبا هجائيا حسب أسامء األعامل الواردة يف هذه البيبليوغرافيا.

• فهرس املواضيع :	

استنادا إىل قامئة رؤوس املوضوعات  الجزء  املقدمة يف هذا  الوثائق  وهو ميثل قامئة دقيقة ملواضيع 
العربية الكربى.

• فهرس النارشين : 	

يحيص أسامء النارشين الذين ورد ذكرهم يف املنشورات .

دار الكتب الوطنية التونسية
مصلحة التوثيق واإلعالم
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جدول العناوين العربية لسنة 2012
حسب التصنيف العرشي لديوي

املجموع000100200300400500600700800900املوضوع

000700000007منشورات

342211621812641541277916منشورات غري رسمية 

املجموع العام

لإلنتاج التونيس 
342211622512641541277923

كتب  أطفال

من إحصاء املجموع العام
2203501011340164

كتب مدرسية

من إحصاء املجموع العام
0007120000073

500 – العلوم الطبيعية والرياضيات 000 – املعارف العامة     
600 – العلوم التطبيقية 100 – الفلسفة. علم النفس    

700 – الفنون 200 – الديانات     
800 – اآلداب والبالغة 300 – العلوم اإلجتامعية    

900 – الجغرافيا. الرتاجم . التاريخ 400 – اللغات     
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التصنيف العرشي لديوي

000 املعارف العامة
004 علم الحاسوب

015  فهارس النارشين
016 البيبليوغرافيات والفهارس املتخصصة 

020 علوم املكتبات واملعلومات
025.17  األرشيف. التصنيف والترصف

028 املطالعة. القراءة. املكتبات
028.5  كتب علمية لألطفال

070 الصحافة. النرش. الصحف
091 تحقيق املخطوطات

100 الفلسفة. علم النفس
100 الفلسفة

150  علم النفس
170  األخالق

189  الفلسفة اإلسالمية
200 الديانات

200 الدين والديانات املقارنة
200.1  فلسفة ونظرية الدين

200.9 تاريخ األديان
210.19 علم االجتامع الديني اإلسالمي
211.2 القرآن الكريم. الجمع والتدوين

211.5 نزول القرآن الكريم
211.6  بالغة القرآن الكريم

211.8 القرآن الكريم. القراءات والتجويد
211.821 قراءة نافع راوياه ورش وقالون

211.9  مباحث القرآن الكريم
211.92 فضائل القرآن الكريم

211.94 القرآن الكريم والعلوم األخرى
211.9422 القرآن الكريم واملسيحية

211.95  قصص األنبياء
212 القرآن الكريم. التفسري

213  الحديث الرشيف وعلومه
213 األدلة الرشعية
214  أصول الدين

214.73 أصول الدين. الكتب الساموية
214.75 أصول الدين. اليوم اآلخر

215 الفرق اإلسالمية
216 الفقه اإلسالمي

216.092 الفقهاء املسلمون

216.226 فضائل رمضان
216.4 الفرائض

217  املذاهب الفقهية اإلسالمية. الفتاوى
217.2 املذهب املاليك

218.1  األخالق واآلداب اإلسالمية
218.16 اإللتزام بحقوق املواطنة

218.2 األعياد والشعائر اإلسالمية. األدعية واألوراد
218.2  الشعائر اإلسالمية. األدعية واألوراد

218.37  اإلسالم الوعظ واإلرشاد
218.4 اإلسالم واملوضوعات املختلفة

218.49 الثقافة اإلسالمية
218.5  الدفاع عن اإلسالم ودفع املطاعن عنه

218.522  دفع املطاعن عن اإلسالم ضد املسيحية
218.81 اإلسالم واملرأة

218.9 التصوف اإلسالمي
219  السرية النبوية

220 الكتاب املقدس )العهدان القديم والجديد(
226 املسيحية 

291 الديانات املقارنة
291.9 الطوائف وحركات اإلصالح

300 العلوم االجتامعية
301 علم االجتامع

302.23 االتصال. تأثري الوسائط
303.6 الثورة االجتامعية
304.2 الجغرافيا البرشية

305.23 الشباب ووسائط االتصال الرقمية
305.4  املرأة

306  الحضارة. األنرثوبولوجيا
306 الثقافة واملؤسسات

320  العلوم السياسية
321 أنظمة الحكومات والدول

321.9 الدكتاتورية
323 حقوق اإلنسان

324 االنتخابات
327.2 الدبلوماسية

330  االقتصاد. التنمية االقتصادية
330.12 الرأساملية

331.7 الوظائف الحكومية
331.88 النقابات العاملية

333.7 املوارد الطبيعية والطاقة
336  املالية العامة

336.3 الديون العامة
340  القانون

342 القانون الدستوري واإلداري
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343 القانون العسكري
343.09 قانون االتصاالت

344 الصحة والسالمة املهنية
345 القانون الجزايئ

346 القانون التجاري
346.04 القانون العقاري

346.05 اإلرث
347 القانون املدين

352  الحكومات املحلية. اإلدارة املحلية
360  القضايا والخدمات االجتامعية

370  الرتبية. التعليم
371.3  الكتب املدرسية

376.4 املعوقون ذهنيا. تعليم وتربية
380  التجارة. االتصاالت. النقل

388 حوادث املرور
398  العادات . التقاليد والفنون الشعبية

400 اللغات
400.1  الفلسفة والنظرية يف علم اللغة

401  اللسانيات
407  الكتابات القدمية

411.5  الخط العريب
412  االشتقاق. علم الداللة

413  املعاجم اللغوية
414  علم البالغة

415  قواعد اللغة العربية
416  علم العروض للغة العربية

418  التطبيقات اللغوية. الرتجمة والتعريب
493 اللغة الرببرية

500 العلوم الطبيعية والرياضيات
509  تاريخ العلوم

510  الرياضيات
520 علم الفلك
540  الكيمياء

551  الجيولوجيا، علم األرصاد، الهيدرولوجيا 
574.5   علم البيئة

581.6  النباتات الطبية
591  علم الحيوان

600 العلوم التطبيقية
610 العلوم الطبية. الصحة العامة

620  علوم الهندسة. الفيزياء. الطاقة
630  الفالحة. الزراعة

635  النباتات املنزلية. الحدائق. البستنة
640  العلوم املنزلية. األغذية وصناعة املرشوبات

650  إدارة وتنظيم املؤسسات

700 الفنون
709 تاريخ الفن

709.17  الفن اإلسالمي
710 التهيئة العمرانية. فن تخطيط املدن

718  املقابر اإلسالمية
720 العامرة والهندسة املعامرية 

730  الفنون التشكيلية
740  الكاريكاتري

745.5  الحرف اليدوية
745.6  الخطاطة وزخرفة املخطوطات

780  املوسيقى. األغاين
791 السينام

791.4  األفالم السينامئية. اإلذاعة. التلفزيون
792 املرسح، العروض املرسحية، التنشيط املرسحي

793.3 الرقص االجتامعي. الفلكوري. الوطني
794  ألعاب التسلية

796  األلعاب الرياضية

800 اآلداب والبالغة
808.06  أدب األطفال

809.8  التاريخ والنقد األديب
810األدب العريب

811 الشعر
812  املرسحية

813  القصة. الرواية
814  املقاالت العربية واملقامات

817 األهاجي والنوادر والفكاهة العربية
895.1  األدب الصيني

900 الجغرافيا. الرتاجم. التاريخ
907.2  التاريخ العام.  كتابة ودراسة التاريخ

909  تاريخ العامل. حضارة العامل
910  الجغرافيا العامة. الرحالت . األدلة السياحة

913.09  املدن التاريخية القدمية. التهيئة والعمران
920  الرتاجم. األنساب. 

930  التاريخ القديم
946 تاريخ إسبانيا

956  تاريخ الوطن العريب والتاريخ اإلسالمي
956.4  تاريخ فلسطني. القضية الفلسطينية

961 تاريخ املغرب العريب
961.1  تاريخ تونس

961.2  تاريخ ليبيا
962  تاريخ مرص
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منشورات رسمية

300 العلوم اإلجتامعية

336 املالية العامة

]001[ تونس. وزارة املالية. اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص 
مجموعة التعليامت العامة واملذكرات العامة الصادرة سنة 1997 ]نص مطبوع[ : وثيقة معدة لإلستعامل اإلداري 
البحت / اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واإلستخالص، وزارة املالية. - تونس : وزارة املالية، 2012 ) بن عروس : 

املطبعة الرسمية(. - 326 ص. : جداول، غالف مصور وملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 895 / 2012. – )مسفر( 

وزارة املالية -- تونس -- وثائق إدارية -- 1997 
 A-8-218869 / A-8-218868 رقم الرتفيف

]002[ تونس. وزارة املالية. اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص 
مجموعة التعليامت العامة واملذكرات العامة الصادرة سنة 1999 ]نص مطبوع[ : وثيقة معدة لإلستعامل اإلداري 
البحت / اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واإلستخالص، وزارة املالية. - تونس : وزارة املالية، 2012 ) بن عروس : 

املطبعة الرسمية(. - 303 ص. : جداول، غالف مصور وملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 885 / 2012. – ) مسفر( 

وزارة املالية -- تونس -- وثائق إدارية -- 1999 
 A-8-218854 / A-8-218855 رقم الرتفيف

340 القانون

]003[ األحمر، عصام 
تونس: عصام   - األحمر.  / عصام  القضــاء  بفقه  : محينة ومرثاة  التطبيقية ]نص مطبوع[  التأمني ونصوصها  مجلة 

األحمر، 2012. - 208 ص. : غالف ملون ؛24 سم. 
إيداع قانوين 540 / 2012. – ردمك -6 978-9973-02-644) مسفر (: 12 د.ت 

التأمني - قوانني وترشيعات -- تونس 
 A-12-217769 / A-12-217768 رقم الرتفيف

]004[ تونس 
مجلة اإللتزامات والعقود ]نص مطبوع[. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة، ]2012[ )تونس : املغاربية 

لطباعة وإشهار الكتاب(. - 282 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 458 / 2012. – ردمك -5 978-9973-828-67 ) مسفر (: 12 د.ت 

العقود -- تونس -- مدونة قانونية 
اإللتزامات -- تونس -- مدونة قانونية 

 A-8-217362 / A-8-217361 رقم الرتفيف

]005[ تونس 
مجلة التأمني ]نص مطبوع[ : ملحق بها مجموعة النصوص الترشيعية والرتتيبية املتعلقة بقطاع التأمني وغري املدرجة 

باملجلة. - بن عروس : املطبعة الرسمية، 2012 .- 447 ص. :غالف ملون ؛  20 سم.
إيداع قانوين 663 / 2012. – ردمك 978-9973-39-090-5 ) مسفر (: 7 د.ت 

التأمني -- تونس -- مدونة قانونية 
 A-12-26871 / A-12-26872 رقم الرتفيف
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]006[ تونس 
مجلة الغابات ونصوصها التطبيقية ]نص مطبوع[ = Code forestier et ses textes d’application.- بن عروس: 

املطبعة الرسمية، 2012. 367-368-ص.: غالف ملون ؛ 20 سم. 
نص عريب فرنيس 

إيداع قانوين 146 / 2012. – ردمك -3 978-9973-946-42 ) مسفر( 
الغابات -- قوانني -- تونس 

 A-12-26679 / A-12-26678 رقم الرتفيف

]007[ تونس 
Code des devoirs professionnels des archi-  مجلة الواجبات املهنية للمهندسني املعامريني ]نص مطبوع[ =

tectes. - بن عروس : املطبعة الرسمية ، 2012. - 60-58 ص. ؛ 20 سم. 
نص عريب- فرنيس 

إيداع قانوين 966 / 2012. – ردمك -7 978-9973-39-009 ) مسفر (: 5 د.ت 
املهندسون املعامريون -- النظام األسايس -- تونس 

 A-12-27011 / A-12-27012 رقم الرتفيف
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منشورات غري رسمية

000 املعارف العامة

004 علم الحاسوب

]008[ زايد، محمد 

هيكلة الحواسيب ]نص مطبوع[ / محمد زايد. - تونس : محمد زايد ، 2012. - 174 ص. : غالف ملون مصور ؛ 21 سم 

بيبلوغرافيا ص. 175 

إيداع قانوين 575 / 2002. – ردمك 978-9938-05-058-5 )مسفر(

األجهزة اإللكرتونية -- برمجة 

 A-8-217567 / A-8-217566 رقم الرتفيف

020 علوم املكتبات واملعلومات

]009[ املصمودي، مصطفى 

بصامت تونسية يف الثورة اإلعالمية العاملية ]نص مطبوع[ / مصطفى املصمودي. - تونس : املركز املغاريب للنرش ، 

2012 ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 143 ص. : صور، غالف مصور  ملون ؛ 24 سم . - )دراسات ؛ 1(

إيداع قانوين 995 / 2012. – ردمك 978-9938-9514-2-4 )مسفر( : 8 د.ت 

تكنولوجيا املعلومات -- تونس 

 A-8-219253 / A-8-219254 رقم الرتفيف

028 املطالعة. القراءة. املكتبات

]010[ دراسات حول املطالعة ]نص مطبوع[ / تقديم عيل املرزوقي ؛ جمع ومراجعة رشيد سعيدان. - تونس : وزارة 

الثقافة واملحافظة عىل الرتاث ، 2011. - 168 ص. : جداول، غالف ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 16 / 2012. – ردمك 978-9973-830-12-8 )مسفر(

القراءة -- تونس -- دراسة 

 A-8-215913 / A-8-215914 رقم الرتفيف

028.5 كتب علمية لألطفال

]011[ أتغذى جيدا ]نص مطبوع[ / التعريب واإلرشاف العلمي املربوك العلوي ؛ مراجعة محمد الدريدي. - نابل : 
كنوز للنرش ، 2012. - 28 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم . - )كنوز املعرفة ؛ 3( 

إيداع قانوين 511 / 2012. – ردمك -9938-06-017-1 978 ) مسفر( 
التغذية -- كتب أطفال 

 A-Br-22789 / A-Br-22790 رقم الرتفيف

]012[ أصوات الحيوانات ]نص مطبوع[ = Les cris des animaux ؛ رسوم أحمد بريكة. - صفاقس : كتايب للنرش ، 
2012. - 12 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم . - )أكتشف (

نص عريب-فرنيس 
إيداع قانوين 620 / 2012. – ردمك 978-9973-64-107-6 ) مسفر (

أصوات الحيوانات -- كتب أطفال 
 A-Br-22835 / A-Br-22836 رقم الرتفيف
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]013[ أعدادي ]نص مطبوع[ = Mes chiffres ؛ رسوم أحمد بركية. - صفاقس : كتايب للنرش ، 2012. - 12 ص. : 

رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 20 سم . - )أكتشف (

نص عريب-فرنيس 

إيداع قانوين 617 / 2012. – ردمك 978-9973-64-111-3 )مسفر(

األعداد -- تعليم -- كتب أطفال 

 A-Br-22841 / A-Br-22842 رقم الرتفيف

]014[ الرباكني ]نص مطبوع[ / تعريب وإرشاف علمي ألفة محمود ؛ مراجعة محمد الدريدي. - نابل : كنوز للنرش 

، 2012. - 28 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم . - )كنوز املعرفة ؛ 11( 

إيداع قانوين 515 / 2012. – ردمك 978-9938-06-025-6 )مسفر( 

الرباكني -- كتب أطفال 

 A-Br-22797 / A-Br-22798 رقم الرتفيف

محمد  مراجعة  ؛  العلوي  املربوك  علمي  إرشاف  ؛  نهلة سعود  تعريب   / مطبوع[  ]نص  املستدامة  التنمية   ]015[

الدريدي. - نـــابل : كنوز للنرش ، 2012. - 22 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم. - )كنوز املعرفة ؛ 18 (

إيداع قانوين 525 / 2012. – ردمك 978-9938-06-032-4 )مسفر( 

البيئة -- كتب أطفال 

 A-Br-22817 / A-Br-22818 رقم الرتفيف

]016[ جسم اإلنسان ]نص مطبوع[ / تعريب وإرشاف علمي املربوك العلوي ؛ مراجعة محمد الدريدي. - نابل : 

كنوز للنرش ، 2012. - 22 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم. - )كنوز املعرفة ؛ 17( 

إيداع قانوين 522 / 2012. – ردمك 978-9938-06-031-7 )مسفر( 

جسم اإلنسان -- كتب أطفال 

 A-Br-22811 / A-Br-22812 رقم الرتفيف

]017[ جغام، حسن أحمد 

البحار واملحيطات ]نص مطبوع[ / حسن أحمد جغــام ؛ مراجعة فيصل سعد كنز، نجيب اللجمي. - سوسة : دار 

املعارف ، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 24 سم . - )املكتبة العلمية لألطفال ؛ 30 (

إيداع قانوين 766 / 2012. – ردمك 978-9973-60-065-3 )مسفر( : 1 د.ت 

البحار -- كتب أطفال 

 املحيطات -- كتب أطفال 

 A-Br-22966 / A-Br-22967 رقم الرتفيف

]018[ حامية البيئة ]نص مطبوع[ / تعريب محمد مطاوع ؛ مراجعة محمد الدريدي ؛ إرشاف علمي املربوك العلوي. 

- نابل : كنوز للنرش ، 2012. - 28 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم . - )كنوز املعرفة ؛ 7 (

إيداع قانوين 516 / 2012. – ردمك 978-9938-06-021-8 )مسفر( 

حامية البيئة -- كتب أطفال 

 A-Br-22799 / A-Br-22800 رقم الرتفيف

؛ إرشاف علمي املربوك  الدريدي  ؛ مراجعة محمد  نهلة سعود  / تعريب  الدالفني والحيتان ]نص مطبوع[   ]019[

العلوي. - نــــابل : كنوز للنرش ، 2012. - 28 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم . - )كنوز املعرفة ؛ 2 (

إيداع قانوين 517 / 2012. – ردمك 978-9938-06-016-4 ) مسفر( 

الدالفني -- كتب أطفال 

 A-Br-22801 / A-Br-22802 رقم الرتفيف
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]020[ الديناصورات ]نص مطبوع[ / تعريب إيناس الراديس بوعنان ؛ إرشاف علمي املربوك 

العلوي ؛ مراجعة محمد الدريدي. - نابل : كنوز للنرش ، 2012. - 22 ص. : غالف مصور

ملون ؛ 30 سم. - )كنوز املعرفة ؛ 1( 

إيداع قانوين 514 / 2012. – ردمك 978-9938-06-015-7 )مسفر( 

الديناصورات -- كتب أطفال 

 A-Br-22795 / A-Br-22796 رقم الرتفيف

]021[ الرصد الجوي واملناخ ]نص مطبوع[ / تعريب وإرشاف علمي ألفة محمود ؛ مراجعة محمد الدريدي. - نابل 

: كنوز للنرش ، 2012. 22- ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم. - )كنوز املعرفة ؛ 9 (

إيداع قانوين 526 / 2012. – ردمك 978-9938-06-023-2 ) مسفر( 

املناخ -- كتب أطفال / املناخ -- كتب أطفال 

 A-Br-22815 / A-Br-22816 رقم الرتفيف

]022[ الطاقة ]نص مطبوع[ / تعريب يارس الزهروين ؛ إرشاف علمي املولدي طعلوش ؛ مراجعة محمد الدريدي. - 

نـــــابل : كنوز للنرش ، 2012. - 22 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم . - )كنوز املعرفة ؛ 10 (

إيداع قانوين 510 / 2012. – ردمك 978-9938-06-024-9 )مسفر(

الطاقة -- كتب أطفال 

 A-Br-22787 / A-Br-22788 رقم الرتفيف

]023[ علم الوراثة ]نص مطبوع[ / التعريب واإلرشاف العلمي املربوك العلوي ؛ مراجعة محمد الدريدي.- نابل : 

كنوز للنرش ، 2012. - 28 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم . - )كنوز املعرفة ؛ 19( 

إيداع قانوين 521 / 2012. – ردمك 978-9938-06-033-1 )مسفر( 

علم الوراثة -- كتب أطفال 

 A-Br-22809 / A-Br-22810 رقم الرتفيف

]024[ غزو الفضاء ]نص مطبوع[ / تعريب وإرشاف علمي املولدي طعلوش ؛ مراجعة محمد الدريدي.- نابل : كنوز 

للنرش ، 2012. - 22 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم. - )كنوز املعرفة ؛ 8(

إيداع قانوين 509 / 2012. – ردمك 978-9938-06-022-5 )مسفر(

غزو الفضاء -- كتب أطفال 

 A-Br-22785 / A-Br-22786 رقم الرتفيف

]025[ الفيزياء والكيمياء يف حياتك اليومية ]نص مطبوع[ / تعريب الفهري الشرباك ؛ إرشاف علمي املولدي طعلوش 

؛ مراجعة محمد الدريدي. - نابل : كنوز للنرش ، 2012. - 22 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم. . - )كنوز املعرفة 

؛ 12( 

إيداع قانوين 524 / 2012. - ردمك3-026-06-9938-978 )مسفر( 

الفيزياء -- كتب أطفال 

الكيمياء -- كتب أطفال 

 A-Br-22819 / A-Br-22820 رقم الرتفيف

]026[ الكائنات البرشية البدائية ]نص مطبوع[ / تعريب وإرشاف علمي ألفة محمود ؛ مراجعة محمد الدريدي. - 

نـــــابل : كنوز للنرش ، 2012. - 28 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم . - )كنوز املعرفة ؛ 6( 

إيداع قانوين 513 / 2012. – ردمك 978-9938-06-020-1 )مسفر( 

الكائنات البرشية البدائية 

 A-Br-22794 / A-Br-22793 رقم الرتفيف
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]027[ كنز، فيصل سعد 

الحاسوب ]نص مطبوع[ / فيصل سعد كنز ؛ مراجعة نجيب اللجمي. - ســوسة : دار املعارف ، 2012. - 16 ص. : 

صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 24 سم. - )املكتبة العلمية لألطفال ؛ 29( 

إيداع قانوين 350 / 2012. – ردمك 978-9973-60-066-0 )مسفر( : 1 د.ت 

الحاسوب -- كتب أطفال 

A-Br-22630 / A-Br-22631 رقم الرتفيف

]028[ الكواكب ]نص مطبوع[ / تعريب معز الشرباك ؛ مراجعة محمد الدريدي ؛ إرشاف علمي املولدي طلعوش. - 

نــــابل : كنوز للنرش ، 2012. - 28 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم . - )كنوز املعرفة ؛ 5 (

إيداع قانوين 520 / 2012. – ردمك 978-9938-06-019-5 )مسفر( 

الكواكب -- كتب أطفال 

 A-Br-22807 / A-Br-22808 رقم الرتفيف

]029[ املاء ]نص مطبوع[ / تعريب نهلة سعود ؛ إرشاف علمي املربوك العلوي ؛ مراجعة محمد الدريدي . - نابل : 

كنوز للنرش ، 2012. - 22 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم. - )كنوز املعرفة ؛ 15 (

إيداع قانوين 523 / 2012. – ردمك 978-9938-06-029-4 )مسفر( 

املاء -- كتب أطفال 

 A-Br-22821 / A-Br-22822 رقم الرتفيف

]030[ مرص يف عرص الفراعنة ]نص مطبوع[ / تعريب وإرشاف علمي ألفة محمود ؛ مراجعة محمد الدريدي. - 

نــــــــــابل : كنوز للنرش ، 2012. - 28 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم . - )كنوز املعرفة ؛ 4( 

إيداع قانوين 519 / 2012. – ردمك 978-9938-06-018-8 )مسفر( 

مرص -- العهد الفرعوين -- كتب أطفال 

 A-Br-22805 / A-Br-22806 رقم الرتفيف

]031[ من املادة إىل الكون ]نص مطبوع[ / التعريب واإلرشاف العلمي مولدي طلعوش ؛ مراجعة محمد الدريدي. 

- نـــابل : كنوز للنرش ، 2012. - 28 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم . - )كنوز املعرفة ؛ 13 (

إيداع قانوين 512 / 2012. – ردمك 978-9938-06-027-0 )مسفر( 

الكون -- كتب أطفال 

 A-Br-22792 / A-Br-22791 رقم الرتفيف

]032[ املوسيقى ومهنها ]نص مطبوع[ / التعريب واإلرشاف العلمي فيصل القابيس ؛ مراجعة محمد الدريدي. - 

نــــــــابل : كنوز للنرش ، 2012. - 28 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم . - )كنوز املعرفة ؛ 16 (

إيداع قانوين 518 / 2012. – ردمك 978-9938-06-030-0 )مسفر( 

املوسيقى -- كتب أطفال 

املهن املوسيقية -- كتب أطفال

 A-Br-22803 / A-Br-22804 رقم الرتفيف

070 الصحافة. النرش. الصحف

]033[ وسائل اإلعالم ]نص مطبوع[ / تعريب ســارة عبد الدايم بوسالمة ؛ مراجعة محمد الدريـدي. - نابل : كنوز 

للنرش ، 2012. - 22 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم. - )كنوز املعرفة ؛ 14(

إيداع قانوين 527 / 2012. – ردمك 978-9938-06-028-7 )مسفر( 

وسائل اإلعالم -- كتب أطفال 

 A-Br-22813 / A-Br-22814 رقم الرتفيف
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]034[ الحاممي، الصادق 

اإلعالم التونيس...أفق جديد ]نص مطبوع[ : بورقيبة والفايسبوك...املدونون...النقاب يف اإلعالم / الصادق الحاممي. 

- تونس: دار آفاق للنرش ، 2012 . ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 215 ص. : غالف مصور ملون ؛ 

21 سم. 

إيداع قانوين 181 / 2012. – ردمك 978-9938-843-05-7 )مسفر( : 12 د.ت 

اإلعالم -- تونس 

الصحافة التونسية -- 2011 

 A-8-216454 / A-8-216455 / A-8-216509رقم الرتفيف

]035[ الحيدري، عبد الله الزين 

اإلعالم الجديد ]نص مطبوع[ : النظام والفوىض / عبد الله الزين الحيدري ؛ تصميم هشام صالح الحيدري. - تونس : 

دار سحر ، 2012 . ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 181 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 254 / 2012. – ردمك 978-9973-28-348-1 )مسفر( : 9.800 د.ت 

اإلعالم التونيس -- 2011 

 الصحافة التونسية -- 2011 

A-8-216545 / A-8-216546 رقم الرتفيف

]036[ رابطة الكتاب التونسيني األحرار 

الكاتب الحر ]نص مطبوع[ / رابطة الكتاب األحرار. - تونس : دار سحر ، 2012 . ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهــار 

الكتــاب(. - 130 ص. : صور، غالف ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 253 / 2012. – ردمك 978-9973-28-358-0 )مسفر( : 10 د. ت. 

رابطة الكتاب التونسيني األحرار -- مقاالت 

A-8-216547 / A-8-216548 رقم الرتفيف

]037[ الصيفي، رشيفة 

التــونسية  الدار   : تــونس   - الصيفي.  / رشيفة  ]نص مطبوع[  تونس  املكتوبة يف  الصحافة  واملكتوب يف  املكبوت 

للكتــاب ، 2012. - 103 ص. : جداول، غالف مصور ملون ؛ 20 سم. 

بيبليوغرافيا ص 100 / فهارس ص. -101 103 

إيداع قانوين 185 / 2012. – ردمك 978-9938-839-28-9 )مسفر( : 7 د. ت 

الصحافة املكتوبة -- تاريخ -- تونس -- 1956-2011 -- دراسة 

الصحافة املكتوبة -- الجوانب السياسية -- تونس -- 1956-2011 -- دراسة 

 A-8-216440 / A-8-216441 رقم الرتفيف

]038[ الطوييل، أحمد )-1942...( 

: أحمد  الطوييل. - تونس  : دراسات ووثائق / أحمد  الوطني ]نص مطبوع[  التونسية واألمن  الصحافة  تاريخ  من 

الطوييل ، 2012. - 212 ص. : غالف مصور وملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 956 / 2012. – ردمك 978-9938-05-316-6 )مسفر( : 15 د. ت. 

الصحافة التونسية -- تاريخ 

األمن الوطني -- تونس -- تاريخ 

 A-8-218064 / A-8-218063 رقم الرتفيف
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]039[ عزي، عبد الرحمن 
منهجية الحتمية القيمية يف اإلعالم ومقياس )ع. س. ن. ( لإلعالم والقيم ]نص مطبوع[ / عبد الرحمن عزي ؛ تضميم 
نجالء العياري. - تونس : الدار املتوسطية للكتاب ، 2012 . ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 137 ص. 

: غالف مصور ملون ؛ 21 سم . 
بيبلوغرافيا ص. 133-137 

إيداع قانوين 822 / 2012. – ردمك 978-9938-864-01-4 )مسفر(
اإلعالم -- الحتمية القيمية 

 A-8-218559 / A-8-218560 رقم الرتفيف

]040[ املطوي، محمد الهادي بن الطاهر 
الطريق إىل الحداثة والتحديث يف إعالم )الجوائب( للشدياق ]نص مطبوع[: 1861-1884 / محمد الهادي بن الطاهر 

املطوي. - تونس: دار سحنون ، 2011. - 259 ص. : صور، غالف مصور وملون ؛ 25 سم. 
إيداع قانوين 21 / 2012. – ردمك 978-9938-834-04-8 )مسفر(

الشدياق ، أحمد فارس . الجوائب 
اإلعالم العريب -- 1861م1884- 

 A-8-215986 / A-8-215987 رقم الرتفيف

091 تحقيق املخطوطات

]041[ العيش، عيل بن العجمي 
مناهج البحث العلمي ]نص مطبوع[ : أيرس الوسائل يف تحقيق املخطوطات وكتابة البحوث 

والرسائل / عيل بن العجمي العيش 
الطبعة ط. 2. - تونس : دار سحنون ، 2011 . ) تونس : مطبعة قرطاج(. - 109 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 24 / 2012. – ردمك 978-9938-834-14-7 )مسفر( 
املخطوطات -- تحقيق -- دليل 

 A-8-215937 / A-8-215938 رقم الرتفيف

100 الفلسفة

]042[ ابن مصطفى، منرية حشانة 
الجاملية والنقد يف فكر هابرماس ]نص مطبوع[ / منرية بن مصطفى حشانة. - تـونس : الوسيطي للنرش ، 2012. - 

113 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )الفلسفة للجميع (
إيداع قانوين 546 / 2012. – ردمك 978-9973-9938-9-2 )مسفر( : 7 د.ت 

هابرماس ، يورجني - 1929م-.... 
الجاملية -- هابرماس 

السياسات -- نقد 
 A-8-217569 / A-8-217568 رقم الرتفيف

]043[ بريكامن، جنيفييف 
يهودانية اسبينوزا ]نص مطبوع[ / جنيفييف بريكامن ؛ ترجمه وعلق عليه أبو العطاء البكاي ولد عبد املالك ؛ تقديم 
محمد أحمد الرشيف. - تـــــونس : ]البكاي ولد عبد املالك[ ، 2012 . ) تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون 

الرسم(. - 160 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 1000 / 2012. - مسفر 

سبينوزا ، باروخ دو )1677-1632( -- فلسفة 
الفلسفة الحديثة 

 A-8-219279 / A-8-219280 رقم الرتفيف
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]044[ بوغديري، رشف الدين 
شذرات يف حق االختالف ]نص مطبوع[ / رشف الدين بوغديري. - تونس : رشف الدين   بوغديري ، 2012 )تونس : 

املطبعة العرصية(. - 228 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 217 / 2008. – ردمك 978-9973-02-868-6 )مسفر( : 10 د.ت 

اإلختالف -- فلسفة 
 A-8-216408 / A-8-216409 رقم الرتفيف

]045[ الرتييك، فتحي 
جاملية العيش املشرتك ]نص مطبوع[ / مجموعة من املؤلفني ؛ إرشاف فتحي الرتيـيك. - تــونس : دار الوسيــطي 

للنرش، 2009 )تونس : املغاربية للطباعة(. - 129 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24سم  
إيداع قانوين 840 / 2012. – ردمك 978-9938-840-02-5 )مسفر( : 8 د.ت 

اإلنسانيات -- فلسفة 
العلوم االجتامعية -- فلسفة 

 A-8-218603 / A-8-218604 رقم الرتفيف

]046[ خري الله، لطفي 
تبسيط املنطق والتمرين عليه وبذيله حل مسائل هذا الكتاب ]نص مطبوع[ / لطفي خري الله. - املنستري : الرباق 

للنرش ، 2011. – 145 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم. 
إيداع قانوين 49 / 2012. – ردمك 978-9973-089-95-3 )مسفر( : 8 د. ت 

املنطق 
 A-12-26571 / A-12-26572 رقم الرتفيف

]047[ ريكور، بول )1913-2005( 
الوجود واملاهية والجوهر لدى أفالطون وأرسطو ]نص مطبوع[ : درس ألقي يف جامعة سرتازبورغ سنة 1953-1954 
/ بول ريكور ؛ ترجمة فتحي إنقزو، محمد بن سايس، حبيب الجريب ؛ مراجعة وتقديم وإرشاف محمد محجوب. - 
تونس : دار سيناترا-املركز الوطني للرتجمة ، 2012 . ) تونس : أوربيس للطباعة(. - 302 ص. : غالف مصور ملون ؛ 

24 سم . - )ديوان الفلسفة (
 Etre، essence et substance chez Platon et Aristote : Cours professé à l›université de : العنوان األصيل

 Strasbourg en 1953-1954
إيداع قانوين 409 / 2012. – ردمك 978-9973-084-33-0 )مسفر( : 15 د.ت 

الوجودية -- فلسفة 
املاهية -- فلسفة 

الفلسفة اليونانية -- أفالطون -- دراسة 
الفلسفة اليونانية -- أرسطو -- دراسة 

 A-8-217325 / A-8-217326 رقم الرتفيف

]048[ عبد الالوي، النارص 
الهوية والتواصلية يف تفكري هابرماس ]نص مطبوع[ / النـــارص عبد الالوي. - بريوت : دار الفارايب للنرش ، 2012. - 

220 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 900 / 2012. – ردمك 978-9953-71-808-8 )بريوت( 

هابرماس ، يورجني ) 1929م-....( 
الهوية – هابرماس
السياسات -- نقد 

 A-8-218809 / A-8-218808 رقم الرتفيف
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]049[ عامري، عبد الصادق 

إبتداء التاريخ اإلنساين والنزعة اإلنسانوية الكانطية ]نص مطبوع[ / عبد الصادق عامري. - تونس : املعهد العايل 

للعلوم اإلنسانية : األطلسية للنرش ، 2012 . ) تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 185 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 782،631 / 2012. – ردمك 978-9973-47-113-0 )مسفر( : 12 د.ت 

التاريخ اإلنساين -- فلسفة 

 A-8-217844 / A-8-217843 / A-8-218213 رقم الرتفيف

]050[ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان، مدرسة الدكتوراه. ندوة علمية دولية) القريوان ؛ 2012( 

إشكالية املنهج يف العلوم اإلنسانية ]نص مطبوع[ : أعامل الندوة العلمية الدولية، القريوان 14-13-12 أفريل 2012 

/ تنظيم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان، مدرسة الدكتوراه. - القريوان : كلية اآلداب والعلــوم اإلنســانية ، 

2012 )تـونس : دار نهى(. - 326 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم .

إيداع قانوين 453 / 2012. – ردمك 978-9938-819-01-4 )مسفر( : 15 د. ت 

العلوم اإلنسانية -- مناهج -- ندوات 

 اإلنسانيات 

 A-8-217331 / A-8-217332 رقم الرتفيف

]051[ محمد عيل، عبد الحميد 

فلسفة الطبيعية البرشية ]نص مطبوع[ / عبد الحميد محمد عيل . الجزء الثاين . من اإلنسان الفيلسوف؟. - تـــونس 

: عبد الحميد محمد عيل ، 2012. - 216 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . 

إيداع قانوين 874 / 2012. – ردمك 978-9973-02-937-9 )مسفر( : 6 د. ت 

الفلسفة -- نظريات 

 A-8-218862 / A-8-218863 رقم الرتفيف

]052[ ولد عبد املالك، البكاي 

العقل والحرية يف فلسفة هوبز السياسية ]نص مطبوع[ / البكاي ولد عبد املالك. - تونس : ]البكاي ولد عبد املالك[ 

، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 543 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 1010 / 2012. - مسفر 

هوبز ، توماس )1679-1588( -- فلسفة 

الفلسفة الحديثة 

 A-8-219275 / A-8-219276 رقم الرتفيف

]053[ ولد عبد املالك، البكاي 

مدخل لقراءة اسبينوزا ]نص مطبوع[ : و بهامشه جان كولريوس : حياة اسبينوزا / البكاي ولد عبد املالك، محمد 

أحمد الرشيف. - تــونس : ]البكاي ولد عبد املالك[ ، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. 

- 367 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 993 / 2012. - ردمك مسفر 

سبينوزا ، باروخ دو )1677-1632( -- فلسفة 

الفلسفة الحديثة 

 A-8-219241 / A-8-219242 رقم الرتفيف
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170 األخالق

]054[ دوال مرياندول، يوحنا بيك 
مناظرة يف الكرامة اإلنسانية ]نص مطبوع[ : هدية إىل كل تونيس مات وكل تونيس عاش من أجل الكرامة / يوحنا 
بيك دوال مرياندوال ؛ تحقيق بيار شيزاري بوري ؛ ترجمة آمنة جبالوي ؛ تقديم حامدي الدرييس. - تونس : الديوان 

للنرش ، 2012. - 84-40 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .- )ترجامن( 
نص عريب-التيني 

إيداع قانوين 837 / 2012. – ردمك 978-9938-861-02-0 )مسفر( : 15 د.ت 
الكرامة 

 A-8-218555 / A-8-218556 رقم الرتفيف

189 الفلسفة اإلسالمية

]055[ األحمدي، صالح 
مباحث يف التفكري اإلسالمي ]نص مطبوع[ / صالح األحمدي ؛ مراجعة وتقديم منري الزواري. - اريانة : الجمهورية 

للنرش ، 2011. - 260 ص. : غالف مصور ملون ؛ 22 سم. 
يحتوي عىل ملحق من ص.242-238 -مراجع عربية من ص.255-243 -مراجع أجنبية ومواقع إلكرتونية ص.256 

إيداع قانوين 4 / 2012. – ردمك 978-9938-844-06-01 )مسفر( : 12 د. ت 
الفلسفة اإلسالمية 

 A-8-215983 / A-8-215984 رقم الرتفيف

]056[ بلوخ، أرنست 
ابن سينا واليسار األرسطوطالييس ]نص مطبوع[ / أرنست بلوخ ؛ نقله من األملانية إىل العربية محمد الرتيك. - تونس 

: بيت الحكمة ، 2012 )تونس : آر برنت(. - 168 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 976 / 2012. – ردمك 978-9973-46-143-5 )مسفر( : 16 د.ت 
ابن سينا ، الحسني بن عبد الله ) 1037 = 428 هـ (-- فلسفة -- دراسة ونقد 

الفلسفة اإلسالمية 
 A-8-219097 / A-8-219098 رقم الرتفيف

]057[ الجوادي، رياض بن عيل 
التفكري فريضة إسالمية ]نص مطبوع[ / رياض بن عيل الجوادي. - تونس : فضاء األمل ، 2012. - 320 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 24 سم. 
بيبلوغرافيا ص. 312-320 

إيداع قانوين 988 / 2012. – ردمك 978-9938-868-01-2 )مسفر( 
الفلسفة اإلسالمية 
التفكري -- اإلسالم 

 A-8-219248 / A-8-219247 رقم الرتفيف

]058[ خري الله، لطفي 
مقاالت يف فلسفة ابن سينا ]نص مطبوع[ / لطفي خري الله. - املنستري : دار سيبويه ، 2007 )املنستري : املطبعة 

العرصية بالساحل(. - 119 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 370 / 2012. – ردمك 978-9973-965-48-6 )مسفر( : 6،700 د.ت 

ابن سينا ، الحسني بن عبد الله )1037 = 428 هـ( -- فلسفة -- دراسة ونقد 
الفلسفة اإلسالمية -- مقاالت 

 A-8-217134 / A-8-217135 رقم الرتفيف
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]059[ الربعي، جالل 

قراءات يف الرتاث ]نص مطبوع[ : اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي واملقابسات للتوحيدي أمنوذجا / جالل الربعي. - 

صفاقس : مكتبة عالء الدين ، 2012 )صفاقس : دارنهى(. - 171 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 459 / 2012. – ردمك 978-9938-03-006-8 )مسفر( : 7،500 د. ت. 

السيوطي ، جالل الدين أبو الفضل عبد الرحامن بن أيب بكر )1505-1445 م( . اإلتقان يف علوم القرآن -- دراسة ونقد 

التوحيدي ، أبو حيان )1023-932( . املقابسات – دراسة ونقد 

القرآن، علوم 

الفلسفة اإلسالمية 

 A-8-217519 / A-8-217520 رقم الرتفيف

]060[ الطبلبي، شكيب بن بديرة 

مقدمات يف الكالم الوحدوي ]نص مطبوع[ : الجزء األول : نحو منهج كالمي قرآين / شكيب بن بديرة الطبلبي. - 

: دار املتوسط الجديد(. - 118 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم  الطبلبي ، 2012 )املنستري  تونس : شكيب بن بديرة 

. - )دراسات كالمية ؛ 7 (

إيداع قانوين 960 / 2012. – ردمك 978-9938-05-341-8 )مسفر( : 5 د.ت 

علم الكالم الوحدوي -- نظريات 

 A-8-219070 / A-8-219069 رقم الرتفيف

]061[ العجييل، سيف الدين 

الديـن  : سيف  تــونس   - العجييل.  الدين  التونسية ]نص مطبوع[ / سيف  الثورة  التي حررتها  املحمدية  العقيدة 

العجييل ، 2012(. - 85 ص. : غالف مصور ملون ؛ 16 سم 

إيداع قانوين 848 / 2012. – ردمك 978-9938-05-271-8 )مسفر(

العقائد 

A-12-26982 / A-12-26981 رقم الرتفيف

]062[ املسعودي، حامدي 

إشكاليات النهضة يف الفكر العريب الحديث ]نص مطبوع[ / حامدي املسعودي. - تونس : حامدي املسعودي ، 2011 

)صفـــاقس : نهى للطباعة(. - 182 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 550 / 2012. – ردمك 978-9973-02-668-2 )مسفر( : 17 د.ت 

الحركات الفكرية عند املسلمني -- العرص الحيث -- دراسة ونقد 

 A-8-217560 / A-8-217561 رقم الرتفيف

]063[ النايش، عبد الباسط 

رفع الرشد عن ابن رشد ]نص مطبوع[ / عبد الباسط النايش. - تونس : الدار التونسية 

للكتاب ، 2012. - 163 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 996 / 2012. – ردمك 978-9938-839-43-2 )مسفر( : 9 د. ت 

ابن رشد ، أبو الوليد محمد ) 1198-1126م( -- فلسفة 

الفلسفة اإلسالمية 

 A-8-219261 / A-8-219262 رقم الرتفيف
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200 الديانات

200 الدين والديانات املقارنة

]064[ حوار أروبا والبلدان اإلسالمية ]نص مطبوع[ : العنف والدين وتفاهم الحضارات / فتحي الرتييك، كرستوف 

وولف، جاك بوالن...]وآخرون[. - تونس : الوسيطي للنرش ، 2008 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 224 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 212 / 2012. – ردمك 978-9973-9983-6-1 )مسفر( : 9،500 د.ت 

حوار األديان والحضارات 

اإلسالم والديانات األخرى 

 A-8-216386 / A-8-216387 رقم الرتفيف

200.1 فلسفة ونظرية الدين

]065[ املنصوري، املربوك 

مكانة الدين يف النهضة اليابانية والعربية ]نص مطبوع[ : دراسة مقارنة / املربوك املنصوري. - تونس : الدار املتوسطية 

للنرش ، 2011 )تونس : املغاربية للطباعة(. - 159 ص. : غالف مصور ملون ؛ 18 سم. . - )دعوة إىل فهم(

إيداع قانوين 51 / 2012. – ردمك978-9938-806-93-9 )مسفر( 

عرص النهضة -- دراسة -- اليابان 

الشنتورية )ديانة( -- اليابان 

 A-12-26565- / A-12-26566 رقم الرتفيف

200.9 تاريخ األديان

]066[ لونوار، فريدريك 

املصنف الوجيز يف تاريخ األديان ]نص مطبوع[ / فريدريك لونوار ؛ ترجمة محمد الحداد ؛ مراجعة حافظ قويعة. - 

تونس : دار سيناترا- املركز الوطني للرتجمة ، 2012 ) تونس : أوربيس للطباعة(. - 406 ص. ؛ 19 سم . - )فكر الزمان( 

 Petit traité d›histoire des religions : العنوان األصيل للعمل

إيداع قانوين 427 / 2012. – ردمك 978-9973-084-67-5 )مسفر( : 15 د. ت. 

الديانات -- تاريخ 

 A-12-26815 / A-12-26816 رقم الرتفيف

210.19 علم االجتامع الديني اإلسالمي

]067[ خالد، رضا 

نحو أفق إسالمي جديد ]نص مطبوع[ : الرسالة-الرشيعة-املجتمع / رضا خالد. - تونس : دار الجنوب ، 2012 )تونس 

: معامل فنزي(. - 205 ص. : غالف ملون ؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 634 / 2012. – ردمك978-9938-01-054-1 )مسفر( : 15 د.ت 

الرشيعة اإلسالمية 

الفقه اإلسالمي 

 A-8-217774 / A-8-217775 رقم الرتفيف
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211.2 القرآن الكريم. الجمع والتدوين

]068[ الزنجاين، أيب عبد الله 

تاريخ القرآن ]نص مطبوع[ / أيب عبد الله الزنجاين ؛ تقديم أحمد أمني. - سوسة : دار املعارف ،  2012. - 123 ص. 

: غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 119 / 2012. – ردمك978-9973-60-057-8 )مسفر( : 3 د. ت. 

القرآن الكريم -- جمع وتدوين -- تاريخ 

 A-8-216060 / A-8-216061 رقم الرتفيف

]069[ العود، صالح 

تاريخ القرآن الكريم ]نص مطبوع[ : كتابته وجمعه وتوثيقه من عهد الرسالة الخالدة إىل عرص الخالفة الراشدة / 

صالح العود. - صفــاقس : رشكة املنى ، 2012 )صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 40 ص. : غالف مصور ملون ؛ 

21 سم 

إيداع قانوين 134 / 2012. – ردمك978-9973-01-025-4 )مسفر( : 3 د.ت 

القرآن الكريم -- تاريخ 

القرآن الكريم -- جمع وتدوين 

 A-Br-22238 / A-Br-22239 رقم الرتفيف

211.5 نزول القرآن الكريم

]070[ العطياوي، عبد الكريم 

نزول القرآن منجام ومضمونه اإلجتامعي ]نص مطبوع[ / عبد الكريم العطياوي. - منوبة : مركز النرش الجامعي ، 

2012 )تونس:املطبعة الرسمية(. - 178 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 555 / 2012. – ردمك 978-9973-37-663-3 )مسفر(

القرآن الكريم -- كيفية النزول 

 A-8-217578 / A-8-217579 رقم الرتفيف

211.64 بالغة القرآن الكريم

]071[ يوسف، ألفة 

تعدد املعنى يف القرآن ]نص مطبوع[ : بحث يف أسس تعدد املعنى يف اللغة من خالل تفاسري القرآن / ألفة يوسف 

. - ط. 3. - تونس : دار سحر، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة(. - 495 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 963 / 2012. – ردمك 978-9973-28-115-2 )مسفر( : 15 د. ت 

القرآن الكريم -- بالغة 

 A-8-218065 / A-8-218066 رقم الرتفيف

211.8 القرآن الكريم. القراءات والتجويد

]072[ الجريب، زياد بن الشيخ عامر 

السهل املفيد يف أحكام التجويد ]نص مطبوع[ : برواية قالون عن نافع املدين / زياد بن الشيخ عامر الجريب. - تونس 

: زياد الجريب ، 2012)صفاقس : سوجيك(. - 88 ص. : غالف ملون ؛ 22 سم 

إيداع قانوين 262 / 2012. – ردمك 978-9973-02-920-1 )مسفر( 

القرآن الكريم -- القراءات 

القرآن الكريم -- تجويد 

 A-8-216538 / A-8-216537 رقم الرتفيف
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]073[ عوين، أمني بن مصطفى 

املقدمة العلمية يف علم التجويد ]نص مطبوع[ : مخارج الحروف-صفات الحروف-حقيقة التجويد / إعداد أمني بن 

مصطفى عوين. - تونس : محمد البارودي ، ]2012[. - 110 ص. : رسوم ملونة، جداول، غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 880 / 2012. – ردمك 978-9973-30-379-0 )مسفر(

القرآن الكريم -- القراءات والتجويد 

 A-8-218746 / A-8-218747 رقم الرتفيف

211.821 قراءة نافع راوياه ورش وقالون

]074[ ابن حسني، عبد الله 

إدراج التوابع عىل أبواب النجوم الطوالع يف أصل مقرإ اإلمام نافع ]نص مطبوع[ / عبد الله بن حسني ؛ تقديم فتحي 

املجويب. - تونس : عبد الله بن حسني ، 2012 )تونس : فن الطباعة(. - 120 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 56 / 2012. – ردمك 978-9973-02-486-2 )مسفر( : 4،500 د.ت 

القرآن الكريم -- القراءات والتجويد 

 A-8-214835 / A-8-214836 رقم الرتفيف

]075[ سلوة املحزون بأصول رواية قالون ]نص مطبوع[ / جمع وترتيب أيوب بن رفيق عوينتي ؛ راجعه وقدم له 

الهادي روشو، فتحي العبيدي. - تونس : ]أيوب بن رفيق عوينتي[ ، 2012. - 97 ص : غالف ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 994 / 2012. – )مسفر(: 3 د. ت. 

القرآن الكريم -- القراءات والتجويد -- قراءة قالون 

 A-8-219281 / A-8-219282 رقم الرتفيف

]076[ القرآن الكريم ]نص مطبوع[ : برواية قالون عن اإلمام نافع املدين من طريق أيب نشيط مع إبراز أهم قواعد 

الرتتيل. - تــونس : مؤسسات نومام : حنبعل للطباعة والنرش ، 2012. - الربع الرابع )604-440 ص.( : غالف ملون 

؛ 24 سم . - )املصحف املعلم (

إيداع قانوين 835 / 2012. – ردمك 978-9973-69-034-0 )مسفر(

القرآن الكريم -- قراءة قالون -- مصاحف 

 A-8-218576 / A-8-218577 رقم الرتفيف

]077[ القرآن الكريم ]نص مطبوع[ : جزء عم برواية قالون عن اإلمام نافع املدين من طريق أيب نشيط مع إبراز 

أهم قواعد الرتتيل. - تونس : نومام للنرش ، 2012 . ) تونس : حنبعل(. - ج. 30 ترقيم متواصل من )604-582 ص.( 

: غالف ملون ؛ 24 سم . - )املصحف املعلم (

إيداع قانوين 789 / 2012. – ردمك 978-9973-69-031-9 )مسفر(

القرآن الكريم -- القراءات والتجويد -- أحكام 

 A-Br-22965 / A-Br-22964 رقم الرتفيف

]078[ القرآن الكريم ]نص مطبوع[ : جزء عم مدريس برواية قالون عن اإلمام نافع املدين من طريق أيب نشيط مع 

إبراز أهم قواعد الرتتيل. - تــــــونس : نومام للنرش ، 2012 )تونس : حنبعل(. - 24 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم 

. - )املصحف املعلم (

إيداع قانوين 790 / 2012. – ردمك 978-9973-69-078-4 )مسفر( 

القرآن الكريم -- القراءات والتجويد -- أحكام 

 A-Br-22968 / A-Br-22969 رقم الرتفيف
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]079[ املصحف امليرس لتعليم قواعد ترتيل القرآن الكريم برواية ]نص مطبوع[ : اإلمام قالون عن اإلمام نافع ؛ 
مراجعة عثامن األنداري. - تونس : دار العلامء ، 2012(. - 32 ص. : غالف ملون ؛ 30 سم 

إيداع قانوين 104 / 2012. – ردمك 978-9938-829-08-2 )مسفر(
القرآن الكريم -- قراءة قالون -- مصاحف 

 A-Br-22240 / A-Br-22241 رقم الرتفيف

211.9 مباحث قرآنية عامة

]080[ الرياحي، محمد الهادي 
الهادي  : ذكر مقدس مزىك وموجز / محمد  الكريم  للقرآن  الذكر  : موجز من  مزىك وبصائر إالهية ]نص مطبوع[ 

الرياحي. - تونس : محمد الهادي الرياحي ، 2011. - 395 ص. : غالف أبيض ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 19 / 2012. – ردمك 978-9973-02-619-4 )مسفر( : 23.5 د. ت 

القرآن الكريم -- أرسار 
القرآن الكريم، مباحث عامة 

 A-8-215959 / A-8-215960 رقم الرتفيف

]081[ السالمي، محمد الحبيب 
التقوى سفينة النجاة ]نص مطبوع[ / محمد الحبيب السالمي، عبد الحميد النوري. - صفاقس : دنيا للنرش ، 2012 

)صفاقس : املطابع الجديدة بالجنوب(. - 120 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 974 / 2012. – ردمك 978-9973-40-780-1 )مسفر( : 4،800د.ت 

التقوى يف القرآن الكريم 
 A-8-219093 / A-8-219094 رقم الرتفيف

]082[ الشتيوي، أحمد 
»إين جاعل يف األرض خليفة « أو الخالفة يف القرآن ]نص مطبوع[ . 1 . الترشيع / أحمد الشتيوي.  - تونس : مجمع 
األطرش للكتاب املختص  2012 . ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 398 ص. : غالف مصور وملون ؛ 

24 سم. 
إيداع قانوين 915 / 2012. – ردمك 978-9938-858-23-5 )مسفر( : 20 د. ت. 

الخالفة يف القرآن 
 A-8-218842 / A-8-218843 رقم الرتفيف

]083[ القسطالين، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
ختم القرآن بني السنة والبدعة ]نص مطبوع[ / شهاب الدين القسطالين ؛ تحقيق الهادي روشو. - تونس : الهادي 

روشو ، 2012   ) تونس : الرشكة العرصية للطباعة واإلشهار(. - 76 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم 
إيداع قانوين 456 / 2012. – ردمك 978-9938-05-069-1 )مسفر(

القسطالين ، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد )851-923 هـ( . لطائف اإلشارات يف فنون القراءات 
القرآن -- مباحث عامة

 A-8-217333 / A-8-217334 رقم الرتفيف

]084[ املهريي، حامد 
التواصل بني األجيال رضورة حياتية وكونية ]نص مطبوع[ / حامد املهريي. - صفاقس : رشكة املنى ، 2011 )تــونس 

: املطبعة العرصية(. - 89 ص. : غالف مصور ملون ؛ 14 سم. 
إيداع قانوين 67 / 2012. – ردمك 978-9973-01-019-3 )مسفر( : 3.5 د. ت 

اإلنسان يف القرآن الكريم 
اإلسالم واملجتمع 

 A-12-26327 / A-12-26328 رقم الرتفيف
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]085[ املهريي، حمودة 
من وصايا القرآن ]نص مطبوع[ : كتاب فيه الكثري من األوامر والنواهي لتوضيح الرصاط املستقيم / حمودة املهريي. 

- صفاقس : رشكة املنى ، 2012 ) صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 84 ص. ؛ 24 سم .
إيداع قانوين 342 / 2012. – ردمك 978-9973-01-026-1 )مسفر( : 4 د.ت 

القرآن الكريم، فضائل 
 A-8-217126 / A-8-217127 رقم الرتفيف

211.92 فضائل القرآن الكريم

]086[ الرشيف، الطاهر 
الروح اإلالهي األعظم منقذ العامل واإلنسان من رشور وفنت الشيطان ]نص مطبوع[ / الطاهر الرشيف. - تونس : 

الطاهر الرشيف ، 2012) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 200 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 626 / 2012. – ردمك 978-9938-05-168-1 )مسفر( 

القرآن الكريم -- فضائل 
 A-8-217868 / A-8-217867 رقم الرتفيف

211.94 القرآن الكريم والعلوم األخرى

]087[ الرشيف، مازن 
الربهان ]نص مطبوع[ . الجزء األول . تأمالت يف العلم والقرآن / مازن الرشيف. - املنستري : الرباق للنرش ، 2012(. - 

162 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم. 
إيداع قانوين 854 / 2012. – ردمك 978-9938-857-24-8 )مسفر( : 14 د. ت. 

القرآن الكريم والعلم 
 A-12-26971 / A-12-26972 رقم الرتفيف

211.9422 القرآن الكريم واملسيحية

]088[ اإلنكشاري، الهادي بن يونس )-1939...( 
القرآن واملسيح عليه السالم ]نص مطبوع[ / الهادي اإلنكشاري. - زغوان : الهادي اإلنكشاري ، 2012. - 108 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 817 / 2012. – ردمك 978-9973-05-136-3 )مسفر( : 14 د.ت 

القرآن الكريم واملسيح 
املسيحية يف القرآن الكريم 

 A-8-218581 / A-8-218582 رقم الرتفيف

212 القرآن الكريم. التفسري

]089[ الزيادي، محمد الهادي 
سورة النحل ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي. - تونس : محمد الهادي الزيادي ، 2012 .

)تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 2 ج. )36،27 ص.( : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. . - )أنت وطفلك يف 
الرتبية اإلسالمية ؛ 11 (

ج. 1 : اآليات من 10 إىل 18 ج. 2 : اآليات من 95 إىل 98 / ج. 1 : اآليات من 10 إىل 18 ج. 2 : اآليات من 95 إىل 98 
إيداع قانوين 406،407 / 2012. – ردمك 978-9938-05-055-4 ) ج. 1 (: 2 د. ت )الجزء( . – ردمك -1-056-05

978-9938 ) ج. 2 (
القرآن الكريم -- تفسري 

 A-Br-22659 / A-Br-22660 / A-Br-22661 رقم الرتفيف
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213 األدلة الرشعية

]090[ شواط، الحسني بن محمد 
حجية السنة وتاريخها ]نص مطبوع[ / الحسني بن محمد شواط. - تونس : دار سحنون ، 2012. - 330 ص. : غالف 

مصور وملون ؛ 25 سم. 
إيداع قانوين 552 / 2012. – ردمك 978-9938-834-17-8 )مجلد(

السنة -- حجيتها 
 A-8-217542 / A-8-217543 رقم الرتفيف

214 أصول الدين

]091[ برمية، عبد الرزاق بن سامل 
لكن األمانة هي العقل ]نص مطبوع[ / عبد الرزاق بن سامل برمية. - تونس : عبد الرزاق بن سامل برمية ، 2011 ) 

تونس : فن الطباعة(. - 32 ص. : غالف مصور ملون ؛ 15 سم. 
إيداع قانوين 54 / 2012. – ردمك 978-9973-02-738-2 )مسفر( : 1.200 د. ت 

األمانة يف القرآن 
 A-Br-22230 / A-Br-22231 رقم الرتفيف

]092[ الرزقي، محمد 
السديد يف أصول التوحيد ]نص مطبوع[ / محمد الرزقي. - تونس : دار ياسني ، 2012. - 112 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 593 / 2012. – ردمك 978-9973-886-10-1 )مسفر( : 12 د.ت 

علم الكالم 
األشاعرة )علم الكالم( 

A-12-26847 / A-12-26848 رقم الرتفيف

]093[ السكتاين، عيىس بن عبد الرحامن 
؛  التحفة املفيدة يف رشح العقيدة الحفيدة ]نص مطبوع[ / أيب مهدي عيىس بن عبد الرحامن السكتاين املراكيش 
تصحيح وتقديم نزار حامدي ؛ تقديم فتحي أحمد عبد الرازق. - تونس : نزار حامدي ، ]2012[. - 152 ص. : غالف 

ملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 577 / 2012. – ردمك978-9973-02-952-2 ) مسفر (

العقائد 
 A-8-217594 / A-8-217595 رقم الرتفيف

]094[ الطبلبي، شكيب بن بديرة 
مدخل منهاجي إىل علم الكالم ]نص مطبوع[ / شكيب بن بديرة الطبلبي. - ط. 2. - تــونس : شكيب بن بديرة 

الطبلبي ، 2012. - 215 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم. . - )دراسات كالمية ؛ 1 (
إيداع قانوين 969 / 2012. – ردمك 978-9938-05-329-6 )مسفر( : 7،500 د.ت 

علم الكالم -- نظريات 
 A-8-218768 / A-8-218769 رقم الرتفيف

]095[ كحلول بوعالقي، نرسية 
دراسات يف علم الكالم واألديان ]نص مطبوع[ / نرسية كحلول بوعالقي. - ط. 2 ، منقحة. - تونس : نرسية كحلول 

بوعالقي ، 2012 ) تونس : فن الطباعة(. - 235 ص. : غالف مصور وملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 197 / 2012. – ردمك 978-9973-02-857-0 )مسفر( : 10 د.ت 

علم الكالم -- دراسات 
 A-8-216444 / A-8-216445 رقم الرتفيف
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]096[ املارغني، إبراهيم بن أحمد 
طالع البرشى عىل العقيدة الصغرى ]نص مطبوع[ / إبراهيم بن أحمد املارغني ؛ إعتنى به نزار حامدي. - تونس 

: نزار حامدي ، 2012 ) تونس : مطبعة تونس(. - 149 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم . - )إحياء الرتاث الزيتوين ؛ 2 (
إيداع قانوين 121 / 2012. – ردمك 978-9973-02-756-6 )مسفر(

التوحيد -- التصوف اإلسالمي 
العقائد 

 A-8-216089 / A-8-216090 / A-8-215920 رقم الرتفيف

]097[ محي الدين، حميدة إسامعيل 
عقيدة أهل السنة والجامعة بصياغة اإلمام الغزايل : )اإلقتصاد يف اإلعتقاد( ]نص مطبوع[ / حميدة إسامعيل محي 
الدين. - تونس : حميدة إسامعيل محي الدين ، 2012 ) املنستري : دار املتوسط الجديد(. - 182 ص. : غالف ملون 

؛ 21 سم .
بيبلوغرافيا ص. 160-161 

إيداع قانوين 959 / 2012. – ردمك978-9938-05-343-2 )مسفر( : 7 د.ت 
العقيدة اإلسالمية -- الغزايل -- دراسة 

السنة -- الغزايل -- دراسة 
 A-8-219071 / A-8-219072 رقم الرتفيف

]098[ املداين، محمد 
كتاب العقيدة ]نص مطبوع[ / محمد املدين ؛ تحقيق محمد املنور املدين. - تونس : محمد 

املدين ، 2012 ) املنستري : مطبوعات الزاوية املدنية(. - 63 ص. : غالف مصور 
ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 764 / 2012. – )مسفر( 
العقائد -- التوحيد 

 A-Br-218118 / A-Br-218117 رقم الرتفيف

]099[ املنستريي، محمد بن فرج العتيل 
عقيدة املسلم ]نص مطبوع[ : نور يف الدنيا فوز يف اآلخرة / محمد بن فرج العتيل املنستريي. - تونس : محمد بن 

فرج العتيل املنستريي ، 2012 ) سوسة : دار املعارف(. - 259 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 39 / 2012. – ردمك 9784-9973-02-677-4 )مسفر( : 13 د. ت 

اإلسالم -- الوعظ واإلرشاد 
العقائد اإلسالمية 

 A-8-215979 / A-8-215980 رقم الرتفيف

214.73 أصول الدين. الكتب الساموية

]100[ الزيادي، محمد الهادي 
اإلميان باملالئكة ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي. - تونس : محمد الهادي الزيادي ، 2012 

الرتبية  - )أنت وطفلك يف  ؛ 24 سم.  : غالف مصور ملون  الكتاب(. - 27 ص.  املغاربية لطباعة وإشهار   : )تونس 
اإلسالمية ؛ 10( 

إيداع قانوين 404 / 2012. – ردمك 978-9938-05-05-054-7 )مسفر( : 2 د. ت 
اإلميان )فقه إسالمي( -- كتب أطفال 

املالئكة -- كتب أطفال 
 A-Br-22655 / A-Br-22656 رقم الرتفيف
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214.75 أصول الدين. اليوم اآلخر

]101[ الرشيف، الطهار 
النبأ العظيم ]نص مطبوع[ : الفرقان الساعة / الطاهر الرشيف. - تونس : الطاهر الرشيف ، 2012 ) صفاقس : 

مطبعة سوجيك(. - 90 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 615 / 2012. – ردمك 978-9938-05-141-4 )مسفر( : 5 د. ت. 

القيامة، يوم 
عالمات الساعة 

 A-8-217726 / A-8-217727 رقم الرتفيف

 215 الفرق االسالمية

]102[ حافظ، أحمد محمود 
السلفيون ]نص مطبوع[ : الفكر واملامرسة / أحمد محمود حافظ. - تونس : الدار التونسية     للكتاب ، 2012. - 71 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 183 / 2012. – ردمك 978-9938-839-36-4 )مسفر( : 10 د.ت. 

السلفيون -- فرق إسالمية / السلفيون -- دعاة 
 A-8-216487 / A-8-216486 رقم الرتفيف

]103[ النايش، عبد الباسط 
موسوعة التشيع ]نص مطبوع[ : بحث أصويل جامع مدقق وموثق / عبد الباسط الناشئ. - ط. جديدة ومنقحة. - 

تونس : الدار التونسية للكتاب ، 2012. - 346 ص. : غالف ملون ؛ 25 سم. 
بيبليوغرافيا ص. -331 346 

إيداع قانوين 198 / 2012. – ردمك 978-9938-839-16-6 )مسفر( : 15 د. ت 
الشيعة -- تاريخ وبحوث 

الفرق اإلسالمية -- الشيعة -- تاريخ وبحوث 
 A-8-216402 / A-8-216403 رقم الرتفيف

216 الفقه اإلسالمي

]104[ ابن أيب زيد القريواين، عبد الله 
الرسالة ]نص مطبوع[ / أبو محمد عبد الله بن أيب زيد القريواين ؛ تحقيق محمد الرايس ؛ تقديم محمد بوزغيبة. - 

تونس : محمد الرايس ، 2012 ) تونس : فن الطباعة(. - 143 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 216 / 2012. – ردمك 978-9973-02-869-3 )مسفر( : 10 د.ت 

الفقه املاليك 
 A-8-216406 / A-8-216407 رقم الرتفيف

]105[ ابن السايح، محمد سعد الدين اللقاين 
مناذج مثالية يف الخطب الجمعية عربية وفرنسية ]نص مطبوع[ / محمد سعد الدين اللقاين بن السايح ؛ ترجمة 
الصادق ماظور ؛ تنسيق محمد مالك بن السايح. - تونس : دار سحنون ، 2011. - 169-183 ص. : صور، غالف ملون 

؛ 21 سم. 
نص عريب فرنيس 

إيداع قانوين 769 / 2012. – ردمك 978-9938-05-255-8 )مسفر(
الخطب الدينية اإلسالمية -- مجموعات 

خطبة الجمعة -- مجموعات 
 A-8-218119 / A-8-218120 رقم الرتفيف
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]106[ ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد 

الصالة وحكم تاركها ]نص مطبوع[ / ابن قيم الجوزية. - تونس : سيلدار ، 2012. - 240 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 21 سم .

إيداع قانوين 904 / 2012. – ردمك 978-9973-30-380-6 )مسفر( 

الصالة 

 A-8-218735 / A-8-218734 رقم الرتفيف

]107[ الجامل، محمد محمود محمد 

عزل الحاكم يف الفقه اإلسالمي ]نص مطبوع[ : املسوغات الرشعية والوسائل العملية / محمد محمود محمد الجامل 

؛ تقديم عبد املجيد النجار. - تـــــونس : ]االتحاد العاملي لعلامء املسلمني[ ، 2012 . ) تـــــونس : الرشكة التونسية 

للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 94 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم . - )قضايا األمة ؛ 5( 

إيداع قانوين 934 / 2012. – ردمك 978-9938-05-406-4 )مسفر( 

امللوك والحكام -- عزل -- فقه إسالمي 

 A-8-219079 / A-8-219080 رقم الرتفيف

]108[ الحبيب، محسن 

 : الصوم : عبادة، استشفاء، عالج ]نص مطبوع[ / محسن الحبيب. - تونس : محسن الحبيب ، 2012 ) صفاقس 

مطبعة سوجيك(. - 72 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم. 

إيداع قانوين 497 / 2012. – ردمك 978-9938-05-077-6 )مسفر( : 1،500 د.ت 

الصوم -- فوائد 

 A-12-26827 / A-12-26828 رقم الرتفيف

]109[ حامدي، نزار 

مقاالت علامء البالد التونسية يف تنزيه الله عن الجهة واملكان والجسمية ]نص مطبوع[ / نزار حامدي ، إعتقاد أهل 

السنة وعلامء األمة / أيب محمد عبد الله بن محمد املرجاين التونيس ، رسالة يف عقاب أهل السنة / أيب عبد الله محمد 

الغامري التونيس ، نظم عقيدة أهل السنة / أيب الحسن عيل الغامد التونيس ، العقيدة املنورة يف معتقد السدات 

األشاعرة / أيب الحسن عيل النوري الصفاقيس. - تونس : دار اإلمام ابن عرفة، 2012. - 144 ص. : غالف ملون ؛ 24 

سم . - )محافظة عىل العقيدة السنية والوحدة الدينية يف تونس (

إيداع قانوين 998 / 2012. – ردمك 978-9938-860-08-5 )مسفر(

الفقه السني 

 A-8-219258 / A-8-219257 رقم الرتفيف

]110[ ذويب، حامدي 

مراجعة اإلجامع بني النظرية والتطبيق ]نص مطبوع[ : نحو تجديد أصول الفقه اإلسالمي / حامدي ذويب. - تونس : 

حامدي ذويب ، 2012 . ) صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 304 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

بيبلوغرافيا ص. 283-302 

إيداع قانوين 609 / 2012. – ردمك 978-9938-05-122-3 )مسفر( : 20 د.ت. 

الحديث النبوي الرشيف -- فقه إسالمي -- دراسة 

اإلجامع -- فقه إسالمي -- دراسة 

 A-8-217836 / A-8-217835 رقم الرتفيف
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]111[ شواط، الحسني بن محمد 

فقه النظام املايل ]نص مطبوع[ / الحسني بن محمد شواط، حميش عبد الحق. - تــونس : دار سحنون ، 2012. - 494 

ص. : غالف مصور وملون ؛ 25 سم. 

إيداع قانوين 551 / 2012. – ردمك 978-9938-834-18-5 ) مجلد (

اإلسالم -- النظام املايل يف اإلسالم 

 A-8-217540 / A-8-217541 رقم الرتفيف

]112[ الطبلبي، شكيب بن بديرة 

نحو منهجية العلوم الرشعية ]نص مطبوع[ : أهم اصطالحات املنهجة / شكيب بن بديرة الطبلبي. - ط. 2. - تونس 

: شكيب بن بديرة الطبلبي ، 2012. - 227 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم . - )منهجية االجتهاد ؛ 1 (

إيداع قانوين 962 / 2012. – ردمك 978-9938-05-331-9 )مسفر( : 5 د.ت 

الفقه اإلسالمي -- علم 

 A-8-219073 / A-8-219074 رقم الرتفيف

]113[ العيش، عيل بن العجمي 

العجمي العيش، فتحي بن  : دراسة فقهية مقارنة عىل املذاهب األربعة / عيل بن  الطهارة ]نص مطبوع[  أحكام 

العايش عبد القادر. - تونس : دار سحنون ، 2012. - 168 ص. : غالف مصور وملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 372 / 2012. – ردمك 978-9938-834-20-8 )مسفر(

الطهارة -- فقه إسالمي -- دراسة مقارنة 

 A-8-217176 / A-8-217177 رقم الرتفيف

]114[ النيفر، محمد الصالح 

الصالة عامد الدين ]نص مطبوع[ / محمد الصالح النيفر. - طبعة منقحة ومزيد فيها. - تونس : محمد الصالح النيفر 

، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 59 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 467 / 2012. – ردمك 978-9938-05-075-2 )مسفر(

الصالة -- أنواعها ورشوطها 

 A-8-217839 / A-8-217840 رقم الرتفيف

]115[ يوسف، ألفة 

يف حد الرسقة ]نص مطبوع[ / ألفة يوسف. - تونس : ألفة يوسف ، 2012 ) صفــــاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 

47 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم . - )والله أعلم (

إيداع قانوين 618،529 / 2012 . - ردمك 978-9973-02-892-2 )مسفر( : 3 د.ت 

الرسقة ) فقه إسالمي ( -- دراسة ونقد 

 A-Br-22829 / A-Br-22830 / A-Br-22950 رقم الرتفيف

]116[ يوسف، ألفة 

يف زواج املسلمة بالكتايب ]نص مطبوع[ / ألفة يوسف. - تونس : ألفة يوسف ، 2012 )صفاقس : مطبعة التسفري 

الفني(. - 56 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم . - )والله أعلم (

إيداع قانوين 619،348 / 2012. – ردمك 978-9973-02-896-9 )مسفر( : 3 د.ت 

الزواج -- املسلمة -- املسيحي -- قراءات وتحاليل 

زواج غري املسلمني 

 A-12-26757 / A-12-26758 / A-Br-22955 رقم الرتفيف
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216.092 الفقهاء املسلمون

]117[ روشو، الهادي 

الشيخ عيل النوري الصفاقيس ]نص مطبوع[ / الهادي روشو. - تونس : الهادي روشو ، 2012 

) تونس : الرشكة العرصية للطباعة واإلشهار(. - 98 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 468 / 2012. – ردمك 978-9938-05-070-7 )مسفر(

الفقهاء -- تراجم 

 A-8-217349 / A-8-217350 رقم الرتفيف

216.226 فضائل رمضان

]118[ الشيحاوي، عيل 

إشارات يف شهر الربكات ]نص مطبوع[ / عيل الشيحاوي. - توزر : مآثر لإلنتاج الثقايف الرقمي ، 2012. - 58 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 20 سم .

إيداع قانوين 772 / 2012. – ردمك 978-9938-804-00-3 )مسفر( : 3 د. ت 

شهر رمضان 

 A-12-26886 / A-12-26885 رقم الرتفيف

]119[ الطوييل، أحمد 

رمضان بتونس ويف كتب التاريخ ]نص مطبوع[ / أحمد الطوييل. - تونس : أحمد الطوييل ، 2012 )تونس : الرشكة 

التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 158 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 628 / 2012. – ردمك 978-9938-05-172-8 )مسفر( : 15 د. ت 

شهر رمضان 

شهر رمضان -- تونس -- كتب التاريخ 

 A-8-217837 / A-8-217838 رقم الرتفيف

216.4 الفرائض

]120[ بوشامل، العريب 

املسائل اإلجتامعية يف املرياث عند أهل السنة ]نص مطبوع[ / العريب بوشامل ؛ تقديم فتحي العبيدي. - تونس : 

مجمع األطرش للكتاب املختص ، 2012 ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 189 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 556 / 2012. – ردمك 978-9973-718-00-00 )مسفر( : 13د.ت 

املواريث -- فقه إسالمي 

املواريث -- املسائل اإلجتامعية 

 A-8-217576 / A-8-217577 رقم الرتفيف

]121[ قوادر، عبد الباسط 

علم املواريث ]نص مطبوع[ : بني الفقه اإلسالمي والقانون التونيس النظريات والتطبيقات ) فقه-حساب( / عبد 

الباسط قوادر. - تونس : الدار التونسية للكتاب ، 2012. - 206 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم .

بيبليوغرافيا ص. 205-206 

إيداع قانوين 341 / 2012. – ردمك 978-9938-839-39-5 )مسفر( : 12 د.ت 

املواريث -- فقه إسالمي 

املواريث -- قانون 

 A-8-217149 / A-8-217148 رقم الرتفيف
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217 املذاهب الفقهية اإلسالمية

]122[ ابن رجب، عبد الحميد بن الطيب 

الفقه املفصل يف العبادات عىل املذهبني الحنفي واملاليك ]نص مطبوع[ / عبد الحميد بن الطيب بن رجب. - منوبة 

: مركز النرش الجامعي ، 2012 )بن عروس ؛ املطبعة الرسمية(. - 521 ص. : غالف مصور وملون ؛ 25 سم. 

إيداع قانوين 670 / 2012. – ردمك 978-9973-37-678-7 )مسفر( : 30 د. ت. 

العبادات )فقه إسالمي( 

 A-8-218121 / A-8-218122 رقم الرتفيف

]123[ الشوايل، عزوز 

مدرسة الفقه اإلسالمي يف صقلية ومنجزاتها العلمية ]نص مطبوع[ / عزوز الشوايل ؛ تقديم محمد بوزغيبة. - تونس 

: عزوز الشوايل، 2011 ) تونس : املطبعة العرصية(. - 201 ص : صور، غالف مصور ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 566 / 2012. – ردمك 978-9973-02-543-2 )مسفر( : 12 د.ت 

الفقه اإلسالمي -- صقلية -- تاريخ 

الفقه اإلسالمي -- صقلية -- مذاهب 

الفقهاء -- صقلية -- تراجم

صقلية -- تاريخ إسالمي 

 A-8-217620 / A-8-217621 رقم الرتفيف

]124[ املنصوري، املربوك 

Legislative Thought and the conti-  الفكر الترشيعي وأسس إستمرار اإلسالم يف بالد املغرب ]نص مطبوع[ =

nuity of islam in the Maghreb : دراسة مقارنة / املربوك املنصوري. - تونس : الدار املتوسطية للنرش ، 2011 

)تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 289 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم . - )الفكر اإلسالمي يف بالد 

املغرب ؛ 3 (

بيبلوغرافيا ص. 269-286 

إيداع قانوين 530 / 2012. – ردمك 978-9938-806-83-0 )مسفر( 

الفقه اإلسالمي -- املغرب العريب – تاريخ

الفقه املاليك -- املغرب العريب -- تاريخ 

املغرب العريب -- املذاهب الفقهية -- تاريخ 

 A-8-217618 / A-8-217619 رقم الرتفيف

217.2 املذهب املاليك

]125[ زروق الربنيس، أحمد بن أحمد 

الجوهرة املضية يف حل األلفاظ القرطبية ]نص مطبوع[ : يف الفقه عىل مذهب اإلمام مالك ريض الله عنه / أبو العباس 

أحمد زروق الفايس ؛ تحقيق نزار حامدي. - تونس : دار اإلمام ابن عرفة ، 2012. - 110 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 997 / 2012. – ردمك 978-9938-860-06-1 )مسفر(

األشعري ، يحيى - 486-567 هـ . املقدمة القرطبية -- رشح 

املقدمة القرطبية -- رشح 

الفقه املاليك 

 A-8-219259 / A-8-219260 رقم الرتفيف
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]126[ سالمة، ليىل 

الصبي يف الفقه املاليك ]نص مطبوع[ / ليىل سالمة. - تونس : دار سحر ، 2012. - 160 ص. : غالف مصور ملون ؛ 

24 سم 

إيداع قانوين 634 / 2012. – ردمك 978-9973-28-367-2 )مسفر( : 10 د. ت 

الصبيان -- فقه ماليك 

الصبيان -- الحياة الدينية 

 A-8-217829 / A-8-217830 رقم الرتفيف

]127[ الطبلبي، شكيب بن بديرة 

تحيني موجز ألصول الفقه املاليك ]نص مطبوع[ / شكيب بن بديرة الطبلبي. - تونس : شكيب بن بديرة الطبلبي ، 

2012 ) املنستري : دار املتوسط الجديد(. - 163 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم . - )تحيني الرشيعة ؛ 1 (

بيبلوغرافيا ص. 160-161 

إيداع قانوين 961 / 2012. – ردمك 978-9938-05-342-5 )مسفر( : 6 د.ت 

الفقه املاليك 

 A-8-218067 / A-8-218068 رقم الرتفيف

218.1 األخالق واآلداب اإلسالمية

]128[ الزايدي، الهادي 

األمانة ]نص مطبوع[ / الهادي الزايدي. - تونس : الهادي الزايدي ، 2012. - ج. 1) 229 ص.( : غالف مصور ملون 

؛ 24 سم .

إيداع قانوين 927 / 2012. – ردمك 978-9973-02-970-6 )مسفر( : 6 د. ت 

األطفال -- الرتبية -- اإلسالم 

 A-8-219087 / A-8-219088 رقم الرتفيف

]129[ الزيادي، محمد الهادي 

الجود والكرم ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي. - تونس: محمد الهادي الزيادي، 2012 ) تونس : املغاربية 

لطباعة وإشهار الكتاب(. - 20 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. - )أنت وطفلك يف الرتبية اإلسالمية ؛ 8 (

إيداع قانوين 408 / 2012. – ردمك 978-9938-05-052-3 )مسفر( : 2 د. ت 

األخالق واآلداب اإلسالمية -- كتب أطفال 

 A-Br-22651 / A-Br-22652 رقم الرتفيف

]130[ العكرميي، حسن 

برهان الراشدين وإيقاظ الغافلني ]نص مطبوع[ / حسن الهادي العكرميي. - تونس: حسن العكرميي، 2012 ) قفصة 

: مطبعة الزهراء(. - 221 ص. : غالف مصور ملون ؛ 22 سم .

إيداع قانوين 332 / 2012. – ردمك 978-9973-02-924-9 )مسفر(

اإلسالم -- الوعظ واإلرشاد 

الوعي الديني 

األخالق واآلداب اإلسالمية 

 A-8-217164 / A-8-217165 رقم الرتفيف
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]131[ العكرميي، حسن 

: حسن  - تونس  العكرميي.  الغفالت ]نص مطبوع[ / حسن  وجوب اإلستقامة عىل الرصاط والصحوة من دعاوي 

العكرميي ، 2012 ) قفصة : مطبعة الزهراء(. - 102 ص. : غالف مصور ملون ؛ 22 سم .

إيداع قانوين 333 / 2012. – ردمك 978-9973-02-923-2 )مسفر(

اإلسالم -- الوعظ واإلرشاد 

الوعي الديني 

األخالق واآلداب اإلسالمية 

 A-8-217168 / A-8-217169 رقم الرتفيف

 218.16 اإللتزام بحقوق املواطنة

]132[ الزيادي، محمد الهادي 

روح املواطنة ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي. - تونس: محمد الهادي الزيادي ، 2012 ) تونس: املغاربية 

لطباعة وإشهار الكتاب(. - 20 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. - )أنت وطفلك يف الرتبية اإلسالمية ؛ 7 (

إيداع قانوين 403 / 2012. – ردمك 978-9938-05-051-6 )مسفر( : 2 د. ت 

املواطنة 

A-Br-22657 / A-Br-22658 رقم الرتفيف

218.2 األعياد والشعائر اإلسالمية. األدعية واألوراد

]133[ ابن جديدية، محمد البشري 

قل ادعوا الله ]نص مطبوع[ / محمد البشري ابن جديدية. - صفاقس : رشكة املنى ، 2012 )صفاقس : مطبعة التسفري 

الفني(. - 180 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 562 / 2012. – ردمك 978-9973-01-028-5 )مسفر(

األدعية واألوراد 

 A-8-217588 / A-8-217589 رقم الرتفيف

]134[ الخنييس، عبد النارص 

فسحة يف أسامء الله الحسنى ]نص مطبوع[ / عبد النارص الخنييس. - تونس : عبد النارص الخنييس ، 2012 ) تونس 

: فن الطباعة(. - 375 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 806 / 2012. – ردمك 978-9938-05-235-0 )مسفر( : 12 د.ت 

أسامء الله الحسنى -- فضائل 

 A-8-218266 / A-8-218267 رقم الرتفيف

]135[ الشاذيل، أبو الحسن عيل 

نرباس األتقياء ودليل األنقياء ]نص مطبوع[ / أبو الحسن عيل الشاذيل. - تونس : أبو الحسن عيل الشاذيل ، 2012. 

- 131 ص. : غالف ملون ؛ 23 سم 

إيداع قانوين 455 / 2012. – ردمك 978-9938-05-113-1 )مسفر(

األدعية واألوراد 

اإلبتهاالت الدينية 

 A-8-213404 / A-8-217325 رقم الرتفيف
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218.37 اإلسالم والوعظ واإلرشاد

]136[ زروق الربنيس، أحمد بن أحمد 

إعانة املتوجه املسكني عىل طريق الفتح والتمكني ]نص مطبوع[ / أبو العباس أحمد زروق الفايس املاليك األشعري ؛ 

تحقيق نزار حامدي. - تونس : دار اإلمام ابن عرفة ، 2012. - 106 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 999 / 2012. – ردمك 978-9938-860-07-8 )مسفر(

اآلداب اإلسالمية -- الوعظ واإلرشاد 

 A-8-219255 / A-8-219256 رقم الرتفيف

]137[ فوائد الفوائد ]نص مطبوع[ : مخترص موجز لكتاب الفوائد البن قيم الجوزية ؛ إختارها عباس الحاج أحمد. - 

تونس : عباس الحاج أحمد ، 2012 ) قفصة : مطبعة قطيف(. - 58 ص : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 571 / 2012. – ردمك 978-9938-05-060-8 )مسفر( : 2،800 د.ت 

ابن قيم الجوزية ، شمس الدين أبو عبد الله محمد ... الدمشقي - 751-691 هـ . الفوائد 

 الوعظ واإلرشاد -- فقه إسالمي 

 A-8-217602 / A-8-217603 رقم الرتفيف

]138[ الاليف، محمد الفاضل 

رسالة اإلصالح يف القرآن الكريم ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل الاليف. - تونس : محمد الفاضل الاليف ، 2011. - 64 

ص. : غالف ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 11 / 2012. – ردمك 978-9973-02-684-2 )مسفر( : 9 د.ت 

القرآن الكريم -- الوعظ واإلرشاد / القرآن الكريم واملجتمع 

 A-8-215915 / A-8-215916 رقم الرتفيف

]139[ مرابط، رفيق 

خذ إشارة ]نص مطبوع[ / رفيق مرابط. - تونس : مجمع األطرش للكتاب املختص ، 2012 ) تونس : املغاربية لطباعة 

وإشهار الكتاب(. - 89 ص. : غالف مصور وملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 833 / 2012. – ردمك 978-9938-858-28-0 )مسفر( : 6 د. ت. 

اإلسالم -- الوعظ واإلرشاد 

 A-8-218607 / A-8-218608 رقم الرتفيف

]140[ املهريي، حامد 

وصايا ألحفادي ]نص مطبوع[ / حامد املهريي. - صفاقس : رشكة املنى ، 2012 )صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. 

- 464 : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 366 / 2011. – ردمك 978-9973-01-017-9 )مسفر(

الوعظ واإلرشاد 

 A-8-217124 / A-8-217125 رقم الرتفيف

]141[ النوري، عبد الحميد 

منرب الجمعة يف الدين والرشيعة واألخالق ]نص مطبوع[ / عبد الحميد النوري. - تونس : عبد الحميد النوري ، 2012 

) صفـــــــاقس : سوجيك(. - 247 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 636 / 2012. – ردمك 978-9938-05-181-0 )مسفر(

اإلسالم -- مبادئ عامة 

 A-8-217853 / A-8-217854 رقم الرتفيف
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]142[ هاين، محمد الحبيب بن مختار 

منارات ]نص مطبوع[: دروس رمضانية تربوية إصالحية / محمد الحبيب بن مختار هاين. - تونس: محمد الحبيب 

بن مختار هاين ، 2012 )القريوان : مطبعة النرص(. - 159 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 636 / 2012. – ردمك 978-9938-05-175-9 )مسفر( : 8 د.ت 

شهر رمضان 

 A-8-217766 / A-8-217767 رقم الرتفيف

218.4 اإلسالم واملوضوعات املختلفة

]143[ براهم، سامي 

الدين والسياسة بني تهافت العلامنيني وقصور اإلسالميني ]نص مطبوع[ / سامي براهم. - تونس : منشورات كارم 

الرشيف ، 2012 ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 413 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم . - )السلسلة 

الفكرية(

إيداع قانوين 828 / 2012. – ردمك 978-9938-802-40-5 )مسفر( : 22 د.ت 

اإلسالم والسياسة 

 A-8-218609 / A-8-218610 رقم الرتفيف

]144[ تراوري، عيل 

اإلسالم واإلستعامر يف إفريقيا ]نص مطبوع[ : الشيخ حامه الله رجل الدين واملقاومة / عيل تراوري ؛ ترجمه وقدم له 

أبو العطاء البكاي ولد عبد املالك. - تونس : ]البكاي ولد عبد املالك[ ، 2012 ) تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية 

فنون الرسم(. - 407ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

بيبلوغرافيا ص. 399-407 

إيداع قانوين 1014 / 2012. – )مسفر( 

اإلسالم -- اإلستعامر -- إفريقيا -- دراسة 

 A-8-219263 / A-8-219264 رقم الرتفيف

]145[ الجوادي، رياض بن عيل 

مقاالت يف اإلسالم والعلامنية بني حقائق التاريخ وتحديات املستقبل ]نص مطبوع[ : أصداء الربيع العريب / رياض 

بن عيل الجوادي. - تونس : فضاء األمل للنرش ، 2012 ) تونس : رشكة فنون الرسم والنرش والصحافة(. - 302 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 23 سم .

بيبلوغرافيا ص. 299-302 

إيداع قانوين 1006 / 2012. – ردمك 978-9938-868-00-5 ) مسفر( 

اإلسالم والسياسة 

 A-8-219277 / A-8-219278 رقم الرتفيف

]146[ الشايبي، إبراهيم 

اإلختالف العقيم بني املسلمني ]نص مطبوع[ : إثبات الشهور القمرية أمنوذجا / إبراهيم الشايبي. - تونس : إبراهيم 

الشايبي ، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 46 ص. : غالف مصور وملون ؛ 16 سم. 

إيداع قانوين 847 / 2012. – ردمك 978-9938-05-303-6 )مسفر( : 3 د. ت. 

الرؤية -- الجوانب الدينية 

 اإلسالم -- فقه 

 A-12-26984 / A-12-26983 رقم الرتفيف
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]147[ الشايبي، إبراهيم 
التربع باألعضاء بني السائل والفقيه ]نص مطبوع[ : 55 سؤاال وجوابا حول مقصد الفقه االسالمي من التربع باألعضاء 
/ إبراهيم الشايبي. - تونس : إبراهيم الشايبي ، 2012 ) تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 139 

ص. : غالف مصور وملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 176 / 2012. – ردمك 978-9973-02-893-8 )مسفر( : 12 د. ت. 

التربع باألعضاء -- الجوانب الدينية -- أسئلة وإيجابات 
 A-8-216442 / A-8-216443 رقم الرتفيف

]148[ شقرون، محمد 
دراسات يف الحضارة اإلسالمية ]نص مطبوع[ / محمد شقرون. - تونس : مركز النرش الجامعي ، 2011 ) تونس : 

املطبعة الرسمية(. - 435 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 33 / 2012. – ردمك 978-9973-37-657-2 )مسفر( : 18 د. ت 

الحضارة اإلسالمية -- دراسة 
 التاريخ اإلسالمي -- دراسة 

 A-8-215933 / A-8-215934 رقم الرتفيف

]149[ عطية، ثريا 
بني اإلسالم والتنمية البرشية ]نص مطبوع[ : دعوة إىل الرقي والسعادة / ثريا عطية. - املنستري: دار الرباق ، 2012. 

- 103 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 417 / 2012. – ردمك 978-9938-857-12-2 )مسفر( : 9.700 د.ت 

اإلسالم -- اإلصالح اإلجتامعي 
 الوعي الديني 

 A-8-217524 / A-8-217525 رقم الرتفيف

]150[ العكرميي، حسن 
الوالية لله الحق ]نص مطبوع[ / حسن العكرميي. - تونس : حسن العكرميي ، 2012) قفصة : مطبعة الزهراء(. - 84 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 363 / 2012. – ردمك 978-9973-02-922-5 )مسفر(

األمئة واألولياء 
 A-8-217186 / A-8-217187 رقم الرتفيف

]151[ العودة، سلامن 
شكرا أيها األعداء ]نص مطبوع[ / سلامن بن فهد العودة. - تونس بريوت : املعايل للنرش الرياض : مؤسسة اإلسالم 
اليوم للنرش ، 2012 ) تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 364 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 829 / 2012. – )مسفر( 
اإلسالم والديانات األخرى 

 A-8-218601 / A-8-218602 رقم الرتفيف

]152[ القبطني، منري بن الحبيب 
الهيكل العام لإلقتصاد يف اإلسالم ]نص مطبوع[ / منري بن الحبيب القبطني. - تونس : دار املعايل للنرش ، 2012 ) 

تونس ؛ الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 101 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 884 / 2012. – ردمك 978-9938-854-08-4 )مسفر( : 9 د. ت 

اإلقتصاد اإلسالمي 
 A-8-218748 / A-8-218749 رقم الرتفيف
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]153[ كتاب اإلسالم والحرية يف الفكر واملامرسة 
كتاب اإلسالم والحرية يف الفكر واملامرسة ]نص مطبوع[ : ندوة علمية بالقريوان / ]تنظيم[ مركز الدراسات اإلسالمية 
بالقريوان. - القريوان : مركز الدراسات اإلسالمية ، 2012 )بن عروس : املطبعة الرسمية(. - 299 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 24 سم .
إيداع قانوين 955 / 2012. – ردمك 978-9973-928-16-0 )مسفر( 

اإلسالم -- قضايا العرص -- القريوان -- ندوات 
الحرية -- قضايا العرص -- ندوات 

القريوان -- الثقافة اإلسالمية -- ندوات 
 A-8-218784 / A-8-218785 رقم الرتفيف

]154[ ماريت، بول 
دراسات حول اإلسالم يف موريتانيا ]نص مطبوع[ : الشيخ سيديا- الفاضلية- إدوا عيل / بول ماريت ؛ ترجمه وقدم له أبو 
العطاء البكــاي ولد عبد املالك. - تونس : ]البكاي ولد عبد املالك[ ، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية 

فنون الرسم(. - 264 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم .
إيداع قانوين 986 / 2012. – )مسفر( 

اإلسالم -- موريتانيا -- دراسة 
 A-8-219243 / A-8-219244 رقم الرتفيف

]155[ النايش، عبد الباسط 
الحداثيون الجدد ]نص مطبوع[ / عبد الباسط النايش. - تونس : الدار التونسية للكتاب ، 2012. - 112 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 20 سم .
إيداع قانوين 208 / 2012. – ردمك 978-9938-839-25-8 )مسفر( : 8.500 د. ت 

الحداثة -- اإلسالم 
 A-8-216404 / A-8-216405 رقم الرتفيف

]156[ يوسف، ألفة 
يف اإلعدام ]نص مطبوع[ / ألفة يوسف. - تـــــونس : ألفة يوسف ، 2012 ) صفـــاقس : مطبعة التسفري الفني (. - 

55 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم . - )والله أعلم( 
إيداع قانوين 621،377 / 2012. – ردمك 978-9973-02-879-2 )مسفر( : 3 د.ت 

عقوبة اإلعدام -- قراءات وتحاليل 
 A-12-26763 / A-12-26764 / A-Br-22952رقم الرتفيف

]157[ يوسف، ألفة
يف الخمر ]نص مطبوع[ / ألفة يوسف. - تـــــونس : ألفة يوسف ، 2012 )صفـــــاقس : مطبعة التسفري الفنــي(. 

- 64 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم . - )والله أعلم( 
إيداع قانوين  661،570 / 2012. – ردمك 978-9973-02-880-8 )مسفر( : 3 د.ت 

رشب الخمر ) فقه إسالمي ( 
 A-12-26819 / A-12-26820 / A-12-26857 رقم الرتفيف

]158[ يوسف، ألفة 
يف املثلية الجنسية ]نص مطبوع[ / ألفة يوسف. - تونس : ألفة يوسف ، 2012 )صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 

64 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم . - )والله أعلم( 
إيداع قانوين 620،349 / 2012. – ردمك 978-9973-02-894-5 )مسفر( : 3 د.ت 

املثلية الجنسية -- قراءات وتحاليل 
الشذوذ الجنيس 

 A-12-26756 / A-12-26755 / A-12-26863رقم الرتفيف
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]159[ الهاين، التهامي 

محمد الطالبي والرشيعة ]نص مطبوع[ : محنة الثقافة العربية بني وهن التبعية والتجديد األعرج / التهامي الهاين. 

- املنستيـــر : الرباق للنرش ، 2012. - 101 ص. : غالف مصور   ملون ؛ 20 سم. 

إيداع قانوين 846 / 2012. – ردمك 978-9938-857-25-5 )مسفر( : 10 د.ت 

الطالبي ، محمد -- دراسة ونقد 

الفكر العريب اإلسالمي -- العرص الحديث -- دراسة ونقد 

 A-12-26975 / A-12-26976 رقم الرتفيف

218.49 الثقافة اإلسالمية

 2010 أفريل   19-20-21 أيام  علمية  ندوة   : مطبوع[  ]نص  االسالمية  الثقافة  يف  والصواب  الخطإ  ثنائية   ]160[

بالقريوان / ]تنظيم[ مركز الدراسات اإلسالمية بالقريوان. - القريوان : مركز الدراسات اإلسالمية ، 2011 )بن عروس : 

املطبعة الرسمية(. - 298 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 13 / 2012. – ردمك 978-9973-928-13-9 )مسفر( 

الثقافة اإلسالمية -- قضايا العرص -- القريوان -- ندوات 

القرآن -- التأويل -- ندوات 

القريوان -- الثقافة اإلسالمية -- ندوات 

 A-8-215921 / A-8-215922 رقم الرتفيف

218.5 الدفاع عن اإلسالم ودفع املطاعن عنه

]161[ برمية، عبد الرزاق بن سامل 

ال شيعة وال سنة وال بضعا وسبعني شعبة أنا مسلم ]نص مطبوع[ / عبد الرزاق بن سامل برمية. - تونس : عبد الرزاق 

بن سامل برمية ، 2012 ) تونس : فن الطباعة(. - 51 ص. : غالف مصور ملون ؛ 16 سم .

إيداع قانوين 136 / 2012. – ردمك 978-9973-02-791-7 )مسفر( : 1،200 د.ت 

اإلسالم -- دراسة ونقد 

الفرق اإلسالمية -- دراسة 

 A-Br-22236 / A-Br-22237 رقم الرتفيف

]162[ املعالج، عبد القادر 

الرد املنري عىل الفكر املثري ]نص مطبوع[ / عبد القادر املعالج. - تونس : الدار التونسية للكتاب ، 2012. - 133 ص. 

: صور، غالف مصور ملون ؛ 20 سم. 

إيداع قانوين 124 / 2012. – ردمك 978-9938-839-22-7 )مسفر( : 6.500 د.ت 

القرآن الكريم -- دفع مطاعن 

اإلسالم -- دفع مطاعن 

 A-8-216176 / A-8-216177 رقم الرتفيف

218.522 املسيحية واإلسالم

]163[ الحذيري، أحمد 

االئتالف واالختالف بني املسيحية واإلسالم ]نص مطبوع[ / أحمد الحذيري. - تونس : منشورات كارم الرشيف ، 2012 

)تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 211 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. . - )السلسلة الحضارية (

إيداع قانوين 340 / 2012. – ردمك 978-9938-802-34-4 )مسفر( : 14 د.ت. 

اإلسالم واملسيحية 

 A-8-217182 / A-8-217183 رقم الرتفيف
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]164[ الدغري، عبد الرزاق 

املسيحية يف األحاديث النبوية ]نص مطبوع[ / عبد الرزاق الدغري. - زغوان : مسكيلياين للنرش ، 2012 )تونس : 

املغاربية للطباعة(. - 254 ص : غالف مصور ملون ؛ 24 سم . - )يف حوار النصوص الدينية(

إيداع قانوين 788 / 2012. – ردمك 978-9938-833-15-7 )مسفر( : 12 د.ت 

اإلسالم واملسيحية 

املسيحية يف الحديث النبوي الرشيف 

اإلسالم والديانات األخرى 

محمد صىل الله عليه وسلم -- املسيحية 

 A-8-218232 / A-8-218231 رقم الرتفيف

218.81 اإلسالم واملرأة

]165[ النيفر، محمد الصالح 

رسالة إىل املرأة املسلمة ]نص مطبوع[ / محمد الصالح النيفر. - ط.2. - تونس : محمد الصالح النيفر ، 2012 )تونس 

: الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 38 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 449 / 2012. – ردمك 978-9938-05-076-9 )مسفر(

املرأة يف اإلسالم 

 A-Br-22759 / A-Br-22760 رقم الرتفيف

]166[ يوسف، ألفة 

اإلخبار عن املرأة يف القرآن والسنة ]نص مطبوع[ / ألفة يوسف. - ط. 3. - تونس : دار سحر ، 2011 ) تونس : 

املغاربية للطباعة(. - 130 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 922،105 / 2012. – ردمك 978-9973-28-021-0 )مسفر( : 6 د. ت 

املرأة يف اإلسالم 

املرأة يف القرآن والسنة 

 A-8-216063 / A-8-216062 / A-8-218838 رقم الرتفيف

]167[ يوسف، ألفة 

يف الحجاب ]نص مطبوع[ / ألفة يوسف. - تونس : ألفة يوسف ، 2012 ) صفـــــاقس : مطبعة التسفري الفنـــي(. 

- 72 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم . - )والله أعلم( 

إيداع قانوين  659،378 / 2012. – ردمك 978-9973-02-878-5 )مسفر( : 3 د.ت 

حجاب املرأة -- دراسة ونقد 

A-12-26762 / A-12-26761 / A-12-26855رقم الرتفيف

]168[ يوسف، ألفة 

يف تعدد الزوجات ]نص مطبوع[ / ألفة يوسف. - تونس : ألفة يوسف ، 2012 ) صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. 

- 55 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم . - )والله أعلم(

إيداع قانوين  660،347 / 2012. – ردمك 978-9973-02-897-6 )مسفر( : 3 د.ت 

تعدد الزوجات )فقه إسالمي( 

 A-12-26760 / A-12-26759 / A-12-26859 رقم الرتفيف
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218.9 التصوف اإلسالمي

]169[ ابن أيب جامعة البعقييل السويس، األحسن 
اإلراءة : إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفانية بأصابع حق ماهية الرتبية بالطريقة التيجانية ]نص مطبوع[ 
/ األحسن بن محمد بن أيب جامعة البعقييل. - ط. 2. - تــــــونس : األحسن بن محمد بن أيب جامعة البعقييل ، 
2012 )تـــونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - ج. 1 ) 447 ص. ( : غالف مصور  ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 128 / 2012. – ردمك 978-9973-02-803-7 )مسفر( 
التصوف اإلسالمي -- التيجانية 

 A-8-216078 / A-8-216079 رقم الرتفيف

]170[ الرزقي، محمد البشري 
نشوة الروح ]نص مطبوع[ / محمد البشري الرزقي ؛ تقديم وتحقيق محمد الطاهر الرزقي. - تونس : ميديا كوم ، 

2012. - 126 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 450 / 2012. – ردمك 978-9938-807-46-2 )مسفر( : 10 د. ت 

التصوف اإلسالمي
الطرق الصوفية 

 A-8-217323 / A-8-217324 رقم الرتفيف

219 السرية النبوية

]171[ السبوعي، عيل 
نساء ساهمن يف تكوين دولة اإلسالم وقصص أخرى ]نص مطبوع[ / عيل السبوعي. - تـــونس : عيل السبوعي ، 

2011. - 219 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 31 / 2012. – ردمك 978-9973-02-708-5 )مسفر( : 15 د. ت 

اإلسالم -- تراجم 
املرأة يف اإلسالم -- تراجم 

 A-8-215917 / A-8-215918 رقم الرتفيف

]172[ الشميل، منجي 
 L’islamophobie ou témoignages = ]رهاب اإلسالم أو شهادات غربية ورشقية يف مدح خري الربية ]نص مطبوع
الشميل،  منجي  وتعريب  تأليف   /  occidentaux et orientaux glorifiant Mohammad l’envoyé de dieu
جمعة شيخة. - تونس : منجي الشميل ، 2012 . ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 155 ص. : غالف ملون مصور ؛ 21 

سم .
بيبلوغرافيا ص. 141-147 

إيداع قانوين 564 / 2012. – ردمك 978-9973-02-918-8 )مسفر( 
محمد صىل الله عليه وسلم -- السرية النبوية 

السرية النبوية -- شهادات 
 A-8-217590 / A-8-217591 رقم الرتفيف

]173[ الصيد القريواين، محمد 
ديوان محمد الصيد القريواين يف املديح النبوي واالبتهاالت ]نص مطبوع[ ؛ تقديم وتحقيق أحمد الطوييل. - تـــونس 

: أحمد الطوييل ، 2011 )بن عروس : املطبعة الرسمية(. - 159 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم .
إيداع قانوين 95 / 2012. – ردمك 978-9973-02-672-9 )مسفر( : 12 د.ت 

السرية النبوية / املدائح النبوية 
 A-8-216180 / A-8-216181 رقم الرتفيف
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]174[ عبد الناظر، محسن 
النظر الدقيق يف سرية الرسول محمد صىل الله علية وسلم من القرآن الكريم ]نص مطبوع[ / محسن عبد الناظر. - 

صفاقس : رشكة املنى ، 2012 ) صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 509 ص. : غالف مصور ملون ؛ 25 سم. 
إيداع قانوين 608 / 2012. – ردمك 978-9973-01-029-2 )مسفر( 

السرية النبوية 
 A-8-217833 / A-8-217834 رقم الرتفيف

]175[ املداين، محمد املنور 
خطبة املولد النبوي الرشيف ]نص مطبوع[ : 12ربيع األنور 1433 / 4 فيفري 2012 / محمد املنور املدين. - تـــونس 

: محمد املنور املدين ، 2012. - 15 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 52 / 2012. - مسفر 

املولد النبوي الرشيف -- خطب دينية 
السرية النبوية -- خطب دينية 

 A-Br-22232 / A-Br-22233 رقم الرتفيف

220 الكتاب املقدس )العهدان القديم والجديد(

]176[ ]الكتاب املقدس )عربية( 2012 . كتاب الحياة[ 
الكتاب املقدس ]نص مطبوع[ : العهد القديم والعهد الجديد ؛ ترجم بلغة عربية حديثة. - تـــــونس :  ]بيار إيشانغ[ 

، 2012 ) تونس : مطبعة فنزي(. - مج. 1 )1119 ص.( : خرائط، ؛ 22 سم. 
ملحق موضوعات اإلنجيل ص. 105-109 

إيداع قانوين 264 / 2012. – ردمك 978-9938-05-011-0 )مسفر( 
الكتاب املقدس -- العهد القديم 
الكتاب املقدس -- العهد الجديد 

اإلنجيل 
 A-8-216446 / A-8-216447 رقم الرتفيف

226 املسيحية 

]177[ الغريب، إبراهيم 
إعرتافات القديس أغستينوس ]نص مطبوع[ ؛ نقله من الالتينية إىل العربية إبراهيم الغريب، راجعه محمد الشاوش. 

- تونس : بيت الحكمة ، 2012 . ) تونس : أوربيس(. - 583 ص. : غالف مصور  ملون ؛ 24 سم .
إيداع قانوين 924 / 2012. – ردمك 978-9973-49-137-4 )مسفر( : 31 د. ت 

القديس أغسطينوس – )354 - 430 م (
املسيحية الغربية 

 A-8-218866 / A-8-218867 رقم الرتفيف

291 الديانات املقارنة

]178[ الغزي، ثامر 
كاريزما الشيطان ]نص مطبوع[ : بحث يف متثل اإلنسان ألصل الرش / ثامر الغزي. - سوسة : كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية ، 2012 ) تونس : املطبعة الرسمية(. - 461 ص. : غالف مصور 
ملون ؛ 24 سم. 

بيبلوغرافيا ص. 427-453 
إيداع قانوين 607 / 2012. – ردمك 978-9973-962-31-7 )مسفر( 

الرش -- اإلنسان 
 A-8-217862 / A-8-217861 رقم الرتفيف



ص.43

املحتــــوىالبيبليوغرافيا الوطنيّة التونسية - سنة  2012

291.9 الطوائف وحركات اإلصالح

]179[ الطبلبي، شكيب بن بديرة 

بحوث يف جذور الطائفية ]نص مطبوع[ / شكيب بن بديرة الطبلبي. - تونس: شكيب بن بديرة الطبلبي ، 2012 ) 

املنستري : دار املتوسط الجديد(. - 219 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم . - )درسات كالمية ؛ 4(

إيداع قانوين 947 / 2012. – ردمك 978-9938-05-338-9 )مسفر( : 8 د.ت 

الرصاع الطائفي -- بحوث 

 A-8-218818 / A-8-218819 رقم الرتفيف

300 العلوم اإلجتامعية

301 علم اإلجتامع

]180[ ابن خلدون، عبد الرحامن بن محمد 

مقدمة ابن خلدون ]نص مطبوع[ / عبد الرحامن بن خلدون ؛ مراجعة وتعليق عبد الباقي خريف. - تونس : سيلدار 

، ]2012[. - 1024 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 538 / 2012. – ردمك 978-09973-30-300-4 )مسفر( 

ابن خلدون ، عبد الرحامن بن محمد )1332م1406-( . املقدمة 

علم االجتامع 

 A-8-217557 / A-8-217556 رقم الرتفيف

]181[ خدومة، فريد 

الشخصية التونسية بني التاريخ والسياسة ]نص مطبوع[ / فريد خدومة. - تونس : منشورات كارم الرشيف ، 2012 

)تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 190 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 926 / 2012. – ردمك 978-9938-802-35-1 )مسفر( : 13 د. ت 

الهوية التونسية 

املجتمع التونيس -- التغيريات والتطورات 

 A-8-218729 / A-8-218728 رقم الرتفيف

]182[ املازقي، صالح 

نظرية التبعية بني القرآن الكريم وعلم اإلجتامع ]نص مطبوع[ / صالح املازقي. - تونس : الدار املتوسطية للنرش ، 

2012 )تونس: املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 141 ص. : غالف مصور  ملون ؛ 24 سم .

بيبليوغرافيا ص. 135-138 

إيداع قانوين 779 / 2012. – ردمك 978-9938-806-99-1 )مسفر( 

القرآن الكريم -- علم اجتامع / القرآن واملجتمع 

 A-8-218234 / A-8-218233 رقم الرتفيف

]183[ املطوي، محمد الهادي بن الطاهر 

ابن خلدون والحداثة ]نص مطبوع[ / محمد الهادي بن الطاهر املطوي. - تونس : دار سحنون ، 2012. - 508 ص. 

: غالف مصور وملون ؛ 25 سم. 

إيداع قانوين 553 / 2012. – ردمك 978-9938-834-19-2 )مسفر( 

ابن خلدون ، عبد الرحامن بن محمد )1406-1332م( -- دراسة ونقد 

 A-8-217544 / A-8-217545 رقم الرتفيف
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]184[ مقاربات جديدة يف علوم اإلنسان واملجتمع 
 Nouvelles approches méthodologiques en  = عريب[  ]نص  واملجتمع  اإلنسان  علوم  يف  جديدة  مقاربات 
sciences humaines et sociales ؛ جمع النصوص محمد حسن. - تونس : دار املعلمني العليا ، 2012. - 99-109 

ص. : غالف   ملون ؛ 24 سم . - )محارضات دار املعلمني العليا ؛ 13( 
نص عريب-فرنيس / بيبلوغرافيا ص. 98-99 

إيداع قانوين 587 / 2012. – ردمك 978-9973-950-13-0 )مسفر( : 20 د. ت 
دار املعلمني العليا -- تونس -- محارضات 

العلوم اإلنسانية -- محارضات 
العلوم اإلجتامعية -- محارضات 

 A-8-217706 / A-8-217707 رقم الرتفيف

]185[ نجاحي، محمد العزيز 
مدخل إىل علم اإلجتامع التطبيقي ]نص مطبوع[ / محمد العزيز نجاحي ؛ تصميم الغالف فاخر الفخفاخ. - تونس : 

محمد العزيز نجاحي ، 2012 )صفاقس : دار نهى(. - 166 ص. : غالف ملون ؛ 23 سم . 
بيبلوغرافيا ص. 153-157 

إيداع قانوين 778 / 2012. – ردمك 978-9938-05-252-7 )مسفر( : 16 د.ت 
علم اإلجتامع -- مدخل 

 A-8-218207 / A-8-218208 رقم الرتفيف

302.23 االتصال. تأثري الوسائط

]186[ ابن عبد الله، جنات 
القطاع السمعي البرصي ]نص مطبوع[ : من منظور اإلتفاق العام لتجارة الخدمات وواقعه يف تونس / جنات ابن عبد 
الله ؛ تقديم محمد العزيز ابن عاشور. - تونس : دار املعايل للنرش ، 2012 ) تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية 

فنون الرسم(. - 249 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 625 / 2012. – ردمك 978-9938-854-05-3 )مسفر( : 15 د. ت. 

الوسائل السمعية والبرصية -- تونس -- خدمات 
 A-8-217722 / A-8-217723 رقم الرتفيف

]187[ عزي، عبد الرحامن 
نظرية الحتمية القيمية يف اإلعالم ]نص مطبوع[ / عبد الرحمـــــان عزي. - تـــــونس : الدار املتوسطية للنرش ، 

2011. - 96 ص. : غــالف ملون ؛ 18 سم . - )دعوة إىل فهم (
إيداع قانوين 567 / 2012. – ردمك 978-9938-806-86-1 )مسفر( 

اإلعالم -- نظريات 
 A-12-26821 / A-12-26822 رقم الرتفيف

303.6 الثورة االجتامعية

]188[ أمني، الطاهر 
 (  2012  ، أمني  الطاهر   : تـــــونس   - بالهيبة.  سليم  الغالف  تصميم  ؛  أمني  الطاهر   / مطبوع[  ]نص  الثورة  بؤس 

تـــــونس : مطبعة فنون الطباعة(. - 112 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
بيبلوغرافيا ص. : 105-112 

إيداع قانوين 107 / 2012. – ردمك 978-9973-02-783-2 )مسفر( : 10 د. ت. 
تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 

 A-8-216085 / A-8-216086 رقم الرتفيف
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]189[ بكوش، منري 

تاريخ صغري ملطلب كبري لثورة 14 جانفي ]نص مطبوع[ : الحق يف الشغل / منري بكوش ؛ تقديم آالن ليبياتز ؛ ترجمة 

الشاذيل الرحيمي. - تونس : مجمع األطرش للكتاب املختص ، 2012 

) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 109 ص. : غالف مصور ملون ؛ 18 سم .

إيداع قانوين 662 / 2012. – ردمك 978-9973-858-11-2 )مسفر( : 8 د. ت. 

حق العمل -- تونس)الثورة( 

 A-Br-26853 / A-Br-26854 رقم الرتفيف

]190[ حسني، محمد 

أيام من ثورة األشواك والياسمني ]نص مطبوع[ / محمد حسني ؛ ترجمة أحمد حاذق العرف. - تـــــونس : دار برق 

للنرش ، 2012 ) تـــونس : سنباكت(. - 99 ص. : غالف ملون ؛ 17 سم. 

 Témoin accidentel d›une révolution inespérée : العنوان األصيل

إيداع قانوين 222 / 2012. – ردمك 978-9938-9503-8-0 )مسفر( : 8.500 د. ت. 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 

 A-12-26734 / A-12-26733 رقم الرتفيف

]191[ الزريعي، عابد عبيد 

الخربة التاريخية للثورة الشعبية عىل األنظمة العربية الوظيفية ]نص مطبوع[ : تونس-مرص- ليبيا-اليمن-البحرين / 

عابد عبيد الزريعي. - تونس : دار حنني ، 2012 ) تونس : فن الطباعة(. - 205 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 975 / 2012. – ردمك 978-9973-9995-6-6 )مسفر( 

الثورات العربية -- 2011 

 A-8-219111 / A-8-219112 رقم الرتفيف

]192[ الزريعي، عابد عبيد 

سوريا املتجددة بني الثورة والثورة املضادة ]نص مطبوع[ / عابد عبيد الزريعي. - تونس : دار  حنني ، 2012 ) تونس 

: فن الطباعة(. - 171 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 229 / 2012. – ردمك 978-9973-9995-4-2 )مسفر( 

سوريا -- )الثورة( -- .....2011 

 A-8-216512 / A-8-216511 رقم الرتفيف

]193[ الساملي، البشري 

رشعية الثورات ضد أنظمة الطغاة ]نص مطبوع[ / البشري الساملي. - تـــونس : البشري الساملي ، 2011 ) تـــونس : 

رشكة فنون الرسم والنرش والصحافة(. - 255 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 872 / 2012. – ردمك 978-9973-05-957-4 )مسفر( 

الثورات العربية -- تاريخ 

 A-8-218858 / A-8-218859 رقم الرتفيف

]194[ الرشيف، عبد املجيد 

الثورة والحداثة واإلسالم ]نص مطبوع[ / عبد املجيد الرشيف ؛ حاورته كلثوم السعفي حمدة. - تــونس : دار الجنوب 

، 2012 )تـــــونس : فنزي(. - 225 ص. : غالف مصور وملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 188 / 2012. – ردمك 978-9938-01-053-4 )مسفر( : 15 د. ت 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 

 A-8-216453 / A-8-216452 رقم الرتفيف
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]195[ الشامنقي، الهادي 
انتفاضة الكرامة الوطنية إىل أين؟ ]نص مطبوع[ : النهوض العريب بني اإلرادة الشعبية والهجمة العدوانية : تـــونس 

منوذجا / الهادي الشامنقي. - تونس : الهادي الشامنقي ، 2012. - 100 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 626 / 2012. – ردمك 978-9938-05-150-6 )مسفر( : 10 د.ت 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 
 A-8-217710 / A-8-217711 رقم الرتفيف

]196[ الشوك، سعاد كمون 
ثورتنا بني العقل والوجدان ]نص مطبوع[ / سعاد كمون الشوك. - تونس : دار سحنون ، 2011 ) تــونس ؛ رشكة 

تـونس قرطاج(. - 210 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 677 / 2012. – ردمك 978-9938-834-05-5 )مسفر( : 12 د.ت 

الثورات -- تونس 
 A-8-218204 رقم الرتفيف

]197[ الصغري، عمرية علية 
الثورة يف عيني مؤرخ ]نص مطبوع[ / عمرية علية الصغري. - تــونس : عمرية علية الصغري ، 2012 ) تــونس : املطبعة 

املغـاربية(. - 288 ص. : غالف ملون مصور ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 565 / 2012. – ردمك 978-9973-02-926-3 )مسفر( : 20 د. ت. 

الثورة -- تونس -- آراء وتحاليل 
الثورة -- تونس -- تأريخ 

تونس -- 2010-2011 )الثورة ( 
 A-8-217584 / A-8-217585 رقم الرتفيف

]198[ عبيد، البشري 
شمس الربيع العريب ترشق من تونس عىل العامل ]نص مطبوع[ / البشري بن عبد الرحامن عبيد. - تونس : البشري بن 

عبد الرحامن عبيد ، 2012 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 171 ص. : صور، جداول، غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 317 / 2012. – ردمك 978-9973-02-249-2 )مسفر( : 6 د. ت 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 
 A-8-217162 / A-8-217163 رقم الرتفيف

]199[ عرباوي، نور الدين 
نهاية البورقيبية ]نص مطبوع[ : قراءة يف الثورة التونسية / نور الدين عرباوي. - تونس : نور الدين عرباوي ، 2012 

)بن عروس : دار الطباعة والخدمات(. - 212 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 535 / 2012. – ردمك 978-9973-02-951-5 )مسفر( 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 
تونس -- األحوال السياسية -- 2011-2010 

 A-8-217570 / A-8-217571 رقم الرتفيف

]200[ العطياوي، عبد الكريم 
ثورة تونس ومكانتها يف الساحة العاملية ]نص مطبوع[ / عبد الكريم العطياوي. - تونس : عبد الكريم العيطاوي ، 

2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 204 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 260 / 2012. – ردمك 978-9973-02-912-6 )مسفر( : 10 د. ت 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 
 A-8-216541 / A-8-216542 رقم الرتفيف



ص.47

املحتــــوىالبيبليوغرافيا الوطنيّة التونسية - سنة  2012

]201[ العامري، لطفي 

كوليسرتول ]نص مطبوع[ : مقاالت خالية من الدسامة / لطفي العامري. - تونس : لطفي العامري ، 2012 )تونس ؛ 

الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 207 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 549 / 2012. – ردمك 978-9938-05-193-3 )مسفر( : 15 د.ت 

العامري، لطفي) صحفي ( -- مقاالت 

الثورة التونسية -- مقاالت 

 A-8-217802 / A-8-217803 رقم الرتفيف

]202[ العودة، سلامن 

أسئلة الثورة ]نص مطبوع[ / سلامن العودة. - تونس: املعايل للنرش ؛ بريوت : مركز مناء للبحوث والدراسات ، 2012 

)تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 208 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )تساؤالت ؛ 1(

إيداع قانوين 616 / 2012. – ردمك 978-9938-854-06-0 )مسفر( 

الثورات -- تساؤالت ومفاهيم 

 A-8-217865 / A-8-217866 رقم الرتفيف

]203[ العيادي، سامل 

يف الثورة ]نص مطبوع[ : بيان فلسفي ألجل نخب بديلة : الثورة التونسية بني الخصوصية والكونية / سامل العيادي، 

زهري املدنيني ؛ تصميم الغالف رؤوف الكراي. - صفاقس : مكتبة عالء الدين ، 2012 ) صفاقس : دار نهى(. - 182 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 79 / 2012. – ردمك 978-9938-03-004-4 )مسفر( : 7.500 د. ت. 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 

 A-8-216158 / A-8-216159 رقم الرتفيف

]204[ العياري، منري 

تأصيل شعارات الثورة ]نص مطبوع[ : الشعب كتب دستوره / منري العياري. - تونس : مجمع األطرش للكتاب املختص 

، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 166 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 483 / 2012. – ردمك 978-9973-718-97-6 )مسفر( : 12 د.ت 

تونس -- الدستور -- 2011 

 A-8-217358 / A-8-217357 رقم الرتفيف

]205[ ليسري، فتحي 

معجم الثورة التونسية ]نص مطبوع[ : 17 ديسمرب23-2010 أكتوبر 2011 / فتحي ليسري. - صفاقس : دار محمد عيل 

الحامي ، 2012 ) تونس ؛ املغاربية(. - 280 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 893 / 2012. – ردمك 978-9973-33-377-3 )مسفر( : 12.500 د.ت 

الثورات -- تونس -- معاجم 

 A-8-218826 / A-8-218827 رقم الرتفيف

]206[ املاجري، األزهر 

الثورة التونسية ]نص مطبوع[ : 17 ديسمرب 2010 : يف جدلية التحرر واإلحتواء / األزهر املاجري. - تونس : األزهر 

املاجري ، 2011 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 190 ص. : جداول، غالف مصور ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 592 / 2012. – ردمك 978-9973-02-540-1 )مسفر( : 12 د.ت 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 

 A-8-217704 / A-8-217705 رقم الرتفيف
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]207[ املربوك، يوسف محمد 
ميزانية الثورة واإلبداع ]نص مطبوع[ : الكيل بالصاع وربع الصاع / يوسف محمد املربوك. - تونس : يوسف محمد 

املربوك ، 2012 )سوسة : دار املعارف للطباعة والنرش(. - 43 ص. : غالف ملون ؛ 29 سم .
إيداع قانوين 144 / 2012. – ردمك 978-9973-02-933-1 )مسفر( 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 
 A-Br-22322 / A-Br-22323 رقم الرتفيف

]208[ اليحياوي، أمين 
تأمالت يف فلسفة ثورات الربيع العريب ]نص مطبوع[ / أمين اليحياوي. - تونس : مجمع األطرش للكتاب املختص ، 

2012 ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 75 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 632 / 2012. – ردمك978-9973-718-98-3 )مسفر( : 6 د. ت. 

الثورات العربية -- فلسفة 
الدميقراطية -- فلسفة 

 A-8-217780 / A-8-217781 رقم الرتفيف

]209[ الهاين، التهامي 
الثورة يف تونس 17 ديسمرب والدور الوطني لإلتحاد العام التونيس للشغل ]نص مطبوع[ / التهامي الهاين. - تونس 

: التهامي الهاين ، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 127 ص. : غالف مصور وملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 22 / 2012. – ردمك 978-9973-02-766-5 )مسفر( : 8 د. ت 

اإلتحاد العام التونيس للشغل -- الثورة 
 تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 

 A-8-215968 / A-8-215967 رقم الرتفيف

304.2 الجغرافيا البرشية

]210[ الرياحي، الهادي 
الفالحة العائلية والتعدد النشاطي داخل األرياف التونسية ]نص مطبوع[ : مجازالباب وقبالط منوذجا : دراسة يف 
الجغرافيا االجتامعية / الهادي الرياحي. - تونس : مركز النرش الجامعي ، 2012 ) بن عروس : املطبعة الرسمية(. - 

418 ص. : خرائط، جداول، غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 658 / 2012. – ردمك 978-9973-37-679-4 )مسفر( : 18 د.ت 

الريف التونيس -- جغرافيا برشية -- دراسة 
 A-8-217899 / A-8-217900 رقم الرتفيف

305.23 الشباب ووسائط االتصال الرقمية

]211[ التكنولوجيا والشباب ورهانات اإلبداع الرقمي. ملتقى دويل )2010 ؛ قابس( 
 Jeunesse et technologie اإليتيقا =  اإلبداع ومقتضيات  : مسالك  ]نص مطبوع[  الرقمية  والتكنولوجيا  الشباب 
numérique : création et éthique / وقائع امللتقى الدويل حول التكنولوجيا والشباب ورهانات اإلبداع الرقمي 
بقابس أيام14-12 فيفري 2010 ؛ ]تنظيم[ جمعية فنون الواحة وثقافاتها ؛ نصوص جمعها وأعدها للنرش محمد 
محسن الزارعي. - قابس : جمعية فنون الواحة وثقافاتها ، 2012 ) صفـــاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 88-150 

ص. : جداول، غالف مصور ؛ 24 سم . - )فنون ؛ 11( 
نص عريب-فرنيس 

إيداع قانوين 1001 / 2012. – ردمك 978-9938-9501-4-4 )مسفر( : 14 د.ت 
التكنولوجيا الرقمية -- ندوات

الشباب العريب -- وسائل االتصال الحديثة -- ندوات 
 A-8-219289 / A-8-219290 رقم الرتفيف
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]212[ املنتدى الدويل حول الشباب يف الفضاء السيربين ) 2010 ؛ تونس ( 
 Les jeunes dans l›espace cybernétique = الشباب يف الفضاء السيربين : الحامية القانونية والحدود األخالقية
الجمعية   : ؛ تقديم جوهر الجمويس. - تونس  تأليف جامعي   /  protection juridique et frontiére morales
التونسية لقانون األنرتنات وامللتيميديا ، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 39-279 ص. 

: غالف مصور ملون، صور بيانية ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 3 / 2012 . - ردمك 978-9973-02-767-2 )مسفر( 

الشباب -- الحامية القانونية -- الثقافة الرقمية -- العامل العريب -- ندوات 
األنرتنات -- حامية الشباب -- القانون -- العامل العريب -- ندوات 

 A-8-215923 / A-8-215924 رقم الرتفيف

]213[ مؤسسة كونراد أديناور، معهد الصحافة وعلوم األخبار. ندوة علمية )2010 ؛ تونس( 
الشباب واإلتصال وامليديا ]نص مطبوع[ = Jeunes، communication et médias : أشغال امللتقى الدويل املنعقد 
بتـــونس أيام 16-15-14 أفريل 2010 ؛ تنظيم معهد الصحافة وعلوم األخبار، مؤسسة كونراد أديناور ؛ التنسيق 
العلمي جامل الزرن. - تـــــونس : مؤسسة كونراد أدينــاور ، 2010 ) تونس : سنباكت(. - 117-422 ص. : غالف 

مصور وملون ؛ 23 سم .
إيداع قانوين 167 / 2012. – ردمك 978-9973-02-695-8 )مسفر( 

الشباب العريب -- الثقافة الرقمية -- ندوات 
الشباب العريب -- وسائل االتصال الحديثة -- ندوات 

الثقافة الرقمية -- البلدان العربية -- ندوات 
 A-8-216478 / A-8-216479 رقم الرتفيف

305.4 املرأة

]214[ الرمييل، آمنة الوساليت 
املرأة واملرشوع الحدايث يف فكرالطاهر الحداد ]نص مطبوع[ / آمنة الرمييل الوساليت ؛ تقديم رجاء بن سالمة. - تونس 

: دار صامد ، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 198 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 952 / 2012. – ردمك 978-9973-38-184-2 )مسفر( : 10 د. ت 

املرأة -- الحداثة -- الطاهر الحداد
املرأة يف الحياة العامة 

 A-8-218781 / A-8-218780 رقم الرتفيف

306 الثقافة واملؤسسات

]215[ ابن سامل، يونس 
رصاع العقل والفكر والهوية يف املجتمعات العربية ]نص مطبوع[ / منري بن يونس. - سليانة : دار سنابل ، 2012 ) 

تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 111 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 611 / 2012. – ردمك 978-9973-887-50-4 )مسفر( : 5 د. ت 

الهوية العربية اإلسالمية
املجتمعات اإلسالمية 

 A-8-217875 / A-8-217876 رقم الرتفيف

]216[ جمويس عبد الناظر، أسامء 
الثقافة يف أفق الفهم واإلجراء ]نص مطبوع[ : مسألة الثقافة- النقد الثقايف-النقد األديب الثقايف / أسامء جمويس عبد 
الناظر. - تونس : أسامء جمويس عبد الناظر ، 2012 ) صفاقس : دار نهى(. - 382 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 784 / 2012. – ردمك 978-9938-05-270-1 )مسفر( : 25 د.ت 
الثقافة العربية -- نقد 

 A-8-218230 / A-8-218229 رقم الرتفيف
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]217[ الغابري، عبد الباسط
مقدمات يف دراسة تفاعل الثقافات ]نص مطبوع[ / عبد الباسط الغابري ؛ تقديم محمد الحبيب العالين. - القريوان : 

مركز الدراسات اإلسالمية ، 2012 )بن عروس : املطبعة الرسمية(. - 258 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 886 / 2012. – ردمك 978-9973-928-14-6 )مسفر( 

األنرثوبولوجيا الثقافية
الثقافة اإلسالمية 

حوار األديان والحضارات 
 A-8-218758 / A-8-218759 رقم الرتفيف

320 العلوم السياسية

]218[ ابن يونس، كامل 
اإلسالميون والعلامنيون يف تونس : من السجون واإلضطهاد إىل تحدي حكم البالد ]نص مطبوع[ / كمــال بن يونس. 

- تونس : برق للنرش ، 2012. - 197 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم .
بيبلوغرافيا ص. 59 

إيداع قانوين 537 / 2012. – ردمك 978-9938-9517-0-7 )مسفر( : 6 د. ت 
اإلسالم واإلصالح السيايس -- تونس 

اإلسالم -- نظام الحكم -- تونس 
تونس -- تاريخ سيايس -- 2011-1956 

A-8-217572 / A-8-217573 رقم الرتفيف

]219[ البوغامني، أمين 
كارم  : منشورات  تونس   - الغالف حسني مصدق.  تصميم  ؛  البوغامني  أمين   / ]نص مطبوع[  الثورة  بعد  دولة...ما 
الرشيف ، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 267 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )السلسلة 

السياسية (
إيداع قانوين 326 / 2012. – ردمك 978-9938-802-29 )مسفر( : 16 د.ت 

الدولة -- مفاهيم 
 A-8-217192 / A-8-217193 رقم الرتفيف

]220[ الجاليص، محمد أمني 
مجموعة النصوص املتعلقة بالتنظيم السيايس والحريات العامة ]نص مطبوع[ / محمد أمني الجاليص. - تونس : دار 

إسهامات يف أدبيات املؤسسة ، 2011 ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 173 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 63 / 2012. – ردمك 978-9973-45-077-7 )مسفر( : 8 د. ت 

الحقوق والحريات العامة -- تونس -- اتفاقيات دولية / تونس -- السياسة -- قوانني ومراسيم 
 A-8-214972 / A-8-214973 رقم الرتفيف

]221[ الجلويل، سامي 
وين مايش بينا سيدي ؟ ]نص مطبوع[ / ســـــامي الجلويل. - ط. 3 ، مزيدة ومنقحة. - تـــــونس : سامي الجلويل ، 

2011 )سويرسا : إيزمييديـا(. - 232 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
إيداع قانوين 190 / 2012. – ردمك 978-9973-02-906-5 )مسفر( 

املؤامرات -- الدور القطري -- دراسات وتحاليل استرشافية 
األنظمة السياسية -- البلدان العربية -- دراسات تحاليل وآراء 

الثورات العربية -- الدور القطري -- دراسات تحاليل وآراء 
 A-8-216461 / A-8-216460 رقم الرتفيف
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]222[ الجلويل، سامي 

وين مايش بينا سيدي ؟ ]نص مطبوع[ / ســـــامي الجلويل. - ط. 4 ، مزيدة ومنقحة. - تـــــونس : سامي الجلويل ، 

2012 )سويرسا : إيزمييديـا(. - 232 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 665 / 2012. – ردمك 978-9973-02-906-5 )مسفر( 

املؤامرات -- الدور القطري -- دراسات وتحاليل استرشافية 

األنظمة السياسية -- البلدان العربية -- دراسات تحاليل وآراء 

الثورات العربية -- الدور القطري -- دراسات تحاليل وآراء 

 A-8-218113 / A-8-218114 رقم الرتفيف

]223[ الحاج يونس، يونس 

الطاغية بن عيل وحركة النهضة ]نص مطبوع[ / يونس الحاج يونس. - توزر : يونس الحاج   يونس ، 2011. - 44 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم. 

إيداع قانوين 65 / 2012. - ردمك4-411-02-9973-978 )مسفر( : 3 د. ت 

ابن عيل ، زين العابدين -- سياسة -- 1987-2011 

حركة النهضة -- سياسة

 A-12-26388 / A-12-26389 رقم الرتفيف

]224[ حركة النهضة 

الرؤية الفكرية واملنهج األصويل ]نص مطبوع[ / حركة النهضة. - تونس : حركة النهضة ، 2011. - 35 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 64 / 2012. – )مسفر( 

حركة النهضة -- اإلسالم -- تونس 

 A-Br-21519 / A-Br-21520 رقم الرتفيف

]225[ الربودي، نعامن 

حقوق اإلنسان يف الخطاب السيايس العريب اإلسالمي املعارص ]نص مطبوع[ : من أزمة التجديد إىل تجديد األزمة / 

نعامن الربودي. 13. - )سلسلة آفاق-برسبكتيف للبحوث الجامعية (

بيبليوغرافيا 

إيداع قانوين 785 / 2012. – ردمك 978-9938-843-07-1 ) ج. 1 (: 38 د.ت . - ردمك -8-08-843-9938 978 ) 

ج. 2 (: 38 د.ت 

حقوق اإلنسان -- البلدان العربية 

 A-8-218219 / A-8-218220 رقم الرتفيف

]226[ الزريبي، سامل 

الخطيئة الكربى ]نص مطبوع[ / سامل الزريبي. - تونس : سامل الزريبي ، 2011. ) تونس : أوربيس للطباعة(. - 239 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 26 / 2012. – ردمك 978-9973-02-698-9 )مسفر( : 15 د. ت 

ابن عيل ، زين العابدين -- سياسة -- 2011-1987 

الفساد السيايس)زين العابدين بن عيل( 

 A-8-215905 / A-8-215906 رقم الرتفيف
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]227[ السنويس، لطفي 

انتامء ]نص مطبوع[ : شهادات حية من مسلك التعذيب السجني يف تـــــونس : 1990-2008 / لطفــي السنويس. 

- تـــــونس : لطفي السنويس ، 2011 )تونس : الرشكة التونسية للنرش(. - 192 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 44 / 2012. – ردمك 978-9973-02-780-1 )مسفر( : 10 د. ت 

السجون السياسية -- سجالت ومعامالت -- تونس

املسجونون السياسيون 

 A-8-215943 / A-8-215944 رقم الرتفيف

]228[ الشايب، محمد املسعود 

نحو تأصيل نظرية اسرتاتيجية عربية ]نص مطبوع[ / محمد املسعود الشايب. - تـــــونس : محمد املسعـود الشايب ، 

2011 )تونس : فن الطباعة(. - 239 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 18 / 2012. – ردمك 978-9973-02-726-9 )مسفر( : 12 د.ت 

الوحدة العربية 

 A-8-215935 / A-8-215936 رقم الرتفيف

]229[ القاليل، محمد املختار 

القوى املضادة للثورة يف تونس ]نص مطبوع[ : البــاجي قائد السبيس منوذجا / محمد املختـــار القاليل، الطاهر بن 

يوسف. - تـــــونس : محمد املختار القاليل ، 2012 ) تونس : مطبعة فن الطباعة(. - 308 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 826 / 2012. – ردمك 978-9938-05-301- )مسفر( : 20 د. ت. 

تونس -- األحوال السياسية -- ما بعد الثورة 

 A-8-218585 / A-8-218586 رقم الرتفيف

]230[ الاليف، محمد الفاضل 

الهوية الحضارية التونسية ]نص مطبوع[ : روح الدستور الجديد وضوابط الترشيع / محمد الفاضل الاليف. - تونس : 

محمد الفاضل الاليف ، 2012 ) قابس : مطبعة الخدمات الرسيعة(. - 79 ص. : غالف ملون ؛ 20 سم .

إيداع قانوين 582 / 2012. – ردمك978-9973-02-931-7 )مسفر( : 12د. ت 

الدستور -- الهوية -- تونس 

تونس -- 2010م2011- -- )الثورة( 

تونس -- الدستور -- 2011 

 A-8-217530 / A-8-217531 رقم الرتفيف

]231[ املديني، توفيق 

توفيق   / واإلسالمية  واليسارية  القومية  األحزاب   : مطبوع[  ]نص  الثورة  إىل  النشاة  من  التونسية  املعارضة  تاريخ 

املديني. - تونس : مسكيلياين للنرش ، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 588 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين-1008 635 / 2012. – ردمك 978-9938-881-10-2 )مسفر( : 23 د.ت 

املعارضة )سياسة( -- تاريخ -- تونس 

تونس -- األحزاب السياسية 

 A-8-217772 / A-8-217773 / A-8-219291 رقم الرتفيف
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]232[ املقريحي، عيل 

أيتام الجنوب أمام باب مقربة التاريخ ]نص مطبوع[ / عيل املقريحي. - تونس : عيل املقريحي ، 2012 . ) تـونس ؛ 

مطبعة قرطاج(. - 99 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 648 / 2012. – ردمك 978-9938-05-167-4 )مسفر( : 10 د.ت 

القضاء -- ما بعد الثورة -- تونس -- مقاالت 

املجتمع املدين -- تونس -- مقاالت 

 A-8-217792 / A-8-217793 رقم الرتفيف

]233[ الناوي، عبد العزيز 

حركة النهضة يف تونس ]نص مطبوع[ : العالقات الرسية واملواقف املشبوهة / عبد العزيز الناوي. - تونس : عبد 

العزيز الناوي ، 2012 . ) تونس : فن الطباعة(. - 182 ص. ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 83 / 2012. – ردمك 978-9973-02-812-9 )مسفر( : 20 د.ت 

حركة النهضة -- اإلسالم -- تونس 

األحزاب السياسية -- تونس 

 A-8-216111 / A-8-216112 رقم الرتفيف

]234[ النيفر، رشيدة 

التنظيم االنتقايل للسلطة يف تونس : من بعد الرابع عرش من جانفي 2011 إىل إنتخاب املجلس الوطني التأسييس 

]نص مطبوع[ / رشيدة النيفر. - تونس : دار الطائر للنرش ، 2012. - 59 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم . - )القانون 

الدستوري للجميع( 

بيبلوغرافيا ص. 59 

إيداع قانوين 228 / 2012. – ردمك 978-9973-785-34-3 )مسفر( : 6 د. ت. 

الحياة السياسية -- تونس -- 2011 

األمن العام -- تونس -- 2011 

تونس -- تاريخ سيايس -- 2011 )ما بعد الثورة( 

 A-8-216518 / A-8-216517 رقم الرتفيف

]235[ ولهن الكلمة 

ولهن الكلمة ]نص مطبوع[ / آمال قرامي، فوزية العلوي، رشا التونيس... ] وآخرون [ ؛ تقديم ألفة يوسف، شكري 

لطيف. - تــــونس : دار سحر ، 2012 . ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 127 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 21 سم .

إيداع قانوين 111 / 2012. – ردمك 978-9973-28-349-8 )مسفر( : 6 د. ت 

املرأة التونسية -- الثورة 

تونس )الثورة( -- 2011-2010 

 A-8-216105 / A-8-216106 رقم الرتفيف

]236[ يحيى، كارم 

نظرتان عىل تونس ]نص مطبوع[ : بعني مرصية من الدكتاتورية إىل الدميقراطية / كارم يحيى. - صفـــــاقس : دار 

محمد عيل الحـــامي ، 2012. - 207 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 130 / 2012. – ردمك 978-9973-33-355-1 )مسفر( : 10 د.ت 

تونس -- األحوال السياسية -- حوارات صحفية 

 A-8-216064 / A-8-216065 رقم الرتفيف
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]237[ الهرمايس، محمد صالح 

تونس ]نص مطبوع[ : عروبة متجذرة ودور متجدد / محمد صالح الهرمايس ؛ تصميم الغالف عادل التلييل. - تونس 

: نقوش عربية ، 2012. )تونس : املغاربية للطباعة(. - 158 ص. : غالف ملون ؛ 22 سم .

إيداع قانوين 780 / 2012. – ردمك 978-9938-07-019-4 )مسفر( : 10 د.ت 

تونس -- الهوية العربية 

 A-8-218217 / A-8-218218 رقم الرتفيف

321 أنظمة الحكومات والدول

]238[ الحميدي، أبو السعود 

محاور الخالف يف االنتقال الدميقراطي بتونس ]نص مطبوع[ / أبو السعود الحميدي، سفيان رجب. - صفاقس : دار 

محمد عيل الحامي ، 2012 . ) تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 96 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم . - )يف 

االنتقال الدميقراطي بتونس( 

إيداع قانوين 225 / 2012. – ردمك 978-9973-33-360-5 )مسفر( : 3 د. ت. 

الدميقراطية -- تونس 

تونس -- تاريخ سيايس -- 2011 )ما بعد الثورة( 

 A-8-216523 / A-8-216524 رقم الرتفيف

]239[ السعيداين، منري 

يريد ... ويبدع ما يريد ]نص مطبوع[ : الشباب يف االنتقال الدميقراطي / منري السعيداين. - صفاقس : دار محمد عيل 

الحامي ، 2012 . ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 109 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. . - )يف االنتقال الدميقراطي (

إيداع قانوين 117 / 2012. – ردمك 978-9973-33-356-8 )مسفر( : 3 د.ت 

الشباب -- تونس -- 2011 -- )الثورة( 

 A-8-216095 / A-8-216096 رقم الرتفيف

]240[ الضاوي، خوالدية 

 / التونيس يف دولة بورقيبة منوذجا  : الشعب  الحديثة ]نص مطبوع[  العربية اإلستبدادية  الدول  منزلة الشعب يف 

الضاوي خوالدية. - تونس : الضاوي خوالدية ، 2012 . ) سيدي بوزيد : دنيا برانت(. - 92 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 472 / 2012. – ردمك 978-9938-05-068-4 )مسفر( : 6 د.ت 

الشعب -- الدكتاتورية -- العامل العريب 

الشعب التونيس -- دولة بورقيبة 

 A-8-217881 / A-8-217882 رقم الرتفيف

]241[ الطرابليس، محمد 

األنظمة السياسية ]نص مطبوع[ / محمد الطرابليس. - صفاقس : دار أمل للنرش ، 2011 . ) صفاقس : مطبعة التسفري 

الفني(. - 62 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم. . - )مفاهيم / فرحات بن يونس (

إيداع قانوين 74 / 2012. – ردمك 978-9938-837-04-9 )مسفر( : 2 د. ت 

النظم السياسية -- تاريخ / نظام الحكم 

 A-12-26394 / A-12-26395 رقم الرتفيف
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]242[ القرقوري، معتز 

التنظيامت السياسية واملدنية يف اإلنتقال الدميقراطي بتونس ]نص مطبوع[ / معتز القرقوري، منيـــــر السعيداين ؛ 

تقديم عبد العزيز الجريب. - صفاقس : دار محمد عيل الحامي ، 2012 . 

) تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 92 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 110 / 2012. – ردمك 978-9973-33-361-2 )مسفر( : 3 د. ت 

الدميقراطية -- تونس 

األحزاب السياسية -- تونس 

الجمعيات املدنية -- تونس 

 A-8-216108 / A-8-216107 رقم الرتفيف

]243[ املرزوقي، منصف 

عن أية دميقراطية تتحدثون؟ ]نص مطبوع[ / منصف املرزوقي. - تونس : الدار املتوسطية للنرش، 2012 )تونس : 

املغاربية للطباعة(. - 299 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 624 / 2012. – ردمك 978-9938-806-95-3 )مسفر(

الدميقراطية -- نظريات 

 A-8-217708 / A-8-217709 رقم الرتفيف

]244[ املرزوقي، منصف 

هل نحن أهل للدميقراطية؟ ]نص مطبوع[ / منصف املرزوقي. - تونس : الدار املتوسطية للنرش، 2012(. - 102 ص. 

: غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 126 / 2012. – ردمك 978-9938-806-94-6 )مسفر( 

الدميقراطية -- نظريات 

 A-8-216070 / A-8-216071 رقم الرتفيف

]245[ املكني، عبد الواحد 

املسار االنتخايب يف االنتقال الدميقراطي ]نص مطبوع[ / عبد الواحد املكني. - صفاقس : دار محمد عيل الحامي ، 

2012 . ) تـــونس : املغاربية للطباعة(. - 95 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. - )يف االنتقال الدميقراطي( 

إيداع قانوين 118 / 2012. – ردمك 978-9973-33-357-5 )مسفر( : 4 د.ت 

الهيئة العليا املستقلة لإلنتخابات -- تونس -- 2011 

اإلنتخابات -- تونس -- 2011 

 A-8-216093 / A-8-216094 رقم الرتفيف

321.9 الدكتاتورية

]246[ الكواكبي، عبد الرحامن 

طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ]نص مطبوع[ / عبد الرحامن الكواكبي ؛ تقديم أحمد الحمروين. - تونس : ميديا 

كوم ، 2011. - 108 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 36 / 2012. – ردمك 978-9938-807-47-9 )مسفر( : 10 د.ت 

اإلستبداد -- مقاالت ومحارضات

التسلطية )علم نفس( -- مقاالت ومحارضات 

 A-8-215963 / A-8-215964 رقم الرتفيف
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323 حقوق اإلنسان

]247[ بدران، روال 

دليل تدريبي حول الرتبية عىل حقوق االنسان للفئات املهمشة ]نص مطبوع[ : األساليب واألدوات / روال بدران. - 

تونس : املعهد العريب لحقوق االنسان ، 2010 . ) تونس : أمربمار(. - 139 ص. : غالف ملون ؛ 30 سم .

إيداع قانوين 209 / 2012. – ردمك 978-9973-02-589-0 )مسفر( 

حقوق االنسان -- تربية -- دليل 

 حقوق االنسان -- أساليب -- فئات مهمشة -- دليل 

 A-4-11660 / A-4-11661 رقم الرتفيف

]248[ الجنحاين، الحبيب 

دفاعا عن الحرية ]نص مطبوع[ / الحبيب الجنحاين. - تونس : الحبيب الجنحاين ، 2012 . ) تونس : الرشكة التونسية 

للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 184 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 654 / 2012. – ردمك 978-9938-05-215-2 )مسفر( : 15 د. ت 

الحرية السياسية -- البلدان العربية 

اإلستبداد -- البلدان العربية 

 A-8-217897 / A-8-217898 رقم الرتفيف

]249[ الاليف، محمد الفاضل 

الحرية واملسؤولية ]نص مطبوع[ : حقوق االنسان وآفاق حدود الحرية / محمد الفاضل الاليف. - تونس : محمد 

الفاضل الاليف ، 2011 . ) قابس : مطبعة الخدمات الرسيعة(. - 79 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 192 / 2012. – ردمك 978-9973-02-777-1 )مسفر( : 10 د.ت 

الحرية -- حقوق االنسان / املسؤولية -- حقوق االنسان 

 A-8-216466 / A-8-216467 رقم الرتفيف

324 االنتخابات

]250[ دباش، كوثر 

القانون االنتخايب التونيس ]نص مطبوع[ : نحو القطع مع االستبداد / كوثر دباش. - تـــــونس : دار الطائر للنرش ، 

2012. - 71 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )القانون الدستوري للجميع / رشيدة النيفر( 

إيداع قانوين 227 / 2012. – ردمك 978-9973-785-31-2 )مسفر( : 6 د. ت. 

قانون االنتخابات -- تونس 

 A-8-216519 / A-8-216520 رقم الرتفيف

327.2 الدبلوماسية

]251[ الرشيف، محمد فريد 

مواقف دبلوماسية يف العهد البورقيبي ]نص مطبوع[ / محمد فريد الرشيف. - تـــــونس : محمد فريد الرشيف ، 

2012 . ) تــونس : املطبعة العرصية(. - 255 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 612 / 2012. – ردمك 978-9938-05-117-9 )مسفر( 

الدبلوماسية -- العهد البورقيبي 

 A-8-217719 / A-8-217718 رقم الرتفيف
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330 االقتصاد. التنمية االقتصادية

]252[ الصيد، كامل بن بشري 
الوديعة املالية يف املصارف اإلسالمية ]نص مطبوع[ / كمـــــال بن بشري الصيد ؛ تقديم محمد بوزغيبة. - تـــــونس : 
كامل بن بشري الصيد ، 2012 . ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 198 ص. : غالف ملون مصور ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 781 / 2012. – ردمك 978-9938-05-220-6 )مسفر( : 12 د.ت 
الودائع املرصفية -- البنوك اإلسالمية 

A-8-218227 / A-8-218228 رقم الرتفيف

]253[ الطبلبي، شكيب بن بديرة 
قراءات األزمة املعارصة بني التربير والتضليل ]نص مطبوع[ / شكيب بن بديرة الطبلبي. - تونس : شكيب بن بديرة 

الطبلبي ، 2012. - 82 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )تأمالت اقتصادية ؛ 1 (
إيداع قانوين 970 / 2012. – ردمك 978-9938-05-327-2 )مسفر( : 5 د.ت 

األزمات اإلقتصادية العاملية 
 A-8-218754 / A-8-218755 رقم الرتفيف

]254[ الهاممي، يوسف 
خطأ الترصف يف األموال العمومية من خالل فقه قضاء دائرة الزجر املايل ]نص مطبوع[ / يوسف الهاممي ؛ تقديم 
حافظ بن صالح. - تونس : مجمع األطرش للكتاب املختص ، 2012 . ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 

191 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم .
إيداع قانوين 842 / 2012. – ردمك 978-9938-858-14-4 )مسفر( : 15 د. ت. 

األموال العمومية -- قوانني وترشيعات -- تونس 
املالية العامة -- أخالقيات -- تونس 

السياسة املالية -- قوانني وترشيعات -- تونس 
A-8-218595 / A-8-218596 رقم الرتفيف

330.12 الرأساملية

]255[ الطبلبي، شكيب بن بديرة 
الخديعة الرأساملية الكربى ]نص مطبوع[ : مدخل منهاجي إىل نقد الفكر االقتصادي / شكيب بن بديرة الطبلبي. - 
تونس : شكيب بن بديرة الطبلبي، 2012. - 198 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21  سم . - )منهجية التفكري االقتصادي 

؛ 1 (
إيداع قانوين 936 / 2012. – ردمك 978-9938-05-332 )مسفر( : 7 د.ت 

اإلقتصاد -- نظريات 
الرأساملية -- العامل العريب 

اإلقتصاد اإلسالمي 
 A-8-218794 / A-8-218795 رقم الرتفيف

331.7 الوظائف الحكومية

]256[ الرشيف، صالح الدين 
االلتحاق بالوظيفة العمومية ]نص مطبوع[ / صالح الدين الرشيف، ماهر كمون. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات 

املؤسسة، 2011. - ج. 1 : غالف ملون ؛ 24 سم.- )قانون الوظيفة العمومية( 
إيداع قانوين 666 / 2012. – ردمك 978-9973-45-011-1 ) ج. 1 (: 8 د.ت 

الوظائف -- تونس 
القانون اإلداري -- تونس 

 A-8-217817 / A-8-217816 رقم الرتفيف
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]257[ الرشيف، صالح الدين 
ماهر  الرشيف،  الدين  / صالح  ]نص مطبوع[  العمومية  الوظيفة  االجتامعية يف  والحامية  والتقاعد  التأجري  أنظمة 
كمون. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة ، 2011. - ج. 4 : غالف ملون ؛ 24 سم. . - )قانون الوظيفة 

العمومية (
إيداع قانوين 669 / 2012. – ردمك 978-9973-45-014-2 ) ج. 4 (: 8 د.ت 

الوظائف -- تونس 
تونس -- املوظفون واملستخدمون -- التأمني االجتامعي 

القانون اإلداري -- تونس 
 A-8-217816 / A-8-217817 رقم الرتفيف

]258[ الرشيف، صالح الدين 
األنظمة التأديبية والجزائية يف الوظيفة العمومية ]نص مطبوع[ / صالح الدين الرشيف، ماهر كمون. - تونس : دار 

إسهامات يف أدبيات املؤسسة ، 2011. - ج. 7 : غالف ملون ؛ 24 سم. - )قانون الوظيفة العمومية (
إيداع قانوين 672 / 2012. – ردمك 978-9973-45-017-3 ) جزء 7 (: 8 د.ت 

القانون اإلداري -- تونس 
تونس -- املوظفون واملستخدمون -- تأديب 

القانون اإلداري -- تونس 
 A-8-217816 / A-8-217817 رقم الرتفيف

]259[ الرشيف، صالح الدين 
حفز أعوان الوظيفة العمومية ]نص مطبوع[ / صالح الدين الرشيف، ماهر كمون. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات 

املؤسسة ، 2011. - ج. 5 : غالف ملون ؛ 24 سم . - )قانون الوظيفة العمومية (
إيداع قانوين 670 / 2012. – ردمك 978-9973-45-015-9 ) جزء 5 (: 8 د.ت 

الوظائف -- تونس 
تونس -- املوظفون واملستخدمون -- الكفاءة اإلنتاجية 

القانون اإلداري -- تونس 
 A-8-217816 / A-8-217817 رقم الرتفيف

]260[ الرشيف، صالح الدين 
حقوق أعوان الوظيفة العمومية وواجباتهم ]نص مطبوع[ / صالح الدين الرشيف، ماهر كمون. - تـــــونس : دار 

إسهامات يف أدبيات املؤسسة ، 2011. - ج. 3 : غالف ملون ؛ 24 سم . - )قانون الوظيفة العمومية (
إيداع قانوين 668 / 2012. – ردمك 978-9973-45-013-5 ) ج. 3 (: 8 د.ت 

الوظائف -- تونس 
القانون اإلداري -- تونس 

تونس -- املوظفون واملستخدمون -- حقوق وواجبات 
 A-8-217817 / A-8-217816 رقم الرتفيف

]261[ الرشيف، صالح الدين 
خامتة الحياة اإلدارية العوان الوظيفة العمومية ]نص مطبوع[ / صالح الدين الرشيف، ماهر كمون. - تونس : دار 

إسهامات يف أدبيات املؤسسة ، 2011. - ج. 9 : غالف ملون ؛ 24 سم . - )قانون الوظيفة العمومية( 
إيداع قانوين 674 / 2012. – ردمك 978-9973-45-019-7 ) ج. 9 (: 8 د.ت 

الوظائف -- تونس 
تونس -- املوظفون واملستخدمون -- تقاعد 

القانون اإلداري -- تونس 
 A-8-217816 / A-8-217817 رقم الرتفيف
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]262[ الرشيف، صالح الدين 

يف  إسهــامات  دار   : تونس   - كمــون.  مــاهر  الرشيف،  الدين  صالح   / مطبوع[  ]نص  العمومية  الوظيفة  قانون 

أدبيــات املؤسسة ، 2011. - 9 ج : غالف ملون ؛ 23 سم . - )قانون الوظيفة العمومية (

إيداع قانوين 665 / 2012. – ردمك 978-9973-45-011-1 )ج. 1( )مسفر( : 8 د.ت )الجزء( . - ردمك -8-012-45

978-9973 )ج 2( . 978-9973-45-013-5 )ج. 3( – ردمك 978-9973-45-014-2 )ج. 4( . – ردمك -9-015-45

978-9973 )ج. 5( . – ردمك 978-9973-45-016-6 )ج. 6( . – ردمك 978-9973-45-017-3 )ج. 7( . – ردمك 

978-9973-45-018-0 )ج. 8( .- ردمك 978-9973-45-019-7 )ج. 9( 

الوظائف -- تونس

تونس -- املوظفون واملستخدمون -- تنظيم وإدارة 

 A-8-217817 / A-8-217816 رقم الرتفيف

]263[ الرشيف، صالح الدين 

املخترص يف قانون الوظيفة العمومية ]نص مطبوع[ : 300 سؤال وجواب لإلستعداد للمناظرات اإلدارية / صالح الدين 

الرشيف، مــــاهر كمون. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة ، 2011. - 203 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 638 / 2012. – ردمك 978-9973-828-59-3 )مسفر( : 10 د.ت 

الوظائف -- قوانني وترشيعات -- تونس 

املناظرات -- قوانني وترشيعات -- تونس 

 A-8-217798 / A-8-217799 رقم الرتفيف

]264[ الرشيف، صالح الدين 

املسار املهني ألعوان الوظيفة العمومية ]نص مطبوع[ / صالح الدين الرشيف، ماهر كمون. - تـــونس : دار إسهامات 

يف أدبيات املؤسسة ، 2011. - ج. 2 : غالف ملون ؛ 24 سم . - )قانون الوظيفة العمومية (

إيداع قانوين 667 / 2012. – ردمك 978-9973-45-012-8 ) ج. 2 (: 8 د.ت 

الوظائف -- تونس 

تونس -- املوظفون واملستخدمون

القانون اإلداري -- تونس 

 A-8-217817 / A-8-217816 رقم الرتفيف

]265[ الرشيف، صالح الدين 

النزاعات يف الوظيفة العمومية ]نص مطبوع[ / صالح الدين الرشيف، ماهر كمون. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات 

املؤسسة ، 2011. - ج. 8 : غالف ملون ؛ 24 سم . - )قانون الوظيفة العمومية (

إيداع قانوين 673 / 2012. – ردمك 978-9973-45-018-0 ) جزء 8 (: 8 د.ت 

تونس -- القانون اإلدري 

 A-8-217816 / A-8-217817 رقم الرتفيف

]266[ الرشيف، صالح الدين 

نظام العطل يف الوظيفة العمومية ]نص مطبوع[ / صالح الدين الرشيف، ماهر كمون. - تونس : دار إسهامات يف 

أدبيات املؤسسة ، 2011. - ج. 6 : غالف ملون ؛ 24 سم. . - )قانون الوظيفة العمومية (

إيداع قانوين 671 / 2012. – ردمك 9973-45-016-6 978 ) جزء 6 (: 8 د.ت 

تونس -- املوظفون واملستخدمون -- أجازات 

تونس -- املوظفون واملستخدمون -- تنظيم وإدارة 

تونس -- القانون اإلدري

 A-8-217816 / A-8-217817 رقم الرتفيف
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331.88 النقابات العاملية

]267[ الحداد، سامل 
بني  تونس  يف  النقابية  الحركة   : مطبوع[  ]نص  والصدام  الوئام  بني  بورقيبة  ونظام  للشغل  التونيس  العام  اإلتحاد 
االستقاللية والتبعيةIII / سامل الحداد. - تونس : سامل الحداد ، 2011 . ) تونس : آرتيبو(. - ج.1، ج.2 ) -312 404 

ص.( ؛ 24 سم . - )رؤى عاملية (
إيداع قانوين 139 / 2012. – ردمك 978-9973-02-768-9 )مسفر( : 15 د. ت 

النقابات املهنية -- تونس 
النقابات املهنية -- العهد الربقيبي -- تونس 

 A-8-216187 / A-8-216186 رقم الرتفيف

]268[ عاممي، محمد املنجي 
الحركة النقابية التونسية بني ثقل املوروث واستحقاقات التأقلم ]نص مطبوع[ / محمد املنجي عاممي. - تـــونس : 

االتحاد العام التونيس للشغل ، 2011 . ) تونس : فن الطباعة(. - 138 ص. : جداول، غالف مصور ملون ؛ 24 سم .
إيداع قانوين 45 / 2012. – ردمك 978-9973-875-35-8 )مسفر( : 15 د. ت. 

النقابات املهنية -- تونس -- 2006 
 A-8-215941 / A-8-215942 رقم الرتفيف

333.7 املوارد الطبيعية والطاقة

les ressources du nord- ouest tuni- = ]269[ موارد الشامل الغريب يف إسرتاتجيات السلطة ]نص مطبوع[
sien dans les stratégies du pouvoir : أعامل امللتقى املنعقد باملعهد العايل للعلوم اإلنسانية بجندوبة أيام 
-8-7-6 مارس 2008 ؛ جمع النصوص وقدم لها عيل الطيب. - منوبة : مركز النرش الجامعي ، 2012 . ) بن عروس 

: املطبعة الرسمية (
نص عريب - فرنيس 

إيداع قانوين 925 / 2012. – ردمك 978-9973-37-684-8 )مسفر( : 20 د. ت. 
الشامل الغريب )تونس( -- موارد -- ندوات 

الشامل الغريب )تونس( -- تنمية محلية -- ندوات 
 A-8-218864 / A-8-218865 رقم الرتفيف

336.3 الديون العامة

 Menons l›enquete sur = 270[ لنجر تحقيقا يف املديونية ]نص مطبوع[ : دليل التدقيق يف ديون العامل الثالث[
la dette manuel pour les audits de la dette du tiers monde cetim et cadtm، 2006 ؛ تقديم فتحي 
الشامخي ؛ ترجمة عزة الشامخي، سلمى هالل، ماجدة الشامخي...] وآخرون[. - تونس : جمعية التجمع من أجل 

بديل عاملي للتنمية ، 2012. - 130 ص. : جداول، غالف ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 652 / 2012. – ردمك 978-9938-9524-0-7 )مسفر( 

الديون الخارجية -- العامل الثالث -- دليل 
 A-8-217808 / A-8-217809 رقم الرتفيف

340 القانون

]271[ ابن حليمة، سايس 
 (  .  2012 ، الجامعي  النرش  : مركز  - منوبة  / ســــايس بن حليمة.  الشخصية ]نص مطبوع[  األحوال  دراسات يف 

تـــــونس : فنون الطباعة والنرش(. - 513 ص. ؛ 23 سم . - )معرفة القانون (
إيداع قانوين 615 / 2012. – ردمك 978-9973-37-691-6 )مسفر( : 25 د. ت 

األحوال الشخصية -- قوانني وترشيعات -- تونس 
 A-8-217847 / A-8-217848 رقم الرتفيف
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]272[ ابن حليمة، سايس 
مجموعة تعاليق عىل قرارات يف مادة األحوال الشخصية ]نص مطبوع[ / سايس بن حليمة. - منوبة : مركز النرش 

الجامعي ، 2012 . ) تونس : فنون الطباعة والنرش(. - 1195 ص. : غالف  وملون ؛ 24 سم . - )معرفة القانون (
إيداع قانوين 635 / 2012. – ردمك 978-9973-37-702-9 )مسفر( : 50 د. ت 

األحوال الشخصية -- قوانني وترشيعات -- تونس 
 A-8-217831 / A-8-217832 رقم الرتفيف

]273[ ابن عبد الله، محمد الهادي 
التقاعد من خالل الترشيع وفقه القضاء التونيس ]نص مطبوع[ / محمد الهادي بن عبد الله. - تونس : دار إسهامات 

يف أدبيات املؤسسة ، 2012. - 278 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم .
إيداع قانوين 876 / 2012. – ردمك 978-9973-45-085-2 )مسفر( : 30 د.ت 

التقاعد -- تونس -- قوانني وترشيعات 
 A-8-218873 / A-8-218872 رقم الرتفيف

]274[ األجهوري، محمد رضا 
الخلفية اإلسالمية ملجلة األحوال الشخصية ]نص مطبوع[ / محمد رضا األجهوري. - تونس : دار املعايل للنرش ، 2012 

. ) تونس ؛ الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 182 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم .
بيبلوغرافيا ص. 175-178 

إيداع قانوين 178 / 2012. – ردمك 978-9938-854-03-9 )مسفر( : 15 د. ت 
مجلة األحوال الشخصية -- الترشيع اإلسالمي -- تونس -- تاريخ ونقد 

األحوال الشخصية -- الترشيع اإلسالمي -- تونس -- دراسات 
 A-8-216423 / A-8-216422 رقم الرتفيف

]275[ األحمر، عصام 
فقه قضاء محكمة التعقيب ]نص مطبوع[ / عصام األحمر. - تونس : عصام األحمر ، 2012. - 192 ص. : غالف ملون 

؛ 24 سم .
إيداع قانوين 646 / 2012. – ردمك 978-9973-02-734-4 )مسفر( : 10 د.ت 

محاكم التعقيب -- قرارات -- تونس
القضاء)فقه( -- تونس 

 A-8-217792 / A-8-217793 رقم الرتفيف

]276[ تونس 
مجلة االلتزامات والعقود ]نص مطبوع[ : بعد إعادة تنظيمها وفقا للقانون عدد 87 لسنة 2005 املؤرخ يف 15 أوت 
2005 ؛ إعداد صالح الضاوي. - تونس : مجمع األطرش للكتاب املختص ، 2012 . ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 501 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم .
إيداع قانوين 642 / 2012. – ردمك 978-9973-718-26-6 )مسفر( : 25 د.ت 

العقود -- تونس -- مدونة قانونية 
اإللتزامات، العقود -- تونس 

 A-8-217762 / A-8-217763 رقم الرتفيف

]277[ تونس 
املجلة الجزائية ]نص مطبوع[ : معلق عليها بعديد القرارات وأحدثها ؛ مصطفى صخري. - ط. محينة ومزيدة. - 

تونس : مصطفى صخري ، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة والنرش(. - 479 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 627 / 2012. – )مسفر( 

قانون اإلجراءات الجنائية -- تونس -- مدونة قانونية 
 A-8-217827 / A-8-217828 رقم الرتفيف
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]278[ تونس 

مجلة املرافعات املدنية والتجارية ]نص مطبوع[ : معلق عليها بأكرث من ثالثة آالف قرار تعقيبي منها ما يناهز 300 

صادرة عن الدوائر املجتمعة ؛ مصطفى صخري . - ط. محينة ومزيدة ومعلق عليها. - تونس : مصطفى صخري ، 

2012 . ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 744 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 830 / 2012. – ردمك 978-9973-61-837-5 )مسفر( 

قانون املرافعات -- تونس 

 A-8-218597 / A-8-218598 رقم الرتفيف

]279[ تونس. الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية 

Recuil des textes organisant la protec-  مجموعة النصوص القانونية املنظمة لحامية املعطيات الشخصية =

tion des données personnelles. - تونس : الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية ، 2012. - 79-57 ص . 

: غالف ملون ؛ 20 سم. 

نص عريب فرنيس 

إيداع قانوين 550 / 2012. - ردمك مسفر 

الحقوق املدنية -- قوانني وترشيعات -- تونس 

 A-12-26861 / A-12-26862 رقم الرتفيف

]280[ السوييس، طارق 

مناذج تطبيقية يف اإلختبارات العدلية ]نص مطبوع[ / طارق السوييس. - تونس : طارق السوييس ، 2012 )تونس : 

الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 320 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 81 / 2012. – ردمك 978-9973-02-762-7 )مسفر( : 29 د.ت. 

العدل -- إجراءات تطبيقية -- تونس 

القضاء العديل -- إجراءات تطبيقية -- تونس

القانون املدين -- تونس 

 A-8-216087 / A-8-216088 رقم الرتفيف

]281[ الظريف، محمد عطيل 

املال السيايس يف تونس ]نص مطبوع[ : دراسة قانونية / محمد عطيل الظريف. - تونس : دار الطائر للنرش ، 2012. 

- 95 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )القانون الدستوري للجميع / رشيدة النيفر( 

إيداع قانوين 226 / 2012. – ردمك 978-9973-785-32-9 )مسفر( : 7 د. ت. 

األحزاب السياسية -- متويل -- تونس -- دراسة قانونية 

تونس -- أحزاب السياسية -- دراسة قانونية 

 A-8-216513 / A-8-216514 رقم الرتفيف

]282[ العبديل، عبد املجيد 

قانون العالقات الدولية ]نص مطبوع[ / عبد املجيد العبديل ؛ تقديم محمد البجاوي . - ط. 4 مزيدة. - تونس : أقواس 

للنرش، 2010 )تونس : مطبعة فن وألوان(. - 847 ص : غالف ملون ؛ 24 سم 

مالحق ص. 681 - 795 / بيبلوغرافيا ص. 801 - 825 

إيداع قانوين 206 / 2012. – ردمك 978-9973-740-29-8 )مسفر( : 25 د.ت. 

العالقات الدولية -- قانون 

القانون الدويل العام 

 A-8-216416 / A-8-216417 رقم الرتفيف
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]283[ الغزواين، نور الدين 

إجراءات مدنية وتجارية ]نص مطبوع[ : القانون اإلجرايئ العام / نور الدين الغزواين. - تونس : مجمع األطرش للكتاب 

املختص ، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 363 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 407 / 2012. – ردمك 978-9938-858-09-9 )مسفر( : 22 د.ت 

قانون اإلجراءات املدنية والتجارية -- تونس 

 A-8-217351 / A-8-217352 رقم الرتفيف

]284[ كحلون، عيل 

الجوانب القانونية لقنوات اإلتصال الحديثة والتجارة اإللكرتونية / عيل كحلون. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات 

املؤسسة ، 2012 )تونس : املطبعة األساسية(. - 386 ص. : غالف ملون مصور ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 803 / 2012. – ردمك 978-9973-825-72-0 )مسفر( : 20 د.ت 

التجارة اإللكرتونية -- تونس -- قوانني وترشيعات 

 A-8-218262 / A-8-218263 رقم الرتفيف

]285[ كحلون، عيل 

القوانني االنتقالية ]نص مطبوع[ : مجموعة القوانني التونسية للمرحلة االنتقالية األوىل الصادرة مابني 14 جانفي و 

23 أكتوبر 2011 مع التعليق / عيل كحلون. - تونس : مجمع األطرش للكتاب املختص ، 2012 )تونس : املغاربية 

لطباعة وإشهار الكتاب(. - 535 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 608 / 2012. – ردمك 978-9938-858-13-6 )مسفر( : 25 د.ت 

القانون -- تونس -- 2011م 

 A-8-217736 / A-8-217737 رقم الرتفيف

]286[ كحلون، عيل 

القانونية / عيل كحلون. - تونس : مجمع  : الترصفات  العامة لاللتزامات ]نص مطبوع[ : مصادر االلتزام  النظرية 

األطرش للكتاب املختص ، 2012 ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 742 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 

سم. 

إيداع قانوين 792 / 2012. – ردمك 978-9938-858-14-3 )مسفر( : 30 د.ت 

االلتزامات -- تونس -- مدونة قانونية 

 A-8-218235 / A-8-218236 رقم الرتفيف

]287[ محفوظ، محمد 

النظرية العامة لاللتزام : املسؤولية املدنية ]نص مطبوع[ / محمد محفوظ. - تونس : مجمع األطرش للكتاب املختص 

، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة(. - 2 ج. )135،187 ص.( : غالف ملون ؛ 24 سم .

ج. 1 : العقد ؛ ج. 2 : املسؤولية املدنية / ج. 1 : العقد ؛ ج. 2 : املسؤولية املدنية 

إيداع قانوين 617،470 / 2012. – ردمك 978-9973-858-07-5 ) ج. 1 (: 15 د.ت – ردمك 2-02-858-9973-978 

) ج. 2 (: 17 د.ت 

املسؤولية املدنية -- تونس / االلتزامات -- القانون املدين -- تونس 

 A-8-217345 / A-8-217346 رقم الرتفيف
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342 القانون الدستوري واإلداري

]288[ أودان، رميون 

النزاع اإلداري ]نص مطبوع[ / رميون أودان ؛ تعريب سيد بالضياف. - ج. 4 ط. 2011. - تونس : مركز النرش الجامعي 

، 2011 )بن عروس : املطبعة الرسمية(. - 4 ج. )510،473، 273، 418 ص.( : غالف ملون ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 85 / 2012. – ردمك 978-9973-948-92-0 ) ج. 1 ( - ردمك 978-9973-37-478-3 ) ج. 3 (: 18 د.ت 

. - ردمك 978-9973-37-671-8 ) ج. 4 (: 25 د.ت 

القانون اإلداري -- النزاع -- فرنسا 

 A-8-187058 / A-8-187059 رقم الرتفيف

]289[ بلخوجة، محمد هشام 

مرشوع نص دستور من أجل جمهورية ثانية بتونس ]نص مطبوع[ / محمد هشام بلخوجة. - صفاقس : محمد هشام 

بلخوجة ، 2011 ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 103 ص. : غالف مصور وملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 35 / 2012. – ردمك 978-9973-02-760-3 )مسفر( : 9 د.ت. 

تونس -- الدستور -- مرشوع 

 A-8-215955 / A-8-215956 رقم الرتفيف

]290[ تونس 

أي دستور للثورة التونسية؟ ]نص مطبوع[ : وثائق للتفكري ؛ عرض وتقديم محمد الحداد. - تونس : محمد الحداد ، 

2012 ) تونس : سنباكت(. - 289-79 ص. : غالف مصور وملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 802 / 2012. – ردمك 978-9938-05-206-0 )مسفر( 

الدساتري -- تعديالت -- تونس -- 2011-1861 

تونس -- الدستور -- 2011-1861 

 A-8-218258 / A-8-218259 رقم الرتفيف

]291[ عبد الرحامن، خليفي 

القانون اإلداري ]نص مطبوع[ : الجزء األول النظرية العامة للقانون اإلداري : السنة الثانية حقوق »نظام جديد« 

»ل.م.د« / خليفي عبد الرحامن ؛ تقديم بعيل محمد الصغري. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة ، 2012. 

- 83 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم .

إيداع قانوين 820 / 2012. – ردمك 978-9973-45-083-8 )مسفر( : 12 د.ت 

القانون اإلداري -- تونس 

 A-8-218572 / A-8-218571 رقم الرتفيف

كريم  منى  عاشور،  ابن  رافع  / إرشاف   Lexique constitutionnel  = ]نص مطبوع[  الدستوري  املعجم   ]292[

الدريدي، سارة معاوية قاسم. - منوبة : مركز النرش الجامعي ، 2011 ) تونس : فن الطباعة(. - 70-54ص : غالف 

ملون ؛ 21 سم. 

نص عريب فرنيس 

إيداع قانوين 62 / 2012. – ردمك 978-9973-37-656-5 )مسفر( : 8 د. ت 

الدساتري -- معاجم 

تونس -- الدستور -- معاجم 

 A-8-214928 / A-8-214929 رقم الرتفيف
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343 القانون العسكري 

]293[ مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة 

بناء النزاهة والحد من الفساد يف قطاع الدفاع ]نص مطبوع[ : خالصة وافية ألفضل املمــارسات / مركز جنيف للرقابة 

الدميقراطية عىل القوات املسلحة. - جنيف : مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ، 2012 )تونس : 

مطبعة سنباكت(. - 336 ص. : غالف مصور وملون ؛ 23 سم 

إيداع قانوين 797 / 2012. – ردمك 978-92-9222-22-8 )مسفر(

األمن الدويل -- إصالح 

 A-8-218212 / A-8-218211 رقم الرتفيف

343.09 قانون االتصاالت

]294[ تونس 

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باملعلوماتية واإلتصاالت ؛ جمع وتبويب عيل كحلون. - تــــونس : دار إسهامات 

يف أدبيات املؤسسة ، 2012 )تونس : مطبعة الدلتا(. - 259 ص. : غالف ملون مصور ؛ 24 سم .

إيداع قانوين 805 / 2012. – ردمك 978-9973-825-73-9 )مسفر( : 15 د.ت 

اإلتصاالت -- تونس -- قوانني وترشيعات 

 A-8-218260 / A-8-218261 رقم الرتفيف

344 الصحة والسالمة املهنية

]295[ ابن عبد الله، محمد الهادي 

الصحة والسالمة املهنية ]نص مطبوع[ / محمد الهادي بن عبد الله. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة ، 

2012. - 384 ص. : جداول، غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 633 / 2012. – ردمك 978-9973-45-061-6 )مسفر( : 25 د.ت 

الصحة املهنية -- قوانني وترشيعات 

 A-8-217782 / A-8-217783 رقم الرتفيف

]296[ ابن عبد الله، محمد الهادي 

: معلق عليه  املهنية ]نص مطبوع[  الحاصلة بسبب حوادث الشغل واألمراض  للتعويض عن األرضار  العام  النظام 

ومرثى بالنصوص التطبيقية وبفقه القضاء وبالقانون املقارن / محمد الهادي بن عبد الله. - تونس : دار إسهامات يف 

أدبيات املؤسسة ، 2012 ) تــونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 290 ص. : غالف مصور و ملون ؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 878 / 2012. – ردمك 978-9973-45-079-1 )مسفر( : 25 د.ت 

الترشيعات اإلجتامعية -- إصابات العمل -- تونس 

الترشيعات اإلجتامعية -- األمراض املهنية -- تونس 

 A-8-218837 / A-8-218836 رقم الرتفيف

]297[ كرشيد، محمد عبد الحكيم 

املسؤولية الطبية املدنية ]نص مطبوع[ / محمد عبد الحكيم كرشيد ؛ تقديم محمد جامل مطيمط. - تونس : محمد 

عبد الحكيم كرشيد ، 2011 )صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 332 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 46 / 2012. – ردمك 978-9973-02-725-2 )مسفر( : 20 د. ت. 

الطب -- تونس -- قوانني وترشيعات 

 A-8-215911 / A-8-215912 رقم الرتفيف
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345 القانون الجزايئ

]298[ الراشدي، نبيل 
مبادئ فقه القضاء الجزايئ التونيس ]نص مطبوع[ : ) مبدأ 1183( / نبيل الراشدي. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات 

املؤسسة، 2011 ) تونس : دلتا للطباعة(. - ج. 1 )371 ص.( ؛ 24 سم 
ج.1 : اإلجراءات الجزائية-القانون الجزايئ العام 

إيداع قانوين 655 / 2012. – ردمك 978-9973-828-95-8 ) مسفر ( : 28 د. ت. 
القانون الجنايئ-- القضاء -- تونس 

A-8-217796 / A-8-217797 رقم الرتفيف

346 القانون التجاري

]299[ ابن عبد الله، محمد الهادي 
 Les = األكرية التجارية ]نص مطبوع[ : القانون عدد 37 لسنة 1977 املؤرخ يف 25 ماي 1977 مرثى بفقه القضاء
baux commerciaux / محمد الهادي بن عبد الله. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة ، 2012. - 31-99 

ص. : جداول، غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 
إيداع قانوين 786 / 2012. – ردمك 978-9973-45-082-1 )مسفر( : 15 د.ت 

اإليجارات -- تونس -- قوانني وترشيعات 
 A-8-218225 / A-8-218226 رقم الرتفيف

]300[ ابن عبد الله، محمد الهادي 
مصنف فقه القضاء التجاري التونيس / محمد الهادي بن عبد الله. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة ، 2012 

)تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 395 ص. : غالف مصور ملون ؛ 22 سم. 
إيداع قانوين 945 / 2012. – ردمك 978-9973-45-054-8 )مسفر( : 30 د. ت. 

القانون التجاري -- تونس -- دليل 
 A-8-218802 / A-8-218803 رقم الرتفيف

]301[ األحمر، عصام 
العالقات الكرائية : بني النصوص القانونية واإلجتهادات القضائية ]نص مطبوع[ / عصام األحمر. - تونس : عصام 

األحمر ، 2012. - 158 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم .
إيداع قانوين 641 / 2012. – ردمك 978-9973-02-181-6 )مسفر( : 10 د.ت 

عقود الكراء -- قوانني وترشيعات -- تونس 
العقود -- قانون مدين -- تونس 

A-8-217764 / A-8-217765 رقم الرتفيف

346.04 القانون العقاري

]302[ كحلون، عيل 
دار   : تــونس   - كحلـــون.  عيل   / ونقدية  تحليلية  دراسة   : للرتسيم  املنشئ  املفعول  عىل  وأثره  العقاري  التحيني 

إسهامــات يف أدبيات املؤسسة، 2012 ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 293 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم 
بيبليوغرافيا ص. 260-281 

إيداع قانوين 804 / 2012. – ردمك 978-9973-45-034-0 ) مسفر ( : 25 د.ت. 
العقارات -- تونس -- قوانني وترشيعات 

السجل العيني -- تونس 
 A-8-218264 / A-8-218265 رقم الرتفيف
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]303[ كحلون، عيل 

مجموعة القوانني العقارية التونسية : 2007-1881 / عيل كحلون. - تونس : دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة، 2011 

) تونس : املغاربية للطباعة(. - 555 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم 

إيداع قانوين 629 / 2012. - ردمك 978-9973-828-67-4 ) مسفر ( : 35 د.ت. 

العقارات -- تونس -- قوانني وترشيعات 

 A-8-217839 / A-8-217840 رقم الرتفيف 

]304[ محفوظ، محمد 

 : تونس   (  2012 والقضـائية،  القانونية  الدراسات  مركز  تونس:   - محفوظ.  محمد   / مطبوع[  ]نص  عقاري  قانون 

أوربيس للطباعة(. - 216 ص. : غالف ملون ؛ 22 سم 

إيداع قانوين 123 / 2012. - ردمك 978-9973-9910-6-5 ) مسفر (

القانون العقاري -- تونس 

 A-8-216178 / A-8-216179 رقم الرتفيف

346.05 اإلرث

]305[ الشايب، حاتم بن محمد 

الحجب يف املرياث ]نص مطبوع[ / حاتم بن محمد الشايب ؛ تقديم أحمد بن طالب. - تونس : مجمع األطرش للكتاب 

املختص، 2012 ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 152 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

بيبليوغرافيا ص. 121-128 

إيداع قانوين 548 / 2012. – ردمك 978-9973-718-99-0 ) مسفر ( : 12 د.ت. 

املواريث -- قوانني وترشيعات 

 A-8-217558 / A-8-217559 رقم الرتفيف

347 القانون املدين

]306[ محمدي، حاتم 

دروس يف القانون املدين ]نص مطبوع[ / حاتم محمدي. – تونس: مجمع األطرش للكتاب املختص، 2012. - 375 

ص. ؛ 24 سم 

ج. 1 قانون األموال 

إيداع قانوين 373 / 2012. – ردمك 978-9938-858-04-4 ) مسفر ( : 20 د. ت. 

األموال -- قانون – تونس

القانون املايل -- تونس

 A-8-217174 / A-8-217175 رقم الرتفيف

352 الحكومات املحلية. اإلدارة املحلية

]307[ الجريب، محمد 

السلطة املحلية مبدينة صفاقس واسرتاتيجيات الترصف يف املال بني 1972-1957 ]نص مطبوع[ / محمد الجريب. – 

تونس : محمد الجريب ؛ صفاقس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2011 )صفاقس : نهى للطباعة(. - 447 ص. : 

جداول، غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 

بيبليوغرافية ص. 408-421 

إيداع قانوين 92 / 2012. – ردمك 978-9973-02-722-1 ) مسفر ( : 20 د.ت. 

السلطات املحلية -- إدارة وترصف -- صفاقس )تونس( -- 1957م1972- 

 A-8-216162 / A-8-216163 رقم الرتفيف 
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360 القضايا واملشاكل والخدمات االجتامعية

]308[ بلحاج، سامي 

مجتمع األخالق ...كيف نبنيه يف تونس؟ ]نص مطبوع[ / سامي بلحاج. - تونس : سامي بلحاج، 2012. - 164 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 603 / 2012. – ردمك 978-9938-05-186-5 ) مسفر ( : 7 د. ت. 

السلوك الحضاري -- تونس 

 األخالق -- تونس 

اآلداب اإلجتامعية -- تونس 

 A-8-217858 / A-8-217857 رقم الرتفيف

]309[ الفرياين، عبدالرؤوف 

باز نربح ]نص مطبوع[ : طرق علمية لتعمري قصاصات الربومسبور والربوموقول / رفيق قرفال، عبدالرؤوف الفرياين. 

- تونس : رفيق قرفال، 2012 ) تونس : مطبعة قرطاج(. - 79 ص. : غالف مصور ملون؛ 17 سم 

إيداع قانوين 580 / 2012. – ردمك 978-9938-05-023-3 ) مسفر ( : 3،500 د.ت 

الرهان الريايض -- طرق علمية للربح 

 A-12-26839 / A-12-26840 رقم الرتفيف

]310[ املازقي، صالح 

؛  الدار املتوسطية للنرش، 2012 ) تونس   : التشغيلية ]نص مطبوع[ = Employability / صالح املازقي. - تونس 

املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 125 ص. : غالف مصور ملون ؛ 18 سم . - )دعوة إىل فهم( 

إيداع قانوين 787 / 2012. – ردمك 978-9938-806-98-4 ) مسفر (

العمل والعامل -- تونس 

التشغيلية -- مفاهيم 

 A-12-26894 / A-12-26893 رقم الرتفيف

370 الرتبية. التعليم

]311[ رمضوين، قيس 

كراس الكتابة ]نص مطبوع[ / قيس رمضوين. - تونس : دار يس، 2012. - 40 ص. : صور ملونة، غالف ملون مصور؛ 

27 سم 

إيداع قانوين 605 / 2012. – ) مسفر (: 2،600 د. ت. 

اللغة العربية -- تعليم ما قبل الدراسة 

 A-Br-22843 / A-Br-22844 رقم الرتفيف

]312[ الرياحي، الهادي 

الهادي   : تونس   - الرياحي.  الهادي   / وتأمالت  مقاربات   : مطبوع[  ]نص  البيداغوجي  والتفقد  واإلرشاد  التنشيط 

الرياحي، 2012 ) رادس : مطبعة ماكيس برينت(. - 227 ص. : غالف ملون؛ 25 سم. 

إيداع قانوين 576 ،263 / 2012. – ) مسفر ( 

علم النفس الرتبوي -- دليل

التدريس -- تدريب بيداغوجي -- دليل

الرتبية -- البيداغوجيا الحديثة -- دليل

املدرسون -- تدريب -- تونس -- دليل 

 A-4-11751 / A-4-11752 / A-4-217592 / A-4-217593 رقم الرتفيف
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]313[ العيايش، مختار 

يف تاريخ املدرسة التونسية ]نص مطبوع[ : خالصة 32 قرنا من الكتابة واملعرفة والتعليم : 1101 ق.م/2007م / مختار 

العيايش. - تونس : مركز النرش الجامعي : املركز الوطني للتجديد البيداغوجي واالبحوث الرتبوية، 2012 ) بن عروس 

: املطبعة الرسمية(. - 414 ص. : صور، جداول، غالف مصور ملون؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 807 / 2012. – ردمك 978-9973-37-689-3 ) مسفر ( : 25 د. ت. 

التعليم -- تاريخ -- تونس -- 1101ق.م 2007-م 

 A-8-218256 / A-8-218257 رقم الرتفيف

]314[ الفرايت، الهادي 

سباق أرنوب والسلحفاة ميمي ]نص مطبوع[ : لعبـة تربويـة هــادفة / فكرة وإعداد الهــادي الفرايت. - صفاقس : 

دنيــا للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون؛ 32 سم. 

إيداع قانوين 986 / 2012. – ردمك 978-9973-40-776-4 ) مسفر ( : 4،500 د. ت. 

األلعاب التعليمية 

 A-Br-23009 / A-Br-23010 رقم الرتفيف

]315[ الفرايت، الهادي 

سباق األرقام ]نص مطبوع[ : لعبة تربوية هادفة / الفكرة واإلعداد الهادي الفرايت. - صفاقس : دنيا للنرش، 2012. - 8 

ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون؛ 32 سم. 

إيداع قانوين 984 / 2012. – ردمك 978-9973-40-774-0 ) مسفر (: 4،500 د. ت. 

األلعاب التعليمية 

 A-Br-23013 / A-Br-23014 رقم الرتفيف

]316[ الفرايت، الهادي 

سباق الحروف والصور ]نص مطبوع[ : لعبة تربوية هادفة / الفكرة واإلعداد الهادي الفرايت. - صفاقس: دنيا للنرش، 

2012. - 8 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون؛ 32 سم. 

إيداع قانوين 983 / 2012. – ردمك 978-9973-40-775-7 ) مسفر ( : 4،500 د. ت. 

األلعاب التعليمية 

 A-Br-23011 / A-Br-23012 رقم الرتفيف

]317[ الفرايت، الهادي 

سباق طريق الخري ]نص مطبوع[ : لعبة تربوية هادفة / الفكرة واإلعداد الهادي الفرايت. - صفاقس : دنيا للنرش، 

2012. - 8 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون؛ 32 سم. 

إيداع قانوين 985 / 2012. – ردمك 978-9973-40-777-1 ) مسفر ( : 4،500 د. ت. 

األلعاب التعليمية 

 A-Br-23015 / A-Br-23016 رقم الرتفيف

]318[ لبيض، سامل 

أزمة الجامعة التونسية ]نص مطبوع[ : من التأسيس إىل الثورة / سامل لبيض. - تـــــونس: سامل لبيض، 2012 ) تونس 

: املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 107 ص. : جدول، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 199 / 2012. – ردمك 978-9973-02-754-2 ) مسفر ( : 10 د. ت. 

الجامعات والكليات -- تاريخ -- تونس -- 2009-1958 

 A-8-216418 / A-8-216419 رقم الرتفيف
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]319[ محجوب، عبد الوهاب 

العنف يف املدرسة ]نص مطبوع[ : دراسة السلوكيات املنافية لقواعد الحياة املدرسية / إرشاف عبد الوهاب محجوب 

؛ مبشاركة صالح الدين بن فرج، أحمد املانيس، املختار املطوي...]وآخرون[. - تونس: بيت الحكمة، 2011 ) تــــونس 

: سمباكت(. - 195 ص. : جداول، رسوم بيانية، غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

مالحق: ص.175-135 -بيبليوغرافيا ص.180-177 - فهارس ص.181-185 

إيداع قانوين 2 / 2012. – ردمك 978-9973-49-130-5 ) مسفر ( : 15 د. ت. 

العنف يف املدارس 

 A-8-215939 / A-8-215940 رقم الرتفيف

]320[ املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، إدارة الرتبية 

اإلسرتاتجية العربية للموهبة واإلبداع يف التعليم ]نص مطبوع[ / املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، إدارة ؛ 

تنسيق لطوف العبد الله ؛ تحرير عبد الجبار توفيق البيايت. - تونس : املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 2010 

) تــونس : مطبعة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم(. - 126 ص.: غالف ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 61 / 2012. – ردمك 978-9973-15-306-7 ) مسفر (

السياسة التعليمية -- البلدان العربية 

اإلسرتاتيجية التعليمية -- البلدان العربية 

 A-8-214845 / A-8-214846 رقم الرتفيف

]321[ املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. إدارة الرتبية 

 : السايس ]نص مطبوع[  التعليم  الحلقة األوىل من مرحلة  العربية يف  اللغة  تأليف كتب  دليل اسرتشادي ملنهجية 

العربية لغتي منوذجا / املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ؛ منسق املرشوع لطوف العبد الله ؛ إعداد يوسف 

العثامين. - تــونس : املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 2011. - 156 ص.: غالف مصور وملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 55 / 2012. – ردمك 978-9973-15-310-4 ) مسفر (

اللغة العربية -- التعليم األسايس -- مناهج 

الكتب الدراسية -- التعليم األسايس -- مناهج 

 A-8-214849 / A-8-214850 رقم الرتفيف

]322[ املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. إدارة الرتبية 

دليل البحث الرتبوي ]نص مطبوع[ / املنظمة العربية للرتبية والثقـافة والعلوم، إدارة الرتبـيـة ؛ تنسيق لطوف العبد 

الله ؛ تحرير فواز جرادات. - تونس : املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 2011 

يحتوي عىل مصادر عربية وأجنبية من ص 122-127 

إيداع قانوين 57 / 2012. – ردمك 978-9973-15-319-7 ) مسفر (

الرتبية -- طرق البحث -- الدول العربية -- دليل 

 A-8-214851 / A-8-214852 رقم الرتفيف

]323[ اليحياوي، شهاب 

النجاح والفشل الدرايس ]نص مطبوع[ : الال مساواة يف التحصيل الدرايس واآلفاق التلمذية ما بعد الدراسة )دراسة 

سوسيو-ميدانية( / شهـاب اليحياوي. - تونس : شهاب اليحياوي، 2012 ) تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون 

الرسم(. - 86 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. - )علم االجتامع الرتبوي( 

إيداع قانوين 647 ،465 / 2012. - ردمك 978-9938-05-018-9 )مسفر( : 10 د.ت. 

اإلجتامع الرتبوي، علم 

 A-8-217336 / A-8-217335 / A-8-217790/A-8-217791 رقم الرتفيف
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]324[ الهاين، محمد محرز 
العنف املدريس ]نص مطبوع[ : األبعاد املنتجة ومشاريع الحلول / محمد محرز الهاين. - تونس: نقوش عربية، 2012. 

- 142 ص.: غالف ملون؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 627 / 2012. – ردمك 978-9938-07-018-7 ) مسفر ( : 10 د. ت. 

العنف يف املدارس 
 A-8-217712 / A-8-217713 رقم الرتفيف

371.3 الكتب املدرسية

]325[ ابن حميدة، حسن 
دلييل يف الرصف ]نص مطبوع[ : املستوى الثاين / حسن بن حميدة، محمد خمري. - نـــــابل: كنوز للنرش، 2012. - 80 

ص. : غالف مصور مــلون ؛ 15 سم. - )كنوز للتعليم( 
إيداع قانوين 492 / 2012. – ردمك 978-9938-06-390-5 ) مسفر (

اللغة العربية -- الرصف -- كتب دراسية 
 A-12-26837 / A-12-26838 رقم الرتفيف

]326[ ابن حميدة، حسن 
دلييل يف النحو ]نص مطبوع[ : املستوى الثاين / حسن بن حميدة، محمد مهري. - نـــــابل : كنوز للنرش، 2012. - 120 

ص. : غالف مصور مــلون ؛ 15 سم. - )كنوز للتعليم( 
إيداع قانوين 496 / 2012. – ردمك 978-9938-06-389-9 ) مسفر (

اللغة العربية -- النحو -- كتب دراسية 
 A-12-26831 / A-12-26832 رقم الرتفيف

]327[ ابن سلطانة، حامدي 
خطوايت األوىل يف التخطيط ]نص مطبوع[ : 4-6 سنوات / تأليف ورسوم حامدي بن سلطانة ؛ تصميم ذىك بن سلطانة. 

- تونس: بن سلطانة للنرش، 2011. - 40 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون؛ 27 سم. - )خطوايت األوىل( 
إيداع قانوين 481 / 2012. – ردمك 978-9938-845-01-3 ) مسفر ( : 2،850 د. ت. 

الرسم -- تعليم ما قبل الدراسة 
 A-Br-22753 / A-Br-22754 رقم الرتفيف

]328[ ابن سلطانة، حامدي 
؛ تصميم ذىك بن  تأليف ورسوم حامدي بن سلطانة   / : 5-6 سنوات  الرياضيات ]نص مطبوع[  خطوايت األوىل يف 
سلطانة. - تونس: بن سلطانة للنرش، 2011. - 2 ج. )32،32 ص.( : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم . - 

)خطوايت األوىل( 
إيداع قانوين 478 / 2012 / 633 ،632 / 2012. - ردمك 978-9938-845-02-0 ) ج. 1 (: 2،600 د.ت. - ردمك 

978-9938-845-03-7 ) ج. 2 (: 2،600 د.ت. 
الرياضيات -- تعليم ما قبل الدراسة 

 A-Br-22942 / A-Br-22755 / A-Br-22756/ A-Br-22749 / A-Br-22750/A-Br-22945 / :رقم الرتفيف
A-Br-22943 / A-Br-22944

]329[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 
ألون وأتعلم األلوان ]نص مطبوع[ : األحمر / رسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - تونس: 

دار بن سلطانة، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. - )ألون وأتعلم األلوان ؛ 1( 
إيداع قانوين 491 / 2012. – ردمك 978-9938-845-14-3 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 
 A-Br-22733 / A-Br-22734 رقم الرتفيف
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]330[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

ألون وأتعلم األلوان ]نص مطبوع[ : األخرض / رسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - تونس : دار بن سلطانة، 

2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. - )ألون وأتعلم األلوان ؛ 4( 

إيداع قانوين 488 / 2012. – ردمك 978-9938-845-17-4 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22739 / A-Br-22740 رقم الرتفيف

]331[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

ألون وأتعلم األلوان ]نص مطبوع[ : األصفر / رسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - تونس : دار بن سلطانة، 

2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )ألون وأتعلم األلوان ؛ 3( 

إيداع قانوين 489 / 2012. – ردمك 978-9938-845-16-7 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22737 / A-Br-22738 رقم الرتفيف

]332[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

: دار بن  - تونس  الطاهر بن سلطانة.  / رسوم وتصميم محمد بن  الربتقايل   : األلوان ]نص مطبوع[  ألون وأتعلم 

سلطانة، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )ألون وأتعلم األلوان ؛ 5( 

إيداع قانوين 487 / 2012. – ردمك 978-9938-845-18-1 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22731 / A-Br-22732 رقم الرتفيف

]333[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

ألون وأتعلم األلوان ]نص مطبوع[ : البنفسجي / رسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - تونس : دار بن 

سلطانة، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )ألون وأتعلم األلوان ؛ 6( 

إيداع قانوين 485 / 2012. – ردمك 978-9938-845-19-8 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22729 / A-Br-22730 رقم الرتفيف

]334[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

ألون وأتعلم األلوان ]نص مطبوع[ : الوردي / رسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - تـــونس : دار بن 

سلطانة، 2012. - 16 ص. : صور ملونة ؛ 21 سم . - )ألون وأتعلم األلوان ؛ 7( 

إيداع قانوين 486 / 2012. – ردمك 978-9938-845-20-4 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22727 / A-Br-22728 رقم الرتفيف

]335[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

خطوايت األوىل يف التخطيط ]نص مطبوع[ : 4-3 سنوات / تأليف ورسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. 

– تــــونس : بن سلطانة للنرش، 2011. - 30 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون؛   27 سم. - )خطوايت األوىل (

إيداع قانوين 482 / 2012. – ردمك 978-9938-845-11-2 ) مسفر (: 2،600 د. ت. 

الرسم -- تعليم ما قبل الدراسة 

 A-Br-22757 / A-Br-22758 رقم الرتفيف
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]336[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

خطوايت األوىل يف التخطيط ]نص مطبوع[ : 4-5 سنوات / تأليف ورسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - 

تــــونس : بن سلطانة للنرش، 2011. - 30 ص.: رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛27سم. - )خطوايت األوىل( 

إيداع قانوين 479 / 2012. - ردمك 978-9938-845-12-9 ) مسفر ( : 2،600 د. ت. 

الرسم -- تعليم ما قبل الدراسة 

 A-Br-22747 / A-Br-22748 رقم الرتفيف

]337[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

خطوايت األوىل يف الحروف ]نص مطبوع[ : 6-5 سنوات / تأليف ورسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - 

تونس: بن سلطانة للنرش، 2011. - 30 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم . - )خطوايت األوىل( 

إيداع قانوين 480 / 2012. - ردمك 978-9938-845-00-6 ) مسفر ( : 2،600 د.ت. 

اللغة العربية -- الكتابة -- تعليم ما قبل الدراسة 

 A-Br-22751 / A-Br-22752 رقم الرتفيف

]338[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

عامل الحيوانات ]نص مطبوع[ : الطيور1، 2 / رسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - تونس: دار بن سلطانة، 

2012. - 2 ج. )16،16 ص.( : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم . - )عامل الحيوانات( 

إيداع قانوين 645 / 2012. - ردمك 978-9938-845-28-0 ) ج. 1 (: 1،500 د. ت.

- ردمك 978-9938-845-29-7 ) ج. 2 (: 1،500 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22924 / A-Br-22925 /A-Br-22926/ A-Br-22927 رقم الرتفيف

]339[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

عامل الحيوانات ]نص مطبوع[ : عىل الشواطئ والضفاف / رسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - تونس : 

دار بن سلطانة، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم . - )عامل الحيوانات( 

إيداع قانوين 644 / 2012. - ردمك 978-9938-845-30-3 ) مسفر ( : 1،500 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22922 / A-Br-22923 رقم الرتفيف

]340[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

عامل الحيوانات ]نص مطبوع[ : يف البحر1، 2 / رسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - تونس: دار بن سلطانة، 

2012. - 2 ج. )16،16 ص.( : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم. - )عامل الحيوانات( 

إيداع قانوين 647 / 2012. - ردمك 978-9938-845-26-6 ) ج. 1 (: 1،500 د. ت. - ردمك 3-27-845-9938-978 

) ج. 2 (: 1،500 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

A-Br-22928 / A-Br-22929 / A-Br-22930/ A-Br-22931 رقم الرتفيف

]341[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 

عامل الحيوانات ]نص مطبوع[ : يف الضيعة / رسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - تونس: دار بن سلطانة، 

2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم . - )عامل الحيوانات( 

إيداع قانوين 639 / 2012. - ردمك 978-9938-845-22-8 ) مسفر ( : 1،500 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22939 / A-Br-22938 رقم الرتفيف
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]342[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 
بن  دار  تونس:   - بن سلطانة.  الطاهر  بن  / رسوم وتصميم محمد   2 الغابة1،  : يف  ]نص مطبوع[  الحيوانات  عامل 

سلطانة، 2012. - 2 ج. )16 ص.( : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم. - )عامل الحيوانات (
ج. 1 : الحيوانات العاشبة ؛ ج. 2 : الحيوانات الالحمة والكالشة 

إيداع قانوين 643 / 2012. - ردمك 978-9938-845-24-2 ) ج. 1 (: 1،500 د. ت. - ردمك 9-25-845-9938-978 
) ج. 2 (: 1،500 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 
A-Br-22932 / A-Br-22933 / A-Br-22934/ A-Br-22935 رقم الرتفيف

]343[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 
عامل الحيوانات ]نص مطبوع[ : يف املدجنة / رسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - تونس : دار بن سلطانة، 

2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون؛ 27 سم. - )عامل الحيوانات( 
إيداع قانوين 641 / 2012. - ردمك 978-9938-845-23-5 ) مسفر ( : 1،500 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 
 A-Br-22936 / A-Br-22937 رقم الرتفيف

]344[ ابن سلطانة، محمد بن الطاهر 
عامل الحيوانات ]نص مطبوع[ : يف املنزل / رسوم وتصميم محمد بن الطاهر بن سلطانة. - تونس : دار بن سلطانة، 

2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم. - )عامل الحيوانات (
إيداع قانوين640 / 2012. - ردمك 978-9938-845-21-1 ) مسفر ( : 1،500 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 
 A-Br-22940 / A-Br-22941 رقم الرتفيف

]345[ ألواين ]نص مطبوع[ = Mes couleurs / رسوم أحمد بركية. - صفـاقس : كتايب للنرش، 2012. - 12 ص. : 
رسوم ملونة، غالف مصور ملون؛ 20 سم. - )أكتشف( 

نص عريب-فرنيس 
إيداع قانوين 618 / 2012. - ردمك 978-9973-64-110-6 ) مسفر (

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 
 A-Br-22837 / A-Br-22838 رقم الرتفيف

]346[ بوخروبة، هادية 
قلمي ]نص مطبوع[ : تعلم الرسم لألطفال من 6 إىل 12 سنة / إعداد هادية بوخروبة. - تونس : هادية بوخروبة، 

2012. - 60 ص. : رسوم، صور ملونة، غالف مصور ملون؛ 29 سم 
إيداع قانوين 384 / 2012. - ردمك 978-9938-05-010-3 ) مسفر ( : 3،500 د.ت. 

الرسم -- كتب أطفال 
 A-4-11771 / A-4-11772 رقم الرتفيف

]347[ الجازي، سامي 
دلييل يف الرسم ]نص مطبوع[ : املستوى األول / ســامي الجازي، محرز بلعيد. - نـــــابل : كنوز للنرش، 2012. - 108 

ص. : غالف مصــور مــلون ؛ 15 سم. . - )كنوز للتعليم (
إيداع قانوين 494 / 2012. - ردمك 978-9938-06-386-8 ) مسفر (

اللغة العربية -- قواعد اإلمالء والهجاء -- تونس
اللغة العربية -- الكتابة -- كتب دراسية 

 A-12-26833 / A-12-26834 رقم الرتفيف
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]348[ الجازي، سامي 
دلييل يف الرصف ]نص مطبوع[ : املستوى األول / ســامي الجازي، محرز بلعيد. - نــــابل : كنــــوز للنرش، 2012. - 

118 ص. : غالف مصور ملون ؛ 15 سم. . - )كنوز للتعليم (
إيداع قانوين 493 / 2012. - ردمك 978-9938-06-388-2 ) مسفر (

اللغة العربية -- الرصف -- كتب دراسية 
 A-12-26835 / A-12-26836 رقم الرتفيف

 ]349[ الجازي، سامي 
دلييل يف النحو ]نص مطبوع[ : املستوى األول / ســامي الجازي، محرز بلعيد. - نـــــابل : كنــوز للنرش، 2012. - 120 

ص. : غالف مصور مــلون ؛ 15 سم. . - )كنوز للتعليم( 
إيداع قانوين 495 / 2012. - ردمك 978-9938-06-387-5 ) مسفر (

اللغة العربية -- النحو -- كتب دراسية 
 A-12-26829 / A-12-26830 رقم الرتفيف

]350[ الجلويل، الطاهر العدناين 
درويب يف القسم التحضريي وفق الوثيقة اإلطارية ]نص مطبوع[ / الطاهر العدناين الجلويل. - تونس : الطاهر العدناين 

الجلويل، 2012 ) صفاقس : نهى للنرش(. - 79ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 30 سم. 
إيداع قانوين 547 / 2011. - ردمك 978-9973-02-890-7 ) مسفر ( : 4،800 د.ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 
 A-4-11783 / A-4-11784 رقم الرتفيف

]351[ الجلويل، الطاهر العدناين 
درويب ألطفال ماقبل الدراسة ]نص مطبوع[ : 3/4 سنوات / الطاهر العدناين الجلويل. - تونس : الطاهر العدناين 

الجلويل، 2012 ) صفاقس : نهى للنرش(. - 2 ج. )55،55 ص.( : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم. 
إيداع قانوين 796 / 2012. - ردمك 978-9938-05-248-0 ) ج.1 (: 4 د.ت. - ردمك 978-9938-05-249-7 ) ج.2 

(: 4 د.ت. 
التعليم ما قبل الدراسة -- تونس -- كتب دراسية 

 A-4-11725 / A-4-11726 رقم الرتفيف

]352[ الجمل، عبد الحميد 
الثاين والثالث / عبد الحميد الجمل، حاتم  الثاليث   : التعليم األسايس  : السنة األوىل من  االمتحانات ]نص مطبوع[ 

الجريبي، أمجد الطريقي. - تونس: عبد الحميد الجمل، 2012. - 2 ج. )32،32 ص.(: غالف مصور ملون ؛ 27 سم 
إيداع قانوين 475،248 / 2012. - ردمك 978-9973-02-832-7 ) ج. 1 (: 3،500د.ت )الجزء(.- ردمك -2-033-05

978-9938 978 ) ج. 2 (
التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

 A-Br-22513 / A-Br-22514 /A-Br-22741/ A-Br-22742 رقم الرتفيف

 ]353[ الجمل، عبد الحميد 
اإلمتحانات ]نص مطبوع[ : السنة الثالثة من التعليم األسايس : إختبارات متنوعة مطابقة للربامج الرسمية مرفقة 
باإلصالح : الثاليث الثاين / عبد الحميد الجمل، حاتم الجريبي، أمجد الطريقي. - تونس : عبد الحميد الجمل، 2012. 

- 48 ص. : غالف مصور ملون ؛ 27 سم 
إيداع قانوين244 / 2012. - ردمك 978-9973-02-824-1 ) مسفر ( : 3،500 د.ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 
 A-Br-22517 / A-Br-22518 رقم الرتفيف
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]354[ الجمل، عبد الحميد 

اإلمتحانات ]نص مطبوع[ : السنة الثانية من التعليم األسايس : إختبارات متنوعة مطابقة للربامج الرسمية مرفقة 

باإلصالح : الثاليث الثاين / عبد الحميد الجمل، حاتم الجريبي، أمجد الطريقي. - تونس : عبد الحميد الجمل، 2012. 

- 32 ص. : غالف مصور ملون ؛ 27 سم 

إيداع قانوين 243 / 2012. - ردمك 978-9973-02-833-4 ) مسفر ( : 3،500 د.ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

 A-Br-22516 / A-Br-22517 رقم الرتفيف

]355[ الجمل، عبد الحميد 

االمتحانات ]نص مطبوع[ : السنة الخامسة من التعليم األسايس : الثاليث الثاين والثالث / عبد الحميد الجمل، حــــاتم 

الجريبي، أمجد الطريقي. - تونس : عبد الحميد الجمل، 2012 ) صفاقس: التسفري الفني(. - 2 ج. )68،64 ص.( : 

غالف مصور ملون ؛ 27 سم 

إيداع قانوين 422،246 / 2012. - ردمك 978-9973-02-836-5 ) ج. 2 (: 3،800د.ت. )الجزء(.- ردمك -0-037-05

978-9938 ) ج. 3( 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

 A-Br-22521 / A-Br-22522 / A-4-11784 / A-4-11783 رقم الرتفيف

]356[ الجمل، عبد الحميد 

اإلمتحانات ]نص مطبوع[ : السنة الرابعة من التعليم األسايس : الثاليث الثاين والثالث / عبد الحميد الجمل، حاتم 

الجريبي، أمجد الطريقي. - تونس : عبد الحميد الجمل، 2012 ) صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 2 ج. )44،44 

ص.( : غالف مصور ملون ؛ 27 سم 

إيداع قانوين 420،245 / 2012. - ردمك 978-9973-02-835-8 ) ج. 2 (: 3،800د.ت.- ردمك 3-036-05-9938-978 

) ج. 3 (: 3،800د.ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

A-Br-22519 / A-Br-22520 / A-Br-22647/ A-Br-22648 رقم الرتفيف

]357[ الجمل، عبد الحميد 

اإلمتحانات ]نص مطبوع[ : السنة السادسة من التعليم األسايس : الثاليث الثاين والثالث / عبد الحميد الجمل، حاتم 

الجريبي، أمجد الطريقي. - تونس: عبد الحميد الجمل، 2012. - 2 ج. )68،68 ص.(: غالف مصور ملون؛ 27 سم. 

إيداع قانوين 423،247 / 2012. - ردمك 978-9973-02-837-2 ) ج. 2 (: 3،800د.ت )الجزء(.- ردمك -2-837-02

978-9973 978 ) ج. 3( 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

A-Br-22523 / A-Br-22524 / A-4-11785 / A-4-11786 رقم الرتفيف 

]358[ حرويف العربية ]نص مطبوع[ / رسوم أحمد بركية. - صفاقس : كتايب للنرش، 2012. - 10 ص. : رسوم ملونة، 

غالف مصور ملون ؛ 20 سم . - )أكتشف (

نص عريب-فرنيس 

إيداع قانوين 621 / 2012. - ردمك 978-9973-64-108-3 ) مسفر (

اللغة العربية -- الكتابة -- تعليم ما قبل الدراسة 

 A-Br-22833 / A-Br-22834 رقم الرتفيف
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]359[ الرائد ]نص مطبوع[ : لتالميذ السنة السابعة من التعليم األسايس / وجدان الحشيشة السقـــا، سعيد هديدر، 

نهى غربال...]وآخرون[. - صفاقس : دنيا للنرش، 2012 ) صفاقس : املطابع الجديدة بالجنوب(. - 143+65 ص. : 

صور، جداول، غالف مصور ملون ؛ 27 سم. 

إيداع قانوين 949 / 2012. - ردمك 978-9973-40-340-1 ) مسفر ( : 7،200 د. ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

 A-4-11801 / A-4-11800 رقم الرتفيف

]360[ الزياين، معز 

بكالوريا موسيقى ]نص مطبوع[ : برامج السنة الثالثة والرابعة / معز الزياين. - تونس : معز الزياين، 2012. - 256 

ص. : نوتة موسيقية، غالف مصور ملون؛ 30 سم. 

إيداع قانوين 356 / 2012. - ردمك 978-9938-02-996-6 ) مسفر (

املوسيقى -- كتب مدرسية

التعليم الثانوي -- تونس -- كتب دراسية 

 A-4-11759 / A-4-11760 رقم الرتفيف 

]361[ السكري، هشام 

التعليم األسايس / هشام السكري. - تونس: هشام السكري،  : 9 من  الفيزيائية ]نص مطبوع[  العلوم  الجواهر يف 

]2012[. - 164 ص. : جداول، صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 173 / 2012. - ردمك 978-9973-02-606-4 ) مسفر ( : 7،200 د.ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

الفيزياء -- كتب دراسية 

 A-8-216420 / A-8-216421 رقم الرتفيف

]362[ الصغري، البشري 

البشري   / التعليم األسايس  التاسعة من  السنة  : لتالميذ  الرياضيات ]نص مطبوع[  متارين وفروض مرفقة بحلول يف 

الصغري، محمود الفوال. - صفاقس : مكتبة قرطاج للنرش، 2012 ) صفاقس : التسفري الفني(. - 156 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 27 سم . - )يب( 

إيداع قانوين 800 / 2012. - ردمك 978-9973-56-127-5 ) مسفر ( : 6،500 د. ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

الرياضيات -- كتب دراسية 

 A-4-11730 / A-4-11731 رقم الرتفيف

]363[ الصغري، البشري 

البشري   / األسايس  التعليم  من  الثامنة  السنة  لتالميذ   : ]نص مطبوع[  الرياضيات  بحلول يف  مرفقة  متارين وفروض 

الصغري، محمود الفوال. - صفاقس : مكتبة قرطاج للنرش، 2012 )صفاقس : التسفري الفني(. - 122 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 27 سم . - )يب( 

إيداع قانوين 801 / 2012. - ردمك 978-9973-56-126-8 ) مسفر ( : 5،500 د. ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

الرياضيات -- كتب دراسية 

 A-4-11728 / A-4-11729 رقم الرتفيف
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]364[ الصغري، البشري 
البشري  التعليم األسايس /  : لتالميذ السنة السابعة من  الرياضيات ]نص مطبوع[  متارين وفروض مرفقة بحلول يف 
الصغري، محمود الفوال. - صفاقس : مكتبة قرطاج للنرش، 2012 ) صفاقس : التسفري الفني(.- 103 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 27 سم . - )يب( 
إيداع قانوين 798 / 2012. - ردمك 978-9973-56-125-1 ) مسفر ( : 5،200 د. ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 
الرياضيات -- كتب دراسية 

 A-4-11735 / A-4-11734 رقم الرتفيف

]365[ عاشور، محمد 
كراس الخط ]نص مطبوع[ / محمد عاشور. - تونس : محمد عاشور، ]2012[. - 44 ص. : صور ملونة، غالف مصور 

ملون ؛ 20 سم . - )الخطاط الصغري( 
إيداع قانوين 941 / 2012. - ردمك 978-9938-05-340-1 ) مسفر (

اللغة العربية -- الكتابة -- تعليم ما قبل الدراسة 
 A-Br-22995 / A-Br-22996 رقم الرتفيف

]366[ العموري، لطفي 
منارات التميز ]نص مطبوع[ : السنة الثالثة من التعليم األسايس )الثاليث األول والثاين والثالث( / لطفي العموري، إيساد 
داود، نور الدين غربال. - صفاقس : دار اإلتقان، 2012 ) صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 3 ج. )132،131،132 

ص.( : غالف مصور ملون ؛ 27 سم. 
إيداع قانوين 577 / 2011 - 353 / 2012. - ردمك 978-9973-966-33-9 ) ج. 1 (: 4،950 د.ت. )الجزء(.- ردمك 

978-9973-966-42-1 ) ج. 2(. - ردمك 978-9973-966-49-0 ) ج. 3( 
التعليم األسايس -- تونس -- الكتب دراسية 

 A-4-11534 / A-4-11535 / A-4-11765 / A-4-11767 رقم الرتفيف

]367[ العموري، لطفي 
منارات التميز ]نص مطبوع[ : السنة الخامسة من التعليم األسايس )الثاليث الثاين( / لطفي العموري، إيساد داود، نور 

الدين غربال. - صفاقس : دار اإلتقان، 2012. - 132 ص. : غالف مصور ملون؛ 27 سم. 
إيداع قانوين 88 / 2012. - ردمك 978-9973-966-44-5 ) مسفر ( : 4،950 د. ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 
 A-4-11638 / A-4-11639 رقم الرتفيف

]368[ العموري، لطفي 
منارات التميز ]نص مطبوع[ : السنة الرابعة من التعليم األسايس الثاليث الثاين والثالث / لطفي العموري، إيساد داود، 

نور الدين غربال. - صفاقس : دار اإلتقان، 2012. - 2 ج. )132،132 ص.( : غالف مصور ملون ؛ 27 سم. 
إيداع قانوين 474،73/ 2012. - ردمك 978-9973-966-43-8 )ج. 1(: 4،950د. ت. - ردمك 6-50-966-9973-978 

) ج. 2 (: 4،950 د. ت. 
التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

 A-4-11636 / A-4-11637 / A-4-11795 / A-4-11796 رقم الرتفيف

]369[ العموري، لطفي 
منارات التميز ]نص مطبوع[ : السنة السادسة من التعليم األسايس )الثاليث الثاين( / لطفي العموري، إيساد داود، نور 

الدين غربال. - صفاقس : دار اإلتقان، 2012. - 132 ص. : غالف مصور ملون؛ 27 سم. 
إيداع قانوين 87 / 2012. - ردمك 978-9973-966-45-2 ) مسفر ( : 4،950 د. ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 
 A-4-11640 / A-4-11641 رقم الرتفيف
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]370[ العموري، لطفي 

منارات املناظرات ]نص مطبوع[ : السادسة / لطفي العموري، إيساد داود، نور الدين غربال. - صفاقس: دار اإلتقان، 

2012)صفاقس : التسفري الفني(. 76- ص. : غالف مصور ملون؛27 سم. 

إيداع قانوين 425 / 2012. - ردمك 978-9973-966-54-4 ) مسفر ( : 4،950 د. ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

 A-4-11788 / A-4-11787 رقم الرتفيف

]371[ العموري، لطفي 

 - غربال.  الدين  نور  داود،  إيساد  العموري،  لطفي   / األول  الثاليث  أسايس   4  : امتحانات   : مطبوع[  ]نص  منارات 

صفـــــاقس : دار اإلتقـــــان، 2012. - 60 ص. : صورن جداول، غالف مصور ملون؛ 27 سم 

إيداع قانوين 1011 / 2012. - ردمك 978-9973-966-68-1 )مسفر( : 3،800 د. ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

 A-4-11804 / A-4-11805 رقم الرتفيف

]372[ العموري، لطفي 

منارات ]نص مطبوع[ : امتحانات : 5 أسايس الثاليث األول / لطفي العموري، إيساد داود، نور الدين غربال. - صفاقس 

: دار اإلتقان، 2012. - 60 ص.: صورن جداول، غالف ملون؛ 27 سم. 

إيداع قانوين 1012 / 2012. - ردمك 978-9973-966-69-8 ) مسفر ( : 4 د. ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

 A-4-11806 / A-4-11807 رقم الرتفيف

]373[ العموري، لطفي 

منارات ]نص مطبوع[ : امتحانات : 6 أسايس الثاليث األول / لطفي العموري، إيساد داود، نور الدين غربال. - صفاقس 

: دار اإلتقان، 2012. - 64 ص.: صورن جداول، غالف مصور ملون؛ 27 سم. 

إيداع قانوين 1013 / 2012. - ردمك 978-9973-966-70-4 ) مسفر ( : 4 د. ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

 A-4-11808 / A-4-11809 رقم الرتفيف

]374[ العموري، لطفي 

العموري،  لطفي   / والثالث  الثاين  الثاليث   : األسايس  التعليم  الثالثة من  السنة   : امتحانات   : ]نص مطبوع[  منارات 

إيســاد داود، نور الدين غربال. - صفاقس : دار اإلتقان، 2012 ) صفاقس : التسفري الفني(. - 2 ج. )56،52 ص.( : 

غالف مصور ملون ؛ 27 سم 

إيداع قانوين 424 / 2012. - ردمك 978-9973-966-46-9 ) ج. 2 (: 3،800 د. ت. )الجزء(.- ردمك -7-53-966

978-9973 ) ج. 3( 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

 A-Br-22525 / A-Br-22526 / A-4-11789 / A-4-11790 رقم الرتفيف

]375[ العود بن عمر، ألفة 

خذ بيدي ]نص مطبوع[ : يف األنشطة اإليقاظية : السنة التحضريية / ألفة العود بن عمر. - تونس : ألفة العود بن 

عمر، 2012 ) تونس: مطبعة التسفري الفني(. - 47 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم 

إيداع قانوين 649 / 2012. - ردمك 978-9973-02-531-9 ) مسفر ( : 3،600 د. ت. 

العلوم -- التعليم ماقبل الدراسة -- تونس 

 A-Br-22962 / A-Br-22963 رقم الرتفيف
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]376[ العود بن عمر، ألفة 

خذ بيدي ]نص مطبوع[ : يف األنشطة الخطية اللغوية : السنة التحضريية / ألفة العود بن عمر. - تونس : ألفة العود 

بن عمر ، 2012 ) تونس : مطبعة التسفري الفني(. - 36 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون؛ 27 سم 

إيداع قانوين 650 / 2012. - ردمك 978-9938-05-091-2 ) مسفر ( : 2،800 د. ت. 

اللغة العربية -- التعليم ما قبل الدراسة -- تونس 

 A-Br-22960 / A-Br-22961 رقم الرتفيف

]377[ العود بن عمر، ألفة 

خذ بيدي ]نص مطبوع[ : يف األنشطة الرياضية املنطقية : السنة التحضريية / ألفة العود بن عمر. - تونس: ألفة العود 

بن عمر، 2012 ) تونس: مطبعة التسفري الفني(. - 56 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 27 سم. 

إيداع قانوين 651 / 2012. - ردمك 978-9938-05-090-5 ) مسفر ( : 3،800 د. ت. 

الرياضيات -- التعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22958 / A-Br-22959 رقم الرتفيف

]378[ العيادي، الباشا 

دروب التألق يف العربية ]نص مطبوع[ : لتالميذ السنة الثالثة ثانوي شعب علمية و إقتصادية / الباشا العيادي، صالح 

غربال-. - تونس : مكتبة قرطاج للنرش، 2012 ) صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 98ص. : جداول، رسوم، غالف 

مصور ملون؛ 28 سم. 

إيداع قانوين 799 / 2012. - ردمك 978-9938-05-217-6 ) مسفر(: 6 د. ت. 

اللغة العربية -- كتب دراسية 

التعليم الثانوي -- تونس -- كتب دراسية 

 A-4-11733 / A-4-11732 رقم الرتفيف

]379[ غربال، نور الدين 

منارات املناظرات ]نص مطبوع[ : التاسعة / نور الدين غربال. - صفاقس : دار اإلتقان، 2012 ) صفاقس : التسفري 

الفني(. - 100 ص. : غالف مصور ملون؛ 27 سم. 

إيداع قانوين 426 / 2012. - ردمك 978-9973-966-55-1 ) مسفر ( : 4،950 د. ت. 

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية 

 A-4-11791 / A-4-11792 رقم الرتفيف

]380[ الفرايت، مريم 

حديقة األعداد ]نص مطبوع[ / مريم الفرايت. - صفاقس : العربية للنرش، 2011. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور 

ملون؛ 30 سم. 

إيداع قانوين 100 / 2012. - ردمك 978-9973-59-121-0 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

الحساب -- تعليم ما قبل الدراسة 

 A-Br-22247 / A-Br-22246 رقم الرتفيف

]381[ الفرايت، مريم 

حديقة الحروف ]نص مطبوع[ / مريم الفرايت. - صفاقس : العربية للنرش ، ]2012[. - 16 ص. : صور ملونة، غالف 

مصور ملون ؛ 30 سم. 

إيداع قانوين 101 / 2012. - ردمك 978-9973-59-122-7 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

اللغة العربية -- الكتابة -- تعليم ما قبل الدراسة 

 A-Br-22248 / A-Br-22249 رقم الرتفيف
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]382[ الفرايت، مريم 
كراس األعداد ]نص مطبوع[ / مريم الفرايت. - صفاقس : العربية للنرش، 2011. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور 

ملون ؛ 30 سم. 
إيداع قانوين 98 / 2012. - ردمك 978-9973-59-088-6 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

الحساب -- تعليم ماقبل الدراسة 
 A-Br-22245 / A-Br-22244 رقم الرتفيف

]383[ الفرايت، مريم 
كراس الحروف ]نص مطبوع[ / مريم الفرايت. - صفاقس : العربية للنرش، ]2012[. - 16 ص. : صور ملونة، غالف 

مصور ملون؛ 30 سم. 
إيداع قانوين 99 / 2012. - ردمك 978-9973-59-089-3 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

اللغة العربية -- الكتابة -- تعليم ما قبل الدراسة 
 A-Br-22242 / A-Br-22243 رقم الرتفيف

]384[ املاجري، بشري 
املخترص يف الفلسفة ]نص مطبوع[ : مخترص يف دروس الفلسفة لربنامج الباكالوريا / بشري املاجري ؛ مراجعة عبد 
الوهاب الرباهمي. - تونس : دار الجنوب، 2011 ) تونس : فنزي للطباعة(. - 131 ص. : غالف ملون ؛ 27 سم . - 

)حكمة املتفوقني ؛ 1( 
إيداع قانوين 813 / 2012. - ردمك 978-9973-844-92-7 ) مسفر ( : 5،500 د.ت. 

الفلسفة -- كتاب مدريس 
التعليم الثانوي -- تونس -- كتب دراسية 

 A-4-11741 / A-4-11742 رقم الرتفيف

]385[ املتضادات ]نص مطبوع[ = Les contraires ؛ رسوم أحمد بركية. - صفـاقس : كتايب للنرش، 2012. - 12 ص. 
: رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 20 سم . - )أكتشف( 

نص عريب-فرنيس 
إيداع قانوين 619 / 2012. - ردمك 978-9973-64-109-0 ) مسفر (

األضداد -- تعليم ما قبل الدراسة 
 A-Br-22839 / A-Br-22840 رقم الرتفيف

]386[ املخلويف، عبد املجيد 
املخترص يف التاريخ والجغرافيا ]نص مطبوع[ : الدروس وملخصاتها لربنامج البكالوريا / عبد املجيد املخلويف، توفيق 
الدريدي. - تونس : دار الجنوب، 2011 ) تونس : فنزي للطباعة(. - 179 ص. : خرائط، جداول، غالف ملون ؛ 27 

سم . - )حكمة املتفوقني ؛ 4( 
إيداع قانوين 86 / 2012. - ردمك 978-9938-01-004-6 ) مسفر ( : 7،500 د.ت. 

التاريخ -- كتب دراسية 
الجغرافيا -- كتب دراسية 

التعليم الثانوي -- تونس -- كتب دراسية 
 A-4-11642 / A-4-11643 رقم الرتفيف

]387[ الهايج، مجدي 
مدرسة األعداد ]نص مطبوع[ / إعداد وإخراج مجدي الهايج ؛ مراجعة حنان دمق. - بن عروس : رشكة املاسة للنرش، 

2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 29 سم . - )مدرسة التلوين (
إيداع قانوين 871 / 2012. - ردمك 978-9938-863-01-7 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

األعداد -- تعليم ما قبل الدراسة 
 A-Br-22977 / A-Br-22978 رقم الرتفيف
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]388[ الهايج، مجدي 

مدرسة التلوين ]نص مطبوع[ : األمريات = Ecole de coloriage / إعداد مجدي الهايج ؛ مراجعة حنان دمق. - بن 

عروس : رشكة املاسة للنرش، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 29 سم . - )مدرسة التلوين ؛ 5( 

إيداع قانوين 867 / 2012. - ردمك 978-9938-863-04-8 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22990 / A-Br-22989 رقم الرتفيف

]389[ الهايج، مجدي 

مدرسة التلوين ]نص مطبوع[ : السنافر = Ecole de coloriage / إعداد مجدي الهايج ؛ مراجعة حنان دمق. - بن 

عروس : رشكة املاسة للنرش ، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 29 سم . - )مدرسة التلوين ؛ 6 

إيداع قانوين 868 / 2012. - ردمك 978-9938-863-06-2 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22991 / A-Br-22992 رقم الرتفيف

]390[ الهايج، مجدي 

مدرسة التلوين ]نص مطبوع[ : بان Ecole de coloriage = 10 / إعداد مجدي الهــايج ؛ مراجعة حنان دمق. - بن 

عروس : رشكة املاسة للنرش، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 29 سم . - )مدرسة التلوين؛ 7( 

إيداع قانوين 869 / 2012. - ردمك 978-9938-863-09-3 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة

 A-Br-22993 / A-Br-22994 رقم الرتفيف

]391[ الهايج، مجدي 

مدرسة التلوين ]نص مطبوع[ : توم وجريي = Ecole de coloriage / إعداد مجدي الهايج؛ مراجعة حنان دمق. - 

بن عروس : رشكة املاسة للنرش، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 29 سم . - )مدرسة التلوين ؛ 4( 

إيداع قانوين 866 / 2012. - ردمك 978-9938-863-05-5 978 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22987 / A-Br-22988 رقم الرتفيف

]392[ الهايج، مجدي 

مدرسة التلوين ]نص مطبوع[ : دورا = Ecole de coloriage / إعداد مجدي الهــــايج ؛ مراجعة حنـان دمق. - بن 

عروس : رشكة املاسة للنرش، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 29 سم . - )مدرسة التلوين ؛ 2( 

إيداع قانوين 864 / 2012. - ردمك 978-9938-863-10-9 978 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22984 / A-Br-22983 رقم الرتفيف

]393[ الهايج، مجدي 

مدرسة التلوين ]نص مطبوع[ : سبونج بوب = Ecole de coloriage / إعداد مجدي الهايج ؛ مراجعة حنان دمق. - 

بن عروس : رشكة املاسة للنرش، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 29 سم . - )مدرسة التلوين ؛ 3( 

إيداع قانوين 865 / 2012. - ردمك 978-9938-863-02-4 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22986 / A-Br-22985 رقم الرتفيف
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]394[ الهايج، مجدي 

مدرسة التلوين ]نص مطبوع[ : هالو كيتي = Ecole de coloriage / إعداد مجدي الهايج ؛ مراجعة حنان دمق. - 

بن عروس : رشكة املاسة للنرش، 2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 29 سم . - )مدرسة التلوين ؛ 1( 

إيداع قانوين 863 / 2012. - ردمك 978-9938-863-09-3 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة 

 A-Br-22981 / A-Br-22982 رقم الرتفيف

]395[ الهايج، مجدي 

مدرسة الحروف ]نص مطبوع[ / إعداد وإخراج مجدي الهايج ؛ مراجعة حنان دمق. - بن عروس : رشكة املاسة للنرش، 

2012. - 16 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 29 سم . - )مدرسة التلوين( 

إيداع قانوين 870 / 2012. - ردمك 978-9938-863-00-0 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

الحروف -- تعليم ما قبل الدراسة 

 A-Br-22979 / A-Br-22980 رقم الرتفيف

376.4 املعوقون ذهنيا. تعليم وتربية

]396[ عبيد، محمد 

أنشطة لرتبية وتعليم األطفال ذوي االحتياجات الخصوصية ]نص مطبوع[ / محمد عبيد، إليزات ليام. - تونس : معهد 

النهوض باملعاقني، 2012. - 72 ص.: غالف ملون ؛ 31 سم. 

بيبلوغرافيا ص. : 72 

إيداع قانوين 103 / 2012. - )مسفر( 

املعوقون -- تعليم 

 A-4-11627 / A-4-11626 رقم الرتفيف

388 حوادث املرور

]397[ الخشناوي، جامل 

املرور  حوادث  مادة  يف  باألشخاص  األرضارالالحقة  عن  التعويض  لقانون  تطبيقية  قراءة   : مطبوع[  ]نص  املفرتق 

)قــانون عدد 86 املؤرخ يف 15 أوت 2005( / إعداد جامل الخشناوي ؛ مراجعة وتدقيق الهاشمي عمر.- ط. 2. - 

سليانة : دار سنابل، 2011 ) تـــــونس : املغــاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 594 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 60 / 2012. - ردمك 978-9973-887-34-4 ) مسفر ( : 35 د.ت. 

التأمني ضد الحوادث -- تونس -- قوانني وترشيعات 

حوادث املرور -- تونس -- قوانني وترشيعات 

 A-8-214823 / A-8-214824 رقم الرتفيف

400 اللغات

]398[ دينامية اللغات وسيادة الثقافات 

 / بتونس   2010 أفريل   15-16-17 أيام  الدولية  الندوة  وقائع   : مطبوع[  ]نص  الثقافات  وسيادة  اللغات  دينامية 

]تنظيم[ املعهد العايل للغات بتونس. خلية البحث اللغة واألشكال الثقافية ؛ جمع ومراجعة منجية عرفة منسية، 

سحنون سعيد. - تـــونس : املعهد العايل للغات بتونس، 2012. - 282-276 ص. ؛ 24 سم. 

نص عريب- فرنيس 

إيداع قانوين 978 / 2012. - ردمك 978-9973-951-11-3 ) مسفر (

اللغة والثقافة -- مؤمترات 

 A-8-219123 / A-8-219124 رقم الرتفيف
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401 اللسانيات

]399[ الرصف بني التحويل والتحريف 
الرصف بني التحويل والتحريف ]نص مطبوع[ : وقائع امللتقى الدويل الثالث يف اللسانيات بصفاقس يوم 21 و22 
أكتوبر La morpholologie dérivationnelle et la morphologie flexionnelle = 2009 ؛ ]تنظيم[ كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية بصفاقس، وحدة بحث اللسانيات والنظم املعرفية املتصلة بها ؛ إرشاف عبد الحميد عبد الواحد. 
- صفاقس : ]كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس[ ، 2012. - 353-54 ص. : صور، جداول، غالف مصور ملون؛ 

24 سم. 
نص عريب-فرنيس 

إيداع قانوين 753 / 2012. - ردمك 978-9973-953-14-8 ) مسفر (
اللسانيات -- ندوات 

A-8-217887 / A-8-217888 رقم الرتفيف

]400[ الناجح، عز الدين 
الحجاج يف الخطاب القانوين ]نص مطبوع[ : مرشوع قراءة / عز الدين الناجح ؛ تقديم خالد ميالد. - تونس : نريفانا 
: كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية، 2012 ) تونس : توب للطباعة(. - 431 ص.: غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - 

)أضواء( 
إيداع قانوين 965 / 2012. - ردمك 978-9973-855-53-4 )مسفر(: 12 د. ت. 

الحجاج -- اللسانيات 
 A-8-219099 / A-8-219100 رقم الرتفيف

410 اللغة العربية

]401[ الساملي، البشري 
رصاع التعريب والتغريب ]نص مطبوع[ / البشري الساملي. - تـــونس : البشري الســـاملي، 2011 ) تـــونس : رشكة 

فنـون الرسم والنرش والصحافة(. - 248 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 918 / 2012. - ردمك 978-9973-05-956-7 ) مسفر (

اللغة العربية -- تاريخ ونقد 
اللغة العربية -- تعريب 

A-8-218852 / A-8-218853 رقم الرتفيف

413 املعاجم اللغوية

]402[ قامويس األول املصور
قامويس األول املصور ]نص مطبوع[ ؛ رسوم أحمد بركية. - صفاقس : كتايب للنرش، 2012. - 60 ص. : رسوم ملونة، 

غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 
إيداع قانوين 610 / 2012 .- ردمك 978-9973-64-104-5 ) مسفر (

اللغة العربية -- معاجم 
 A-8-217700 / A-8-217701 رقم الرتفيف

]403[ قامويس األول املصور ]نص مطبوع[ = Mon premier imagier ؛ رسوم أحمد بركية.- صفاقس : كتايب 
للنرش، 2012. - 60 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 

نص عريب-فرنيس 
إيداع قانوين 611 / 2012. - ردمك 978-9973-64-105-2 ) مسفر (

اللغة العربية -- معاجم -- اللغة الفرنسية 
 A-8-217698 / A-8-217699 رقم الرتفيف
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]404[ املساهيل، سامل 

املصطلح الحضاري ]نص مطبوع[ : معجم مبسط ومحني / سامل املساهيل.- ط. 2. - تـــــونس : سـامل املساهيل، 

2012 ) الكاف : مطبعة الزريل(. - 145 ص. : غالف مصور وملون ؛ 20 سم. 

إيداع قانوين 429 / 2012. - ردمك 978-9973-02-378-0 978 ) مسفر ( : 5 د. ت. 

الحضارة -- مصطلحات -- معاجم 

 A-12-26813 / A-12-26814 رقم الرتفيف

414 علم البالغة

]405[ البهلول، عبد الله 

الوصايا األدبية إىل القرن الرابع هجريا ]نص مطبوع[ : مقاربة أسلوبية حجاجية / عبد الله البهلول ؛ تقديم محمد 

خبو. - صفاقس بريوت : دار محمد عيل الحامي : مؤسسة اإلنتشار العريب، 2012. - 461 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 93 / 2012. - ردمك 978-9973-33-348-3 ) مسفر (.

- ردمك 978-614--404-203-8 ) مسفر (

األدب العريب -- تاريخ ونقد 

الوصايا )أدب عريب( -- تاريخ ونقد 

 A-8-216184 / A-8-216185 رقم الرتفيف

415 قواعد اللغة العربية

]406[ األزهري، خالد بن عبد الله 

رشح اآلجرومية يف أصول علم العربية ]نص مطبوع[ / خالد بن عبد الله األزهري ؛ باعتناء نزار حامدي. - تـــــونس 

: دار اإلمـــــام ابن عرفة، 2012 ) تونس : مطبعة قرطاج(. - 106 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم . - )الرسائل النحوية 

إلعالم أهل السنة ؛ 1( 

إيداع قانوين 664 / 2012. - ردمك 978-9938-860-00-9 ) مسفر (

اللغة العربية -- النحو 

 A-8-217801 / A-8-217800 رقم الرتفيف

]407[ العلوي، توفيق 

التكرير الرصيف األيقوين ]نص مطبوع[ / توفيق العلوي. - منوبة : كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، 2012. - 203 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

بيبليوغرافيا ص. 181-189 

إيداع قانوين 825 / 2012. - ردمك 978-9973-085-19-1 ) مسفر (

اللغة العربية -- التكرير الرصيف األيقوين 

 A-8-218613 / A-8-218614 رقم الرتفيف

]408[ الكشو، صالح 

النحوالتحوييل العريب ]نص مطبوع[ : اإلسم والفعل والحرف / صالح الكشو. - منــوبة : مركز النرش الجامعي، 2010. 

) تونس : أوربيس للطباعة(. - 277 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 838 / 2012. - ردمك 978-9973-37-703-6 ) مسفر ( : 15 د.ت. 

اللغة العربية -- النحو 

 A-8-218587 / A-8-218588 رقم الرتفيف
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493 اللغة الرببرية

]409[ العرباوي، محمد املختار 

اللغة الرببرية لغة عربية قدمية ودراسات أخرى ]نص مطبوع[ / محمد املختار العرباوي. - تونس : نقوش عربية ، 

2012(. - 225 ص. : غالف مصور وملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 916 / 2012. - ردمك 978-9938-07-027-9 ) مسفر ( : 12 د. ت. 

اللغة الرببرية -- اللغة العربية -- دراسة مقارنة 

 A-8-218776 / A-8-218777 رقم الرتفيف

500 العلوم الطبيعية والرياضيات

509 تاريخ العلوم

]410[ إسهامات القريوان العلمية والتقنية. ندوة دولية )4 ؛ 2009 ؛ القريوان ( 

العلوم والتقنيات بإفريقية يف العهدين القديم والوسيط ]نص مطبوع[ : بحوث من الندوة الدولية الرابعة »إسهامات 

القريوان العلمية والتقنية« املنعقدة بالقريوان يومي -25-24 أفريل 2009 / تنظيم كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية 

؛  ؛ إعداد محمد حسن  القريوان وحضارتها  بتونس، وحدة البحث ابن خلدون، باإلشرتاك مع وحدة البحث تاريخ 

مراجعة النصوص عامر العيش، عامر يونس، مراد عرعار. - تونس : كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس، 2012 

) بن عروس : املطبعة الرسمية(. - مج. 1 ) 231-78 ص.( : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

نص عريب فرنيس 

إيداع قانوين 599 / 2012. - ردمك 978-9973-069-34-4 ) مسفر (

العلوم والتقنيات -- تاريخ -- تونس -- العرص اإلسالمي -- ندوات 

العلوم والتقنيات -- تاريخ -- تونس -- العرصالقديم -- ندوات 

 A-8-217818 / A-8-217819 رقم الرتفيف

520 علم الفلك

]411[ عبد الهادي، يوسف 

الدليل الفليك لكواكب املجموعة الشمسية وتوابعها يف سامء ليبيا لسنة 2012 م ]نص مطبوع[ : يوسف عبد الهادي 

؛ مراجعة حسن مفتاح حمد. - ليبيا : املركز الليبي لإلستشعار عن بعد، 2012 ) تونس : سنباكت(. - 208 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 630 / 2012. - ردمك 978-9959-871-12-1 ) مسفر (

الفلك، علم -- النجوم -- ليبيا -- 2012 -- دليل 

علم الفلك -- دليل 

 A-8-217841 / A-8-217842 رقم الرتفيف

574.5 علم البيئة

]412[ األسود، مصطفى 

املاء بداية النشئ ونهاية الوجود ]نص مطبوع[ / مصطفى األسود ؛ تقديم منصور بوليفة. - تونس : مصطفى األسود، 

2012. - 249 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم 

إيداع قانوين 78 / 2012. - ردمك 978-9973-02-809-9 ) مسفر ( : 12 د. ت. 

املياه -- فوائد 

 A-8-216161 / A-8-216160 رقم الرتفيف



ص.87

املحتــــوىالبيبليوغرافيا الوطنيّة التونسية - سنة  2012

581.6 النباتات الطبية

]413[ الجمل، محمد هاين 

كتاب ذخائر النباتات الطبية / إعداد محمد هاين الجمل. - تونس : دار الشباب للنرش، ]2012[. - 217 ص. : غالف 

ملون مصور، صور ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 897 / 2012. - ) مسفر (: 6 د.ت. 

النباتات الطبية -- االستخدام العالجي 

 A-8-218756 / A-8-218757 رقم الرتفيف

]414[ النارصي الحامدي، بلقاسم 

 : تـــــونس   ( الجيل، 2012  دار   : تونس   - الحامدي.  النارصي  بلقاسم   / ]نص مطبوع[  النبايت  الطب  يوميات يف 

املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 521 ص. : صور، غالف ملون مصور ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 979 / 2012. - )مسفر( 

طب األعشاب 

A-8-218753 / A-8-218754 رقم الرتفيف

591 علم الحيوان

]415[ جغام، حسن أحمد

كيف تعيش الحيوانات ]نص مطبوع[ / حسن أحمد جغام ؛ اللوحات والصور فابري ايديتوري، جاكا بوك، جميل 

الوردي. - سـوسة: دار املعارف، 2009. - 205 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون؛ 32 سم. 

إيداع قانوين 665 / 2012. - ردمك 978-9973-60-040-0 ) مسفر ( : 24 د.ت. 

الحيوانات -- العادات والسلوك -- كتب أطفال 

 A-4-11720 / A-4-11721 رقم الرتفيف

600 العلوم التطبيقية

610 العلوم الطبية. الصحة العامة

]416[ الحامدي، بلقاسم النارصي 

صحة املرأة ]نص مطبوع[ : عالج وتجميل ووقاية / بلقاسم النارصي الحامدي. - تـونس : دار الجيل، 2011 ) تونس 

: املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 215 ص.: غالف ملون مصور، صور؛ 24سم .

إيداع قانوين 914 / 2012. - ردمك 978-9973-882-28-3 ) مسفر ( 

الصحة -- رعاية 

املرأة -- الصحة 

 A-8-218840 / A-12-218841 رقم الرتفيف

]417[ الخمريي، سامل 

اإلنسان مخلوق مميز ]نص مطبوع[ / سامل الخمريي. - تونس : سامل الخمريي ، 2012 . ) تــــوزر : نور للطباعة( 

. - 39 ص. : غالف ملون مصور، صور ؛ 20 سم. 

إيداع قانوين 658 / 2012. - ردمك 978-9938-05-130-8 978 ) مسفر ( : 3 د. ت. 

األنرثوبولوجيا 

جسم اإلنسان 

 A-Br-22916 / A-Br-222917 رقم الرتفيف
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]418[ الخمريي، سامل 

صحتك بني يديك ]نص مطبوع[ / سامل الخمريي. - تونس : سامل الخمريي، 2011 ) توزر : مآثر لإلنتاج الثقايف الرقمي(. 

- 69 ص. : غالف ملون مصور، صور ؛ 20 سم. 

إيداع قانوين 252 / 2012. - ردمك 978-9973-02-037-8 ) مسفر (

الصحة -- رعاية / الصحة الوقائية 

 A-12-26741 / A-12-26742 رقم الرتفيف

630 الفالحة. الزراعة

]419[ الشعباين، عبد الحميد 

التحوالت الهيكلية واملجالية للكروم يف تونس وانعكاساتها الجغرافية / عبد الحميد الشعباين. - منوبة : كلية اآلداب 

والفنون واإلنسانيات مبنوبة، 2012 ) بن عروس : املطبعة الرسمية(. - 618 ص. : جداول، صور، صور ملونة، خرائط 

؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 334 / 2012. - ردمك 978-9973-085-17-7 ) مسفر (

الكروم -- زراعة وإنتاج -- تونس 

 A-8-216591 / A-8-216592 رقم الرتفيف

700 الفنون

]420[ الزيادي، محمد الهادي 

تنمية الذوق والحس الجاميل ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي. - تونس : محمد الهادي الزيادي، 2012 ) تونس 

: املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 20 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. - )أنت وطفلك يف الرتبية اإلسالمية ؛ 9( 

إيداع قانوين 405 / 2012. - ردمك 978-9938-05-053-0 ) مسفر ( : 2 د. ت. 

الجامل )فن( -- كتب أطفال 

الرتبية الفنية 

 A-Br-22653 / A-Br-22654 رقم الرتفيف

]421[ الفن والتقنية ]نص مطبوع[ / إرشاف نزار شقرون. - صفاقس : دار محمد عيل الحامي : املعهد العايل للفنون 

والحرف، 2012 ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 68-52 ص. : صور، غالف مصور ملون؛ 21 سم. - )دراسات فنية (

نص عريب-فرنيس 

إيداع قانوين 462/2012. - ردمك 978-9973-33-365-0)دار محمد عيل( : 7د.ت. 

الفن -- طرق التدريس 

الفن والتكنولوجيا 

 A-8-217343 / A-8-217344 رقم الرتفيف

]422[ قضايا املامرسات الفنية املعارصة ]نص مطبوع[ / إرشاف نزار شقرون ؛ توطئة سامي القليبي.- صفاقس : دار 

محمد عيل الحامي : املعهد العايل للفنون والحرف، 2012 ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 91-29 ص. : صور، غالف 

مصور ملون ؛ 21 سم. - )دراسات فنية (

إيداع قانوين 572/2012. - ردمك 978-9973-33-364-3 )دار محمد عيل الحامي(: 

الفن الحديث -- العامل العريب 

 A-8-217564 / A-8-217565 رقم الرتفيف
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709 تاريخ الفن

]423[ بلتينغ، هانس 
نهاية تاريخ الفن ]نص مطبوع[ / هانس بلتينغ ؛ ترجمة ومراجعة ناجي العونيل، إدريس الشوك. - تونس : دار 
)ديوان   -  . ؛ 24 سم  : غالف ملون، صور  - 312 ص.  أوربيس(.   : تونس   ( للرتجمة، 2012  الوطني  سيناترا-املركز 

الفلسفة( 
العنوان األصيل : [Das ende der kunstgeschichte / بيبلوغرافيا ص. 269-294 
إيداع قانوين 875 / 2012. - ردمك 978-9973-084-59-0 ) مسفر ( : 15 د. ت. 

تاريخ الفن 
 A-8-218856 / A-8-218857 رقم الرتفيف

730 الفنون التشكيلية

]424[ الفن واملكان ]نص مطبوع[ / إرشاف نزار شقرون. - صفاقس : دار محمد عيل الحامي : املعهد العايل للفنون 
والحرف، 2012 ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 50-70 ص. : صور، غالف مصور ملون؛ 21 سم . - )دراسات فنية (

نص عريب-فرنيس 
إيداع قانوين 579/2012. - ردمك 978-9973-33-363-6 )دار محمد عيل(: 7 د.ت. 

الفن الحديث -- العامل العريب
الفنون التشكيلية -- تونس 

 A-8-217534 / A-8-217535 رقم الرتفيف

]425[ مسارات التجربة التشكيلية ]نص مطبوع[ / إرشاف نزار شقرون. - صفاقس : دار محمد عيل الحامي : املعهد 
العايل للفنون والحرف، 2012 ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 68-27 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

نص عريب-فرنيس 
إيداع قانوين 466/2012. - ردمك 978-9973-33-366-7 )دار محمد عيل الحامي(: 7د.ت. 

الفنون التشكيلية -- تاريخ ونقد
النحت -- تاريخ 

 A-8-217353 / A-8-217354 رقم الرتفيف

745.5 الحرف اليدوية

]426[ الدو القايد، السيدة 
سوق الطعمة وسوق الربع بصفاقس ]نص مطبوع[ : 1900-1911 / السيدة الدو القايد. - تــــونس : السيدة الدو 

القايد، 2012 ) تونس : نوفا برانت(. - 229 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم .  - )أسواق وحرف(. 
إيداع قانوين 613 / 2012. - ردمك 978-9938-05-189-6 ) مسفر ( : 15 د.ت. 

الحرف اليدوية -- صفاقس )تونس( -- 1900-1911 -- تاريخ 
الصناعات اليدوية -- صفاقس )تونس( -- 1900-1911 -- تاريخ 

 A-8-217851 / A-8-217852 رقم الرتفيف

780 املوسيقى. األغاين

]427[ بشة، سمري 
منري  وتصدير  مراجعة  ؛  بشة  سمري   / وقراءات  إشكاليات   : مطبوع[  ]نص  العربية  املوسيقى  يف  واألصالة  الهوية 
السعيداين ؛ تصميم الغالف حسني مصدق. - تونس : منشورات كارم الرشيف، 2012  ) تونس : املغاربية لطباعة 

وإشهار الكتاب(. - 227 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. - )السلسلة املوسيقية (
إيداع قانوين 318 / 2012. - ردمك 978-9938-802-31-3 ) مسفر ( : 14 د.ت. 

املوسيقى العربية -- تاريخ ونقد 
 A-8-216957 / A-8-216958 رقم الرتفيف
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]428[ شهاب، غادة بن نور 

موسوعة املوسيقى والغناء يف العرص العبايس ]نص مطبوع[ / غادة بن نور شهاب. - تونس : مجمع البرتاء للنرش، 

2011 ) تونس : الرشكة التونسية لفنون الرسم(. - 382 ص.: صور، غالف ملون؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 623 / 2012. - ردمك 978-9938-816-18-1 ) مسفر ( : 20 د. ت. 

املوسيقى -- تاريخ -- العرص العبايس

الغناء -- تاريخ -- العرص العبايس 

 A-8-217724 / A-8-217725 رقم الرتفيف

]429[ القريف، محمد 

تقنيات الهارموين ]نص مطبوع[ : تعدد األصوات ووسائل تطبيقه = Technique de l›harmonie / محمد القريف. 

- منوبة : مركز النرش الجامعي، 2012. - 310 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

بيبلوغرافيا ص. 301-304 

إيداع قانوين 663 / 2012. - ردمك 978-9973-37-708-1 ) مسفر ( : 20 د.ت. 

اآلالت املوسيقية

املوسيقى -- تقنيات 

 A-8-217804 / A-8-217805 رقم الرتفيف

]430[ نايت، جون جاك 

متجيد املوسيقولوجيا ]نص مطبوع[ = Eloge de la musicologie / جون جاك نايت ؛ ترجمة سمري بشة ؛ مراجعة 

: املغاربية  تـــــونس  : منشورات كارم الرشيف، 2012 )  ؛ تصميم الغالف حسني مصدق. - تونس  الحبيب بيده 

لطباعة وإشهار الكتــــاب(. - 118-50 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )السلسلة املوسيقية( 

إيداع قانوين 316 / 2012. - ردمك 978-9938-802-28-3 ) مسفر ( : 13 د.ت. 

املوسيقى -- فلسفة 

 A-8-217180 / A-8-217181 رقم الرتفيف

791 السينام 

 ]431[ خليل، الهادي 

السينام الوثائقية ]نص مطبوع[ : من هنا وهناك األصول والرموز والرهانات / الهادي خليل. - تونس : دار آفاق 

للنرش، 2012 ) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 168 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 19 سم . - )آفاق 

برسبكتيف لآلداب والفنون (

إيداع قانوين 836/ 2012. - ردمك 978-9938-843-11-8 ) مسفر ( : 15 د.ت. 

السينام 

 A-12-26930 / A-12-26931 رقم الرتفيف

]432[ دانيال، هادي 

حوار مع السينام ]نص مطبوع[ : السم يف الصورة / هادي دانيل ؛ تصميم عادل التلييل. - تونس : نقوش عربية، 2012 

) تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 154 ص : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 235 / 2012. - ردمك 978-9938-07-002-6 ) مسفر ( : 10 د.ت 

السينام العربية -- العرص الحديث-- تاريخ ونقد 

السينام -- نقد 

A-8-216531 / A-8-216532 رقم الرتفيف
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792 املرسح

]433[ العجيمي، محمد النارص 
 Théatre )s( de malentendu : Quand le sens passe à coté des signes = ]دراسات يف املرسح ]نص مطبوع
/ محمد النارص العجيمي ؛ رسوم رؤوف الكراي. - صفاقس : مكتبة عالء الدين، 2012 ) صفاقس : دار نهى(. - 261 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 
إيداع قانوين 461 / 2012. - ردمك 978-9938-03-005-1 ) مسفر ( : 12 د.ت. 

املرسحيات العربية -- دراسة ونقد 
 A-8-217355 / A-8-217356 رقم الرتفيف

793.3 الرقص االجتامعي. الفلكلوري. الوطني

]434[ ابن حفيظ، سلوى 
الوهاب  عبد  تصدير  ؛  حفيظ  بن  سلوى   / ومتثالته  وأبعاده  جذوره   : مطبوع[  ]نص  اإلسالمية  الثقافة  يف  الرقص 

بوحديبة. - تونس: مركز النرش الجامعي، 2012. - 629 ص. : صور، غالف مصور ملون؛ 24 سم. 
بيبلوغرافيا ص. 583-629 

إيداع قانوين 454 / 2012. - ردمك 978-9973-37-710-4 ) مسفر ( : 30 د.ت. 
الرقص يف الدين والفولكلور 

 A-8-217339 / A-8-217340 رقم الرتفيف

800 اآلداب والبالغة

808.06 أدب األطفال

]435[ ابن حميدة، بلقاسم 
ابن الغزالة ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - أريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور ملون 

؛ 16سم . - )مكتبتي األوىل ؛ 20(
إيداع قانوين 681 / 2012. - ردمك 978-9938-808-74-2 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22888 / A-Br-22889 رقم الرتفيف

]436[ ابن حميدة، بلقاسم 
األسد والفأر ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور ملون 

؛ 16سم . - )مكتبتي األوىل ؛ 4( 
إيداع قانوين 687 / 2012. - ردمك 978-9938-808-58-2 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22900 / A-Br-22901 رقم الرتفيف

]437[ ابن حميدة، بلقاسم 
األسد والكلب ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش ، 2012(. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور 

ملون؛ 16سم. - )مكتبتي األوىل؛ 21( 
إيداع قانوين 676 / 2012. - ردمك 978-9938-808-75-9 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22878 / A-Br-22879 رقم الرتفيف

]438[ ابن حميدة، بلقاسم 
تحية العلم ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور ملون 

؛ 16سم. - )مكتبتي األوىل ؛ 2( 
إيداع قانوين 680 / 2012. - ردمك 978-9938-808-56-8 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22886 / A-Br-22887 رقم الرتفيف
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]439[ ابن حميدة، بلقاسم 
الحاممتان ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور ملون 

؛ 16سم . - )مكتبتي األوىل ؛ 10( 
إيداع قانوين 697 / 2012. - ردمك 978-9938-808-64-3 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22874 / A-Br-22875 رقم الرتفيف

]440[ ابن حميدة، بلقاسم 
الدمية العجيبة ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور 

ملون ؛ 16سم. . - )مكتبتي األوىل ؛ 9( 
إيداع قانوين 696 / 2012. - ردمك 978-9938-808-63-6 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22872 / A-Br-22873 رقم الرتفيف

]441[ ابن حميدة، بلقاسم 
زينب تنوب أمها ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش ، 2012. - 8 ص. : رسوم؛ غالف مصور 

ملون ؛ 16سم. - )مكتبتي األوىل ؛ 17( 
إيداع قانوين 682 / 2012. - ردمك 978-9938-808-71-1 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22890 / A-Br-22891 رقم الرتفيف

]442[ ابن حميدة، بلقاسم 
سليم يف الرتل ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور ملون 

؛ 16سم. . - )مكتبتي األوىل ؛ 24(
إيداع قانوين 695 / 2012. - ردمك 978-9938-808-78-0 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22876 / A-Br-22877 رقم الرتفيف

]443[ ابن حميدة، بلقاسم 
السمكتان ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور ملون 

؛ 16سم. - )مكتبتي األوىل ؛ 11( 
إيداع قانوين 686 / 2012. - ردمك 978-9938-808-65-0 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22898 / A-Br-22899 رقم الرتفيف 

]444[ ابن حميدة، بلقاسم 
رشبة ماء خري من كنز ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف 

مصور ملون ؛ 16سم. - )مكتبتي األوىل ؛ 19( 
إيداع قانوين 693 / 2012. - ردمك 978-9938-808-73-5 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22912 / A-Br-22913 رقم الرتفيف

]445[ ابن حميدة، بلقاسم 
الضفدعة الرشهة ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريـــانة : شمس للنرش ، 2012(. - 8 ص. : رسوم؛ غالف 

مصور ملون ؛ 16سم. - )مكتبتي األوىل ؛ 16( 
إيداع قانوين 684 / 2012. - ردمك 978-9938-808-70-4 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22894 / A-Br-22895 رقم الرتفيف

]466[ ابن حميدة، بلقاسم 
الغراب والقط ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور 

ملون ؛ 16سم. . - )مكتبتي األوىل ؛ 14( 
إيداع قانوين 691 / 2012. - ردمك 978-9938-808-68-1 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22908 / A-Br-22909 رقم الرتفيف
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]447[ ابن حميدة، بلقاسم 
كتايب ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 16سم. 

. - )مكتبتي األوىل ؛ 6 ( 
إيداع قانوين 688 / 2012. - ردمك 978-9938-808-60-5 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22902 / A-Br-22903 رقم الرتفيف

]448[ ابن حميدة، بلقاسم 
املفاجأة ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 

16سم. . - )مكتبتي األوىل ؛ 7( 
إيداع قانوين 690 / 2012. - ردمك 978-9938-808-61-2 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22906 / A-Br-22907 رقم الرتفيف 

]449[ ابن حميدة، بلقاسم 
امللك والعامل املجتهد ]نص مطبوع[ / بلقاسم بن حميدة. - اريانة : شمس للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف 

مصور ملون ؛ 16سم. - )مكتبتي األوىل؛ 18( 
إيداع قانوين 694 / 2012. - ردمك 978-9938-808-72-8 ) مسفر ( : 0،250 د.ت. 

 A-Br-22914 / A-Br-22915 رقم الرتفيف

]450[ ابن مهني، قاسم 
اإلمتحان العسري ]نص مطبوع[ / قــاسم بن مهني. - تــونس : دار العلامء، ]2012[. - 24 ص. : رسوم ملونة، غالف 

مصور ملـون ؛ 24 سم . - )مكتبة اإلمتاع واإلفادة . الطب اإلسالمي ؛ 1( 
إيداع قانوين 584 / 2012. - ردمك 978-9938-829-00-6 ) مسفر (

 A-Br-22825 / A-Br-22826 رقم الرتفيف

]451[ بالحاج، نبيل 
الشيخ يارس والضيف الغدار ]نص مطبوع[ : قصة مبسطة لألطفال تجسد تاريخ احتالل دولة فلسطني / تأليف 

ورسوم نبيل بالحاج. - تونس: نبيل بالحاج، 2011. - 11 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 15 سم. 
إيداع قانوين 313 / 2012. - ردمك 978-9973-02-561-4 ) مسفر (

 A-Br-22553 / A-Br-22554 رقم الرتفيف

]452[ الجازي، سامي 
بائع الفل ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل: كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون ؛ 21 سم 

. - )مع كل حرف حكاية ؛ و( 
إيداع قانوين 281 / 2012. - ردمك 978-9938-814-61-3 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22614 / A-Br-22613 رقم الرتفيف

]453[ الجازي، سامي 
البهلوان ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون ؛ 21 

سم. - )مع كل حرف حكاية ؛ ف( 
إيداع قانوين 283 / 2012. - ردمك 978-9938-814-70-5 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22609 / A-Br-22610 رقم الرتفيف

]454[ الجازي، سامي 
الجدي كسالن ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، 2012. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 

سم. - )مع كل حرف حكاية ؛ ك( 
إيداع قانوين 275 / 2012. - ردمك 978-9938-814-68-2 ) مسفر ( : 0،600 د. ت. 

 A-Br-22627 / A-Br-22628 رقم الرتفيف
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]455[ الجازي، سامي 
الجزاء ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون ؛ 21 سم 

. - )مع كل حرف حكاية ؛ ث( 
إيداع قانوين 284 / 2012. - ردمك 978-9938-814-69-9 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22607 / A-Br-22608 رقم الرتفيف

]456[ الجازي، سامي 
الحذاء الجديد ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون ؛ 

21 سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ ذ (
إيداع قانوين 276 / 2012. - ردمك 978-9938-814-58-3 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22625 / A-Br-22626 رقم الرتفيف

]457[ الجازي، سامي 
حفلة الضفادع ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نــــابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون 

؛ 21 سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ ظ (
إيداع قانوين 278 / 2012. - ردمك 978-9938-814-65-1 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22619 / A-Br-22620 رقم الرتفيف

]458[ الجازي، سامي 
حيلة القط مينوش ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون 

؛ 21 سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ ق( 
إيداع قانوين 290 / 2012. - ردمك 978-9938-814-43-9 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22596 / A-Br-22595 رقم الرتفيف

]459[ الجازي، سامي 
دجاجة غبية ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون ؛ 21 

سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ ح( 
إيداع قانوين 280 / 2012. - ردمك 978-9938-814-60-6 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22617 / A-Br-22618 رقم الرتفيف

]460[ الجازي، سامي 
الديك الويف ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون ؛ 21 

سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ د (
إيداع قانوين 279 / 2012. - ردمك 978-9938-814-54-5 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22615 / A-Br-22616 رقم الرتفيف

]461[ الجازي، سامي 
العصفور املريض ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نـــابل: كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون 

؛ 21 سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ أ (
إيداع قانوين 289 / 2012. - ردمك 978-9938-814-62-0 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22597 / A-Br-22598 رقم الرتفيف

]462[ الجازي، سامي 
العصفور والقفص ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون 

؛ 21 سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ ص( 
إيداع قانوين 287 / 2012. - ردمك 978-9938-814-49-1 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22601 / A-Br-22602 رقم الرتفيف
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]463[ الجازي، سامي 
يف الرسك ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون ؛ 21 سم 

. - )مع كل حرف حكاية ؛ ض( 
إيداع قانوين 285 / 2012. - ردمك 978-9938-814-63-7 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22605 / A-Br-22606 رقم الرتفيف

]464[ الجازي، سامي 
يف ضيعة الجد ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون ؛ 

21 سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ ط( 
إيداع قانوين 282 / 2012. - ردمك 978-9938-814-57-6 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22611 / A-Br-22612 رقم الرتفيف

]465[ الجازي، سامي 
الكالب ال تهاجم الشجعان ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نــابل : كنــوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف 

مصور وملون ؛ 21 سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ ر (
إيداع قانوين 277 / 2012. - ردمك 978-9938-814-55-2 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22623 / A-Br-22624 رقم الرتفيف

]466[ الجازي، سامي 
مغامرة يف البحر ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون 

؛ 21 سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ غ( 
إيداع قانوين 288 / 2012. - ردمك 978-9938-814-64-4 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22560 / A-Br-22599 رقم الرتفيف

]467[ الجازي، سامي 
ميمي تتعلم الغناء ]نص مطبوع[ / سامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون 

؛ 21 سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ ل( 
إيداع قانوين 286 / 2012. - ردمك 978-9938-814-48-4 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22603 / A-Br-22604 رقم الرتفيف

]468[ الجازي، سامي 
نحن نحب املطر ]نص مطبوع[ / ســـامي الجازي. - نابل : كنوز للنرش، ]2012[. - 8 ص. : صور، غالف مصور وملون 

؛ 21 سم . - )مع كل حرف حكاية ؛ ب( 
إيداع قانوين 315 / 2012. - ردمك 978-9938-814-47-7 ) مسفر ( : 0،600 د.ت. 

 A-Br-22622 / A-Br-22621 رقم الرتفيف

]469[ الجاليص، عامد 
أحذية بال أقدام ]نص مطبوع[ / عامد الجاليص؛ رسم أحمد بركية. - تونس: كتايب للنرش، 2012.  - 11 ص. : رسوم، 

غالف مصور ملون ؛ 27 سم. 
إيداع قانوين 606 / 2012. - ردمك 978-9973-64-118-2 ) مسفر (

 A-Br-22831 / A-Br-22832 رقم الرتفيف

]470[ الجاليص، عامد 
األسد املخلوع ]نص مطبوع[ / عامد الجاليص ؛ رسم نبيل بالحاج. - تونس: عامد الجاليص، 2011

) تونس : كاري للطباعة(. - 8 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 310 / 2012. - ردمك 978-9973-02-415-2 ) مسفر ( : 1،500 د. ت. 

 A-Br-22559 / A-Br-22560 رقم الرتفيف
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]471[ الحرضي، صالح 
أجراس املايض ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي ؛ تقديم خالد الغريبي. - تونس : صالح الحرضي ، 2012 ) صفاقس : 

سوجيك(. - 32 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 436 / 2012. - ردمك 978-9973-02-745-0 ) مسفر ( : 1،800 د.ت. 

 A-Br-22713 / A-Br-22714 رقم الرتفيف

]472[ الحرضي، صالح 
أحفاد إبليس ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي. - تونس : صالح الحرضي، 2011 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 32 

ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا (
إيداع قانوين 298 / 2012. - ردمك 978-9973-02-274-5 ) مسفر ( : 1،600 د.ت. 

 A-Br-22569 / A-Br-22570 رقم الرتفيف

]473[ الحرضي، صالح 
أحالم مرشوعة ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي. - تونس : صالح الحرضي، 2011 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 16 

ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 305 / 2012. - ردمك 978-9973-02-276-9 ) مسفر ( : 1،600 د.ت. 

 A-Br-22565 / A-Br-22566 رقم الرتفيف

]474[ الحرضي، صالح 
إقرتاح سنجوب ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي ؛ تقديم فيصل فطوم. - تونس : صالح الحرضي، 2012 ) صفاقس : 

سوجيك(. - 16 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 433 / 2012. - ردمك 978-9973-02-753-5 ) مسفر ( : 1،800 د.ت. 

 A-Br-22719 / A-Br-22720 رقم الرتفيف

]475[ الحرضي، صالح 
أماندا وأماندينا ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي. - تونس: صالح الحرضي، 2011 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 16 

ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 303 / 2012. - ردمك 978-9973-02-280-6 ) مسفر( : 1،400 د.ت. 

 A-Br-22579 / A-Br-22580 رقم الرتفيف

]476[ الحرضي، صالح 
حدث الراوي قال ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي. - تونس : صالح الحرضي، 2011 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 32 

ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 297 / 2012. - ردمك 978-9973-02-273-8 ) مسفر ( : 1،600 د.ت. 

 A-Br-22571 / A-Br-22572 رقم الرتفيف

]477[ الحرضي، صالح 
 : الغريبي. - تونس : صالح الحرضي، 2012 ) صفاقس  دار املسنني ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي؛ تقديم خالد 

سوجيك(. - 32 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 439 / 2012. - ردمك 978-9973-02-747-4 ) مسفر ( : 1،800 د.ت. 

A-Br-22707 / A-Br-22708 رقم الرتفيف

]478[ الحرضي، صالح 
دعوه يل ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي. - تـــونس : صالح الحرضي ، 2011 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 16 ص. 

: رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 304 / 2012. - ردمك 978-9973-02-277-6 ) مسفر ( : 1،400 د.ت. 

 A-Br-22567 / A-Br-22568 رقم الرتفيف
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]479[ الحرضي، صالح 
ذيك إىل حد الغباء ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي؛ تقديم خالد الغريبي. - تونس : صالح الحرضي، 2012 ) صفاقس 

: سوجيك(. - 32 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا(
إيداع قانوين 435 / 2012. - ردمك 978-9973-02-744-3 ) مسفر ( : 1،800 د.ت. 

 A-Br-22715 / A-Br-22716 رقم الرتفيف

]480[ الحرضي، صالح 
زيارة مباغتة ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي. - تونس : صالح الحرضي، 2011 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 16 

ص : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 295 / 2012. - ردمك 978-9973-02-278-3 ) مسفر ( : 1،400 د.ت. 

 A-Br-22575 / A-Br-22576 رقم الرتفيف

]481[ الحرضي، صالح 
سهرة عيد الحب ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي. - تونس : صالح الحرضي، 2012 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 16 

ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 419 / 2012. - ردمك 978-9973-02-752-8 ) مسفر ( : 1،800 د.ت. 

 A-Br-22711 / A-Br-22712 رقم الرتفيف

]482[ الحرضي، صالح 
شموع ال تحرتق ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي. - تونس : صالح الحرضي، 2011 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 32 

ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 302 / 2012. - ردمك 978-9973-02-275-2 ) مسفر ( : 1،600 د.ت. 

 A-Br-22577 / A-Br-22578 رقم الرتفيف

]483[ الحرضي، صالح 
الغابة املحروقة ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي ؛ تقديم خالد الغريبي. - تونس : صالح الحرضي، 2012 ) صفاقس : 

سوجيك(. - 32 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 434 / 2012. - ردمك 978-9973-02-749-8 ) مسفر ( : 1،800 د.ت. 

 A-Br-22717 / A-Br-22718 رقم الرتفيف

]484[ الحرضي، صالح 
قصة األمس القريب ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي؛ تقديم خالد الغريبي. - تونس: صالح الحرضي، 2012 ) صفاقس 

: سوجيك(. - 32 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 
إيداع قانوين 430 / 2012. - ردمك 978-9973-02-748-1 ) مسفر ( : 1،800 د.ت. 

 A-Br-22723 / A-Br-22724 رقم الرتفيف

]485[ الحرضي، صالح 
القطة السوداء ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي؛ تقديم خالد الغريبي. - تونس: صالح الحرضي، 2012 ) صفاقس : 

سوجيك(. - 32 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا(
إيداع قانوين 437 / 2012. - ردمك 978-9973-02-746-7 ) مسفر ( : 1،800 د.ت. 

 A-Br-22709 / A-Br-22710 رقم الرتفيف

]486[ الحرضي، صالح 
 : مجرد إشاعة ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي؛ تقديم فيصل فطوم. - تونس : صالح الحرضي، 2012 ) صفاقس 

سوجيك(. - 16 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا (
إيداع قانوين 431 / 2012. - ردمك 978-9973-02-751-1 ) مسفر ( : 1،800 د.ت. 

 A-Br-22721 / A-Br-22722 رقم الرتفيف
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]487[ الحرضي، صالح 

وجهة نظر ]نص مطبوع[ / صالح الحرضي. - تـونس : صالح الحرضي، 2011 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 32 ص. 

: رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شذا( 

إيداع قانوين 296 / 2012. - ردمك 978-9973-02-279-0 ) مسفر ( : 1،400 د.ت. 

 A-Br-22573 / A-Br-22574 رقم الرتفيف

]488[ حمزاوي، حسناء 

خالتي رباحي والقط مرجان ]نص مطبوع[ / حسناء حمزاوي، سعاد السوري عنان، زينب حامد ؛ تصميم ورسوم 

وليد شقراوي. - أريانة : سنابل ماد، 2010 ) تونس : مطبعة األساسية(. - 35 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون 

؛ 23 سم. . - )نبع االيقاظ( 

إيداع قانوين 307 / 2012. - ردمك 978-9973-877-50-5 ) مسفر (

 A-Br-22549 / A-Br-22550 رقم الرتفيف

]489[ حنفي، محمد الحبيب 

التلييل. - تـــــونس : محمد الحبيب حنفي، 2012 )  قافلة الخري ]نص مطبوع[ / محمد الحبيب حنفي، الطايع 

تـــونس : رشكة املطبعة الثقافية(. - 12 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )صديقي الحيوان (

إيداع قانوين 843 / 2012. - ردمك 978-9938-05-219-0 ) مسفر ( : 0،900 د. ت. 

 A-Br-22970 / A-Br-22971 رقم الرتفيف

]490[ حنفي، محمد الحبيب 

قطـتــي الجميــلة ]نص مطبوع[ / محمد الحبيب حنفي. - تونس : محمد الحبيب حنفي، 2012 . ) تــونس: رشكة 

املطبعة الثقـــافية(. - 8 ص. : رسوم ملونة، غالف ملون ؛ 21 سم . - )صديقي الحيوان( 

إيداع قانوين 844 / 2012. - ردمك 978-9973-05-218-3)مسفر(: 0،800 د. ت. 

 A-Br-22972 / A-Br-22973 رقم الرتفيف

]491[ الخياري، سمري 

اإلحتباس الحراري ]نص مطبوع[ / سمري الخيــاري؛ رسوم منري الهـــــاديف. - تـــــونس: دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. 

: رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )مكتبتي البيئية ؛ 6(

إيداع قانوين 414 / 2012. - ردمك 978-9938-800-45-6 ) مسفر ( : 0،950 د.ت. 

 A-Br-22705 / A-Br-22706 رقم الرتفيف

]492[ الخياري، سمري 

أعداء البيئة ]نص مطبوع[ / سمري الخيـــــاري؛ رسوم منري الهاديف .- ط. 2. - تـــونس : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. 

: رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )مكتبتي البيئية ؛ 7( 

إيداع قانوين 938 / 2012. - ردمك 978-9938-800-46-3 ) مسفر ( : 0،950 د.ت. 

 A-Br-22997 / A-Br-22998 رقم الرتفيف

]493[ الخياري، سمري 

جحا يف رمضان ]نص مطبوع[ / سمريالخياري ؛ رسوم ليليــا هلول. - أريـــــانة : دار نهيل، ]2012[.  - 12 ص. : رسوم 

ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 9( 

إيداع قانوين 442 ،151 / 2012. - ردمك 978-9938-838-59-6 ) مسفر (

 A-Br-22340 / A-Br-22341/ A-Br-22687 /A-Br-22688 رقم الرتفيف
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]494[ الخياري، سمري 
جحا واإلوزة ]نص مطبوع[ / سمريالخياري؛ رسوم ليليا هلول. - أريانة: دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : رسوم ملونة، 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 1( 
إيداع قانوين 448 ،150 / 2012. - ردمك 978-9938-838-51-0 ) مسفر (

A-Br-22324 / A-Br-22325 / A-Br-22675/ A-Br-22676 رقم الرتفيف

]495[ الخياري، سمري 
جحا والحامر املمسوخ ]نص مطبوع[ / سمريالخياري؛ رسوم ليليا هلول. - أريـانة: دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : 

رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 12( 
إيداع قانوين 445 ،156 / 2012. - ردمك 978-9938-838-62-6 ) مسفر (

A-Br-22346 / A-Br-22347 / A-Br-22679/ A-Br-22680 رقم الرتفيف

]496[ الخياري، سمري 
جحا والقايض ]نص مطبوع[ / سمريالخيـــــاري ؛ رسوم ليليا هلول. - أريـــــانة : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : رسوم 

ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 11( 
إيداع قانوين 440 ،160 / 2012. - ردمك 978-9938-838-57-2 ) مسفر (

A-Br-22344 / A-Br-22345 / A-Br-22691/ A-Br-22692 رقم الرتفيف

]497[ الخياري، سمري 
 : : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص.  أريـــــانة   - ليليا هلول.  ؛ رسوم  جحا واللص ]نص مطبوع[ / سمريالخيـــــاري 

رســـوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 3( 
إيداع قانوين 939،159/2012. - ردمك 978-9938-838-53-4)مسفر( 0،650 د.ت. 

A-Br-22328 / A-Br-22329 / A-Br-23001/ A-Br-23002 رقم الرتفيف

]498[ الخياري، سمري 
جحا والناس ]نص مطبوع[ / سمريالخياري ؛ رسوم ليليا هلول. - أريانة : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : رسوم ملونة، 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 8( 
إيداع قانوين 443 ،154 / 2012.- ردمك 978-9938-838-58-9 ) مسفر (

A-Br-22338 / A-Br-22339 / A-Br-22685/ A-Br-22686 رقم الرتفيف

]499[ الخياري، سمري 
 : : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص.  أريـــــانة  ليليــــا هلول. -  جحا والهدية ]نص مطبوع[ / سمريالخياري ؛ رسوم 

رســوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 4( 
إيداع قانوين 446 ،157 / 2012. - ردمك 978-9938-838-54-1 )مسفر(

A-Br-22330 / A-Br-22331 / A-Br-22681/ A-Br-22682 رقم الرتفيف

]500[ الخياري، سمري 
جحا وجاره ]نص مطبوع[ / سمريالخياري ؛ رسوم ليليا هلول. - أريانة : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : رسوم ملونة، 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 6( 
إيداع قانوين 447 ،149 / 2012. - ردمك 978-9938-838-56-5 )مسفر(

A-Br-22334 / A-Br-22335 / A-Br-22683/ A-Br-22684 رقم الرتفيف

]501[ الخياري، سمري 
جحا وحامره ]نص مطبوع[ / سمريالخياري ؛ رسوم ليليـــــا هلول. - أريـــــانة : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : رسـوم 

ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 10( 
إيداع قانوين 441 ،152 / 2012. - ردمك 978-9938-838-60-2 )مسفر(

A-Br-22342 / A-Br-22343 / A-Br-22689/ A-Br-22690 رقم الرتفيف
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]502[ الخياري، سمري 
جحا وزوجته ]نص مطبوع[ / سمريالخياري ؛ رسوم ليليـــــا هلول. - أريـــــانة : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : 

رسـوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 5( 
إيداع قانوين 444 ،158 / 2012. - ردمك 978-9938-838-55-8 )مسفر(

A-Br-22333 / A-Br-22332 / A-Br-22677/ A-Br-22678 رقم الرتفيف

]503[ الخياري، سمري 
جحا يحسن التخلص ]نص مطبوع[ / سمريالخياري ؛ رسوم ليليا هلول. - أريـانة : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : رسوم 

ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 7( 
إيداع قانوين 940،155/2012. - ردمك 978-9938-838-61-9)مسفر(: 0،650 د.ت. 

A-Br-22336 / A-Br-22337 / A-Br-23003/ A-Br-23004 رقم الرتفيف

]504[ الخياري، سمري 
جحا يفتي ]نص مطبوع[ / سمريالخياري ؛ رسوم ليليا هلول. - أريانة : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : رسوم ملونة، 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )من نوادر جحا ؛ 2( 
إيداع قانوين 939،153/2012. - ردمك 978-9938-838-52-7)مسفر(: 0،650 د.ت. 

A-Br-22326 / A-Br-22327 / A-Br-22999/ A-Br-23000 رقم الرتفيف

]505[ الخياري، سمري 
جناية التدخني ]نص مطبوع[ / سمري الخياري ؛ رسوم منري الهاديف. - تونس : دار نهيل ، ]2012[. - 12 ص. : رسوم، 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )مكتبتي البيئية ؛ 5( 
إيداع قانوين 413 / 2012. - ردمك 978-9938-800-44-9 ) مسفر ( : 0،950 د.ت. 

 A-Br-22701 / A-Br-22702 رقم الرتفيف

]506[ الخياري، سمري 
سلسبيل ]نص مطبوع[ / سمري الخياري ؛ رسوم منري الهــاديف. - تونس : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : رسوم، غالف 

مصور ملون ؛ 21 سم . - )مكتبتي البيئية ؛ 2( 
إيداع قانوين 410 / 2012. - ردمك 978-9938-800-41-8 ) مسفر ( : 0،950 د.ت. 

 A-Br-22695 / A-Br-22696 رقم الرتفيف

]507[ الخياري، سمري 
طبقة األوزون يف خطر ]نص مطبوع[ / سمري الخياري ؛ رسوم منري الهاديف. - تونس : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : 

رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )مكتبتي البيئية ؛ 8( 
إيداع قانوين 415 / 2012. - ردمك 978-9938-800-47-0 ) مسفر ( : 0،950 د.ت. 

 A-Br-22703 / A-Br-22704 رقم الرتفيف

]508[ الخياري، سمري 
غزال الريم الحزين ]نص مطبوع[ / سمري الخيـــــاري ؛ رسوم منري الهـــــاديف. - تـــونس : دار نهيل، 2009. - 12 

ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )مكتبتي البيئية ؛ 4( 
إيداع قانوين 412 / 2012. - ردمك 978-9938-800-43-2 ) مسفر ( : 0،950 د.ت. 

 A-Br-22700 / A-Br-22699 رقم الرتفيف

]509[ الخياري، سمري 
نسيمة الهواء ]نص مطبوع[ / سمري الخياري ؛ رسوم منري الهاديف. - تونس : دار نهيل، ]2012[.  - 12 ص. : رسوم، 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )مكتبتي البيئية ؛ 1( 
إيداع قانوين 416 / 2009. - ردمك 978-9938-800-40-1 ) مسفر ( : 0،950 د.ت. 

 A-Br-22693 / A-Br-22694 رقم الرتفيف
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]510[ الخياري، سمري 
الوحش الخطري ]نص مطبوع[ / سمري الخياري ؛ رسوم منري الهاديف. - تونس : دار نهيل، ]2012[. - 12 ص. : رسوم، 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )مكتبتي البيئية ؛ 3( 
إيداع قانوين 411 / 2012. - ردمك 978-9938-800-42-5 ) مسفر ( : 0،950 د.ت. 

 A-Br-22697 / A-Br-22698 رقم الرتفيف

]511[ الدريدي، وحيدة
حصن يونقا ]نص مطبوع[ : قصة لألطفال / وحيدة الدريدي ؛ رسوم عامر بلغيث. - تونس : وحيدة الدريدي، 2012 

) الكاف : مطبعة الزريل(. - 39 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون؛ 21 سم. - )رهام ألدب الطفل( 
إيداع قانوين 306 / 2012. - ردمك 978-9973-02-119-9 ) مسفر ( : 2،500 د.ت. 

 A-Br-22563 / A-Br-22564 رقم الرتفيف

]512[ ذياب، حافظ 
بني الرب والبحر ]نص مطبوع[ / حافظ ذياب؛ رسوم وتصميم أحمد بريكة. - تونس: حافظ ذياب، 2012 ) صفاقس : 

مطبعة سوجيك(. - 24 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 24 سم . - )الرحيق( 
إيداع قانوين 255 / 2012. - ردمك 978-9973-02-887-7 ) مسفر ( : 1،650 د. ت. 

 A-Br-22531 / A-Br-22532 رقم الرتفيف

]513[ ذياب، حافظ 
زاجل وهديل ]نص مطبوع[ / حافظ ذياب ؛ رسوم أحمد بركية. - تونس : حافظ ذياب، 2012 ) صفاقس : مطبعة 

سوجيك(. - 18 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم . - )الرحيق( 
إيداع قانوين 250 / 2012. - ردمك 978-9973-02-883-9 ) مسفر ( : 1،650 د. ت. 

 A-Br-22529 / A-Br-22530 رقم الرتفيف

]514[ ذياب، حافظ 
اللبيب من اإلشارة... ]نص مطبوع[ / حافظ ذياب. - تونس : حافظ ذياب، 2012 ) صفاقس : مطبعة سوجيك(. - 16 

ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 24 سم. - )الرحيق( 
إيداع قانوين 261 / 2012. - ردمك 978-9973-02-886-0 ) مسفر ( : 1،6 د. ت. 

 A-Br-22533 / A-Br-22534 رقم الرتفيف

]515[ ذياب، حافظ 
منلة وراء القضبان ]نص مطبوع[ / حافظ ذياب ؛ رسوم أحمد بركية. - تونس : حافظ ذياب، 2012. - 28 ص. : غالف 

ملون؛ 24 سم . - )الرحيق( 
إيداع قانوين 249 / 2012. - ردمك 978-9973-02-884-6 ) مسفر ( : 1،700 د. ت. 

 A-Br-22527 / A-Br-22528 رقم الرتفيف

]516[ الرايس، حياة 
فاطمة ]نص مطبوع[ : قصة لألطفال / حياة الرايس ؛ رسوم إميان داود. - تونس : املركز املغاريب للنرش، 2012 )تونس 

: مطبعة اإلعالن(. - 34 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. - )مكتبة األطفال واليافعني ؛ 2( 
إيداع قانوين 585 / 2012. - ردمك 978-9938-9514-1-7 ) مسفر ( : 3،200 د.ت. 

 A-Br-22824 / A-Br-22823 رقم الرتفيف

]517[ الرزقي، محمد 
لقاء الفهد بالوشق ]نص مطبوع[ / محمد الرزقي ؛ تصميم ورسوم سامل عون. - سليانة : دار سنابل ، 2011(. - 12 

ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 15 سم . - )رحيق القصص 
إيداع قانوين 311 / 2012. - ردمك 978-9938-887-37-5 ) مسفر ( : 0،500 د. ت. 

 A-Br-22551 / A-Br-22552 رقم الرتفيف
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]518[ الزيادي، محمد الهادي 
أبو بكر الصديق ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي. - تونس : محمد الهادي الزيادي، 2012 ) تونس : املغاربية 

لطباعة وإشهار الكتاب(. - 46 ص. : غالف ملون مصور؛ 24 سم . - )رجال يف حياة الرسول ؛ 1( 
إيداع قانوين 399 / 2012. - ردمك 978-9938-05-088-2 ) مسفر (: 2،600 د. ت. 

 A-Br-22665 / A-Br-22666 رقم الرتفيف

]519[ الزيادي، محمد الهادي 
أبو عبيدة عامر بن الجراح ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي. - تونس : محمد الهادي الزيادي ، 2012 ) تونس 

: املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 31 ص. : غالف ملون مصور ؛ 24 سم.  - )رجال يف حياة الرسول ؛ 6 (
إيداع قانوين 400 / 2012. - ردمك 978-9938-05-084-4 ) مسفر ( : 2،600 د. ت. 

 A-Br-22667 / A-Br-22668 رقم الرتفيف

]520[ الزيادي، محمد الهادي 
خالد بن الوليد ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي. - تونس: محمد الهادي الزيادي، 2012 )تونس: املغاربية 

لطباعة وإشهار الكتاب(. - 46 ص. : غالف ملون مصور ؛ 24 سم . - )رجال يف حياة الرسول ؛5(
إيداع قانوين 402 / 2012. - ردمك 978-9938-05-085-1 ) مسفر ( : 2،600 د. ت. 

 A-Br-22672 / A-Br-22671 رقم الرتفيف

]521[ الزيادي، محمد الهادي 
عثامن بن عفان ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي. - تونس : محمد الهادي الزيادي، 2012 )تونس: املغاربية 

لطباعة وإشهار الكتاب(. - 34 ص. : غالف ملون مصور ؛ 24 سم . - )رجال يف حياة الرسول ؛ 3(
إيداع قانوين398 / 2012. - ردمك 978-9938-05-087-5 ) مسفر ( : 2،600 د. ت. 

 A-Br-22663 / A-Br-22664 رقم الرتفيف

]522[ الزيادي، محمد الهادي 
عيل بن أيب طالب ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي. - تونس : محمد الهادي الزيادي،  2012 ) تونس : املغاربية 

لطباعة وإشهار الكتاب(. - 39 ص. : غالف ملون مصور ؛ 24 سم . - )رجال يف حياة الرسول ؛ 4( 
إيداع قانوين 401 / 2012. - ردمك 978-9938-05-086-8 ) مسفر ( : 2،600 د. ت. 

 A-Br-22669 / A-Br-22670 رقم الرتفيف

]523[ الزيادي، محمد الهادي 
عمر بن الخطاب ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي. - تونس : محمد الهادي الزيادي، 2012 ) تونس : املغاربية 

لطباعة وإشهار الكتاب(. - 42 ص. : غالف ملون مصور ؛ 24 سم . - )رجال يف حياة الرسول ؛ 2( 
إيداع قانوين 397 / 2012. - ردمك 978-9938-05-083-7 ) مسفر ( : 2،600 د. ت. 

 A-Br-22673 / A-Br-22674 رقم الرتفيف

]524[ الساملي، روضة 
األصدقاء يف بالد الديناصورات ]نص مطبوع[ / روضة الساملي ؛ رسوم حاتم بوزويتة. - تونس : مدينة العلوم، 2011 

) تونس : أربيس للطباعة(. - 8 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 312 / 2010. - ردمك 978-9973-939-11-1 ) مسفر (

 A-Br-22555 / A-Br-22556 رقم الرتفيف

]525[ سليامن، محمد الفاضل 
أبان والجمل ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن. - نابل : كنوز للنرش، 2012 . - )حكايات وعرب 

إيداع قانوين 299 / 2012. - ردمك 978-9938-821-95-6 ) مسفر ( : 1 د. ت. 
 A-Br-22581 / A-Br-22582 رقم الرتفيف
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]526[ سليامن، محمد الفاضل 
التاجر األمني ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن ؛ تصميم أسامء سليامن حمودة. - صفاقس : دار يرس، 2012 ) 

صفاقس : سوجيك(. - 12 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )درر وعرب( 
إيداع قانوين 506 / 2012. - ردمك 978-9938-823-10-3 ) مسفر ( : 1 د.ت. 

 A-Br-22769 / A-Br-22770 رقم الرتفيف

]527[ سليامن، محمد الفاضل 
جرة الذهب ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن. - نابل : كنوز للنرش، 2012. - 15 ص. : رسوم، غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم . - )حكايات وعرب( 
إيداع قانوين 309 / 2012. - ردمك 978-9938-821-96-3 ) مسفر ( : 1 د.ت. 

 A-Br-22563 / A-Br-22562 رقم الرتفيف

]528[ سليامن، محمد الفاضل 
الجزاء املضاعف ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن. - نابل : كنوز للنرش، 2012. - 15 ص. : رسوم، غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم . - )حكايات وعرب( 
إيداع قانوين 293 / 2012. - ردمك 978-9938-821-96-3 ) مسفر ( : 1 د.ت 

 A-Br-22590 / A-Br-22589 رقم الرتفيف

]529[ سليامن، محمد الفاضل 
حنبعل ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن ؛ تصميم أسامء سليامن حمودة. - صفاقس : دار يرس ، 2012 ) 

صفاقس : سوجيك(. - 12 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شموع ال تنطفئ (
إيداع قانوين 500 / 2012. - ردمك 978-9938-823-15-8 ) مسفر ( : 0،800 د.ت. 

 A-Br-22781 / A-Br-22782 رقم الرتفيف

]530[ سليامن، محمد الفاضل 
الدم العجيب ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن ؛ تصميم أسامء سليامن حمودة. - صفاقس : دار يرس، 2012 

) صفاقس : سوجيك(. - 12 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )درر وعرب( 
إيداع قانوين 508 / 2012. - ردمك 978-9938-823-12-7 ) مسفر ( : 1 د.ت. 

 A-Br-22777 / A-Br-22778 رقم الرتفيف

]531[ سليامن، محمد الفاضل 
رس العاممة ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن. - نابل : كنوز للنرش، 2012. - 15 ص. : رسوم، غالف مصور ملون 

؛ 21 سم . - )حكايات وعرب (
إيداع قانوين 301 / 2012. - ردمك 978-9938-821-97-0 ) مسفر ( : 1 د.ت. 

 A-Br-22585 / A-Br-22586 رقم الرتفيف

]532[ سليامن، محمد الفاضل 
الضيف املغفل ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن. - نابل : كنوز للنرش ، 2012(. - 15 ص. : رسوم، غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم . - )حكايات وعرب( 
إيداع قانوين 292 / 2012. - ردمك 978-9938-821-94-9 ) مسفر ( : 1 د.ت. 

 A-Br-22593 / A-Br-22594 رقم الرتفيف

]533[ سليامن، محمد الفاضل 
عقبة بن نافع ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن ؛ تصميم أسامء سليامن حمودة. - صفاقس : دار يرس، 2012 

) صفاقس : سوجيك(. - 12 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شموع ال تنطفئ( 
إيداع قانوين 499 / 2012. - ردمك 978-9938-823-18-9 ) مسفر ( : 0،800 د.ت. 

 A-Br-22773 / A-Br-22774 رقم الرتفيف
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]534[ سليامن، محمد الفاضل 

عليسة ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن ؛ تصميم أسامء سليامن حمودة. - صفاقس : دار يرس، 2012 )صفاقس 

: سوجيك(. - 12 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )شموع ال تنطفئ( 

إيداع قانوين 501 / 2012. – ردمك 978-9938-823-16-5 ) مسفر ( : 0،800 د.ت. 

 A-Br-22783 / A-Br-22784 رقم الرتفيف

]535[ سليامن، محمد الفاضل 

غابة األقزام ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن ؛ تصميم أسامء سليامن حمودة. - صفاقس : دار يرس، 2012 

)صفاقس : سوجيك(. - 12 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )درر وعرب( 

إيداع قانوين 503 / 2012. - ردمك 978-9938-823-11-0 ) مسفر ( : 1 د.ت. 

 A-Br-22779 / A-Br-22780 رقم الرتفيف

]536[ سليامن، محمد الفاضل 

قصص كليلة ودمنة لألطفال ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن ؛ تصميم أسامء سليامن حمودة. - صفاقس : دار 

يرس، 2012 ) صفاقس : سوجيك(. - 2 ج. )12،12 ص.( : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 583 / 2012. - ردمك 978-9938-823-19-6 ) ج. 1 (: 0،800 د.ت. - ردمك 2-20-823-9938-978 

) ج. 2 (: 0،800 د.ت. 

A-Br-22765 / A-Br-22766 / A-Br-22775/ A-Br-22776 رقم الرتفيف

]537[ سليامن، محمد الفاضل 

كذب املنجمون ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن. - نابل : كنوز للنرش، 2012. - 15 ص. : رسوم، غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم . - )حكايات وعرب( 

إيداع قانوين 300 / 2012. - ردمك 978-9938-821-98-7 ) مسفر ( : 1 د.ت. 

 A-Br-22583 / A-Br-22584 رقم الرتفيف

]538[ سليامن، محمد الفاضل 

ما بالطبع ال يتغري ]نص مطبوع[ / محمد الفــاضل سليمـان. - نــابل : كنوز للنرش، 2012. - 15 ص. : رسوم، غالف 

مصور ملون ؛ 21 سم . - )حكايات وعرب( 

إيداع قانوين 294 / 2012. - ردمك 978-9938-06-000-3 ) مسفر ( : 1 د.ت. 

 A-Br-22588 / A-Br-22587 رقم الرتفيف

]539[ سليامن، محمد الفاضل 

محمد صىل الله عليه وسلم ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن ؛ تصميم أسامء سليامن حمودة. - صفاقس : دار 

يرس، 2012 ) صفاقس : سوجيك(. - 12 ص. : رسوم، غالف مصور ملون؛   21 سم . - )شموع ال تنطفئ (

إيداع قانوين 502 / 2012. - ردمك 978-9938-823-17-2 ) مسفر ( : 0،800 د.ت. 

 A-Br-22771 / A-Br-22772 رقم الرتفيف

]540[ سليامن، محمد الفاضل 

نادين ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن ؛ تصميم أسامء سليامن حمودة. - صفاقس : دار يرس، 2012 ) صفاقس 

: سوجيك(. - 12 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )درر وعرب( 

إيداع قانوين 504 / 2012. - ردمك 978-9938-823-14-1 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

 A-Br-22767 / A-Br-22768 رقم الرتفيف
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]541[ سليامن، محمد الفاضل 

ندم شهريار ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن. - نابل : كنوز للنرش، 2012. - 15 ص. : رسوم، غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم . - )حكايات وعرب( 

إيداع قانوين 291 / 2012. - ردمك 978-9938-821-99-4 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

 A-Br-22591 / A-Br-22592 رقم الرتفيف

]542[ سليامن، محمد الفاضل 

النملة والعنكبوت ]نص مطبوع[ / محمد الفاضل سليامن ؛ تصميم أسامء سليامن حمودة. - صفاقس : دار يرس، 

2012 ) صفاقس : سوجيك(. - 12 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )درر وعرب( 

إيداع قانوين 505 / 2012. - ردمك 978-9938-823-09-7 ) مسفر ( : 1 د.ت. 

 A-Br-22761 / A-Br-22762 رقم الرتفيف

]543[ شبيل، إبراهيم 

 : إبراهيم شبيل، 2012 )صفاقس   : - تونس  النافلة.  نزيهة  ؛ رسوم  إبراهيم شبيل   / الذئب واألسد ]نص مطبوع[ 

التسفري الفني(. - 20 ص. : رسوم ملونة، غالف ملون مصور ؛ 24 سم . - )قصتي دريب إىل اإلنتاج( 

إيداع قانوين 616،439/2012. - ردمك 978-9973-02-100-7 )مسفر(: 1،300د.ت. 

A-Br-22649 / A-Br-22650 / A-Br-22847/ A-Br-22848 رقم الرتفيف

]544[ شويخة عبيشو، فتحية 

عفوا يا مريم ]نص مطبوع[ / فتحية شويخة عبيشو ؛ رسوم عيل البحريي. - تونس : املركز املغاريب للنرش، 2012 

) تونس : مطبعة اإلعالن(. - 77 ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 22 سم. - )مكتبة األطفال واليافعني ؛ 1( 

إيداع قانوين 193 / 2012. - ردمك 978-9938-9514-0-0 ) مسفر ( : 6،500 د.ت. 

 A-8-216474 / A-8-216475 رقم الرتفيف

]545[ صالح باشا، وداد 

مجموعة قصصية ]نص مطبوع[ / وداد صالح باشا ؛ رسوم الهادي مفتاح ؛ إعداد وتصميم عفيف عثامن. - املنستري 

: الرباق للنرش، 2011. - 71 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 29 سم. - )الدرب املنري( 

إيداع قانوين 357 / 2010. - ردمك 978-9973-089-72-4 ) مسفر ( : 4،800 د. ت. 

 A-4-11767 / A-4-11768 رقم الرتفيف

]546[ عبد السالم، نجيب 

نحولة العسولة تسعف الطفولة ]نص مطبوع[ / نجيب عبد السالم. - تونس : الجمهورية للنرش، 2011. - 46 ص. : 

رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )املطالعة الرصينة( 

إيداع قانوين 314 / 2012. - ردمك 978-9938-9500-9-0 978 ) مسفر (

 A-Br-22547 / A-Br-22548 رقم الرتفيف

]547[ العيايش، صالح الدين 

؛ رسوم  العابد  ؛ ترجمة محمد  العيايش  الدين  الزواج ]نص مطبوع[ / صالح  الخنفساء ترغب يف  اآلنسة دنفوسة 

إليزابات القالف. - سوسة: إيريس، 2011. - 30 ص. : رسوم، غالف مصور ملون؛ 25سم. - )حكايات من املغرب 

العريب . سلسلة صالح الدين للشباب (

إيداع قانوين 239 / 2012. - ردمك 978-9973-083-13-5 ) مسفر ( : 9 د. ت. 

 A-Br-22505 / A-Br-22506 رقم الرتفيف
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]548[ العيايش، صالح الدين
جحا والفأران ]نص مطبوع[ / صالح الدين العيايش ؛ ترجمة محمد العابد ؛ رسوم إليزابات القالف. - سوسة : إيريس، 
2011. - 28 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 25 سم. - )صالح الدين للشباب . حكايات من املغرب العريب( 

إيداع قانوين 351 / 2012. - ردمك 978-9973-083-19-7 ) مسفر ( : 9 د. ت. 
 A-Br-22632 / A-Br-22633 رقم الرتفيف

]549[ العيايش، صالح الدين 
حكاية غريبة ]نص مطبوع[ / صالح الدين العيايش ؛ ترجمة محمد العابد ؛ رسوم إليزابات القالف. - سوسة : إيريس، 
2011. - 27 ص. : رسوم، غالف مصور ملون؛ 25 سم. . - )حكايات من املغرب العريب . سلسلة صالح الدين للشباب( 

إيداع قانوين 273 / 2012. - ردمك 978-9973-083-34-0 ) مسفر ( : 9 د. ت. 
 A-Br-22543 / A-Br-22544 رقم الرتفيف

]550[ العيايش، صالح الدين 
العابد ؛ رسوم  ؛ ترجمة محمد  العيايش  النهر ]نص مطبوع[ / صالح الدين  السيدة دنفوسة الخنفساء سقطت يف 
إليزابات القالف. - سوسة: إيريس، 2011. - 27 ص. : رسوم، غالف مصور ملون؛ 25سم. . - ) حكايات من املغرب 

العريب . سلسلة صالح الدين للشباب( 
إيداع قانوين 241 / 2012. - ردمك 978-9973-083-22-7 ) مسفر ( : 9 د. ت. 

 A-Br-22509 / A-Br-22510 رقم الرتفيف

]551[ العيايش، صالح الدين 
السيدة دنفوسة الخنفساء يف خطر ]نص مطبوع[ / صالح الدين العيايش ؛ ترجمة محمد العابد ؛ رسوم إليزابات 
القالف. - سوسة : إيـريس، 2011. - 27 ص. : رسوم، غالف مصور ملون؛ 25 سم. - )حكايات من املغرب العريب . 

سلسلة صالح الدين للشباب (
إيداع قانوين 269 / 2012. - ردمك 978-9973-083-16-6 ) مسفر ( : 9 د. ت. 

 A-Br-22535 / A-Br-22536 رقم الرتفيف

]552[ العيايش، صالح الدين 
سييس الفأرة الصغرية ]نص مطبوع[ : أجمل جميالت الكون / صالح الدين العيايش؛ ترجمة محمد العابد؛ رسوم 
إليزابات القالف. - سوسة : إيريس، 2011. - 27 ص. : رسوم، غالف مصور ملون؛ 25سم. - )حكايات كونية . سلسلة 

صالح الدين للشباب( 
إيداع قانوين 242 / 2012. - ردمك 978-9973-083-31-9 ) مسفر ( : 9 د. ت. 

 A-Br-22511 / A-Br-22512 رقم الرتفيف

]553[ العيايش، صالح الدين 
 : - سوسة  القالف.  إليزابات  ؛ رسوم  العابد  ؛ ترجمة محمد  العيايش  الدين  / صالح  والغول ]نص مطبوع[  عائشة 
إيريس، 2011. - 27 ص. : رسوم، غالف مصور ملون؛ 25 سم. - )حكايات من املغرب العريب . سلسلة صالح الدين 

للشباب (
إيداع قانوين 270 / 2012. - ردمك 978-9973-083-00-5 ) مسفر ( : 9 د. ت. 

 A-Br-22539 / A-Br-22540 رقم الرتفيف

]554[ العيايش، صالح الدين 
الغول والبنات السبع ]نص مطبوع[ / صالح الدين العيايش ؛ ترجمة محمد العابد ؛ رسوم إليزابات القالف. - سوسة 
: إيريس، 2011. - 27 ص. : رسوم، غالف مصور ملون؛ 25 سم. - )حكايات من املغرب العريب . سلسلة صالح الدين 

للشباب( 
إيداع قانوين 272 / 2012. - ردمك 978-9973-083-25-8 ) مسفر ( : 9 د. ت. 

 A-Br-22537 / A-Br-22538 رقم الرتفيف
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]555[ العيايش، صالح الدين 
هدية عيد امليالد ]نص مطبوع[ / صالح الدين العيايش ؛ ترجمة محمد العابد ؛ رسوم إليزابات القالف. - سوسة : 
إيريس ، 2011. - 27 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 25 سم. . - )حكايات كونية . سلسلة صالح الدين للشباب( 

إيداع قانوين 271 / 2012. - ردمك 978-9973-083-09-8 ) مسفر ( : 9 د. ت. 
 A-Br-22541 / A-Br-22542 رقم الرتفيف

]556[ العيايش، صالح الدين 
 : القالف. - سوسة  إليزابات  ؛ رسوم  العابد  ؛ ترجمة محمد  العيايش  الدين  الهدهد والفيل ]نص مطبوع[ / صالح 
إيريس، 2011. - 18 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 25 سم. - )من روائع األدب العريب . سلسلة صالح الدين 

للشباب( 
إيداع قانوين 240 / 2012. - ردمك 978-9973-083-28-9 ) مسفر ( : 9 د. ت. 

 A-8-Br-22507 / A-8-Br-22508 رقم الرتفيف

]557[ القراطي، بوراوي 
األمري والنساء ]نص مطبوع[ : مجموعة قصص / بوراوي القراطي. - تونس : رشكة املنى، 2012 )صفاقس : مطبعة 

التسفري الفني(. - 68 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 
إيداع قانوين 122 / 2012. - ردمك 978-9973-01-027-8 ) مسفر ( : 3،500 د. ت. 

 A-8-216166 / A-8-216167 رقم الرتفيف

]558[ القروي، رضا 
عبادة الشمس ]نص مطبوع[ / رضا القروي ؛ تصميم أسامء سليامن حمودة. - صفاقس : دار يرس ، 2012 ) صفاقس 

: سوجيك(. - 12 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )درر وعرب( 
إيداع قانوين 507 / 2012. - ردمك 978-9938-823-13-4 ) مسفر ( : 1 د. ت. 

 A-Br-22763 / A-Br-22764 رقم الرتفيف

]559[ نونو تخاف من الطبيب ]نص مطبوع[ / رسوم أحمد بركية. - صفــاقس : كتايب للنرش، 2012.- 12 ص. : رسوم 
ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 597 / 2012. - ردمك 978-9973-64-071-0 ) مسفر (
 A-Br-22861 / A-Br-22862 رقم الرتفيف

]560[ نونو تخاف من الطبيب ]نص مطبوع[ = Nounou a peur du toubib / رسوم أحمد بركية. - صفاقس : 
كتايب للنرش، 2012. - 12 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون؛ 21 سم. 

نص عريب-فرنيس 
إيداع قانوين 598 / 2012. - ردمك 978-9973-64-117-5 ) مسفر (

 A-Br-22853 / A-Br-22854 رقم الرتفيف

]561[ نونو تخاف من املاء ]نص مطبوع[ / رسوم أحمد بركية. - صفاقس: كتايب للنرش، 2012. - 12ص.: رسوم ملونة، 
غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 595 / 2012. - ردمك 978-9973-64-070-3 ) مسفر (
 A-Br-22849 / A-Br-22850 رقم الرتفيف

]562[ نونو تخاف من املاء ]نص مطبوع[ = Nounou a peur de l›eau / رسوم أحمد بركية. - صفاقس : كتايب 
للنرش، 2012. - 12 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

نص عريب-فرنيس 
إيداع قانوين 596 / 2012. - ردمك 978-9973-64-113-7 ) مسفر (

 A-Br-22867 / A-Br-22868 رقم الرتفيف
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]563[ نونو يف حرج ]نص مطبوع[ / رسوم أحمد بركية. - صفاقس : كتايب للنرش، 2012. - 12 ص. : رسوم ملونة، 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم.

إيداع قانوين 599 / 2012. - ردمك 978-9973-64-072-7 ) مسفر (

 A-Br-22865 / A-Br-22866 رقم الرتفيف

]564[ نونو يف حرج ]نص مطبوع[ = Nounou a honte / رسوم أحمد بركية. - صفاقس : كتايب للنرش، 2012. - 12 

ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

نص عريب-فرنيس 

إيداع قانوين 600 / 2012. - ردمك 978-9973-64-116-1 ) مسفر (

 A-Br-22851 / A-Br-22852 رقم الرتفيف

]565[ نونو ال تريد النوم ]نص مطبوع[ = Nounou ne veut pas dormir / رسوم أحمد بركية. - صفاقس : كتايب 

للنرش، 2012. - 12 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

نص عريب-فرنيس 

إيداع قانوين 604 / 2012. - ردمك 978-9973-64-114-4 ) مسفر (

 A-Br-22859 / A-Br-22860 رقم الرتفيف

]566[ نونو ال تريد النوم ]نص مطبوع[ / رسوم أحمد بركية. - صفاقس : كتايب للنرش، 2012. - 12 ص.: رسوم ملونة، 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 603 / 2012. - ردمك 978-9973-64-069-7 ) مسفر (

 A-Br-22857 / A-Br-22858 رقم الرتفيف

]567[ نونو واليوم األول يف الروضة ]نص مطبوع[ / رسوم أحمد بركية. - صفـــاقس : كتايب للنرش، 2012. - 12 ص. 

: رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 601 / 2012. - ردمك 978-9973-64-068-0 ) مسفر (

 A-Br-22855 / A-Br-22856 رقم الرتفيف

]568[ نونو واليوم األول يف الروضة ]نص مطبوع[ = Nounou et som premier jour à l›école / رسوم أحمد 

بركية. - صفاقس : كتايب للنرش، 2012. - 12 ص. : رسوم ملونة، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

نص عريب-فرنيس 

إيداع قانوين 602 / 2012. - ردمك 978-9973-64-115-1 ) مسفر (

 A-Br-22863 / A-Br-22864 رقم الرتفيف

]569[ الهاممي، امليك 

مملكة األشياء الصغرى ]نص مطبوع[ : أناشيد لألطفال تستجيب لفئات عمرية متنوعة / امليك الهاممي. - تونس : 

امليك الهاممي، 2011 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 47 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 

21 سم. 

إيداع قانوين 308 / 2012. - ردمك 978-9973-02-456-5 ) مسفر ( : 5،500 د.ت. 

A-Br-22557 / A-Br-22558 رقم الرتفيف
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809.8 التاريخ والنقد األديب

]570[ ابن عامر، محسن 

الحكاية املثلية ]نص مطبوع[ : يف مرزبان نامه برتجمة ابن عربشاه / محسن بن عامر ؛ تقديم محمد بن محمد 

الخبو. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 316 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم . - )إضاءات ؛ 3( 

إيداع قانوين 1004 / 2012. - ردمك 978-9938-839-45-6 ) مسفر ( : 12 د. ت. 

ابن عربشاه ، أحمد بن محمد . مرزبان نامه -- دراسة ونقد 

األدب الكالسييك -- حكايات 

 A-8-219267 / A-8-219268 رقم الرتفيف

]571[ ابن عبد الله، عيل 

مقاصد نقد أيب متام واملتنبي ]نص مطبوع[ / عيل بن عبد الله. - املنستري : الرباق للنرش، 2012. - 478 ص. : غالف 

ملون ؛ 20 سم. 

إيداع قانوين 47 / 2012. - ردمك 978-9973-089-94-6 ) مسفر ( : 12 د.ت. 

املتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسني )303هـ353- هـ( -- دراسة ونقد 

أبو متام ، حبيب بن أوس الطايئ )231-188 هـ( -- دراسة ونقد 

الشعر العريب القديم -- تاريخ ونقد 

 A-12-26570 / A-12-26569 رقم الرتفيف

]572[ ابن عمر، مختار 

محمد العريبي قصاصا ]نص مطبوع[ : دراسة نقدية / مختار بن عمر. - املنستري : الرباق للنرش، ]2012[. - 145 ص. 

: غالف مصور ملون ؛ 20 سم. 

إيداع قانوين 345 / 2012. - ردمك 978-9938-857-05-4 ) مسفر ( : 10 د.ت. 

العريبي ، محمد - 1911م1946-م -- دراسة ونقد 

القصة القصرية -- تونس -- تاريخ ونقد 

 A-8-217160 / A-8-217161 رقم الرتفيف

]573[ احفيظة، عيل مولود الطاهر 

سبيل الوصول لرياض العقول ]نص مطبوع[ / عيل مولود الطاهر احفيظة. - تونس : عيل مولود الطاهر احفيظة، 

2011. - 2 ج. )314،321 ص.( : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 97 / 2012. - ردمك 978-9973-02-764-1 ) ج. 1 (: 15 د.ت )الجزء(.

- ردمك 978-9973-02-465-8 ) ج. 2( 

احفيظة ، عيل مولود الطاهر . رياض العقول -- رشح 

الشعر الصويف -- رشح 

 A-8-216080 / A-8-216081 رقم الرتفيف

]574[ األخرض، فاطمة 

خصائص األسلوب يف أدب املسعدي ]نص مطبوع[ / فاطمة األخرض ؛ تقديم توفيق بكار. - ط. 2. - منوبة : مركز 

النرش الجامعي، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 205 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 832 / 2012. - ردمك 978-9973-37-721-0 ) مسفر ( : 12 د. ت. 

املسعدي، محمود )1911م2004-( . حدث أبوهريرة قال... -- دراسة ونقد 

األدب العريب -- تونس -- العرص الحديث-- تاريخ ونقد 

 A-8-218599 / A-8-218600 رقم الرتفيف
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]575[ البدري، سامي 

أراجيح من مدائن الحلم ]نص مطبوع[ / سامي البدري. - املنستري : الرباق للنرش، 2011. - 157 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 20 سم. 

إيداع قانوين 20 / 2012. - ردمك 978-9973-089-97-7 ) مسفر ( : 10 د. ت. 

ابن فضيلة ، فاطمة -- دراسة ونقد -- رواية 

رواه عاشقان -- دراسة ونقد 

 A-12-26575 / A-12-26576 رقم الرتفيف

]576[ بودية، محرز بن يوسف 

قراءات يف عتبات الكتاب ]نص مطبوع[ / محرز بن يوسف بودية. - منوبة : كلية اآلداب والعلوم واإلنسانيات مبنوبة، 

2012 )تونس : املطبعة الرسمية(. - 258 ص.: غالف مصور ملون؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 824 / 2012. - ردمك 978-9973-085-20-7 ) مسفر ( : 15 د. ت. 

الكتب -- دراسة 

الرسائل األدبية -- دراسة 

A-8-218592 / A-8-218591 رقم الرتفيف

]577[ بوزيان، صالح 

قلم من الكويت ]نص مطبوع[ : دراسة ألعامل األديب الدكتور فهد سامل الراشد / صالح بوزيان ؛ تصميم نادية جراد. 

- تونس : صالح بوزيان، 2012 ) القريوان : مطبعة النرص(. - 96 ص. : غالف مصور ملون، صور فوتوغرافية ؛ 22 سم 

. - )سلسلة كتب ثقافية تعنى بإصدارات األديب الدكتور فهد سامل الراشد ؛ 1( 

إيداع قانوين 138 / 2012. - ردمك 978-9973-02-864-8 ) مسفر ( : 8 د. ت. 

الراشد ، فهد سامل -- تراجم 

األدباء الكويتيون -- تراجم 

 A-8-216174 / A-8-216175 رقم الرتفيف

]578[ بوعزة، محمد 

حوارية الخطاب الروايئ من باختني إىل ما بعد باختني ]نص مطبوع[ / محمد بوعزة ؛ تقديم محمد الدغموين. - 

صفاقس : دار أمل للنرش، 2012 ) صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 133 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 386 / 2012. - ردمك 978-938-837-09-4 ) مسفر ( : 5 د. ت. 

القصة -- تاريخ ونقد 

 A-8-217130 / A-8-217131 رقم الرتفيف

]579[ التومي، محمد 

يف الوزن والتوازن ]نص مطبوع[ : دراسة مصطلحية يف الرتاث النقدي / محمد التومي. - تونس : الدار التونسية 

للكتــاب، 2012. - 123 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم . - )مساءالت( 

بيبليوغرافيا ص. 165-171 

إيداع قانوين 1003 / 2012. - ردمك 978-9938-839-47-0 ) مسفر ( : 9 د. ت. 

النقد األديب -- مصطلحات 

 A-8-219269 / A-8-219270 رقم الرتفيف
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]580[ التومي، محمد 

املصطلح النقدي يف كتاب الوساطة للقايض الجرجاين ]نص مطبوع[ : دراسة يف العالقة بني التصور والعالمة / محمد 

التومي. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012 ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 171 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم 

. - )مساءالت( 

بيبليوغرافيا ص. 165-171 

إيداع قانوين 534 / 2012. - ردمك 978-9938-839-33-3 ) مسفر ( : 10 د.ت. 

الجرجاين، القايض أبو الحسن عيل بن عبد العزيز . كتاب الوساطة -- دراسة ونقد

النقد األديب -- مصطلحات 

 A-8-217598 / A-8-217599 رقم الرتفيف

]581[ جمعة، عدالن 

املنفى ومشكلة الهوية يف تجربة إدوارد سعيد الفكرية ]نص مطبوع[ / عـدالن جمعة. - املنستري : الرباق للنرش، 

2011. - 268 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم. 

إيداع قانوين 6 / 2012. - ردمك 978-9973-089-64-9 ) مسفر ( : 12 د. ت. 

سعيد، إدوارد )2006-1935( -- دراسة ونقد 

 A-12-26577 / A-12-26578 رقم الرتفيف

]582[ الحليوي، محمد

محمد الحليوي : األعامل الكاملة ؛ تحقيق منصف الجزار، فتحي القاسمي. - تونس : بيت الحكمة، 2012 : مطبعة 

وفاء. - 3 مج. )1454ص. ( ؛ 24 سم. 

ج. 1 الكتب املنشورة ج. 2 الكتب املنشورة ج. 3 املقاالت والدراسات املنشورة واآلثار املخطوطة إيداع قانوين 392 

/ 2012. - ردمك 978-9973-49-132-9 ) ج. 1 (: 98 د. ت. 

) الجزء(.- 978-9973-49-133-6 )ج.2(.- ردمك 978-9973-49-133-3 )ج.3( 

الحليوي ، محمد )1978-1907( -- األعامل الكاملة 

 A-8-217141 / A-8-217140 رقم الرتفيف

]583[ حامد، فوزية 

حرب الذاكرة ]نص مطبوع[ : قراءة نقدية يف نصوص رسدية / فوزية حامد. - املنستري : الرباق للنرش، 2011. - 117 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 19 سم. 

إيداع قانوين 132 / 2012. - ردمك 978-9973-089-91-5 ) مسفر ( : 8 د. ت. 

األدب العريب -- تاريخ ونقد 

الرسد األديب )أدب عريب( -- تاريخ ونقد 

 A-12-26595 / A-12-26596 رقم الرتفيف

]584[ الخطاب، أحمد بن محمد 

رشح القصائد التسع املشهورات ]نص مطبوع[ / أحمد بن محمد الخطاب. - تونس : مجمع البرتاء للنرش، 2011 ) 

تونس : الرشكة التونسية لفنون الرسم(. - 456 ص.: غالف ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 609 / 2012. - ردمك 978-9938-816-17-4 ) مسفر ( : 28 د. ت. 

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد . رشح القصائد التسع املشهورات 

الشعر العريب -- العرص الجاهيل -- رشح 

 A-8-217738 / A-8-217739 رقم الرتفيف
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]585[ الخلويص، صفاء بن حمزة 
تاريخ األدب العبايس ]نص مطبوع[ / صفاء بن حمزة الخلويص .- تونس : مجمع البرتاء للنرش، 2011 ) تــونس : 

الرشكة التونسية لفنون الرسم(. - 391 ص. : غالف ملون ؛ 23 سم.
إيداع قانوين 614 / 2012. - ردمك 978-9938-816-19-8 ) مسفر ( : 20 د. ت. 

األدب العريب -- تاريخ -- العرص العبايس 
 A-8-217728 / A-8-217729 رقم الرتفيف

]586[ خليفي، نزيهة 
البناء الفني ودالالته يف الرواية العربية الحديثة ]نص مطبوع[ / نزيهة خليفي. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 

2012. - 209 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم . - )إضاءات ؛ 1(
إيداع قانوين 558 / 2005. - ردمك 978-9938-839-31-9 )مسفر( : 10،500 د. ت. 

األدب العريب -- تاريخ ونقد 
 A-8-217608 / A-8-217609 رقم الرتفيف

]587[ الزريعي، عابد عبيد 
جامليات النموذج اإلنساين والسيايس يف األدب الشعبي الفلسطيني ]نص مطبوع[ / عابد عبيد الزريعي. - تونس : 

دار حنني، 2012 ) تونس : فن الطباعة(. - 226 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 973 / 2012. - ردمك 978-9973-9995-9-7 ) مسفر (

األدب الفلسطيني -- تاريخ ونقد 
األدب الشعبي -- فلسطني -- تاريخ ونقد 

 A-8-219095 / A-8-219096 رقم الرتفيف

]588[ الساملي، البشري 
الوازع الديني يف مقاومة االستبداد ]نص مطبوع[ / البشري الساملي. - تونس : ]البشري الساملي[، 2012 )تــــونس : 

رشكة فنون الرسم والنرش والصحافة(. - 213 ص. : غالف ملون؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 917 / 2012. - )مسفر( 

األدب العريب -- الثورات العربية-- تاريخ ونقد 
أدب املقاومة 

 A-8-218850 / A-8-218851 رقم الرتفيف

]589[ سعدالوي كحويل، زهرة 
أساطري الصحراء ونداء الحرية يف الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوين ]نص مطبوع[ / زهرة سعدالوي كحويل. - منوبة 

: مركز النرش الجامعي، 2012 ) بن عروس : املطبعة الرسمية(. - 701 ص.: غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 964 / 2012. - ردمك 978-9973-37-658-9 ) مسفر ( : 25 د. ت. 

الكوين ، إبراهيم -- دراسة ونقد
األدب العريب -- تاريخ ونقد -- العرص الحديث 

القصص العربية -- تاريخ ونقد -- العرص الحديث 
 A-8-219075 / A-8-219076 رقم الرتفيف

]590[ السعيدي، جميلة 
بنية النص يف شعر محمود درويش ]نص مطبوع[ / جميلة السعيدي. - تونس : جميلة السعيدي، 2012 ) تونس : 

فن الطباعة(. - 216 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 652 / 2012. - ردمك 978-9938-05-126-1 ) مسفر ( : 15 د. ت. 

درويش ، محمود - 1941-2008 م -- دراسة ونقد
الشعر العريب -- العرص الحديث -- تاريخ ونقد 

 A-8-217889 / A-8-217890 رقم الرتفيف
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]591[ الرشيطي، سليم 

قصة الخلق يف الرواية العربية ]نص مطبوع[ : بحث يف تلقي األسطورة اآلدمية / سليـــم الرشيطي. - تــونس : الدار 

التونسية للكتـــاب، 2012. - 160 ص. : غالف مصور وملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 1002 / 2011. - ردمك 978-9938-839-48-7 ) مسفر ( : 9 د. ت. 

األدب العريب -- تاريخ ونقد 

 A-8-219271 / A-8-219272 رقم الرتفيف

]592[ الصيد، مصطفى 

مصطفى صادق الرافعي شاعرا وناثرا بني الكالسيكية والرومنطقية ]نص مطبوع[ / مصطفى الصيد ؛ تقديم فاروق 

العمراين. - تونس : نريفانا : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتامعية، 2012 )تونس : توب للطباعة(. - 319 ص. 

: غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 928 / 2012. - ردمك 978-9973-855-51-0 ) نريفانا للنرش (: 12 د. ت. 

الرافعي، مصطفى صادق -- دراسة ونقد / األدب العريب -- تاريخ ونقد 

 A-8-219089 / A-8-219090 رقم الرتفيف

]593[ الطوييل، أحمد 

املرأة ملهمة األدباء والشعراء ]نص مطبوع[ / أحمد الطوييل ؛ صور عبد الله محرمي. - تونس : أحمد الطوييل، 2012 

)تونس : املطبعة الرسمية(. - 195 ص.: صور، غالف مصور ملون؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 591 / 2012. - ردمك 978-9973-02-960-7 ) مسفر ( : 12 د. ت. 

املرأة يف األدب 

 A-8-217703 / A-8-217702 رقم الرتفيف

]594[ عثامن، أمني 

فصول يف الرواية املغاربية ]نص مطبوع[ / أمني عثامن. - تـــونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 238 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 23 سم . - )إضاءات ؛ 2 / منصور قيسومة( 

إيداع قانوين 574 / 2012. - ردمك 978-9938-839-45-5 )مسفر( : 10،500 د. ت. 

القصة العربية -- املغرب العريب -- تاريخ ونقد 

 A-8-217528 / A-8-217529 رقم الرتفيف

]595[ القرقوري، فؤاد 

يف الكتابة وسلطة املراجع ]نص مطبوع[ : مقاربة إنشائية للنرث العريب الحديث من خــالل أدب جربان خليل جربان 

وأدب طه حسني / فؤاد القرقـــوري ؛ تقديم حامدي صمود. - تونس : مركز النرش الجامعي، 2012 ) بن عروس : 

املطبعة الرسمية(. - 623 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

هذا العمل يف األصل أطروحة دكتوراه دولة : منوبة : كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، 2008. 

إيداع قانوين 172 / 2012. - ردمك 978-9973-37-672-3 ) مسفر ( : 30 د. ت. 

جربان، جربان خليل )1931-1883( -- دراسة ونقد 

حسني، طه )1973-1889( -- دراسة ونقد 

األدب العريب -- تاريخ ونقد -- العرص الحديث 

 A-8-216438 / A-8-216439 رقم الرتفيف
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]596[ قوبعة، محمد 

الرومنطيقية ومنابع الحداثة يف الشعر العريب ]نص مطبوع[ : الرابطة القلمية أمنوذجا / محمد قوبعة .  - ط. 2. - 

منوبة : كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، 2011 ) بن عروس: املطبعة الرسمية(. - 625 ص. : غالف مصور وملون 

؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 102 / 2012. - ردمك 978-9973-936-25-6 ) مسفر (

الرومانتيكية يف األدب العريب -- تاريخ ونقد 

الشعر العريب -- املهجر -- تاريخ ونقد 

 A-8-216097 / A-8-216098 رقم الرتفيف

]597[ قيسومة، منصور 

حداثة الشعر العريب ]نص مطبوع[ : شعرية الحداثة / منصور قيسومة. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 

123 ص : غالف مصور مـلون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 211 / 2012. - ردمك 978-9938-839-27-2 ) مسفر ( : 8 د. ت. 

الشعر العريب -- تاريخ ونقد -- العرص الحديث 

 A-8-216410 / A-8-216411 رقم الرتفيف

]598[ كرو، أبو القاسم محمد 

املطــابع   : )صفــاقس   2012 للنرش،  دنيا   : صفاقس   - كرو.  محمد  أبوالقاسم   / مطبوع[  ]نص  الشايب  عن  دفاعا 

الجديدة بالجنوب(. - 296 ص. : صور، غالف مصور ملون؛ 23 سم . - )مكتبة الشايب؛3( 

إيداع قانوين 977 / 2012. - ردمك 978-9973-40-781-8 ) مسفر ( : 9،500 د. ت. 

الشايب، أبو القاسم )1934-1909( -- مقاالت

األدب العريب -- تونس -- تاريخ ونقد -- العرص الحديث 

 A-8-219101 / A-8-219102 رقم الرتفيف

]599[ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم العربية )2007 ؛ صفاقس( 

اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  العربية  ندوة قسم  أعامل   / ]نص مطبوع[  اإلسالمية  العربية  الثقافة  الجاحظ يف 

بصفـــاقس يوم 14-13-12 أفريل 2007 ؛ تنسيق عامر الحلواين. - صفاقس : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 2011 

) بن عروس : املطبعة الرسمية(. - 312 ص. ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 329 / 2012. - ردمك 978-9973-953-16-2 ) مسفر (

الجاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر -- 779م868- -- دراسة ونقد 

 A-8-216955 / A-8-216956 رقم الرتفيف

]600[ كمون، زهرة 

الشعري يف روايات أحالم مستغامني ]نص مطبوع[ / زهرة كمون ؛ تقديم محمد الباردي. - صفاقس : دار أمل للنرش، 

2012 )صفاقس: مطبعة التسفري الفني(. - 233 ص. ؛ غالف مصور ملون؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 385 / 2012. - ردمك 978-9938-837-08-7 ) مسفر ( : 10 د. ت. 

املستغامني، أحالم - روائية -- تاريخ ونقد

القصص العربية -- تاريخ ونقد 

 A-8-217122 / A-8-217123 رقم الرتفيف
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]601[ لوكام، سليمة 
 : تــــونس   ( دار سحر، 2012   : تــــونس   - لوكام.  / سليمة  روايات  قراءات يف   : ]نص مطبوع[  متون وهوامش 

املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 179 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 268 / 2012. - ردمك 978-9973-28-354-2 ) مسفر ( : 10 د. ت. 

األدب العريب -- تاريخ ونقد 
الرسد األديب )أدب عريب( -- تاريخ ونقد 

 A-8-216540 / A-8-216539 رقم الرتفيف

]602[ مرايا األحالم يف ابداع عمر بن سامل ]نص مطبوع[ / جامعي. - تونس : دار سحر، 2012. - 276 ص. : غالف 
مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 335 / 2012. - ردمك 978-9973-28-363-4 ) مسفر ( : 12 د. ت. 
ابن سامل، عمر ) 1932م-....( -- دراسة ونقد 

األدب العريب -- تونس -- العرص الحديث -- تاريخ ونقد 
 A-8-217154 / A-8-217155 رقم الرتفيف

]603[ من قضايا الكتابة عند املسعدي ]نص مطبوع[ : وقائع ندوة علمية باملنستري يوم 20 جانفي 2012 / تنظيم 
اللجنة الثقـــافية الجهوية.- املنستري : اللجنة الثقافية الجهوية باملنستري، 2012 )املنستري : مطبعة أريش رسفيس(. - 

184 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
هذا العمل مبناسبة االحتفاء مبائوية محمود املسعدي. 

إيداع قانوين 129 / 2012. - ردمك 978-9938-9914-0-6 ) مسفر (
املسعدي، محمود )2004-1911( -- دراسة ونقد -- ندوات 
األدب التونيس -- تاريخ ونقد -- العرص الحديث -- ندوات 

 A-8-216066 / A-8-216067 رقم الرتفيف

810 األدب العريب

]604[ بشري، زبيدة 
زبيدة بشري ]نص مطبوع[ : األعامل الكاملة / زبيدة بشري؛ تقديم نور الدين صمود. - صفاقس : دار محمد عيل 
الحــامي، 2012. - 352 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم . - )أمهات الكتب / وزارة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث (

إيداع قانوين 910 / 2012. - ردمك 978-9973-33-367-4 ) مسفر ( : 8،500 د. ت. 
بشري، زبيدة )2011-1938(-- األعامل الكاملة 

 A-8-218766 / A-8-218767 رقم الرتفيف

]605[ الدريدي الحسني، سامية 
أدب الحيوان عند العرب ]نص مطبوع[ : قص وحجاج / سامية الدريدي الحسني. - منوبة : مركز النرش الجامعي ؛ 

تونس : يوغرطة الدولية، 2012 ) تونس : أوربيس للطباعة(. - 154 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 256 / 2012. – ردمك 978-9973-893-18-5 )يوغرطة الدولية(. – ردمك 978-9973-37-699-2 )مركز 

النرش الجامعي(
األدب العريب -- قصص الحيوان -- أخبار وحكم 

 A-8-216556 / A-8-216555 رقم الرتفيف

]606[ رابطة اآلداب والفنون بالجريد )تونس(
 : تونس   - والفنون.  اآلداب  رابطة   / والدراسات  والقصة  الشعر  يف  الرابطة«  »باكورة   : مطبوع[  ]نص  مقابسات 

منشورات رابطة اآلداب والفنون، 2011 )توزر : رشكة يرسى للطباعة(. - 192 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 27 / 2012. – ردمك 978-9973-02-680-4 )مسفر( :8 د. ت 

األدب العريب -- تاريخ ونقد 
 A-8-215947 / A-8-215948 رقم الرتفيف
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]607[ الطوييل، أحمد 

الحب العذري ]نص مطبوع[ / أحمد الطوييل. - تونس : أحمد الطوييل، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش 

وتنمية فنون الرسم(. - 90 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 200 / 2012. – ردمك 978-9973-02-800-6 )مسفر( :10 د. ت 

الحب العذري 

 A-8-216482 / A-8-216483 رقم الرتفيف

]608[ قيسومة، منصور 

األدب الحميم يف النرث العريب الحديث ]نص مطبوع[ / منصور قيسومة. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 

190 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 202 / 2012. – ردمك 978-9938-839-26-5 )مسفر( :10.5 د. ت 

األدب العريب -- نظريات 

النرث العريب -- تاريخ ونقد 

 A-8-216394 / A-8-216395 رقم الرتفيف

 ]609[ املرزوقي، محمد 

األعامل الكاملة ]نص مطبوع[ / محمد املرزوقي ؛ تقديم رياض املرزوقي . القسم األول . معارك وأبطال. - صفـــاقس 

: دار محمد عيل الحامي، 2012. - 421 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 24 سم . - )أمهات الكتب / وزارة الثقافة 

واملحافظة عىل الرتاث( 

إيداع قانوين 883 / 2012. – ردمك 978-9973-33-368-1 )مسفر( :11 د.ت 

املرزوقي، محمد )1981-1916( -- املؤلفات الكاملة 

 A-8-218762 / A-8-218763 رقم الرتفيف

811 الشعر

]610[ ابن إبراهيم البوزيدي، مريم 

 : تـــــونس   ( عربية، 2012  نقوش   : تونس   - البوزيدي.  إبراهيم  بن  مريم   / : شعر  ]نص مطبوع[  سيول جارفة 

املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 142 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 469 / 2012. – ردمك 978-9938-07-005-7 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-217347 / A-8-217348 رقم الرتفيف

]611[ ابن جمعة، يرس 

حديقة ياسمني ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية / يرس بن جمعة ؛ تقديم الصغري أوالد أحمد. - تونس : األطلسية 

للنرش، 2012. - 118 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 120 / 2012. – ردمك 978-9973-47-108-6 )مسفر( :6 د.ت 

 A-8-216058 / A-8-216059 رقم الرتفيف

]612[ ابن حمودة، عبد الفتاح 

نزوال عند رغبة املطر ]نص مطبوع[ : كتاب شعري / عبد الفتاح بن حمودة. - تونس : منشورات كارم الرشيف، 2012 

)تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 212 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 656 / 2012. – ردمك 978-9938-802-39-9 )مسفر( :13 د.ت 

 A-8-217891 / A-8-217892 رقم الرتفيف
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]613[ ابن صالح، محمد 
قلوع : شعر ]نص مطبوع[ / محمد بن صالح. - تـــــونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 142 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم . - )مرافئ اإلبداع / فتحي النرصي( 
إيداع قانوين 990 / 2012. – ردمك 978-9938-839-51-7 )مسفر( :9 د.ت 

 A-8-219251 / A-8-219252 رقم الرتفيف

]614[ ابن عون مالخ، كوثر 
ربيع الوفاء ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية / كوثر بن عون مالخ ؛ تصميم الغالف مروان الحامدي، سنية املاجري. 

- تونس : كوثر بن عون مالخ، 2012 ) منوبة : فن الطباعة(. - 105 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 418 / 2012. – ردمك 978-9938-05-151-3 )مسفر(

 A-8-217320 / A-8-217321 رقم الرتفيف

]615[ ابن فضلة، الحبيب 
ينابيع الكالم ]نص مطبوع[ : شعر / الحبيب بن فضيلة. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 136 ص. : غالف 

مصور وملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 267 / 2012. – ردمك 978-9938-839-17-3 )مسفر( :8 د. ت. 

 A-12-26746 / A-12-26745 رقم الرتفيف

]616[ ابن محمود، فاطمة 
الوردة التي..ال أسميها ]نص مطبوع[ : شعر / فاطمة بن محمود. - تونس : فاطمة بن محمود، 2011 . ) تونس : 

مطبعة فن الطباعة(. - 62 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 72 / 2012. – ردمك 978-9973-02-401-5 )مسفر( :7 د. ت 

 A-8-214465 / A-8-214466 رقم الرتفيف

]617[ ابن نرص، منري 
إنها لغتي ]نص مطبوع[ : ديوان شعري / منري بن نرص ؛ تقديم فوزية العلوي. - ط. 2. - تونس : منري بن نرص، 

2012(. - 102 ص. : غالف مصور وملون ؛ 21 سم . - )شاعر املليون ؛ 4 (
إيداع قانوين 873 / 2012. – ردمك 978-9938-05-261-9 )مسفر( :10 د. ت 

 A-8-218848 / A-8-218849 رقم الرتفيف

]618[ أجراس ]نص مطبوع[ / تقديم سفيان السايس. - املنستري : دار سيبويه، 2007 )املنستري : املطبعة العرصية 
بالساحل(. - 87 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 388 / 2012. – ردمك 978-9973-965-55-4 )مسفر( :5،400 د.ت 
 A-8-216581 / A-8-216582 رقم الرتفيف

]619[ األخرش، أنيس 
إذا تقدم ]نص مطبوع[ : شعر / أنيس األخرش ؛ خط عبد القادر األخرش. - تونس : أنيس األخرش، 2011 )صفاقس 

: سوجيك(. - 106 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 82 / 2012. – ردمك 978-9973-02-739-9 )مسفر( :5 د.ت 

 A-8-216118 / A-8-216119 رقم الرتفيف

]620[ اإلسكندراين، سامي 
تعريف أركيولوجي ألغنية غنى فيها القصيد ]نص مطبوع[ / سامي اإلسكندراين. - املنستري : الرباق للنرش، 2011. - 

133 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 50 / 2012. – ردمك 978-9973-089-62-5 )مسفر( :8 د. ت 

 A-12-26567 / A-12-26568 رقم الرتفيف
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]621[ اصميدة، جليلة 
املغاربية   : )تونس  للنرش، 2008  إفريقية  دار   : تونس   - / جليلة اصميدة.  : شعر  أبيات محكامت ]نص مطبوع[ 

للطباعة وإشهار الكتاب(. - 77 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 189 / 2012. – ردمك 978-9973-077-03-5 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-216471 / A-8-216470 رقم الرتفيف

]622[ باباي، جالل 
املتأللئة برحيق الخزامى..وقصائد أخرى ]نص مطبوع[ / جالل باباي ؛ مراجعة محمد سعد برغل. - املنستري : دار 

الرباق، 2012. - 89 ص. : غالف مصور ملون ؛ 19 سم 
إيداع قانوين 358 / 2012. – ردمك 978-9938-857-01-6 )مسفر( :8 د.ت 

 A-12-26774 / A-12-26773 رقم الرتفيف
]623[ بادي، سهري 

حب ووطن ]نص مطبوع[ / سهري بادي. - تونس : سهري بادي، 2012 )صفاقس : دار نهى(. - 75 ص. : غالف مصور 
ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 929 / 2012. – ردمك 978-9938-05-371-5 )مسفر( :10 د. ت. 
 A-8-219105 / A-8-219106 رقم الرتفيف

]624[ الباصومي، شكري 
مراسم الكذب ]نص مطبوع[ : شعر / شكري الباصومي ؛ تقديم سليم دولة. - تـــونس : منشورات كارم الرشيف، 

2012 )تـــــونس : املغاربية للطباعة(. - 198 ص : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 841 / 2012. – ردمك 978-9938-802-32-0 )مسفر( :14 د.ت 

 A-8-218611 / A-8-218612 رقم الرتفيف

]625[ الرباري، عبد الحميد 
بدء الحياة ]نص مطبوع[ : شعر / عبد الحميد الرباري ؛ تصميم عادل التلييل. - تونس : عبد الحميد الرباري، 2012 

) تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 98 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 463 / 2012. – ردمك 978-9938-05-020-2 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-217341 / A-8-217342 رقم الرتفيف

]626[ بوزراعة الحمدي، بو بكر 
قمر يف قلبه جمر وماء ]نص مطبوع[ : نصوص شعرية / بو بكر بوزراعة الحمدي ؛ تقديم سامل املساهيل. - تونس : 

بو بكر بوزراعة الحمدي، 2012 )الكاف : رشكة الزريل للطباعة(.   - 115 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 586 / 2012. – ردمك 978-9938-05-147-6 )مسفر( :7 د. ت 

 A-8-217546 / A-8-217547 رقم الرتفيف

]627[ بوستة زيد، رجاء 
جنائز األورام يف رفعة األعالم ]نص مطبوع[ / رجاء بوستة زيد. - تونس : رجاء بوستة زيد، 2012 ) منوبة : فن 

الطباعة(. - 49 ص. : غالف مصور ملون ؛ 18 سم 
إيداع قانوين 605 / 2012. – ردمك 978-9938-05-208-4 )مسفر( :4.500 د.ت 

 A-Br-22918 / A-Br-22919 رقم الرتفيف

]628[ بوستة زيد، رجاء 
سمع الله ملن حمده ]نص مطبوع[ / رجاء بوستة زيد. - تونس : رجاء بوستة زيد، 2012 ) منوبة : فن الطباعة(. - 28 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 18 سم 
إيداع قانوين 606 / 2012. – ردمك 978-9938-05-209-1 )مسفر( :3.500 د.ت 

 A-Br-22920 / A-Br-22921 رقم الرتفيف
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]629[ البوغديري، طارق 
 ( البوغديـــــري، 2012  : طارق  تـــونس   - البوغديري.  / طارق  باقة شعرية   : الغياب ]نص مطبوع[  من صوف 

املهديـــة : الرشكة التونسية للف(. - 85 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 339 / 2012. – ردمك 978-9973-02-790-0 )مسفر( :6،500 د.ت 

 A-8-216754 / A-8-216755 رقم الرتفيف

]630[ الرتيك، عبد الجبار 
خيول الفتى الحامل ]نص مطبوع[ : شعر / عبد الجبار الرتيك. - تــــونس : داراملعايل للنرش، 2012  )تونس : الرشكة 

التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 131 ص. : غالف مصور ملون ؛ 22 سم 
إيداع قانوين 645 / 2012. – ردمك 978-9938-854-04-6 )مسفر( :8 د. ت. 

 A-8-217760 / A-8-217761 رقم الرتفيف

]631[ تيتش، كوثر 
كن : شعر ]نص مطبوع[ / كوثر تيتش ؛ رسوم نجا املهداوي. - تونس : كوثر تيتش، 2012 ) تونس : سنباكت(. - 111 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 33 سم 
إيداع قانوين 1009 / 2012. – )مسفر(

 A-Fol-933 / A-Fol-932 رقم الرتفيف

]632[ الجزيري، محمد الهادي 
العاشق ال من ينجده : شعر ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الجزيري. - تـــونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 

112 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )مرافئ اإلبداع / فتحي النرصي( 
إيداع قانوين 1005 / 2012. – ردمك 978-9938-839-49-4 )مسفر( :9 د.ت 

 A-8-219265 / A-8-219266 رقم الرتفيف

]633[ جليد، أحمد 
الثقايف  لإلنتاج  مآثر   : )توزر  أحمد جليد، 2012   : تونس   - أحمد جليد.   / ]نص مطبوع[  الشعراء  نفطة يف عيون 

الرقمي(. - 100 ص. : غالف ملون مصور ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 659 / 2012. – ردمك 978-9938-05-192-6 )مسفر( :7 د. ت 

 A-8-217903 / A-8-217904 رقم الرتفيف

]634[ الحاج، سعيدة 
كلامت منثورة ...من وحي الثورة ]نص مطبوع[ / سعيدة الحاج ؛ تقديم عبد الباقي خريف. - تـــــونس : سعيدة 

الحاج، 2011 ) تـونس : فن الطباعة(. - 63 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 12 / 2012. – ردمك 978-9973-02-724-5 )مسفر( :7 د.ت 

 A-8-215927 / A-8-215928 رقم الرتفيف

]635[ الحذيري، بسمة 
تراتيل ]نص مطبوع[ : شعر / بسمة الحذيري. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 153 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم . - )مرافئ ؛ 3 (
إيداع قانوين 321 / 2012. – ردمك 978-9938-839-20-3 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-217146 / A-8-217147 رقم الرتفيف

]636[ حسن حسني، ناجية 
مرايا الذاكرة ]نص مطبوع[ / ناجية حسن حسني ؛ تقديم كامل قداوين. - املنستري : الرباق للنرش، 2012(. - 108 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم. 
إيداع قانوين 390 / 2012. – ردمك 978-9938-857-00-9 )مسفر( :8 د.ت 

 A-12-26781 / A-12-26782 رقم الرتفيف
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]637[ حمدي، كامل 

بالد تعطرها الحرائق ]نص مطبوع[ : نصوص شعرية / كامل حمدي ؛ تقديم كامل الرحموين. - تونس : كامل حمدي، 

2012. - 103 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 328 / 2012. – ردمك 978-9973-02-994-2 )مسفر( :7 د.ت 

 A-8-217156 / A-8-217157 رقم الرتفيف

]638[ الحميدي، نزار 

بقايا نعاس ]نص مطبوع[ : شعر / نزار الحميدي. - تونس : مسكيلياين للنرش، 2012. - 95 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 21 سم 

إيداع قانوين 948 / 2012. – ردمك 1-17-833-9938-978

)مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-218789 / A-8-218788 رقم الرتفيف

]639[ خرضاوي، رضا 

من عمق الزمن هل أستطيع الصعود ]نص مطبوع[ / رضا خرضاوي. - تونس : رضا خرضاوي، 2012 )تونس : مطبعة 

قرطاج(. - 47 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 590 / 2012. - ردمك مسفر (: 5 د.ت 

 A-Br-22845 / A-Br-22846 رقم الرتفيف

]640[ خري الدين، عائشة 

وادي مجردة ]نص مطبوع[ : شعر / عائشة خري الدين. - تونس : عائشة خري الدين، 2011 )توزر : رشكة يرسى 

للطباعة(. - 257 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 1 / 2012. – ردمك 978-9973-02-679-8 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-215973 / A-8-215974 رقم الرتفيف

]641[ دانيال، هادي 

خريف من أجل حطايب السامء ]نص مطبوع[ : شعر / هادي دانيال ؛ تصميم الغالف عادل التلييل. - تونس : نقوش 

عربية، 2012. - 222 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 531 / 2012. – ردمك 978-9938-07-011-8 )مسفر( :12 د.ت 

 A-8-217612 / A-8-217613 رقم الرتفيف

]642[ دبش، مهى 

إمنا تنرصون بضعفائكم ]نص مطبوع[ : شعر / مهى دبش ؛ صورة الغالف محمد الصالح بوعزيزي. - تونس : مهى 

دبش، 2011 )سيدي بوزيد : دنيا برانت(. - 23 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 143 / 2012. – ردمك 978-9973-02-458-9 )مسفر( :3 د. ت 

 A-Br-21936 / A-Br-21935 رقم الرتفيف

]643[ الدردوري، عصام 

سيدة النساء ]نص مطبوع[ / عصام الدردوري ؛ تصميم الغالف حسني مصدق. - تونس : منشورات كارم الرشيف، 

2011 ) تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 90 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )السلسلة الشعرية(

إيداع قانوين 346 / 2012. – ردمك 978-9938-802-27-6 )مسفر( :8 د. ت 

 A-8-216746 / A-8-216747 رقم الرتفيف



ص.121

املحتــــوىالبيبليوغرافيا الوطنيّة التونسية - سنة  2012

]644[ الدروازي، محمد 
ربيع العرب ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية / محمد الدروازي. - الكاف : محمد الدروازي، 2012 )الكاف : رشكة 

الزريل للطباعة(. - 120 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 113 / 2012. – ردمك 978-9973-02-798-6 )مسفر( :7 د.ت. 

 A-8-216101 / A-8-216102 رقم الرتفيف

]645[ الدريدي، املنصف 
غضب الحروف ]نص مطبوع[ : نصوص شعرية / املنصف الدريدي. - تونس : املنصف الدريدي، 2012 ) الكاف : 

رشكة الزريل للطباعة(. - 75 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 543 / 2012. – ردمك 978-9938-05-148-3 )مسفر( :8 د. ت 

 A-8-217552 / A-8-217553 رقم الرتفيف

]646[ دغش، سليامن 
آخر املاء ]نص مطبوع[ : شعر / سليامن دغش. - املنستري : الثقافية للنرش، 2012. - 98 ص. : غالف مصور ملون ؛ 

20 سم 
إيداع قانوين 859 / 2012. – ردمك 978-9938-10-007-5 )مسفر( :8 د.ت 

 A-12-26995 / A-12-26996 رقم الرتفيف

]647[ دغش، سليامن 
أنا ]نص مطبوع[ : شعر / سليامن دغش. - املنستري : الثقافية للنرش، 2012. - 57 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 858 / 2012. – ردمك 978-9938-10-006-8 )مسفر( :8 د.ت 
 A-12-26993 / A-12-26994 رقم الرتفيف

]648[ دغش، سليامن 
جواز الحجر ]نص مطبوع[ : شعر / سليامن دغش. - املنستري : الثقافية للنرش، 2012. - 58 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 20 سم 
إيداع قانوين 857 / 2012. – ردمك 978-9938-10-005-1 )مسفر( :8 د.ت 

 A-12-26987 / A-12-26988 رقم الرتفيف

]649[ دغش، سليامن 
زمان املكان ]نص مطبوع[ : شعر/سليامن دغش. - املنستري : الثقافية للنرش، 2012. - 59 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 20 سم 
إيداع قانوين 852 / 2012. – ردمك 978-9938-10-004-4 )مسفر( :8 د.ت 

 A-12-26968 / A-12-26967 رقم الرتفيف

]650[ دغش، سليامن 
ظل الشمس ]نص مطبوع[ : شعر / سليامن دغش. - املنستري : الثقافية للنرش، 2012. - 72 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 20 سم 
إيداع قانوين 860 / 2012. – ردمك 978-9938-10-009-9 )مسفر( :8 د.ت 

 A-12-26999 / A-12-27000 رقم الرتفيف

]651[ دغش، سليامن 
عاصفة عىل رماد الذاكرة ]نص مطبوع[ : شعر / سليامن دغش. - املنستري : الثقافية للنرش، 2012(. - 59 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 921 / 2012. – ردمك 978-9938-10-000-6 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-218738 / A-8-218739 رقم الرتفيف
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]652[ دغش، سليامن 

عىل غيمتني ]نص مطبوع[ : شعر / سليامن دغش. - املنستري : الثقافية للنرش، 2012. - 66 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 20 سم 

إيداع قانوين 849 / 2012. – ردمك 978-9938-10-003-7 )مسفر( :8 د.ت 

 A-12-26989 / A-12-26990 رقم الرتفيف

]653[ دغش، سليامن 

ال خروج عن الدائرة ]نص مطبوع[ : شعر / سليامن دغش. - املنستري : الثقافية للنرش، 2012. - 72 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 850 / 2012. – ردمك 978-9938-10-008-2 )مسفر( :8 د.ت 

 A-12-26992 / A-12-26991 رقم الرتفيف

]654[ دغش، سليامن 

نهارية سليامن دغش ]نص مطبوع[ : قصيدة / سليامن دغش. - املنستري : الثقافية للنرش، 2012. - 73 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 845 / 2012. – ردمك 978-9938-10-002-0 )مسفر( :8 د.ت 

 A-12-26973 / A-12-26974 رقم الرتفيف

]655[ دغش، سليامن 

هويتي األرض ]نص مطبوع[ : شعر / سليامن دغش. - املنستري : الثقافية للنرش، 2012. - 89 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 851 / 2012. – ردمك 978-9938-10-001-3 )مسفر( :8 د.ت 

 A-12-26997 / A-12-26998 رقم الرتفيف

]656[ الدكايل، املنجي 

ديوان اختالجات ]نص مطبوع[ / املنجي الدكايل. - تونس : املنجي الدكايك، 2012 )املنستري : مطبعة الرباق(. - 151 

ص. : غالف مصور وملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 219 / 2012. – ردمك 978-9973-02-856-3 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-12-26740 / A-12-26739 رقم الرتفيف

]657[ دونان، ميشال 

تونس أم تونس ]نص مطبوع[ = Tunis ou Tunis / ميشال دونان ؛ ترجمة عزوز الجميل. - تـــــونس : برق للنرش، 

2012 ) تــونس : سنباكت(. - 55 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم 

نص عريب-فرنيس 

إيداع قانوين 379 / 2012. – ردمك 978-9938-9503-9-7 )مسفر( :6 د.ت 

 A-8-26771 / A-8-26772 رقم الرتفيف

]658[ دونان، ميشال 

كل يشء قيل ]نص مطبوع[ / ميشال دونان ؛ ترجمة عزوز الجميل. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 98 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم 

إيداع قانوين 657 / 2012. – ردمك 978-9938-839-53-1 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-217894 / A-8-217893 رقم الرتفيف
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]659[ رجب، سفيان 
كالربتقالة فوق مائدة الفقري ]نص مطبوع[ : شعر / سفيان رجب. - تونس : دار إفريقية للنرش، 2012. - 96 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 145 / 2012. – ردمك 978-9973-077-37-0 )مسفر( :8 د. ت 

 A-12-26676 / A-12-26677 رقم الرتفيف

]660[ الزبيدي، خدوج 
نحت عىل الوتني ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية / خدوج الزبيدي. - تـــــونس : خدوج الزبيدي، 2012 ) تـــوزر 

: مآثر لإلنتاج الثقايف الرقمي(. - 70 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 768 / 2012. – )مسفر(: 5 د.ت 

 A-12-26889 / A-12-26890 رقم الرتفيف

]661[ الزرقي، ساسية 
شمس منتصف الليل ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية / ساسية الزرقي. - تونس : ساسية الزرقي، 2011 )تونس : 

ميقابيب للطباعة(. - 124 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 32 / 2012. – ردمك 978-9938-842-02-9 )مسفر( :10 د. ت 

 A-8-215949 / A-8-215950 رقم الرتفيف

]662[ زرير، عبد الحكيم 
رحيق الكالم ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية بالعامية / عبد الحكيم زرير ؛ تصميــم محمد جوعو.   - تـــــونس : 

عبد الحميد الرباري، 2012(. - 173 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 557 / 2012. – ردمك 978-9938-05-066-0 )مسفر( :10 د.ت 

 A-8-217610 / A-8-217611 رقم الرتفيف

]663[ الزواري، عبد الحفيظ 
قصائد تناجي ظلها ]نص مطبوع[ / عبد الحفيظ الزواري ؛ تقديم محمد البدوي. - تـــــونس : عبد الحفيظ الزواري، 

2012 )املهدية : نوفا باك(. - 126 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 602 / 2012. – ردمك 978-9938-05-154-4 )مسفر( :10 د.ت

 A-8-217855 / A-8-217856 رقم الرتفيف

]664[ السايف، شاهني 
نهى   : ) صفاقس  السايف، 2011  : شاهني  تــونس   - السايف.  / شاهني  : شعر  مطبوع[  ]نص  الرتدد  وتر  حلم..عىل 

للطباعة(. - 108 ص. : غالف مصور ملون ؛ 19 سم 
إيداع قانوين 568 / 2012. – ردمك 978-9973-02-123-1 )مسفر( :7 د.ت 

 A-12-26823 / A-12-26824 رقم الرتفيف

]665[ الساملي، هادية الدجبي 
قالدة يف عنق الرياح ]نص مطبوع[ : شعر / هادية الساملي الدجبي. - تونس : األطلسية للنرش، 2012(. - 111 ص. 

: غالف مصور وملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 879 / 2012. – ردمك 978-9973-47-114-7 )مسفر( :6 د. ت 

 A-8-218824 / A-8-218825 رقم الرتفيف

]666[ سامي، نرص 
أغىل ما يف قلبي الوطن ]نص مطبوع[ / نرص سامي. - تونس : سامي نرص، 2012. - 57 ص. : غالف مصور ملون ؛ 

21 سم 
إيداع قانوين 958 / 2012. – ردمك 978-9938-05-396-8 )مسفر( :5 د.ت 

 A-8-219116 / A-8-219115 رقم الرتفيف
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]667[ سامي، نرص 
عربة لخيل األساطري ]نص مطبوع[ / نرص سامي. - املنستري : الرباق للنرش، 2012. - 146 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 20 سم 
إيداع قانوين 498 / 2012. – ردمك 978-9938-857-13-9 )مسفر( :10 د.ت 

 A-12-26825 / A-12-26826 رقم الرتفيف

]668[ سباتسياين، ماريا لويزا 
جان دارك ]نص مطبوع[ : شعر / ماريا لويزا سباتسياين ؛ ترجمة صالح محاميد ؛ صياغة نورالدين صمود . - تونس : 

ماريا لويزا سباتسياين، 2012 ) تونس : برميا(. - 134 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم
إيداع قانوين 191 / 2012. – ردمك 978-9973-02-792-4 )مسفر( :10 د.ت 

 A-8-216468 / A-8-216469 رقم الرتفيف

]669[ سحيمي، سمري 
بنفيس...لعينيك ]نص مطبوع[ = En moi...pour tes yeux / سمري سحيـــمي ؛ ترجمة عزيـــزة رحموين. - املنستري 

: البــراق للنرش، 2012. - 47-45 ص. : غالف مصور ملون ؛ 19 سم. 
إيداع قانوين 391 / 2012. – ردمك 978-9973-089-92-2 )مسفر( :7 د.ت 

 A-12-26783 / A-12-26784 رقم الرتفيف

]670[ السويس، الهادي 
: دار  الوهاب بوزقرو. - املنستري  ؛ تقديم عبد  الهادي السويس   / أنفاس يقظان ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية 

سيبويه، 2007 )املنستري : املطبعة العرصية بالساحل(. - 87 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 387 / 2012. – ردمك 978-9973-965-34-1 )مسفر( :5،650 د.ت 

 A-8-216583 / A-8-216584 رقم الرتفيف

]671[ السويح، عبد الواحد 
إرهاب ]نص مطبوع[ / عبد الواحد السويح. - املنستري : دار سيبويه، 2007 )املنستري : املطبعة العرصية بالســــاحل(. 

- 124 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 380 / 2012. – ردمك 978-9973-965-57-8 )مسفر( :7،400 د.ت 

 A-8-217118 / A-8-217119 رقم الرتفيف

]672[ شبيل، فتحي 
تجليات ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية / فتحي شبيل. - املنستري : دار الرباق، 2012. - 112 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 889 / 2012. – ردمك 978-9938-857-22-4 )مسفر( :10 د.ت 

 A-8-218800 / A-8-218801 رقم الرتفيف

]673[ شبيل، فتحي 
الحصاة والبحر أو )أغنيات الضحى( ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية / فتحي شبيل. - املنستري : دار سيبويه، 2007 

)املنستري : املطبعة العرصية بالساحل(. - 85 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 369 / 2012. – ردمك 978-9973-965-64-6 )مسفر( :6،400 د.ت 

 A-8-217136 / A-8-217137 رقم الرتفيف

]674[ شبيل، فتحي 
زيت القنديل ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية / فتحي شبيل. - املنستري : دار الرباق، 2012. - 145 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 375 / 2012. – ردمك 978-9938-857-06-1 )مسفر( :6 د.ت 

 A-12-26777 / A-12-26778 رقم الرتفيف
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]675[ الرشايطي، رياض 

نوافذ امللح ]نص مطبوع[ / رياض الرشايطي. - املنستري : الرباق للنرش، 2011. - 198 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 

سم. 

إيداع قانوين 48 / 2012. – ردمك 978-9973-089-98-4 )مسفر( :10 د. ت 

 A-12-26573 / A-12-26574 رقم الرتفيف

]676[ الرشيف الجاليص، عثامن 

أيها الطني تشكل ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية / عثامن الجاليص الرشيف ؛ صورة الغالف سعاد الشهيبي. - سليانة 

: دار سنابل، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 81 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 106 / 2012. - ردمك 978-9973-887-46-7 )مسفر( :5 د.ت. 

 A-8-216092 / A-8-216091 رقم الرتفيف

]677[ الرشيف، وليد 

توبة إبليس ]نص مطبوع[ : شعر / وليد الرشيف ؛ رسوم نزار الشعري. - تونس : منشورات كارم الرشيف، 2011 

)تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 90 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم 

إيداع قانوين 655 / 2012. – ردمك 978-9938-802-21-4 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-217895 / A-8-217894 رقم الرتفيف

]678[ الشياح، محمد الهادي 

ما تبيك معايا : شعر غنايئ ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الشياح. - املنستري : دار الرباق، 2012. - 97 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 992 / 2012. – ردمك 978-9973-098-65-6 )مسفر( :6.2 د.ت 

 A-8-219285 / A-8-219286 رقم الرتفيف

]679[ صمود، نور الدين 

نور الدين صمود شاعرا : إطاللة عىل إبداعاته الشعرية ]نص مطبوع[ : دراسة نقدية / إعداد وتقديم عبد الحفيظ 

الزواري. - تونس : عبد الحفيظ الزواري، 2012 )املهدية : نوفا بارك(. - 162 ص. : غالف مصور وملون، صور ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 600 / 2012. – ردمك 978-9938-05-169-8 )مسفر( :10 د. ت. 

صمود، نور الدين )1932 م-.....( -- تراجم وأعامل 

 A-12-26866 / A-12-26865 رقم الرتفيف

]680[ الصويل، نورالدين 

أنشودة الحرف ]نص مطبوع[ : شعر / نورالدين الصويل. - تونس : نورالدين الصويل، 2012 )تونس : أمربميار(. - 88 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 214 / 2012. – ردمك 978-9973-02-866-2 )مسفر( :7 د. ت. 

 A-8-216412 / A-8-216413 رقم الرتفيف

]681[ طاهر، ضحى 

دفاتر املاء ]نص مطبوع[ : شعر / ضحى طاهر. - تونس : ضحى طاهر، 2012 )سوسة : دار املعارف(. - 106 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 657 / 2012. – ردمك 978-9938-05-164-3 )مسفر( :8 د. ت. 

 A-8-217811 / A-8-217810 رقم الرتفيف
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]682[ طاهر، ليىل 

إحرتاقات عىل شاطئ الحياة ]نص مطبوع[ / ليىل طاهر. - تونس : ليىل طاهر، 2012 )قابس : مطبعة الخدمات 

الرسيعة(. - 84 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 791 / 2012. – ردمك 978-9973-04-026-8 )مسفر( :9.000 د. ت 

 A-8-218215 / A-8-218216 رقم الرتفيف

]683[ الطرودي، محمد بن صالح 

السالم والفرسان ]نص مطبوع[ / محمد بن صالح الطرودي. - تونس : محمد بن صالح الطرودي، 2012. - 120 ص. 

: غالف مصور وملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 834 / 2012. – ردمك 978-9938-05-265-7 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-218576 / A-8-218577 رقم الرتفيف

]684[ الطوصيل، سكينة 

لن أهزم ]نص مطبوع[ / سكينة الطوصيل ؛ تقديم عز الدين عزيزي. - تــونس : مجمع األطرش للكتاب املختص، 

2012(. - 88 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 624 / 2012. – ردمك 978-9938-858-26-6 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-217873 / A-8-217874 رقم الرتفيف

]685[ العبايس، أحمد 

صهيل الخيل ]نص مطبوع[ / أحمد العبايس. - تونس : أحمد العبايس، 2012 )قفصة : مطبعة قطيف(. - 104 ص. 

: غالف مصور وملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 812 / 2012. – ردمك 978-9938-05-273-2 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-218551 / A-8-218552 رقم الرتفيف

]686[ العبايس، عباس بن فرحات 

هذا هو الحب ]نص مطبوع[ / عباس بن فرحات العبايس. - تـــــونس : مجمع البرتاء للنرش، 2011 ) تــــونس : 

الرشكة التونسية لفنون الرسم(. - 304 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 607 / 2012. – ردمك 978-9938-816-16-7 )مسفر( :20 د. ت. 

 A-8-217732 / A-8-217733 رقم الرتفيف

]687[ عبيد، سوف 

حارق البحر ]نص مطبوع[ : شعر / سوف عبيد. - املنستري : الرباق للنرش، 2012 . - 94 ص. : غالف مصور ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 856 / 2012. – ردمك 978-9938-857-23-1 )مسفر( :10 د.ت 

 A-12-26985 / A-12-26986 رقم الرتفيف

]688[ العبيدي، صالح 

حب وحرب ]نص مطبوع[ : شعر / صالح العبيدي ؛ التصميم الفني للغالف حسام القروايش. - تونس : دار إفريقية 

للنرش، 2012 . ) تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 2 ج. ) -82 85 ص.( : غالف مصور ملون 

؛ 20 سم 

إيداع قانوين 131 / 2012. – ردمك 978-9973-077-31-8 ) ج. 1 (: 7 د.ت. - ردمك 978-9973-077-32-5 ) ج. 

2 (: 7 د.ت. 

 A-12-26587 / A-12-26588 رقم الرتفيف
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]689[ العبيدي، صالح 
فتش عن وطن ]نص مطبوع[ : شعر / صالح العبيدي ؛ التصميم الفني للغالف حسام القروايش. - تونس : دار إفرقية 
للنرش، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 102 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 90 / 2012. – ردمك 978-9973-077-33-2 )مسفر( :7 د.ت. 
 A-12-26591 / A-12-26592 رقم الرتفيف

]690[ عثامن، أمني 
خيول الضباب ]نص مطبوع[ : شعر / أمني عثامن. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 152 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم . - )مرافئ ؛ 4(
إيداع قانوين 563 / 2012. – ردمك 978-9938-839-38-8 )مسفر( :9 د.ت 

 A-8-217580 / A-8-217581 رقم الرتفيف

]691[ العثامن، مهدي 
عاطل عن العشق ]نص مطبوع[ : شعر / مهدي العثامن. - املنستري : دار سيبويه، 2007 )املنستري : املطبعة العرصية 

بالســاحل(. - 125 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 364 / 2012. – ردمك 978-9973-965-51-6 )مسفر( :7،400 د.ت 

 A-8-216585 / A-8-216586 رقم الرتفيف

]692[ العرفاوي، بحري 
ال تنسوا ]نص مطبوع[ : شعر / بحري العرفاوي ؛ التصميم الداخيل عادل التلييل. - تونس : دار املعايل للنرش، 2012 

)تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 167 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 140 / 2012. – ردمك 978-9938-854-00-8 )مسفر( :12 د. ت 

 A-8-216170 / A-8-216171 رقم الرتفيف

]693[ العرفاوي، بحري 
النزيف ]نص مطبوع[ : شعر / بحري العرفاوي ؛ التصميم الداخيل عادل التلييل. - ط. 3. - تونس : دار املعايل للنرش، 

2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 72 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 80 / 2012. – ردمك 978-9938-854-01-5 )مسفر( :7 د.ت. 

 A-8-216156 / A-8-216157 رقم الرتفيف

]694[ العلوي، فوزية 
حرة... ]نص مطبوع[ : شعر / فوزية العلوي. - تونس : دار سحر، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة(. - 151 ص. : 

غالف ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 628 / 2012. – ردمك 978-9973-28-361-0 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-217714 / A-8-217715 رقم الرتفيف

]695[ عليمي، عبد القادر 
 : )تـــــونس  : دار سحر، 2012  تـــونس  القادر عليمي. -  ياسمني أكرث...خيبات أقل ]نص مطبوع[ : شعر / عبد 

املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 92 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 421 / 2012. – ردمك 978-9973-28-364-1 )مسفر( :6 د.ت 

 A-8-217318 / A-8-217319 رقم الرتفيف

]696[ عامميي، جامل 
أجنحة ملدى الفجر ]نص مطبوع[ : مكاشفات شعرية / جامل عامميي. - تـــــونس : جمـال عامميي، 2012 ) قفصة 

: مطبعة شوقـــــي قطيف(. - 117 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 323 / 2012. – ردمك 978-9973-02-958-4 )مسفر( :7 د.ت 

 A-8-217150 / A-8-217151 رقم الرتفيف
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]697[ عمر، حمزة 
ذهب الزمان الضائع ]نص مطبوع[ / حمزة عمر. - تونس : تواصل للنرش، 2012. - 79 ص. : غالف مصور ملون ؛ 

21 سم . - )عيون الشباب( 
إيداع قانوين 931 / 2012. – ردمك 978-9938-9518-0-6 )مسفر( :6 د. ت. 

 A-8-219107 / A-8-219108 رقم الرتفيف

]698[ العيني، املنذر 
إنشقاق ال مريئ ]نص مطبوع[ : شعر / املنذر العيني. - املنستري : الرباق للنرش، 2011. - 153 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 20 سم. 
إيداع قانوين 15 / 2012. – ردمك 978-9973-089-96-0 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-215902 / A-8-215903 رقم الرتفيف

]699[ غامني، محمود 
جداريات لحب الوطن والثورة ]نص مطبوع[ : شعر / محمود غامني. - تونس : محمود غامني، 2012 ) صفاقس : 

دار نهى(. - 116 ص. : غالف ملون مصور ؛ 19 سم 
إيداع قانوين 783 / 2012. – ردمك 978-9938-05-152-0 )مسفر( :8 د.ت 

 A-12-26895 / A-12-26896 رقم الرتفيف

]700[ الفرزيط، صالح 
رحلة األوجاع واإلبداع ]نص مطبوع[ / صالح الفرزيط ؛ إعداد وتقديم جعفر العلوي. - تــــونس : صالح الفرزيط، 

2012 ) تونس : فن الطباعة(. - 122 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 322 / 2012. – ردمك 978-9973-02-840-2 )مسفر( :10 د.ت 

 A-8-217144 / A-8-217145 رقم الرتفيف

]701[ فروج، املولدي 
أول الغيث ندى ]نص مطبوع[ / املولدي فروج. - تونس : املولدي فروج، 2012. - 485 ص. : غالف ملون ؛ 23 سم 

إيداع قانوين 894 / 2012. – ردمك 978-9938-05-059-2 )مسفر( 
 A-8-218811 / A-8-218810 رقم الرتفيف

]702[ فروج، املولدي 
يف انتظار عاصفة أخرى ]نص مطبوع[ / املولدي فروج. - تونس : الدار التونسية للنرش، 2012. - 100 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 545 / 2012. – ردمك 978-9938-839-30-2 )مسفر( :9 د. ت 

 A-8-217536 / A-8-217537 رقم الرتفيف

]703[ الفريخة، سهيلة 
للوطن أغنية : شعر ]نص مطبوع[ / سهيلة الفريخة ؛ تقديم ماهر دربال. - تــــونس : سهيلة الفريخة، 2012 ) 

صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 99 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 991 / 2012. – ردمك 978-9973-05-321-0 )مسفر( :6 د.ت 

 A-8-219284 / A-8-219283 رقم الرتفيف

]704[ القرمازي، املهدي 
سامح يف غدو ورواح ]نص مطبوع[ / املهدي القرمازي. - تونس : املهدي القرمازي، 2010 

)القرصين : مطبعة اليحياوي(. - 72 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 221 / 2012. – ردمك 978-9973-02-924-9 )مسفر( :8 د.ت. - ردمك9-924-9973-978 

 A-12-26737 / A-12-26738 رقم الرتفيف
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]705[ قم، النوري 

قرطاج...كم عشقت ]نص مطبوع[ : شعر / النوري قم. - املنستري : دار سيبويه، 2007 )املنستري : املطبعـة العرصية 

بالســاحل(. - 119 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 344 / 2012. – ردمك 978-9973-965-59-2 )مسفر( :6،700 د.ت 

 A-8-216576 / A-8-216575 رقم الرتفيف

]706[ قيسومة، منصور 

الشاعر والبحر ]نص مطبوع[ : شعر / منصور قيسومة. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012.  - 143 ص. : غالف 

مصور وملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 257 / 2012. – ردمك 978-9938-839-21-0 )مسفر( :8 د. ت. 

 A-8-216554 / A-8-216553 رقم الرتفيف

]707[ القهواجي، حسني 

 : )تونس   2012 للنرش،  كنرتاست   : - سوسة  القهواجي.  / حسني  قصائد   : مطبوع[  ]نص  وشمعدانه  البيت  كامن 

سنباكت(. - 63 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 561 / 2012. – ردمك 978-9973-878-36-6 )مسفر( :6 د.ت 

 A-8-217582 / A-8-217583 رقم الرتفيف

]708[ اللبان، سامل 

غدا...موعد الياسمني ]نص مطبوع[ : مغناة ملوطن الربيع / سامل اللبان. - تونس : دار الجرس الصغري، 2012 ) تونس 

: املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 147 ص : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. . - )ضياء الكلامت (

إيداع قانوين 871 / 2012. – ردمك 978-9938-9515-4-7 )مسفر( :10 د.ت 

 A-8-218846 / A-8-218847 رقم الرتفيف

]709[ لصيلع، عبد السالم 

لتونس.. وللعروبة ]نص مطبوع[ : مجموعة شعرية / عبد السالم لصيلع ؛ تقديم أحمد الطوييل. - تونس : الخدمات 

العامة للنرش، 2011 )تونس : مطبعة وفاء(. - 166 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 40 / 2012. – ردمك 978-9973-790-99-8 )مسفر( :10 د. ت 

الشعر العريب -- تاريخ ونقد -- تونس 

 A-8-215975 / A-8-215976 رقم الرتفيف

]710[ املثلويث، محمد 

سحر البيان يف بالد األرقان ]نص مطبوع[ / محمد املثلويث. - تونس : دار امليزان، 2011 )تونس : املغاربية لطباعة 

وإشهار الكتاب(. - 199 ص. : غالف مصور ملون ؛ 25 سم 

إيداع قانوين 639 / 2012. – ردمك 978-9973-782-83-0 )مسفر (

 A-8-217786 / A-8-217787 رقم الرتفيف

]711[ محفوظ، حافظ 

عىل أرض ممكنة وقصائد أخرى ]نص مطبوع[ / حافظ محفوظ ؛ صورة الغالف بول كيل. - تونس : األطلسية للنرش، 

2012 ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 125 ص. : غالف مصور ملون ؛ 22 سم 

إيداع قانوين 643 / 2012. – ردمك 978-9973-47-111-6 )مسفر( :6.500 د. ت. 

 A-8-217812 / A-8-217813 رقم الرتفيف



ص.130

املحتــــوىالبيبليوغرافيا الوطنيّة التونسية - سنة  2012

]712[ املختومي، عبد الحفيظ 

 2011 املختومي،  الحفيظ  عبد   : تـــــونس   - املختومي.  الحفيظ  عبد   / مطبوع[  ]نص  الكاملة  الشعرية  األعامل 

)تـــــونس : مطبعة فن الطباعة(. - 307 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

العنوان عىل الغالف: الحياة رقصة 

إيداع قانوين 34 / 2012. – ردمك 978-9973-02-758-0 )مسفر(

 A-8-215909 / A-8-215910 رقم الرتفيف

]713[ مخلوف، حسني 

الشهداء : ديوان شعري ]نص مطبوع[ / حسني مخلوف ؛ مراجعة وتدقيق رشعي ولغوي األزهر الريحاين. - تـــونس 

: دار النرش التونسية، 2012. - 136 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم 

إيداع قانوين 604 / 2012. – ردمك 978-9973-701-24-4 )مسفر( :9 د.ت 

 A-8-217859 / A-8-217860 رقم الرتفيف

]714[ املزغني، منصف 

عناقيد الفرح الخاوي ]نص مطبوع[ : شعر / منصف املزغني. - ط. 3. - تونس : منصف املزغني، 2012 )تونس : 

الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 79 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 944 / 2012. – ردمك 978-9938-05-347-0 )مسفر( :4.5 د. ت. 

 A-12-27007 / A-12-27008 رقم الرتفيف

]715[ املزغني، منصف 

هنا تونس النرشة ]نص مطبوع[ : قصائد / منصف املزغني. - تـــــونس : منصف املزغني، 2012 )تونس : الرشكة 

التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 62 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 943 / 2012. – ردمك 978-9938-05-349-4 )مسفر( :3.5 د. ت. 

 A-12-27003 / A-12-27004 رقم الرتفيف

]716[ املساهيل، سامل 

الهتاف املقدس ]نص مطبوع[ : نصوص شعرية / سامل املساهيل. - ط. 2. - تونس : سامل املساهيل، 2012 )الكاف : 

مطبعة الزريل(. - 138 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 428 / 2012. – ردمك 978-9973-02-345-2 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-217521 / A-8-217522 رقم الرتفيف

]717[ املسعودي، عبد الرزاق 

بل نزرع الياسمني ]نص مطبوع[ : شعر / عبد الرزاق املسعودي ؛ لوحة الغالف حبيب شبيل. - تونس : عبد الرزاق 

املسعودي، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 76 ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 148 / 2012. – ردمك 978-9973-02-925-6 )مسفر( :7.500 د.ت 

 A-12-26680 / A-12-26681 رقم الرتفيف

]718[ املسيليني، سفيان 

هوامش عىل قافلة االغرتاب ]نص مطبوع[ / سفيان املسيليني. - تونس : تواصل للنرش، 2012. - 98 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 932 / 2012. – ردمك 978-9938-9518-2-0 )مسفر( :8 د. ت. 

 A-8-219109 / A-8-219110 رقم الرتفيف
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]719[ مصابحية، العيد 

رغم العناء.... مازلت... ]نص مطبوع[ : ديوان شعري / العيد مصابحية. - تـــــونس : العيد مصابحية، 2012 )قفصة 

: مطبعة قطيف شوقــــي(. - 102 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 953 / 2012. – ردمك 978-9938-05-378-4 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-218061 / A-8-218062 رقم الرتفيف

]720[ امللوح، عبد الوهاب 

كتاب العصيان ]نص مطبوع[ : شعر / عبد الوهاب امللوح. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 111 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )مرافئ اإلبداع ؛ 5( 

إيداع قانوين 578 / 2012. – ردمك 978-9938-839-37-1 )مسفر( :9 د.ت 

 A-8-217614 / A-8-217615 رقم الرتفيف

]721[ املهدواين، عبد الرزاق 

أغاين الثورة والحب ]نص مطبوع[ : شعر / عبد الرزاق املهدواين. - تونس : عبد الرزاق املهدواين، 2011 ) تونس : 

فنزي للطباعة(. - 59 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 8 / 2012. - ردمك مسفر (: 7 د. ت 

 A-8-215945 / A-8-215946 رقم الرتفيف

]722[ النرصي، فتحي 

منمنامت يليها أخبار مدرج الريح ]نص مطبوع[ / فتحي النرصي. - تـــــونس : الدار التونسية للكتـــاب، 2012. - 

110 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )مرافئ اإلبداع ؛ 6( 

إيداع قانوين 554 / 2012. – ردمك 978-9938-839-44-9 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-217574 / A-8-217575 رقم الرتفيف

]723[ الهاليل، رمضان 

قايض األحكام ]نص مطبوع[/ رمضان الهاليل ؛ تقديــم الحمروين الحمروين. - املنستري : دار سيبويه، 2007 )املنستري 

: املطبعة العرصية بالساحل(. - 118 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 367 / 2012. – ردمك 978-9973-965-71-4 )مسفر( :8،375 د.ت 

 A-8-216587 / A-8-216588 رقم الرتفيف

]724[ الهاممي، امليك 

املغاربية   : )تونس   2012 للنرش،  مسكيليلني   : تــــونس   - الهاممي.  امليك   / شعر   : مطبوع[  ]نص  العزلة  ذهب 

للطباعة(. - 191 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 610 / 2012. – ردمك 978-9938-833-14-0 )مسفر( :12 د. ت 

 A-Br-217824 / A-Br-217823 رقم الرتفيف

]725[ الهاممي، امليك 

هذا ملكويت ]نص مطبوع[ : سرية الرايئ من هباء البداية إيل هموم الحياة الصغرية )كتاب شعري( / امليك الهاممي ؛ 

لوحة الغالف سلفادور دايل. - تونس : دار إفريقية للنرش، 2012 . )تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 127 

ص. : رسوم، غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 182 / 2012. – ردمك 978-9973-077-34-9 )مسفر( :7 د.ت. 

A-8-216472 / A-8-216473 رقم الرتفيف
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]726[ الوغالين، خالد 

أطلق حاممك يف رؤاي ]نص مطبوع[ : شعر / خالد الوغالين ؛ تصميم الغالف عادل التلييل. - تونس : خالد الوغالين، 

2012 )تونس : املغاربية لطباعة و إشهار الكتاب(. - 170 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 630 / 2012. – ردمك 978-9938-05-165-0 )مسفر( :12 د.ت 

 A-8-217778 / A-8-217779 رقم الرتفيف

]727[ اليفرين، سفيان بن محفوظ 

حنني ]نص مطبوع[ / سفيان بن محفوظ اليفرين. - تونس : مجمع األطرش للكتاب املختص، 2012(. - 22 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 622 / 2012. – ردمك 978-9938-858-25-9 )مسفر( :3.500 د. ت 

 A-Br-22956 / A-Br-22957 رقم الرتفيف

]728[ يهتك النسيان مدينتنا ]نص مطبوع[ : شعر / شبان فلسطينيون. - املنستري : الرباق للنرش، 2012. - 111 ص. 

: غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 338 / 2012. – ردمك 978-9938-857-09-2 )مسفر( :10 د.ت 

 A-8-216749 / A-8-216750 رقم الرتفيف

812 املرسحية 

]729[ أيوب، عالء الدين 

خرف ياليل تخرف ]نص مطبوع[ : مرسحية / عالء الدين أيوب ؛ تقديم محمد بن صالح. - املنستري : دار سيبويه، 

2007 )املنستري : املطبعة العرصية بالساحل(. - 119 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 337 / 2012. – ردمك 978-9973-965-38-7 )مسفر( :6،700 د.ت 

 A-8-216577 / A-8-216578 رقم الرتفيف

]730[ بوزقرو، عبد الوهاب 

البذور ]نص مطبوع[ : مرسحية / عبد الوهاب بوزقرو. - املنستري : دار سبويه للنرش، 2008 : املطبعة العرصية(. - 99 

ص. : غالف ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 324 / 2012. – ردمك 978-9973-965-31-8 )مسفر( :5.800 د. ت 

 A-8-216580 / A-8-216579 رقم الرتفيف

]731[ مسلم، مقداد 

مرسحيتان لألطفال ]نص مطبوع[ : نشيط والعنارص األربعة.. : مقالب مضحكة أو الطنبوري وحذاؤه / مقداد مسلم. 

- تونس : دار سحر الكاف : املعهد العايل للموسيقى واملرسح، 2011 ) تونس : املغاربية للطباعة(. - 124 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 66 / 2012. – ردمك 978-9973-28-346-7 )مسفر( :6 د. ت 

 A-8-214813 / A-8-214814 رقم الرتفيف

813 القصة. الرواية

]732[ ابن إبراهيم، أحمد 

وسقط ظيل عىل الرمل ]نص مطبوع[ : مجموعة قصصية / أحمد بن إبراهيم. - املنستري : الرباق للنرش، 2012. - 130 

ص. : غالف ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 853 / 2012. - ردمك مسفر-9938-857-21-7 978)مسفر(: 10 د. ت. 

 A-12-26977 / A-12-26978 رقم الرتفيف
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]733[ ابن إسامعيل، املختار 
رواسب ]نص مطبوع[ : رواية / املختار بن إسامعيل. - تونس : املختار بن إسامعيل، 2012 )تونس : فن الطباعة(. - 

174 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 818 / 2012. – ردمك 978-9938-05-256-5 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-218567 / A-8-218568 رقم الرتفيف

]734[ ابن حجلة، معاوية 
أشواك وأزهار ]نص مطبوع[ : رواية دارت أحداثها عىل الركح الواقعي للحياة / معاوية بن حجلة ؛ تقديم عبد القادر 
بن محمود. - تونس : معاوية بن حجلة، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 145 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 224 / 2012. – ردمك 978-9973-02-914-8 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-216521 / A-8-216522 رقم الرتفيف

]735[ ابن حزم، أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد الظاهري األندليس 
طوق الحاممة ]نص مطبوع[ / ابن حزم. - تونس : سيلدار، 2011. - 240 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 923 / 2012. – ردمك 978-9973-30-381-3 )مسفر(
 A-8-218804 / A-8-218805 رقم الرتفيف

]736[ ابن خليفة، املنجي 
رمار ]نص مطبوع[ : رواية / املنجــي بن خليفة ؛ مصمم الغالف عز الدين كريم. - ط.2. - املنستري : دار الرباق، 

2011. - 457 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم. 
إيداع قانوين 23 / 2012. – ردمك 978-9973-0-0594-6 )مسفر( :10 د. ت 

 A-8-215957 / A-8-215958 رقم الرتفيف

]737[ ابن سامل، عمر 
أساطري مطوية ]نص مطبوع[ : قصص / عمر بن سامل. - تونس : دار سحر، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار 

الكتاب(. - 204 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 637 / 2012. – ردمك 978-9973-28-365-8 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-217770 / A-8-217771 رقم الرتفيف

]738[ ابن سامل، عمر 
طعوم وروائح ]نص مطبوع[ : قصص / عمر بن سامل. - تونس : دار سحر، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار 

الكتاب(. - 131 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 259 / 2012. – ردمك 978-9973-28-347-4 )مسفر( :6 د. ت. 

 A-8-216544 / A-8-216543 رقم الرتفيف

]739[ ابن صالح، محمد
أحوال عائشة ]نص مطبوع[ : ثالثون مضت : رواية / محمد بن صالح. - ط. 2. - تونس : دار املهى للنرش، 2012 

)تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 166 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 141 / 2012. – ردمك 978-9938-822-07-6 )مسفر( :10 د. ت 

 A-8-216168 / A-8-216169 رقم الرتفيف

]740[ ابن طفيل، األندليس 
حي بن يقظان ]نص مطبوع[ / ابن طفيل األندليس. - تونس : سيلدار، 2012(. - 128 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 891 / 2012. – ردمك 978-9973-30-382-0 )مسفر (
 A-8-218778 / A-8-218779 رقم الرتفيف
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]741[ ابن فضل، فوزي 

ما عادش فيها.... ]نص مطبوع[ : رواية / فوزي بن فضل. - تونس : فوزي بن فضل، 2012. - 96 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 653 ،589 / 2012. – ردمك 978-9973-02-870-9 )مسفر( :10 د.ت 

A-12-26843 / A-12-26844 / A-12-26851 / A-12-26852 رقم الرتفيف

]742[ ابن قرياط، وسيلة 

الشجرة الخبيثة ]نص مطبوع[ / وسيلة بن قرياط. - تونس : أنور يحي، 2012 )تونس : آر برنت(. - 64 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 821 / 2012. – ردمك 978-9938-05-302-9 )مسفر( :4.5 د. ت. 

 A-8-218574 / A-8-218573 رقم الرتفيف

]743[ ابن مصطفى، آمنة 

ليلة الرحيل ]نص مطبوع[ : مجموعة قصصية / آمنة بن مصطفى ؛ رسوم شرياز بن حمودة. - تونس : دار سحر، 

2012. - 112 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 234 / 2012. – ردمك 978-9973-28-357-3 )مسفر( :6 د. ت. 

 A-8-216533 / A-8-216534 رقم الرتفيف

]744[ أبو حيان التوحيدي، عيل بن محمد 

اإلمتاع واملؤانسة ]نص مطبوع[ / أبو حيان التوحيدي. - تونس : سيلدار، 2012. - 542 ص. : غالف مصور ملون ؛ 

24 سم 

إيداع قانوين 906 / 2012. – ردمك 978-9973-30-385-1 )مسفر(

األدب العريب

 A-8-218732 / A-8-218733 رقم الرتفيف

]745[ األصفر، عائشة 

اغتصاب محظية ]نص مطبوع[ : رواية / عـــــائشة األصفر. - أريانة : ترب الزمان، 2012 )تـــــونس : سنباكت(. - 

222 ص. : غالف مصور مـلون ؛ 21 سم . - )رساب( 

إيداع قانوين 795 / 2012. – ردمك 978-9973-44-036-5 )مسفر( : 10د. ت 

 A-8-218221 / A-8-218222 رقم الرتفيف

]746[ األصفر، عائشة 

محظية زايد ]نص مطبوع[ : رواية / عائشة األصفر. - أريانة : ترب الزمان، 2012 )تونس : سنباكت(. - 180 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 22 سم 

إيداع قانوين 622 / 2012. – ردمك 978-9973-44-036-5 )مسفر( : 12د. ت 

 A-8-217734 / A-8-217735 رقم الرتفيف

]747[ الباردي، محمد 

/ محمد  : حنة(  األول  )الكتاب  الثاين  الكتاب  روائية،  ذاتية  : سرية  أو سرية مدينة ]نص مطبوع[  إىل عزيز  تقرير 

الباردي. - قابس : محمد الباردي، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة واإلشهار(. - 327 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 

سم. . - )إبداع( 

إيداع قانوين 195 / 2012. – ردمك 978-9938-825-02-2 )مسفر( :12 د. ت 

 A-8-216432 / A-8-216433 رقم الرتفيف
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]748[ الباردي، محمد 

املغاربية   : )تونس   2012 للنرش،  : ضحى  تـــونس   - الباردي.  محمد   / مطبوع[  ]نص  : قصص  جابر  العم  مدينة 

للطباعة(. - 141 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. . - )إبداع( 

إيداع قانوين 184 / 2012. – ردمك 978-9938-825-04-6 )مسفر( :8 د. ت 

 A-8-216426 / A-8-216427 رقم الرتفيف

]749[ بالحاج بالطيب، نرص 

انكسار الظل ]نص مطبوع[ : رواية / نرص بالحاج بالطيب ؛ تقديم محمد الباردي. - تونس : نرص بالحاج بالطيب، 

2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 221 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 127 / 2012. – ردمك 978-9973-02-802-0 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-216068 / A-8-216069 رقم الرتفيف

]750[ براهم، عبد الواحد 

ظالل عىل األرض ]نص مطبوع[ / عبد الواحد براهم ؛ تقديم البشري بن سالمة ؛ صورة الغالف مي أنجيل. - تونس : 

رساس للنرش، 2011 )تونس ؛ فينزي(. - 183 ص. : غالف مصور ملون ؛ 18 سم . - )املكتبة املفتوحة ؛ 9(

إيداع قانوين 359 / 2012. – ردمك 978-9973-19-301-8 )مسفر( :4،900 د.ت 

 A-12-26765 / A-12-26766 رقم الرتفيف

]751[ الربكايت، نجيب 

الحمل ]نص مطبوع[ / نجيب الربكايت ؛ رسوم وحيد املرواين ؛ تقديم محمد الهادي زعبوطي. - تــــونس : مجمع 

األطرش للكتاب املختص، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة(. - 139 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

مع ملحق يحتوي عىل محاكمة الرواية 

إيداع قانوين 612 / 2012. – ردمك 978-9938-858-02-0 )مسفر( :8 د. ت. 

 A-8-217825 / A-8-217826 رقم الرتفيف

]752[ بشة، عامر 

خشوع تحت املطر ]نص مطبوع[ : رواية / عامر بشة. - تونس : عامر بشة، 2012 )صفاقس : سوجيك(. - 160 ص. 

: غالف ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 115 / 2012. – ردمك 978-9973-02-735-1 )مسفر( :7.800 د. ت. 

 A-8-216074 / A-8-216075 رقم الرتفيف

]753[ بكر، سلوى 

الصفصاف واآلس ]نص مطبوع[ : رواية / سلوى بكر. - تــونس : دار سحر، 2012 )تــونس : املغاربية للطباعة وإشهار 

الكتــاب(. - 91 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 232 / 2012. – ردمك 978-9973-28-359-7 )مسفر( :5 د.ت 

 A-8-216505 / A-8-216506 رقم الرتفيف

]754[ بنت امليك، كرمية 

كيد املشاعر ]نص مطبوع[ / كرمية بنت امليك. - تونس : كرمية بنت امليك، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش 

وتنمية فنون الرسم(. - 176 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 793 / 2012. – ردمك 978-9938-05-240-4 )مسفر( :22 د. ت 

 A-8-218223 / A-8-218224 رقم الرتفيف
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]755[ بوبكر، مسعودة 
أظل أحيك ]نص مطبوع[ : قصص / مسعودة بوبكر. - تونس : دار سحر، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة واإلشهار(. 

- 184 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 877 / 2012. – ردمك 978-9973-28-371-9 )مسفر( :10 د. ت 

 A-8-218871 / A-8-218870 رقم الرتفيف

]756[ بوبكر، مسعودة 
األلف والنون ]نص مطبوع[ : رواية / مسعودة بوبكر. - ط. 2. - تونس : دار سحر، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة 

واإلشهــار(. - 155 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 320 / 2012. – ردمك 978-9973-28-261-3 )مسفر( :8 د. ت 

 A-8-217159 / A-8-217158 رقم الرتفيف

]757[ بوحاجب، مربوكة 
 - الحكيم.  رانية  برقاوي،  / مربوكة بوحاجب، ختام  : مجموعة قصصية مشرتكة  أنوثة ]نص مطبوع[  القلم  ونطق 

تـونس : مربوكة بوحاجب، 2012. - 101 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 42 / 2012. – ردمك 978-9973-02-712-2 )مسفر( :7،250 د. ت. 

 A-8-215907 / A-8-215908 رقم الرتفيف

]758[ بوحوش، محمد 
مائة قصة قصرية جدا ]نص مطبوع[ : مجموعة قصصية / محمد بوحوش ؛ تصميم الغالف فاخر الفخفاخ. - توزر : 

فرع إتحاد الكتاب التونسيني، 2012 )صفاقس : دار نهى(. - 115ص. : غالف مصور ملون ؛ 19 سم 
إيداع قانوين 967 / 2012. – ردمك 978-9973-075-12-3 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-12-27009 / A-12-27010 رقم الرتفيف

]759[ البوعبيدي، بسمة 
اإلنحناء ]نص مطبوع[ : قصص / بسمة البوعبيدي. - تونس : بسمة البوعبيدي، 2012 )توزر : رشكة نور للطباعة(. 

- 134 ص. : غالف مصور ملون ؛ 22 سم 
إيداع قانوين 644 / 2012. – ردمك 978-9973-02-858-7 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-217814 / A-8-217815 رقم الرتفيف

]760[ التلييل، جالل بن ميلود 
أجنحة الذاكرة ]نص مطبوع[ : رواية / جالل بن ميلود التلييل. - تــــونس : جالل بن ميلود التلييل، ]2012[ )قابس 

: مطبعة الخدمات الرسيعة(. - 280 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 544 / 2012. – ردمك 978-9973-02-881-8 )مسفر( :10 د. ت 

 A-8-217622 / A-8-217623 رقم الرتفيف

]761[ التومي، النارص 
املطبعة   : )تونس   2012 التومي،  النارص   : تونس   - التومي.  النارص   / مطبوع[  ]نص  اإلغريقي  املرسح  من  حكايا 

العرصية(. - 88 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 174 / 2012. – ردمك 978-9973-02-912-6 )مسفر( :8 د. ت. 

 A-8-216430 / A-8-216431 رقم الرتفيف

]762[ توين، مارك 
األمري والفقري ]نص مطبوع[ / مارك توين. - تونس : سيلدار، 2011. - 126 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين  84-911 / 2012. – ردمك 978-9973-30-00-0 )مسفر(
A-8-216113 / A-8-216114 / A-8-218744 / A-8-218745 رقم الرتفيف
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]763[ تيمور، محمود 
شفاه غليظة ]نص مطبوع[ : مجموعة قصص / محمود تيمور ؛ صورة الغالف مي أنجـيل. - تـــــونس : رساس للنرش، 

2011 )تـــــونس ؛ فينزي(. - 196 ص. : غالف مصور ملون ؛ 18 سم . - )املكتبة املفتوحة ؛ 56( 
إيداع قانوين 360 / 2012. – ردمك 978-9973-16-516-6 )مسفر( :4،900 د.ت 

 A-12-26767 / A-12-26768 رقم الرتفيف

]764[ تيمور، محمود 
فرعون الصغري ]نص مطبوع[ / محمود تيمور ؛ صورة الغالف مي أنجيل. - تونس : رساس للنرش، 2011 )تونس ؛ 

فينزي(. - 157 ص. : غالف مصور ملون ؛ 18 سم . - )املكتبة املفتوحة ؛ 30(
إيداع قانوين 361 / 2012. – ردمك 978-9973-19-394-0 )مسفر( :4،500 د.ت 

 A-12-26769 / A-12-26770 رقم الرتفيف

]765[ ثابت, الهادي 
معبد تانيت ]نص مطبوع[ : رواية يف الخيال العلمي / الهادي ثابت ؛ صورة الغالف هيفاء ثابت، تقديم عبد اللطيف 

عبيد. - تونس : الهادي ثابت، 2012 )تونس : مطبعة الجويني(. - 189 ص. : غالف ملون مصور ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 374 / 2012. – ردمك 978-9973-02-999-7 )مسفر( :10 د.ت 

 A-12-26775 / A-12-26776 رقم الرتفيف

]766[ جازية، مقداد 
ليلة فزع عن الثورة التونسية ]نص مطبوع[ : رواية / مقداد جازية. - تــونس : مقداد جـازية، 2012 . ) تــونس : 

فن الطبــاعة(. - 83 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 651 / 2012. – ردمك 978-9938-05-129-2 )مسفر( :5 د. ت. 

 A-8-217794 / A-8-217795 رقم الرتفيف

]767[ الجدعة، أحمد يحي 
حب... وحرب ]نص مطبوع[ : مجموعة قصصية / أحمد يحي الجدعة . - تـــــونس : أحمد يحي الجدعة، 2012 

)صفــــاقس : مطبعة سوجيك(. - 97 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 775 / 2012. – ردمك 978-9938-05-211-4 )مسفر( :5 د. ت 

 A-8-218116 / A-8-218115 رقم الرتفيف

]768[ الجاليص، محمد 
إضطراب يف الضباب ]نص مطبوع[ : رواية / محمد الجالصــي ؛ رسوم أنس الشــايب. - تــونس : جمعية تـواصل 

لألدب، 2012. - 116 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 220 / 2012. – ردمك 978-9973-0925-0-2 )مسفر( :9،200 د. ت. 

 A-12-26736 / A-12-26735 رقم الرتفيف

]769[ الجاليص، محمد 
السبيب يف حرضة األستاذ ]نص مطبوع[ : رواية / محمد الجاليص ؛ رسوم أنس الشايب. - تونس : الدار التونسية 

للكتاب، 2012(. - 124 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 266 / 2012. – ردمك 978-9938-839-34-0 )مسفر( :7 د. ت. 

 A-8-216552 / A-8-216551 رقم الرتفيف

]770[ الجاليص، محمد 
املدارك أو الحندقوقي ]نص مطبوع[ : رواية / محمد الجاليص. - املنستري : دار سبويه للنرش، 2007(. - 128 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 371 / 2012. – ردمك 978-9973-965-13-4 )مسفر( :6 د. ت. 

 A-8-217133 / A-8-217132 رقم الرتفيف
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]771[ جمعة، خري الدين 
صفحات املهزلة ]نص مطبوع[ : رواية / خري الدين جمعة ؛ تقديم منري الرقي. - صفـــــاقس : دار أمل للنرش، 2012 

)صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 185 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم . - )دوايل . رواية( 
إيداع قانوين 381 / 2012. – ردمك 978-9938-837-07-0 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-216129 / A-8-216128 رقم الرتفيف

]772[ الجميل، عمر 
حكايات جريدية ]نص مطبوع[ / عمر الجميل. - ط. 3. - توزر : مآثر لإلنتاج الثقايف الرقمي، 2012. - 118 ص. : 

غالف ملون مصور ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 671 / 2012. – ردمك 978-9938-804-08-9 )مسفر( :4.800 د.ت 

 A-12-26888 / A-12-26887 رقم الرتفيف

]773[ جيونو، جان 
الهضبة ]نص مطبوع[ : رواية / جان جيونو ؛ ترجمة محمد الهادي املرزوقي. - تونس : دار سحر، 2012. - 137 ص. 

: غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
 La Colline: roman : العنوان األصيل للكتاب

إيداع قانوين 112 / 2012. – ردمك 978-9973-28-321-4 )مسفر( :6 د. ت. 
 A-8-216104 / A-8-216103 رقم الرتفيف

]774[ الحامدي، محمد 
مطبعة   : )تونس   2012 الحامدي،  محمد   : تــــونس   - الحامدي.  محمد   / رواية   : مطبوع[  ]نص  واملنفى  الحب 

الشباب(. - 235 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 560 / 2012. – ردمك 978-9973-02-841-9 )مسفر( :10 د.ت 

A-8-217604 / A-8-217605 رقم الرتفيف

: املطبعة  : دار سيبويه، 2007 )املنستري  / الحبيب املرموش. - املنستري  ]775[ حكايات من العامل ]نص مطبوع[ 
العرصية بالساحل(. - 169 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 362 / 2012. – ردمك 978-9973-965-66-0 )مسفر( :10 د.ت 
 A-8-216589 / A-8-216590 رقم الرتفيف

]776[ حامد، فوزية 
كأنها هي... ]نص مطبوع[ : مجموعة قصصية / فوزية حامد. - املنستري : الرباق للنرش، 2011. - 100 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 71 / 2012. – ردمك 978-9973-089-56-4 )مسفر( :8 د. ت 

 A-8-214875 / A-8-214876 رقم الرتفيف

]777[ حامدي، زهرية 
كنز الوجود ]نص مطبوع[ / زهرية حامدي. - تونس : زهرية حامدي، 2012 )قابس : مطبعة الخدمات الرسيعة(. - 

114 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 629 / 2012. - )مسفر(: 10د. ت 

 A-8-217716 / A-8-217717 رقم الرتفيف

]778[ حمدي، خولة 
يف قلبي أنثى عربية ]نص مطبوع[ / خولة حمدي. - تونس : خولة حمدي، 2012 )تونس : سنباكت(. - 243 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 614 / 2012. – ردمك 978-9938-05-210-7 )مسفر(

 A-8-217849 / A-8-217850 رقم الرتفيف
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]779[ خليل، إبتسام 
أجنحة الدقائق الخمس ]نص مطبوع[ : قصص / إبتسام خليل ؛ تقديم منصف الوهايبي. - تــــونس : وليدوف، 

2012. - 119 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 236 / 2012. – ردمك 978-9938-811-06-3 )مسفر( :8 د. ت. 

 A-8-216530 / A-8-216529 رقم الرتفيف

]780[ دب، عيل 
حدائق الفجر ]نص مطبوع[ : رواية / عيل دب. - تونس : عيل دب، 2012. - 260 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 137 / 2012. – ردمك 978-9973-02-303-2 )مسفر( :10 د. ت 
 A-8-216172 / A-8-216173 رقم الرتفيف

]781[ دبويس، عامد 
مدائن منتصف الوهم ]نص مطبوع[ / عامد دبويس ؛ تقديم محمد بوحوش. - توزر : فرع إتحاد الكتاب التونسيني، 

2012 )صفــاقس : دار نهى(. - 228 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 933 / 2012. – ردمك 978-9973-075-11-6 )مسفر( :10 د. ت. 

A-8-219077 / A-8-219078 رقم الرتفيف

]782[ دبويس، عامد 
مدائن منتصف الوهم ]نص مطبوع[ : رواية / عامد دبويس. - تونس : عامد دبويس، 2012 )توزر : مآثر لإلنتاج 

الرقمي والثقايف(. - 176 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 231 / 2012. – ردمك 978-9973-02-888-4 )مسفر( :10 د.ت

 A-8-216507 / A-8-216508 رقم الرتفيف

]783[ درغويث، إبراهيم 
تصبحون عىل خري ]نص مطبوع[ : مختارات قصصية / إبراهيم درغويث. - تونس : الثقافية للنرش، 2012(. - 315 ص. 

: غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 899 / 2012. – ردمك 978-9938-10-010-5 )مسفر( :14 د. ت. 

 A-8-218730 / A-8-218731 رقم الرتفيف

]784[ درغويث، إبراهيم 
املطبعة   :  2007 للنرش،  سبويه  دار   : املنستري   - درغويث.  إبراهيم   / قصرية  قصص   : مطبوع[  ]نص  الكالم  منازل 

العرصية(. - 135 ص. : غالف مـلون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 336 / 2012. – ردمك 978-9973-965-36-3 )مسفر( :8 د. ت 

 A-8-217153 / A-8-217152 رقم الرتفيف

]785[ درغويث، إبراهيم 
التونسية  الدار   : - تونس  إبراهيم درغويث.   / : رواية  الذهبي ]نص مطبوع[  القبقاب  للمرأة ذات  وقائع ما جرى 

للكتاب، 2012(. - 196 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 210 / 2012. – ردمك 978-9938-839-29-6 )مسفر( :10.500 د. ت. 

 A-8-216398 / A-8-216399 رقم الرتفيف

]786[ الدالل، محمد 
معبد الخلود: الكتاب األول ]نص مطبوع[ / محمد الدالل. - تونس : محمد الدالل، 2012 )سوسة : كويب شوب(. - 

187 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 814 / 2012. – ردمك 978-9973-05-179-7 )مسفر( :13 د.ت 

 A-8-218563 / A-8-218564 رقم الرتفيف
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]787[ دونان، ميشال 
طائر املوىت ]نص مطبوع[ = L›oiseau des morts / أندريه مارسال أدماك ؛ ترجمة عزوز الجميل، جامل الفالح. - 

تونس : برق للنرش، 2012 )تــــونس : سنباكت(. - 86 ص. : غالف مصور ملون ؛ 17 سم 
إيداع قانوين 594 / 2012. – ردمك 978-9938-9503-8-0 )مسفر( :6 د.ت 

 A-12-26845 / A-12-26846 رقم الرتفيف

]788[ ذويب، األمني 
ثورة الياسمني أو مالك باب البحر ]نص مطبوع[ : رواية / األمني ذويب. - تونس : األمني ذويب، 2012(. - 119 ص. 

: غالف مصور ملون ؛ 22 سم 
إيداع قانوين 588 / 2012. – ردمك 978-9938-05-067-7 )مسفر( :8.400 د.ت 

 A-8-217721 / A-8-217720 رقم الرتفيف

]789[ رمضان، الرثيا 
املغاربية   : : منشورات كارم الرشيف، 2012 )تونس  تـــونس   - الرثيا رمضان.   / النريوز ]نص مطبوع[  غدا يرشق 

للطباعة(. - 69 ص : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 890 / 2012. – ردمك 978-9938-802-41-2 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-218830 / A-8-218831 رقم الرتفيف

]790[ الزيادي، محمد الهادي 
الحي الزيتوين ]نص مطبوع[ / محمد الهادي الزيادي ؛ تقديم نور الدين صمود . - ط. 2. - تونس : محمد الهادي 

الزيادي، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 271 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 539،452/2012. – ردمك 978-9938-05-057-8 )مسفر( :9.500 د. ت 

A-8-217327 / A-8-217328 / A-8-217538 / A-8-217539 رقم الرتفيف

]791[ سعيد، لطفي 
المبيدوزا زورق السعادة ]نص مطبوع[ / لطفي سعيد ؛ مراجعة شاكر نعيمي ؛ تقديم منصف املزغني. - تـــــونس 

: مجمع البرتاء للنرش، 2012. - 111 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 613 / 2012. – ردمك 978-9938-816-15-0 )مسفر( : 10.400د. ت 

 A-8-217730 / A-8-217731 رقم الرتفيف

]792[ سعيدانة، بوراوي 
حفل تأبني ثقايف ]نص مطبوع[ / بوراوي سعيدانة. - املنستري : الرباق للنرش، ]2012[. - 211 ص. : غالف مصور ؛ 

20 سم 
إيداع قانوين 882 / 2012. – ردمك 978-9938-857-14-6 )مسفر( :12 د.ت 

 A-12-26867 / A-12-26868 رقم الرتفيف

]793[ السعيدي، عمر 
وعاد البحر لنا أخريا ]نص مطبوع[ : مجموعة قصصية / عمر السعيدي ؛ تقديم البشري الجلجيل. - تونس : عمر 

السعيدي، 2012. - 140 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 91 / 2012. – ردمك 978-9973-02-799-3 )مسفر( :10 د. ت 

 A-8-216155 / A-8-216154 رقم الرتفيف

]794[ سليامن، عباس 
قبيل الرشوق ]نص مطبوع[ : رواية / عباس سليامن. - املنستري : الرباق للنرش، 2012. - 204 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 20 سم. 
إيداع قانوين 389 / 2012. – ردمك 978-9938-857-08-5 )مسفر( :12 د.ت 

 A-12-26779 / A-12-26780 رقم الرتفيف
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]795[ الشارين، كامل 

أحباب الله ]نص مطبوع[ : رواية عن فساد نظامي بورقيبة وبن عيل كام عاشه سجني سيايس بني سجني الكاف 

والقرصين / كامل الشارين ؛ تصميم الغالف حسني مصدق. - تونس : منشورات كارم الرشيف، 2012 )تــــونس : 

املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 207 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )الروائية(

إيداع قانوين 325 / 2012. – ردمك 978-9938-802-33-7 )مسفر( :14 د. ت 

 A-8-217189 / A-8-217188 رقم الرتفيف

]796[ شبيل، فتحي 

القطار ]نص مطبوع[ : نصوص رسدية / فتحي شبيل. - املنستري : دار سبويه للنرش، 2007 : املطبعة العرصية. - 99 

ص. : غالف ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 319 / 2012. – ردمك 978-9973-965-65-3 )مسفر( :6.200 د. ت 

 A-8-217142 / A-8-217143 رقم الرتفيف

]797[ الشعبوين، آمنة 

وجدانيات نسائية ]نص مطبوع[ / آمنة الشعبوين ؛ ترجمة املنصف الشايب. - تونس : نقوش عربية، 2012 )تونس : 

املغاربية للطباعة(. - 95 ص. : غالف مصور ملون ؛ 19 سم 

إيداع قانوين 528 / 2012. – ردمك 978-9938-07-009-5 )مسفر( :10 د. ت 

 A-12-26817 / A-12-26818 رقم الرتفيف

]798[ الشعينبي، جالل 

الوايل والحلوف ]نص مطبوع[ / جالل الشعينبي. - تونس : جالل الشعينبي، 2012. - 32 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 23 سم 

إيداع قانوين 968 / 2012. – ردمك 978-9938-05-251-0 )مسفر( :2 د. ت. 

 A-Br-23007 / A-Br-23008 رقم الرتفيف

]799[ الصغري، صالح 

شكوى إىل أمي ]نص مطبوع[ : مجموعة قصصية / صالح الصغري. - تونس : صالح الصغري ، 2012 )قفصة : مطبعة 

قطيف(. - 99 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم

إيداع قانوين 471 / 2012. – ردمك 978-9938-05-118-6 )مسفر( :5.500 د. ت 

 A-8-216661 / A-8-216660 رقم الرتفيف

]800[ الصغري، محمد 

يوم حاسم ]نص مطبوع[ : رواية / محمد الصغري. - تونس : محمد الصغري، 2011 )قابس : رشكة نور للطباعة(. - 131 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 365 / 2012. – ردمك 978-9973-02-678-1 )مسفر( :5 د.ت 

 A-8-217184 / A-8-217185 رقم الرتفيف

]801[ الصيفي، فتحي 

من تاريخ عبد الله املنيس ]نص مطبوع[ : مجموعة قصصية / فتحي الصيفي. - تـــــونس : فتحي الصيفي، 2012 

)تــــونس : مطبعة العرصية(. - 108 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )نادي القصة ؛ 51 (

إيداع قانوين 623 / 2012. – ردمك 978-9938-05-180-3 )مسفر( :8 د.ت 

 A-8-217871 / A-8-217872 رقم الرتفيف
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]802[ الطوييل، الطيب 
الرشكة   : )تـــونس   2012 الطوييل،  الطيب   : تونس   - الطوييل.  الطيب   / رواية   : مطبوع[  ]نص  املهمشني  نقمة 

التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم. - 348 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 794 / 2012. – ردمك 978-9973-02-961-4 )مسفر( :15 د. ت 

 A-8-218209 / A-8-218210 رقم الرتفيف

]803[ عبادة، حكيم 
حلم الرباعم ]نص مطبوع[ : رواية / حكيم عبادة ؛ تقديم سليم دولة. - تونس : حكيم عبادة، 2011. - 287 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 180 / 2012. – ردمك 978-9973-02-839-6 )مسفر( :12 د. ت. 

 A-8-216484 / A-8-216485 رقم الرتفيف

]804[ العبايس، البشري 
 : تــونس   ( : نقوش عربية، 2012  تـــــونس   - العبايس.  البشري   / : رواية  الجليل ]نص مطبوع[  الفجر  موعد مع 

املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 147 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 484 / 2012. – ردمك 978-9938-07-006-4 )مسفر( :10 د.ت 

 A-8-217359 / A-8-217360 رقم الرتفيف

]805[ عبايدية، حميد 
الشفق األسود ]نص مطبوع[ : الجزء الثاين من ثالثية »يف القلب جمرة« / حميد عبايدية. - تونس : داراملعايل للنرش، 

2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 165 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 888 / 2012. – ردمك 978-9938-854-07-7 )مسفر( :10 د.ت. 

 A-8-218750 / A-8-218751 رقم الرتفيف

]806[ عبد املوىل، محمود 
 : الكبري ]نص مطبوع[ : قصص / محمود عبد املوىل. - تونس : محمود عبد املوىل، 2010 )تونس  العقل  صاحب 

الصحافة(. - 99 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 114 / 2012. – ردمك 978-9973-02-466-4 )مسفر( :6 د. ت. 

 A-8-216077 / A-8-216076 رقم الرتفيف

]807[ عجينة، بوراوي 
جدار الخوف ]نص مطبوع[ : مجموعة قصص / بوراوي عجينة. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012 )صفاقس : 

الرشكة التونسية للصحافة(. - 179ص. : غالف مصور ملون ؛ 19 سم 
إيداع قانوين 987 / 2012. – ردمك 978-9938-839-50-0 )مسفر( :10 د. ت 

 A-8-219273 / A-8-219274 رقم الرتفيف

]808[ العمري، خالد 
مستنقع النسيان ]نص مطبوع[ : رواية / خالد العمري. - تونس : خالد العمري، 2012. - 137 ص. : غالف مصور 

ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 109 / 2012. – ردمك 978-9973-02-811-2 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-216110 / A-8-216109 رقم الرتفيف

]809[ عميش، محمد 
حنني ]نص مطبوع[ : مجموعة قصصية / محمد عميش. - تونس : رشكة املنى، 2012 )صفاقس : مطبعة التسفري 

الفني(. - 131 ص. : غالف مصور ملون ؛ 18 سم 
إيداع قانوين 774 / 2012. – ردمك 978-9973-01-030-8 )مسفر( :4 د. ت. 

 A-12-26881 / A-12-26882 رقم الرتفيف
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]810[ العياري، يونس 

ثورة وأشواق ]نص مطبوع[ / يونس العياري. - تونس : يونس العياري، 2012. - 220 ص. : غالف مصور وملون ؛ 

21 سم. 

إيداع قانوين 809 / 2012. – ردمك 978-9938-05-080-6 )مسفر( :13 د. ت. 

 A-8-218553 / A-8-218554 رقم الرتفيف

]811[ العييس، نبيهة 

لو يتكلم الصمت ]نص مطبوع[ : أوراق من ذاكرة منسية : مجموعة قصصية / نبيهة العييس ؛ تقديم محمد البدوي. 

- تونس : نبيهة العييس، 2012 )املنستري : مطبعة الرباق(. - 138 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 898 / 2012. – ردمك 978-9938-05-313-5 )مسفر( :8 د. ت. 

 A-8-218740 / A-8-218741 رقم الرتفيف

]812[ غالب، مهدي 

أكتب ... حتى ال أموت ]نص مطبوع[ : مجموعة قصصية / مهدي غالب. - تـــونس : مجمع األطرش للكتاب املختص، 

2012 )تونس : املغاربية للطباعة(. - 71 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 451 / 2012. – ردمك 978-9973-718-96-9 )مسفر( :8 د. ت 

 A-8-217321 / A-8-217322 رقم الرتفيف

]813[ فاخت، عبد العزيز 

امليش يف الوحل ]نص مطبوع[ : قصص / عبد العزيز فاخت. - ط. 2. - تونس : عبد العزيز فاخت، 2012 )قفصة : 

مطبعة قطيف(. - 124 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 464 / 2012. – ردمك 978-9938-05-030-1 )مسفر( :5 د. ت 

 A-8-217337 / A-8-217338 رقم الرتفيف

]814[ قارة بيبان، حفيظة 

العراء ]نص مطبوع[ : قصة / حفيظة قارة بيبان. - تونس : نقوش عربية، 2012. - 112 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 887 / 2012. – ردمك 978-9938-07-022-4)مسفر( : 10 د. ت. 

 A-8-218760 / A-8-218761 رقم الرتفيف

]815[ القرقوري، أنس أحمد 

يوم تبدل األرض غري األرض أو عريب بني الزمان واملكان ]نص مطبوع[ / أنس أحمد القرقوري. - تونس : رشكة املنى، 

2012 )صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 143 ص. : غالف مصور ملون ؛ 18 سم 

إيداع قانوين 773 / 2012. – ردمك 978-9973-01-031-5 )مسفر( :4،500 د. ت. 

 A-12-26883 / A-12-26884 رقم الرتفيف

]816[ كازنتزايك، نيكوس 

زوربا اليوناين ]نص مطبوع[ : رواية / نيكوس كازنتزايك ؛ تعريب أسامة إسرب ؛ مراجعة رمزي بن رحومة. - تـــــونس 

: مسكيليـــاين للنرش، 2012. - 446 ص. : غالف مصور و ملون ؛ 21 سم . - )ألف راء / ظافر ناجي( 

إيداع قانوين 1007 / 2012. – ردمك 978-9938-833-16-4 )مسفر( :18 د. ت 

 A-8-219287 / A-8-219288 رقم الرتفيف

]817[ ]كليلة ودمنة. )عربية(. )2012([ 

كليلة ودمنة ]نص مطبوع[ / عبد الله بن املقفع. - تونس : سيلدار، ]2012[. - 252 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 

إيداع قانوين 569 / 2012. – ردمك 978-9973-30-174-9 )مسفر( :2،800 د. ت 

 A-12-26841 / A-12-26842 رقم الرتفيف
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]818[ كوركوف، أندري 
عزيزي صديق املرحوم ]نص مطبوع[ : رواية / أندري كوركوف ؛ ترجمة وتقديم وليد سليامن. - تونس : وليدوف، 

2012. - 143 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 213 / 2012. – ردمك 978-9938-811-11-7 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-216450 / A-8-216451 رقم الرتفيف

]819[ اللبان، سامل 
بوصلة سيدي النا... ]نص مطبوع[ / سامل اللبان ؛ تقديم جلول عزونة. - تونس : دار الجرس الصغري، 2012 )تونس : 

املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 249 ص : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 186 / 2012. – ردمك 978-9938-9515-0-9 )مسفر( :15 د.ت 

 A-8-216436 / A-8-216437 رقم الرتفيف

]820[ اللبان، سامل 
عنقود حكايا ]نص مطبوع[ /سامل اللبان ؛ تقديم محمد الحيزم. - تــونس : دار الجرس الصغري، 2012 . )تونس : 

املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 209 ص : غالف مصور ملون ؛ 24 سم . - )مرايا الكيان( 
إيداع قانوين 901 / 2012. – ردمك 978-9938-9515-1-6 )مسفر( :15 د.ت 

 A-8-218844 / A-8-218845 رقم الرتفيف

]821[ لطيفي، رمضان 
خرج النرصاين ]نص مطبوع[ : سرية الومـال : رواية / رمضـــان لطيفي. - قـــابس : ضحى للنرش، 2012 )تـــــونس 

: املغاربية للطباعة واإلشهار(. - 151 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 170 / 2012. – ردمك 978-9938-825-09-1 )مسفر( :8 د. ت. 

 A-8-216424 / A-8-216425 رقم الرتفيف

]822[ محمد، يحي 
الجدار ]نص مطبوع[ : رواية / يحي محمد. - تونس : يحي محمد، 2012 )تونس : املطبعة العرصية(. - 136 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 207 / 2012. – ردمك 978-9973-02-365-0 )مسفر( :8 د. ت. 

 A-8-216400 / A-8-216401 رقم الرتفيف

]823[ املزغني، منصف 
عياش ]نص مطبوع[ : قصيدة / منصف املزغني. - ط. 3. - تونس : منصف املزغني، 2012 

)تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 79 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 943 / 2012. – ردمك 978-9938-05-348-7 )مسفر( :4.5 د. ت. 

 A-12-27005 / A-12-27006 رقم الرتفيف

]824[ منرصي، عبد الكريم 
الغرباء واألنثى : رواية ]نص مطبوع[ / عبد الكريم منرصي. - تونس : عبد الكريم منرصي، 2012. - 186 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 18 سم. 
إيداع قانوين 133 / 2012. – ردمك 978-9973-02-842-6 )مسفر( :9،500 د. ت. 

 A-12-26593 / A-12-26594 رقم الرتفيف

]825[ امليهي، رأفت 
هورجادا ]نص مطبوع[ : سحر العشق / رأفت امليهي. - صفاقس : دار أمل للنرش، 2011 )صفاقس : مطبعة التسفري 

الفني(. - 158 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم. . - )دوايل( 
إيداع قانوين 70 / 2012. – ردمك 978-9938-837-03-2 )مسفر( :7 د. ت 

 A-12-26400- / A-12-26401 رقم الرتفيف
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]826[ الهاشمي، فتحية 
الشيطان يعود من املنفى ]نص مطبوع[ : رواية / فتحية الهاشمي. - تونس : فتحية الهاشمي، 2012 )تونس : الرشكة 

التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 128 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 661 / 2012. – ردمك 978-9938-05-078-3 )مسفر( :10 د.ت 

A-8-217901 / A-8-217902 رقم الرتفيف

]827[ الورفيل، رشيفة 
همسة حنان ]نص مطبوع[ : قصص / رشيفة الورفيل. - سليانة : دار سنابل، 2012. - 108 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 21 سم 
إيداع قانوين 237 / 2012. – ردمك 978-9973-887-48-1 )مسفر( :5 د. ت. 

 A-8-216527 / A-8-216528 رقم الرتفيف

]828[ الوساليت، نعيمة 
ذاكرة األيام ]نص مطبوع[ : رواية / نعيمة الوساليت. - سليانة : دار سنابل، 2011. - 184 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 68 / 2012. – ردمك 978-9973-887-40-5 )مسفر( :8 د. ت 

 A-8-214938 / A-8-214939 رقم الرتفيف

]829[ الوساليت، نعيمة 
عطر الغياب ]نص مطبوع[ : رواية / نعيمة الوساليت. - سليانة : دار سنابل، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة(. - 231 

ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 581 / 2012. – ردمك 978-9973-887-49-8 )مسفر( :9.500 د.ت 

 A-8-217532 / A-8-217533 رقم الرتفيف

]830[ الوهايب، أنيس 
إرتجال ]نص مطبوع[ : نص / أنيس الوهايب. - تونس : وليدوف، 2012. - 96 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 215 / 2012. – ردمك 978-9938-811-08-7 )مسفر( :10 د. ت. 
 A-8-216449 / A-8-216448 رقم الرتفيف

]831[ الوهايبي، املنصف 
عشيقة آدم ]نص مطبوع[ / منصف الوهايبي ؛ تقديم صالح الدين بوجاه. - تونس : دار الجنوب، 2012 )تونس : 

مطبعة فنزي(. - 343 ص : غالف مصور ملون ؛ 20 سم . - )عيون املعارصة / توفيق بكار، 0330-5627( 
إيداع قانوين 393 / 2012. – ردمك 978-9938-01-048-0 )مسفر( :10،700 د. ت. 

 A-12-26785 / A-12-26786 رقم الرتفيف

]832[ الوهايبي، املنصف 
هل كان بورقيبة يخىش حقا معيوفة بنت الضاوي ؟ ]نص مطبوع[ : رواية / املنصف الوهايبي. - تونس : دار املهى 

للنرش، 2012. - 152 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 9 / 2012. – ردمك 978-9938-822-06-9 )مسفر( :10 د. ت 

 A-8-215965 / A-8-215966 رقم الرتفيف

]833[ اليانقي، سلمى 
عندما يحرتق الليمون.. ]نص مطبوع[ : رواية / سلمى اليانقي ؛ تقديم ثريا بن عبد الله بن سعيد. - تونس : سلمى 

اليانقي، 2012 )صفاقس : مطبعة التسفري الفني(. - 208 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 171 / 2012. – ردمك 978-9973-02-815-0 )مسفر( :10 د. ت. 

 A-8-216476 / A-8-216477 رقم الرتفيف
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]834[ يحي، أنور 

أمريكا برتت أصابعي ]نص مطبوع[ : رواية / أنور يحي. - تونس : أنور يحي، 2012 )تونس : آر برنت(. - 71 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 819 / 2012. – ردمك 978-9938-05-291-6 )مسفر( :7 د. ت. 

 A-8-218570 / A-8-218569 رقم الرتفيف

]835[ يوسف، عبد املجيد 

فصول من سرية مراد الكاتب »ويليه«كوميديا ]نص مطبوع[ / عبد املجيد يوسف. - املنستري : الرباق للنرش، 2011. 

- 135 ص. : غالف ملون ؛ 20 سم. 

إيداع قانوين 10 / 2012. – ردمك 978-9973-089-93-9 )مسفر( :8 د. ت 

 A-8-215971 / A-8-215972 رقم الرتفيف

814 املقاالت العربية واملقامات

]836[ ابن يوسف، سليامن 

آمال مجنحة ]نص مطبوع[ : اإلسالم السيايس يف تونس ما بعد الثورة : خواطر ومقاالت / سليامن بن يوسف األمني. 

- تونس : سليامن بن يوسف األمني، 2012 )تونس : املطبعة العرصية(. - 132 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم. 

. - )بنات أفكاري ؛ 3( 

إيداع قانوين 573 / 2012. – ردمك 978-9973-02-944-7 )مسفر( :10 د. ت 

اإلسالم السيايس -- تونس -- مقاالت وخواطر 

 A-8-217562 / A-8-217563 رقم الرتفيف

]837[ أفكار هاربة ]نص مطبوع[ : أنطولوجيا الثورة / تقديم نزيهة رجيبة. - تونس : األطلسية للنرش، 2011(. - 

140ص. : صور ملونة، غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 457 / 2012. – ردمك 978-9973-47-110-9 )مسفر( :15 د.ت 

األدب العريب -- املقاالت -- تونس -- 2010م2011- )الثورة( 

 A-8-217329 / A-8-217330 رقم الرتفيف

]838[ البطي، عبد املالك 

: السنوات  الدائرة الجناحية السادسة لدى املحكمة اإلبتدائية بتونس ]نص مطبوع[  مقتطفات حية من جلسات 

القضائية من 2000-1999 إىل 2005-2004 / عبد املالك البطي ؛ مصطفى الكعبايش. - تونس : مصطفى الكعبايش، 

2012. - 190 ص. : غالف مصور ملون ؛ 30 سم. 

إيداع قانوين 909 / 2012. – ردمك 978-9938-05-259-6 )مسفر( 

مقاالت صحفية 

 A-4-11795 / A-4-11796 رقم الرتفيف

]839[ جغام، حسن أحمد 

خواطر من وحي الثورة ]نص مطبوع[ : حول قضايا ساخنة / حسن أحمد جغام. - سـوسة : دار املعارف، 2012. - 

121 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 383 / 2012. – ردمك 978-9973-60-064-6 )مسفر( :3 د.ت 

املقاالت األدبية -- تونس -- )الثورة( 2010-2011 

تونس )الثورة( -- 2010-2011 -- مقاالت 

 A-8-217166 / A-8-217167 رقم الرتفيف
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]840[ الزغباين، كامل 
أخالط يف البهيموقراطية والثورة ]نص مطبوع[ / كامل الزغباين. - تونس : الوسيطي للنرش، ]2012[. - 207 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 218 / 2012. – ردمك 978-9938-840-01-8 )مسفر( :10 د.ت 

املقاالت األدبية -- تونس -- )الثورة( 2010-2011 
 A-8-216414 / A-8-216415 رقم الرتفيف

]841[ سعيد، الصايف 
الحمى 42 ]نص مطبوع[ : ال أنبياء وال شياطني / الصايف سعيد. - ط. 4. - تونس : الصايف سعيد : عرابيا لإلعالم املتعدد، 

2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 611 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 870 / 2012. – ردمك 978-9938-05-320-3 )مسفر( :30 د. ت. 

الثقافة العربية -- مقاالت 
 A-8-218828 / A-8-218829 رقم الرتفيف

]842[ سعيد، الصايف 
سنوات املتاهة ]نص مطبوع[ : الحرب والسالم عىل مذبح القرن الحادي والعرشين / الصايف سعيد. - ط. 4. - تونس 
: الصايف سعيد : عرابيا لإلعالم املتعدد، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 421 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 896 / 2012. – ردمك 978-9938-05-318-0 )مسفر( :30 د. ت. 

الثقافة العربية -- مقاالت 
تاريخ – العرص الحديث

السياسة -- تاريخ – العرص الحديث 
 A-8-218813 / A-8-218812 رقم الرتفيف

]843[ سعيد، الصايف 
عودة الزمن اإلمرباطوري و نهاية األوطان ]نص مطبوع[ / الصايف سعيد. - ط. 3. - تونس : الصايف سعيد : عرابيا 
لإلعالم املتعدد، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 303 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم 

إيداع قانوين 831 / 2012. – ردمك 978-9938-05-264-0 )مسفر( :25 د. ت. 
الثقافة العربية -- مقاالت 

 A-8-218605 / A-8-218606 رقم الرتفيف

]844[ مصمويل، محمد 
ها أنت .. أيتها الثورة ]نص مطبوع[ / محمد مصمويل. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 129 ص. : غالف 

مصور ملون ؛ 21 سم. 
إيداع قانوين 203 / 2012. – ردمك 978-9938-839-23-4 )مسفر( :9 د. ت 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 
 A-8-216388 / A-8-216389 رقم الرتفيف

]845[ املهذيب، محمد البشري 
إقرأ ثم إقرأ ]نص مطبوع[ / محمد البشري املهذيب. - تـونس : محمد البشري املهذيب، 2012 )تــوزر : مآثر لإلنتاج 

الثقــايف الرقمي(. - 125 ص. : غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 667 / 2012. – ردمك 978-9938-05-205-3 )مسفر( :7 د. ت. 

األدب العريب -- متفرقات 
 A-12-26891 / A-12-26892 رقم الرتفيف
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]846[ نفحات من تونس الفتاة ]نص مطبوع[ : مختارات من مقاالت الصحيفة االلكرتونية تونس الفتاة. - تونس : 
تواصل للنرش، 2012. - 96 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )الحرب الرقمي( 

إيداع قانوين 981 / 2012. – ردمك 978-9938-9518-1-3 )مسفر( :5،200 د. ت. 
تونس الفتاة، صحيفة الكرتونية -- مقاالت 

مقاالت صحفية -- تونس -- مجموعات 
 A-8-219083 / A-8-219084 رقم الرتفيف

900 الجغرافيا. الرتاجم. التاريخ

907.2 التاريخ العام. كتابة ودراسة التاريخ

]847[ ليسري، فتحي 
تاريخ الزمن الراهن ]نص مطبوع[ : عندما يطرق املؤرخ باب الحارض / فتحي ليسري ؛ لوحة الغالف محمد البعتي. 
- صفاقس : دار محمد عيل الحامي، 2012 )تونس : مطبعة املغرب(. - 176 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

. - )مسالك. تاريخ (
بيبليوغرافيا ص. 169-174 

إيداع قانوين 238 / 2012. – ردمك 978-9973-33-362-9 )مسفر( :10 د. ت 
كتابة التاريخ -- العرص الحديث 

 A-8-216515 / A-8-216516 رقم الرتفيف

]848[ النيفر، محمد 
حسن البيان عام بلغته إفريقية يف اإلسالم من السطوة والعمران ]نص مطبوع[ / محمد النيفر ؛ تحقيــق محمد 
املختــار بن عيل النيفر. - ط. 2. - تونس : محمد النيفر، 2011 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. 

- ج. 1 )280 ص.( : غالف مصور ملون ؛ 23 سم 
إيداع قانوين 179 / 2012. – ردمك 978-9973-61-619-7 )مسفر(

علم التاريخ -- مبادئ -- دراسة 
اإلسالم -- إفريقيا -- دراسة 

 A-8-216494 / A-8-216495 رقم الرتفيف

]849[ النيفر، محمد 
حسن البيان عام بلغته إفريقية يف االسالم من السطوة والعمران ]نص مطبوع[ / محمد النيفر ؛ تحقيق محمد املختار 
بن عيل النيفر. - تونس : محمد النيفر، 2007 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - ج. 2 ) 390 

ص. ( : غالف مصور ملون ؛ 23 سم 
إيداع قانوين 179 / 2012. – ردمك 978-9973-61-619-7 )مسفر(

علم التاريخ -- مبادئ -- دراسة 
اإلسالم -- إفريقيا -- دراسة 

 A-8-216496 / A-8-216497 رقم الرتفيف

910 الجغرافيا العامة. الرحالت . األدلة السياحية

]850[ ابن حجلة، معاوية 
قرية تكتب تاريخها ]نص مطبوع[ / معاوية بن حجلة. - تونس : معاوية بن حجلة، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة 

وإشهار الكتاب(. - 111 ص. : خرائط، جداول، صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 532 / 2012. – ردمك 978-9973-02-913-3 )مسفر( :5 د. ت 

الوديان )تونس( -- مدن ومعامل 
تونس )الوطن القبيل( -- مدن ومعامل 

 A-8-217616 / A-8-217617 رقم الرتفيف
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]851[ الزيادي، أحمد 

 : )تـــونس  الزيادي، 2012  أحمد   : تونس   - ؛ جلول عزونة.  الزيادي  أحمد   / ]نص مطبوع[  التاريخ  الوديان عرب 

املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 206 ص. : خرائط، جداول، صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 533 / 2012. – ردمك 978-9973-02-763-4 )مسفر( :9.500 د. ت 

الوديان )تونس( -- مدن ومعامل 

تونس )الوطن القبيل( -- مدن ومعامل 

 A-8-217596 / A-8-217597 رقم الرتفيف

]852[ الطهطاوي، رفاعة رافع 

تخليص اإلبريز يف تلخيص باريس [نص مطبوع] / رفاعة رافع الطهطاوي. - تونس : سيلدار، 2010. - 311 ص. ؛ 24 

سم 

إيداع قانوين 549 / 2012. – ردمك 978-9973-30-372-1 )مسفر (

باريس)فرنسا( -- وصف ورحالت 

 A-8-217586 / A-8-217587 رقم الرتفيف

]853[ غالب، أحمد 

سليامن درة األوطان وتحقيق حول مخطوط املدينة ]نص مطبوع[ / أحمد غالب. - سليامن : أحمد غالب، 2012. - 

270 ص. : صور، خرائط، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 258 / 2012. – ردمك 978-9973-02-859-4 )مسفر( :10 د. ت 

سليامن )تونس( -- تاريخ ووصف 

 A-8-216549 / A-8-216550 رقم الرتفيف

]854[ فازعي، الصديق 

مدينة الكاف يف التل العايل التونيس ]نص مطبوع[ : تحرضها ومكانتها اإلقليمية / الصديق فازعي. - تـــــونس : 

مركز النرش الجامعي، 2012 )بن عروس : املطبعة الرسمية(. - 197 ص. : خرائط، جداول، صور، غالف مصور ملون 

؛ 24 سم 

إيداع قانوين 77 / 2012. – ردمك 978-9973-37-693-0 )مسفر( :18 د. ت. 

الكاف )تونس( -- مدن ومعامل 

تونس )الشامل الغريب( -- مدن ومعامل 

 A-8-216164 / A-8-216165 رقم الرتفيف

]855[ الاليف، محمد 

الرومنة ]نص مطبوع[ : يف سهول األعراض » قابس« والجفارة »مدنني« / محمد الاليف ؛ تصميم الغالف عادل بن 

جابر. - تونس : محمد الفاضل الاليف، 2012 )قابس : مطبعة الخدمات الرسيعة(. - 249 ص. : غالف مصور ملون، 

خرائط ؛ 20 سم 

بيبلوغرافيا ص. 224-249 

إيداع قانوين 265 / 2012. – ردمك 978-9973-02-871-6 )مسفر( :15 د. ت. 

قابس )تونس( -- مدن ومعامل -- اآلثار الرومانية 

مدنني )تونس( -- مدن ومعامل -- اآلثار الرومانية 

تونس )الجنوب( -- مدن ومعامل -- اآلثار الرومانية 

 A-12-26743 / A-12-26744 رقم الرتفيف
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920 الرتاجم العامة. األنساب

]856[ ابن الصباغ، محمد بن أيب القاسم الحمريي 
مناقب أيب عيل سامل التبايس تلميذ أيب الحسن الشاذيل املتويف سنة 642 هـ /1244 م ]نص مطبوع[ / محمد بن أيب 
القاسم الحمريي املعروف بابن الصباغ ؛ حققه وقدم له ووضع فهارسه أحمد الباهي ؛ تقديم لطفي عيىس. - تونس 

: كنرتاست للنرش، 2012 )تونس : سنباكت(. - 95 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 541 / 2012. – ردمك 978-9973-878-37-3 )مسفر( :10 د.ت 

التبايس، أبو عيل سامل ) ....-ت. 1244م (-- تراجم 
التصوف اإلسالمي -- تونس -- ق. 13 م -- تراجم 

 A-8-217548 / A-8-217549 رقم الرتفيف

]857[ ابن الكحالء، لطفي 
مل أكن جاسوسا / لطفي بن الكحالء ؛ مراجعة عبد السالم سامر. - تونس : لطفي بن الكحالء، 2012 )تونس : الرشكة 

التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 448 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 839 / 2012. – ردمك 978-9938-05-278-7 )مسفر( :25 د. ت. 

ابن الكحالء، لطفي -- سرية ذاتية 
 A-8-218589 / A-8-218590 رقم الرتفيف

]858[ ابن محمود، فاطمة 
إمرأة يف زمن الثورة ]نص مطبوع[ : شهادة عىل الثورة التونسية / فاطمة بن محمود ؛ تصميم الغالف حسني مصدق. 
- تونس : منشورات كارم الرشيف، 2011 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 154 ص. : غالف مصور ملون 

؛ 21 سم . - )السلسلة اإلبداعية( 
إيداع قانوين 327 / 2012. – ردمك 978-9938-802-30-6 )مسفر( :12 د.ت 

ابن محمود، فاطمة -- مذكرات -- تونس -- )الثورة( 2010-2011 
 A-8-217190 / A-8-217191 رقم الرتفيف

]859[ ابن محمود، هشام 
علم وشاعر ]نص مطبوع[ : الشيخ محمد املختار بن محمود والشاعر أبو القاسم الشايب / إعــداد وتحقيق هشــام 
بن محمود ؛ تقديم الشاذيل القليبي. - صفاقس : دار محمد عيل الحامي، 2012. - 200 ص. : غالف مصور ملون، 

صور ؛ 28 سم . - )أمهات الكتب( 
إيداع قانوين 920 / 2012. – ردمك 978-9973-33-369-8 )مسفر( :10 د.ت 

الشايب، أبو القاسم )1909م1934-( -- تراجم 
ابن محمود، محمداملختار -- تراجم 

الشعراء التونسيون -- تراجم 
 A-4-11798 / A-4-11797 رقم الرتفيف

]860[ ابن يوسف، الطاهر 
الحبيب بورقيبة ]نص مطبوع[ : تضخم األنا سبب البلية / الطاهر بن يوسف. - تونس : الطاهر بن يوسف، 2011 

)تونس : مطبعة فن الطباعة(. - 226 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 
بيبلوغرافيا ص. 221-224 

إيداع قانوين 542 / 2012. – ردمك 978-9938-05-217-8 )مسفر( :12 د. ت 
بورقيبة، الحبيب )1903 2000-( -- تراجم 

تونس -- تاريخ -- العرص الحديث-الحبيب بورقيبة 
 A-8-217550 / A-8-217551 رقم الرتفيف
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]861[ أبو األجفان، محمد 
تراجم مالكية ]نص مطبوع[ / محمد أبو األجفان ؛ جمع وضبط وتقديم مختار الجبايل. - تـــونس : دار سحنون، 

2012. - 732 ص. : غالف مصور وملون ؛ 25 سم. 
إيداع قانوين 142 / 2012. – ردمك 978-9938-834-12-3 )مجلد(

الفقهاء املالكية -- تراجم 
 A-8-216115 رقم الرتفيف

]862[ امبيك، محمد البشري 
منن الباقي القديم يف سرية الشيخ الخديم ]نص مطبوع[ / محمد البشري امبيك ؛ تحقيق محمد شقرون. - تونس : 

محمد شقرون، 2011 )تونس : امربميار(. - 458 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 25 / 2012. – ردمك 978-9973-02-704-7 )مسفر( :18 د.ت 

امبايك، أحمد مبب )1927-1853( -- تراجم 
املريدية )طرق صوفية( -- السنغال 

الطرق الصوفية -- السنغال 
 A-8-215953 / A-8-215954 رقم الرتفيف

]863[ بالطيب، نور الدين 
عبد الحميد خريف ]نص مطبوع[ : حيـاته وأعامله األدبية والصحفية / نور الدين بالطيب. - تـــــونس : دار املسار، 

2012 )تـــــونس : الرباق(. - 264 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 20 سم 
إيداع قانوين 912 / 2012. – ردمك 978-9938-866-00-1 )مسفر( :15 د.ت 

خريف، عبد الحميد ) 1950م.... (-- تراجم 
 A-8-218783 / A-8-218782 رقم الرتفيف

]864[ بوزكورة، الحبيب 
: الحبيب  الدين صمود. - تونس  ؛ تقديم نور  أيام يف طرابلس ]نص مطبوع[ : 1973م1974- / الحبيب بوزكورة 

بوزكورة، 2012. - 225 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 175 / 2012. – ردمك 978-9973-02-709-2 )مسفر( :7 د.ت

بو زكورة، الحبيب -- مذكرات -- طرابلس )ليبيا( -- 1973م1974- 
 A-8-216490 / A-8-216491 رقم الرتفيف

]865[ جعفر ماجد : وقائع ندوة )2010 ؛ تونس ( 
جعفر ماجد ]نص مطبوع[ : وقائع األمسية الثقافية التي إنتظمت ببيت الحكمة تخليدا لروحه : تونس 12 ماي 
2010 / عمل جمـاعي ؛ ] إرشاف وتنظيم [ وزارة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث، املجمع التونيس للعلوم واآلداب 

والفنون. - تــونس : بيت الحكمة، 2012 )تونس : مطبعة الرشيد(. - 80 ص ؛ صور، غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 913 / 2012. – ردمك 978-9973-49-131-2 )مسفر( :7 د. ت. 

ماجد، جعفر )2009-1940( ؛ شاعر -- تراجم 
 A-8-218796 / A-8-218797 رقم الرتفيف

]866[ الخربوش، أحمد 
أريج الذكريات وأطرف الحكايات ]نص مطبوع[ / أحمد الخربوش ؛ رسوم عبد الحميد التوي ؛ تقديم الصادق سالمة. 
- تونس : مجمع األطرش للكتاب املختص، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 155 ص. : رسوم 

كاريكاتورية، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 601 / 2012. – ردمك 978-9938-858-00-6 )مسفر( :7.500 د.ت 

الخربوش، أحمد -- مذكرات 
 A-8-217869 / A-8-217870 رقم الرتفيف
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]867[ الذوادي، زهري 

محمد إقبال ]نص مطبوع[ : أستاذ االجتامع والسياسة / زهري الذوادي. - تونس : دار سحر، 2012. - 271 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 233 / 2012. – ردمك 978-9973-28-356-6 )مسفر( :12 د. ت 

إقبال، محمد -- تراجم / إقبال، محمد -- فلسفة إسالمية 

 A-8-216536 / A-8-216535 رقم الرتفيف

]868[ سعيد، الصايف 

بن بلة يتكلم ]نص مطبوع[ : املذكرات السياسية والثقافية للزعيم أحمد بن بلة / الصايف سعيد . - ط. 2. - تونس 

: الصايف سعيد : عرابيا لإلعالم املتعدد، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 271 ص. : 

غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 919 / 2012. – ردمك 978-9938-05-274-9 )مسفر( :20 د. ت. 

ابن بلة، أحمد )2012-1916( -- مذكرات سياسية 

 A-8-218786 / A-8-218787 رقم الرتفيف

]869[ سعيد، الصايف 

الرشكة   : )تونس   2011 سعيد،  الصايف   : تــونس   - سعيد.  الصــايف   / محرمة  شبه  سرية   : مطبوع[  ]نص  بورقيبة 

التــونسية للنرش(. - 403 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

يحتوي عىل صور للزعيم الحبيب بورقيبة . - يحتوي عىل فهارس من ص.395-403 

إيداع قانوين 29 / 2012. – ردمك 978-9973-02-702-3 )مسفر( :25 د. ت 

بورقيبة، الحبيب )2000-1903 (– تراجم

تونس -- تاريخ -- العرص الحديث-الحبيب بورقيبة 

 A-8-215951 / A-8-215952 رقم الرتفيف

]870[ سولريا، جان لوكا 

؛ تقديم ميشيل  الحياة وأصوات من فلسطني / جان لوكا سولريا  أسوار ودموع وزعرت ]نص مطبوع[ : قصص من 

صباح ؛ ترجمة عامر األلفي، حسني محمود، فوزي عيىس...]وآخرون[. - صفاقس : دار محمد عيل الحـامي ؛ بريوت 

: مؤسسة اإلنتشـــار العريب ؛ القـــــاهرة : دار عني للنرش، 2012. - 303 ص. : خرائط، غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 908 / 2012. – ردمك 978-9973-33-370-4 )دار محمد عيل الحامي (

سولريا، جان لوكا -- مذكرات -- فلسطني 

أدب الرحالت -- فلسطني 

 A-8-218764 / A-8-218765 رقم الرتفيف

]871[ الشيخي، شاكر 

كتاب املنتدى للفكر والحضارة يف تونس ]نص مطبوع[ / شاكر الشيخي ؛ إعداد حسني العيايش. - أريــانة : اللجنة 

الثقافية الجهوية بوالية أريانة، 2012. - 139 ص. : صور. غالف ملون ؛ 24 سم . - )منتدى الفكر التونيس بأريانة : 

ج. 1(

إيداع قانوين 41 / 2012. – )مسفر (

األدباء التونسيون -- أعامل وتراجم 

 A-8-215926 / A-8-215925 رقم الرتفيف
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]872[ الطوييل، أحمد 

أعالم من املغرب الكبري واألندلس قدميا وحديثا ]نص مطبوع[ / أحمد الطوييل. - تونس : أحمد الطوييل، 2012 

)تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 214 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 637 / 2012. – ردمك 978-9973-02-959-1 )مسفر( :12 د. ت 

األدباء العرب -- املغرب العريب -- تراجم 

األدباء العرب -- األندلس -- تراجم 

 A-8-217845 / A-8-217846 رقم الرتفيف

]873[ الطوييل، أحمد 

تونس بلد الحضارات ]نص مطبوع[ : فصول من دفرت العمر / أحمد الطوييل. - تونس : أحمد الطوييل، 2012 )تونس 

: الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 112 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 201 / 2012. – ردمك 978-9973-02-801-3 )مسفر( :10 د. ت 

الطوييل، أحمد -- حضارة -- تونس -- تراجم 

 A-8-216480 / A-8-216481 رقم الرتفيف

]874[ الطوييل، أحمد 

الزعيم عبد العزيز الثعالبي ]نص مطبوع[ : مسرية نضاله الفكري السيايس / أحمد الطوييل. - تونس : أحمد الطوييل، 

2012 )تونس : املطبعة الرسمية(. - 225 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 187 / 2012. – ردمك 978-9973-02-673-6 )مسفر( :15 د. ت 

الثعالبي، عبد العزيز )1944-1876( -- تراجم 

 A-8-216456 / A-8-216457 رقم الرتفيف 

]875[ عمر العويني ]نص مطبوع[ : حياته وشعره / إعداد وتقديم وتحقيق التهامي الهاين. - تونس : املركز الوطني 

لإلتصال الثقايف، 2011 )تونس : مطبعة أوربيس(. - 173 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )ذاكرة وإبداع 

/ نور الهدى الصديف ؛ 38( 

إيداع قانوين 43 / 2012. – ردمك 978-9973-910-41-7 )مسفر( :8،500 د.ت 

العويني، عمر )2001-1915م( -- أعامل وتراجم 

 A-8-215929 / A-8-215930 رقم الرتفيف

]876[ يف حداثة الشايب ]نص مطبوع[ : فعاليات الندوة الدولية التي انتظمت ببيت الحكمة مبناسبة مائوية أيب 

القاسم الشايب كتوبر 2009 / عمل جامعي ؛ ] إرشاف وتنظيم [ وزارة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث، املجمع التونيس 

للعلوم واآلداب والفنون. - تونس : املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون - بيت الحكمة، 2012 )تونس : الرشكة 

العامة للطباعة(. - 324 ص. : غالف مصور وملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 168 / 2012. – ردمك 978-9973-49-135-0 )مسفر( :15 د. ت. 

الشايب، أبوالقاسم )1934-1909 م( -- تراجم 

 A-8-216458 / A-8-216459 رقم الرتفيف

]877[ محمد ابن الخوجة ]نص مطبوع[ : املؤرخ والرحالة ؛ تقديم وتحقيق عيل العريبي. - تونس : املركز الوطني 

لإلتصال الثقايف، 2011 )تونس : مطبعة أوربيس(. - 280 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )ذاكرة وإبداع 

/ نور الهدى الصديف ؛ 39( 

إيداع قانوين 17 / 2012. – ردمك 978-9973-910-42-7 )مسفر( :8،500 د.ت 

ابن الخوجة، محمد )1942-1869م( -- أعامل وتراجم 

 A-8-215969 / A-8-215970 رقم الرتفيف
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]878[ مرزوق، حسن 
 : من قابس...إىل فلسطني ]نص مطبوع[ : مقاالت / حسن مرزوق ؛ إعداد وتقديم نور الدين بالطيب.  - تونس 
حسن مرزوق، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 167 ص. : غالف ملون، صور ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 5 / 2012. – ردمك 978-9973-02-729-0 )مسفر( :10 د.ت 
مرزوق، حسن -- مقاالت وتراجم 
قابس)تونس( -- تراجم -- أعالم 

 A-8-215981 / A-8-215982 رقم الرتفيف

]879[ املرزوقي، املنذر 
: ]املنذر املرزوقي[،  املنذر املرزوقي. - تونس   / : املسرية واملصري  الشهيد حسن السعداوي ]نص مطبوع[  الزعيم 

2012. - 125 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 905،662 / 2012. – ردمك 978-9938-858-14-3 )مسفر (: 8 د.ت

السعداوي، حسن )1963-1899( -- تراجم 
A-8-217885 / A-8-217886 / A-8-218874 / A-8-218875 رقم الرتفيف

]880[ املليح الواكدي، جليلة 
زعيم الشباب عيل البلهوان : حياته وآثاره ]نص مطبوع[ / جليلة املليح الواكدي ؛ تقديم منجي الشميل. - منوبة : 
مركز النرش الجامعي، 2012 )بن عروس : املطبعة الرسمية(. - 418 ص. : جداول، صور، غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 881 / 2012. – ردمك 978-9973-37-694-7 )مسفر( :20 د.ت 
البلهوان، عيل )1958-1909م( -- تراجم 

 A-8-218834 / A-8-218835 رقم الرتفيف

]881[ املهيدي، محمد الصالح 
تونس يف تراجم أعالمها ]نص مطبوع[ : الجزء األول / محمد الصالح املهيدي ؛ إعداد ودراسة أنس الشايب. - تونس : 
وزارة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث، 2012 )تونس : ميدياكوم(. - 260 ص. : غالف مصور وملون ؛ 21 سم. . - )ذاكرة 

وإبداع ؛ 40( 
إيداع قانوين 950 / 2012. – ردمك 978-9973-910-42-4 )مسفر( :8.5 د. ت. 

أعالم -- تونس -- تراجم 
 A-8-218772 / A-8-218773 رقم الرتفيف

]882[ املهيدي، محمد الصالح 
من أعالم الصحافة العربية يف تونس ]نص مطبوع[ : تراجم وأسامء مستعارة / محمد الصالح املهيدي ؛ تحرير وإكامل 
أنس الشايب. - تونس : دار سحر، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 301 ص. : صور، غالف مصور 

ملون ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 811 / 2012. – ردمك 978-9973-28-366-5 )مسفر( :13 د.ت 

الصحافة التونسية -- تراجم 
 A-8-218593 / A-8-218594 رقم الرتفيف

]883[ ورقات وأعامل ]نص مطبوع[ : تكرميا للمؤسسني يف ذكرى الجامعة الخمسني -1958 2008 / جمع املختار 
كريم. - تونس : كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس، 2011. - 236 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 108 / 2012. – ردمك 978-9973-069-29-0 )مسفر( 
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية -- 1958-2008 -- تراجم 

 A-8-216084 / A-8-216083 رقم الرتفيف

946 تاريخ إسبانيا
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]884[ عبد الكايف، محمد 

إسبانيا من الديكتاتورية إىل الدميقراطية : أمثولة وقدوة / محمد عبد الكايف ؛ تقديم عبد الواحد براهم. - تونس : 

دار سحنون ، 2012. - 549 ص. ؛ 25 سم 

إيداع قانوين 382 / 2012. – ردمك 978-9938-834-13-2 )مسفر (

إسبانيا -- تاريخ العرص الحديث 

A-8-217117 رقم الرتفيف

956 تاريخ الوطن العريب والتاريخ اإلسالمي

]885[ األيويب، محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه 

كتاب مضامر الحقائق ورس الخالئق ]نص مطبوع[ : فقرات حول حملة قراقوش عىل إفريقية : 584-576 هـ=-1180

1188م / محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه األيويب ؛ تحقيق مراد عرعار ؛ تقديم محمد حسن. - تونس : بيت 

الحكمة، 2012 )تونس : مطبعة آر برنت(.- 120 : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 810 / 2012. – ردمك 978-9973-49-136-7 )مسفر( :14،500 د.ت 

التاريخ إسالمي -- 1180-1188 

 A-8-218557 / A-8-218558 رقم الرتفيف

]886[ دبيش، لطفي 

واملسالكيني  والرحالني  الجغرافيني  نصوص  يف  قراءة   : مطبوع[  ]نص  اإلسالمية  العربية  الثقافة  يف  واملكان  اإلنسان 

العرب إىل القرن الخامس هجري / لطفي دبيش. - تونس : كلية العلوم االنسانية واالجتامعية بتونس، 2011 )تونس 

: املطبعة الرسمية(. - 616 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 116 / 2012. – ردمك 978-9973-069-33-7 )مسفر( 

الجغرافيا التاريخية -- الثقافة العربية االسالمية 

الرحالة العرب -- الثقافة العربية اإلسالمية 

 A-8-216100 / A-8-216099 رقم الرتفيف

]887[ دغفوس، رايض 

املرشق اإلسالمي من الثورة عىل عثامن إىل الثورة العباسية ]نص مطبوع[ / رايض دغفوس. - تونس : مركز النرش 

الجامعي، 2011. - 474 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 368 / 2012. – ردمك 978-9973-37-687-9 )مسفر( :20 د.ت 

العامل العريب -- تاريخ -- العرص األموي 

التاريخ اإلسالمي 

 A-8-217138 / A-8-217139 رقم الرتفيف

]888[ سعيد، الصايف 

خريف العرب ]نص مطبوع[ : البرئ والصومعة والجرنال / الصايف سعيد. - ط. 2. - تونس : الصايف سعيد : عرابيا 

لإلعالم املتعدد، 2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 637 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 903 / 2012. – ردمك 978-9938-05-319-7 )مسفر( :30 د. ت. 

العامل العريب -- األحوال السياسية -- العرص الحديث 

العامل العريب -- تاريخ -- العرص الحديث 

 A-8-218814 / A-8-218815 رقم الرتفيف
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]889[ الطبلبي، شكيب بن بديرة 
- ط.  الطبلبي.  بديرة  بن  / شكيب  اإلسالمية  العربية  الثقافة  تكوين  قراءة يف سفر   : ]نص مطبوع[  النجاة  طوق 
2. - تونس : شكيب بن بديرة الطبلبي، 2012 )املنستري : دار املتوسط الجديد(. - 235 ص. : غالف ملون ؛ 21 سم 

. - )درسات كالمية ؛ 2 (
إيداع قانوين 946 / 2012. – ردمك 978-9973-05-338-2 )مسفر( :8.5 د.ت 

الثقافة العربية اإلسالمية 
 A-8-218807 / A-8-218806 رقم الرتفيف

]890[ قوجة، منصف 
الفتنة الكربى ]نص مطبوع[ : من خالل مصادر خوارجية / منصف قوجة. - ط.2، جديدة ومنقحة. - تـــــونس : 

الدار التونسية للكتـاب، 2012. - 197 ص. : غالف مصور ؛ 24 سم 
بيبليوغرافيا ص. 195-196 

إيداع قانوين 177 / 2012. – ردمك 978-9938-839-18-0 )مسفر( :10 د.ت 
الفتنة الكربى -- تاريخ / التاريخ اإلسالمي 

 A-8-216392 / A-8-216393 رقم الرتفيف

956.4 تاريخ فلسطني. القضية الفلسطينية

]891[ القدومي، فاروق 
أزمة الثورة الفلسطينية ]نص مطبوع[ : الجذور والحلول / فاروق القدومي. - تونس : دار حنني، 2012 )تونس : فن 

الطباعة(. - 290 ص. : غالف ملون مصور ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 957 / 2012. – ردمك 978-9973-9995-7-3 )مسفر (

القضية الفلسطينية -- تاريخ 
فلسطني -- تاريخ 

 A-8-219113 / A-8-219114 رقم الرتفيف

]892[ القدومي، فاروق 
دفاتر الثورة الفلسطينية ]نص مطبوع[ : دفاتر الفتح / فاروق القدومي. - تونس : دار حنني، 2012  ) تونس : فن 

الطباعة(. - 297 ص. : غالف ملون مصور ؛ 21 سم 
إيداع قانوين 972 / 2012. – ردمك 978-9973-9995-8-0 )مسفر( 

القضية الفلسطينية -- تاريخ 
حركة فتح -- فلسطني

فلسطني -- تاريخ 
 A-8-219119 / A-8-219120 رقم الرتفيف

961 تاريخ املغرب العريب

]893[ برفنكيار، ليون 
 - الضاوي موىس.  ؛ دراسة وترجمة  برفنكيار  ليون   /  1911 : الليبية ]نص مطبوع[  التونسية  الحدود  أرسار ترسيم 
تـــــونس : الضاوي موىس، 2012 )تونس : مطبعة تونس-قرطاج(. - 283 ص. : خرائط، صور، غالف مصور ملون ؛ 

24 سم. 
 Sur les confins de la Tripolitaine : de la mediterranée a Ghadamès « العنوان األصيل للعمل

إيداع قانوين 331 / 2012. – ردمك 978-9973-02-604-0 )مسفر( :10 د. ت. 
الجنوب التونيس -- تاريخ -- 1911م 
غدامس )ليبيا( -- تاريخ -- 1911م 

 A-8-217170 / A-8-217171 رقم الرتفيف
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]894[ عبشة، املربوك 

لإلنقاذ  اإسالمية  والجبهة  التونسية  النهضة  مقارنة بني حركة  الجزائر بني 1931 و1991 مع  اإلسالمية يف  الحركات 

]نص مطبوع[ / املربوك عبشة. - تــونس : الدار املتوسطية للنرش، 2012. - 410 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

بيبلوغرافيا ص. 405-410 

إيداع قانوين 638 / 2012. – ردمك 978-9938-806-96-0 )مسفر (

الجزائر -- الحركات اإلسالمية -- 1991-1931 

 A-8-217821 / A-8-217822 رقم الرتفيف

]895[ املختار، نزار 

وحدة املغرب العريب ]نص مطبوع[ : الفكرة والتطبيق 1958-1918 / نزار املختار. - تـونس : الدار التونسية للكتاب، 

2011 )أريانة : املغاربية للطباعة(. - 132 ص. : غالف ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 37 / 2012. – ردمك 978-9938-839-10-4 )مسفر( :9 د. ت 

إتحاد املغرب العريب -- تاريخ -- 1958-1918 

املغرب العريب -- تاريخ -- 1958-1918 

 A-8-215961 / A-8-215962 رقم الرتفيف

961.1 تاريخ تونس

]896[ بالهادي، عبد املجيد 

الوعي باملسألة االقتصادية يف فكر النخبة التونسية ]نص مطبوع[ : 1860-1956 / عبد املجيد بالهادي. - تــــونس : 

مركز النرش الجامعي، 2011. - 724 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 204 / 2012. – ردمك 978-9973-37-677-0 )مسفر( :30 د. ت. 

تونس -- التخطيط االقتصادي -- 1860-1956 

تونس -- تاريخ -- 1860-1956 

 A-8-216390 / A-8-216391 رقم الرتفيف

]897[ بحرية، سعيد 

قراءة أخري يف الهوية التونسية ]نص مطبوع[ / سعيد بحرية. - تونس : سعيد بحرية، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة 

وإشهار الكتاب(. - 269 ص. : غالف مصور وملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 815 / 2012. – ردمك 978-9938-05-258-9 )مسفر( :15 د. ت. 

تونس -- تاريخ 

 A-8-218561 / A-8-218562 رقم الرتفيف

]898[ الربهومي، صالح الدين 

يف خضم الثورة التونسية ]نص مطبوع[ : الشامل الغريب منوذجا / صالح الدين الربهومي. - تونس : دار سحر، 2012 

)تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 189 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

بيبليوغرافيا ص. 173-180 

إيداع قانوين 330 / 2012. – ردمك 978-9973-28-353-5 )مسفر( :12 د.ت 

تونس )الشامل الغريب( -- )الثورة( -- 2010-2011 

 A-8-217172 / A-8-217173 رقم الرتفيف
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]899[ بوقرة، عبد الجليل 
فصول من تاريخ اليسار التونيس ]نص مطبوع[ : كيف واجه الشيوعيون وبرسبكتيف نظام الحزب الواحد ؟ 1963 
- 1981 : دراسة تاريخية / عبد الجليل بوقرة. - تونس : دار آفاق للنرش،  2012(. - 423 ص. : غالف مصور ملون ؛ 

21 سم . - )سلسلة آفاق للعلوم اإلنسانية واالجتامعية والسياسية( 
إيداع قانوين 808 / 2012. – ردمك 978-9938-843-09-5 )مسفر( :51 د.ت 

اليسار -- تونس -- 1981-1963 
الشيوعية -- تونس -- 1981-1963 

تونس -- تاريخ -- العرص الحديث -- 1981-1963 
 A-8-218583 / A-8-218583 رقم الرتفيف

]900[ بوقرة، عبد الجليل 
املجلس القومي التأسييس التونيس ]نص مطبوع[ : الوالدة العسرية لدستور جوان 1959 / عبد الجليل بوقرة. - ط. 
2. - تــونس : دار آفاق للنرش، 2012. - 191 ص. : صور، جداول، غالف مصور ملون ؛ 21 سم . - )سلسلة آفاق-

برسبكتيف للعلوم السياسية واإلنسانية واالجتامعية (
إيداع قانوين 223،196 / 2012. – ردمك 978-9938-843-00-2 )مسفر( :15 د.ت 

املجلس القومي التأسييس التونيس -- 1959م 
تونس -- تاريخ -- العرص الحديث--االستقالل 1956م 

A-8-216488 / A-8-216489 / A-8-216525 / A-8-216526 رقم الرتفيف

]901[ بوقرة، عبد الجليل 
النظام البورقيبي..الصعود واالنحدار ]نص مطبوع[ : 1956-1987 : دراسة تاريخية / عبد الجليل بوقرة. - تـــــونس 

: دار آفـــــاق للنرش، 2012. - 128 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 18 سم . - )سلسلة آفاق للجميع( 
إيداع قانوين 823 / 2012. – ردمك 978-9938-843-10-1 )مسفر( :5 د.ت 

تونس -- تاريخ -- العرص الحديث-الحبيب بورقيبة -- 1987-1956 
 A-12-26928 / A-12-26929 رقم الرتفيف

تقديم   / املرادين  والبايات  الدايات  األوقاف يف عهد  وثائق   : ]نص مطبوع[  السابع عرش  القرن  تونس يف   ]902[
وتحقيق أحمد السعداوي. - منوبة : كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات، 2011. - 8-602 ص. : صور، غالف مصور 

وملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 38 / 2012. – ردمك 978-9973-085-13-9 )مسفر(

األوقاف -- تاريخ -- تونس 
الوقف -- تاريخ -- تونس 

تونس -- تاريخ -- ق. 17م 
 A-8-215977 / A-8-215978 رقم الرتفيف

]903[ التيمومي، الهادي 
خدعة االستبداد الناعم يف تونس من بن عيل إىل االنتفاضة الشعبية ]نص مطبوع[ : 7 نوفمرب23-1987 أكتوبر 2011 
/ الهـادي التيمومي. - صفـــــاقس : دار محمد عيل الحامي، 2012 )تونس : املغاربية لطباعة وإشهار الكتاب(. - 

263 ص. : غالف مصور وملون ؛ 24 سم. 
إيداع قانوين 827 / 2012. – ردمك 978-9973-33-374-2 )مسفر( :15 د. ت. 

الدكتاتورية -- تونس -- 2011-1987 
تونس -- تاريخ -- 2011-1987 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 
 A-8-218565 / A-8-218566 رقم الرتفيف
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]904[ الجزائري، أبو راس محمد بن أحمد النارصي 

نبأ اإليوان بجمع الديوان يف ذكر صلحاء مدينة القريوان ]نص مطبوع[ / أيب راس محمد بن أحمد النارصي املعسكري 

الجزائري ؛ تقديم محمد الحبيب العالين، سهيل الحبيب ؛ تقديم بالفرنسية محمد عيل الحبيب. - القريوان : مركز 

الدراسات اإلسالمية، 2012. - 15-172 ص : جداول، صور، غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 954 / 2012. – ردمك 978-9973-928-15-3 )مسفر (

العلوم عند العرب -- القريوان 

الحضارة اإلسالمية -- القريوان 

القريوان -- حضارة -- تاريخ إسالمي 

 A-8-218833 / A-8-218832 رقم الرتفيف

]905[ الحبايش، محمد عيل 

العروش ]نص مطبوع[ : من النشأة ...إىل التفكيك / محمد عيل الحبايش. - ط. 2. - تونس : محمد عيل الحبايش، 

2012 )تونس : الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم(. - 236 ص. : صور، جداول، غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 125 / 2012. – ردمك 978-9973-51-825-5 )مسفر( :8 د.ت 

القبائل العربية -- تونس -- 1574م1957-م 

العشائر -- تونس -- 1574م1957-م 

تونس -- تاريخ اجتامعي -- 1574 م1957- م 

 A-8-216072 / A-8-216073 رقم الرتفيف

]906[ الحمروين، أحمد 

خمسون مدينة تونسية ]نص مطبوع[ / أحمد الحمروين ؛ تقديم محمد حسني فنطر. - تـــــونس : دار سحر، 2012 

)تونس : املغاربية للطباعة(. - 224 ص. : صور، خرائط، غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 343 / 2012. – ردمك 978-9973-28-362-7 )مسفر( :10 د. ت. 

املدن التونسية -- تاريخ 

 A-8-216742 / A-8-216743 رقم الرتفيف

]907[ الحنايش، يوسف 

اإلسالم السيايس يف تونس ]نص مطبوع[ : النشأة واالنبعاث )مواقف ورؤى لراشد الغنويش( / يوسف الحنايش. - 

تــونس : يوسف الحنايش، 2012. - 130 ص. : غالف مصور ملون ؛ 23 سم. 

إيداع قانوين 376 / 2012. – ردمك 978-9973-02-997-3 )مسفر( :12 د.ت 

الغنويش، راشد -- دراسة ونقد 

اإلسالم والسياسية -- تاريخ -- تونس 

اإلسالم -- دعوات سلفية -- تونس 

 A-8-217120 / A-8-217121 رقم الرتفيف

]908[ الخلفاوي، مختار 

هل غادرنا السقيفة ]نص مطبوع[ : الحنابلة الجدد يف تونس املحروسة / مختار الخلفاوي ؛ تقديم شكري املبخوت. 

- تــونس : دار صامد، 2012 )تونس : املغاربية للطباعة وإشهار الكتاب(. - 175 ص. : غالف مصور وملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 951 / 2012. – ردمك 978-9973-38-183-5 )مسفر( :10 د. ت. 

تونس -- تاريخ -- العرص الحديث 

تونس -- ما بعد الثورة 

 A-8-218774 / A-8-218775 رقم الرتفيف
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]909[ دونان، هرني 

: محمد فريد  ؛ ترجمة محمد فريد الرشيف. - تونس  التونسية سنة 1858 ]نص مطبوع[ / هرني دونان  اإليالة 

الرشيف، 2012 )تونس : املطبعة العرصية(. - 176 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 907 / 2012. – ردمك 978-9938-05-222-0 )مسفر (

تونس -- تاريخ -- العرص العثامين 1858م 

 A-8-218770 / A-8-218771 رقم الرتفيف

]910[ دونان، هرني 

مذكرة عن إيالة تونس ]نص مطبوع[ : 1857-1856 / هرني دونــان ؛ ترجمة وتحقيـق محمد العريب السنــويس. - 

تـــــونس : دار سحر، 2012. - 183 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 935 / 2012. – ردمك 978-9973-28-370-2 )مسفر( :12 د.ت 

تونس -- تاريخ -- العرص العثامين 1856م1857-م 

 A-8-218790 / A-8-218791 رقم الرتفيف

]911[ الرشيف، عبد الرحامن 

الوجه اآلخر لبورقيبة ]نص مطبوع[ : وقفة مع التاريخ الوطني لتصحيحه وإظهار حقائق كانت  مطموسة / عبد 

الرحامن الرشيف. - تونس : عبد الرحامن الرشيف، 2012. - 112 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 980 / 2012. – )مسفر(: 5 د.ت 

تونس -- تاريخ -- العرص الحديث-الحبيب بورقيبة -- 1987-1956 

 A-8-219081 / A-8-219082 رقم الرتفيف

]912[ طبايب، حفيظ 

للكتـاب،  الدارالتونسية   : تـــــونس   - طبايب.  حفيظ   / مطبوع[  ]نص   ]2008[ بقفصة  املنجمي  الحوض  إنتفاضة 

2012(. - 222 ص. : غالف مصور ومـلون ؛ 21 سم 

إيداع قانوين 989 / 2012. – ردمك 978-9938-839-60-9 )مسفر( :12 د. ت. 

قفصة)تونس( -- إنتفاضة -- 2008 

A-8-219249 / A-8-219250 رقم الرتفيف

]913[ طبايب، حفيظ 

من البداوة إىل املنجم ]نص مطبوع[ / حفيظ طبايب. - تونس : الدار التونسية للكتاب، 2012. - 223 ص. : جداول، 

غالف مصور ملون ؛ 24 سم. 

إيداع قانوين 169 / 2012. – ردمك 978-9938-839-19-7 )مسفر( :11 د. ت 

قفصة)تونس( -- تاريخ 

القبائل العربية -- تونس)قفصة( -- 1881 

 A-8-216396 / A-8-216397 رقم الرتفيف

]914[ العايدي، فتحي 

الجيش االستعامري واملجتمع املحيل بالبالد التونسية ]نص مطبوع[ : 1911م1943- / فتحي العايدي ؛ تقديم نور 

الدين الدقي. - منوبة : املعهد العايل لتاريخ الحركة الوطنية، 2011. - 576 ص : جداول، غالف مصور وملون ؛ 24 

سم. 

إيداع قانوين 59 / 2012. – ردمك 978-9973-944-29-0 )مسفر (

تونس -- تاريخ -- العرص الحديث-االحتالل الفرنيس 1911م1943- 

 A-8-214839 / A-8-214840 رقم الرتفيف
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]915[ العزري، عيل الصالح بن عامرة 

اإلملام بعروش بني هامم ]نص مطبوع [ / عيل الصالح بن عامرة العزري ؛ تحقيق وتقديم وتعليق أسامء خوالدية. - 

تونس : عيل الصالح بن عامرة العزري، 2012 )سيدي بوزيد : دنيا برانت(. - 141 ص. : غالف مصور و ملون ؛ 21 سم. 

إيداع قانوين 69 / 2012. – ردمك 978-9973-02-436-7 )مسفر( :7 د. ت 

القبائل 

قبيلة الهاممة -- تاريخ -- تونس 

تونس -- تاريخ -- بايات أرسة الحسني 

 A-8-214861 / A-8-214862 رقم الرتفيف

]916[ العليبي، فريد 

نهى  دار   : )صفاقس   2011 العليبي،  فريد   : تونس   - العليبي.  فريد   / والثورة  اإلنتفاضة   : مطبوع[  ]نص  تونس 

للطباعة(. - 131 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم.

إيداع قانوين  / -2012 ردمك 978-9973-02-757-3 )مسفر( :10 د. ت 

تونس -- )الثورة( -- 2011-2010 

 A-8-215931 / A-8-215932 رقم الرتفيف

]917[ قانياج، جان 

أصول الحامية الفرنسية عىل تونس ]نص مطبوع[ : 1861م1881- / جـان قانياج ؛ ترجمة عادل بن يوسف، محمد 

محسن البواب ؛ مراجعة أحمد خالد ؛ تقديم محمد عامر غديرة. - تونس : برق للنرش، 2012 )تونس : سنباكت(. - 

583 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 32 سم. 

 )Les origines du protectorat français en Tunisie )1881- 1861 : العنوان األصيل للعمل

إيداع قانوين 776 / 2012. – ردمك 978-9938-9517-2-1 )مسفر( :50 د.ت 

تونس -- تاريخ -- اإلحتالل الفرنيس 

تونس -- تاريخ -- العرص العثامين 

تونس -- األحوال االقتصادية -- 1861-1881 

تونس -- العالقات الخارجية -- 1861-1881 

 A-Fol-926 / A-Fol-927 رقم الرتفيف

]918[ قمعون, الصحراوي 

حركة اإلصالح والتحديث يف تونس ]نص مطبوع[ / الصحراوي قمعون ؛ تقديم الشاذيل القليبي. - تونس : برق للنرش، 

2012. - 189 ص . : غالف مصور ملون ؛ 24 سم 

إيداع قانوين 892 / 2012. – ردمك 978-9938-9517-3-8 )مسفر( :13 د. ت 

تونس -- حركة اإلصالح والتحديث 

 A-8-218817 / A-8-218816 رقم الرتفيف

]919[ كريم، الحبيب 

عبيد الله املهدي ]نص مطبوع[ / الحبيب كريم. - تونس : الحبيب كريم، 2012(. - 186 ص. : غالف مصور ملون ؛ 

20 سم . - )السلسلة الفاطمية والصنهاجية( 

إيداع قانوين 135 / 2012. – )مسفر(: 12.500 د. ت 

تونس -- تاريخ -- العهد الفاطمي 

 A-12-26585 / A-12-26586 رقم الرتفيف
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]920[ اللطيف، عيل 
إنتفاضة الساحل التونيس سنة 1864 ]نص مطبوع[ : محلة زروق ومعركة القلعة الصغرية / عيل اللطيف. - منوبة 
: املعهد العايل لتاريخ الحركة الوطنية، 2012 )تونس : املطبعة الرسمية(. - 286 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 

24 سم 
إيداع قانوين 816 / 2012. – ردمك 978-9973-944-30-6 )مسفر(

إنتفاضة الساحل -- تونس -- 1864 
معركة القلعة الصغرية -- تونس -- 1864 

تاريخ -- تونس -- 1864 
تونس -- تاريخ -- 1864 

 A-8-218580 / A-8-218579 رقم الرتفيف

]921[ املولدي، أحمد محمد 
القطار تروي مآثرها ]نص مطبوع[ / محمد املولدي أحمد ؛ تقديم البشري العريب. - تونس : محمد املولدي أحمد، 

2012. - 121 ص. : صور، غالف مصور ملون ؛ 24 سم 
إيداع قانوين 660 / 2012. – ردمك 978-9938-05-213-8 )مسفر( :7 د. ت 

قفصة)تونس( -- تاريخ 
القطار -- تونس)قفصة( 

 A-8-217883 / A-8-217884 رقم الرتفيف

]922[ النفايت، الطيب 
مجتمع الوطن القبيل زمن اإلستعامر الفرنيس ]نص مطبوع[ : دراسة يف واقع فقراء األرياف )-1881 1956( / الطيب 
النفايت. - تونس : نريفانا : كلية العلوم اإلنسانية اإلجتامعية بتونس، 2012(. - 416 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 

سم . - )أضواء( 
إيداع قانوين 930 / 2012. – ردمك 978-9973-855-50-3 )مسفر( :12 د.ت 

تونس -- تاريخ -- االحتالل الفرنيس 1881 - 1956 
الوطن القبيل )تونس( -- تاريخ -- االستعامر الفرنيس 1881 - 1956 

 A-8-219085 / A-8-219086 رقم الرتفيف

]923[ هنية، عبد الحميد 
تونس العثامنية ]نص مطبوع[ : بناء الدولة واملجال من القرن السادس عرش إىل القرن التاسع عرش / عبد الحميد 
هنية. - تونس : ترب الزمان، 2012 )تونس : مطابع سنباكت(. - 274 ص. : غالف مصور ملون ؛ 24 سم . - )الذاكرة 

التاريخية للبالد التونسية( 
بيبليوغرافيا ص. -245 254. - املالحق ص. -255 257. - األعالم ص.-259 270 
إيداع قانوين 194 / 2012. – ردمك 978-9973-44-034-1 )مسفر( :18 د. ت 

تونس -- تاريخ -- العرص العثامين 
A-8-216462 / A-8-216463 رقم الرتفيف
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الكتاب التونيس بالخارج

300 العلوم االجتامعية

320 العلوم السياسية

]001[ بوسليمي، عبد الجواد
 l›Harmattan-CEMED، :بـــــاريس  - الجواد بوسليمي.  / عبد  الدامئة ]نص مطبوع[  التونيس والثورة  الشباب 

216 - .2012 ص. : غالف مصور ملون ؛ 21 سم.
بيبليوغرافيا ص. 199-216. 

إيداع قانوين 971 / 2012.- ردمك 978-2-296-96590-4 )مسفر(
تونس -- 2010-2011 ) الثورة (

A-8-219103 / A-8-219104 رقم الرتفيف

]002[ عبد السالم، رفيق
الواليات املتحدة األمريكية بني القوة الصلبة والقوة الناعمة ]نص مطبوع[ / رفيق عبد السالم.- بريوت: صناعة الفكر 
للدراسات والتدريب: مؤسسة االنتشار العريب، 2011. - 100 ص.: غالف مصور ملون؛ 22 سم.- ردمك -7-169-404

978-614 978 ) مسفر(
الواليات املتحدة األمريكية -- السياسة الخارجية

A-8-216657 / A-8-216658 رقم الرتفيف

800 اآلداب والبالغة

813 القصة. الرواية

]003[ نرصي، فتحية
امرأة الليل ]نص مطبوع[ : رواية / فتحية نرصي. - دمشق : دار كنعان، 2011. - 166 ص.: غالف مصور ملون ؛22 

سم.
إيداع قانوين 625 / 2012.- ردمك 978-9933-434-54-0 978 ) مسفر(

A-8-217863 / A-8-217864 رقم الرتفيف

900 الجغرافيا. الرتاجم. التاريخ

920 الرتاجم. األنساب. املذكرات

]004[ سعيد، الصايف
بورقيبة ]نص مطبوع[ : سرية شبه محرمة / الصايف سعيد. - بريوت : رياض الريس للكتب والنرش، 2000. - 403 ص. 

: غالف مصور ملون؛ 24 سم.
ردمك 9953-21-006-3 ) مسفر(

بورقيبة، الحبيب )1903 2000- (-- تراجم
تونس -- تاريخ -- العرص الحديث-الحبيب بورقيبة

A-8-217026 / A-8-217419 رقم الرتفيف
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الدوريات التونسية الحديثة : نرش 2012

- ا -

]001[ آخر خرب : جريدة أسبوعية مستقلة جامعة / املديراملؤسس محمد رؤوف خلف الله؛ مدير التحرير يوسف 
الوساليت.- العدد األول )3 جويلية 2012(.- تونس: دار آخر خرب، 2012 .- 38 سم. 

أسبوعية
- ردمد : 2286-5373 

A-Per-5468 G/A-Per-5470 G :رقم الرتفيف

]002[ أخبار الساحل : إخبارية مستقلة جامعة / املدير املؤسس واملسؤول رئيس التحرير حسن بن عيل.- العدد 
األول )1 جويلية 2012(.- تونس: ]د.ن[،2012.- 42 سم .

نصف شهرية
- ردمد: 2286-5381

A-Per-5469 G/A-Per-5469 G :رقم الرتفيف

 Akademia : Mensuel en arabe=003[ أكادمييا : مجلة شهرية بالعربية والفرنسية تعنى بالشؤون الجامعية[
et en français consacre a la vie universitaire/املدير املسؤول شكري املبخوت.- العدد األول ) جانفي 2012 

(.- منوبة: جامعة منوبة، 2012.- 27 سم .
شهرية

- ردمد: 2233-2995
A-Per-7130 P/ A-Per-7133 P :رقم الرتفيف

]004[ األمان : صوت الكرامة : جريدة سياسية جامعة نصف شهرية / املدير املسؤول األزهر بايل؛ رئيس التحرير 
رشيد القنوين.- العدد األول )10 ماي 2012(.- تونس : دار التونسية، 2012 .  - 38 سم.

- ردمد: 2286-5284 
A-Per-5464 G/ A-Per-5467 G :رقم الرتفيف

- ب -

]005[ البديل : مجلة فكرية فصلية / املدير حمة الهاممي؛ رئيس التحرير خميس العرفاوي.- العدد األول ) 2012 
(.- تونس : منشورات البديل، 2012 .- 24 سم. 

نصف سنوية
- ردمد: 2286-5292

A-Per-7150 P/ A-Per-7153 P :رقم الرتفيف

العام فراس بن  املدير  القصيبي؛  الحميد  التحرير عبد  / املؤسس ورئيس  : أسبوعية مستقلة جامعة  البلد   ]006[
الهادي عزيز. - العدد األول )فيفري 2012( . - تونس: ]د.ن[، 2012 . - 38 سم . 

- ردمد: 2286-5144
A-Per-5451 G/ A-Per-5453 G :رقم الرتفيف

- ت- 

]007[ تونس الحرة : أسبوعية سياسية جامعة / رئيس مجلس اإلدارة سليم الرياحي؛املدير املسؤول ورئيس التحرير 
خالد شوكات.- العدد األول )10 ماي 2012 (.- تونس: مركز الدراسات الوطنية التونسية 2012 .- 38 سم .

- ردمد :  -2286 5276
A-Per-5463 G/ A-Per-5465 G :رقم الرتفيف
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]008[ تونسنا : أسبوعية مستقلة جامعة / مدير النرشية شكري دريوش؛ مستشار التحرير املعز بن مسعود.- العدد 

األول )11 نوفمرب 2012(.- تونس: تونسنا، 2012 .- 28 سم. 

- ردمد: -2286 5543

املجلة توزع مجانا

A-Per-7163 P/ A-Per-7166 P : رقم الرتفيف

- ث –

]009[ 30 دقيقة : أول جريدة يومية مستقلة جامعة توزع مجانا / املدير املؤسس فتحي غداس؛ املدير املسؤول 

نجوى هاممي.- العدد األول )27 مارس 2012(. - تونس: ]د.ن[، 2012 .- 34 سم. 

-ردمد: 2286-5225

A-Per-5456 G/ A-Per-5460 G :رقم الرتفيف

]010[ 30 دقيقة رياضة : أول جريدة يومية مستقلة مختصة يف الرياضة / املؤسس فتحي غداس؛ املدير املسؤول 

نجوى الهاممي؛ رئيس التحرير رمزي غابري.- العدد األول )15ديسمرب2012( . - تونس: ]د.ن[، 2012 .- 34 سم.

- ردمد: 2286-5616

A-per-5475 G/ A-Per-5478 G :رقم الرتفيف

املسؤول  املدير   / باملفسدين  والتشهري  الفساد  محاربة  أسبوعية مستقلة مختصة يف  نيوز: جريدة  الثورة   ]011[

محمد الحاج منصور؛ رئيس التحرير عبد الستار البليش.- العدد األول )23 نوفمرب 2012(. - تونس: الرشكة التونسية 

لفنون الرسم، 2012 .- 38 سم.

  2286-556X : ردمد -

A-Per-5473 G/ A-Per-5476 G :رقم الرتفيف

- ج –

]012[ جريدة التنوير: سياسية مستقلة إخبارية جامعة / املدير املسؤول رئيس التحرير رضا امللويل. - العدد األول 

)الجمعة 10 فيفري(.- تونس: ]د.ن[، 2012 .- 37 سم.

نصف شهرية 

-ردمد: 2286-5128

A-Per-5446 G/ A-Per-5449 G :رقم الرتفيف

]013[ جريدة املسرية : أسبوعية مستقلة جامعة / املدير املسؤول ورئيس التحرير فتحي بالحاج.  - العدد األول ) 

الثالثاء 24 جانفي(.- تونس: دار املسرية للنرش والتوزيع، 2012.- 38 سم. 

- ردمد: 2286-5071

توقفت عن الصدور يف أفريل 2012

A-Per-5445 G/ A-per-5448 G :رقم الرتفيف

]014[ جامليات : مجلة مختصة يف ثقافة الجسد وجاملياته / املدير املسؤول صالح الدريدي؛ رئيس التحرير ساجد 

خليفة.- العدد األول)جانفي 2012(.- تونس : دار الرباق للطباعة والنرش، 2012 . - 30 سم.

شهرية 

- ردمد: -2286 5063

A-Per-7138 P/ A-Per-7142 P :رقم الرتفيف
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- س –

]015[ السفرة : مجلة دورية إخبارية اجتامعية ثقافية / املدير املؤسس سعيد نويرة؛ رئيس التحرير مختار بوشهدة.- 
تونس: ]د.ن[ ، 2012 .- 38 سم.

 شهرية
- ردمد : 2286-5098 

A-Per-7157 P/ A-Per-7168 P :رقم الرتفيف

]016[ سندباد : مجلة األطفال يف كامل البالد / املدير املؤسس ورئيس التحرير الطاهر الفازع.- العدد األول )أكتوبر 
2012( .- تونس: رشكة سندباد تونس، 2012 .- 30 سم. 

-شهرية
- ردمد: 2286-5462

A-Per-7170 P/ A-Per-7173 P :رقم الرتفيف

- ص –

العدد األول )ماي  لندا منرصي.-  التحرير  كاتبة  بكار؛  النرشية سندة  / مدير  الجنوب  : أطباق من  ]017[ صنافة 
2012(.- تونس: نرشيات املتوسط، 2012 .- 30 سم.

 شهرية
- ردمد : 2286-5594

A-Per-7159 P/ A-Per-7161 P :رقم الرتفيف

- ع –

]018[ عني : جريدة أسبوعية مستقلة جامعة تصدر كل يوم أربعاء / املؤسس املدير املسؤول عبد اللطيف دربالة.- 
العدد األول)األربعاء 28 مارس2012(.- تونس: مؤسسة دربالة لإلعالم، 2012 . - 37 سم. 

- ردمد: 2286-5209
A-Per-5454 G/ A-Per-5457 G/A-Per-5472 G :رقم الرتفيف

الشفافية  مبلفات  مختصة  الثقافة  و  واإلجتامع  واإلقتصاد  السياسة  نقد  يف  علمية  مجلة   : حريصة  عيون   ]019[
ومناهضة الفساد/ املؤسس ورئيس التحرير املنصف بورصصار.- العدد األول)جانفي 2012(.- تونس: دار الطباعة 

الرقمية، 2012 .- 30 سم.
شهرية

- ردمد: 2286-5047
A-Per-7136 P/ A-Per-7139 P :رقم الرتفيف

- ف –

 /  Al forqane : Magazine islamique culturel independant=ثقافية مستقلة إسالمية   : الفرقان   ]020[
املدير النارش رياض الحرايب؛ رئيس التحرير مهدي العموري .- العدد األول )جويلية 2012( .- تونس: رياض الحرايب، 

2012 .- 29 سم.
شهرية

- ردمد: 2286-5438
A-Per-7167 P/ A-Per-7171 P :رقم الرتفيف

]021[ الفكر الحر : مجلة شهرية ثقافية جامعة / املدير املسؤول حافظ بوجميل؛ رئيس التحرير عبد الواحد براهم.- 
العدد األول )جانفي 2012(.- تونس: دار نريفانا للنرش، 2012 .- 24 سم.

- ردمد: 2286-5047
A-Per-7132 P/ A-Per-7135 P :رقم الرتفيف
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]022[ الفكرية : مجلة شهرية تنويرية مستقلة / املدير املسؤول ناجي مرزوق.- العدد األول)جوان 2012(.- تونس: 
]د.ن[ ، 2012.- 27 سم. 

- ردمد: 2286-5330
A-Per-7134 P/ A-Per-7137 P :رقم الرتفيف

]023[ فنون وحرف : مجلة ثقافية / املدير املسؤول املؤسس سمري الفيتوري؛ رئيس التحرير املستشار خليل قويعة.- 
العدد األول )فيفري 2012(.- تونس: الرشكة التونسية للصحافة، 2012.- 28 سم. 

شهرية
- ردمد: 2286-5012

A-Per-7154 P/A-Per-7156 P :رقم الرتفيف

- ق –

]024[ القرار: أسبوعية مستقلة / املدير املسؤول رئيس التحرير محمد السبوعي.- العدد األول ) فيفري 2012 (.- 
تونس: ]د.ن[، 2012 .- 42 سم.

- ردمد: 2286-5152  
توقفت عن الصدور يف أفريل 2012

A-Per-5452 G/ A-Per-5455 G :رقم الرتفيف

- ك –

 Couss couss bel ban : Magazine=سنة و77   7 بني  والكبار  للصغار  شهرية  مجلة  باللنب:  كسكيس   ]025[
mensuel Tunisien de 7 a 77 ans/ املدير املسؤول ياسني الليل.- العدد األول ) 1أفريل 2012 (.- تونس: قطب 

الغزالة لتكنولوجيا اإلتصاالت، 2012.- 20 سم. 
- ردمد: 2286-5322

A-Per-7152 P/A-Per-7155 P :رقم الرتفيف

- م –

]026[ مبدأ : مجلة البحوث والدراسات األدبية / املدير املسؤول لطفي كمون؛ رئيسة التحرير زهرة كمون. - العدد 
األول )ربيع 2012. - تونس: 24 سم. 

فصلية
- ردمد: 2286-5217

A-Per-7141 P/ A-Per-7143 P :رقم الرتفيف

 Revue echos du centre de formation et d›appui à =027[ مجلة أصداء ملركز التكويـن ودعم الالمركزية[
la decentralisation / املدير املسؤول عادل بن يخلف .- العدد األول ) جويلية 2012 ( .- تونس : مركز التكوين 

ودعم الالمركزية، 2012 .- 30 سم.
فصلية

- ردمد: 2286-5446
A-Per-7162 P/ A-Per-7164 P :رقم الرتفيف

]028[ مجلة التنمية الجهوية = Revue du developpement regional / املندوبية العامة للتنمية الجهوية.- 
العدد األول )السداسية األوىل 2012(.- تونس: املندوبية العامة للتنمية الجهوية، 2012 . - 30 سم.

نصف سنوية
- ردمد: 2286-5365

A-Per-7160 P/ A-Per-7165 P :رقم الرتفيف
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]029[ املحرر اإلقتصادي : اقتصادية جامعة / املدير املؤسس النارش عبد الرحامن بهلول؛ رئيس التحرير آمال قاللة. 
-العدد األول ) 28 فيفري 2012. - تونس: عبد الرحامن بهلول، 2012 . - 34 سم. 

أسبوعية
- ردمد: 2286-5241

A-Per-7147 P/ A-Per-7151 P :رقم الرتفيف

]030[ املرىس الثقافية : مجلة ثقافية تربوية فصلية / املدير املسؤول رضا الثامري؛ مساعد املدير مهيبة الفرس.- 
العدد األول )أفريل - جوان 2012(.- تونس : املغاربية للطباعة والنرش،2012 .   - 24 سم.

2286-542X :ردمد -
A-Per-7158 P :رقم الرتفيف

]031[ املستقبل العريب: جريدة أسبوعية مستقلة تصدر كل سبت / املؤسس واملدير املسؤول عمر الشاهد؛ مدير 
التحرير محمد رضا سوييس.- العدد األول )السبت 14 جانفي 2012( .- تونس: دار التونسية، 2012 .- 38 سم.

2286-508X :ردمد -
توقفت عن الصدور يف جوان 2012

A-Per-5442 G/ A-Per-5444 G :رقم الرتفيف

التحرير الرثيا رمضان.- العدد األول  / املدير املسؤول راضية ماجدي؛ رئيس  ]032[ املنارة : مجلة األرسة العربية 
)فيفري 2012(.- تونس : ]د.ن[، 2012.- 24 سم.

شهرية
- ردمد: 2286-5195

A-Per-7140 P/ A-per-7145 P :رقم الرتفيف

]033[ منرب الحوار : إخبارية مستقلة جامعة / املدير املسؤول محمد شوقي بن عمر.- العدد األول )الثالثاء 14 
فيفري(.- تونس: مطبعة دار التونسية، 2012 .- 38 سم.

أسبوعية
- ردمد: -2286 5136

A-Per-5447 G/ A-Per-5450 G :رقم الرتفيف

- ن –

]034[ النقايب : أسبوعية جامعة تصدرها الجامعة العامة التونسية للشغل / املدير املسؤول الحبيب قيزة؛ رئيس 
التحرير محمد معايل.- العدد األول )األربعاء 5 ديسمرب 2012(.- تونس : الجامعة العامة التونسية للشغل، 2012 

.- 38 سم.
- ردمد: 2286-5586 

A-Per-5474 G/ A-Per-5477 G : رقم الرتفيف
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فهرس املؤلفني
ا

610 ابن إبراهيم البوزيدي، مريم

732 ابن إبراهيم، أحمد

169 ابن أيب جامعة البعقييل السويس، األحسن

104 ابن أيب زيد القريواين، عبد الله

733 ابن إسامعيل، املختار

133 ابن جديدية، محمد البشري

611 ابن جمعة، يرس

850 ،734 ابن حجلة، معاوية

735 ابن حزم األندليس، أبو محمد عيل بن أحمد

74 ابن حسني، عبد الله

434 ابن حفيظ، سلوى

272 ،271 ابن حليمة، سايس

743 ابن حمودة، شرياز. رسام

612 ابن حمودة، عبد الفتاح

 ،443 ،442 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،435

449 ،448 ،447 ،446 ،445 ،444
ابن حميدة، بلقاسم

326 ،325 ابن حميدة، حسن 

180 ابن خلدون، عبد الرحامن بن محمد

736 ابن خليفة، املنجي

122 ابن رجب، عبد الحميد بن الطيب

816 ابن رحومة، رمزي. مراجع

47 ابن سايس، محمد. مرتجم

105 ابن السايح، محمد سعد الدين اللقاين

105 ابن السايح، محمد مالك. منسق

750 ابن سالمة، البشري. رسام

214 ابن سالمة، رجاء . مقدم
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327 ،328 ابن سلطانة، حامدي

327 ،328 ابن سلطانة، ذىك. مصمم غالف

 ،337 ،336 ،335 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329

344 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338
ابن سلطانة، محمد بن الطاهر

738 ،737 ابن سامل، عمر

215 ابن سامل، يونس

856 ابن الصباغ، محمد بن أيب القاسم الحمريي. 

254 ابن صالح، حافظ. مقدم

739 ،613 ابن صالح، محمد

729 ابن صالح، محمد. مقدم

305 ابن طالب، أحمد. مقدم

740 ابن طفيل، األندليس

292 ابن عاشور، رافع. مرشف

186 ابن عاشور، محمحد العزيز. مقدم

570 ابن عامر، محسن

833 ابن عبد الله بن سعيد، ثريا. مقدم

186 ابن عبد الله، جنات

571 ابن عبد الله، عيل

299 ،296 ،295 ،273 ابن عبد الله، محمد الهادي

572 ابن عمر، مختار

614 ابن عون مالخ، كوثر

319 ابن فرج، صالح الدين. مرشف

741 ابن فضل، فوزي

615 ابن فضلة، الحبيب

742 ابن قرياط، وسيلة

106
ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد 

بن أيب بكر

857 ابن الكحالء، لطفي

616 ،858 ابن محمود، فاطمة
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859 ابن محمود، هشام

73 ابن مصطفى عوين، أمني 

743 ابن مصطفى، آمنة

42 ابن مصطفى، منرية حشانة

817 ابن املقفع، أبو محمد عبد الله. مرتجم

450 ابن مهني، قاسم

617 ابن نرص، منري 

836 ابن يوسف، سليامن

260 ،229 ابن يوسف، الطاهر

917 ابن يوسف، عادل. مرتجم

218 ابن يونس، كامل

573 احفيظة، عيل مولود الطاهر

621 اصميدة، جليلة

862 امبيك، محمد البشري

415 ايديتوري، فابري. رسام

861 أبو األجفان، محمد

274 األجهوري، محمد رضا

55 األحمدي، صالح

301 ،275 ،3 األحمر، عصام

619 األخرش، أنيس

619 األخرش، عبد القادر. خطاط

574 األخرض، فاطمة 

787 أدماك، أندريه مارسال

406 األزهري، خالد بن عبد الله

412 األسود، مصطفى

746 ،745 األصفر، عائشة

870 األلفي، عامر. مرتجم

68 أمني، أحمد. مصمم غالف

188 أمني، الطاهر
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764 ،763 ،750 أنجيل، مي. مصمم غالف

79 األنداري، عثامن. مراجع

288 أودان، رميون 

611 أوالد أحمد، محمد الصغري. مقدم

729 أيوب، عالء الدين

885 األيويب، محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه

816 إسرب، أسامة. مرتجم

620 اإلسكندراين، سامي

410 إسهامات القريوان العلمية والتقنية. )القريوان(

47 إنقزو، فتحي. مرتجم

88 اإلنكشاري، الهادي بن يونس

ب

622 باباي، جالل 

623 بادي، سهري

748 ،747 الباردي، محمد

749 ،600 الباردي، محمد. مقدم

624 الباصومي، شكري

856 الباهي، أحمد. محقق

282 البجاوي، محمد. مقدم

749 بالحاج بالطيب، نرص

451 بالحاج، نيبل

470 بالحاج، نيبل. رسام

897 بحرية، سعيد

544 البحريي، عيل. رسام

247 بدران، روال

575 البدري، سامي

811 ،663 البدوي، محمد. مقدم

625 الرباري، عبد الحميد

143 براهم، سامي
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750 براهم، عبد الواحد

884 براهم، عبد الواحد. مقدم

384 الرباهمي، عبد الوهاب. مراجع

622 برغل، محمد سعد. جامع

893 برفنكيار، ليون

757 برقاوي، ختام

751 الربكايت، نجيب

 ،512 ،469 ،403 ،402 ،385 ،358 ،345 ،13 ،12

 ،565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560 ،559 ،515 ،513

  ،568 ،567 ،566

بركية، أحمد. رسام

898 الربهومي، صالح الدين

43 بريكامن، جنيفييف

161 ،91 برمية، عبد الرزاق بن سامل

427 بشة، سمري

430 بشة، سمري. مرتجم

752 بشة، عامر

604 بشري، زبيدة

288 بالضياف، سيد. مرتجم

838 البطي، عبد املالك

863 بالطيب، نور الدين 

878 بالطيب، نور الدين. مقدم

847 البعتي، محمد. رسام

574 بكار، توفيق. مقدم

359 البكاري، دلندة

753 بكر، سلوى

189 بكوش، منري

423 بلتينغ، هانس

308 بلحاج، سامي

289 بلخوجة، محمد هشام
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349 ،348 ،347 بلعيد، محرز

511 بلغيث، عامر. رسام

350 بللعج، مهدي. رسام

56 بلوخ، أرنست

855 بن جابر، عادل. رسام

754 بنت امليك، كرمية

896 بالهادي، عبد املجيد

405 البهلول، عبد الله

188 بالهيبة، سليم. مصمم غالف

756 ،755 بو بكر، مسعودة

730 بو زقرو، عبد الوهاب

864 بو زكورة، الحبيب

917 البواب، محمد محسن. مرتجم

831 بوجاه، صالح الدين. مقدم

757 بوحاجب، مربوكة

434 بوحديبة، عبد الوهاب. مقدم

758 بوحوش، محمد

781 بوحوش، محمد. مقدم

346 بوخروبة، هادية

576 بودية، محرز بن يوسف

54 بوري، بيار شيزاري. محقق

626 بوزراعة الحمدي، بو بكر

252 ،123 ،104 بوزغيبة، محمد. مقدم

670 بوزقرو، عبد الوهاب . مقدم

524 بوزويتة، حاتم. رسام

577 بوزيان، صالح 

628 ،627 بوستة زيد، رجاء 

120 بوشامل، العريب

759 البوعبيدي، بسمة
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578 بوعزة، محمد

642 بوعزيزي، محمد صالح. خطاط

219 البوغامني، أمين

44 بوغديري، رشف الدين

629 البوغديري، طارق

901 ،900 ،899 بوقرة، عبد الجليل

415 بوك، جاكا. رسام

64 بوالن، جاك

412 بوليفة، منصور . مقدم

320 البيايت، عبد الجبار توفيق. محرر

430 بيده، الحبيب. مراجع

ت

144 تراوري، عيل

630 الرتيك، عبد الجبار

56 الرتيك، محمد

64 ،45 الرتييك، فتحي

211
التكنولوجيا والشباب ورهانات اإلبداع الرقمي. 

ملتقى دويل

760 التلييل، جالل بن ميلود

489 التلييل، الطايع

 ،625 ،237 726 التلييل، عادل. مصمم غالف

692، 693 التلييل، عادل. خطاط

432 التلييل، عادل. رسام

580 ،579 التومي، محمد

761 التومي، النارص

279 ،276 ،7 ،6 ،5 ،4 تونس

876 ،865
تونس. املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون 

)بيت الحكمة (

876 ،865 تونس. وزارة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث 
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2 ،1 تونس. وزارة املالية. 

235 التونيس، رشا

866 التوي، عبد الحميد. رسام

762 توين، مارك

631 تيتش، كوثر

763 ،764 تيمور، محمود

903 التيمومي، الهادي

ث

765 ثابت، الهادي 

765 ثابت، هيفاء. رسام

ج

 ،457 ،456 ،455 ،454 ،453 ،452 ،349 ،348 ،347

 ،466 ،465 ،464 ،463 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458

468 ،467

الجازي، سامي

766 جازية، مقداد

54 جبالوي، آمنة. مرتجم

861 الجبايل، مختار. جامع-

767 الجدعة، أحمد يحي

577 جراد، نادية. مصمم غالف

322 جرادات، فواز. محرر

47 الجريب، حبيب. مرتجم

72 الجريب، زياد بن الشيخ عامر

242 الجريب، عبد العزيز. مقدم

307 الجريب، محمد

357 ،356 ،355 ،354 ،353 ،352 الجريبي، حاتم

904
الجزائري، أبو راس محمد بن أحمد النارصي 

املعسكري

582 الجزار، منصف. محقق

632 الجزيري، محمد الهادي
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865 جعفر ماجد. وقائع ندوة)2010(

839 ،415 ،17 جغام، حسن أحمد

676 الجاليص الرشيف، عثامن

470 ،469 الجاليص، عامد

220 الجاليص، محمد أمني

770 ،769 ،768 الجاليص، محمد

793 الجلجيل، البشري. مقدم

222 ،221 الجلويل، سامي

351 ،350 الجلويل، الطاهرالعدناين

107 الجامل، محمد محمود محمد

728 جمعة، حنني

771 جمعة، خري الدين

581 جمعة، عدالن

212 الجمعية التونسية لقانون األنرتنات وامليلتميديا 

211 جمعية فنون الواحة وثقافاتها. )قابس(

357 ،356 ،355 ،354 ،353 ،352 الجمل، عبد الحميد

413 الجمل، محمد هاين

787 ،658 ،657 الجميل، عزوز . مرتجم

772 الجميل، عمر

216 جمويس عبد الناظر، أسامء

212 الجمويس، جوهر. مقدم

248 الجنحاين، الحبيب

145 ،57 الجوادي، رياض بن عيل

662 جوعو، محمد. مصمم غالف

773 جيونو، جان

ح

137 الحاج أحمد، عباس. جامع

223 الحاج يونس، يونس

634 الحاج، سعيدة
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488 حامد، زينب

774 الحامدي، محمد

905 الحبايش، محمد عيل

904 الحبيب، سهيل. مقدم

108 الحبيب، محسن

904 الحبيب، محمد عيل. مقدم

267 الحداد، سامل

290 الحداد، محمد. مقدم

66 الحداد، محمد. مرتجم

163 الحذيري، أحمد

635 الحذيري، بسمة

224 حركة النهضة

636 حسن حسني، ناجية

184 حسن، محمد. جامع

410 حسن، محمد. مراجع

190 حسني، محمد

359 الحشيشة السقا، وجدان

 ،479 ،478 ،477 ،476 ،475 ،474 ،473 ،472 ،471

487 ،486 ،485 ،484 ،483 ،482 ،481 ،480
الحرضي، صالح

757 الحكيم، رانية

599 الحلواين، عامر. منسق

582 الحليوي، محمد

776 ،583 حامد، فوزية

777 حامدي، زهرية

614 الحامدي، مروان. مصمم غالف

109 حامدي، نزار

136 ،125 ،93 حامدي، نزار. محقق

406 ،96 حامدي، نزار. مراجع

34 الحاممي، الصادق
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778 حمدي، خولة 

637 حمدي، كامل

906 الحمروين، أحمد

723 الحمروين، الحمروين. مقدم

488 حمزاوي، حسناء

 ،540 ،539 ،536 ،535 ،534 ،533 ،530 ،529 ،526

558 ،542
حمودة، أسامء سليامن. مصمم غالف

238 الحميدي، أبو السعود

638 الحميدي، نزار

907 الحنايش، يوسف

490 ،489 حنفي، محمد الحبيب

744 أبو حيان التوحيدي، عيل بن محمد

35 الحيدري، عبد الله الزين

35 الحيدري، هشام صالح

820 الحيزم، محمد. مقدم

خ

570 الخبو، محمد بن محمد . مقدم

405 خبو، محمد. مقدم

917 خالد، أحمد. مراجع

67 خالد، رضا

181 خدومة، فريد

866 الخربوش، أحمد

180 خريف، عبد الباقي. معلق

634 خريف، عبد الباقي. مقدم

397 الخشناوي، جامل

639 خرضاوي، رضا

584 الخطاب، أحمد بن محمد

908 الخلفاوي، مختار

585 الخلويص، صفاء بن حمزة
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291 خليفي، عبد الرحامن

586 خليفي، نزيهة

779 خليل، إبتسام

431 خليل، الهادي

325 خمري، محمد

418 ،417 الخمريي، سامل

134 الخنييس، عبد النارص

915 خوالدية، أسامء. مقدم

 ،499 ،498 ،497 ،496 ،495 ،494 ،493 ،492 ،491

 506 ،505 ،504 ،503 ،502 ،501 ،500
الخياري، سمري

640 خري الدين، عائشة

58 خري الله، لطفي

46 خري الله، لطفي

د

641 ،432 دانيال، هادي

374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368 ،367 ،366 داود، إيساد

516 داود، إميان. رسام

780 دب، عيل

250 دباش، كوثر

642 دبش، مهى

782 ،781 دبويس، عامد

886 دبيش، لطفي

703 دربال، ماهر. مقدم

643 الدردوري، عصام

785 ،784 ،783 درغويث، إبراهيم

644 الدروازي، محمد

605 الدريدي الحسني، سامية 

386 الدريدي، توفيق
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 ،26 ،25 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،11

 33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28
الدريدي، محمد. مراجع

645 الدريدي، املنصف

511 الدريدي، وحيدة

54 الدرييس، حامدي. مقدم

164 الدغري، عبد الرزاق

 ،654 ،653 ،652 ،651 ،650 ،649 ،648 ،647 ،646

655
دغش، سليامن

887 دغفوس، رايض

578 الدغموين، محمد. مقدم

914 الدقي، نور الدين. مقدم

656 الدكايل، املنجي

786 الدالل، محمد

391 دمق، حنان

395 ،394 ،393 ،392 ،390 ،389 ،388 ،387 دمق، حنان. مراجع

426 الدو القايد، السيدة

54 دوال مرياندوال، يوحنا بيك

803 ،624 دولة، سليم. مقدم

658 ،657 دونان، ميشال

910 ،909 دونان، هرني

725 دايل، سلفادور. رسام

ذ

867 الذوادي، زهري

788 ذويب، األمني

110 ذويب، حامدي

515 ،514 ،513 ،512 ذياب، حافظ

ر 

606 رابطة اآلداب والفنون بالجريد

36 رابطة الكتاب التونسيني األحرار
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20 الراديس بوعنان، إيناس. مرتجم

298 الراشدي، نبيل

516 الرايس، حياة

59 الربعي، جالل

225 الربودي، نعامن

659 ،238 رجب، سفيان

837 رجيبة، نزيهة. مقدم

669 رحموين، عزيزة. مرتجم

189 الرحيمي، الشاذيل. مرتجم

170 الرزقي، محمد البشري

170 الرزقي، محمد الطاهر. مقدم

517 ،92 الرزقي، محمد

771 الرقي، منري. مقدم

789 رمضان، الرثيا

311 رمضوين، قيس

214 الرمييل الوساليت، آمنة

117 روشو، الهادي

75 روشو، الهادي. مقدم

83 روشو، الهادي. محقق

80 الرياحي، محمد الهادي

312 ،210 الرياحي، الهادي

713 الريحاين، األزهر. محرر

47 ريكور، بول

ز 

211 الزارعي، محمد محسن. مراجع

8 زايد، محمد

128 الزايدي، الهادي

660 الزبيدي، خدوج

661 الزرقي، ساسية 
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213 الزرن، جامل. منسق

136 ،125 زروق الربنيس، أحمد بن أحمد

226 الزريبي، سامل

662 زرير، عبد الحكيم

191، 192، 587 الزريعي، عابد عبيد

751 زعبوطي، محمد الهادي. مقدم

840 الزغباين، كامل

728 زقوت، عبد الرؤوف سمري

602 الزمريل، فوزي

68 الزنجاين، أيب عبد الله

22 الزهروين، يارس. مرتجم

663 الزواري، عبد الحفيظ

679 الزواري، عبد الحفيظ. مقدم

55 الزواري، منري. مقدم

851 الزيادي، أحمد

 ،521 ،520 ،519 ،518 ،420 ،132 ،129 ،100 ،89

790 ،523 ،522
الزيادي، محمد الهادي 

360 الزياين، معز

س 

618 السايس، سفيان. مقدم

664 السايف، شاهني

857 سامر، عبد السالم. مراجع

667 ،666 سامي، نرص

668 سباتسياين، ماريا لويزا

171 السبوعي، عيل

669 سحيمي، سمري

902 السعداوي، أحمد. محقق

589 سعدالوي كحويل، زهرة 

194 السعفي حمدة، كلثوم . املحاور معه
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29 ،19 ،15 سعود، نهلة. مرتجم

398 سعيد، سحنون. جامع

888 ،869 ،868 ،843 ،842 ،841 سعيد، الصايف

791 سعيد، لطفي

10 سعيدان، رشيد. جامع

792 سعيدانة، بوراوي

242 ،239 السعيداين، منري

427 السعيداين، منري. مراجع

590 السعيدي، جميلة

793 السعيدي، عمر

93 السكتاين، عيىس بن عبد الرحامن

361 السكري، هشام

866 سالمة، الصادق. مقدم

126 سالمة، ليىل

81 السالمي، محمد الحبيب

794 سليامن، عباس

 ،533 ،532 ،531 ،530 ،529 ،528 ،527 ،526 ،525

542 ،541 ،540 ،539 ،538 ،537 ،536 ،535 ،534
سليامن، محمد الفاضل

818 سليامن، وليد. مرتجم

588 ،401 ،193 الساملي، البشري

524 الساملي، روضة

665 الساملي، هادية

227 السنويس، لطفي

910 السنويس، محمد العريب. مرتجم

488 السوري عنان، سعاد

670 السويس، الهادي

870 سولريا، جان لوكا

671 السويح، عبد الواحد

280 السوييس، طارق
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ش 

881 الشايب، أنس. معد

882 الشايب، أنس. محرر

305 الشايب، حاتم بن محمد

228 الشايب، محمد املسعود

797 الشايب، املنصف. مرتجم

135 الشاذيل، أبو الحسن عيل

795 الشارين، كامل

270 الشامخي، عزة. مرتجم

270 الشامخي، ماجدة. مرتجم

177 الشاوش، محمد. مراجع

769 ،768 الشايب، أنس. رسام

147 ،146 الشايبي، إبراهيم

25 الشرباك، الفهري. مرتجم

28 الشرباك، معز. مرتجم

543 شبيل، إبراهيم

717 شبيل، الحبيب. رسام

796 ،674 ،673 ،672 شبيل، فتحي

82 الشتيوي، أحمد 

675 الرشايطي، رياض

194 الرشيف، عبد املجيد

591 الرشيطي، سليم 

 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256

266 ،265
الرشيف، صالح الدين

101 ،86 الرشيف، الطاهر

911 الرشيف، عبد الرحامن

87 الرشيف، مازن 

53 الرشيف، محمد أحمد

43 الرشيف، محمد أحمد. مقدم
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251 الرشيف، محمد فريد

909 الرشيف، محمد فريد. مرتجم

677 الرشيف، وليد

797 الشعبوين، آمنة

677 الشعري، نزار. رسام

2013 الشعيبي، رياض

798 الشعينبي، جالل

488 شقراوي، وليد. رسام

148 شقرون، محمد

862 شقرون، محمد. محقق

425 ،424 ،422 ،421 شقرون، نزار. مراجع

195 الشامنقي، الهادي

172 الشميل، منجي

880 الشميل، املنجي. مقدم

428 شهاب، غادة بن نور

676 الشهيبي، سعاد. مصمم غالف

111 ،90 شواط، الحسني بن محمد

423 الشوك، إدريس. مرتجم

196 الشوك، سعاد كمون

123 الشوايل، عزوز

544 شويخة عبيشو، فتحية

678 الشياح، محمد الهادي

118 الشيحاوي، عيل

172 شيخة، جمعة

871 الشيخي، شاكر

ص

870 صباح، ميشيل. مقدم

545 صالح باشا، وداد

278 ،277 صخري، مصطفى. معلق
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364 ،363 ،362 الصغري، البشري

799 الصغري، صالح

197 الصغري، عمرية علية

800 الصغري، محمد

728 الصفطاوي، أسعد

595 صمود، حامدي. مقدم

679 صمود، نور الدين

  ،864 ،790 ،604 صمود، نور الدين مقدم

668 صمود، نور الدين. مراجع

680 الصويل، نور الدين

173 الصيد القريواين، محمد

252 الصيد، كامل بن بشري 

592 الصيد، مصطفى

37 الصيفي، رشيفة

801 الصيفي، فتحي

ض

240 الضاوي، خوالدية

276 الضاوي، صالح. معلق

ط

681 طاهر، ضحى

682 طاهر، ليىل

 ،912  913 طبايب، حفيظ 

889 ،255 ،253 ،179 ،127 ،112 ،94 ،60 الطبلبي، شكيب بن بديرة

241 الطرابليس، محمد

602 طرشونة، محمود

683 الطرودي، محمد بن صالح

357 ،356 ،355 ،354 ،353 ،352 الطريقي، أمجد

25 ،22 طعلوش، املولدي. مراجع

24 طلعوش، املولدي. مرتجم
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852 الطهطاوي، رفاعة رافع 

684 الطوصيل، سكينة 

874 ،873 ،872 ،607 ،593 ،119 ،38 الطوييل، أحمد

709 الطوييل، أحمد. مقدم

173 الطوييل، أحمد. محقق

802 الطوييل، الطيب

269 الطيب، عيل. مقدم

ظ

281 الظريف، محمد عطيل

ع

555 ،554 ،553 ،552 ،551 ،550 ،549 ،548 ،547 العابد، محمد. مرتجم

365 عاشور، محمد 

914 العايدي، فتحي

803 عبادة، حكيم

685 العبايس، أحمد

804 العبايس، البشري

686 العبايس، عباس بن فرحات

805 عبايدية، حميد

111 عبد الحق، حميش

33 عبد الدايم بوسالمة، سارة. مرتجم

546 عبد السالم، نجيب

113 عبد القادر، فتحي

884 عبد الكايف، محمد

48 عبد الالوي، النارص

322 ،321 ،320 العبد الله، لطوف. منسق

602 عبد الله، محمد حسن

806 عبد املوىل، محمود

174 عبد الناظر، محسن 

411 عبد الهادي، يوسف
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399 عبد الواحد، عبد الحميد. مراجع

282 العبديل، عبد املجيد

894 عبشة، املربوك

198 عبيد، البشري

687 عبيد، سوف

765 عبيد، عبد اللطيف. مقدم

396 عبيد، محمد 

689 ،688 العبيدي، صالح

120 ،75 العبيدي، فتحي. مقدم

690 ،594 عثامن، أمني

545 عثامن، عفيف. مصمم غالف

691 العثامن، مهدي

321 العثامين، يوسف. مراجع

61 العجييل، سيف الدين

433 العجيمي، محمد النارص

807 ،602 عجينة، بوراوي

409 العرباوي، محمد املختار

199 عرباوي، نور الدين 

921 العريب، البشري. مقدم

410 عرعار، مراد. معلق

885 عرعار، مراد. محقق

190 العرف، أحمد حاذق . مرتجم

693 ،692 العرفاوي، بحري

398 عرفة منسية، منجية. جامع

877 العريبي، عيل. مقدم

915 العزري، عيل الصالح بن عامرة

851 ،819 عزونة، جلول. مقدم

187 ،39 عزي، عبد الرحامن

684 عزيزي، عز الدين. مقدم
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113 ،41 العيش، عيل بن العجمي

410 العيش، عامر. معلق

200 ،70 العطياوي، عبد الكريم

149 عطية، ثريا

150 ،131 ،130 العكرميي، حسن

904 ،217 العالين، محمد الحبيب. مقدم

407 العلوي، توفيق

700 علوي، جعفر. مقدم

694 ،235 العلوي، فوزية

617 العلوي، فوزية. مقدم

29 ،20 ،19 ،18 ،15 العلوي، املربوك. مراجع

23 ،16 ،11 العلوي، املربوك. مرتجم

916 العليبي، فريد 

 695 عليمي، عبد القادر

49 عامري، عبد الصادق

201 العامري، لطفي

268 عاممي، محمد املنجي

696 عامميي، جامل

697 عمر، حمزة

592 العمراين، فاروق

808 العمري، خالد

374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368 ،367 ،366 العموري، لطفي

809 عميش، محمد

377 ،376 ،375 العود بن عمر، ألفة

69 العود، صالح

202 ،151 العودة، سلامن

517 عون، سامل. رسام

423 العونيل، ناجي. مرتجم

75 عوينتي، أيوب بن رفيق. جامع
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378 العيادي، الباشا

203 العيادي، سامل

204 العياري، منري 

810 العياري، يونس

871 العيايش، حسني. معد

 ،555 ،554 ،553 ،552 ،551 ،550 ،549 ،548 ،547

556
العيايش، صالح الدين

313 العيايش، مختار

870 عيىس، فوزي. مرتجم

856 عيىس، لطفي. مقدم

811 العييس، نبيهة

698 العيني، املنذر

غ

217 الغابري، عبد الباسط

699 غامني، محمود 

917 غديرة، محمد عامر. مراجع

378 غربال، صالح

359 غربال، نهى

 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368 ،367 ،366

379
غربال، نور الدين

177 الغريب، إبراهيم. مرتجم

485 ،484 ،483 ،479 ،477 ،471 الغريبي، خالد. مقدم

283 الغزواين، نور الدين 

178 الغزي، ثامر

853 غالب، أحمد

812 غالب، مهدي

109 الغامد، أبو الحسن عيل

109 الغامري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله

ف

813 فاخت، عبد العزيز 
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854 فازعي، الصديق

787 الفالح، جامل. مرتجم

185 الفخفاخ، فاخر. مصمم غالف

758 الفخفاخ، فاخر. رسام

383 ،382 ،381 ،380 الفرايت، مريم

317 ،316 ،315 ،314 الفرايت، الهادي

700 الفرزيط، صالح

702 ،701 فروج، املولدي

309 الفرياين، عبد الرؤوف

703 الفريخة، سهيلة

486 ،474 فطوم، فيصل. مقدم

906 فنطر، محمد حسني. مقدم

364 ،363 ،362 الفوال، محمود

876 يف حداثة الشايب. فعاليات ندوة)2009(

ق

32 القابيس، فيصل. مرتجم

814 قارة بيبان، حفيظة

582 القاسمي، فتحي. مراجع

917 قانياج، جان

152 القبطني، منري بن الحبيب

636 قداوين، كامل. مقدم

892 ،891 القدومي، فاروق

557 القراطي، بوراوي

235 قرامي، آمال

309 قرفال، رفيق

429 القريف، محمد

815 القرقوري، أنس أحمد

595 القرقوري، فؤاد

242 القرقوري، معتز
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704 القرمازي، املهدي 

689 ،688 القروايش، حسام. خطاط

558 القروي، رضا

83 القسطالين، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد

556 ،555 ،554 ،553 ،551 ،550 ،549 ،548 ،547 القالف، إليزابات. رسام

229 القاليل، محمد املختار

422 القليبي، سامي. مقدم

859 القليبي، الشاذيل

705 قم، النوري

918 قمعون، الصحراوي 

707 القهواجي، حسني 

121 قوادر، عبد الباسط

596 قوبعة، محمد

890 قوجة، منصف 

66 قويعة، حافظ. مراجع

706 ،608 ،597 قيسومة، منصور

ك

816 كازنتزايك، نيكوس 

95 كحلول بوعالقي، نرسية 

284 كحلون، عيل 

303 ،302 ،286 ،285 كحلون، عيل

294 كحلون، عيل. جامع

203 الكراي، رؤوف. مصمم غالف

433 الكراي، رؤوف. رسام

297 كرشيد، محمد عبد الحكيم

598 كرو، أبو القاسم محمد

292 كريم الدريدي، منى . مرشف

919 كريم، الحبيب

736 كريم، عز الدين. رسام
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883 كريم، املختار. جامع

408 الكشو، صالح

838 الكعبايش، مصطفى. مراجع-

711 كيل، بول. رسام

399
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس. وحدة بحث 

اللسانيات والنظم املعرفية املتصلة بها

50
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان. ندوة علمية 

دولية

599 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

410
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس. وحدة 

البحث تاريخ القريوان وحضارتها

600 كمون، زهرة

265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،258 ،257 ،256 كمون، ماهر

27 كنز، فيصل سعد

17 كنز، فيصل سعد. مراجع

246 الكواكبي، عبد الرحامن

818 كوركوف، أندري

ل

249 ،230 ،138 الاليف، محمد الفاضل

855 الاليف، محمد

820 ،819 ،708 ،318 اللبان، سامل 

27 ،17 اللجمي، نجيب. مراجع

603 اللجنة الثقافية الجهوية. )املنستري(

709 لصيلع، عبد السالم

235 لطيف، شكري. مقدم

920 اللطيف، عيل

821 لطيفي، رمضان

601 لوكام، سليمة

66 لونوار، فريدريك
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189 ليبياتز، آالن. مقدم

847 ،205 ليسري، فتحي

396 ليام، إليزات

م

213 مؤسسة كونراد أديناور

206 املاجري، األزهر 

384 املاجري، بشري

614 املاجري، سنية. مصمم غالف

154 ماريت، بول

96 املارغني، إبراهيم بن أحمد

310 ،182 املازقي، صالح

105 ماضور، الصادق. مرتجم

319 املانيس، أحمد . مرشف

908 املبخوت، شكري. مراجع

207 املربوك، يوسف محمد

710 املثلويث، محمد

74 املجويب، فتحي. مقدم

668 محاميد، صالح. مرتجم

319 محجوب، عبد الوهاب

47 محجوب، محمد. مراجع

593 محرمي، عبد الله. رسام

711 محفوظ، حافظ

304 ،287 محفوظ، محمد

291 محمد الصغري، بعيل. مقدم

51 محمد عيل، عبد الحميد 

822 محمد، يحي

306 محمدي، حاتم

30 ،26 ،21 ،14 محمود، ألفة. مرتجم

870 محمود، حسني. مرتجم



ص.196

املحتــــوىالبيبليوغرافيا الوطنيّة التونسية - سنة  2012

97 محي الدين، حميدة إسامعيل

895 املختار، نزار

712 املختومي، عبد الحفيظ

713 مخلوف، حسني

386 املخلويف، عبد املجيد

175 املدين، محمد املنور

98 املدين، محمد املنور. محقق

98 املدين، محمد

203 املدنيني، زهري

231 املديني، توفيق

139 مرابط، رفيق

109 املرجاين، أبو عبد الله محمد

878 مرزوق، حسن

609 املرزوقي، رياض. مقدم

10 املرزوقي، عيل . مقدم

773 املرزوقي، محمد الهادي. مرتجم

609 املرزوقي، محمد

879 املرزوقي، املنذر

244 ،243 املرزوقي، منصف

293 مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة

160 ،153 مركز الدراسات اإلسالمية بالقريوان 

775 املرموش، الحبيب. جامع

751 املرواين، وحيد. رسام

823 ،715 ،714 املزغني، منصف

791 املزغني، منصف. مقدم

716 ،404 املساهيل، سامل

626 املساهيل، سامل. مقدم

62 املسعودي، حامدي

717 املسعودي، عبد الرزاق
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728 مسلم، أحمد 

731 مسلم، مقداد

718 املسيليني، سفيان

719 مصابحية، العيد

858 ،795 ،643 ،430 ،427 ،219 مصدق، حسني. مصمم غالف

9 املصمودي، مصطفى

844 مصمويل، محمد

18 مطلوع، محمد. مرتجم

183 ،40 املطوي، محمد الهادي الطاهر 

319 املطوي، املختار. مرشف

297 مطيمط، محمد جامل. مقدم

292 معاوية قاسم، سارة. مرشف

162 املعالج، عبد القادر

398
املعهد العايل للغات. خلية البحث اللغة واألشكال 

الثقافية

411 مفتاح حمد، حسن. مراجع

545 مفتاح، الهادي. رسام

232 املقريحي، عيل

245 املكني، عبد الواحد

720 امللوح، عبد الوهاب

880 املليح الواكدي، جليلة 

212
املنتدى الدويل حول الشباب يف الفضاء السيربين. 

)2010(

99 املنستريي، محمد بن فرج العتيل

824 منرصي، عبد الكريم

124 ،65 املنصوري، املربوك

320، 321، 322 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

631 املهداوي، نجا. رسام

721 املهدواين، عبد الرزاق

845 املهذيب، محمد البشري
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882 ،881 املهيدي، محمد الصالح 

326 مهري، محمد

 84 املهريي، حامد

140 ،85 املهريي، حمودة

893 موىس، الضاوي. مرتجم

921 املولدي أحمد، محمد

28 املولدي، طلعوش. مراجع

31 املولدي، طلعوش. مرتجم

400 ميالد، خالد. مقدم

825 امليهي، رأفت

ن

430 نايت، جون جاك

400 الناجح، عز الدين

155 ،103 ،63 النايش، عبد الباسط

416 ،414 النارصي الحامدي، بلقاسم

233 الناوي، عبد العزيز

185 نجاحي، محمد العزيز

107 النجار، عبد املجيد . مقدم

722 النرصي، فتحي

791 نعيمي، لطفي. مراجع

922 النفايت، الطيب

109 النوري، أبو الحسن عيل

141 ،81 النوري، عبد الحميد 

234 النيفر، رشيدة

165 ،114 النيفر، محمد الصالح

849 ،848 النيفر، محمد املختار. محقق

849 ،848 النيفر، محمد

هـ

510 ،509 ،508 ،507 ،506 ،505 ،492 ،491 الهاديف، منري. رسام
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397 الهاشمي، عمر. معلق

826 الهاشمي، فتحية 

209 ،159 الهاين، التهامي

875 الهاين، التهامي. مراجع

142 هاين، محمد الحبيب بن مختار

324 الهاين، محمد محرز

395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389 ،388 ،387 الهايج، مجدي

359 هديدر، سعيد

237 الهرمايس، محمد صالح

 ،501 ،500 ،499 ،498 ،497 ،496 ،495 ،494 ،493

504 ،503 ،502
هلول، ليليا. رسام

723 الهاليل، رمضان

725 ،724 ،569 الهاممي، امليك

254 الهاممي، يوسف 

923 هنية، عبد الحميد

و

415 الوردي، جميل. رسام

827 الورفيل، رشيفة

829 ،828 الوساليت، نعيمة

726 الوغالين، خالد

53 ،52 ولد عبد املالك، البكاي

154 ،144 ،43 ولد عبد املالك، البكاي. مرتجم

830 الوهايب، أنيس

832 ،831 الوهايبي، املنصف

779 الوهايبي، منصف. مقدم

64 وولف، كريستوف

ي

833 اليانقي، سلمى

834 يحي، أنور
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208 اليحياوي، أمين

323 اليحياوي، شهاب

236 يحيى، كارم

727 اليفرين، سفيان بن محفوظ

168 ،167 ،166 ،158 ،157 ،156 ،116 ،115 ،71 يوسف، ألفة

235 يوسف، ألفة. مقدم

835 يوسف، عبد املجيد

410 يونس، عامر. معلق
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فهرس العناوين
ا

49 ابتداء التاريخ اإلنساين والنزعة اإلنسانوية الكانطية

183 ابن خلدون والحداثة

56 ابن سينا واليسار األرسطوطالييس

435 ابن الغزالة

491 االحتباس الحراري

146 االختالف العقيم بني املسلمني

830 ارتجال

768 اضطراب يف الضباب

177 اعرتافات القديس أغستينوس

745 اغتصاب محظية

474 اقرتاح سنجوب

256 االلتحاق بالوظيفة العمومية

450 االمتحان العسري

357 ،356 ،355 ،354 ،353 ،352 االمتحانات

858 امرأة يف زمن الثورة

912 انتفاضة الحوض املنجمي بقفصة ]2008[

920 انتفاضة الساحل التونيس سنة 1864

195 انتفاضة الكرامة الوطنية إىل أين؟

227 انتامء

759 االنحناء

698 انشقاق ال مريئ

749 انكسار الظل

163 االئتالف واالختالف بني املسيحية واإلسالم

646 آخر املاء

836 آمال مجنحة

547 اآلنسة دنفوسة الخنفساء ترغب يف الزواج
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525 أبان والجمل

518 أبو بكر الصديق

519 أبو عبيدة عامر بن الجراح

621 أبيات محكامت

11 أتغذى جيدا

618 أجراس

471 أجراس املايض

779 أجنحة الدقائق الخمس

760 أجنحة الذاكرة

696 أجنحة ملدى الفجر

795 أحباب الله

469 أحذية بال أقدام

472 أحفاد إبليس

113 أحكام الطهارة

473 أحالم مرشوعة

739 أحوال عائشة

840 أخالط يف البهيموقراطية والثورة

608 األدب الحميم يف النرث العريب الحديث

605 أدب الحيوان عند العرب

575 أراجيح من مدائن الحلم

866 أريج الذكريات وأطرف الحكايات

891 أزمة الثورة الفلسطينية

318 أزمة الجامعة التونسية

202 أسئلة الثورة

589
أساطري الصحراء ونداء الحرية يف الكتابة الروائية عند 

إبراهيم الكوين

737 أساطري مطوية

470 األسد املخلوع

436 األسد والفأر
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437 األسد والكلب

893 أرسار ترسيم الحدود التونسية الليبية

870 أسوار ودموع وزعرت

734 أشواك وأزهار

524 األصدقاء يف بالد الديناصورات

12 أصوات الحيوانات

917 أصول الحامية الفرنسية عىل تونس

726 أطلق حاممك يف رؤاي

755 أظل أحيك

492 أعداء البيئة

13 أعدادي

872 أعالم من املغرب الكبري واألندلس قدميا وحديثا

712 األعامل الشعرية الكاملة

609 األعامل الكاملة

721 أغاين الثورة والحب

666 أغىل ما يف قلبي الوطن

837 أفكار هاربة

812 أكتب ... حتى ال أموت

299- األكرية التجارية

756 األلف والنون

345 ألواين

334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329 ألون وأتعلم األلوان

128 األمانة

475 أماندا وأماندينا

834 أمريكا برتت أصابعي

762 األمري والفقري

557 األمري والنساء

647 أنا
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396
أنشطة لرتبية وتعليم األطفال ذوي االحتياجات 

الخصوصية

680 أنشودة الحرف

257
أنظمة التأجري والتقاعد والحامية االجتامعية يف 

الوظيفة العمومية

258 األنظمة التأديبية والجزائية يف الوظيفة العمومية

241 األنظمة السياسية

670 أنفاس يقظان

701 أول الغيث ندى

290 أي دستور للثورة التونسية؟

864 أيام يف طرابلس

190 أيام من ثورة األشواك والياسمني

232 أيتام الجنوب أمام باب مقربة التاريخ

676 أيها الطني تشكل

267
اإلتحاد العام التونيس للشغل ونظام بورقيبة بني الوئام 

والصدام

682 إحرتاقات عىل شاطئ الحياة

283 إجراءات مدنية وتجارية

166 اإلخبار عن املرأة يف القرآن والسنة

74
إدراج التوابع عىل أبواب النجوم الطوالع يف أصل مقرإ 

اإلمام نافع

619 إذا تقدم

671 إرهاب

884 إسبانيا من الديكتاتورية إىل الدميقراطية

320 اإلسرتاتجية العربية للموهبة واإلبداع يف التعليم

907 اإلسالم السيايس يف تونس

144 اإلسالم واالستعامر يف إفريقيا

218 اإلسالميون والعلامنيون يف تونس

136 إعانة املتوجه املسكني عىل طريق الفتح والتمكني

118 إشارات يف شهر الربكات
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62 إشكاليات النهضة يف الفكر العريب الحديث

50 إشكالية املنهج يف العلوم اإلنسانية

34 اإلعالم التونيس...أفق جديد

35 اإلعالم الجديد

845 إقرأ ثم إقرأ

744 اإلمتاع واملؤانسة

915 اإلملام بعروش بني هامم

417 اإلنسان مخلوق مميز

886 اإلنسان واملكان يف الثقافة العربية اإلسالمية

642 إمنا تنرصون بضعفائكم

617 إنها لغتي

82 أو الخالفة يف القرآن« إين جاعل يف األرض خليفة « 

100 اإلميان باملالئكة

909 اإليالة التونسية سنة 1858

ب

188 بؤس الثورة

452 بائع الفل

309 باز نربح

17 البحار واملحيطات

179 بحوث يف جذور الطائفية

625 بدء الحياة

730 البذور

14 الرباكني

87 الربهان

130 برهان الراشدين وإيقاظ الغافلني

9 بصامت تونسية يف الثورة اإلعالمية العاملية

638 بقايا نعاس

360 بكالوريا موسيقى

717 بل نزرع الياسمني
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637 بالد تعطرها الحرائق

868 بن بلة يتكلم

586 البناء الفني ودالالته يف الرواية العربية الحديثة

293 بناء النزاهة والحد من الفساد يف قطاع الدفاع

669 بنفيس...لعينيك

590 بنية النص يف شعر محمود درويش

453 البهلوان

869 بورقيبة

819 بوصلة سيدي النا...

149 بني اإلسالم والتنمية البرشية

512 بني الرب والبحر

ت

204 تأصيل شعارات الثورة

208 تأمالت يف فلسفة ثورات الربيع العريب

526 التاجر األمني

585 تاريخ األدب العبايس

847 تاريخ الزمن الراهن

189 تاريخ صغري ملطلب كبري  لثورة 14 جانفي

68 تاريخ القرآن

69 تاريخ القرآن الكريم

231 تاريخ املعارضة التونسية من النشاة إىل الثورة

147 التربع باألعضاء بني السائل والفقيه

46
تبسيط املنطق والتمرين عليه وبذيله حل مسائل هذا 

الكتاب

672 تجليات

93 التحفة املفيدة يف رشح العقيدة الحفيدة

419
التحوالت الهيكلية واملجالية للكروم يف تونس 

وانعكاساتها الجغرافية

438 تحية العلم



ص.207

املحتــــوىالبيبليوغرافيا الوطنيّة التونسية - سنة  2012

302 التحيني العقاري وأثره عىل املفعول املنشئ للرتسيم

127 تحيني موجز ألصول الفقه املاليك

852 تخليص اإلبريز يف تلخيص باريس

635 تراتيل

861 تراجم مالكية

310 التشغيلية

783 تصبحون عىل خري

71 تعدد املعنى يف القرآن

620 تعريف أركيولوجي ألغنية غنى فيها القصيد

57 التفكري فريضة إسالمية

273 التقاعد من خالل الترشيع وفقه القضاء التونيس

747 تقرير إىل عزيز أو سرية مدينة

429 تقنيات الهارموين

81 التقوى سفينة النجاة

407 التكرير الرصيف األيقوين

364 ،363 ،362 متارين وفروض مرفقة بحلول يف الرياضيات

430 متجيد املوسيقولوجيا

312 التنشيط واإلرشاد والتفقد البيداغوجي

234 التنظيم االنتقايل للسلطة يف تونس

242
التنظيامت السياسية واملدنية يف اإلنتقال الدميقراطي 

بتونس

420 تنمية الذوق والحس الجاميل

15 التنمية املستدامة

84 التواصل بني األجيال رضورة حياتية وكونية

677 توبة إبليس

916 ،237 تونس

657 تونس أم تونس

873 تونس بلد الحضارات

923 تونس العثامنية
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881 تونس يف تراجم أعالمها

902 تونس يف القرن السابع عرش

ث

216 الثقافة يف أفق الفهم واإلجراء

160 ثنائية الخطإ والصواب يف الثقافة االسالمية

200 ثورة تونس ومكانتها يف الساحة العاملية

206 الثورة التونسية

209
الثورة يف تونس 17 ديسمرب والدور الوطني لإلتحاد 

العام التونيس للشغل

197 الثورة يف عيني مؤرخ

810 ثورة وأشواق

194 الثورة والحداثة واإلسالم

788 ثورة الياسمني أو مالك باب البحر

196 ثورتنا بني العقل والوجدان

ج

599 الجاحظ يف الثقافة العربية اإلسالمية

668 جان دارك

493 جحا يف رمضان

494 جحا واإلوزة

500 جحا وجاره

495 جحا والحامر املمسوخ

501 جحا وحامره

502 جحا وزوجته

548 جحا والفأران

496 جحا والقايض

497 جحا واللص

498 جحا والناس

499 جحا والهدية

503 جحا يحسن التخلص
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504 جحا يفتي

822 الجدار

807 جدار الخوف

699 جداريات لحب الوطن والثورة

454 الجدي كسالن

527 جرة الذهب

455 الجزاء

528 الجزاء املضاعف

16 جسم اإلنسان

865 جعفر ماجد

587
جامليات النموذج اإلنساين والسيايس يف األدب الشعبي 

الفلسطيني

45 جاملية العيش املشرتك

42 الجاملية والنقد يف فكر هابرماس

627 جنائز األورام يف رفعة األعالم

505 جناية التدخني

648 جواز الحجر

284
الجوانب القانونية لقنوات االتصال الحديثة والتجارة 

اإللكرتونية

361 الجواهر يف العلوم الفيزيائية

129 الجود والكرم

125 الجوهرة املضية يف حل األلفاظ القرطبية

914 الجيش االستعامري واملجتمع املحيل بالبالد التونسية

ح

687 حارق البحر

27 الحاسوب

607 الحب العذري

688 حب وحرب

774 الحب واملنفى
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623 حب ووطن

767 حب... وحرب

583 حرب الذاكرة

860 الحبيب بورقيبة

400 الحجاج يف الخطاب القانوين

305 الحجب يف املرياث

90 حجية السنة وتاريخها

780 حدائق الفجر

597 حداثة الشعر العريب

155 الحداثيون الجدد

476 حدث الراوي قال

380 حديقة األعداد

381 حديقة الحروف

611 حديقة ياسمني

456 الحذاء الجديد

694 حرة...

894

الحركات اإلسالمية يف الجزائر بني 1931 و1991 مع 

مقارنة بني حركة النهضة التونسية والجبهة إسالمية 

لإلنقاذ

918 حركة اإلصالح والتحديث يف تونس

268
الحركة النقابية التونسية بني ثقل املوروث 

واستحقاقات التأقلم

233 حركة النهضة يف تونس

358 حرويف العربية

249 الحرية واملسؤولية

849 ،848
حسن البيان عام بلغته إفريقية يف اإلسالم من السطوة 

والعمران

673 الحصاة والبحر أو )أغنيات الضحى(

511 حصن يونقا

259 حفز أعوان الوظيفة العمومية
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792 حفل تأبني ثقايف

457 حفلة الضفادع

260 حقوق أعوان الوظيفة العمومية وواجباتهم

225
حقوق اإلنسان يف الخطاب السيايس العريب اإلسالمي 

املعارص

761 حكايا من املرسح اإلغريقي

772 حكايات جريدية

775 حكايات من العامل

549 حكاية غريبة

570 الحكاية املثلية

803 حلم الرباعم

664 حلم..عىل وتر الرتدد

439 الحاممتان

18 حامية البيئة

751 الحمل

841 الحمى 42

529 حنبعل

809 ،727 حنني

64 حوار أوربا والبلدان اإلسالمية

2013- الحوار الفكري السيايس

432 حوار مع السينام

578 حوارية الخطاب الروايئ من باختني إىل مابعد باختني

740 حي بن يقظان

790 الحي الزيتوين

458 حيلة القط مينوش

خ

261 خامتة الحياة اإلدارية العوان الوظيفة العمومية

191
الخربة التاريخية للثورة الشعبية عىل األنظمة العربية 

الوظيفية
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83 ختم القرآن بني السنة والبدعة

488 خالتي رباحي والقط مرجان

520 خالد بن الوليد

903
خدعة االستبداد الناعم يف تونس من بن عيل إىل 

االنتفاضة الشعبية

255 الخديعة الرأساملية الكربى

139 خذ إشارة

377 ،376 ،375 خذ بيدي

821 خرج النرصاين

729 خرف ياليل تخرف

888 خريف العرب

641 خريف من أجل حطايب السامء

752 خشوع تحت املطر

574 خصائص األسلوب يف أدب املسعدي

254
خطأ الترصف يف األموال العمومية من خالل فقه قضاء 

دائرة الزجر املايل

175 خطبة املولد النبوي الرشيف

336 ،335 ،327 خطوايت األوىل يف التخطيط

337 خطوايت األوىل يف الحروف

328 خطوايت األوىل يف الرياضيات

226 الخطيئة الكربى

274 الخلفية اإلسالمية ملجلة األحوال الشخصية

906 خمسون مدينة تونسية

839 خواطر من وحي الثورة

690 خيول الضباب

630 خيول الفتى الحامل

د

477 دار املسنني

459 دجاجة غبية
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154 دراسات حول اإلسالم يف موريتانيا

10 دراسات حول املطالعة

271 دراسات يف األحوال الشخصية

148 دراسات يف الحضارة اإلسالمية

95 دراسات يف علم الكالم واألديان

433 دراسات يف املرسح

378 دروب التألق يف العربية

350 درويب يف القسم التحضريي وفق الوثيقة اإلطارية

351 درويب ألطفال ما قبل الدراسة

306 دروس يف القانون املدين

478 دعوه يل

892 دفاتر الثورة الفلسطينية

681 دفاتر املاء

248 دفاعا عن الحرية

598 دفاعا عن الشايب

19 الدالفني والحيتان

321
دليل اسرتشادي ملنهجية تأليف كتب اللغة العربية يف 

الحلقة األوىل من مرحلة التعليم األسايس

322 دليل البحث الرتبوي

247
دليل تدريبي حول الرتبية عىل حقوق اإلنسان للفئات 

املهمشة

411
الدليل الفليك لكواكب املجموعة الشمسية وتوابعها يف 

سامء ليبيا لسنة 2012 م

347 دلييل يف الرسم

348 ،325 دلييل يف الرصف

349 ،326 دلييل يف النحو

530 الدم العجيب

440 الدمية العجيبة

219 دولة...ما بعد الثورة

460 الديك الويف
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143
الدين والسياسة بني تهافت العلامنيني وقصور 

اإلسالميني

20 الديناصورات

398 دينامية اللغات وسيادة الثقافات

656 ديوان اختالجات

173
ديوان محمد الصيد القريواين يف املديح النبوي 

واالبتهاالت

ذ

543 الذئب واألسد

828- ذاكرة األيام

479 ذيك إىل حد الغباء

697 ذهب الزمان الضائع

724 ذهب العزلة

ر

224 الرؤية الفكرية واملنهج األصويل

359 الرائد

644 ربيع العرب

614 ربيع الوفاء

700 رحلة األوجاع واإلبداع

662 رحيق الكالم

162 الرد املنري عىل الفكر املثري

104 الرسالة

138 رسالة اإلصالح يف القرآن الكريم

165 رسالة إىل املرأة املسلمة

21 الرصد الجوي واملناخ

719 رغم العناء.... مازلت...

63 رفع الرشد عن ابن رشد

434 الرقص يف الثقافة اإلسالمية

736 رمار
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119 رمضان بتونس ويف كتب التاريخ

172
رهاب اإلسالم أو شهادات غربية ورشقية يف مدح خري 

الربية

733 رواسب

86
الروح اإلالهي األعظم منقذ العامل واإلنسان من رشور 

وفنت الشيطان

132 روح املواطنة

855 الرومنة

596 الرومنطيقية ومنابع الحداثة يف الشعر العريب

ز

513 زاجل وهديل

604 زبيدة بشري

880 زعيم الشباب عيل البلهوان

879 الزعيم الشهيد حسن السعداوي

874 الزعيم عبد العزيز الثعالبي

649 زمان املكان

816 زوربا اليوناين

480 زيارة مباغتة

674 زيت القنديل

441 زينب تنوب أمها

س

315 سباق األرقام

314 سباق أرنوب والسلحفاة ميمي

316 سباق الحروف والصور

317 سباق طريق الخري

769 السبيب يف حرضة األستاذ

573 سبيل الوصول لرياض العقول

710 سحر البيان يف بالد األرقان

92 السديد يف أصول التوحيد
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531 رس العاممة

683 السالم والفرسان

506 سلسبيل

307
السلطة املحلية مبدينة صفاقس واسرتاتيجيات الترصف 

يف املال بني 1957-1972

102 السلفيون

75 سلوة املحزون بأصول رواية قالون

442 سليم يف الرتل

853 سليامن درة األوطان وتحقيق حول مخطوط املدينة

704 سامح يف غدو ورواح

628 سمع الله ملن حمده

443 السمكتان

842 سنوات املتاهة

481 سهرة عيد الحب

72 السهل املفيد يف أحكام التجويد

89 سورة النحل

192 سوريا املتجددة بني الثورة والثورة املضادة

426 سوق الطعمة وسوق الربع بصفاقس

550 السيدة دنفوسة الخنفساء سقطت يف النهر

551 السيدة دنفوسة الخنفساء يف خطر

643 سيدة النساء

552 سييس الفأرة الصغرية

431 السينام الوثائقية

610 سيول جارفة

ش

706 الشاعر والبحر

212 الشباب يف الفضاء السيربين

213 الشباب واالتصال وامليديا

211 الشباب والتكنولوجيا الرقمية
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742 الشجرة الخبيثة

181 الشخصية التونسية بني التاريخ والسياسة

44 شذرات يف حق االختالف

444 رشبة ماء خري من كنز

406 رشح اآلجرومية يف أصول علم العربية

584 رشح القصائد التسع املشهورات

193 رشعية الثورات ضد أنظمة الطغاة

600 الشعري يف روايات أحالم مستغامني

763 شفاه غليظة

805 الشفق األسود

151 شكرا أيها األعداء

799 شكوى إىل أمي

198 شمس الربيع العريب ترشق من تونس عىل العامل

661 شمس منتصف الليل

482 شموع ال تحرتق

713 الشهداء

117 الشيخ عيل النوري الصفاقيس

451 الشيخ يارس والضيف الغدار

826 الشيطان يعود من املنفى

ص

806 صاحب العقل الكبري

126 الصبي يف الفقه املاليك

416 صحة املرأة

295 الصحة والسالمة املهنية

418 صحتك  بني يديك

401 رصاع التعريب والتغريب

215 رصاع العقل والفكر والهوية يف املجتمعات العربية

399 الرصف بني التحويل والتحريف

771 صفحات املهزلة
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753 الصفصاف واآلس

114 الصالة عامد الدين

106 الصالة وحكم تاركها

685 صهيل الخيل

108 الصوم

ض

445 الضفدعة الرشهة

532 الضيف املغفل

ط

787 طائر املوىت

223 الطاغية بن عيل وحركة النهضة

22 الطاقة

246 طبائع االستبداد ومصارع االستعباد

507 طبقة األوزون يف خطر

40
الطريق إىل الحداثة والتحديث يف إعالم )الجوائب( 

للشدياق

96 طالع البرشى عىل العقيدة الصغرى

738 طعوم وروائح

735 طوق الحاممة

889 طوق النجاة

ظ

650 ظل الشمس

750 ظالل عىل األرض

ع

553 عائشة والغول

632 العاشق ال من ينجده

651 عاصفة عىل رماد الذاكرة

691 عاطل عن العشق

558 عبادة الشمس
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863 عبد الحميد خريف

919 عبيد الله املهدي

521 عثامن بن عفان

814 العراء

667 عربة لخيل األساطري

905 العروش

107 عزل الحاكم يف الفقه اإلسالمي

818 عزيزي صديق املرحوم

831 عشيقة آدم

461 العصفور املريض

462 العصفور والقفص

829 عطر الغياب

544 عفوا يا مريم

533 عقبة بن نافع

52 العقل والحرية يف فلسفة هوبز السياسية

97 عقيدة أهل السنة والجامعة بصياغة اإلمام الغزايل

61 العقيدة املحمدية التي حررتها الثورة التونسية

99 عقيدة املسلم

301 العالقات الكرائية

121 علم املواريث

23 علم الوراثة

859 علم وشاعر

410
العلوم والتقنيات بإفريقية يف العهدين القديم 

والوسيط

711 عىل أرض ممكنة وقصائد أخرى

522 عيل بن أيب طالب

652 عىل غيمتني

534 عليسة

344 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 عامل الحيوانات
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523 عمر بن الخطاب

875 عمر العويني

243 عن أية دميقراطية تتحدثون؟

714 عناقيد الفرح الخاوي

833 عندما يحرتق الليمون..

319 العنف يف املدرسة

324 العنف املدريس

820 عنقود حكايا

843 عودة الزمن اإلمرباطوري و نهاية األوطان

823 عياش

غ

535 غابة األقزام

483 الغابة املحروقة

789 غدا يرشق النريوز

708 غدا...موعد الياسمني

446 الغراب والقط

824 الغرباء واألنثى

508 غزال الريم الحزين

24 غزو الفضاء

645 غضب الحروف

554 الغول والبنات السبع

ف

516 فاطمة

689 فتش عن وطن

890 الفتنة الكربى

764 فرعون الصغري

134 فسحة يف أسامء الله الحسنى

594 فصول يف الرواية املغاربية

899 فصول من تاريخ اليسار التونيس
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835 فصول من سرية مراد الكاتب »ويليه«كوميديا

275 فقه قضاء محكمة التعقيب

122
الفقه املفصل يف العبادات عىل املذهبني الحنفي 

واملاليك

111 فقه النظام املايل

124 الفكر الترشيعي وأسس إستمرار اإلسالم يف بالد املغرب

210
الفالحة العائلية والتعدد النشاطي داخل األرياف 

التونسية

51 فلسفة الطبيعية البرشية

421 الفن والتقنية

424 الفن واملكان

137 فوائد الفوائد

156 يف اإلعدام

702 يف انتظار عاصفة أخرى

313 يف تاريخ املدرسة التونسية

168 يف تعدد الزوجات

203 يف الثورة

167 يف الحجاب

115 يف حد الرسقة

876 يف حداثة الشايب

898 يف خضم الثورة التونسية

157 يف الخمر

116 يف زواج املسلمة بالكتايب

463 يف الرسك

464 يف ضيعة الجد

778 يف قلبي أنثى عربية

595 يف الكتابة وسلطة املراجع

158 يف املثلية الجنسية

579 يف الوزن والتوازن
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25 الفيزياء والكيمياء يف حياتك اليومية

ق

723 قايض األحكام

489 قافلة الخري

403 ،402 قامويس األول املصور

291 القانون اإلداري

250 القانون االنتخايب التونيس

304 قانون عقاري

282 قانون العالقات الدولية

262 قانون الوظيفة العمومية

794 قبيل الرشوق

78 ،77 ،76 القرآن الكريم

88 القرآن واملسيح عليه السالم

253 قراءات األزمة املعارصة بني التربير والتضليل

59 قراءات يف الرتاث

576 قراءات يف عتبات الكتاب

897 قراءة أخري يف الهوية التونسية

705 قرطاج...كم عشقت

850 قرية تكتب تاريخها

663 قصائد تناجي ظلها

484 قصة األمس القريب

591 قصة الخلق يف الرواية العربية

536 قصص كليلة ودمنة لألطفال

422 قضايا املامرسات الفنية املعارصة

796 القطار

921 القطار تروي مآثرها

186 القطاع السمعي البرصي

485 القطة السوداء

490 قطتي الجميلة
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133 قل ادعوا الله

665 قالدة يف عنق الرياح

577 قلم من الكويت

346 قلمي

613 قلوع

626 قمر يف قلبه جمر وماء

285 القوانني االنتقالية

229 القوى املضادة للثورة يف تونس

ك

776 كأنها هي...

26 الكائنات البرشية البدائية

36 الكاتب الحر

178 كاريزما الشيطان

659 كالربتقالة فوق مائدة الفقري

153 كتاب اإلسالم والحرية يف الفكر واملامرسة

413 كتاب ذخائر النباتات الطبية

720 كتاب العصيان

98 كتاب العقيدة

885 كتاب مضامر الحقائق ورس الخالئق

176 الكتاب املقدس

871 كتاب املنتدى للفكر والحضارة يف تونس

447 كتايب

537 كذب املنجمون

382 كراس األعداد

383 كراس الحروف

365 كراس الخط

311 كراس الكتابة

658 كل يشء قيل

465 الكالب ال تهاجم الشجعان
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634 كلامت منثورة ...من وحي الثورة

817 كليلة ودمنة

707 كامن البيت وشمعدانه

631 كن

777 كنز الوجود

28 الكواكب

201 كوليسرتول

754 كيد املشاعر

415 كيف تعيش الحيوانات

ل

692 ال تنسوا

653 ال خروج عن الدائرة

161 ال شيعة وال سنة وال بضعا وسبعني شعبة أنا مسلم

791 المبيدوزا زورق السعادة

514 اللبيب من اإلشارة...

709 لتونس.. وللعروبة

409 اللغة الرببرية لغة عربية قدمية ودراسات أخرى

517 لقاء الفهد بالوشق

91 لكن األمانة هي العقل

703 للوطن أغنية

857 مل أكن جاسوسا

684 لن أهزم

270 لنجر تحقيقا يف املديونية

811 لو يتكلم الصمت

743 ليلة الرحيل

766 ليلة فزع عن الثورة التونسية

م

281 املال السيايس يف تونس

538 ما بالطبع ال يتغري
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678 ما تبيك معايا

741 ما عادش فيها....

29 املاء

412 املاء بداية النشئ ونهاية الوجود

758 مائة قصة قصرية جدا

55 مباحث يف التفكري اإلسالمي

298 مبادئ فقه القضاء الجزايئ التونيس

385 املتضادات

622 املتأللئة برحيق الخزامى..وقصائد أخرى

601 متون وهوامش

308 مجتمع األخالق ...كيف نبنيه يف تونس ؟

922 مجتمع الوطن القبيل زمن اإلستعامر الفرنيس

486 مجرد إشاعة

4 مجلة اإللتزامات والعقود

5 مجلة التأمني

3 مجلة التأمني ونصوصها التطبيقية

276 مجلة االلتزامات والعقود

277 املجلة الجزائية

6 مجلة الغابات ونصوصها التطبيقية

278 مجلة املرافعات املدنية والتجارية

7 مجلة الواجبات املهنية للمهندسني املعامريني

900 املجلس القومي التأسييس التونيس

1
مجموعة التعليامت العامة واملذكرات العامة الصادرة 

سنة 1997

2
مجموعة التعليامت العامة واملذكرات العامة الصادرة 

سنة 1999

272
مجموعة تعاليق عىل قرارات يف مادة األحوال 

الشخصية

545 مجموعة قصصية

303 مجموعة القوانني العقارية التونسية
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294
مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باملعلوماتية 

واالتصاالت

279
مجموعة النصوص القانونية املنظمة لحامية املعطيات 

الشخصية

220
مجموعة النصوص املتعلقة بالتنظيم السيايس 

والحريات العامة

238 محاور الخالف يف االنتقال الدميقراطي بتونس

746 محظية زايد

867 محمد إقبال

877 محمد ابن الخوجة

582 محمد الحليوي

539 محمد صىل الله عليه وسلم

159 محمد الطالبي والرشيعة

572 محمد العريبي قصاصا

386 املخترص يف التاريخ والجغرافيا

384 املخترص يف الفلسفة

263 املخترص يف قانون الوظيفة العمومية

782 ،781 مدائن منتصف الوهم

770 املدارك أو الحندقوقي

185 مدخل إىل علم اإلجتامع التطبيقي

53 مدخل لقراءة اسبينوزا

94 مدخل منهاجي إىل علم الكالم

387 مدرسة األعداد

394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389 ،388 مدرسة التلوين

395 مدرسة الحروف

123 مدرسة الفقه اإلسالمي يف صقلية ومنجزاتها العلمية

748 مدينة العم جابر

854 مدينة الكاف يف التل العايل التونيس

910 مذكرة عن إيالة تونس

593 املرأة ملهمة األدباء والشعراء



ص.227

املحتــــوىالبيبليوغرافيا الوطنيّة التونسية - سنة  2012

214 املرأة واملرشوع الحدايث يف فكرالطاهر الحداد

110 مراجعة اإلجامع بني النظرية والتطبيق

624 مراسم الكذب

602 مرايا األحالم يف ابداع عمر بن سامل

636 مرايا الذاكرة

80 مزىك وبصائر إالهية

297 املسؤولية الطبية املدنية

120 املسائل االجتامعية يف املرياث عند أهل السنة

245 املسار االنتخايب يف االنتقال الدميقراطي

264 املسار املهني ألعوان الوظيفة العمومية

425 مسارات التجربة التشكيلية

808 مستنقع النسيان

731 مرسحيتان لألطفال

164 املسيحية يف األحاديث النبوية

887
املرشق اإلسالمي من الثورة عىل عثامن إىل الثورة 

العباسية

289 مرشوع نص دستور من أجل جمهورية ثانية بتونس

813 امليش يف الوحل

79
املصحف امليرس لتعليم قواعد ترتيل القرآن الكريم 

برواية

30 مرص يف عرص الفراعنة

592
مصطفى صادق الرافعي شاعرا وناثرا بني الكالسيكية 

والرومنطقية

404 املصطلح الحضاري

580 املصطلح النقدي يف كتاب الوساطة للقايض الجرجاين

299 مصنف فقه القضاء التجاري التونيس

66 املصنف الوجيز يف تاريخ األديان

765 معبد تانيت

786 معبد الخلود: الكتاب األول

205 معجم الثورة التونسية
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292 املعجم الدستوري

466 مغامرة يف البحر

448 املفاجأة

397 املفرتق

606 مقابسات

109
مقاالت علامء البالد التونسية يف تنزيه الله عن الجهة 

واملكان والجسمية

145
مقاالت يف اإلسالم والعلامنية بني حقائق التاريخ 

وتحديات املستقبل

58 مقاالت يف فلسفة ابن سينا

184 مقاربات جديدة يف علوم اإلنسان واملجتمع

571 مقاصد نقد أيب متام واملتنبي

838
مقتطفات حية من جلسات الدائرة الجناحية السادسة 

لدى املحكمة االبتدائية بتونس

217 مقدمات يف دراسة تفاعل الثقافات

60 مقدمات يف الكالم الوحدوي

180 مقدمة ابن خلدون

73 املقدمة العلمية يف علم التجويد

65 مكانة الدين يف النهضة اليابانية والعربية

37 املكبوت واملكتوب يف الصحافة املكتوبة يف تونس

449 امللك والعامل املجتهد

569 مملكة األشياء الصغرى

882 من أعالم الصحافة العربية يف تونس

913 من البداوة إىل املنجم

38 من تاريخ الصحافة التونسية واألمن الوطني

801 من تاريخ عبد الله املنيس

629 من صوف الغياب

639 من عمق الزمن هل أستطيع الصعود

878 من قابس...إىل فلسطني

603 من قضايا الكتابة عند املسعدي
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31 من املادة إىل الكون

85 من وصايا القرآن

374 ،373 ،372 ،371 ،142 منارات

369 ،368 ،367 ،366 منارات التميز

379 ،370 منارات املناظرات

784 منازل الكالم

54 مناظرة يف الكرامة اإلنسانية

856
مناقب أيب عيل سامل التبايس تلميذ أيب الحسن الشاذيل 

املتويف سنة 642 هـ /1244 م

41 مناهج البحث العلمي

141 منرب الجمعة يف الدين والرشيعة واألخالق

240 منزلة الشعب يف الدول العربية االستبدادية الحديثة

581 املنفى ومشكلة الهوية يف تجربة إدوارد سعيد الفكرية

722 منمنامت يليها أخبار مدرج الريح

862 منن الباقي القديم يف سرية الشيخ الخديم

39
منهجية الحتمية القيمية يف اإلعالم ومقياس )ع. س. 

ن. ( لإلعالم والقيم

269 موارد الشامل الغريب يف إسرتاتجيات السلطة

251 مواقف دبلوماسية يف العهد البورقيبي

103 موسوعة التشيع

428 موسوعة املوسيقى والغناء يف العرص العبايس

32 املوسيقى ومهنها

804 موعد مع الفجر الجليل

207 ميزانية الثورة واإلبداع

467 ميمي تتعلم الغناء

ن

540 نادين

904
نبأ اإليوان بجمع الديوان يف ذكر صلحاء مدينة 

القريوان
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101 النبأ العظيم

135 نرباس األتقياء ودليل األنقياء

323 النجاح والفشل الدرايس

660 نحت عىل الوتني

468 نحن نحب املطر

67 نحو أفق إسالمي جديد

228 نحو تأصيل نظرية اسرتاتيجية عربية

112 نحو منهجية العلوم الرشعية

408 النحوالتحوييل العريب

546 نحولة العسولة تسعف الطفولة

541 ندم شهريار

288 النزاع اإلداري

265 النزاعات يف الوظيفة العمومية

70 نزول القرآن منجام ومضمونه االجتامعي

612 نزوال عند رغبة املطر

693 النزيف

171 نساء ساهمن يف تكوين دولة اإلسالم وقصص أخرى

509 نسيمة الهواء

170 نشوة الروح

901 النظام البورقيبي..الصعود واالنحدار

296
النظام العام للتعويض عن األرضار الحاصلة بسبب 

حوادث الشغل واألمراض املهنية

266 نظام العطل يف الوظيفة العمومية

174
النظر الدقيق يف سرية الرسول محمد صىل الله علية 

وسلم من القرآن الكريم

236 نظرتان عىل تونس

182 نظرية التبعية بني القرآن الكريم وعلم االجتامع

187 نظرية الحتمية القيمية يف اإلعالم

287 النظرية العامة لاللتزام
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286 النظرية العامة لاللتزامات

846 نفحات من تونس الفتاة

633 نفطة يف عيون الشعراء

802 نقمة املهمشني

280 مناذج تطبيقية يف االختبارات العدلية

105 مناذج مثالية يف الخطب الجمعية عربية وفرنسية

515 منلة وراء القضبان

542 النملة والعنكبوت

654 نهارية سليامن دغش

199 نهاية البورقيبية

423 نهاية تاريخ الفن

675 نوافذ امللح

679 نور الدين صمود شاعرا

560 ،559 نونو تخاف من الطبيب

562 ،561 نونو تخاف من املاء

564 ،563 نونو يف حرج

566 ،565 نونو ال تريد النوم

568 ،567 نونو واليوم األول يف الروضة

هـ

844 ها أنت .. أيتها الثورة

716 الهتاف املقدس

556 الهدهد والفيل

555 هدية عيد امليالد

725 هذا ملكويت

686 هذا هو الحب

773 الهضبة

908 هل غادرنا السقيفة

832 هل كان بورقيبة يخىش حقا معيوفة بنت الضاوي ؟

244 هل نحن أهل للدميقراطية؟
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827 همسة حنان

715 هنا تونس النرشة

718 هوامش عىل قافلة االغرتاب

825 هورجادا

230 الهوية الحضارية التونسية

427 الهوية واألصالة يف املوسيقى العربية

48 الهوية والتواصلية يف تفكري هابرماس

655 هويتي األرض

152 الهيكل العام لإلقتصاد يف اإلسالم

8 هيكلة الحواسيب

و

640 وادي مجردة

588 الوازع الديني يف مقاومة االستبداد

797 وجدانيات نسائية

911 الوجه اآلخر لبورقيبة

487 وجهة نظر

131
وجوب اإلستقامة عىل الرصاط والصحوة من دعاوي 

الغفالت

47 الوجود واملاهية والجوهر لدى أفالطون وأرسطو

895 وحدة املغرب العريب

510
الوحش الخطري

851 الوديان عرب التاريخ

252 الوديعة املالية يف املصارف اإلسالمية

616 الوردة التي..ال أسميها

883 ورقات وأعامل

33 وسائل اإلعالم

732 وسقط ظيل عىل الرمل

405 الوصايا األدبية إىل القرن الرابع هجريا
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140 وصايا ألحفادي

793 وعاد البحر لنا أخريا

896 الوعي باملسألة االقتصادية يف فكر النخبة التونسية

785 وقائع ما جرى للمرأة ذات القبقاب الذهبي

150 الوالية لله الحق

235 ولهن الكلمة

757 ونطق القلم أنوثة

798 الوايل والحلوف

222 ،221 وين مايش بينا سيدي ؟

ي

695 ياسمني أكرث...خيبات أقل

239 يريد ... ويبدع ما يريد

615 ينابيع الكالم

728 يهتك النسيان مدينتنا

43 يهودانية اسبينوزا

815 يوم تبدل األرض غري األرض أو عريب بني الزمان واملكان

800 يوم حاسم

414 يوميات يف الطب النبايت
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فهرس املواضيع
ا

868 ابن بلة، أحمد )2012-1916(

180
ابن خلدون، عبد الرحامن بن محمد )1332م-1406 

( -- املقدمة

183
ابن خلدون، عبد الرحامن بن محمد )1332م-1406م  

( -- دراسة ونقد

877
ابن الخوجة، محمد )1869م-1942م ( -- أعامل 

وتراجم

63
ابن رشد، أبو الوليد محمد )1126م-1198م ( -- 

فلسفة

602 ابن سامل، عمر )1932م-....  ( -- دراسة ونقد

58 ،56
ابن سينا، الحسني بن عبد الله )1037 = 428 هـ  ( 

-- فلسفة -- دراسة ونقد

570
ابن عربشاه، أحمد بن محمد -- مرزبان نامه -- 

دراسة ونقد

223 ابن عيل، زين العابدين -- سياسة -- 1987-2011

226 ابن عيل، زين العابدين -- سياسة -- 1987-2011

575 ابن فضيلة، فاطمة -- رواية-- دراسة ونقد

137
ابن قيم الجوزية، شمس الدين أبو عبد الله محمد ... 

الدمشقي )751-691 هـ  ( -- الفوائد

857 ابن الكحالء، لطفي -- سرية ذاتية

858
ابن محمود، فاطمة -- مذكرات -- تونس -- -2010

2011 )الثورة(

859 ابن محمود، محمداملختار -- تراجم

573 احفيظة، عيل مولود الطاهر -- رياض العقول -- رشح

862 امبايك، أحمد مبب )1853م-1927( -- تراجم

308 اآلداب اإلجتامعية -- تونس

136 اآلداب اإلسالمية -- الوعظ واإلرشاد

429 اآلالت املوسيقية
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150 األمئة واألولياء

571
أبو متام، حبيب بن أوس الطايئ-- )231-188 هـ  ( 

-- دراسة ونقد

8 األجهزة اإللكرتونية -- برمجة

األحزاب السياسية-- تونس 233،242

281
األحزاب السياسية -- متويل -- تونس -- دراسة 

قانونية

274
األحوال الشخصية -- الترشيع اإلسالمي -- تونس-- 

دراسات

272 ،271 األحوال الشخصية -- قوانني وترشيعات -- تونس

308 األخالق-- تونس

األخالق واآلداب اإلسالمية 130،131

129 األخالق واآلداب اإلسالمية -- كتب أطفال

603
األدب التونيس -- تاريخ ونقد-- العرص الحديث 

-- ندوات

870 أدب الرحالت-- فلسطني

587 األدب الشعبي -- تاريخ ونقد-- فلسطني

744 األدب العريب

845 األدب العريب -- متفرقات

608 األدب العريب -- نظريات

585 األدب العريب -- تاريخ -- العرص العبايس

606 ،601 ،588 ،586 ،583 ،405 األدب العريب -- تاريخ ونقد

األدب العريب -- تاريخ ونقد 591،592

595 ،589 األدب العريب -- تاريخ ونقد-- العرص الحديث

574، 598،602 
األدب العريب -- تاريخ ونقد -- تونس -- العرص 

الحديث

605 األدب العريب -- قصص الحيوان

837
األدب العريب -- املقاالت -- تونس -- 2010م-2011 

)الثورة(

587 األدب الفلسطيني -- تاريخ ونقد
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570 األدب الكالسييك -- حكايات

588 األدب والثورات

871 األدباء التونسيون -- أعامل وتراجم

872 األدباء العرب -- تراجم -- األندلس

872 األدباء العرب -- تراجم -- املغرب العريب

577 األدباء الكويتيون -- تراجم

135 ،133 األدعية واألوراد

253 األزمات اإلقتصادية العاملية

134 أسامء الله الحسنى -- فضائل

92 األشاعرة )علم الكالم(

125
األشعري، يحيى )486-567 هـ ( -- املقدمة القرطبية 

-- رشح

12 أصوات الحيوانات -- كتب أطفال

385 األضداد -- تعليم ما قبل الدراسة

128 األطفال -- الرتبية 

387 األعداد -- تعليم ما قبل الدراسة

13 األعداد -- تعليم -- كتب أطفال

881 أعالم -- تونس -- تراجم

317 ،316 ،315 ،314 األلعاب التعليمية

91 األمانة يف القرآن

293 األمن الدويل -- إصالح

234 األمن العام -- تونس -- 2011

38 األمن الوطني -- تاريخ-- تونس 

306 األموال-- تونس -- قانون

254 األموال العمومية -- قوانني وترشيعات -- تونس

212 األنرتنات -- حامية الشباب -- العامل العريب -- ندوات

417 األنرثوبولوجيا

217 األنرثوبولوجيا الثقافية
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221،222 
األنظمة السياسية -- البلدان العربية-- دراسات 

تحاليل وآراء

902 األوقاف -- تاريخ -- تونس

135 اإلبتهاالت الدينية

895 إتحاد املغرب العريب -- تاريخ -- 1958-1918

209 اإلتحاد العام التونيس للشغل -- الثورة

294 اإلتصاالت-- تونس -- قوانني وترشيعات

110 اإلجامع -- فقه إسالمي -- دراسة

884 إسبانيا -- تاريخ العرص الحديث

248 اإلستبداد -- البلدان  العربية

320 اإلسرتاتيجية التعليمية -- البلدان العربية

171 اإلسالم -- تراجم

161 اإلسالم -- دراسة ونقد

162 اإلسالم -- دفع مطاعن

849 ،848 اإلسالم-- إفريقيا -- دراسة

154 اإلسالم -- موريتانيا -- دراسة

144 اإلسالم -- اإلستعامر -- إفريقيا -- دراسة

149 اإلسالم -- اإلصالح اإلجتامعي

907 اإلسالم -- دعوات سلفية -- تونس

146 اإلسالم -- فقه

153 اإلسالم -- قضايا العرص -- القريوان --  ندوات

141 اإلسالم -- مبادئ عامة

218 اإلسالم -- نظام الحكم -- تونس

111 اإلسالم -- النظام املايل يف اإلسالم

139 ،131 ،130 ،99 اإلسالم -- الوعظ واإلرشاد 

836 اإلسالم السيايس -- تونس -- مقاالت وخواطر

218 اإلسالم واإلصالح السيايس -- تونس

164 ،151 ،64 اإلسالم والديانات األخرى

145 ،143 اإلسالم والسياسة
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907 اإلسالم والسياسية -- تاريخ -- تونس

84 اإلسالم واملجتمع

164 ،163 اإلسالم واملسيحية

34 اإلعالم -- تونس

39 اإلعالم -- الحتمية القيمية

187 اإلعالم -- نظريات

35 اإلعالم التونيس -- 2011

40 اإلعالم العريب -- 1861م-1884

867 إقبال، محمد -- تراجم

867 إقبال، محمد -- فلسفة إسالمية

4 اإللتزامات -- تونس -- مدونة قانونية

276 اإللتزامات، العقود -- تونس

920 إنتفاضة الساحل -- تونس -- 1864

176 اإلنجيل 

84 اإلنسان يف القرآن الكريم

50 اإلنسانيات

45 اإلنسانيات -- فلسفة

299 اإليجارات -- تونس -- قوانني وترشيعات

100 اإلميان )فقه إسالمي( -- كتب أطفال

323 اإلجتامع الرتبوي، علم

44 اإلختالف -- فلسفة

246 اإلستبداد -- مقاالت ومحارضات

255 اإلقتصاد -- نظريات

اإلقتصاد اإلسالمي 152،255

286 اإللتزامات -- تونس -- مدونة قانونية

287 اإللتزامات -- القانون املدين -- تونس

245 اإلنتخابات -- تونس -- 2011

ب

852 باريس)فرنسا( -- وصف ورحالت
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17 البحار -- كتب أطفال

14 الرباكني -- كتب أطفال

604 بشري، زبيدة )1938م-2011  ( -- األعامل الكاملة

880 البلهوان، عيل )1909م-1958م  ( -- تراجم

864
بو زكورة، الحبيب -- مذكرات -- طرابلس )ليبيا( 

-- 1973م-1974

بورقيبة، الحبيب )1903 م-2000  ( -- تراجم 860،869

15 البيئة --كتب أطفال

 ت

386 التاريخ -- كتب دراسية

842 تاريخ -- العرص الحديث

920 تاريخ -- تونس -- 1864

التاريخ اإلسالمي 887،890

148 التاريخ اإلسالمي -- دراسة

885 التاريخ إسالمي -- 1180م-1188

49 التاريخ اإلنساين -- فلسفة

423 تاريخ الفن

5 التأمني -- تونس -- مدونة قانونية

3 التأمني - قوانني وترشيعات -- تونس

397 التأمني ضد الحوادث -- قوانني وترشيعات-- تونس 

856 التبايس، أبو عيل سامل ) ت. 1244م…-  ( -- تراجم

147
التربع باألعضاء -- الجوانب الدينية -- أسئلة 

وإيجابات

312 التدريس -- تدريب بيداغوجي -- دليل

312 الرتبية -- البيداغوجيا الحديثة -- دليل

322 الرتبية -- طرق البحث -- الدول العربية -- دليل

420 الرتبية الفنية

246 التسلطية )علم نفس( -- مقاالت ومحارضات

296 الترشيعات اإلجتامعية -- إصابات العمل -- تونس
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296 الترشيعات اإلجتامعية -- األمراض املهنية -- تونس

310 التشغيلية -- مفاهيم

170 التصوف اإلسالمي

856 التصوف اإلسالمي -- تونس -- ق. 13 م -- تراجم

169 التصوف اإلسالمي -- التيجانية

168 تعدد الزوجات )فقه إسالمي(

313 التعليم -- تاريخ -- تونس -- 1101ق.م -2007م

 ،361 ،359 ،357 ،356 ،355 ،354 ،353 ،352 ،350

 ،372 ،371 ،369 ،368 ،367 ،366 ،364 ،363 ،362

373

التعليم األسايس -- تونس -- كتب دراسية

386 ،384 ،378 ،360 التعليم الثانوي -- تونس -- كتب دراسية

351 التعليم ما قبل الدراسة -- تونس  -- كتب دراسية

11 التغذية -- كتب أطفال

57 التفكري -- اإلسالم

273 التقاعد -- تونس -- قوانني وترشيعات

81 التقوى يف القرآن الكريم

211 التكنولوجيا الرقمية -- ندوات

9 تكنولوجيا املعلومات-- تونس

 ،340 ،339 ،338 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329

 ،392 ،391 ،389 ،388 ،345 ،344 ،343 ،342 ،341

394 ،393

التلوين -- تعليم ماقبل الدراسة

96 التوحيد -- التصوف اإلسالمي

59
التوحيدي، أبو حيان )932م-1023( -- املقابسات 

-- دراسة ونقد

908 تونس --  ما بعد الثورة

 ،203 ،200 ،199 ،198 ،197 ،195 ،194 ،190 ،188

916 ،903 ،844 ،235 ،230 ،209 ،207 ،206
تونس -- )الثورة( -- 2010-2011 

839 تونس-- )الثورة( -- مقاالت-- 2011-2010 

281 ،231 تونس -- األحزاب السياسية

917 تونس -- األحوال االقتصادية -- 1861م-1881
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236 تونس -- األحوال السياسية

917 تونس -- األحوال السياسية -- 1861م-1881

199 تونس -- األحوال السياسية -- 2011-2010

229 تونس -- األحوال السياسية -- ما بعد الثورة

915 ،897 تونس -- تاريخ

896 تونس -- تاريخ -- 1860م-1956

920 تونس -- تاريخ -- 1864

903 تونس -- تاريخ -- 2011-1987

917 تونس -- تاريخ -- اإلحتالل الفرنيس

922 تونس -- تاريخ -- اإلحتالل الفرنيس 1881 - 1956

،908899 تونس -- تاريخ -- العرص الحديث

900
تونس -- تاريخ -- العرص الحديث-- اإلستقالل 

1956م

914
تونس -- تاريخ -- العرص الحديث-- االحتالل 

الفرنيس--  1911م-1943

911 ،901 ،869 ،860 تونس -- تاريخ -- العرص الحديث-الحبيب بورقيبة 

923 ،917 تونس -- تاريخ -- العرص العثامين

910 تونس -- تاريخ -- العرص العثامين-- 1856م-1857م

909 تونس -- تاريخ  -- العرص العثامين-- 1858م

919 تونس -- تاريخ -- العهد الفاطمي

902 تونس -- تاريخ -- ق. 17م

905 تونس -- تاريخ إجتامعي -- 1574 م-1957 م

تونس -- تاريخ سيايس -- 2011 )ما بعد الثورة( 234،238

218 تونس -- تاريخ سيايس -- 2011-1956

896 تونس -- التخطيط االقتصادي -- 1860م-1956

918 تونس -- حركة اإلصالح والتحديث

تونس -- الدستور 289،292

تونس -- الدستور -- 2011 204،230

290 تونس -- الدستور-- 2011-1861



ص.242

املحتــــوىالبيبليوغرافيا الوطنيّة التونسية - سنة  2012

220 تونس -- السياسة

917 تونس -- العالقات الخارجية -- 1861م-1881

306 تونس -- قانون مدين

266 ،264 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 تونس -- املوظفون واملستخدمون 

237 تونس -- الهوية العربية

855 تونس )الجنوب( -- مدن ومعامل 

898 تونس )الشامل الغريب( -- )الثورة( -- 2010م-2011

854 تونس )الشامل الغريب( -- مدن ومعامل

تونس )الوطن القبيل( -- مدن ومعامل 850،851

846 تونس الفتاة

ث

874 الثعالبي، عبد العزيز )1876م-1944  ( -- تراجم

217 الثقافة اإلسالمية

160
الثقافة اإلسالمية -- قضايا العرص -- القريوان -- 

ندوات

213 الثقافة الرقمية -- البلدان العربية -- ندوات

843 ،842 ،841 الثقافة العربية -- مقاالت

216 الثقافة العربية -- نقد

889 الثقافة العربية اإلسالمية

202 الثورات -- تساؤالت ومفاهيم

196 الثورات -- تونس

205 الثورات-- تونس -- معاجم

191 الثورات العربية -- 2011

193 الثورات العربية -- تاريخ

221،222 
الثورات العربية -- الدور القطري -- دراسات تحاليل 

وآراء

208 الثورات العربية -- فلسفة

197 الثورات -- تونس -- آراء وتحاليل

197 الثورات -- تونس -- تأريخ
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201 الثورات-- تونس -- مقاالت

ج

599
الجاحظ، أبو عثامن عمرو بن بحر )779م-868( -- 

دراسة ونقد

318
الجامعات والكليات -- تاريخ -- تونس -- -2009

1958

595 جربان، جربان خليل )1883م-1931  ( -- دراسة ونقد

580
الجرجاين، القايض أبو الحسن عيل بن عبد العزيز -- 

كتاب الوساطة -- دراسة ونقد

894 الجزائر -- الحركات اإلسالمية -- 1991-1931

417 جسم اإلنسان

16 جسم اإلنسان -- كتب أطفال

386 الجغرافيا -- كتب دراسية

886 الجغرافيا التاريخية -- الثقافة العربية االسالمية

420 الجامل )فن( -- كتب أطفال

242 الجمعيات املدنية -- تونس

42 الجاملية -- هابرماس

893 الجنوب التونيس -- تاريخ -- 1911م- 

ح

27 الحاسوب -- كتب أطفال

607 الحب العذري

167 حجاب املرأة -- دراسة ونقد

400 الحجاج -- اللسانيات

155 الحداثة -- اإلسالم

110 الحديث النبوي الرشيف -- فقه إسالمي -- دراسة

426
الحرف اليدوية -- صفاقس( تونس)-- 1911-1900 

-- تاريخ

62
الحركات الفكرية عند املسلمني -- العرص الحيث 

-- دراسة ونقد

892 حركة فتح -- فلسطني 
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233 ،224 حركة النهضة -- اإلسالم -- تونس

223 حركة النهضة-- سياسة

395 الحروف -- تعليم ما قبل الدراسة

249 الحرية -- حقوق االنسان

153 الحرية -- قضايا العرص -- ندوات

248 الحرية السياسية -- البلدان العربية

382 ،380 الحساب -- تعليم ما قبل الدراسة

595 حسني، طه )1889م-1973( -- دراسة ونقد

404 الحضارة -- مصطلحات -- معاجم

148 الحضارة اإلسالمية -- دراسة

904 الحضارة اإلسالمية -- القريوان

189 حق العمل -- تونس)الثورة(

225 حقوق اإلنسان -- البلدان العربية

247 حقوق االنسان -- أساليب -- دليل

247 حقوق االنسان -- تربية -- دليل

279 الحقوق املدنية -- قوانني وترشيعات -- تونس

220
الحقوق والحريات العامة -- تونس -- اتفاقيات 

دولية

582 الحليوي، محمد )1907-1978( -- األعامل الكاملة

18 حامية البيئة -- كتب أطفال

397 حوادث املرور -- قوانني وترشيعات-- تونس 

217 ،64 حوار األديان والحضارات 

234 الحياة السياسية -- تونس -- 2011

415 الحيوانات -- العادات والسلوك -- كتب أطفال

خ

866 الخربوش، أحمد -- مذكرات

863 خريف، عبد الحميد )1950م.... ( -- تراجم

105 الخطب الدينية اإلسالمية -- مجموعات

105 خطبة الجمعة -- مجموعات
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82 الخالفة يف القرآن

د

184 دار املعلمني العليا -- تونس

251 الدبلوماسية -- العهد البورقيبي

590 درويش، محمود )1941-2008 م ( -- دراسة ونقد

292 الدساتري --  معاجم

290 الدساتري -- تعديالت -- تونس -- 2011-1861

230 الدستور -- الهوية -- تونس

903 الدكتاتورية -- تونس -- 2011-1987

19 الدالفني -- كتب أطفال

219 الدولة -- مفاهيم 

66 الديانات -- تاريخ

242 ،238 الدميقراطية  -- تونس

208 الدميقراطية -- فلسفة

الدميقراطية -- نظريات 243،244

20 الديناصورات -- كتب أطفال

ر

255 الرأساملية -- العامل العريب

146 الرؤية -- الجوانب الدينية

36 رابطة الكتاب التونسيني األحرار

577 الراشد، فهد سامل -- تراجم

592 الرافعي، مصطفى صادق -- دراسة ونقد

886 الرحالة العرب -- الثقافة العربية اإلسالمية

576 الرسائل األدبية -- دراسة

346 الرسم -- كتب أطفال

336 ،335 ،327 الرسم -- تعليم ما قبل الدراسة

434 الرقص يف الدين والفولكلور

309 الرهان الريايض -- طرق علمية للربح

575 رواه عاشقان
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596 الرومانتيكية يف األدب العريب -- تاريخ ونقد

364 ،363 ،362 الرياضيات -- كتب دراسية

،328377 الرياضيات -- تعليم ما قبل الدراسة

210 الريف التونيس -- جغرافيا برشية -- دراسة

ز

116 الزواج -- املسلمة -- قراءات وتحاليل

116 زواج غري املسلمني

س

53 ،43 سبينوزا، باروخ دو )1632م-1677  ( -- فلسفة

302 السجل العيني -- تونس

227 السجون السياسية -- سجالت ومعامالت -- تونس

الرسد األديب )أدب عريب( -- تاريخ ونقد 583،601

115 الرسقة ) فقه إسالمي ( -- دراسة ونقد

879 السعداوي، حسن )1899م-1963  ( -- تراجم

581 سعيد، إدوارد )1935م-2006( -- دراسة ونقد

307
السلطات املحلية -- إدارة وترصف -- صفاقس 

)تونس( -- 1957م-1972

102 السلفيون -- دعاة

102 السلفيون -- فرق إسالمية

308 السلوك الحضاري -- تونس

853 سليامن )تونس( -- تاريخ ووصف

90 السنة -- حجيتها

97 السنة -- الغزايل --  دراسة

192 سوريا -- )الثورة( -- …-2011

870 سولريا، جان لوكا -- مذكرات -- فلسطني

48 ،42 السياسات -- نقد

842 السياسة -- تاريخ -- العرص الحديث

320 السياسة التعليمية -- البلدان العربية

254 السياسة املالية -- قوانني وترشيعات -- تونس
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السرية النبوية 173،174

175 السرية النبوية -- خطب دينية

431 السينام

432 السينام -- نقد

432 السينام العربية -- تاريخ ونقد -- العرص الحديث

59

السيوطي، جالل الدين أبو الفضل عبد الرحامن بن 

أيب بكر )1505-1445 م  ( -- اإلتقان يف علوم القرآن 

-- دراسة ونقد 

 ش 

876 ،859 الشايب، أبو القاسم )1909م-1934( -- تراجم

598 الشايب، أبو القاسم )1909م-1934( -- مقاالت

239 الشباب -- )الثورة( -- تونس -- 2011 

212
الشباب -- الحامية القانونية -- العامل العريب -- 

ندوات

213 الشباب العريب -- الثقافة الرقمية -- ندوات

الشباب العريب -- وسائل االتصال الحديثة -- ندوات 211،213

40 الشدياق، أحمد فارس -- الجوائب

158 الشذوذ الجنيس

178 الرش -- اإلنسان

157 رشب الخمر ) فقه إسالمي (

67 الرشيعة اإلسالمية

240 الشعب -- الدكتاتورية -- العامل العريب

240 الشعب التونيس -- دولة بورقيبة

573 الشعر الصويف -- رشح

584 الشعر العريب -- العرص الجاهيل -- رشح

597 ،590 الشعر العريب -- تاريخ ونقد-- العرص الحديث 

709 الشعر العريب -- تاريخ ونقد -- تونس

596 الشعر العريب -- املهجر -- تاريخ ونقد

571 الشعر العريب القديم -- تاريخ ونقد
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859 الشعراء التونسيون -- تراجم

269 الشامل الغريب )تونس( -- تنمية محلية

269 الشامل الغريب )تونس( -- موارد

65 الشنتورية )ديانة( -- اليابان

142 شهر رمضان

119 شهر رمضان -- كتب التاريخ -- تونس 

103 الشيعة -- تاريخ وبحوث

899 الشيوعية -- تونس -- 1981-1963

 ص 

126 الصبيان -- الحياة الدينية

126 الصبيان -- فقه ماليك

35 ،34 الصحافة التونسية -- 2011

38 الصحافة التونسية -- تاريخ

882 الصحافة التونسية -- تراجم

37
الصحافة املكتوبة -- تاريخ -- تونس -- 2011-1956 

-- دراسة

37
الصحافة املكتوبة -- الجوانب السياسية -- تونس -- 

1956-2011 -- دراسة

الصحة -- رعاية  416،418

295 الصحة املهنية -- قوانني وترشيعات

418 الصحة الوقائية

179 الرصاع الطائفي -- بحوث

123 صقلية -- تاريخ إسالمي

106 الصالة

114 الصالة -- أنواعها ورشوطها

679 صمود، نور الدين،  )1932 م-...  ( -- تراجم وأعامل

426
الصناعات اليدوية -- صفاقس. تونس -- 1911-1900 

-- تاريخ

108 الصوم -- فوائد
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 ط 

22 الطاقة -- كتب أطفال

297 الطب -- قوانني وترشيعات-- تونس 

414 طب األعشاب

159 الطالبي، محمد -- دراسة ونقد

170 الطرق الصوفية

862 الطرق الصوفية -- السنغال

113 الطهارة -- فقه إسالمي -- دراسة مقارنة

873 الطوييل، أحمد -- حضارة -- تونس -- تراجم

 ع 

122 العبادات )فقه إسالمي(

280 العدل -- تونس-- إجراءات تطبيقية

572 العريبي، محمد )1911م-1946م  ( -- دراسة ونقد

905 العشائر -- تونس -- 1574م-1957م

65 عرص النهضة-- اليابان-- دراسة

96 ،93 ،61 العقائد

98 العقائد -- التوحيد

99 العقائد اإلسالمية

العقارات -- تونس -- قوانني وترشيعات 302،303

156 عقوبة اإلعدام -- قراءات وتحاليل

276 ،4 العقود -- تونس-- مدونة قانونية

301 العقود -- قانون مدين -- تونس

301 عقود الكراء -- قوانني وترشيعات -- تونس

97 العقيدة اإلسالمية -- الغزايل -- دراسة

282 العالقات الدولية -- قانون

101 عالمات الساعة

185 علم اإلجتامع -- مدخل

180 علم االجتامع

علم التاريخ -- مبادئ -- دراسة 848،849



ص.250

املحتــــوىالبيبليوغرافيا الوطنيّة التونسية - سنة  2012

411 علم الفلك -- دليل

92 علم الكالم

95 علم الكالم -- دراسات

94 علم الكالم -- نظريات

60 علم الكالم الوحدوي -- نظريات

312 علم النفس الرتبوي -- دليل

23 علم الوراثة -- كتب أطفال

375 العلوم -- التعليم ماقبل الدراسة -- تونس

184 العلوم اإلجتامعية -- محارضات

184 العلوم اإلنسانية -- محارضات

50 العلوم اإلنسانية -- مناهج -- ندوات

45 العلوم االجتامعية -- فلسفة

904 العلوم عند العرب -- القريوان

410
العلوم والتقنيات -- تاريخ -- تونس -- العرص 

اإلسالمي -- ندوات

410
العلوم والتقنيات -- تاريخ -- تونس -- العرصالقديم 

-- ندوات

888 العامل العريب -- األحوال السياسية -- العرص الحديث

887 العامل العريب -- تاريخ -- العرص األموي

888 العامل العريب -- تاريخ -- العرص الحديث

201 العامري، لطفي) صحفي ( -- مقاالت

310 العمل والعامل -- تونس

العنف يف املدارس 319،324

6 الغابات -- قوانني -- تونس

غ

893 غدامس )ليبيا( -- تاريخ -- 1911م

24 غزو الفضاء -- كتب أطفال

428 الغناء -- تاريخ -- العرص العبايس 

907 الغنويش، راشد -- دراسة ونقد
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 ف 

890 الفتنة الكربى -- تاريخ

161 الفرق اإلسالمية -- دراسة

103 الفرق اإلسالمية -- الشيعة -- تاريخ وبحوث

226 الفساد السيايس)زين العابدين بن عيل( 

67 الفقه اإلسالمي

123 الفقه اإلسالمي -- صقلية -- تاريخ

124 الفقه اإلسالمي -- تاريخ -- املغرب العريب 

112 الفقه اإلسالمي -- علم

123 الفقه اإلسالمي -- مذاهب-- صقلية 

109 الفقه السني

127 ،125 ،104 الفقه املاليك

124 الفقه املاليك -- تاريخ- -- املغرب العريب 

123 الفقهاء -- صقلية -- تراجم

117 الفقهاء -- تراجم

861 فقهاء املالكية -- تراجم 

159
الفكر العريب اإلسالمي -- العرص الحديث -- دراسة 

ونقد

فلسطني -- تاريخ 891،892

384 الفلسفة -- كتاب مدريس 

51 الفلسفة -- نظريات

63 ،59 ،57 ،56 ،55 الفلسفة اإلسالمية

58 الفلسفة اإلسالمية -- مقاالت 

53 ،52 ،43 الفلسفة الحديثة 

47 الفلسفة اليونانية -- أرسطو -- دراسة

47 الفلسفة اليونانية -- أفالطون -- دراسة

411 الفلك، علم -- النجوم -- ليبيا -- 2012 -- دليل

421 الفن -- طرق التدريس

الفن الحديث -- العامل العريب 422،424
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421 الفن والتكنولوجيا

425 الفنون التشكيلية -- تاريخ ونقد

424 الفنون التشكيلية -- تونس

25 الفيزياء -- كتب أطفال

361 الفيزياء -- كتب دراسية

 ق 

915 قبيلة الهاممة -- تاريخ -- تونس

855 قابس )تونس( -- مدن ومعامل 

878 قابس)تونس( -- أعالم

277 قانون اإلجراءات الجنائية -- تونس -- مدونة قانونية

283 قانون اإلجراءات املدنية والتجارية -- تونس

291 ،264 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256 القانون اإلداري -- تونس

288 القانون اإلداري -- النزاع -- فرنسا

266 القانون اإلداري -- تونس

250 قانون االنتخابات-- تونس

299 القانون التجاري -- تونس-- دليل

298 القانون الجنايئ-- تونس

282 القانون الدويل العام 

304 القانون العقاري -- تونس

280 القانون املدين -- تونس

278 قانون املرافعات-- تونس

306 القانون املايل

915 القبائل

905 القبائل العربية -- تونس -- 1574م-1957م

913 القبائل العربية-- تونس)قفصة( -- ...-1881

177 القديس أغسطينوس،  )354 م- 430 م ( 

160 القرآن -- التأويل -- ندوات

83 القرآن -- مباحث عامة

80 القرآن الكريم -- أرسار
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71 القرآن الكريم -- بالغة

69 القرآن الكريم -- تاريخ

72 القرآن الكريم -- تجويد

89 القرآن الكريم -- تفسري

69 القرآن الكريم -- جمع وتدوين

68 القرآن الكريم -- جمع وتدوين -- تاريخ

162 القرآن الكريم -- دفع مطاعن

182 القرآن الكريم -- علم اجتامع

86 القرآن الكريم -- فضائل

72 القرآن الكريم -- القراءات 

75 ،74 ،73 القرآن الكريم -- القراءات والتجويد

78 ،77 القرآن الكريم -- القراءات والتجويد -- أحكام

79 ،76 القرآن الكريم -- قراءة قالون -- مصاحف

70 القرآن الكريم -- كيفية النزول

138 القرآن الكريم -- الوعظ واإلرشاد

87 القرآن الكريم والعلم

182 ،138 القرآن الكريم واملجتمع

88 القرآن الكريم واملسيح

85 القرآن الكريم، فضائل

80 القرآن الكريم، مباحث عامة

59 القرآن، علوم

10 القراءة -- تونس -- دراسة

83

القسطالين، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 

محمد )851-923 هـ ( -- لطائف اإلشارات يف فنون 

القراءات

578 القصة -- تاريخ ونقد

594 القصة العربية -- تاريخ ونقد-- املغرب العريب 

572 القصة القصرية -- تاريخ ونقد -- تونس

600 القصص العربية -- تاريخ ونقد
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589 القصص العربية -- تاريخ ونقد -- العرص الحديث

232 القضاء -- ما بعد الثورة -- تونس -- مقاالت

280 القضاء العديل -- تونس-- إجراءات تطبيقية

275 القضاء)فقه( -- تونس

892 ،891 القضية الفلسطينية -- تاريخ

921 القطار -- تونس)قفصة(

912 قفصة)تونس( -- إنتفاضة -- 2008

قفصة)تونس( -- تاريخ 913،921

101 القيامة، يوم 

160 ،153 القريوان -- الثقافة اإلسالمية

904 القريوان -- حضارة 

 ك 

854 الكاف )تونس( -- مدن ومعامل

176 الكتاب املقدس -- العهد الجديد

176 الكتاب املقدس -- العهد القديم

847 كتابة التاريخ -- العرص الحديث

576 الكتب -- دراسة

321 الكتب الدراسية -- التعليم األسايس -- مناهج

54 الكرامة

419 الكروم -- زراعة وإنتاج -- تونس

883 كلية العلوم االنسانية واالجتامعية

28 الكواكب -- كتب أطفال

31 الكون -- كتب أطفال

589 الكوين، إبراهيم -- دراسة ونقد

25 الكيمياء -- كتب أطفال

 ل 

399 اللسانيات -- ندوات

409 اللغة الرببرية -- اللغة العربية -- دراسة مقارنة

378 اللغة العربية -- كتب دراسية
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401 اللغة العربية -- تاريخ ونقد

401 اللغة العربية -- تعريب

321 اللغة العربية -- التعليم األسايس -- مناهج

311 اللغة العربية -- تعليم ما قبل الدراسة

376 اللغة العربية -- التعليم ما قبل الدراسة -- تونس

407 اللغة العربية - التكرير الرصيف األيقوين

348 ،325 اللغة العربية -- الرصف -- كتب دراسية

347 اللغة العربية -- قواعد اإلمالء والهجاء -- تونس

383 ،381 ،365 ،358 ،337 اللغة العربية -- الكتابة -- تعليم ما قبل الدراسة

347 اللغة العربية -- الكتابة -- كتب دراسية

403 ،402 اللغة العربية -- معاجم

408 ،406 اللغة العربية -- النحو

349 ،326 اللغة العربية -- النحو -- كتب دراسية

398 اللغة والثقافة -- مؤمترات

 م 

254 املالية العامة-- أخالقيات-- تونس

221 ،22
املؤامرات -- الدور القطري -- دراسات وتحاليل 

استرشافية

29 املاء -- كتب أطفال

865 ماجد، جعفر )1940-2009؛ شاعر( -- تراجم

47 املاهية -- فلسفة

571
املتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسني )303هـ-353 

هـ  ( -- دراسة ونقد

158 املثلية الجنسية -- قراءات وتحاليل

181 املجتمع التونيس -- التغيريات والتطورات

232 املجتمع املدين-- تونس -- مقاالت

215 املجتمعات اإلسالمية

274
مجلة األحوال الشخصية -- الترشيع اإلسالمي -- 

تونس
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900 املجلس القومي التأسييس التونيس-- 1959م

275 محاكم التعقيب -- قرارات -- تونس

164 محمد صىل الله عليه وسلم -- املسيحية

172 محمد صىل الله عليه وسلم-- السرية النبوية

17 املحيطات -- كتب أطفال

41 املخطوطات -- تحقيق -- دليل

173 املدائح النبوية

312 املدرسون -- تدريب -- تونس -- دليل 

906 املدن التونسية -- تاريخ

855 مدنني )تونس( -- مدن ومعامل 

416 املرأة -- الصحة

235 املرأة التونسية -- الثورة 

593 املرأة يف األدب

املرأة يف اإلسالم 166،165

171 املرأة يف اإلسالم --  تراجم

214 املرأة يف الحياة العامة

166 املرأة يف القرآن والسنة

878 مرزوق، حسن -- مقاالت وتراجم

609 املرزوقي، محمد )1916م-1981( -- املؤلفات الكاملة

862 املريدية )طرق صوفية( -- السنغال

249 املسؤولية -- حقوق االنسان

287 املسؤولية املدنية -- تونس

600 املستغامني، أحالم )روائية( -- تاريخ ونقد

227 املسجونون السياسيون

433 املرسحيات العربية -- دراسة ونقد

603
املسعدي، محمود )2004-1911( -- دراسة ونقد 

-- ندوات

574
املسعدي، محمود )2004-1911( -- حدث أبوهريرة 

قال... -- دراسة ونقد
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177 املسيحية الغربية

164 املسيحية يف الحديث النبوي الرشيف

88 املسيحية يف القرآن الكريم

30 مرص -- العهد الفرعوين

231 املعارضة )سياسة( -- تاريخ -- تونس 

920 معركة القلعة الصغرية -- تونس -- 1864

396 املعوقون -- تعليم

895 املغرب العريب -- تاريخ-- 1958-1918

124 املغرب العريب -- تاريخ-- املذاهب الفقهية 

840 ،839 املقاالت األدبية - تونس - )الثورة( 2010-2011

38 مقاالت صحفية 

846 مقاالت صحفية -- تونس -- مجموعات 

125 املقدمة القرطبية -- رشح

100 املالئكة -- كتب أطفال

107 امللوك والحكام -- عزل 

21 املناخ -- كتب أطفال

263 املناظرات -- قوانني وترشيعات -- تونس

46 املنطق

32 املهن املوسيقية -- كتب أطفال

7 املهندسون املعامريون -- النظام األسايس -- تونس

121 ،120 املواريث -- فقه إسالمي

121 املواريث -- قانون

305 املواريث -- قوانني وترشيعات

120 املواريث -- املسائل اإلجتامعية

132 املواطنة

32 املوسيقى -- كتب أطفال

360 املوسيقى -- كتب مدرسية

428 املوسيقى -- تاريخ -- العرص العبايس

429 املوسيقى -- تقنيات
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430 املوسيقى -- فلسفة

427 املوسيقى العربية -- تاريخ ونقد

175 املولد النبوي الرشيف -- خطب دينية

412 املياه -- فوائد

 ن 

413 النباتات الطبية -- االستخدام العالجي

608 النرث العريب -- تاريخ ونقد

584
النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد -- رشح القصائد 

التسع املشهورات

425 النحت -- تاريخ

241 نظام الحكم

241 النظم السياسية -- تاريخ

267 النقابات املهنية-- تونس

268 النقابات املهنية -- تونس -- 2006

267 النقابات املهنية -- العهد الربقيبي -- تونس

580 ،579 النقد األديب -- مصطلحات

 هـ 

48 ،42 هابرماس، يورجني )1929م-....  ( 

52 هوبز، توماس )1588م-1679  ( -- فلسفة

48 الهوية -- هابرماس

181 الهوية التونسية

215 الهوية العربية اإلسالمية

245 الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات-- تونس -- 2011

 و 

47 الوجودية -- فلسفة

228 الوحدة العربية 

252 الودائع املرصفية -- البنوك اإلسالمية

851 ،850 الوديان )تونس( -- مدن ومعامل

1 وزارة املالية-- وثائق إدارية -- تونس -- 1997
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2 وزارة املالية-- وثائق إدارية -- تونس -- 1999

33 وسائل اإلعالم -- كتب أطفال

186 الوسائل السمعية والبرصية -- تونس -- خدمات

405 الوصايا )أدب عريب( -- تاريخ ونقد

922
الوطن القبيل )تونس( -- تاريخ -- اإلستعامر 

الفرنيس-- 1881 - 1956

264 ،262 ،261 ،260 ،259 ،257 ،256 الوظائف-- تونس

263 الوظائف -- قوانني وترشيعات -- تونس

140 الوعظ واإلرشاد

137 الوعظ واإلرشاد -- فقه إسالمي

149 ،131 ،130 الوعي الديني

902 الوقف -- تاريخ -- تونس

 ي 

899 اليسار-- تونس -- 1981-1963
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فهرس النارشين
ا

837 ،711 ،665 ،611 ،49 األطلسية للنرش

282 أقواس للنرش

 ،555 ،554 ،553 ،552 ،551 ،550 ،549 ،548 ،547

556
إيريس

268 االتحاد العام التونيس للشغل

107 ]االتحاد العاملي لعلامء املسلمني[

ب

 ،581 ،575 ،572 ،571 ،545 ،159 ،149 ،87 ،46

 ،675 ،674 ،672 ،669 ،667 ،636 ،622 ،620 ،583

 794 ،736 ،732 ،698 ،678

الرباق للنرش

برق للنرش

 ،885 ،787 ،657 ،582 ،319 ،218 ،190 ،177 ،56

918 ،917 ،876
بيت الحكمة

ت

923 ،746 ،745 ترب الزمان

846 ،718 ،697 تواصل للنرش

ث

 ،654 ،653 ،652 ،651 ،650 ،649 ،648 ،647 ،646

783 ،655
الثقافية للنرش

ج

270 جمعية التجمع من أجل بديل عاملي للتنمية

768 جمعية تواصل لألدب

212 الجمعية التونسية لقانون األنرتنات وامللتيميديا

211 جمعية فنون الواحة وثقافاتها

546 ،55 الجمهورية للنرش

ح

76 حنبعل للطباعة والنرش
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خ

709 الخدمات العامة للنرش

د

 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368 ،367 ،366

379
دار اإلتقان

 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256 ،220 ،4

 ،295 ،294 ،291 ،284 ،273 ،266 ،265 ،264 ،263

299 ،296

دار إسهامات يف أدبيات املؤسسة

 901 ،900 ،899 ،225 ،34 دار آفاق للنرش

689 ،688 ،659 ،621 دار إفريقية للنرش

406 ،136 ،125 ،109 دار اإلمام ابن عرفة

825 ،711 ،600 ،572 ،241 دار أمل للنرش

 ،340 ،339 ،338 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329

344 ،343 ،342 ،341
دار بن سلطانة

 ،580 ،579 ،570 ،162 ،155 ،103 ،102 ،63 ،37

 ،635 ،632 ،615 ،613 ،608 ،597 ،594 ،591 ،586

 ،844 ،785 ،769 ،722 ،720 ،706 ،702 ،690 ،658

895 ،890

الدار التونسية للكتاب

820 ،819 ،708 دار الجرس الصغري

386 ،384 ،194 ،67 دار الجنوب

414، 416 دار الجيل

892 ،891 ،587 ،192 ،191 دار حنني

 ،770 ،730 ،729 ،705 ،673 ،671 ،670 ،618 ،58

796 ،784 ،775
دار سبويه للنرش

 ،695 ،694 ،602 ،601 ،235 ،166 ،126 ،71 ،36 ،35

 ،867 ،773 ،756 ،755 ،753 ،743 ،738 ،737 ،731

  898 ،882

دار سحر

884 ،861 ،196 ،183 ،113 ،111 ،105 ،90 ،41 ،40 دار سحنون

 ،676 ،517 ،397 ،215 دار سنابل

423 ،66 ،47 دار سيناترا-املركز الوطني للرتجمة

413 دار الشباب للنرش
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908 ،214 دار صامد

281 ،250 ،234 دار الطائر للنرش

450 ،79 دار العلامء

39 الدار املتوسطية للكتاب

310 ،244 ،243 ،184 ،182 ،124 ،65 الدار املتوسطية للنرش

 ،422 ،421 ،405 ،245 ،242 ،239 ،238 ،236 ،205

903 ،609 ،859 ،847 ،425 ،424
دار محمد عيل الحامي

863 دار املسار

839 ،415 ،68 ،27 ،17 دار املعارف

184 دار املعلمني العليا

693 ،692 ،630 ،274 ،202 ،186 ،152 ،151 دار املعايل للنرش

739 دار املهى للنرش

710 دار امليزان

713 دار النرش التونسية

 ،499 ،498 ،497 ،496 ،495 ،494 ،493 ،492 ،491

 ،509 ،507 ،506 ،505 ،504 ،503 ،502 ،501 ،500

5010

دار نهيل

45 دار الوسيطي للنرش

92 ،311 دار يس

 ،542 ،540 ،539 ،536 ،535 ،534 ،530 ،529 ،526

558
دار يرس

398 ،359 ،317 ،316 ،315 ،314 ،81 ،54 دنيا للنرش

54 الديوان للنرش

س

488 سنابل ماد

817 ،762 ،744 ،740 ،735 ،180 ،106 سيلدار

ش

395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389 ،388 ،387 رشكة املاسة للنرش

 ،438 ،437 ،436 ،435 ،174 ،140 ،133 ،85 ،84 ،69

 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443 ،442 ،441 ،440 ،439

815 ،809 ،557 ،449 ،448

رشكة املنى
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 ،443 ،442 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،435

 ،449 ،448 ،447 ،446 ،445 ،444
شمس للنرش

ض

821 ،748 ضحى للنرش

ع

888 ،868 ،843 ،842 ،841 عرابيا لإلعالم املتعدد

383 ،382 ،381 ،380 العربية للنرش

ف

758، 781 فرع إتحاد الكتاب التونسيني بصفاقس

57 ،145 فضاء األمل للنرش

ك

 ،559 ،469 ،403 ،402 ،385 ،358 ،345 ،13 ،12

 568 ،567 ،566 ،565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560
كتايب للنرش

50 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان

307 ،599 ،399 ]كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس[

178 ،592 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس

902 ،596 ،576 ،419 كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة

922 ،886 ،883 ،410 ،400 كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس

856 ،707 كنرتاست للنرش

 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،11

 ،348 ،347 ،326 ،325 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،26

 ،460 ،459 ،458 ،457 ،456 ،455 ،454 ،453 ،349

 ،525 ،468 ،467 ،466 ،465 ،464 ،463 ،462 ،461

 541 ،538 ،537 ،532 ،531 ،528 ،527

كنوز للنرش

ل

603 اللجنة الثقافية الجهوية باملنستري

871 اللجنة الثقافية الجهوية بوالية أريانة

م

772 مآثر لإلنتاج الثقايف الرقمي

76 مؤسسات نومام
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213 مؤسسة كونراد أديناور

 ،285 ،283 ،276 ،254 ،208 ،204 ،189 ،139 ،82

 866 ،812 ،751 ،684 ،287 ،286
مجمع األطرش للكتاب املختص

791 ،686 ،585 ،584 ،428 مجمع البرتاء للنرش

524 مدينة العلوم

904 ،217 ،160 ،153 مركز الدراسات اإلسالمية

544 ،516 ،9 املركز املغاريب للنرش

 ،292 ،288 ،272 ،271 ،269 ،210 ،148 ،122 ،70

896 ،887 ،854 ،605 ،595 ،589 ،574 ،429 ،313
مركز النرش الجامعي

877 ،875 املركز الوطني لإلتصال الثقايف

313 املركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث الرتبوية

816 ،630 ،231 ،164 مسكيلياين للنرش

7 ،6 ،5 املطبعة الرسمية

247 املعهد العريب لحقوق اإلنسان

920 ،914 املعهد العايل لتاريخ الحركة الوطنية

49 املعهد العايل للعلوم اإلنسانية

398 املعهد العايل للغات بتونس

425 ،424 ،422 ،421 املعهد العايل للفنون والحرف بصفاقس

731 املعهد العايل للموسيقى واملرسح

396 معهد النهوض باملعاقني

203 ،59 مكتبة عالء الدين

378 ،364 ،363 ،362 مكتبة قرطاج للنرش

606 منشورات رابطة اآلداب والفنون

 ،643 ،624 ،612 ،430 ،427 ،219 ،181 ،163 ،143

858 ،789 ،677
منشورات كارم الرشيف

322 ،321 ،320 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

170، 246 ميديا كوم

ن

814 ،797 ،641 ،610 ،409 ،324 ،237 نقوش عربية

78 ،77 نومام للنرش



ص.265

املحتــــوىالبيبليوغرافيا الوطنيّة التونسية - سنة  2012

922 ،592 ،400 نريفانا

هـ

279 الهيئة الوطنية لحامية املعطيات الشخصية

و

10 وزارة الثقافة واملحافظة عىل الرتاث

2 ،1 وزارة املالية

840 ،64 ،42 الوسيطي للنرش

818 ،779 وليدوف

ي

605 يوغرطة الدولية
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فهرس الكتاب التونيس بالخارج
1 بوسليمي، عبد الجواد      ب   

4 سعيد، الصايف      س   

2 عبد السالم، رفيق      ع    

3 نرصي، فتحية      ن   

فهرس العناوين

3 امرأة الليل       ا -   

4 بورقيبة : سرية شبه محرمة     ب -  

1 الشباب التونيس والثورة الدامئة     ش -  

2 الواليات املتحدة األمريكية بني القوة الصلبة والقوة الناعمة   و -  

فهرس املواضيع

4 بورقيبة، الحبيب )1903 2000- (—تراجم    ب -  

1 تونس -- 2010-2011 ) الثورة (     ت -  

4 تونس -- تاريخ -- العرص الحديث-الحبيب بورقيبة      

2 الواليات املتحدة األمريكية -- السياسة الخارجية    و -  
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INTRODUCTION

 La Bibliographie Nationale Tunisienne est un cumulatif annuel publié par la 
Bibliothèque nationale de Tunisie à partir des documents déposés au titre du dépôt légal de la 
production intellectuelle éditée en Tunisie durant l’année en cours.
Ce volume recense le dépôt légal de 2012 du 1er janvier au 31 décembre, les documents  déposés 
en retard  seront recensés dans le numéro qui suit.
LE CONTENU
 Les documents signalés dans ce volume sont répartis comme suit : 

•	 Les publications officielles : 07  titres en arabe et 24 titres dans d’autres langues.
•	 Les publications non officielles : 916 titres en arabe et 331 titres dans d’autres langues.
•	 Le total est de  923 titres en arabe et 355 titres dans d’autres langues.
•	 Les titres des nouveaux périodiques parus et déposés au cours de l’année 2012 : 34 titres en 

arabe  et 14 titres  dans d’autres langues. 
•	 Le livre tunisien édité à l’étranger se rapportant à la Tunisie ( auteur, thème...) et acquis par 

la Bibliothèque Nationale de Tunisie pendant l’année en cours.  Le total est  de 04 titres en 
arabe et 20 titres dans d’autres langues

 Les notices bibliographiques sont établies selon les normes internationales de la 
description bibliographique (I.S.B.D.) et les normes AFNOR.
Dans chaque partie citée, les documents sont classés par discipline d’après la Classification 
Décimale de Dewey qui apparaît entre les chapitres de la bibliographie nationale.
LES INDEX
 Le corpus bibliographique est suivi d’une série d’index dont les numéros renvoient 
aux notices bibliographiques complètes.

•	 INDEX AUTEURS, COLLECTIVITES
Regroupe les auteurs principaux et les auteurs secondaires :  les traducteurs, les préfaciers, les 
rédacteurs, les illustrateurs etc…

•	 INDEX MATIERES
Regroupe alphabétiquement les sujets des documents contenus dans ce volume. Nous signalons 
que l’indexation des vedettes matières de la partie latine est faite d’après le répertoire d’autorité 
matière encyclopédique et alphabétique unifié «  RAMEAU ».

•	 INDEX TITRES
Reprend les titres principaux classés alphabétiquement au premier mot du titre, en omettant 
les articles.

•	 INDEX EDITEURS 
Reprend les organismes officiels et les éditeurs commerciaux qui ont déposé leurs travaux 
pendant l’année en cours.

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE TUNISIE
Service de l’information et de la  documentation
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STATISTIQUES  DES  MONOGRAPHIES  EN  LANGUES  
ETRANGERES   2012

D’APRÈS  LA  CLASSIFICATION  DÉCIMALE  DE  DEWEY  (CDD)

Sujets 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Toal

Publications officielles 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24

Publications non officielles 09 06 05 75 03 11 21 19 141 331 331

Total général de la production tunisienne 09 06 05 99 03 11 21 19 141 355 355

Livre pour enfants contenus dans le total 
général 0 0 0 0 0 0 0 0 72 72 72

Livres scolaires contenus dans le total 
général 2 0 0 0 18 6 0 1 0 27 27

 GENERALITES - 000

 PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE - 100

 RELIGION - 200

 SCIENCES SOCIALES - 300

 LANGUES - 300

 SCIENCES NATURELLES ET MATHEMATIQUES - 500

 SCIENCES APPLIQUEES - 600

 ARTS, JEUX ET SPORTS - 700

 LITTERATURE ET RHETORIQUE - 800

 GEOGRAPHIE ET HISTOIRE - 900
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LISTE DES ABREVIATIONS

CAT : Confédération africaine de tennis
SIIE : Systèmes d’information et intelligence économique

Abréviations : 
Br.  Brochure
Cm  Centimètre
Coll  Collection
Comp par  Compilation
Coul  Couleur
Couv  Couverture
DLM  Dépôt Légal  des Monographies
DT  Dinar Tunisien
Ed.  Editeur
Éd.  Edition
Et al.  Et autres
Fig  Figure
Fol  In Folio
Impr.  Imprimerie
Ill.  Illustré
ISBN  International Standard Book Number
Tabl.  Table
Rel.  Relié
Vol.  Volume
S.N  Sans Nom
T   Tome



p.7

Bibliographie Nationale de Tunisie -   2012 Sommaire

CADRE DE CLASSEMENT

Le cadre de classement est élaboré selon  les 
grandes classes de la CDD (Classification 
décimale de Dewey)

000 GENERALITES
004 Informatique
020 Documentation et sciences de
 l’information
070 Médias

100 PHILOSOPHIEET
 PSYCHOLOGIE
100 Philosophie
128 Le genre humain
146 Philosophie analytique
150 Psychologie, psychanalyse
160 Logique

200 RELIGION
284 Eglises calvinistes
297 Islam

300 SCIENCES SOCIALES 
301 Sociologie et anthropologie
305.4 Femmes
306 Culture et institutions
310 Statistiques générales
320 Sciences politiques
330 Economie
333.79 Energie
340 Droit
370 Education
371.32 Manuels scolaires
378 Enseignement  supérieur
384 Télécommunications

400 LANGUES
410 Langage et linguistique

500 SCIENCES NATURELLES
 ET MATHEMATIQUES
510-  Mathématiques
530-  Physique
540- Chimie
550-  Sciences de la terre
570 - Sciences de la vie

600 SCIENCES APPLIQUEES
610 Sciences médicales et
 paramédicales
620 Sciences de l’ingénieur
630 Agriculture
650 Gestion et organisation de
 l’entreprise
657 Comptabilité

700 ARTS. JEUX. SPORTS
700 Arts
701 Philosophie et théorie des
 beaux-arts 
730 Arts plastiques
737 Numismatique
741 Dessin et dessins
745 Arts décoratifs
750 Peinture
769 Estampes
780 Musique
796 Sports

800 LITTERATURE ET
 RHETORIQUE
808.066 Littérature pour  enfants et 
jeunesse
808.1 Poésie
808. 2 Théâtre
808.3 Fiction
808.4 Essais littéraires et écrits divers
808.7 Satire et humour
809 Histoire et critique littéraire
820 Littérature anglaise
840 Littérature française

900 GEOGRAPHIE ET
 HISTOIRE
909 Histoire du monde 
910 Géographie, tourisme (guide) et
 voyages
920 Biographies
930 Histoire du monde antique
940 Histoire de l’Europe
945 Histoire de l’Italie
961.1 Histoire de la Tunisie
961. 2 Histoire de la Libye
962 Histoire de l’Egypte
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PUBLICATIONS  OFFICIELLES

300 SCIENCES SOCIALES
340. Droit
[001] TUNISIE
Code de commerce [Texte imprimé] = اجمللة التجارية. - Tunis : CLE éd. , 2012. – 257-208 p. : couv. 
ill. en coul. ; 21 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 265 / 2012. - ISBN 978-9973-45-047-0 (br.) : 12 DT
Droit commercial -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27581/ E-12-27582

[002] TUNISIE
Code de commerce maritime [Texte imprimé] = مجلة التجارة البحرية. - Ben Arous : Impr. officielle, 
2012. -192 -156 p. : couv. ill. en coul ; 20 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 281 / 2012. - ISBN 978-9973-39-063-9 (br.) : 7 DT
Droit maritime -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27573/ E-12-27574

[003] TUNISIE
Code de droit international privé [Texte imprimé] = مجلة القانون الدولي اخلاص. - Ben Arous : Impr. 
officielle, 2012. - 27-21 p. : couv. ill. en coul ; 20 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 187 / 2012. - ISBN 978-9973-39-064-6 (br.) : 3 DT
Droit international privé -- Codes

Cote : E-Br-35892/ E-Br-35893

[004] TUNISIE
Code de la protection de l’enfant [Texte imprimé] = الطفل حماية   .Ben Arous : Impr - .مجلة 
officielle, 2Adapt. - 145-125 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 246 / 2012. - ISBN 978-9973-39-139-1 (br.) : 5 DT
Enfants -- Statut juridique -- Tunisie -- Codes
Enfants -- Protection, assistance, etc -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27370/ E-12-27371

[005] TUNISIE
Code de l’arbitrage [Texte imprimé] = مجلة التحكيم. - Ben Arous : Impr. officielle, 2012. - 49-46 
p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 245 / 2012. - ISBN 978-9973-39-116-2 (br.) : 3 DT
Arbitrage (droit) -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27368/ E-12-27369

[006] TUNISIE
Code de l’arbitrage, code de droit international privé [Texte imprimé] = مجلة التحكيم،   مجلة 
Tunis : CLE éd. , 2012. - 77-64 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm- . القانون الدولي اخلاص
Dépôt légal 206 / 2012. - ISBN 978-9973-45-072-2 (br.) : 8 DT.
Droit international privé -- Codes
Arbitrage (droit) -- Tunisie -- Codes

Cote : E-8-173066/ E-8-173067
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[007] TUNISIE
Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés : ses textes 
d’application et textes connexes [Texte imprimé]. - Tunis : Impr. officielle, 2011. - 498 p. : couv. 
en coul. ; 20 cm
Dépôt légal 16 / 2012. - ISBN 978-9973-39-103-2 (br.) : 10 DT
Impôt sur le revenu -- Droit -- Tunisie -- Codes
Sociétés -- Impôts -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-26680/ E-12-26681

[008] TUNISIE
Code de procédure civile et commerciale [Texte imprimé] = مجلة املرافعات املدنية والتجارية . - Tunis : 
CLE éd. , 2012. - 168-151 p. : couv. ill. en coul ; 21 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 166 / 2012. - ISBN 978-9973-828-79-3 (br.) : 12 DT
Procédure civile -- Tunisie -- Codes
Droit commercial -- Tunisie -- Codes

Cote : E-8-172904/ E-8-172905

[009] TUNISIE
Code de procédure civile et commerciale [Texte imprimé] = مجلة املرافعات املدنية والتجارية. - Tunis : 
Impr. officielle, 2012. - 170-150 p. : couv. ill. en coul ; 20 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 359 / 2012. - ISBN 978-9973-39-096-7 (br.) : 7 DT
Procédure civile -- Tunisie -- Codes
Droit commercial -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27674/ E-12-27675

[010] TUNISIE
Code de procédure pénale [Texte imprimé] = مجلة اإلجراءات اجلزائية. - Tunis : Impr. officielle, 2012
. - 211-168 p. ; 20 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 388 / 2012. - ISBN 978-9973-39-136-0 (br.) : 5 D.T
Procédure pénale -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27682/ E-12-27683

[011] TUNISIE
Code des assurances [Texte imprimé] : en annexe ensemble des textes se rapportant aux 
assurances et non insérés dans le code. - Ben Arous : Impr. officielle, 2012. - 462 p. ; 20 cm
Dépôt légal 280 / 2012. - ISBN 978-9973-39-122-3 (br.) : 7 DT.
Assurance -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27575/ E-12-27576

[012] TUNISIE
Code des douanes et ses textes d’application [Texte imprimé]. - Ben Arous : Impr. officielle, 
2012. - 447 p. ; 20 cm
Dépôt légal 365 / 2012. - ISBN 978-9973-39-123-0 (br.) : 10 DT 
Douanes -- Droit -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27666/ E-12-27667
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[013] TUNISIE
Code des droits réels [Texte imprimé] = العينية احلقوق  -Tunis : CLE éd., 2012. - 204 - .مجلة 
180 p. : couv. en coul. ; 21 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 168 / 2012. - ISBN 978-9973-45-048-7 (br.) : 12 DT.
Biens (droit) -- Tunisie -- Codes

Cote : E-8-172906/ E-8-172907

[014] TUNISIE
Code des obligations et des contrats [Texte imprimé]. - Ben Arous : Impr. officielle, 2012. - 
370 p. ; 20 cm
Dépôt légal 279 / 2012. - ISBN 978-9973-39-039-4 (br.) : 7 DT
Contrats -- Tunisie -- Codes
Obligations (droit) -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27577/ E-12-27578

[015] TUNISIE
Code des ports maritimes [Texte imprimé] = البحرية املوانىء   ,Ben Arous : Impr. officielle - .مجلة 
2Adapt.. - 68-54 p. : 20 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 247 / 2012. - ISBN 978-9973-39-114-8 (br.) : 5 DT
Droit maritime -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27372/ E-12-27373

[016] TUNISIE
Code des sociétés commerciales [Texte imprimé] = التجارية الشركات   ,.Tunis : CLE éd - .مجلة 
2012. -196-193 p. ; couv. ill. en coul. ; 21 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 167 / 2012. - ISBN 978-9973-828-93-3 (br.) : 12 DT
Sociétés commerciales -- Tunisie -- Codes

Cote : E-8-172908/ E-8-172909

[017] TUNISIE
Code du travail [Texte imprimé] = الشغل  .Tunis : CLE éd., 2012. - 220 -180 p. : couv - . مجلة 
ill. en coul ; 21 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 73 / 2012. - ISBN 978-9973-45-65-9 (br.) : 12 DT
Droit du travail -- Tunisie -- Codes

Cote : E-8-172645/ E-8-172646/ E-8-173068/ E-8-173069

[018] TUNISIE
Code minier [Texte imprimé] = املناجم  : .Ben Arous : Impr. officielle, 2012. - 70-60 p - .مجلة 
couv. ill. en coul ; 20 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 364 / 2012. - ISBN 978-9973-39-Préf.-6 (br.) : 3 DT
Mines -- Droit -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27668/ E-12-27669
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[019] TUNISIE
Le code pénal [Texte imprimé] = اجلزائية  .Tunis : CLE éd. , 2012. - 122-112 p. : couv. ill - .اجمللة 
en coul ; 21 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 172 / 2012. - ISBN 978-9973-45-024-1 (br.) : 12 DT
Droit pénal -- Tunisie -- Codes

Cote : E-8-172922/ E-8-172923

[020] TUNISIE
Le code pénal [Texte imprimé] = اجمللة اجلزائية. - Ben Arous : Impr. officielle, 2012. - 122-114 p. : 
couv. ill. en coul ; 20 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 363 / 2012. - ISBN 978-9973-39-099-8 (br.) : 5 DT
Droit pénal -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27672/ E-12-27673

[021] TUNISIE
Recueil de textes relatifs au service national [Texte imprimé] = الوطنية باخلدمة  النصوص   مجموعة 
Ben Arous : Impr. officielle, 2012. - 46-42 p. ; 20 cm - .املتعلقة
Dépôt légal 361 / 2012. - ISBN 978-9973-39-130-8 (br.) : 3 DT.
Service national -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27678/ E-12-27679

[022] TUNISIE
Recueil des textes relatifs à la profession d’avocat [Texte imprimé] = مجموعة النصوص املتعلقة مبهنة 
Ben Arous : Impr. officielle, 2012. - 115-99 p. : couv. ill. en coul ; 20 cm - .احملاماة
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 360 / 2012. - ISBN 978-9973-39-071-4 (br.) : 5 DT
Avocats -- Déontologie -- Tunisie

Cote : E-12-27676/ E-12-27677

[023] TUNISIE
Statut général des personnels de la fonction publique [Texte imprimé] = النظام األساسي العام ألعوان 
Ben Arous : Impr. officielle, 2012. - 161-127 p. ; 20 cm - .الوظيفة العمومية
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 366 / 2012. - ISBN 978-9973-39-028-8 (br.) : 5 DT
Fonctionnaires -- Statut -- Tunisie

Cote : E-12-27670/ E-12-27671

[024] TUNISIE. Ministère de la défense nationale
Code de la justice militaire [Texte imprimé] = والعقوبات املرافعات   Ministère de la /العسكرية مجلة 
défense nationale. - Tunis : Ministère de la défense nationale, 2012. - 157-145 p. : couv. ill. en 
coul ; 20 cm
Avec annexes comportant des textes concernant la législation militaire. -Textes en français et 
en arabe
Dépôt légal 336 / 2012
Justice militaire -- Tunisie -- Codes
Droit militaire -- Tunisie -- Codes

Cote : E-12-27621/E-12-27622
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PUBLICATIONS  NON  OFFICIELLES

000 GENERALITES
004 Informatique

[025] Atig, Hatem
Le guide du développeur [Texte imprimé] : visual C#.NET / Hatem Atig. - Tunis : [Hatem 
Atig], 2012 (Tunis : Alpha print). - 153 p. : couv. ill. en coul. ; 30 cm
Dépôt légal 313 / 2012. - (br.)
Microsoft Visual C-Dièse (logiciel)
Informatique -- Bases de données

Cote : E-4-61918/ E-4-61919

[026] Boubaker, Atef
Les bases de la programmation C [Texte imprimé] : cours exercices d’application corrigés, 
quelques sujets de devoirs et d’examens corrigés / Atef Boubaker, Hounaïda Moalla Fourati. 
- Tunis : Centre de publication universitaire, 2012 (Sfax : Reliure d’art). - 153 p. : couv. ill. en 
coul. ; 24 cm
Dépôt légal 153 / 2012. - ISBN 978-9973-37-712-8 (br.) : 12 DT.
C (langage de programmation) -- Problèmes et exercices

Cote : E-8-172852/ E-8-172853

[027] Braham, Rafik
Réseaux informatiques sans fil [Texte imprimé] : WLAN-WMAN-S / Rafik Braham. - Tunis : 
Centre de publication universitaire, 2011 (Ben Arous : impr. Officielle). - 238 p. : fig., couv. ill. 
en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 255 / 2012. - ISBN 978-9973-37-669-5 (br.) : 20 DT.
Réseaux locaux sans fil

Cote : E-8-173156/ E-8-173157

[028] Chaieb, Chiheb
Les bases de données oracle [Texte imprimé] : manipulation, administration et développement : 
SQL, PL/SQL et developer 2000 / Chiheb Chaieb, Mohamed Tahar Ileh. - Tunis : Centre de 
publication universitaire, 2012. - 383 p. : fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 77 / 2012. - ISBN 978-9973-37-688-6 (br.) : 20 DT.
Oracle (système informatique)

Cote : E-8-172649/ E-8-172650

[029] Ouerghi, Mohamed Saïd
Principes des systèmes d’exploitation [Texte imprimé] / Mohamed Saïd Ouerghi. - 2ème éd. 
revue et augmentée. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2012 (Ben Arous : impr. 
Officielle). - 453 p. : fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 334 / 2012. - ISBN 978-9973-37-154-6 (br.) : 20 DT.
Systèmes d’exploitation (ordinateurs) -- Problèmes et exercices

Cote : E-8-173710/ E-8-173711
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020 Documentation et sciences de l’information
[030] Deux notions sur la documentation en 12 questions [Texte imprimé] : tableau de bord, 
veille / sous la dir. de Mohamed Abdeljaoued. - Tunis : ATD éd., 2012 (Tunis : Sotepa graphic)
. - 84 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (collection i.n@dim.)
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 257, 262 / 2012. - ISBN 978-9938-9504-5-8 (br.) : 7 DT.
Documentation

Cote : E-12-27415/ E-12-27416/ E-12-27583/ E-12-27584

[031] Deux ou trois choses sur la documentation en 12 questions [Texte imprimé] : 
désherbage, évaluation, périodiques / sous la dir. De Mohamed Abdeljaoued. - Tunis : ATD 
éd., 2012 (Tunis : Sotepa graphic). - 95 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (collection i.n@dim.)
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 82 / 2012. - ISBN 978-9938-9504-1-0 (br.) : 7 DT.
Documentation

Cote : E-12-27199/ E-12-27200

[032] Encore deux ou trois choses sur la documentation en 12 questions [Texte imprimé] : 
acquisitions, PDC, archives / sous la dir. de Mohamed Abdeljaoued. - Tunis : ATD éd., 2012 
(Tunis : Sotepa graphic). - 95 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. – (collection i.n@dim)
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 83 / 2012. - ISBN 978-9938-9504-3-4 (br.) : 7 DT.
Documentation

Cote : E-12-27201/ E-12-27202

070 Médias

[033] Programme international pour le développement de la communication
Etude sur le développement des médias en Tunisie [Texte imprimé] : basée sur les indicateurs 
de développement des médias de l’UNESCO / Unesco, Programme international pour le 
développement de la communication ; préf. Janis Karklins. - Paris : Unesco, 2012 (Tunis : 
Simpact). - 118 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 370 / 2012. - ISBN 978-92-3-001106-2 (br.)
Médias -- Tunisie -- 2011-....

Cote : E-8-173811/ E-8-173812

100 PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE
100 Philosophie

[034] Chaherli-Harrar, Souad
John Stuart Mill et les droits des minorités [Texte imprimé] / Souad Chaherli Harrar. - Tunis : 
Centre de publication universitaire, 2012. - 150 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Bibliogr. p. 143-148
Dépôt légal 371 / 2012. - ISBN 978-9973-37-739-5 (br.) : 10 DT.
Mill, John Stuart (1806-1873) -- Critique et interprétation

Cote : E-8-173819/ E-8-173820
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[035] COLLOQUE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE (2007 ; Tunis)
Croyances, savoir et normes [Texte imprimé] : actes du / Colloque international de philosophie, 
Tunis du 1-3 mars 2007 / textes réunis et présentés par Salah Mosbah. - Tunis : Faculté des 
sciences humaines et sociales, 2012 (Tunis : Orbis). - 162-68 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 376 / 2012. - ISBN 978-9973-069-36-8 (br.)
Philosophie -- Congrès

Cote : E-8-173825/ E-8-173826

128 Le genre humain

[036] Zahi, Farid (1960-....)
Le corps de l’autre [Texte imprimé] : essais sur l’image, le corps et l’altérité / Farid Zahi
. - Tunis : Wassiti éd., 2012 (Tunis : La maghrébine). - 145 p. ; 24 cm. - (Ibraaz perspectives)
Dépôt légal Rev. / 2012. - ISBN 978-9938-840-05-6 (br.) : 10 DT.
Image du corps
Corps (philosophie)
Corps humains -- Dans la littérature

Cote : E-8-173532/ E-8-173533

146 Philosophie analytique

[037] Kéfi-Ghodbane, Yasmina
Proposition et ressemblance de famille chez Wittgenstein [Texte imprimé] / Yasmina Kéfi-
Ghodbane. - Tunis : Ed. du patrimoine, 2012. - 302 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 297 / 2012. - ISBN 978-9938-850-02-4 (br.)
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) -- Critique et interprétation

Cote : E-8-173550/ E-8-173551

150 Psychologie

[038] Perception/s [Texte imprimé] : conference proceedings / [pub. par] l’Institut supérieur 
des sciences humaines de Tunis ; éd. par Adel Manai, Imed Bouslama, Lamia Tayeb. - Tunis : 
Institut supérieur des sciences humaines, 2011 ( Ben arous : impr. Officielle). - 161 p. : couv. ill. 
en coul. ; 24 cm. - (Muqabasat intersignes ; 3)
Dépôt légal 132 / 2012. – (br.) : 6 DT.
Sciences cognitives--Congrès

Cote : E-8-172720/ E-8-172721

160 Logique

[039] Des mathématiques à la philosophie [Texte imprimé] : regards croisés : didactique, 
histoire et philosophie / sous. la dir. de Mélika Ouelbani. - Tunis : Faculté des sciences humaines 
et sociales, 2012 (Tunis : Orbis). - 183 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm
Dépôt légal 375 / 2012. - ISBN 978-9973-069-37-5 (br.)
Logique mathématique -- Congrès
Philosophie -- Congrès

Cote : E-8-173813/ E-8-173814
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200 RELIGION
284.2 Eglises calvinistes

[040] Sayadi, Abderrazak
La polémique entre réforme et contre réforme dans les sermons, traités et épîtres de Calvin 
[Texte imprimé] / Abderrazak Sayadi. - Manouba : Faculté des lettres, des arts et des humanités, 
2012 (Ben Arous : impr. Officielle). - 309 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 372 / 2012. - ISBN 978-9973-085-21-4 (br.)
Calvin, Jean (1509-1564) -- Critique et interprétation

Cote : E-8-173801/ E-8-173802

297 Islam

[041]Amami, Abdallah Mamoun
Voyage au bout de la pensée totalitaire dans la société musulmane [Texte imprimé] / Abdallah 
Mamoun Amami. - Tunis : Abdallah Mamoun Amami, 2012 (Tunis : Orbis). - 266 p. : couv. 
ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 196 / 2012. - ISBN 978-9938-05-017-2 (br.)
Islam -- Histoire

Cote : E-8-173012/ E-8-173013

[042] Ben Salem Berrima, Abderrazzak
Défense du message Mohammedan [Texte imprimé] / Abderrazzak Ben Salem Berrima.
 -Tunis : Abderrazzak Ben Salem Berrima, 2011 (Tunis : imp.Artypo). - 24 p. : couv. ill. en coul. 
; 15 cm
Dépôt légal 30 / 2012. - ISBN 978-9973-02-787-0 (br.) : 1.200 DT.
Mohamet (Prophéte de l’islam ; 057-0632)
Islam

Cote : E-Br-35796/ E-Br-35797/ E-Br-35802

[043] Ghazzali, Abu Hamid Muhammed Ibn Muhammed al
Epître au disciple [Texte imprimé] / Abu Hamid Al-Ghazali ; trad. De l’arabe par Soufiane Ben 
Farhat. - Tunis : Perspectives éd., 2012 (Tunis : impr. MIP). - 91 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Titre original : أيها الولد

Dépôt légal 92, 85 / 2012. - ISBN 978-9938-843-06-4 (br.) : 10 DT.
Islam

Cote : E-8-172623/ E-8-172624 /E-8-172597/ E-8-172598

[044] Hafsia, Nazli
Fatwas [Texte imprimé] : ou comment vivre ensemble avec son temps = التونسية  Nazli / الفتاوى 
Hafsia. - Tunis : Nazli Hafsia, 2012 (Tunis : Simpact). - 102 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 241 / 2012. - ISBN 978-9938-05-201-5 (br.)
Fatwas

Cote : E-8-173136/ E-8-173137
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300 SCIENCES SOCIALES
301 Sociologie et anthropologie
[045] Ben Hamida, Amor (1958-....)
Mit arabischen grüben [Texte imprimé] : eine brücke zur arabischen welt / Amor 
Ben Hamida. - Tunis : [éd. du Sud], 2011. - 214 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 10 / 2012. – (br.)
Mariage mixte-- Afrique du Nord 
Civilisation islamique--Mariage interethnique   

Cote : E-8-172454/ E-8-172455

[046] Corps et cultures = اجلسد والثقافات [Texte imprimé] : journée d’étude / textes réunis par 
Ahmed Marouani, Noureddine Chebbi. - Tunis : Sahar éd., 2011. - 138-70 p. : couv. ill. en coul. 
; 24 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 70 / 2012. - ISBN 978-9973-28-350-4 (br.) : 12 DT.
Corps (philosophie) -- Congrès
Personnalité et culture -- Congrès

Cote : E-8-172647/ E-8-172648

[047] Karray, Lamia
Le hijab [Texte imprimé] : devoir islamique ou coutume préhistorique ? / Lamia Karray
. - Tunis : Lamia Karray, 2012 (Tunis : Simpact). - 47 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 111 / 2012. - ISBN 978-9973-02-995-9 (br.) : 5 DT.
Voiles -- Histoire -- Sources
Voiles islamiques

Cote : E-Br-35852/ E-Br-35853

305.4 Femmes
[048] Borsali, Noura
Tunisie le défi égalitaire [Texte imprimé] : écrits féministes = وفي اإلنتخابي  القانون  في   التناصف 
نسوية وكتابات  Borsali Noura. - Tunis : Arabesques, 2012 (Tunis : Tunis-Carthage) / اجملتمع 
. - 313-52 p. : ill en noir, couv. ill en noir, photos ; 24 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 169 / 2012. - ISBN 978-9938-07-012-5 (br.) : 15 DT
Femmes -- Droits -- Tunisie
Femmes -- Activité politique -- Tunisie

Cote : E-8-172910/ E-8-172911

306 Culture et institutions

[049] Ben Smaïl, Nédra
Vierges ? [Texte imprimé] : la nouvelle sexualité des tunisiennes / 
Nédra Ben Smaïl. - Tunis : Cérès éd., 2012 (Tunis : Finzi). - 187 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm.– 
(D’islam et d’ailleurs) Bibliogr. p. 177-183
Dépôt légal 284 / 2012. - ISBN 978-9973-19-762-7 (br.) : 12.900 DT.
Virginité -- Aspect religieux -- Tunisie
Sexualité

Cote : E-12-27579/ E-12-27580
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310 Statistiques générales

[050] INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (Tunisie)
Classification tunisienne des produits (CTP 2009) NT 120.02-1 (2009) [Texte 
imprimé] / Ministère du développement régionale de la planification, Institut national 
de la statistique. - Tunis : Institut national de la statistique, 2012 (Tunis : Simpact). - 
409 p. : couv. ill. en coul. ; 30 cm
Dépôt légal 277 / 2012. - ISBN 978-9973-853-34-9 (br.) : 30 DT.
Produits commerciaux -- Classification -- Tunisie

Cote : E-4-61554/ E-4-61555

[051] INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (Tunisie)
Nomenclature d’activités tunisienne de 2009 (Nat 2009) NT 120.01-1 (2009) 
[Texte imprimé] / Ministère du développement régionale de la planification, Institut 
national de la statistique. - Tunis : Institut national de la statistique, 2012 (Tunis : 
Simpact). - 255 p. : couv. ill. en coul. ; 30 cm
Dépôt légal 276 / 2012. - ISBN 978-9973-853-35-6 (br.) : 30 DT. 
Industrie -- Classification -- Tunisie

Cote : E-4-61552/ E-4-61553

320 Sciences politiques

[052] Al-Amine, Dhafer
Le printemps arabe [Texte imprimé] : entre le mythe et la réalité / Dhafer Al-Amine. - Tunis : 
Dhafer Al-Amine, 2012 (Tunis : La maghrébine). - 71 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 136 / 2012. - ISBN 978-9973-02-979-9 (br.) : 5 DT
Printemps arabes (2010 -....)

Cote : E-8-172713/ E-8-172714

[053] Constitution et gouvernance [Texte imprimé] : travaux de l’Unité de 
recherche de droit constitutionnel et fiscal maghrébin ; sous la dir. de Ahmed 
Essoussi. -Tunis : Latrach éd., 2012 (Tunis : La maghrébine). - 230 p. ; 24 cm
Dépôt légal 327 / 2012. - ISBN 978-9938-858-29-7 (br.) : 20 DT.
Démocratie -- Tunisie -- Congrès
Gouvernance -- Tunisie -- Congrès

Cote : E-8-173696/ E-8-173697

[054] Ghorbal, Samy (1974-....)
Orphelins de Bourguiba et héritiers du Prophète [Texte imprimé] / Samy Ghorbal. - Tunis : 
Cérès éd., 2012 (Tunis : Finzi). - 197 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (D’islam et d’ailleurs)
Bibliogr. p. 189-194
Dépôt légal 5 / 2012. - ISBN 978-9973-19-755-9 (br.) : 14 DT.
Bourguiba, Habib (1903-2000)
Tunisie -- Politique et gouvernement
Religion et politique -- Tunisie

Cote : E-8-172444/ E-8-172445
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[055] Grina, Fredj
La révolution tunisienne un an déja ! [Texte imprimé] / Fredj Grina. - Tunis : Fredj Grina, 2012 
(Tunis : Impr. Snipe la presse). - 152 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm
Dépôt légal 9 / 2012. - ISBN 978-9973-02-807-5 (br.) : 15 DT.
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)

Cote : E-12-26676/ E-12-26677

[056] Hacen, Aymen (1981-....)
Le retour des assassins [Texte imprimé] : propos sur la Tunisie (janvier 2011- juillet 2012) / 
Aymen Hacen. - Tunis : Sud éd., 2012 (Tunis : la maghrébine). - 82 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 330 / 2012. - ISBN 978-9938-01-064-0 (br.) : 5 DT.
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)

Cote : E-8-173704/ E-8-173705

[057] Moalla, Mansour (1930-....)
La révolution... et après ? [Texte imprimé] / Mansour Moalla. - Tunis : Sud éd., 2012 (Tunis : 
La maghrébine). - 250 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 328 / 2012. - ISBN 978-9938-01-065-7 (br.) : 15 DT.
Tunisie -- Politique et gouvernement
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)

Cote : E-8-173718/ E-8-173719

[058] M’rad, Hatem
Libéralisme et liberté dans le monde arabo-musulman [Texte imprimé] : de l’autoritarisme à 
la révolution / Hatem M’rad. - Tunis : Nirvana, 2012 (Tunis : Top printing). - 191 p. : couv. ill. 
en coul. ; 21 cm
Bibliogr. p. 175-186
Dépôt légal 115 / 2012. - ISBN 978-9973-855-40-4 (br.) : 12 DT.
Libéralisme -- Pays islamiques

Cote : E-8-172591/ E-8-172592

[059] Naccache, Gilbert
Vers la démocratie ? [Texte imprimé] : de l’idéologie du développement à l’idéologie des droits 
de l’homme / Gilbert Naccache. - Tunis : Gilbert Naccache, 2011 (Tunis : impr. Principale). - 
190 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 14 / 2012. - ISBN 978-9973-02-490-9 (br.)
Démocratie -- Tunisie

Cote : E-8-172448/ E-8-172449

[060] Naissance d’une démocratie [Texte imprimé] / lecture, sélection Tahar Ayachi, photo de 
couv. Abdelfattah Belaid. - 
Tunis : Snipe la presse, 2012. - 285 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 118 / 2012. - ISBN 978-9973-752-13-0 (br.) : 7.500 DT.
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)

Cote : E-8-172587/ E-8-172588
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[061] OBSERVATOIRE TUNISIEN DE LA TRANSITION DEMOCRATIQUE
La transition démocratique en Tunisie, états des lieux [Texte imprimé] / Observatoire tunisien 
de la transition démocratique ; sous la dir. de H. Redissi, A. Nouira, A. Zghal. - Tunis : Diwen 
éd., 2012 (Tunis : Simpact). - 2 vol. (368, 190 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm
T. 1, Les acteurs T. 2, Les thématiques
Dépôt légal 248,251 / 2012. - ISBN 978-9938-861-00-6 (tome 1)
978-9938-861-01-3 (tome 2)
Transition démocratique -- Tunisie

Cote : E-8-173144/ E-8-173145

330 Economie
[062] Actualités de l’incitation aux investissements [Texte imprimé] : réalités et devenir ;
travaux de l’Unité de recherche de droit constitutionnel et fiscal maghrébin / sous la dir. 
de Ahmed Essoussi. - Tunis : Latrach éd., 2011 (Tunis : La maghrébine). - 301 p. ; 23 cm
Dépôt légal 268 / 2012. - ISBN 978-9938-858-15-0 (br.) : 20 DT.
Investissements -- Tunisie
Tunisie -- Politique économique

Cote : E-8-173528/ E-8-173529

[063] Belhedi, Amor
Les modèles de localisation des activités économiques et de l’interaction spatiale : 
approche spatio-fonctionnelle [Texte imprimé] / Amor Belhedi. - Tunis : Centre 
de publication universitaire, 2012. - 299 p. : cartes, fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 373 / 2012. - ISBN 978-9973-37-690-9 (rel.) : 18 DT.
Espace (économie politique)

Cote : E-8-173803/ E-8-173804

[064] Gannoun, Ibtissem
Initiation à la microéconomie [Texte imprimé] / Ibtissem Gannoun. - Tunis : Centre de 
publication universitaire, 2012. - T. 1 (160 p.) : fig., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 325 / 2012. - ISBN 9978-9973-37-736-4 (br.) : 20 DT.
Microéconomie -- Manuels d’enseignement supérieur

Cote : E-8-173700/ E-8-173701

[065] Ghazouani, Kamel
Politiques macroéconomiques [Texte imprimé] : les instruments : manuel et problèmes 
corrigés / Kamel Ghazouani. - Tunis : CLE éd., 2012 (Tunis : La maghrébine). - T. 1(261 p.) : 
couv. ill. en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 205 / 2012. - ISBN 978-9973-45-052-4 (br.) : 15 DT.
Macro-économie -- Problèmes et exercices

Cote : E-8-173052/ E-8-173053

[066] Henni, Ahmed
Le syndrome islamiste et les mutations du capitalisme [Texte imprimé] / Ahmed Henni. - 
Tunis : R.M. R éd., 2012 (Tunis : Sotepa graphic). - 169 p. : couv. ill. ; 21 cm
Dépôt légal 117 / 2012. - ISBN 978-9973-086-16-7 (br.) : 10 DT.
Economie politique -- Aspect religieux -- Islam
Pays islamiques -- Politique économique -- 1990-....
Islamisme

Cote : E-8-172607/ E-8-172608
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[067] LABORATOIRE PROSPECTIVE STRATEGIES ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE (PS2D)
Quel modèle de développement pour la Tunisie ? [Texte imprimé] / Laboratoire, prospective, 
stratégies et développement durable (PS2D) / sous la dir. Mohamed Haddar. - Tunis : Mohamed 
Haddar, 2011. – 126 p. : couv. Ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 112 / 2012. – (br.)
Développement durable -- Tunisie

Cote : E-8-172631/ 172632

[068] Meddeb, Radhi (1954-....)
Ensemble, construisons la Tunisie de demain [Texte imprimé] : modernité, solidarité et 
performance / Radhi Meddeb. - Tunis : Radhi Meddeb, 2011 (Tunis : Simpact). - 222 p. : couv. 
ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 160 / 2012. - ISBN 978-9973-02-671-2 (br.)
Tunisie -- Politique économique

Cote : E-8-172854/ E-8-172855

[069] Neifer, Malika
Econométrie classique [Texte imprimé] : théorie et applications économiques / Malika Neifer
. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2011 (Ben Arous : impr. Officielle). - 263 p. : couv. 
ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 107 / 2012. - ISBN 978-9973-37-592-6 (br.) : 15 DT.
Econométrie -- Manuels d’enseignement supérieur

Cote : E-8-172639/ E-8-172640

333.79 Energie

[070] L’énergie et l’avenir humain [Texte imprimé] / éd. par Abdelkader Bachta
. - Tunis : Maison tunisienne du livre, 2012. - 167 p. : fig., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 383 / 2012. - ISBN 978-9938-839-46-3 (br.) : 8 DT.
Economies d’énergie -- Tunisie
Energie -- Aspect économique

Cote : E-8-173829/ E-8-173830

340 Droit

[071] Baccouche, Mounir
Petite histoire d’une grande revendication de la révolution du 14 janvier : le droit au travail 
[Texte imprimé] / Mounir Baccouche ; préf. de Alain Lipietz. - Tunis : Latrach éd., 2012 (Tunis :
la Maghrébine). - 93 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Dépôt légal 176 / 2012. - ISBN 978-9938-858-10-5 (br.) : 8 DT.
Tunisie --2010-2011(Révolution)
Droit du travail -- Tunisie   

Cote : E-12-27358/ E-12-27359
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[072] Barkati, Chelby
Techniques fiscales : TVA-droit de douane-droit de consommation- TFP-droit d’enregistrement-
RPD-RTAI / Chelby Barkati. - Tunis : CLE éd., 2012 (Ben Arous : Impr. Principale). - 2 vol. 
(266, 242 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Tome 1, Techniques fiscales : IRPP-IS, taxes au profit des FODEC, taxes locales et régionales 
. - Tome 2, Techniques fiscales : TVA- droit de douane-droit de consommation-TFP-droit 
d’enregistrement-RPD-RTAI
Dépôt légal 229,294 / 2012. - ISBN 978-9973-828-89-7 (br.) : 18 D.T
Impôts -- Tunisie

Cote : E-8-173050/ E-8-173051

[073] Ben Ahmed, Naoufel
La signature en droit privé [Texte imprimé] / Naoufel Ben Ahmed ; préf. Mohamed Kamel 
Charffedine. - Tunis : Latrach éd., 2012 (Tunis : La maghrébine). - 371 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 341-364. - Dépôt légal 332 / 2012
ISBN 978-9938-858-27-3 (br.) : 25 DT.
Signatures -- Législation

Cote : E-8-173680/ E-8-173681

[074] Ben Hassen, Issam
Le contrôle des motifs de fait dans le recours pour excès de pouvoir [Texte imprimé] / Issam Ben 
Hassen ; préf. Néji Baccouche. - Paris : Ed. Publisud, 2011 (Sfax : impr. Reliure d’art). - 498 p. ;
24 cm
Bibliogr. p. 442-491
Dépôt légal 7 / 2012. - ISBN 978-2-36291-023-4 (rel.)
Excès de pouvoir (droit administratif ) -- Tunisie

Cote : E-8-172428/ E-8-172429

[075] Ben Mahfoudh, Haykel
La législation du secteur de la sécurité en Tunisie [Texte imprimé] : index 1956-2011 / Haykel 
Ben Mahfoudh, Jonas Loetscher, Arnold Luethold. – Tunis ; Genève : Centre pour le contrôle 
démocratique des forces armées, 2012. - 124 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 12, 91 / 2012. - ISBN 978-92-9222-188-1 (br.)
Règlements de sécurité -- Tunisie -- 1956-2011 -- Index

Cote : E-8-172434/ E-8-172435/ E-8-172615/ E-8-172616

[076] Bouraoui, Fatma
Le factoring [Texte imprimé] / Fatma Bouraoui. - Tunis : Centre d’études juridiques et 
judiciaires, 2012 (Ben Arous : impr. Officielle). - 659 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 318 / 2012. - ISBN 978-9973-947-53-6 (br.) : 25 DT.
Affacturage -- Droit -- Tunisie

Cote : E-8-173690/ E-8-173691

[077] Chataoui Gara, Samia
Modèles de contrats d’art et du design [Texte imprimé] / Samia Chataoui Gara. - Tunis : Samia 
Chataoui Gara, 2012 (Tunis : Sotepa graphic). - 375 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 203 / 2012. - ISBN 978-9938-05-170-4 (br.) : 25 DT.
Contrats d’artistes
Contrats -- Formulaires

Cote : E-8-173042/ E-8-173043
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[078] Commentaires des grands textes du droit de la santé [Texte imprimé]/ sous la dir. 
de Amel Aouij Mrad. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2012 (Ben Arous : impr. 
Officielle). - 624 p. ; 24 cm
Dépôt légal 317 / 2012. - ISBN 978-997337-720-3 (br.) : 30 DT.
Santé publique -- Droit -- Tunisie

Cote : E-8-173682/ E-8-173683

[079]Les droits des contrats publics en Tunisie et en Espagne [Texte imprimé] : aspects 
récents ; sous la dir. de Mustapha Ben Letaief, Miguel Sanchez Moron. - Tunis : Centre de 
publication universitaire, 2011 (Ben Arous : impr. Officielle). - 245 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 127 / 2012. - ISBN 978-9973-37-666-4 (br.) : 15 DT.
Droit public -- Tunisie
Droit public -- Espagne

Cote : E-8-172709/ E-8-172710

[080] Elloumi, Abderraouf
Le formalisme électronique [Texte imprimé] / Abderraouf Elloumi ; préf. Vincent Gautrais. - 
Tunis : Centre de publication universitaire, 2011 (Ben Arous : impr. Officielle). - 596 p. : couv. 
ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 527-577
Dépôt légal 133 / 2012. - ISBN 978-9973-37-680-0 (br.) : 30 DT.
Formalités (droit)
Commerce électronique -- Droit

Cote : E-8-172698/ E-8-172699

[081] Mahjoubi, Abada
Guide pratique de la législation du travail dans les entreprises privées et 
publiques en Tunisie [Texte imprimé] / Abada Mahjoubi. - Tunis : Abada 
Mahjoubi, 2012 (Tunis : la Maghrébine). - T. 1 (390 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 125 / 2012. - ISBN 978-9973-02-714-6 (br.) : 30 DT.
Droit du travail -- Tunisie -- Guides, manuels, etc.

Cote : E-8-172129/ E-8-172130

[082] Mechri, Farouk
Traité de procédure civile [Texte imprimé] / Farouk Mechri ; préf. Roger Perrot. - Tunis : 
Lattrach éd., 2012 (Tunis : la maghrébine). - 314 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 319 / 2012. - ISBN 978-9938-858-27-3 (rel.) : 25 DT.
Procédure civile -- Tunisie

Cote : E-8-173698/ E-8-173699

[083] Seghaier, Chedia
Lois et règlements vétérinaires [Texte imprimé] = البيطرية والتراتيب   ,Chedia Seghaier / القوانني 
Hafedh Yacoub, Sana Kacem. - Tunis : Chedia Seghaier, 2012 (Tunis : Simpact). - 1414 p. : 
couv. ill. en coul. ; 24 cm la couv. porte en plus : recueil des textes relatifs à la sécurité sanitaire des 
produits animaux, l’élevage et la santé des animaux, la pharmacie et la biologie médicale vétérinaire
Dépôt légal 298 / 2012. - ISBN 978-9938-05-227-5 (rel.) : 120 DT.
Hygiène vétérinaire -- Droit
Animaux -- Protection -- Droit

Cote : E-8-173546/ E-8-173547
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370 Education

[084] Association pour le développement de l’éducation en Afrique
Gabon [Texte imprimé] : for a quality education accessible to all / Association pour le 
développement de l’éducation en Afrique ; édité par Bah-Lalya Ibrahima, Alhassane Yénikoy. - 
Tunis : ADEA, 2011. - 111 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 171 / 2012. - ISBN 978-92-9178-119-5 (br.)
Enseignement -- Gabon

Cote : E-8-172924/ E-8-172925

[085] Association pour le développement de l’éducation en Afrique
Gabon [Texte imprimé] : pour une éducation de qualité accessible à tous / Association pour le 
développement de l’éducation en Afrique ; édité par Bah-Lalya Ibrahima, Alhassane Yénikoye. 
- Tunis : ADEA, 2011. - 115 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 188 / 2012. -ISBN 978-92-9178-118-8 (br.)
Enseignement -- Gabon

Cote : E-8-172926/ E-8-172927

[086] Association pour le développement de l’éducation en Afrique
Nigeria [Texte imprimé] : aller au devant des groupes défavorisés en éducation : les nomades, 
les adultes et les enfants en situation difficile / Association pour le développement de l’éducation 
en Afrique ; édité par Bah-Lalya, Esi Sutherland-Addy. - Tunis : ADEA, 2011. - 152 p. : ill., 
couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 150 / 2012. - ISBN 978-92-9178-115-7 (br.)
Education -- Planification -- Nigeria
Alphabétisation -- politique publique -- Nigeria

Cote : E-8-172888/ E-8-172889

[087] Association pour le développement de l’éducation en Afrique
Nigeria [Texte imprimé] : reaching out to the disadvantaged : nomads, adults and children in 
difficult circumstances / Association pour le développement de l’éducation en Afrique ; édité par 
Bah-Lalya, Esi Sutherland-Addy. - Tunis : ADEA, 2011. - 145 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 148 / 2012. - ISBN 978-92-9178-114-0 (br.)
Education -- Planification -- Nigeria
Alphabétisation -- politique publique -- Nigeria

Cote : E-8-172884/ E-8-172885

[088] Association pour le développement de l’éducation en Afrique
République de Maurice [Texte imprimé] : la réforme éducative : 2000- 2005 / Association pour 
le développement de l’éducation en Afrique ; édité par Bah-Lalya Ibrahima, Kaviraj Sukon. - 
Tunis : ADEA, 2011. - 169 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 159 / 2012. - ISBN 978-92-9178-116-4 (br.)
Enseignement -- Réforme -- Maurice -- 2000-2005

Cote : E-8-172856/ E-8-172857
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[089] Houichi, Mohamed Salah
L’abrégé utile en éducation [Texte imprimé] / Mohamed Salah Houichi. - Tunis : Mohamed 
Salah Houichi, 2012. - 128 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 74 / 2012. - ISBN 978-9973-02-971-3 (br.) : 8 DT.
Systèmes d’enseignement -- Guides, manules, etc.

Cote : E-8-172611/ E-8-172612

371.32 Manuels scolaires
[090] Béjaoui, Kawthar
Reach the stars [Texte imprimé]: 7th form / Kawthar Béjaoui - Tunis : Kawthar Béjaoui, 2012 
(Tunis : la Maghrébine). - 98 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Dépôt légal 230 / 2012. - ISBN 978-9938-05-144-5 (br.) : 5.800 DT.
Anglais (langue) -- Manuels d’enseignement secondaire

Cote : E-4-54081/ E-4-54082

[091] Béjaoui, Kawthar
Reach the stars [Texte imprimé]: 8th form/Kawthar Béjaoui. - Tunis : Kawthar Béjaoui, 2012 
(Tunis : la Maghrébine). - 98 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Dépôt légal 259 / 2012. - ISBN 978-9938-05-145-2 (br.) : 5.800 DT.
Anglais (langue) -- Manuels d’enseignement secondaire

Cote : E-4-53825/ E-4-53826

[092] Béjaoui, Kawthar
Reach the stars [Texte imprimé] : 9th form / Kawthar Béjaoui. - Tunis : Kawthar 
Béjaoui, 2012 (Tunis : la Maghrébine). - 98 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Dépôt légal 260 / 2012. - ISBN 978-9938-05-146-9 (br.) : 5.800 DT.
Anglais (langue) -- Manuels d’enseignement secondaire

Cote : E-4-53823/ E-4-53824

[093] Ben Romdhane, Emna
Mon guide de conjugaison [Texte imprimé] : niveau 2 / Emna Ben Romdhane, Faouzia Mertil 
Harbaoui. - Nabeul : Kounouz éd., 2012. - 83 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 14 cm
Dépôt légal 186 / 2012. - ISBN 978-9938-06-396-7 (br.)
Français (langue) -- Conjugaison

Cote : E-12-27346/ E-12-27347

[094] Ben Romdhane, Emna
Mon guide d’orthographe [Texte imprimé] : niveau 2 / Emna Ben Romdhane, Faouzia Mertil 
Harbaoui. - Nabeul : Kounouz éd., 2012. - 60 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 14 cm
Dépôt légal 183 / 2012. - ISBN 978-9938-06-395-2 (br.)
Français (langue) -- Orthographe 

Cote : E-12-27350/ E-12-27351

[095] Benmessaoud, Goulem
L’écriture à petits pas [Texte imprimé] : les majuscules / Goulem Benmessaoud. - Sfax :
Attaycir éd., 2012 (Sfax : Reliure d’art). - 32 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Dépôt légal 385 / 2012. - ISBN 978-9938-09-020-8 (br.) : 2.900 DT. 
Français (langue) -- Manuels d’enseignement primaire

Cote : E-Br-35976/ E-Br-35977
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[096] Benmessaoud, Goulem
L’écriture à petits pas [Texte imprimé] : les minuscules / Goulem Benmessaoud. - Sfax :
Attaycir éd., 2012 (Sfax : Reliure d’art). - 32 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Dépôt légal 386 / 2012. - ISBN 978-9938-09-019-2 (br.) : 2.900 DT.
Français (langue) -- Manuels d’enseignement primaire

Cote : E-Br-35978/ E-Br-35979

[097] Benmessaoud, Goulem
L’univers des mathématiques à petits pas [Texte imprimé] : les chiffres et les nombres de 1 à 10 
/ Goulem Benmessaoud. - Sfax : Attaycir éd., 2012 (Sfax : Reliure d’art). - 16 p. : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 27 cm
Dépôt légal 387 / 2012. - ISBN 978-9938-09-018-5 (br.) : 2.700 DT.
Mathématiques -- Manuels d’enseignement primaire

Cote : E-Br-35974/ E-Br-35975

[098] Bjaoui El Benna, Zeineb
Mon guide de conjguaison [Texte imprimé] : niveau 1 / Zeineb Bjaoui El Benna. - Nabeul : 
Kounouz éd., 2012. - 60 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 14 cm
Dépôt légal 180 / 2012. - ISBN 978-9938-06-393-6 (br.)
Français (langue) – Conjugaison-- Manuels d’enseignement

Cote : E-12-27354/ E-12-27355

[099] Bjaoui El Benna, Zeineb
Mon guide de grammaire [Texte imprimé] : niveau 1 / Zeineb Bjaoui El Benna. - Nabeul : 
Kounouz éd., 2012. - 48 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 14 cm
Dépôt légal 184 / 2012. - ISBN 978-9938-06-391-2 (br.)
Français (langue) -- Grammaire -- Manuels d’enseignement

Cote : E-Br-35888/ E-Br-35889

[100] Bjaoui El Benna, Zeineb
Mon guide d’orthographe [Texte imprimé] : niveau 1 / Zeineb Bjaoui El Benna, Anwer Ayechi. 
- Nabeul : Kounouz éd., 2012. - 60 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 14 cm
Dépôt légal 183 / 2012. - ISBN 978-9938-06-392-9 (br.)
Français (langue) – Orthographe-- Manuels d’enseignement

Cote : E-12-27348/ E-12-27349

[101] Chaabane, Nizar
Informatique [Texte imprimé] : algorithme et programmation : 4ème année de l’enseignement 
secondaire : section sciences expérimentales, sciences techniques / Nizar Chaabane, Walid 
Hachicha. - Sfax : Librairie Carthage, 2012 (Sfax : impr. Reluire d’art). - 165 p. : couv. en coul. ;
27 cm
Dépôt légal 308 / 2012. - ISBN 978-9973-56-055-1 (br.) : 7.300 DT
Informatique – Manuels d’enseignement secondaire

Cote : E-4-61618/ E-4-61619
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[102] Chaouch, Nabil
Programmation [Texte imprimé] : analyse, algorithme et pascal : 4ème année de l’enseignement 
secondaire : sections sciences de l’informatique / Nabil Chaouch. - Tunis : Nabil Chaouch, 2012 
(Ben Arous : impr. Officielle). - 313 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Essentiel informatique)
Dépôt légal 250 / 2012. - ISBN 978-9973-05-235-3 (br.) : 8.400 DT.
Ordinateurs -- Programmation – Manuels d’enseignement secondaire

Cote : E-8-173142/ E-8-173143

[103] Cheikh, Mokded
Play domino with me : english game / Mokded Cheikh. - Sfax : Donia éd., 2012. - [8] p. : ill. 
en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm
Dépôt légal 375 / 2012. - ISBN 978-9973-40-778-8 : 4.800 DT
Jeux éducatifs

Cote : E-Br-35968/ E-Br-35969

[104] Fourati, Mariam
Cahier d’écriture [Texte imprimé] / Mariam Fourati. - Sfax : el Arabia éd., 2012. - 16 p. : ill. en 
coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Dépôt légal 29 / 2012. - ISBN 978-9973-59-090-9 (br.) : 2 DT.
Français (langue) -- Ecriture -- Manuel d’enseignement primaire

Cote : E-Br-35788/ E-Br-35789

[105] Fourati, Mariam
Jardin des lettres [Texte imprimé] / Mariam Fourati. - Sfax : el Arabia éd., 2012. - 16 p. : ill. en 
coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Dépôt légal 28 / 2012. - ISBN 978-9973-59-123-4 (br.) : 1 DT.
Français (langue) -- Alphabet -- Manuel d’enseignement primaire

Cote : E-Br-35790/ E-Br-35791

[106] Hayej, Majdi el
Ecole des lettres [Texte imprimé] / Majdi EL Hayej. - Tunis : Société Messa d’impression et 
d’édition, 2012. - 16 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Dépôt légal 315 / 2012. - ISBN 978-9938-863-12-3 (br.) : 1 DT.
Français (langue) -- Manuels d’enseignement primaire

Cote : E-Br-35930/ E-Br-35931

[107] Kchaou Krid, Imène
Vaincre l’expression écrite [Texte imprimé] : 4ème année de base / Imène Kchaou Krid. - Tunis :
Imène Kchaou Krid, 2012 (Sfax : impr. Reliure d’art). - 88 p. : couv. ill. en coul. ; 27 cm
Dépôt légal 51 / 2012. - ISBN 978-9973-02-805-1 (br.) : 4.900 DT.
Français (langue) -- Manuels d’enseignement primaire

Cote : E-4-53563/ E-4-53564
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[108] Kharrat, Mondher
S.V.1 sciences de la vie et de la terre [Texte imprimé] : 1ère année secondaire / Mondher 
Kharrat, Sami Abdelmoula, Amel Abdelmoula. - Sfax : Donia éd., 2012. - 184 p. : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 27 cm. – (Collection Bios)
Dépôt légal 368 / 2012. - ISBN 978-9973-40-583-8 (br.) : 7.500 DT
Sciences naturelles -- Problèmes et exercices

Cote : E-4-61931/ E-4-61932

[109] Khelifi, Mounir
Exomaths [Texte imprimé] : revue de mathématiques spéciale au profit des apprenants des 
classes terminales scientifiques / Mounir Khelifi, Abou Elfadhel Hmidi. - Tunis : Mounir 
Khelifi, 2012 (Gafsa : impr. Gtaief ). - 43 p. : couv. ill. en coul. ; 29 cm
Dépôt légal 100 / 2012. - ISBN 978-9973-02-915-7 (br.) : 3 DT.
Mathématiques -- Problèmes et exercices

Cote : E-Br-35855/ E-Br-35856

[110] Krid, Maher
La réussite [Texte imprimé] : physique-chimie : 4ème année secondaire section sciences de 
l’informatique / Maher Krid. - Tunis : Maher Krid, 2012 (Sfax : Reliure d’art). - T.1 (208 p.) : 
couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 238 / 2012. - ISBN 978-9938-05-089-9 (br.) : 6 DT.
Chimie -- Manuels d’enseignement secondaire
Physique -- Manuels d’enseignement secondaire

Cote : E-8-173120/ E-8-173121

[111] Lamloumi, Maâmmar
Mathématiques [Texte imprimé] : algèbre et géométrie : 3ème année section math / Maâmmar 
Lamloumi . - Sfax : Librairie Carthage, 2012 (Sfax : impr. Reluire d’art). - 2 vol. (155, 190 p.) : 
couv. en coul. ; 27 cm. - (Collection pilote)
Dépôt légal 274 / 2012. - ISBN 978-9973-56-083-4 (Tome 1) : 8.500 DT
978-9973-56-130-5 (Tome 2)
Mathématiques -- Manuels d’enseignement secondaire

Cote : E-4-61548/ E-4-61549

[112] Lamloumi, Maâmmar
Mathématiques [Texte imprimé] : algèbre et géométrie : 3ème année section sciences 
expérimentales / Maâmmar Lamloumi, Cherif Fadhel. - Sfax : Librairie Carthage, 2012 (Sfax : 
impr. Reluire d’art). - 2 vol. (148, 172 p.) : couv. en coul. ; 27 cm. – (Collection pilote)
Dépôt légal 275 / 2012. - ISBN 978-9973-56-082-7 (Tome 1) : 8.500 DT
978-9973-56-131-2 (Tome 2)
Mathématiques -- Manuels d’enseignement secondaire

Cote : E-4-61550/ E-4-61551

[113] Ramdhouni, Kais
Savoir écrire [Texte imprimé] / Kais Ramdhouni. - Tunis : Dar Yassine, 2012. - [27 p.] : ill. en 
coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Dépôt légal 190 / 2012. - ISBN 978-9973-886-01-9 (br.) : 1.500 DT.
Français (langue) -- Ecriture -- Manuel d’enseignement primaire

Cote : E-Br-35894/ E-Br-35895
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[114] Selmane, Ahmed
My guide to vocabulary [Texte imprimé] / Ahmed Selmane. - Nabeul : Kounouz éd., 2012. -
60 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 14 cm
Dépôt légal 181 / 2012. - ISBN 978-9938-06-399-8 ( br.)
Anglais (langue) -- Vocabulaire -- Manuels d’enseignement primaire

Cote : E-12-27352/ E-12-27353

[115] Selmane, Ahmed
My guide to vocabulary and grammar [Texte imprimé] / Ahmed Selmane, Mahmoud 
El Malki. - Nabeul : Kounouz éd., 2012. - 60 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 14 cm
Dépôt légal 185 / 2012. - ISBN 978-9938-06-398-1 (br.)
Anglais (langue) -- Vocabulaire -- Manuels d’enseignement primaire
Anglais (langue) -- Grammaire -- Manuels d’enseignement primaire

Cote : E-12-27344/ E-12-27345

[116] Yengui, Faouzi
Success for all [Texte imprimé] : 9th form programme / Faouzi Yengui. - Sfax : Donia éd., 2012 
(Sfax : Impr. Nis). - 87 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Dépôt légal 369 / 2012. - ISBN 978-9973-40-782-5 (br.) : 3.500 DT.
Anglais (langue) -- Manuels d’enseignement secondaire

Cote : E-4-61633/ E-4-61634

378 Enseignement supérieur

[117] Mansouri, Mohamed Tahar
Les amphis du silence [Texte imprimé] / Mohamed Tahar Mansouri. - Tunis : Irtihal éd., 2012. 
- 130 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 293 / 2012. - ISBN 978-9938-9522-0-9 (br.)
Enseignement supérieur -- Tunisie

Cote : E-8-173570/ E-8-173571

384 Télécommunications

[118] Mili, Mohamed Ezzeddine (1917-....)
Contribution to the development of world telecommunications = Contribution au 
développement des télécommunications mondiales = الدولية اإلتصاالت  تنمية  في   مساهمة 
[Texte imprimé] / Mohamed Ezzeddine Mili. - Tunis : Hibiscus éd., 2012. - 246-
102 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Textes en anglas, en français et en arabe
Dépôt légal 337 / 2012. - ISBN 978-9973-857-20-0 (br.)
Télécommunications -- Histoire
Télécommunications -- Innovations

Cote : E-8-173807/ E-8-173808



p.30

Bibliographie Nationale de Tunisie -   2012 Sommaire

400 LANGUES
410 Linguistique

[119] Ben Ahmed, Mohamed
Pensée, langage, sémiotique et cognition [Texte imprimé] / Mohamed Ben Ahmed. - Tunis : 
Centre de publication universitaire, 2012 (Ben Arous : impr. Officielle). - 625 p. : couv. ill. en 
coul. ; 24 cm
Bibliogr. p.537-575
Dépôt légal 320 / 2012. - ISBN 978-9973-37-698-5 (br.) : 30 DT.
Langage -- Histoire

Cote : E-8-173688/ E-8-173689

[120] Espace et énonciation [Texte imprimé] : linguistique et littératures françaises et 
francophones: actes du colloque / textes réunis par Jacqueline Bacha, Renaud Bret-Vitoz ; 
organisé par l’Institut supérieur des sciences humaines de Jendouba, Département de Français. 
- Tunis : Sahar éd., 2012. - 252 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Mémoire d’encre)
Dépôt légal 95 / 2012. - ISBN 978-9973-28-351-1 (br.) : 12 DT.
Enonciation (linguistique) -- Congrès

Cote : E-8-172635/ E-8-172636

[121] Sfar, Khira
(Et) maintenant [Texte imprimé] : un cas de pragmaticalisation / Khira Sfar. - Sousse : Faculté 
des lettres et des sciences humaines, 2012 (Ben Arous : impr. Officielle). - 220 p. : couv. ill. en 
coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 215-220
Dépôt légal 211 / 2012. - ISBN 978-9973-962-33-1 (br.)
Représentation (linguistique)

Cote : E-8-173030/ E-8-173031

500 SCIENCES NATURELLES ET MATHEMATIQUES
510 Mathématiques
[122] Ammari, Kaïs
Eléments d’intégration [Texte imprimé] : cours et exercices avec solutions / Kaïs Ammari, 
Maher Mili. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2012 (Tunis : Orbis). - 140 p. : couv. 
ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 155 / 2012
ISBN 978-9973-37-705-0 (br.) : 10 DT.
Intégration de fonctions -- Problèmes et exercices

Cote : E-8-172848/ E-8-172849

[123] Aouidi, Jamil
Analyse [Texte imprimé] : mathématiques : cours et exercices corrigés / Jamil Aouidi. - Tunis : 
Centre de publication universitaire, 2012 (Sfax : Reliure d’art). - 488 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 154 / 2012. - ISBN 978-9973-37-713-5 (br.) : 30 DT.
Analyse mathématique -- Problèmes et exercices
Analyse mathématique -- Manuels d’enseignement supérieur

Cote : E-8-172850/ E-8-172851
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530 Physique

[124] Bouchriha, Habib
Introduction à la physique quantique : cours et applications [Texte imprimé] / Habib Bouchriha
. - 2ème éd. revue et augmentée. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2012 (Tunis : 
Imprimart). - 612p. : couv. ill. en coul ; 23 cm
Dépôt légal 367 / 2012. - ISBN 978-9973-37-406-6 (br.) : 30 DT.
Théorie quantique -- Problèmes et exercices

Cote : E-8-173797/ E-8-173798

[125] Sifaoui, Mohamed Salah
Le rayonnement électromagnétique et la télédétection [Texte imprimé] = اإلشعاع الكهرمغناطيسي 
 Mohamed Salah Sifaoui. - Tunis : [Mohamed Salah Sifaoui], 2012. - 54-45 / واإلستشعار عن بعد
p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 19 / 2012
Electromagnétisme

Cote : E-8-172442/ E-8-172443

[126] Tlili, Mohamed Tahar
Electrostatique- électrocinétique et magnétostatique [Texte imprimé] : problèmes corrigés 
avec résumés de cours / Mohamed Tahar Tlili, Salah Nasr. - Tunis : Centre de publication 
universitaire, 2012 (Ben Arous : Impr. Officielle). - 263 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 326 / 2012. - ISBN 978-9973-37-714-2 (br.) : 12 DT.
Electrostatique -- Problèmes et exercices
Courants électriques -- Problèmes et exercices
Magnétostatique -- Problèmes et exercices

Cote : E-8-173684/ E-8-173685

540 Chimie

[127] Amri, Hassen
Chimie organique de base [Texte imprimé] : cours pour Lmd scientifiques et cycles préparatoires 
/ Hassen Amri. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2012 (Sfax : Reliure d’art). - 206 
p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 291 / 2012. - ISBN 978-9973-37-722-7 (br.) : 15 DT.
Chimie organique -- Manuels d’enseignement supérieur

Cote : E-8-173574/ E-8-173575

[128] Bougacha Ghorbel, Salwa
Cinétique chimique et notions de catalyse [Texte imprimé] : résumé de cours et problèmes 
corrigés / Salwa Bougacha Ghorbel, Abdelhamid Ghorbel. - Tunis : Centre de publication 
universitaire, 2012 (Tunis : Imprimart). - 182 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 131 / 2012. - ISBN 978-9973-37-701-2 (br.) : 12 DT.
Cinétique chimique -- Problèmes et exercices
Cinétique chimique -- Manuels d’enseignement supérieur

Cote : E-8-172721/ E-8-172722
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[129] Dachraoui, Mohamed
Introduction à la norme ISO/CEI 17025 et guide de validation des méthodes d’analyse [Texte 
imprimé] : tests statistiques et méthode du profil d’exactitude / Mohamed Dachraoui. - Tunis 
: Centre de publication universitaire, 2012 (Ben Arous : impr. Officielle). - 407 p. : couv. ill. en 
coul. ; 24 cm
Dépôt légal 170 / 2012. - ISBN 978-9973-37-709-8 (br.) : 20 DT.
Chimie analytique -- Manuels d’enseignement supérieur

Cote : E-8-172912/ E-8-172913

550 Sciences de la terre
[130] Zerey, Wael Abed el
La désertification [Texte imprimé] : quel impact sur le développement en Algérie / Wael Abed 
El Zerey. - Tunis : Dar Hanine, 2012 (Tunis : Artypo). - 198 p. : cartes, fig., couv. ill. en coul. ; 
21 cm
Bibliogr. p. 170-184
Dépôt légal 157 / 2012. - ISBN 978-9973-9995-5-9 (br.)
Désertification -- Lutte contre -- Algérie

Cote : E-8-172860/ E-8-172861

570 Sciences de la vie
[131] Ben Braham, Haithem (1978-....)
Quand la paléontologie et la dentisterie contredisent Darwin [Texte imprimé] / Haithem Ben 
Braham. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2012 (Tunis : Imprimart). - 474 p. : fig., 
ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 465-468
Dépôt légal 253 / 2012. - ISBN 978-9973-37-706-7 (br.) : 30 DT.
Evolution (biologie)

Cote : E-8-173152/ E-8-173153

[132] MEDITERRANEAN CONFERENCE ON MARINE TURTLES 
(3 ; 2008 ; Yasmine Hammamet)
Proceedings of [Texte imprimé] / Third Mediterranean conference on marine turtles, Yasmine 
Hammamet, Tunisia du 20-23 october 2008 ; éd. par Mohamed Nejmeddine Bradai, Paolo 
Casale. - Tunis : [Mohamed Nejmeddine Bradai], 2012. - 129 p. : fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 285 / 2012. - ISBN 978-9938-05-295-4 (br.)
Tortues marines -- Protection -- Méditerranée (mer)
Tortues marines -- Méditerranée (mer)

Cote : E-8-173544/ E-8-173545

600 SCIENCES APPLIQUEES
610 Sciences médicales et paramédicales

[133] Baccari Ezzine, Sonia
Les voies d’abord du thorax [Texte imprimé] : bases anatomiques et techniques chirurgicales 
/ Sonia Baccari Ezzine. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2011. - 235 p. : fig., couv. 
ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 71 / 2012. - ISBN 978-9973-37-686-2 (br.) : 20 DT.
Thorax -- Chirurgie
Thorax -- Anatomie

Cote : E-8-172633/ E-8-172634
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[134] Ben Miled, Ahmed (1902-1994)
Histoire de la médecine arabe en Tunisie durant dix siècles [Texte imprimé] / Ahmed Ben 
Miled ; trad. de l’arabe par Abdelkader Klibi. - Tunis : Cartaginoiseries, 2012 (Tunis : Simpact). 
- 317 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 173 / 2012. - ISBN 978-9973-704-25-2 (br.) : 30 DT.
Médecine arabe -- Tunisie -- Histoire

Cote : E-8-172916/ E-8-172917

[135] Chadli, Amor
L’enseignement médical en Tunisie [Texte imprimé] / Amor Chadli. - Tunis : Amor Chadli, 
2012 (Tunis : Simpact). - 588 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 249 / 2012. - ISBN 978-9938-05-216-9 (br.) : 15 DT.
Enseignement médical -- Tunisie -- Histoire

Cote : E-8-173148/ E-8-173149

[136] Jeddi, Essedik (1940-....)
Psychothérapie institutionnelle et musicothérapie [Texte imprimé] / Essedik Jeddi ; préf. 
Youssef Seddik ; avant propos Michel Peterson. - Tunis : Essedik Jeddi, 2012 (Tunis : Simpact)
. - 118 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 114-118
Dépôt légal 219 / 2012. - ISBN 978-9938-05-191-9 (br.)
Psychothérapie institutionnelle
Musicothérapie

Cote : E-8-173024/ E-8-173025

[137] Naifer, Sayed
Réponses à vos problèmes sexuels [Texte imprimé] / Sayed Naifer. - Tunis : Sayed Naifer, 2012 
(Tunis : Artypo). - 158 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 324 / 2012. - ISBN 978-9938-05-214-5 (br.) : 14.500 DT.
Troubles sexuels
Thérapie sexuelle

Cote : E-8-173686/ E-8-173687

620 Sciences de l’ingénieur

[138] Ben Hamouda, Riadh
Technologie automobile [Texte imprimé] : cours et exercices corrigés / Riadh Ben Hamouda. - 
Tunis : Centre de publication universitaire, 2012. - 228 p. : fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 301 / 2012. - ISBN 978-9973-37-681-7 (br.) : 20 DT.
Automobiles -- Entretien et réparations -- Problèmes et exercices
Automobiles -- Conception et construction -- Problèmes et exercices

Cote : E-8-173556/ E-8-173557
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630 Agriculture

[139] L’olivier en Méditerranée entre histoire et patrimoine [Texte imprimé] :
[actes du colloque] / organisé par le Laboratoire régions et ressources patrimoniales de Tunisie 
de la la faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba du 6 au 10 féverier 2007 à 
Sousse ; coordination Samira Sehili. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2011. - 2 vol. 
(467, 511 p.) : fig., ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 334, 152 / 2012. - ISBN 978-9973-37-682-4 (Vol. 1) : 45 DT.
 978-9973-37-704-3 (Vol. 2)
Olivier -- Histoire -- Congrès
Olivier -- Cultures -- Méditerranée (région) -- Congrès

Cote : E-4-52755/ E-4-52756

650 Gestion et organisation de l’entreprise

[140] Ayed, Amor
Les états financiers [Texte imprimé] : contenu et construction pratique / Amor Ayed. - Tunis : 
CLE éd., 2012. - 410 p : couv. ill. en coul ; 23 cm
Dépôt légal 296 / 2012. - ISBN 978-9973-828-56-9 (rél.) : 15 DT
Etats financiers -- Tunisie -- Guides pratiques et mémentos

Cote : E-8-173552/ E-8-173553

[141] Ben Alaya Hamdi, Basma
De la théorie à la pratique [Texte imprimé] : huit cas en marketing : avec synthèses de cours 
et corrigés détaillés / Basma Ben Alaya Hamdi, Rym Boussofara Kamoun. - Tunis : CLE éd. , 
2012. - 256 p. : couv. ill. en coul. ; 27 cm
Dépôt légal 309 / 2012. - ISBN 978-9973-45-035-7 (br.) : 15 DT
Marketing -- Etude et enseignement (supérieur)

Cote : E-4-61616/ E-4-61617

[142] Ben Halima, Rym
Glossaire marketing [Texte imprimé] / Rym Ben Halima. - Tunis : CLE éd., 2012 (Tunis : 
Delta). - 192 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm
Dépôt légal 302 / 2012. - ISBN 9973-828-94-1 (br.) : 10 DT.
Marketing -- Terminologie

Cote : E-8-173554/ E-8-173555

[143] Bruneteaux, Jean-Bernard
Gestion des ressources humaines et communication [Texte imprimé] / Jean-Bernard 
Bruneteaux. - Tunis : CLE éd., 2011. - 289 p. ; 24 cm
Dépôt légal 227 / 2012. - ISBN 978-9973-45-036-4 (br.) : 35 DT
Organisation de l’entreprise
Personnel -- Direction

Cote : E-8-173028/ E-8-173029
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[144] Gabsi, Rached
Contrôle de gestion [Texte imprimé] : manuel et cas corrigés / Rached Gabsi. - Tunis : CLE 
éd., 2011. - 2 vol. (320, 237 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 221 / 2012. - ISBN 978-9973-828-96-5 (Tome 1)
 978-9973-828-97-2 (Tome 2)
Contrôle de gestion -- Problèmes et exercices

Cote : E-8-173048/ E-8-173049

[145] Guide pratique de l’étude de marché avec activités et éléments de correction [Texte 
imprimé] / Rym Boussofara Kamoun, Kaouher Ghozzi Hamdi, Lamia Ben Jemii Ktari... [et 
al.]. - Tunis : CLE éd. , 2012 (Tunis : La maghrébine). - 197 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 239,288 / 2012. - ISBN 978-9973-45-Préf.-7 (br.) : 15 DT.
Etudes de marché -- Manuels d’enseignement supérieur

Cote : E-8-173122/ E-8-173123/ E-8-173514/ E-8-173515

[146] Handous, Abdelhakim
L’essentiel sur la comptabilité des sociétés [Texte imprimé] / Abdelhakim Handous. - Tunis : 
CLE éd., 2011 (Tunis : la maghrébine). - 262 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 220 / 2012. - ISBN 978-9973-45-046-3 (br.) : 15 DT.
Sociétés -- Comptabilité -- Tunisie -- Problèmes et exercices

Cote : E-8-173060/ E-8-173061

[147] Hechiche Salah, Lamia
Gestion des ressources humaines [Texte imprimé] : les écueils à éviter : études de cas corrigés 
/ Lamia Hechiche Salah, Dhouha Sebai. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2012 
(Tunis : Orbis). - 160 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 362 / 2012. - ISBN 978-9973-37-716-6 (br.) : 12 DT.
Personnel -- Direction -- Manuels d’enseignement supérieur

Cote : E-8-173805/ E-8-173806

[148] INTERNATIONAL CONFERENCE SIIE ( 5 ; 2012 ; Djerba (Tunisie))
Information systems and economic intelligence [Texte imprimé] / 5th international conference 
SIIE 2012, Djerba (Tunisia), february 16th-18th, 2012 ; éd. par Marie-Christine Rousset, 
Sahbi Sidhom, Malek Ghenima. - Tunis : Institut des hautes études, 2012. - 332 p. : fig., couv. 
ill. en coul. ; 24 cm
SIIE = Systèmes d’information et intelligence économique
Dépôt légal 109 / 2012. - ISBN 978-9973-868-19-0 (br.)
Intelligence économique -- Congrès
Gestion d’entreprise -- Systèmes d’information -- Congrès

Cote : E-8-172583/ E-8-172584

[149] Plan des comptes [Texte imprimé]. - Tunis : CLE éd., 2012. - 64 p. : couv. ill. en coul. ; 
23 cm. – (Système comptable des entreprises).
En annexes : Modèle d’états financiers, loi comptable, présentation des états financiers
Dépôt légal 79 / 2012. - ISBN 978-9973-744-71-5 (br.) : 2 DT
Entreprises -- Comptabilité

Cote : E-8-172577/ E-8-172578
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[150] Sociéte de recherches et d’exploitation des pétroles en Tunisie
Convention collective d’établissement [Texte imprimé] : «serept» / Société de recherches et 
d’exploitation des pétroles en Tunisie. - Tunis : [Société de recherches et d’exploitation des 
pétroles en Tunisie], 2009 (Ben Arous : impr. Officielle). - 121 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 575 / 2012. – (br.)
Société de recherches et d’exploitation des pétroles en Tunisie -- Contrats

Cote : E-8-172058/ E-8-172059

[151] Zouaoui, Mahmoud
Le management [Texte imprimé] : processus de gestion et fonctions de l’entreprise/ Mahmoud 
Zouaoui, Samia Zouaoui-Karoui ; préf. Youssef Alouane. - 2ème éd.. - Tunis : CLE éd., 2011 
(Tunis : impr. Principale). - 373 p. ; 23 cm
Dépôt légal 212 / 2012. - ISBN 978-9973-828-00-2 (br.) : 10 DT.
Gestion d’entreprise

Cote : E-8-173036/ E-8-173037

657 Comptabilité

[152] Belaïd, Néjib
Comptabilité publique [Texte imprimé] / Néjib Belaïd, Leïla Chikhaoui. - Tunis : Centre de 
publication universitaire, 2012 (Tunis : Orbis). - 271 p. ; 24 cm
Bibliogr. p. 259-265
Dépôt légal 269 / 2012. - ISBN 978-9973-37-695-4 (br.) : 15 DT.
Finances publiques -- Comptabilité

Cote : E-8-173530/ E-8-173531

[153] Maâlaoui, Mabrouk
Mémento impôts directs de Tunisie [Texte imprimé] : annoté des règles comptables (NCT et 
IFRS) / Mabrouk Maâlaoui. - Tunis : Mabrouk Maâlaoui, 2012 (Sfax : Novaprint). - 1007 p. : 
couv. en coul. ; 25 cm
Index p. 981-1007
Dépôt légal 231 / 2012. - ISBN 978-9938-05-188-9 (rel.)
Impôts -- Droit -- Tunisie

Cote : E-8-173124/ E-8-173125

[154] Thabet, Khaled
Comptabilité avancée / Khaled Thabet. - 2e éd. mise à jour. - Tunis : CLE éd., 2012 ( Ben Arous 
: Impr. Principale). - 394 p. ; couv. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 295 / 2012. - ISBN 9973-744-88-8 (br.) : 18 DT.
Entreprises -- Comptabilité
Comptabilité -- Normes -- Tunisie

Cote : E-8-173564/ E-8-173565
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700 ARTS. JEUX. SPORTS

700 Arts

[155] ASSOCIATION TUNISIENNE D’ESTHETIQUE ET DE POIETIQUE
Le contemporain des arts [Texte imprimé] : [actes des deux derniers colloques et table ronde] 
/ Association tunisienne d’esthétique et de poïétique ; textes réunis par Rachida Triki. - Tunis : 
Wassiti éd., 2011 (Sfax : impr. Sogic). - 256 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 110 / 2012. - ISBN 978-9938-840-00-1 (br.) : 14 DT.
Arts -- 20e siècle -- Congrès

Cote : E-8-172585/ E-8-172586

[156] ASSOCIATION TUNISIENNE D’ESTHETIQUE ET DE POIETIQUE
Orient / Occident [Texte imprimé] : les arts dans le prisme exogène / Association tunisienne 
d’ésthétique et de poïétique ; textes réunis par Rachida Triki. - Tunis : Wassiti éd., 2012. - 296-
34 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 282 / 2012. - ISBN 978-9973-9983-3-0 (br.) : 15 DT.
Arts -- Congrès
Orient et Occident

Cote : E-8-173540/ E-8-173541

[157] Création numérique [Texte imprimé] = اجلمالية والرهانات  الفكرية  اخللفيات   : الرقمي   : اإلبداع 
enjeux culturels et esthétiques : actes du colloque / organisé par l’Institut supérieur des arts et 
métiers de Gabès ; textes réunis par Mohamed Mohsen Zerai. - Gabès : Association des arts et 
cultures de l’oasis, 2012. - 170-125 p. : fig., ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Collection Arts ; 12)
Dépôt légal 389 / 2012. - ISBN 978-9938-9501-37 (br.) : 15 DT.
Art -- Congrès
Communication visuelle -- Congrès

Cote : E-8-173843/ E-8-173944

701 Philosophie et théorie des beaux-arts

[158] Kridis, Noureddine
Art et clinique [Texte imprimé] / Noureddine Kridis. - Tunis : Ed. du Patrimoine, 2012. - 446 
p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 421-437
Dépôt légal 303 / 2012. - ISBN 978-9938-850-01-7 (br.)
Art
Créativité

Cote : E-8-173566/ E-8-173567

730 Arts plastiques
[159] Sellami, Mahsouna
Arts plastiques et enseignement [Texte imprimé] : essai poïétique / Mahsouna Sellami. - Tunis 
: Unité de recherche pratique artistique, 2012. - 95 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 225 / 2012. - ISBN 978-9973-895-03-5 (br.)
Art -- Etude et enseignement (supérieur)

Cote : E-8-1Trad.56/ E-8-1Trad.57
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737 Numismatique

[160] Ben Hadj Naceur-Loum, Zakia
Monnaies et circulation monétaire en Afrique romaine entre le règne de Gallien et de Théodose 
(253-395) [Texte imprimé] / Zakia Ben Hadj Naceur-Loum ; préf. Jean-Pierre Bost, Louis 
Maurin. - Tunis : Faculté des sciences humaines et sociales, 2011 (Ben Arous : impr. Officielle). 
- 322 p. : fig., couv. ill. en coul. ; 30 cm
Dépôt légal 101 / 2012. - ISBN 978-9973-069-30-6 (br.)
Circulation monétaire -- Afrique du Nord
Monnaies romaines -- Afrique du Nord

Cote : E-4-53592/ E-4-53593

741 Dessin et dessins

[161] Ben Romdhane, Houssem
Jasmine rebirth [Texte imprimé] / Scénario, Houssem Ben Romdhane ; ill. Malek Allani
. - Sfax : Med Ali éd., 2012. - T. 1 (121 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Collection 
Yassmanga)
Dépôt légal 323 / 2012. - ISBN 978-9973-33-376-6 (br.) : 6 DT.
Tunisie -- 2010-2011(Révolution) -- Bandes dessinées

Cote : E-8-173706/ E-8-173707

[162] Ellil, Yassine
Goodbye Ben Ali [Texte imprimé] / Yassine Ellil. - Tunis : Yassine Ellil, 2012(Tunis : Simpact). 
- Vol. 1 (44 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 15 cm
Dépôt légal 178 / 2012. - ISBN 978-9973-02-472-5 (br.)
Tunisie -- 2010-2011(Révolution) -- Caricatures et dessins humoristiques

Cote : E-Br-35890/ E-Br-35891

[163] Khiari, Nadia
Willis from Tunis [Texte imprimé] : chroniques de la révolution / Nadia Khiari. - Tunis : Nadia 
Khiari, 2012 (Tunis : Simpact). - 2 vol. (123, 187 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm
Dépôt légal 87-128 / 2012. - ISBN 978-9973-02-293-6 (Tome 1). - 978-9938-05-040-0 
(Tome 2)
Tunisie – 2010-2011(Révolution) -- Caricatures et dessins humoristiques

Cote : E-8-169728/ E-8-169729

745 Arts décoratifs

[164] Gargouri-Sethom, Samira
Les bijoux de Tunisie [Texte imprimé] / textes Samira Gargouri- Sethom ; conception et 
photographies de Jacques Pérez. - Tunis : Dunes éd., 2012 (Tunis : Simpact). - 166 p. : ill. couv. 
ill. en coul. ; 23 cm. – (Regard)
Dépôt légal 310 / 2012. - ISBN 978-9973-9799-1-9 (rel.)
Bijoux -- Tunisie -- Ouvrages illustrés

Cote : E-8-173712/ E-8-173713
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750 Peinture

[165] Lakhdar, Feryel (1965-....)
Couleur femme [Texte imprimé] / Feryel Lakhdar ; préf. Ali Louati. - Tunis : Mim éd., 2012 
(Tunis : Finzi). - 158 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Dépôt légal 311 / 2012. - ISBN 978-9973-736-10-9 ( rel.)
Lakhdar, Feryel (1965-....)- Peintre

Cote : E-Fol-6191/ E-Fol-6192

769 Estampes

[166] Ben Salah, Taoufik (1949-....)
La Tunisie millénaire [Texte imprimé] : une longue histoire et des timbres poste / Taoufik Ben 
Salah. - Tunis : Taoufik Ben Salah, 2012 (Tunis : Simpact). - 143 p. : ill. en coul., couv. ill. en 
coul. ; 24 cm
Dépôt légal 244 / 2012. - ISBN 978-9938-05-200-8 (br.) : 15 DT.
Philatélie -- Tunisie
Timbres-poste -- Tunisie -- Histoire

Cote : E-8-173132/ E-8-173133

780 Musique

[167] Louati, Ali (1947-....)
Musiques de Tunisie [Texte imprimé] / Ali Louati. - Tunis : Simpact, 2012. - 295 p. : ill. en 
coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Dépôt légal 316 / 2012. - ISBN 978-9973-36-031-1 (rel.)
Musique -- Histoire et critique -- Tunisie

Cote : E-Fol-6189/ E-Fol-6190

796 Sports

[168] Briouze, François
La fatalité du cercle [Texte imprimé] : stratégies et tactiques kendo pour un monde moderne / 
François Briouze. - Tunis : kuma no yama éd., 2012. - 175 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 195 / 2012. - ISBN 978-9938-855-00-5 (br.)
Kendo

Cote : E-8-173014/ E-8-173015

[169] Chérif, Mohamed Habib
Basket- ball évaluation [Texte imprimé] : les tests de terrain et de laboratoire / Mohamed Habib 
Cherif. - Tunis : Mohamed Habib Cherif, 2012 (Tunis : Fine art print). - 155 p. : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 194 / 2012. - ISBN 978-9938-05-136-0 (br.)
Basket-ball -- Règles

Cote : E-8-173016/ E-8-173017
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[170] Chérif, Mohamed Habib
Le préparateur physique en basket-ball [Texte imprimé] / Mohamed Habib Cherif. - Tunis : 
Mohamed Habib Cherif, 2012 (Tunis : Fine art print). - 2 vol. (166,133 p.) : ill. en coul., couv. 
ill. en coul. ; 21 cm
Vol. 1, FIBA-Afrique et la formation des préparateurs physiques en basket-ball «2012». - Vol. 
2, Programme de formation : module d’enseignement
Dépôt légal 198 / 2012. - ISBN 978-9938-05-134-6 (Tome 1) - 978-9938-05-135-3 (Tome 2)
Basket-ball -- Règles

Cote : E-8-173018/ E-8-173019

[171] Hachicha, Youssef Mokhtar
Le basket ball en Tunisie [Texte imprimé] : une vie... ma passion / Youssef Mokhtar Hachicha. 
- Tunis : Youssef Mokhtar Hachicha, 2012 (Tunis : Al-Asria). - 304 p. : ill. en coul., couv. ill. en 
coul. ; 21 cm
Dépôt légal 126 / 2012. - ISBN 978-9938-05-005-9 (br.) : 8 DT.
Basket-ball -- Tunisie

Cote : E-8-172704/ E-8-172705

[172] Ouni, Mohamed Al
Le centre de préformation et de formation des futurs joueurs professionnels de football [Texte 
imprimé] / Mohamed Al Ouni. - Tunis : Mohamed Al Ouni, 2012. (Tunis : JMS). - 202 p. : 
ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm
Dépôt légal 189 / 2012. - ISBN 978-9938-05-137-7 (br.)
Sports -- Organisation et administration
Joueurs de football -- Formation -- Tunisie

Cote : E-8-172920/ E-8-172921

[173] Riani, Hichem
L’année 2011 de la CAT [Texte imprimé] : le manuel officiel de la confédération 
africaine de tennis = the CAT year 2011 : the official yearbook of the confederation 
of african tennis / Hichem Riani. - Tunis : Hichem Riani, 2012 (Tunis : Simpact). - 
226 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Textes en français et en anglais
Dépôt légal 139 / 2012. - ISBN 978-9938-05-019-6 ( br.)
Confédération africaine de tennis -- Guides, manuels, etc.

Cote : E-8-172734/ E-8-172735

800 LITTERATURE ET RHETORIQUE
808.066 Littérature pour enfants et jeunesse
[174] Allani, Aida
La plume du révolutionnaire = الثائر  ; Ayda Allani ; trad. Nadia Ayadi / [Texte imprimé] ريشة 
ill. Anis Mahrsi. - Tunis : Céli éd., 2012 (Tunis ; La maghrébine). - 22-21 p. : ill. en coul., couv. 
ill. en coul. ; 28 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 235 / 2012. - ISBN 978-9938-846-02-7 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35907/ E-Br-35908

[175] Allaoua-Khemiri, Zineb
Qui a enlevé Tortuline ? [Texte imprimé] / Zineb Allaoua-Khemiri ; ill. Nour Bouzid. - Nabeul 
: éd. Bibliomed, 2012 (Tunis : Simpact). - 20 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm
Dépôt légal 55 / 2012. - ISBN 978-9973-064-06-6 (br. ) : 2.500 DT.

Cote : E-Br-35806/ E-Br-35807/ E-Br-35926/ E-Br-35927
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[176] Andersen, Hans Christian
Le coffre volant / d’après Andersen ; Ill. de Jamil El Wardi ; 
concept. Sinda Jegham. - 4éme éd.. - Sousse : Dar El Maaref, 
2012. - 24 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. –( Le plaisir de lire : un conte et des activités)
Dépôt légal 347 / 2012. - ISBN 9973-16-689-2 (br.) : 1.200 DT.

Cote : E-Br-35954/ E-Br-35955

[177] Ayachi, Slaheddine
Aïcha and the ogre [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; trad. par Christine Thabet ; ill. par 
Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. – 
(Saladin young readers)
Dépôt légal 67 / 2012. - ISBN 978-9973-083-02-9 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35812/ E-Br-35813

[178] Ayachi, Slaheddine
Aïcha et l’ogre [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; ill. par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 
2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Saladin jeunesse)
Dépôt légal 63 / 2012. - ISBN 978-9973-083-01-2 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35822/ E-Br-35823

[179] Ayachi, Slaheddine
The birthday present [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; trad. par Christine Thabet ; ill. 
par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. – 
(Saladin young readers)
Dépôt légal 52 / 2012. - ISBN 978-9973-083-10-4 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35840/ E-Br-35841

[180] Ayachi, Slaheddine
Le cadeau d’anniversaire [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; ill. par Elisabeth Alglave. - 
Tunis : Iris éd., 2011. - [25] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Saladin jeunesse)
Dépôt légal 58 / 2012. - ISBN 978-9973-083-08-1 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35832/ E-Br-35833

[181] Ayachi, Slaheddine
Dame Danfoussa the scarab has fallen into the river [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; 
trad. par Christine Thabet ; ill. par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - [28] p. : ill. en 
coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. – (Saladin young readers)
Dépôt légal 89 / 2012. - ISBN 978-9973-083-24-1 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35828/ E-Br-35829

[182] Ayachi, Slaheddine
Dame Danfoussa the scarab is in danger [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; trad. par 
Christine Thabet ; ill. par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. 
ill. en coul. ; 25 cm. – (Saladin young readers)
Dépôt légal 65 / 2012. - ISBN 978-9973-083-17-3 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35818/ E-Br-35819

[183] Ayachi, Slaheddine
Danfoussa dame scarabée est en danger [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; ill. par Elisabeth 
Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. – (Saladin jeunesse)
Dépôt légal 64 / 2012. - ISBN 978-9973-083-18-0 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35820/ E-Br-35821
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[184] Ayachi, Slaheddine
Danfoussa dame scarabée est tombée dans la rivière [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; ill. 
par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. 
– (Saladin jeunesse)
Dépôt légal 60 / 2012. - ISBN 978-9973-083-23-4 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35846/ E-Br-35847

[185] Ayachi, Slaheddine
Danfoussa demoiselle scarabée veut se marier [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; ill. par 
Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. – 
(Saladin jeunesse)
Dépôt légal 88 / 2012. - ISBN 978-9973-083-12-8 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35826/ E-Br-35827

[186] Ayachi, Slaheddine
An extraordinary story [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; trad. par Christine Thabet ; ill. 
par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. – 
(Saladin young readers)
Dépôt légal 68 / 2012. - ISBN 978-9973-083-36-4 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35816/ E-Br-35817

[187] Ayachi, Slaheddine
Une histoire pas ordinaire ! [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; ill. par Elisabeth Alglave. - 
Tunis : Iris éd., 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. – (Saladin jeunesse)
Dépôt légal 53 / 2012. - ISBN 978-9973-083-35-7 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35838/ E-Br-35839

[188] Ayachi, Slaheddine
J’ha et les 2 souris [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; ill. par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris 
éd., 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Saladin jeunesse)
Dépôt légal 54 / 2012. - ISBN 978-9973-083-20-3 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35850/ E-Br-35851

[189] Ayachi, Slaheddine
Little miss Danfoussa the scarab wants to get married [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; 
trad. par Christine Thabet ; ill. par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd. , 2011. - [28] p. : ill. en 
coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. 
Dépôt légal 61 / 2012. - ISBN 978-9973-083-14-2 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35844/ E-Br-35845

[190] Ayachi, Slaheddine
The ogre and the 7 daughters [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; trad. par Christine Thabet ;
ill. par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 
cm. – (Saladin young readers)
Dépôt légal 66 / 2012. - ISBN 978-9973-083-27-2 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35814/ E-Br-35815

[191] Ayachi, Slaheddine
L’ogre et les 7 filles [Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; ill. par Elisabeth Alglave. - Tunis : 
Iris éd. , 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. -(Saladin jeunesse)
Dépôt légal 87 / 2012. - ISBN 978-9973-083-26-5 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35824/ E-Br-35825
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[192] Ayachi, Slaheddine
Sissi la petite souris [Texte imprimé] : la plus belle de tout l’univers / Slaheddine Ayachi ; ill. 
par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - [28] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm
. – (Saladin jeunesse)
Dépôt légal 62 / 2012. - ISBN 978-9973-083-32-6 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35842/ E-Br-35843

[193] Ayachi, Slaheddine
Sissi the little mouse : the most beautiful in the entire universe 
[Texte imprimé] / Slaheddine Ayachi ; trad. par Christine 
Thabet ; ill. par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - [26] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. 
; 25 cm. - (Saladin young readers)
Dépôt légal 90 / 2012. - ISBN 978-9973-083-33-3 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35830/ E-Br-35831

[194] Bjaoui, Ali
Image de la vie d’un écolier [Texte imprimé] / Ali Bjaoui ; ill. Abdelmajid Ayed. - Tunis : Ali 
Bjaoui, 2012 (Tunis : impr. la victoire). - 32 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 378 / 2012. - ISBN 978-9938-05-138-1 (br.) : 2.950 DT.

Cote : E-Br-35970/ E-Br-35971

[195] Boufaied Mahmoud, Ahlem
Nadine et Patatouf au cirque [Texte imprimé] / Ahlem Mahmoud Boufaied ; ill. 
Moncef el Kateb. - Tunis : Celi éd., 2012. - 16 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Dépôt légal 234 / 2012. - ISBN 978-9938-846-00-3 (br.) : 3 DT

Cote : E-Br-35909/ E-Br-35910

[196] Boufaied Mahmoud, Ahlem
Nadine, Patatouf et les 4 saisons [Texte imprimé] / Ahlem Mahmoud Boufaied ; ill. 
Moncef el Kateb. - Tunis : Celi éd., 2012. - 16 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Dépôt légal 233 / 2012. - ISBN 978-9938-846-01-0 (br.) : 3 DT

Cote : E-Br-35911/ E-Br-35912

[197] Bussac, François G. (1946-....)
Le chat de Sidi Bou Said : comédie musicale et fantastique en quatre tableaux [Texte imprimé] /
François-G Bussac ; adapt. Dalenda Rhaïem. - Tunis : Arabesques, 2012. - 47 p. : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Arabesques jeunesse)
Dépôt légal 344 / 2012. - ISBN 978-9938-07-036-1 (br.) : 6 DT.

Cote : E-Br-35934/ E-Br-35935

[198] Bussac, François G. (1946-....)
La légende du Lousif : grand drame épique en quatre actes et un prologue [Texte imprimé] / 
François-G Bussac ; adapt. Dalenda Rhaïem. - Tunis : Arabesques, 2012. - 50 p. : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Arabesques jeunesse)
Dépôt légal 341 / 2012. - ISBN 978-9938-07-035-4 (br.) : 6 DT.

Cote : E-Br-35938/ E-Br-35939
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[199] Bussac, François G. (1946-....)
La petite souris aux trois maris : comédie musicale en quatre actes et un prologue [Texte 
imprimé] / François-G Bussac ; adapt. Dalenda Rhaïem. - Tunis : Arabesques, 2012. - 47 p. : ill. 
en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Arabesques jeunesse)
Dépôt légal 340 / 2012. - ISBN 978-9938-07-039-2 (br.) : 6 DT.

Cote : E-Br-35940/ E-Br-35941

[200] Bussac, François G. (1946-....)
Le vieil Olivier du lycée Carnot : comédie dramatique en une ouverture et cinq tableaux [Texte 
imprimé] / François-G Bussac ; adapt. Dalenda Rhaïem. - Tunis : Arabesques, 2012. - 45 p. : ill. 
en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 339 / 2012. - ISBN 978-9938-07-037-8 (br.) : 6 DT.

Cote : E-Br-35944/ E-Br-35945

[201] Caputo, Natha
Le frére cadet / d’après Natha Caputo ; Ill. de Jamil El Wardi. – 4ème éd.. - Sousse : Dar El 
Maaref, 2012. - 12 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Le plaisir de lire : un conte et 
des activités)
Dépôt légal 348 / 2012. - ISBN 9973-16-692-2 (br.) : 1 DT.

Cote : E-Br-35952/ E-Br-35953

[202] Carayon, Sabine
Gengis Khan [Texte imprimé] : l’enfance d’un roi / Sabine Carayon ; ill. Emilie Dedieu. - 
Tunis ; Mornant : Ed. des Samsara, 2012. - [48] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm. – 
(Rêves et jeunesse, ISSN 2106-0053)
Dépôt légal 191 / 2012. - ISBN 978-2-918245-27-8 (br.) : 12 DT.

Cote : E-Br-35903/ E-Br-35904

[203] Castillo, Frédéric (1971-....)
Des forges et des hommes [Texte imprimé] / Frédéric Castillo. - Tunis ; Mornant : Ed. des 
Samsara, 2012. – T.1 [48] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm (La plume et le vélin, ISSN 
2106-3349)
Dépôt légal 232 / 2012. - ISBN 978-2-918245-35-3 (br.) : 18 DT.

Cote : E-8-173126/ E-8-173127

[204] Chabbert, Ingrid
Sur un fil [Texte imprimé] / Ingrid Chabbert, Loren Bes. Tunis ; Mornant : Ed. des Samsara, 2012 
(Tunis : Simpact). - [30] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm. – (Rêves et jeunesse, ISSN2106-0053)
Dépôt légal 351 / 2012. - ISBN 978-2-918245-32-2 (br.) : 10 DT.

Cote : E-Br-35966/ E-Br-35967

[205] Le chat et le renard [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou
. - Sfax : Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – 
(Collection Lire et relire ; 3, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 34 / 2012. - ISBN 978-9973-40-291-2 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35752/ E-Br-35753
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[206] Collodi, Carlo
Pinokio / d’après Carlo Collodi ; Ill. de Jamil El Wardi. - 4éme 2d.. - Sousse : Dar El Maaref, 
2012. - 12 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Le plaisir de lire : un conte et des activités)
Dépôt légal 350 / 2012. - ISBN 9973-16-691-4 (br.) : 1 DT.

Cote : E-Br-35948/ E-Br-35949

[207] Les deux amis [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - Sfax : 
Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et relire ;
18, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 31 / 2012. - ISBN 978-9973-40-282-0 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35782/ E-Br-35783

[208] Foufou [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - Sfax : Donia éd., 
2011 (Sfax : impr. Nis). -  8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Lire et relire ; 17, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 42 / 2012. - ISBN 978-9973-40-289-9 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35780/ E-Br-35781

[209] Grimm, Jacob
Le loup et les sept chevreaux / d’après les frères Grimm ; adapt. De Jean Bosshard ; Ill. de Jamil 
El Wardi. - 4éme éd.. - Sousse : Dar El Maaref, 2012. - 16 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 
cm. – (Le plaisir de lire : un conte et des activités)
Dépôt légal 346 / 2012. - ISBN 9973-16-690-6 (br.) : 1 DT.

Cote : E-Br-35956/ E-Br-35957

[210] Grimm, Jacob
Les musiciens de Brème / d’après les frères Grimm ; Ill. de Jamil El Wardi ; adapt. Fayçal Knaz. 
- 2éme éd.. - Sousse : Dar El Maaref, 2012. - 16 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Le 
plaisir de lire : un conte et des activités)
Dépôt légal 349 / 2012. - ISBN 9973-16-915-0 (br.) : 1 DT.

Cote : E-Br-35950/ E-Br-35951

[211] Haddad, Slaheddine (1943-....)
La colère du peuple des fourmis [Texte imprimé] / Slaheddine Haddad ; ill. Hager Haddad. - 
Tunis : Arabesques, 2012. - 30 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ;21 cm. – (Arabesques jeunesse)
Dépôt légal 342 / 2012. - ISBN 978-9938-07-042-2 (br.) : 6 DT.

Cote : E-Br-35942/ E-Br-35943

[212] Huet-Gomez, Christelle
Isis et Osiris [Texte imprimé] / Christelle Huet-Gomez ; ill Emilie Dedieu. - Tunis ; Mornant : Ed. 
des Samsara, 2012. - [48] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm. - (Rêves et jeunesse, ISSN 2106-0053)
Dépôt légal 192 / 2012. - ISBN 978-2-918245-28-5 (br.) : 12 DT.

Cote : E-Br-35905/ E-Br-35906

[213] Huet-Gomez, Christelle
Kimati et la montagne aux esprits [Texte imprimé] / Christelle Huet- Gomez ; ill. Emilie 
Dedieu. – Tunis ; Mornant : Ed. des Samsara, 2012. - [48] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 
26 cm. – (Rêves et jeunesse, ISSN 2106-0053)
Dépôt légal 201 / 2012. - ISBN 978-2-918245-29-2 (br.) : 10 DT.

Cote : E-Br-35899/ E-Br-35900



p.46

Bibliographie Nationale de Tunisie -   2012 Sommaire

[214] Ichaoui, Noureddine
L’histoire de Charaté et Ratatout [Texte imprimé] : un conte pour tous / Noureddine Ichaoui. - 
Tunis : Noureddine Ichaoui, 2012 (Sfax : impr. Reliure d’art). - 70 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 164 / 2012. - ISBN 978-9938-05-006-6 (br.) : 3 DT.

Cote : E-8-172892/ E-8-172893

[215] Le jugement de la chèvre [Texte imprimé] / adapt. Ali Bjaoui ; ill. Abdelmajid Ayed. - 
Tunis : Ali Bjaoui, 2012 (Tunis : impr. la victoire). - 28 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 379 / 2012. - ISBN 978-9938-05-139-1 (br.) : 2.950 DT.

Cote : E-Br-35972/ E-Br-35973

[216] [Kalilah wa Dimnah. (anglais). Extrait. 2011]
The hoopoe and the elephant [Texte imprimé] / d’après une des fables de Kalîla et Dimna d’Ibn 
Al Muqaffa ; adapt. par Slaheddine Ayachi ; ill. par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd., 2011. - 
[25] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. -(Saladin young readers)
Dépôt légal 56 / 2012. - ISBN 978-9973-083-30-2 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35836/ E-Br-35837

[217] [Kalilah wa Dimnah. (français). Extrait. 2011]
La huppe et l’éléphant [Texte imprimé] / d’après une des fables de Kalîla et Dimna d’Ibn Al 
Muqaffa ; adapt. par Slaheddine Ayachi ; ill. par Elisabeth Alglave. - Tunis : Iris éd. , 2011. - [25] 
p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Saladin jeunesse)
Dépôt légal 57 / 2012. - ISBN 978-9973-083-29-6 (br.) : 9 DT.

Cote : E-Br-35834/ E-Br-35835

[218] Khiari, Samir
The modern monster [Texte imprimé] / Samir Khiari ; trad. Par Mohamed Ben Houria ; révisé 
par Christie Nielson Chaar ; ill. par Mounir Hedfi. - Tunis : Dar Néhil, 2012 (Tunis : impr. 
Iris). - 12 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. -(My environment library ; 3)
Dépôt légal 163 / 2012. - ISBN 978-9938-838-36-7 (br.)

Cote : E-Br-35879/ E-Br-35880

[219] Khiari, Samir
Ozone layer in danger [Texte imprimé] / Samir Khiari ; trad. Par Mohamed Ben Houria ; révisé 
par Christie Nielson Chaar ; ill. par Mounir Hedfi. - Tunis : Dar Néhil, 2012 (Tunis : impr. Iris). 
- 12 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. -( My environment library ; 8)
Dépôt légal 161 / 2012. - ISBN 978-9938-838-41-1 (br.)

Cote : E-Br-35881/ E-Br-35882

[220] Khiari, Samir
Smoking is harmful [Texte imprimé] / Samir Khiari ; trad. par Mohamed Ben Houria ; révisé 
par Christie Nielson Chaar ; ill. par Mounir Hedfi. - Tunis : Dar Néhil, 2012 (Tunis : impr. 
Iris). - 12 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (My environment library ; 5)
Dépôt légal 162 / 2012. - ISBN 978-9938-838-38-1 (br.) : 1.250 DT.

Cote : E-Br-35883/ E-Br-35884
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[221] Lamour-Crochet, Céline
Chathu sauvetage d’une tortue [Texte imprimé] / Céline Lamour- Crochet ; ill. Emilie Dedieu
. - Lyon Tunis : Ed. des Samsara, 2012 (Tunis : Simpact). - [30] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ;
26 cm. – (Rêves et jeunesse, 2106-0053)
Dépôt légal 353 / 2012. - ISBN 978-2-918245-31-5 (br.) : 10 DT.

Cote : E-Br-35964/ E-Br-35965

[222] Lamour-Crochet, Céline
Les jumeaux et la panthère noire [Texte imprimé] / Céline Lamour- Crochet ; ill. Emilie 
Dedieu. - Tunis : Ed. des Samsara, 2012 (Tunis : Simpact). - [30] p. : ill. en coul., couv. ill. en 
coul. ; 26 cm. – (Rêves et jeunesse, 2106-0053)
Dépôt légal 354 / 2012. - ISBN 978-2-918245-34-6 (br.) : 10 DT.

Cote : E-Br-35962/ E-Br-35963

[223] Le lion et le moustique [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. 
- Sfax : Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire 
et relire ; 13, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 45 / 2012. - ISBN 978-9973-40-296-7 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35772/ E-Br-35773

[224] Mère sacrifice [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - Sfax : 
Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et relire 
; 4, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 33 / 2012. - ISBN 978-9973-40-284-4 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35754/ E-Br-35755

[225] Une mouche orgueilleuse [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim 
Aloulou. - Sfax : Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 
21 cm. – (Lire et relire ; 5, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 43 / 2012. - ISBN 978-9973-40-278-3 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35756/ E-Br-35757

[226] La niche de Loulou [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - 
Sfax : Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et 
relire ; 7, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 32 / 2012. - ISBN 978-9973-40-293-6 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35760/ E-Br-35761

[227] Une noble action [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - 
Sfax : Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et 
relire ; 20, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 36 / 2012. - ISBN 978-9973-40-277-6 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35786/ E-Br-35787

[228] Les oeufs d’or [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - Sfax : Donia 
éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et relire ; 2, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 50 / 2012. - ISBN 978-9973-40-281-3 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35750/ E-Br-35751
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[229] L’oiseau et l’éléphant [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. 
- Sfax : Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire 
et relire ; 11, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 48 / 2012. - ISBN 978-9973-40-290-5 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35768/ E-Br-35769

[230] Perrault, Charles
La belle au bois dormant / d’après Charles Perrault ; Ill. de Jamil El Wardi. – 4ème éd.. - Sousse 
: Dar El Maaref, 2012. - 24 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Le plaisir de lire : un 
conte et des activités)
Dépôt légal 345 / 2012. - ISBN 9973-16-686-8 (br.) : 1.200 DT.

Cote : E-Br-35958/ E-Br-35959

[231] Le petit oiseau [Texte imprimé] /adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - Sfax : 
Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et relire 
; 8, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 47 / 2012. - ISBN 978-9973-40-288-2 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35762/ E-Br-35763

[232] La petite maison [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - Sfax 
: Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et relire 
; 1, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 39 / 2012. - ISBN 978-9973-40-295-0 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35748/ E-Br-35749

[233] Le peuple a crié = the people shouted their rage [Texte imprimé] / coordination 
françois-G Bussac ; préf. Slaheddine Haddad. - Tunis : Arabesques, 2012. - 50 p. : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Arabesques jeunesse)
Dépôt légal 343 / 2012. - ISBN 978-9938-07-038-5 (br.) : 6 DT.

Cote : E-Br-35938/ E-Br-35939

[234] Le piège [Texte imprimé] /adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - Sfax : Donia 
éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Lire et relire ; 16, 
ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 38 / 2012. - ISBN 978-9973-40-286-8 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35779/ E-Br-35780

[235] Pineau, Léon
Chez les corneilles / d’après Léon Pineau ; adapt. Selma Lagerlof ; Ill. de Jamil El Wardi. - 4éme 
éd.. - Sousse : Dar El Maaref, 2012. - 24 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Le plaisir 
de lire : un conte et des activités)
Dépôt légal 352 / 2012. - ISBN 9973-16-693-0 (br.) : 1.200 DT.

Cote : E-Br-35946/ E-Br-35947

[236] La poule de Mouna [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - 
Sfax : Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et 
relire ; 6, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 40 / 2012. - ISBN 978-9973-40-294-3 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35758/ E-Br-35759
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[237] Rossignol-Ben Hamed, Nicole
Aventure géométrique [Texte imprimé] / Nicole Rossignol-Ben Hamed. - Tunis ; Mornant  : 
Ed. des Samsara, 2012. - 33 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 17 / 2012. - ISBN 978-2-9918245-25-4 (br.) : 10 DT.

Cote : E-Br-35798/ E-Br-35799

[238] Un serpent dans la margelle [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; 
trad. Abdelkrim Aloulou. - Sfax : Donia éd., 2011(Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; 
ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et relire ; 19, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 35 / 2012. - ISBN 978-9973-40-283-7 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35784/ E-Br-35785

[239] Snitselaar, Nicole
Les pêcheurs de brouillard [Texte imprimé] / Nicole Snitselaar ; ill. Emilie Dedieu. – Tunis ; Mornant : 
Ed. des Samsara, 2012. - [60] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm. - (Rêves et jeunesse, 2106-0053)
Dépôt légal 202 / 2012. - ISBN 978-2-918245-30-8 (br.) : 12 DT.

Cote : E-Br-35901/ E-Br-35902

[240] Des souris solidaires [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou
. - Sfax : Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – 
(Collection Lire et relire ; 10, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 41 / 2012. - ISBN 978-9973-40-292-9 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35766/ E-Br-35767

[241] Le vieil enfant [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - Sfax : 
Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et relire ;
15, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 44 / 2012. - ISBN 978-9973-40-287-5 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35776/ E-Br-35777

[242] Le vieux et le singe [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - 
Sfax : Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et 
relire ; 9, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 46 / 2012. - ISBN 978-9973-40-285-1 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35764/ E-Br-35765

[243] Yakdane, le chasseur chassé [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim 
Aloulou. - Sfax : Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 
cm. – (Lire et relire ; 14, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 49 / 2012. - ISBN 978-9973-40-280-6 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35774/ E-Br-35775

[244] Yakdane, le juge [Texte imprimé] / adapt. Hédi Fourati ; trad. Abdelkrim Aloulou. - Sfax :
Donia éd., 2011 (Sfax : impr. Nis). - 8 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Lire et relire ;
12, ISSN 0330-3446)
Dépôt légal 37 / 2012. - ISBN 978-9973-40-279-0 (br.) : 0.400 DT.

Cote : E-Br-35770/ E-Br-35771
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[245] Zribi, Mehrez
Le rat qui était roi de tounissabad [Texte imprimé] / Mehrez Zribi ; ill. Noha Habaieb. - Tunis :
Mehrez Zribi, 2012 (Tunis : Simpact). - 43 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 355 / 2012. - ISBN 978-9973-02-784-9 (br.) : 8 DT.

Cote : E-Br-35960/ E-Br-35961

808.1 Poésie
[246] Amri, Sadok
Survival Moods [Texte imprimé] : poems / Sadok Amri. - Tunis : Mediacom, 2012. - 94 p. : 
couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 243 / 2012. - ISBN 978-9938-807-53-0 (br.)

Cote : E-8-173134/ E-8-173135

[247] Benyoussef, Hédi
Révo. po. [Texte imprimé] / Hédi Benyoussef. - Tunis : Atlas éd., 2012. - 75 p. : couv. ill. en 
coul. ; 21 cm
Dépôt légal 121 / 2012. - ISBN 978-9973-47-109-3 (br.) : 6 DT.

Cote : E-8-172625/ E-8-172626

[248] Chebil, Hachemi
Mots et maux [Texte imprimé] / Hachemi Chebil. - Tunis : Hachemi Chebil, 2012. - 48 p. : 
couv. ill. en coul. ; 20 cm
Dépôt légal 312 / 2012. - ISBN 978-9973-05-379-1 (br.)

Cote : E-Br-35932/ E-Br-35933

[249] El-Mokh, Jalel el
Vox populi... [Texte imprimé] : anthologie de la révolution tunisienne : poèmes / Jalel El Mokh ; préf. 
Hechmi Khalladi. - Tunis : Jalel El Mokh, 2012 (Tunis : Artypo). - 151 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 254 / 2012. - ISBN 978-9938-05-203-9 (br.) : 10 DT.

Cote : E-8-173154/ E-8-173155

[250] Gasmi, Mohamed Sghaier
Dessine-moi un nouveau monde ! [Texte imprimé] : poésie / Mohamed Sghaier Gasmi. - Tunis 
:
Mohamed Sghaier Gasmi, 2012 (Sfax : impr. Reliure d’art). - 96 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 151 / 2012. - ISBN 978-9973-02-990-4 (br.) : 7 DT.

Cote : E-8-172864/ E-8-172865

[251] Gharbi, Neila
Ce que la mer m’a dit [Texte imprimé] = البحر حدثني  : Neila Gharbi. - Tunis / هكذا 
Neila Gharbi, 2012 (Tunis : impr. El-Asria). - 76 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 382 / 2012. - ISBN 978-9938-05-361-6 (br.) : 10 DT.

Cote : E-8-173831/ E-8-173832

[252] Goulli, Sémira el
La lumière de l’eau [Texte imprimé] / Sémira El Goulli. - Tunis : Sémira El Goulli, 2012 (Tunis 
: Sotepa graphic). - 71 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 75 / 2012. - ISBN 978-9973-02-947-8 (br.) : 15 DT.

Cote : E-8-172609/ E-8-172610
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[253] Khatib, Anne Marie El
Soudainement renaitre [Texte imprimé] : poèmes / Anne Marie El 
Khatib. - Tunis : Mediacom, 2011. - 95 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 21 / 2012. - ISBN 978-9938-807-50-9 (br.) : 10 DT.

Cote : E-8-172456/ E-8-172457

[254] Khelifa, Salah (1943-....)
10000 vers Léonins (x) [Texte imprimé] / Salah Khelifa. - Monastir : Barcide éd., 2012 
(Monastir : impr. Bourak). - 558 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 199 / 2012. - ISBN 978-9973-060-46-4 (br.) : 24 DT

Cote : E-8-173022/ E-8-173023

[255] Khelifa, Salah (1943-....)
Ces misérables du Panthéon [Texte imprimé] / Salah Khelifa. - Monastir : 
Barcide éd., 2012 (Monastir : impr. Bourak). - 203 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Remaniements des poèmes les plus célèbres des 33 plus grands poètes de France et de Navarre
Dépôt légal 143 / 2012. - ISBN 978-9973-060-55-6 (br.) : 12 DT

Cote : E-8-172882/ E-8-172883

[256] Khelifa, Salah (1943-....)
Chants de barde [Texte imprimé] : poèmes / Salah Khelifa. - Monastir : Barcide éd., 2012 
(Monastir : impr. Bourak). - 164 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 144 / 2012. - ISBN 978-9973-060-56-3 (br.) : 12 DT

Cote : E-8-172874/ E-8-172875

[257] Khelifa, Salah (1943-....)
Chants de cadige [Texte imprimé] : poèmes / Salah Khelifa. - Monastir : Barcide éd., 2012 
(Monastir : impr. Bourak). - 164 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 146 / 2012. - ISBN 978-9973-060-54-9 (br.) : 12 DT

Cote : E-8-172876/ E-8-172877

[258] Khelifa, Salah (1943-....)
Chants profonds [Texte imprimé] : poèmes / Salah Khelifa. - Monastir : Barcide éd., 2012 
(Monastir : impr. Bourak). - 163 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 145 / 2012. - ISBN 978-9973-060-57-0 (br.) : 12 DT

Cote : E-8-172878/ E-8-172879

[259] Khelifa, Salah (1943-....)
Poésie éparse [Texte imprimé] / Salah Khelifa. - Monastir : Barcide éd., 2012 (Monastir : impr. 
Bourak). - 173 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 142 / 2012. - ISBN 978-9973-060-58-7 (br.) : 12 DT

Cote : E-8-172880/ E-8-172881

[260] LYCEE GUSTAVE FLAUBERT LA MARSA (Tunis)
Révolutions [Texte imprimé] : poèmes et nouvelles / Lycée Gustave Flaubert la Marsa. - Tunis 
: Arabesques, 2012 (Tunis : La maghrébine). - 103 p. ; 21 cm
Dépôt légal 193 / 2012. - ISBN 978-9938-07-020-0 (br.)

Cote : E-8-173020/ E-8-173021
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[261] Mesona, Jean-Baptiste
Violentes espérances [Texte imprimé] / Jean-Baptiste Mesona. - Tunis : Mediacom, 2012. - 102 
p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Dépôt légal 236 / 2012. - ISBN 978-9938-807-54-7 (br.) : 10 DT.

Cote : E-12-27407/ E-12-27408

[262] Mestiri, Saloua
D’une rive... l’autre [Texte imprimé] / Saloua Mestiri. - Tunis : Saloua Mestiri, 2012. - 186 p. : 
couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 174 / 2012. - ISBN 978-9938-05-119-3 (br.)

Cote : E-8-172918/ E-8-172919

[263] Othmani, Abdellatif
23 octobre 2011 [Texte imprimé] / Abdellatif Othmani. - Tunis : Abdellatif Othmani, 2011 
(Tunis : Fine art print). - 31 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm
Dépôt légal 120 / 2012. - ISBN 978-9938-05-004-2 (br.) : 7.500 DT.

Cote : E-Br-35808/ E-Br-35809

[264] Sassi, Ibtissem
Le temps d’un rêve [Texte imprimé] : poésie / Ibtissem Sassi. - Tunis : Ibtissem Sassi, 2012 
(Sfax : impr. Reliure d’art). - 66 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 141 / 2012. - ISBN 978-9938-05-007-3 (br.) : 8 DT.

Cote : E-8-172890/ E-8-172891

[265] Sfar, Sihem
Rayons de soleil [Texte imprimé] / Sihem Sfar. - Monastir : Bourak éd., 2012.- 76 p. : couv. ill. 
en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 72 / 2012. - ISBN 978-9938-857-03-0 (br.) : 4 DT.

Cote : E-8-172653/ E-8-172654

[266] Trabelsi, Bechir
Au creux de la vague [Texte imprimé] : poésie / Bechir Trabelsi. - Tunis : Bechir Trabelsi, 2012 
(Tunis : impr. Riahi). - 103 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 381 / 2012. - ISBN 978-9938-05-377-7 (br.) : 7 DT.

Cote : E-8-173833/ E-8-173834

808.3 Fiction

[267] Abassi, Ali Toumi
Le vent se lève en janvier [Texte imprimé] : roman de la révolution tunisienne / Ali Toumi 
Abassi. - Tunis : Sahar éd. ; Lausanne : Editions d’en bas, 2012. - 212 p. : couv. ill. en coul. ;
22 cm
Dépôt légal 96 / 2012. - ISBN 978-9973-28-352-8 (Sahar éd.) : 12 DT. 978-2-8290-0429-2 
(Edition d’en bas)

Cote : E-8-172613/ E-8-172614

[268] Abdelgelil, Rachid
Le glaive et la balance [Texte imprimé] : roman / Rachid Abdelgelil. - Tunis : Rachid Abdelgelil, 
2012. - 111 p. : couv. ill. en coul. ; 16 cm
Dépôt légal 140 / 2012. - ISBN (br.) : 20 DT.

Cote : E-12-27311/ E-12-27312



p.53

Bibliographie Nationale de Tunisie -   2012 Sommaire

[269] Alauzen, Erich
Double noeud [Texte imprimé] / Erich Alauzen. - Tunis : Agrakal éd., 2012 (Tunis : La 
maghrébine). - Vol.1 (444 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm
Tome 1, les meurtres de Brandys Bay
Dépôt légal 384 / 2012. - ISBN 978-9938-9530-0-8 (br.)

Cote : E-8-173821/ E-8-173822

[270] Belhaj Yahia, Emna
Jeux de rubans [Texte imprimé] : roman / Emna Belhaj Yahia. - 2ème éd.. - 
Tunis : Ed. Elyzad, 2012 (Tunis : Simpact). - 211 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 215 / 2012. - ISBN 978-9973-58-041-2 (br.) : 15 DT.

Cote : E-8-173058/ E-8-173059

[271] Ben Hamouda, Med Ridha
Zitoyen ! [Texte imprimé] : ou la génération nomade / Med Ridha Ben Hamouda ; présenté par 
Kamel Gaha. - Tunis : Sud éd., 2012 (Tunis : Finzi). - 466 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm
Prix littéraires « le Comar», prix premier roman
Dépôt légal 222 / 2012. - ISBN 978-9938-01-059-6 (br.) : 15 DT.

Cote : E-12-27360/ E-12-27361

[272] Bessis, Sophie
Dedans, dehors [Texte imprimé] / Sophie Bessis. - 2ème éd.. - Tunis : Ed. Elyzad, 2012 (Tunis 
: Simpact). - 136 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm. – (Eclats de vie)
Dépôt légal 208 / 2012. - ISBN 978-9973-58-028-3 (br.) : 10 DT.

Cote : E-12-27366/ E-12-27367

[273] Bouamoud, Mohamed
La profanation [Texte imprimé] : roman / Mohamed Bouamoud ; préf. M’hamed Hassine 
Fantar. - Tunis : Dar al Maha, 2Adapt. (Tunis : Sotepa graphic). - 139 p. ; 21 cm
Dépôt légal 119 / 2012. - ISBN 978-9938-822-08-3 (br.) : 12 DT.

Cote : E-8-172599/ E-8-172600

[274] Brouri, Fethia
Faits divers [Texte imprimé] : (recueil de nouvelles) / Fethia Brouri. - Tunis : Fethia Brouri, 
2012 (Tunis : impr. Stopa graphic). - 64 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 240 / 2012. - ISBN 978-9938-05-109-4 (br.) : 7 DT.

Cote : E-8-173138/ E-8-173139

[275] Fékih, Driss
Demain chanteront les oiseaux [Texte imprimé] : roman / Driss Fekih. - Tunis : 
Driss Fekih, 2012 (Teboulba : Impr. Kammoun). - 205 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 158 / 2012. - ISBN 978-9973-02-781-8 (br.) : 12 DT.

Cote : E-8-172858/ E-8-172859
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[276] Filali, Azza
Ouatann [Texte imprimé] : roman / Azza Filali. - Tunis : Ed. Elyzad, 2012 (Tunis : impr. 
Simpact). - 391 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 123 / 2012. - ISBN 978-9973-58-045-0 (br.) : 15 DT.

Cote : E-8-172621/ E-8-172622

[277] Ghanouchi, Jamel
L’étrange aventure du Habib [Texte imprimé] : roman / Jamel Ghanouchi. - Tunis : Mediacom, 
2012. - 240 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm
Dépôt légal 331 / 2012. - ISBN 978-9938-807-56-1 (br.) : 12 DT.

Cote : E-12-27617/ E-12-27618

[278] Gharbi, Salah El
La troisième fille [Texte imprimé] : roman / Salah El Gharbi. - Tunis : Arabesques, 2011 (Tunis :
La maghrébine). - 127 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 20 / 2012. - ISBN 978-9938-801-85-9 (br.) : 8 DT

Cote : E-8-172446/ E-8-172447

[279] Hamadi, Mabrouk Mansour (1946-....)
Gratitude [Texte imprimé] : el Guettar... France !!! : roman illustré / Mabrouk Mansour 
Hamadi. - Tunis : Mabrouk Mansour Hamadi, 2012. - 160 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 
21 cm
Dépôt légal 76 / 2012. - ISBN 978-9973-02-948-5 (br.) : 10 DT.

Cote : E-8-172605/ E-8-172606

[280] Hamdi, Mongi
La grande tornade [Texte imprimé] : roman / Mongi Hamdi. - Tunis : Mediacom, 2012. - 167 
p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 242 / 2012. - ISBN 978-9938-807-52-3 (br.) : 10 DT.

Cote : E-8-173130/ E-8-173131

[281] Hamdi, Mongi
Lève la tête [Texte imprimé] : roman / Mongi Hamdi. - Tunis : Mediacom, 2012. - 142 p. : 
couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 18 / 2012. - ISBN 978-9938-807-49-3 (br.) : 10 DT.

Cote : E-8-172440/ E-8-172441

[282] Hamli, Mohsen
The scared furrow [Texte imprimé] / Mohsen Hamli. - Tunis : Mohsen Hamli, 2012 (Tunis : 
impr. JMS). - 110 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Dépôt légal 304 / 2012. - ISBN 978-9973-05-234-3 (br.) : 10 DT.

Cote : E-12-27587/ E-12-27588

[283] Labidi, Hamadi
Le partir [Texte imprimé] : roman / Hamadi Labidi. - Nabeul : éd. Bibliomed, 2012 (Tunis : 
Artypo). - 163 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Dépôt légal 305 / 2012. - ISBN 978-9973-064-7-3 (br.) : 8 DT.

Cote : E-12-27589/ E-12-27590
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[284] Mestiri, Samir
Dégage (notes d’un homme étonné) [Texte imprimé] : roman / Samir Mestiri. - Monastir : 
Thakafia éd., 2012. - 295 p. ; 19 cm
Dépôt légal 264 / 2012. - ISBN 978-9938-10-011-2 (br.) : 14 DT.

Cote : E-12-27585/ E-12-27586

[285] Mestiri, Samir
Seuils... [Texte imprimé] : essai d’auto-fiction / Samir Mestiri. - Monastir : Bourak éd., 2012. 
- 378 p. ; 20 cm
Dépôt légal 78 / 2012. - ISBN 978-9938-857-07-8 (br.) : 14 DT.

Cote : E-12-27197/ E-12-27198

[286] M’henni, Mansour
La nuit des mille nuits ou le roi des pendus [Texte imprimé] : roman / Mansour M’henni. - 
Tunis : Berg éd., 2012 (Tunis : Simpact). - 200 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Dépôt légal 8 / 2012. - ISBN 978-9938-9503-7-3 (br.) : 14.800 DT.

Cote : E-12-26674/ E-12-26675

[287] Mlaïki Abdeljaouad, Leyla
Lucha [Texte imprimé] : roman / Leyla Mlaïki Abdeljaouad. - Tunis : Arabesques, 2012. - 205 
p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 267 / 2012. - ISBN 978-9938-07-008-8 (br.) : 10 DT.

Cote : E-8-173526/ E-8-173527

[288]Ouled Kesmi (pseud.)
Le mur des souvenirs [Texte imprimé] / Ouled Kesmi. - Tunis : Arabesques, 2011 (Tunis : la 
Maghrébine). - 120 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 22 / 2012. - ISBN 978-9938-801-95-8 (br.) : 8 DT.

Cote : E-8-172452/ E-8-172453

[289] Oumhani, Cécile
L’atelier des Strésor [Texte imprimé] : roman / Cécile Oumhani. - Tunis : Ed. Elyzad, 2012 
(Tunis : Impr. Simpact). - 124 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm. - (Collection Eclats de vie)
Dépôt légal 252 / 2012. - ISBN 978-9973-58-043-6 (br.) : 12.900 DT

Cote : E-8-173160/ E-8-173161

[290] Oumhani, Cécile
Le café d’Yllka [Texte imprimé] / Cécile Oumhani. - 2ème éd.. - Tunis : Ed. Elyzad, 2012 
(Tunis : Impr. Simpact). - 124 p. : couv. ill. en coul. ; 19 cm. - (Eclats de vie)
Dépôt légal 216 / 2012. - ISBN 978-9973-58-014-6 (br.) : 12 DT

Cote : E-12-27364/ E-12-27365

[291] Oumhani, Cécile
Une odeur de Henné : roman [Texte imprimé] / Cécile Oumhani. -Tunis : Ed. Elyzad, 2012 
(Tunis : Simpact). - 236 p. : couv. ill. en coul. ; 17 cm
Dépôt légal 97 / 2012. - ISBN 978-9973-58-037-5 ( br.)

Cote : E-12-27143/ E-12-27144
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[292] Sassi, Jomâa
L’aigle-amour de Florem Planet : roman [Texte imprimé] / Jomâa Sassi. - Tunis : Jomâa Sassi, 
2011 (Tunis : Fine art print). - 112 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 1 / 2012. - ISBN 978-9973-02-516-6 (br.) : 10 DT.

Cote : E-8-171238/ E-8-171239

[293] Soliman, Walid (1975-....)
La dernière heure d’Einstein (suivi de) une enfance parmi les livres [Texte imprimé] : nouvelles /
Walid Soliman ; trad. de l’arabe par Aymen Hacen. - Tunis : éd. Walidoff, 2012. - 116 p. : couv. 
ill. en coul. ; 20 cm
Titre en arabe : ساعة اينشتاين األخيرة
Dépôt légal 122 / 2012. - ISBN 978-9938-811-10-0 (br.)

Cote : E-12-27141/ E-12-27142

[294] Turki, Mohamed Baligh (1976-....)
Etre et mal-être [Texte imprimé] / Muhammad Baligh Turki. - Tunis : Muhammad Baligh 
Turki, 2012 (Tunis : Asria). - 80 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 129 / 2012. - ISBN 978-9973-02-892-1 (br.)

Cote : E-8-172719/ E-8-172720

[295] Weslati, Slah
Grippe «B» dans la ville [Texte imprimé] : âmes sensibles, s’abstenir : roman / Slah Weslati
. - Tunis : Slah Weslati, 2012. - 89 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 130 / 2012. - ISBN 978-9973-02-940-9 ( br.)

Cote : E-8-172723/ E-8-172724

808.4 Essais littéraires et écrits divers

[296] Hachemi, Frida
Parcours d’une vie [Texte imprimé] / Frida Hachemi. - Tunis : Frida Hachemi, 2012. - 189 p. : 
couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 113 / 2012. - ISBN 978-9973-02-963-8 (br.) : 8 DT.

Cote : E-8-172595/ E-8-172596

[297] Hasni, Mohamed
Témoin accidentel d’une révolte inespérée [Texte imprimé] / Mohamed Hasni. - Tunis : Berg 
éd., 2012 (Tunis : Simpact). - 101 p. : couv. ill. en coul. ; 17 cm
Dépôt légal 124 / 2012. - ISBN 978-9938-9503-6-6 (br.) : 7.200 DT.
Tunisie -- 2010-2011 (Révolution) -- Récits personnels

Cote : E-12-26530/ E-12-26531

[298] Loriol, Romain (1985-....)
Médina [Texte imprimé] / Romain Loriol ; préf. Slaheddine Haddad. - Tunis : Arabesques, 
2012 (Tunis : La maghrébine). - 50 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 93 / 2012. - ISBN 978-9938-07-001-9 (br.) : 10 DT.
Médinas -- Tunisie -- Tunis (Tunisie)

Cote : E-Br-35810/ E-Br-35811
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[299] Moorings cultural review [Texte imprimé] : a collection of poetry, fiction, and non-
fiction /éd. par Imen Yacoubi, Moulay Driss El Maarouf, Abdelkader Hammouchi. - Tunis : 
Imen Yacoubi, 2011 (Tunis : Artypo). - 146 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 103 / 2012. - ISBN 978-9973-02-891-4 (br.) : 7 DT.

Cote : E-8-172601/ E-8-172602

[300] Mostfa, Ibticem
Chatoyances et paroles de soie = لوجابلوجا [Texte imprimé] : avec 40 miniatures de l’auteure / 
Ibticem Mostfa. - Tunis : Cartaginoiseries, 2012 (Tunis : Simpact). - 149 p. : ill. en coul., couv. 
ill. en coul. ; 21 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 200 / 2012. - ISBN 978-9973-704-21-4 (br.) : 30 DT.

Cote : E-8-173008/ E-8-173009

[301] Ouakaoui, Driss
Immigré nourri de ses rêves [Texte imprimé] / Driss Ouakaoui. - Tunis : Latrach éd., 2011 
(Tunis : la Maghrébine). - 105 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 134 / 2012. - ISBN 978-9938-858-05-1 (br.) : 6 DT.

Cote : E-8-172717/ E-8-172718

[302] Rêves d’hiver au petit matin [Texte imprimé] : les printemps arabes vus par 50 écrivains 
et dessinateurs / textes inédits et dessins recueillis par Bernard Magnier. - Tunis : Ed. Elyzad, 
2012 (Tunis : Finzi). - 103 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 287 / 2012. - ISBN 978-9973-58-047-4 (br.) : 10 DT.
Printemps arabes (2010-....)

Cote : E-8-173520/ E-8-173521

808.7 Satire et humour

[303] Beldi, Skander
Flask [Texte imprimé] / Skander Beldi ; préf. Radhia Nasraoui. - Tunis : Skander Beldi, 2012 
(Tunis : Simpact). - 89 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Dépôt légal 377 / 2012. - ISBN 978-9938-05-409-5 ( br.)
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)

Cote : E-8-173827/ E-8-173828

809 Histoire et critique littéraire

[304] Ben Aissa, Béchir
Les inflexions mystiques de la poésie agnostique de Jean Tardieu [Texte imprimé]/ Bechir Ben 
Aissa. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2012. - 280 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 271-277
Dépôt légal 292 / 2012. - ISBN 978-9973-37-725-8 (br.) : 15 DT.
Tardieu, Jean (1903-1995) -- Critique et interprétation

Cote : E-8-173568/ E-8-173569
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[305] Ben Beya, Abdennebi
Displacing (dis-) articulations [Texte imprimé] : monstrous disruptions, trauma, 
abreactions in colonial and recent minor writings / Abdennebi Ben Beya. - Tunis : 
Faculté des sciences humaines et sociales, 2012. - Ill. p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 415-440
Dépôt légal 116 / 2012. - ISBN 978-9973-069-31-3 (br.)
Littérature anglaise -- Histoire et critique

Cote : E-8-172627/ E-8-172628

[306] Chaouch, Zoubeir
L’écriture de l’essai chez Camus [Texte imprimé] / Zoubeir Chaouch. - Sousse : Faculté des 
lettres et des sciences humaines, 2012 (Ben Arous ; impr. Officielle). - 314 p. : couv. ill. en coul. ; 
24 cm
Dépôt légal 197 / 2012. - ISBN 978-9973-962-32-4 (br.)
Camus, Albert (1913-1960) -- Critique et interprétation

Cote : E-8-173010/ E-8-173011

[307] Guirat, Mounir
«Being» and «becoming» in contemporary diasporic fiction [Texte imprimé] : Bharati 
Mukherjee’s jasmine and Monica Ali’s Brick Lane / Mounir Guirat. - Tunis : Mounir Guirat, 
2012 (Sfax : impr. Reliure d’art). - 179 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 3 / 2012. - ISBN 978-9973-02-742-9 (br.) : 12 DT.
Ali, Monica (1967-....). Brick Lane -- Critique et interprétation
Mukherjee, Bharati (1940-....). Jasmine -- Critique et interprétation

Cote : E-8-172426/ E-8-172427

[308] L’illusion taxinomique [Texte imprimé] : actes du colloque de l’ISSH de Tunis, l’Unité 
de recherche « poétique théorique et pratique» / textes réunis par Pierre-Yves Dufeu, Slah 
Oueslati ; présentés par Kameleddine Gaha. - Tunis : Media graphic, 2012 (Tunis : Sotepa 
graphic). - 198 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 165 / 2012. - ISBN 978-9973-967-10-7 (br.)
Illusion (littérature) -- Congrès

Cote : E-8-172862/ E-8-172863

[309] Images et usages [Texte imprimé] : codes, fonctions, interprétations : actes du colloque 
international organisé à Tunis du 6 au 8 mars 2008 / organisé par le Département de français de 
l’Institut supérieur des sciences humaines de Tunis ; comité d’organisation Hayet Ben Charrada, 
Othman Ben Taleb, Mohamed Khamassi... [et al.]. - Tunis : [Institut supérieur des sciences 
humaines], 2012 (Ben Arous : impr. Officielle). - 369 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 138 / 2012. – (br.)
Art et littérature -- Congrès
Imagerie (technique) -- Congrès

Cote : E-8-172702/ E-8-172703



p.59

Bibliographie Nationale de Tunisie -   2012 Sommaire

[310] Mouakhar Kallel, Monia
Flaubert et Sand [Texte imprimé] : le roman d’une correspondance / Monia Mouakhar Kallel. 
-Tunis : Centre de publication universitaire : Jugurtha international, 2012 (Tunis : Orbis). - 244 
p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 237-244
Dépôt légal 106 / 2012. - ISBN 978-9973-37-700-5 (CPU) : 15 DT. 978-9973-893-19-2 
( Jugurtha international)
Flaubert, Gustave (1821-1880) -- critique et interprétation
Sand, George (1804-1876) -- Critique et interprétation

Cote : E-8-172589/ E-8-172590

[311] Ouali, Thabette
Humanisme et engagement [Texte imprimé] : la première guerre mondiale dans les 
croix de boix de Roland Dorgeles / Thabette Ouali. - Tunis : Nirvana : Faculté des 
sciences humaines et sociales, 2012 (Tunis : Top printing). - 598 p. : couv. ill. en coul. ; 
21 cm. – (Lumières)
Bibliogr. p. 573-598
Dépôt légal 358 / 2012. - ISBN 978-9973-855-52-7 (br.) : 12 DT.
Dorgelès, Roland (1885-1973). Les croix de bois -- Critique et interprétation

Cote : E-8-173817/ E-8-173818

[312] Ouanada, Halima
La femme chez Voltaire [Texte imprimé] : dans les tragédies à sujets antiques / Halima 
Ouanada. - Tunis : Arabesques, 2011. - 421 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 391-421
Dépôt légal 24 / 2012. - ISBN 978-9973-07-003-3 (br.) : 20 DT.
Voltaire (1694-1778) -- Critique et interprétation
Femmes -- Dans la littérature

Cote : E-8-172430/ E-8-172431

820 Littérature anglaise
[313] Hamli, Mohsen
Introduction to english literature [Texte imprimé] : a coursebook for students of english / 
Mohsen Hamli. - Tunis : Mohsen Hamli, 2012 (Tunis : JMS). - 2 Vol. (149, 98 p.) : couv. ill. en 
coul. ; 21 cm Vol. 1, Introduction to poetry, introduction to drama, short story, survey of english 
literature, 149 p. - Vol. 2, Modern english poetry, drama (shakespeare’s Julius Caesar), novel 
(Orwell’s animal farm), literary criticism, 98 p.
Dépôt légal 306 / 2012. - ISBN 978-9938-05-232-9 (Tome 1). - 978-9938-05-233-6 (Tome 2)
Littérature anglaise -- Etude et enseignement (supérieur)

Cote : E-8-173572/ E-8-173573

840 Littérature française
[314] Les supports de la mémoire dans les littératures française et d’expression française 
contemporaines [Texte imprimé] : [actes du colloque] / sous. la dir. de Emna Beltaief, Senda 
Jlidi-Souabni. - Tunis : Faculté des sciences humaines et sociales, 2012 (Tunis : Arts et couleurs)
. - 204 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm
Dépôt légal 357 / 2012. - ISBN 978-9973-069-35-1 (br.)
Littérature française -- Histoire et critique -- Congrès

Cote : E-8-173809/ E-8-173810
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900 GEOGRAPHIE ET HISTOIRE
909 Histoire du monde

[315] Daghfous, Radhi (1948-....)
Recherches relatives à l’histoire du monde musulman à l’époque médiévale [Texte imprimé] / 
Radhi Daghfous. - Tunis : Wassiti éd., 2012 (Tunis : La maghrébine). - 266 p. ; 24 cm. – (Ibraaz 
perspectives)
Dépôt légal 271 / 2012. - ISBN 978-9938-840-03-2 (br.) : 12 DT.
Civilisation islamique -- Moyen âge

Cote : E-8-173534/ E-8-173535

910 Géographie, tourisme (guide) et voyages

[316] Raïs, Foued
Djerba [Texte imprimé] : exceptionnelle - exceptional - aubergewohnliches -eccezionale / 
Foued Raïs. - Tunis : Foued Raïs, 2012 (Tunis : Simpact). - 108 p. : cartes, ill. en coul., couv. ill. 
en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 80 / 2012. - ISBN 978-9973-02-786-3 (br.) : 14 DT.
Djerba (Tunisie ; île) -- Ouvrages illustrés

Cote : E-8-172617/ E-8-172618

920 Biographies

[317] Ahmed Othmani [Texte imprimé] : une vie militante /avant propos Simone Othmani 
Lellouche. - Tunis : Déméter, 2012 (Tunis : Simpact). - 292 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – 
(L’expression libre)
Dépôt légal 104 / 2012. - ISBN 978-9973-706-28-7 (br.) : 15 DT.
Othmani, Ahmed (1943-2004) -- Biographies

Cote : E-8-172603/ E-8-172604

[318] Aly Ben Salem [Texte imprimé] : émotion de l’oeil, passion de vivre : actes du 
colloque organisé le 4 octobre / organisé par l’Académie tunisienne des sciences des 
lettres et des arts (Beït al-Hikma). - Tunis : Beït al-Hikma, 2011 (Tunis : Finzi). - 
152 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 33 cm
Textes en français et en arabe
Dépôt légal 102 / 2012. - ISBN 978-9973-49-128-2 (rel.) : 40 DT.
Ben Salem, Aly (1901-2001) - Peintre -- Biographies

Cote : E-Fol-6182/ E-Fol-6183

[319] Association tunisienne des documentalistes, bibliothécaires et archivistes
Mélanges en hommage à Abdelhamid El Ajmi [Texte imprimé] : (dixième anniversaire janvier 
2002-2012 / Association tunisienne des documentalistes, bibliothécaires et archivistes (ATD). 
- Tunis : ATD éd., 2012 (Tunis : Sotepa graphic). - 95 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. – 
(collection i.n@dim.)
Dépôt légal 84 / 2012. - ISBN 978-9938-9504-2-7 (br.) : 7 DT.
Ajmi, Abdelhamid el (....-2002) -- Mélanges

Cote : E-12-27203/ E-12-27204
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[320] Baccar, Alia
Rafia Bornaz [Texte imprimé] : militante tunisienne sous le protectorat français / Alia Baccar ; 
préf. Abdesslem Ben Hamida. - Tunis : Nirvana, 2012 (Tunis : Top printing). - 135 p. : ill., couv. 
ill. en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 69 / 2012. - ISBN 978-9973-855-42-8 (br.) : 28 DT.
Bornaz, Rafia (1922-2011) -- Biographies

Cote : E-8-172581/ E-8-172582

[321] Ben Hamida, Amor (1958-....)
Von der sehnsucht [Texte imprimé] : die geschichte dreier migranten / Amor Ben Hamida. - 
Tunis : Amor Ben Hamida, 2012. - 208 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 322 / 2012. – (br.) : 22 DT.
Ben Hamida, Amor (1958-....)-- Récits personnels

Cote : E-8-173702/ E-8-173703

[322] Chabert-Dalix, Lydia
Bouazizi [Texte imprimé] : une vie une enquête / Lydia Chabert-Dalix. - Tunis : Cérès éd., 
2012 (Tunis : Finzi). - 174 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Dépôt légal 214 / 2012. - ISBN 978-9973-19-760-3 (br.) : 9.500 DT.
Bouâzizi, Mohamed (1984-2011) -- Biographies

Cote : E-12-27362/ E-12-27363

[323] Chelly, Georges (1941-....)
Saadani le bienheureux [Texte imprimé] : récit / Georges Chelly. - Tunis : Cartaginoiseries, 
2012 (Tunis : Simpact). - 195 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 135 / 2012. - ISBN 978-9973-704-24-5 (br.) : 19 DT.
Chelly, Georges (1940-...) -- Biographies
Tunisie -- 1940-1960 -- Récits personnels

Cote : E-8-172715/ E-8-172716

[324] Haddad, Slaheddine (1943-....)
Vies, visages démodés [Texte imprimé] / Slaheddine Haddad. - Tunis : Arabesques, 2012. - 70 
p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 81 / 2012. - ISBN 978-9938-07-000-2 (br.) : 10 DT.
Haddad, Slaheddine (1943-....) -- Récits personnels

Cote : E-8-172575/ E-8-172576

[325] Mabrouk, Hédi
Feuilles d’automne [Texte imprimé] / Hédi Mabrouk ; préf. Chedli Klibi. - Tunis : Sud éd., 
2012 (Tunis : Finzi). - 177 p. : photos, couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 226 / 2012. - ISBN 978-9973-01-061-9 (br.) : 18 DT.
Mabrouk, Hédi (1921-....) -- Biographies
Tunisie -- Politique et gouvernement

Cote : E-8-173026/ E-8-173027
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930 Histoire du monde antique

[326] Barkaoui, Abdelhamid
Le bateau de l’Africa [Texte imprimé] : recherches iconographiques et historiques 
sur le bateau antique de Tunisie, les musées de Sousse, de Sfax et du Bardo-Tunis / 
Abdelhamid Barkaoui. - Tunis : Abdelhamid Barkaoui, 2012 (Sfax : Reliure d’art). - 
21 p. : fig., ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Bibliogr. p. 217-220
Dépôt légal 156 / 2012. - ISBN 978-9973-02-743-6 (br.) : 20 DT.
Navigation -- Tunisie -- Histoire
Bateaux préhistoriques -- Tunisie

Cote : E-8-172846/ E-8-172847

945 Histoire de l’Italie

[327] L’unità italiana vista dalla riva sud del Mediterraneo [Texte imprimé]. - Tunis : Finzi, 
2012. - 136 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Dépôt légal 228 / 2012. - ISBN 978-9973-63-029-2 (br.)
Italie -- 19e siècle

Cote : E-8-173046/ E-8-173047

961.1 Histoire de la Tunisie

[328] Amira, Tahar (1920-2004)
Indépendance et désillusion [Texte imprimé] / Tahar Amira. - Tunis : Apollonia éd., 2012 
(Tunis : Sotepa graphic). - 117 p. : photos en noir et blanc ; 21 cm
Dépôt légal 256 / 2012. - ISBN 978-9973-827-55-5 (br.) : 18 DT.
Tunisie -- Politique et gouvernement
Amira, Tahar (1920-2004) --Biographies

Cote : E-8-173158/ E-8-173159

[329] Ammar, Abdelmajid
Le différend [Texte imprimé] : B.C.T- gouvernement : qui a tort ? qui a raison / Abdelmajid 
Ammar. - Tunis : Abdelmajid Ammar, 2012. - 356 p. : couv. ill. en coul. ; 25 cm
Dépôt légal 273 / 2012. - ISBN 978-9938-05-166-7 (rel.) : 20 DT.
Politique monétaire -- Tunisie
Tunisie –Politique et gouvernement

Cote : E-8-173542/ E-8-173543

[330] Belhedi, Amor
La fracture territoriale : dimension spatiale de la révolution tunisienne [Texte imprimé] / Amor 
Belhedi. - Tunis : Wassiti éd., 2012 (Tunis : La maghrébine). - 262 p. : fig., ill. en coul. ; 24 cm
. – (Ibraaz perspectives)
Dépôt légal 272 / 2012. - ISBN 978-9938-840-04-9 (br.) : 12 DT.
Aménagement du territoire -- Tunisie
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)

Cote : E-8-173536/ E-8-173537
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[331] Bessis, Sophie
Bourguiba [Texte imprimé] / Sophie Bessis, Souhayr Belhassen. - éd. revue et corrigée. - Tunis 
: Ed. Elyzad, 2012 (Tunis : Simpact). - 561 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Index p. 551-560
Dépôt légal 23 / 2012. - ISBN 978-9973-58-044-3 (rel.) : 22 DT.
Bourguiba, Habib (1903-2000) -- Biographies
Tunisie -- Politique et gouvernement -- 1956-1987

Cote : E-8-172422/ E-8-172423

[332] Bitri, Salah Noureddine (1945-....)
Contes de Tébourba [Texte imprimé] / Slah Noureddine Bitri. - Tunis : Mediacom, 2012. - 75 
p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 286 / 2012. - ISBN 978-9938-807-55-4 (br.) : 10 DT.
Bitri, Salah Noureddine (1945-....) -- Récits personnels

Cote : E-8-173522/ E-8-173523

[333] Borsali, Noura
Bourguiba à l’épreuve de la démocratie [Texte imprimé] : 1956-1963 / Borsali Noura. - 2ème 
éd. complétée et enrichie. - Sfax : Borsali Noura, 2012 (Tunis : Tunis-Carthage). - 236 p. : ill en 
noir, couv. ill en noir, photos ; 21 cm
Dépôt légal 137 / 2012. - ISBN 978-9973-02-932-4 (br) : 12 DT
Bourguiba, Habib (1903-2000)
Tunisie -- Politique et gouvernement -- 1956-1963

Cote : E-8-172711/ E-8-172712

[334] Boularès, Habib (1933-....)
Histoire de la Tunisie [Texte imprimé] : les grandes dates de la préhistoire à la révolution / 
Habib Boularès. - Tunis : Cérès éd., 2011 (Tunis : Finzi). - 719 p. : cartes, ill. en coul., couv. ill. 
en coul. ; 21 cm
Annexes p. 703-719
Dépôt légal 2 / 2012. - ISBN 978-9973-19-754-2 (rel.) : 26 DT.
Tunisie -- Antiquités
Tunisie -- Histoire

Cote : E-8-172438/ E-8-172439/ E-8-173512/ E-8-173513

[335] Caied Essebsi, Béji
Habib Bourguiba [Texte imprimé] : le bon grain et l’ivraie / Béji Caïed Essebsi. - 2ème éd.. - 
Tunis : Sud éd., 2011 (Tunis : impr. Finzi). - 527 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 210 / 2012. - ISBN 978-9973-844-99-6 (br.) : 25 DT.
Bourguiba, Habib (1903-2000)
Tunisie -- Politique et gouvernement -- 1956-1987

Cote : E-8-173038/ E-8-173039

[336] Charfi, Abdelmajid
Révolution, modernité, islam [Texte imprimé] / Abdelmajid Charfi ; trad. de l’arabe et entretiens 
conduits par Kalthoum Saafi Hamda. - Tunis : Sud éd., 2012 (Tunis : La maghrébine). - 228 p. :
couv. ill. en coul. ; 24 cm
Titre original : الثورة واحلداثة واإلسالم
Dépôt légal 335 / 2012. - ISBN 978-9938-01-066-4 (br.) : 18 DT.
Islam et politique -- Tunisie
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)

Cote : E-8-173692/ E-8-173693
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[337] Chelbi, Mustapha
Le patrimoine juif de Tunisie [Texte imprimé] / Mustapha Chelbi. - Tunis : [Mustapha Chelbi], 
2011 (Tunis : Finzi). - 148 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 11 / 2012. – ( br.)
Juifs -- Tunisie -- Histoire
Juifs -- Patrimoine culturel -- Tunisie

Cote : E-8-172450/ E-8-172451

[338] Essid, Mohamed Yassine
Chronique d’une révolution inachevée [Texte imprimé] : 17 
décembre 2010.-23 octobre 2011 / Mohamed Yassine Essid. - 
Tunis : Mediacom, 2012. - 249 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm
Dépôt légal 105 / 2012. - ISBN 978-9938-807-51-6 (br.)
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)

Cote : E-12-27145/ E-12-27146

[339] Fleeting words [Texte imprimé] : an anthology of the revolution. - Tunis : Atlas éd., 
2012. - 109 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 333 / 2012. - ISBN 978-9973-47-112-3 (br.) : 15 DT.
Tunisie -- 2010-2011(Révolution) -- Anthologies

Cote : E-8-173714/ E-8-173715

[340] Gaspar, Jacqueline
Entretiens avec Wassila Bourguiba à Carthage [Texte imprimé] : de novembre 1972 à mars 
1973 / Jacqueline Gaspar. - Tunis : Déméter, 2012 (Tunis : Simpact). - 197 p. : couv. ill. en coul. ;
21 cm
Dépôt légal 263 / 2012. - ISBN 978-9973-706-30-0 (br.) : 14.500 DT.
Bourguiba, Wassila (1912-1999) -- Biographies
Bourguiba, Habib (1903-2000) -- Biographies
Tunisie -- Politique et gouvernement -- 1972-1973

Cote : E-8-173524/ E-8-173525

[341] Guellaty, Moncef
2011, un parfum de liberté [Texte imprimé] / Moncef Guellaty. - Tunis : Déméter, 2012 (Tunis :
Simpact). - 181 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. – (Témoignage)
Dépôt légal 321 / 2012. - ISBN 978-9973-706-31-7 (br.) : 14 DT.
Tunisie -- 2010-2011 (Révolution) -- Récits personnels

Cote : E-8-173716/ E-8-173717

[342] Haddad, Mezri (1961-....)
La face cachée de la révolution tunisienne [Texte imprimé] : islamisme et Occident, une alliance 
à haut risque / Mezri Haddad ; préf. Samir Amin. - Tunis : Arabesques, 2011 (Tunis : La 
maghrébine). - 391 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 356 / 2012. - ISBN 978-9938-801-93-4 (br.) : 20 DT.
Islamisme -- Tunisie
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)
Tunisie -- Politique et gouvernement -- 2011-....
Tunisie -- Relations extérieures -- Etats-Unis
Etats-Unis -- relations extérieures -- Tunisie

Cote : E-8-173815/ E-8-173816
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[343] Haddad, Slaheddine
Au nom du temps je vous arrête [Texte imprimé] / texte de Slaheddine Haddad ; photographies 
Agence France press. - Tunis : Nirvana, 2012 (Tunis : Top printing). - 123 p. : photos, ill.en coul, 
couv. ill. en coul. ; 23 cm
Dépôt légal 108 / 2012. - ISBN 978-9973-855-41-1 (br.) : 28 DT.
Tunisie -- 2010-2011(Révolution) -- Ouvrages illustrés

Cote : E-8-172579/ E-8-172580

[344] Jdey, Ahmed
La Tunisie moderne et contemporaine au miroir de l’université française [Texte imprimé] : 
répertoires des thèses en sciences sociales et humaines 1895-2010. / Ahmed Jdey. - Tunis : 
[Institut supérieur de l’histoire du mouvement national], 2011 (Ben Arous : impr. Officielle). - 
245 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 94 / 2012. – (br.)
Tunisie -- Histoire -- 1893-2010 -- Répertoires

Cote : E-8-172637/ E-8-172638

[345] Kechrid, Othman (1920-....)
Du protectorat à la chute de Ben Ali [Texte imprimé] / Othman Kechrid ; préf. Hmida Ben 
Romdhane. - Tunis : Othman Kechrid, 2012 (Tunis : Simpact). - 116 p. : couv. ill. en coul. ;
23 cm
Dépôt légal 329 / 2012. - ISBN 978-9938-05-324-1 (br.) : 9 DT.
Tunisie -- Politique et gouvernement
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)

Cote : E-8-173708/ E-8-173709

[346] Khanoussi, Mustapha
Gafsa [Texte imprimé] : une terre, une histoire, des hommes / Mustapha Khanoussi, Tahar 
Ayachi ; photogr. Néjib Chouk ; ill. Ammar Belgith. - Tunis : [Association pour le sauvegarde de 
la médina de Gafsa], 2012 (Tunis : Simpact). - 245 p. : photos en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Dépôt légal 380 / 2012. - ISBN 978-9938-05-365-4 (rel.)
Gafsa (Tunisie) -- Histoire
Gafsa (Tunisie ; région)

Cote : E-Fol-6196/ E-Fol-6197

[347] Klibi, Chedli (1925-....)
Habib Bourguiba [Texte imprimé] : radioscopie d’un règne / Chedli Klibi ; préf. Jean Daniel. - 
Tunis : Déméter, 2012 (Tunis : Simpact). - 205 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Dépôt légal 15 / 2012. - ISBN 978-9973-706-26-3 (br.) : 14.500 DT.
Bourguiba, Habib (1903-2000) -- Biographies
Tunisie -- Politique et gouvernement -- Récits personnels

Cote : E-8-172436/ E-8-172437/ E-8-172593/ E-8-172594

[348] Kourda, Sami (1952-....)
Le»complot» Barraket Essahel [Texte imprimé] : chronique d’un calvaire / Sami 
Kourda. - Tunis : Sud éd., 2012 (Tunis : Finzi). - 249 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm
Dépôt légal 99 / 2012. - ISBN 978-9938-01-055-8 (br.) : 15 DT.
Barraket Essahel (Tunisie) -- 1991 -- Témoignages
Tunisie -- Politique et gouvernement--1987-1991

Cote : E-8-172651/ E-8-172652
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[349] Lakhoua, Foued
Le gouvernement Ladgham [Texte imprimé] : 7 novembre 1969-2 novembre 1970/ Foued 
Lakhoua ; préf. Mohamed Ridha Ben Hammed. - Tunis : Foued Lakhoua, 2012 (Tunis : 
Script). - 277 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Bibliogr. p.257-264
Dépôt légal 98 / 2012. - ISBN 978-9973-02-898-3 (br.) : 20 DT.
Tunisie -- Politique et gouvernement – 1969--1970

Cote : E-8-172619/ E-8-172620

[350] Mejdoub, Noureddine
L’épopée illustrée de la Tunisie [Texte imprimé] = The illustrated history of Tunisia : 3000 
ans d’histoire / Noureddine Mejdoub ; préf. Mohamed Hassine Fantar ; avant-propos 
Habib Boularès ; trad. en anglais par Anne-Marie Driss. - Tunis : Noureddine Mejdoub, 
2012 (Tunis : Impr. Simpact). - 169 p. : cartes, ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm
Textes en français et en anglais
Dépôt légal 338 / 2012. - ISBN 978-9973-0-0598-4 (rel.)
Tunisie -- Histoire -- Ouvrages illustrés

Cote : E-Fol-6194/ E-Fol-6195

[351] Merimi, Mohamed
Juifs de Djerba et stratégies identitaires [Texte imprimé] / Mohamed Merimi ; préf. Jamel Ben 
Taher. - Tunis : Mohamed Merimi, 2012 (Tunis : la Maghrébine). - 230 p. : couv. ill. en coul. ; 
24 cm
Dépôt légal 13 / 2012. - ISBN 978-9973-02-814-3 (br.) : 25 DT.
Juifs -- Tunisie -- Djerba (Tunisie ; île) -- Histoire

Cote : E-8-172432/ E-8-172433

[352] Temime- Blili, Leila
Sous le toit de l’empire [Texte imprimé] : la régence de Tunis 1536- 1666 : genèse d’une province 
ottomane au Maghreb / Leila Temime Blili. - Tunis : Script éd., 2012. - T. 1 (365 p.) : ill., couv. 
ill. en coul. ; 21 cm
Bibliogr. p. 355-358
Dépôt légal 204 / 2012. - ISBN 978-9973-819-07-9 (br.)
Tunisie -- 1574-1705 (Régence ottomane)

Cote : E-8-173064/ E-8-173065

[353] Zitouni, Mustapha (1947-....)
La lutte des verts contre la dictature du général Ben Ali : (pour une économie durable) [Texte 
imprimé] / Mustapha Zitouni. - Tunis : Mustapha Zitouni, 2011 (Tunis : impr. Orbis). - 120 p. 
: photos, couv. ill. en coul. ; 20 cm
Dépôt légal 4 / 2012. - ISBN 978-9973-02-727-6 (br.) : 8 DT.
Parti Tunisie verte
Tunisie -- Politique et gouvernement

Cote : E-12-26678/ E-12-26679
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961.2 Histoire de la Libye

[354] Une histoire méconnue [Texte imprimé] : les relations libyo-françaises au Fezzan de 
1943-1956 : regards croisés Libye-France-Tunisie = فزان في  الفرنسية  الليبية  العالقات  اجملهول   التاريخ 
1943-1956  : / éd. par Moncef Ouannès, Pierre Noël Denieuil ; traduction arabe/français et 
français/arabe par Mohamed Saddem. - Tunis : Cérès éd. : IRMC, 2012. - 182-191 p. : couv. 
ill. en coul. ; 24 cm
Dépôt légal 261 / 2012. - ISBN 978-9973-19-761-0 (br.) : 17.500 DT.
Fezzan (Libye) -- Relations -- France -- 1943-1956
France -- Relations -- Libye --Fezzan (Libye) --1943-1956

Cote : E-8-173516/ E-8-173517

962 Histoire de l’Egypte

[355] Attaf, Rabha
Place Tahrir [Texte imprimé] : une révolution inachevée / Rabha Attaf. - Tunis : Workshop19, 
2012. - 255 p. : photos, couv. ill. en coul. ; 23 cm. - (Chronique)
Dépôt légal 289 / 2012. - ISBN 978-9938-862-00-3 (br.)
Egypte -- 2011 (Révolution) -- Ouvrages illustrés

Cote : E-8-173518/ E-8-173519
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LIVRE  TUNISIEN  EDITE  A  L’ETRANGER
ACQUIS  EN  2012

100 PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE
190 Philosophie occidentale moderne
[001] Belhaj Kacem, Mehdi (1973-....)
Après Badiou [Texte imprimé] / Mehdi Belhaj Kacem. - Paris: B. Grasset, 2011. - 423 p. ;
24 cm.
ISBN 978-2-246-78392-3 ( br.)
Badiou, Alain (1937-....) -- Critique et interprétation

Cote: E-8-173294

300 SCIENCES SOCIALES
320 Sciences politiques
[002] Gallois, Claire
Vivre libre [Texte imprimé] / Claire Gallois. - Paris : l’Editeur. -, 2011. -26 p.: couv. ill. en coul.; 
18 cm.
ISBN 978-2-36201-035-4 ( br.)
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)

Cote: E-Br-35928 / E-Br-35929

[003] Marzouki, Moncef (1945-....)
Le mal arabe [Texte imprimé] : entre dictatures et intégrismes : la démocratie interdite / Moncef 
Marzouki. - Paris : l’Harmattan, 2004. - 191 p. : couv. ill. en coul.; 21 cm.
ISBN 2-7475-6501-7 (br.)
Despotisme -- Tunisie -- 1990-....
Violence politique -- Tunisie -- 1990-....
Tunisie -- Politique et gouvernement -- 1987-2011

Cote: E-8-173284

[004] Piot, Olivier
La révolution tunisienne [Texte imprimé] : dix jours qui ébranlèrent le monde
arabe / Olivier Piot. - Paris : les Petits matins, 2011. - 150 p.: ill., couv. ill. en coul.; 20 cm.
ISBN 978-2-915879-93-3 ( br.)
Tunisie -- 2010-2011(Révolution)

Cote: E-12-27446 / E-12-27598

330 Economie

[005] Ben Romdhane, Mahmoud
Tunisie état, économie et société [Texte imprimé] : ressources politiques, légitimation et 
régulations sociales / Mahmoud Ben Romdhane. - Paris: Publisud, 2011. -282 p.; 23 cm.
Bibliogr. p. 263-274
ISBN 978-2-36291-008-1 ( br.)
Economie politique -- Tunisie -- 1956-....
Tunisie -- Politique sociale -- 1956-....
Tunisie -- Politique et gouvernement -- 1956-....
Tunisie -- Politique économique -- 1956-....

Cote: E-8-173665
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340.5 Droit islamique relatif au sujets profanes

[006] Ben Achour, Yadh
La deuxième Fâtiha [Texte imprimé] : l’islam et la pensée des droits de l’homme / Yadh Ben 
Achour. - Paris : Presse universitaires de France, 2011. - 194 p.: couv. ill. en coul.; 21 cm. - 
(Proche Orient)
Bibliogr. p. 185-194
ISBN 978-2-13-059092-7 ( br.)
Droits de l’homme -- Aspect religieux -- Islam
Droits de l’Homme (droit islamique)

Cote: E-8-173581

346 Droit privé

[007] Gafsia, Nawel (1969-....)
L’intervention coloniale du mariage musulman [Texte imprimé] : le cas tunisien / Nawel Gafsia. 
- Paris : LGDJ-Lextenso éd., 2008. -278 p.; 24 cm.
ISBN 978-2-275-03356-3 (br.)
Mariage -- Droit -- Tunisie
Mariage -- Droit islamique -- Tunisie

Cote: E-8-173332

360 Problèmes et services sociaux

[008] Abdelwahab Sdiri 
Dans cinq ans, il n’y aura plus de Coran [Texte imprimé] : un prisonnier tunisien témoigne /
Abdelwahab Sdiri; présentation et trad. de l’arabe par Luiza Toscane, préf. de Danielle 
Mitterrrand. - Paris: Paris-Méditerranée, 2003. - 213 p.: ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Collection 
Documents, témoignages).
Glossaire
ISBN 2-84272-168-3
Prisons -- Tunisie -- 1990-.... -- Récits personnels
Prisonniers -- Conditions sociales -- Tunisie -- 1990-....

Cote: E-8-171676 / E-8-173576 / E-8-171676

[009] Souid, Sihem (1981-....)
Omerta dans la police [Texte imprimé] / Sihem Souid; en collaboration avec Jean-Marie 
Montali. - Paris : le Cherche-Midi, 2Adapt.. - 269 p.: couv. ill. en coul.; 22 cm. - (Document)
ISBN 978-2-7491-1801-7 ( br.)
Plaintes contre la police -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Policiers -- Déontologie -- France -- 1990-.... -- Récits personnels
Femmes dans la police -- France -- 1990-.... -- Biographies
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