
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

مالحظات الرمز التاريخ المشرف العنوان الكاتب

أ
T 4021 2011 جلول ناجي مدينة جدة في العهد اإلسالمي دراسة تاريخية أثرية آل إسماعيل نورا

T1490 1999 صمود حمادي اتجاهات الخطاب النقدي في العراق المعاصر آل جعفر خالد محمد صالح

T 2817 2009 العامري سالمة نللي

أدب فضل الزيارات بإفريقية في العهد الحفصي من خالل المدونة 

المنقبية األسود عالء 

ماجستير T 5261 2013 الجزيري نجيب

الكائنات المخيفة في الحكايات الشعبية التونسية و صورتها لدى 

الطفل فاقد السند ابراهم لمياء

T1274 1997 محمد القاضي كتاب البخالء و قراءاته الحديثة ابن ابراهيم وديع

T 703 1990 محمد الهادي الطرابلسي

السمات المشتركة و الخصائص : معارضات ياليل الصب 

المميضزة ابن أحمد محمد ناجي

T534 1991 محَمد الشاوش مقاربة تطبيقية  لتأشير الوظيفة: التركيبة الوظائفية و اللغة العربية  ابن أحمد باب محمد

T 761 1992 الشرفي عبد المجيد 1990 إلى 1960التعليم في موريتانيا من  ابن اسلمو حد أمين

T 4010 2011 محفوظ فوزي منطقة جبنيانة آبن األطرش فتحي

T 345 1987 الطرابلسي محمد الهادي

مقاومة ذات الدخان و التأي للمختار بن : النثر الفني في بالد شنقيط 

حامد أنموذجا ابن بابكر عبد هللا

T 4136 2012 الحناشي عبد اللطيف 1956-1881النشاط الجمعياتي في جهة قابس بين  آبن بلقاسم فالح

T 2578 2005 شيخة جمعة

المجتمع األندلسي في العهدين المرابطي و الموحدي من نهاية 

7/13 إلى بداية القرن 5/11القرن  آبن بلقاسم نور الدين

T 4170 2009 عمران كمال

برنارد :عالقة المسلمين بغيرهم من خالل اإلستشراق المعاصر

لويس أنموذجا ابن بلقاسم فريد

T1835 2000 عمران كمال عهد محمد: المسلمون في المدينة و غير المسلمين  ابن بلقاسم فريد

دليل األطروحات والرسائل الجامعية
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المكتبة

T 4208 2011 المبخوت شكري حاالت فيلمور االعرابية تقديما و تعريبا ابن بلقاسم محمد الصغير

T1961 2003 الطرابلسي محمد الهادي قضأيا المعنى في النحو العربي ابن بوبكر شعبان

T4467 2013 بن طاهر جمال التراث البحري  بجزيرة جربة ابن بوزيد ربيعة

T 547 1991 غراب سعد رسالة صولة الغدامسي في العقيدة و رد ابي العباس الشماخي عليها ابن ثائر العربي

T1279(1-2) 1998 طرشونة محمود 1990-1970اتجاهات الرواية في المغرب العربي  ابن جمعة بوشوشة

T 2840 2009 قريسة نبيل خلدون

صورة اآلخر لدى الجالية اليهودية بتونس من خالل الصحافة 

1939-1914العربية -العبرية  آبن الحاج إبراهيم سنية

T1204 1970 بن حليمة حمادي

أوروبا في آثار الرحالة التونسيين خالل النصف الثاني من القرن 

1900-1846التاسع عشر  ابن الحاج البشير محمد

T 2681 2008 القسنطيني الكَراي اليد العاملة االوروبية بالبالد التونسية خالل فترة ما بين الحربين ابن الحاج حسن عادل

T 4211 2012 التيمومي الهادي la revue tunisienneالثقافة التونسية من خالل مجلة  آبن الحاج فتحية

ماجستير T 5685 2017 صولة عماد

اشكاليات تطبيق اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي 

في تونس ابن الحاج عثمان رفيعة

T 4014 2010 الزناد االزهر

اإلستراتيجيات الخطابية في بناء صورة الذات من خالل المقابالت 

التلفزية آبن الحاج نائلة

T 2238 2004 دغفوس راضي نصر بن مزاحم و عملية التدوين التاريخي آبن الحاج نورة

T 4165 2012 خضر العادل قراءة في صور سجن أبوغريب آبن حجل رجاء

T 793 1993 العأيد أحمد إصالح برامج األدب في التعليم الثانوي بين القرار و التطبيق ابن حَسانة سمَية

T2448 2005 الغيضاوي  علي

أنواعها ووظائفها من خالل جمهرة أشعار : مقًدمات القصائد 

العرب ألبي زيد القرشي ابن حسن مزار

T 2601 2006 الزيدي توفيق

قراءات الشعر المحدث عند النقاد المعاصرين من خالل كتاباتهم 

حول ابي نواس و أبي تمام و المتنبي ابن حسون عبد القادر

T1250 1993 الواد حسين منزلة مسلم بن الوليد عند القدماء ابن حسون عبد القادر

T 4181 2005 العبيدي محمد مختار األسطوري في نقائض جرير و الفرزدق و األخطل آبن حسين ابتسام

T 2545 2006 القزدغلي الحبيب

-باب بحر"التعمير و الهندسة المعمارية في المدينة الوروبية 

(1956-118-صفاقس نموذجا آبن حسين القالل رضا

T1974(1-2) 1996 بن مراد إبراهيم

قضيتا الجمع و الوضع في التأليف المعجمي عند العرب و 

المستشرقين في القرن التاسع عشر ميالدي ابن حسين هالل
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المكتبة

T 737 1992 بن مراد إبراهيم منزلته و منهج معالجته: اللفظ األعجمي في المعجم الوسيط  ابن حسين هالل

T2232 1992 عمران كمال

الصحافة اليهودية في تونس من نهأية القرن التاسع عشر إلى 

الحرب العالمية الثانية ابن حفصية ابتسام

T593 1987 الطالبي محمد الفقهاء في عصر المرابطين ابن حمادي عمر

T 4030 2011 األرقش عبد الحميد فهرس األلفاظ و أسماء األماكن البربرية بالسند آبن حمد تفاحة

T4481 2012 الميساوي سهام الدبابي

دراسة "آداب السلوك في الغرب اإلسالمي من خالل الفقه المالكي 

"في آداب التفاعل ابن حمودة أيمن

T1966(1-2) 2005 المهيري عبد القادر الصفة ابن حمودة رفيق

T1272 2003 الواد حسين إشكالية التراث و الحداثة في نماذج من القص العربي ابن حميدة رضا

T 287 1996 الواد حسين

الخيبة ووعي الخيبة في عالم منيف الروائي من خالل األشجار و 

حين تركنا الجسر- شرق المتوسط - إغتيال مرزوق  ابن حميد رضا

T1952 1989 البدوي عبد المجيد مفكر علمانيا: عزيزي العظمة  ابن حميدة أنيس

T 798 2003 قيسومة منصور الخلفية الجنسية عند جبران خليل جبران ابن حميدة نور الدين

T4494 2013 الميساوي سهام الدبابي المجتمع في كتاب األغاني من خالل أخبار شعراء الجاهلية ابن حميدة ايناس

T 2351 2005 جلول ناجي بالد نفزاوة في العصر الوسيط دراسة تاريخية أثرية آبن خالد بلقاسم

T352 1987 المسدي عبد السالم دراسة أسلوبية: األدب النسائي في تونس من خالل بعض النماذجه  ابن خوذة نورالَدين

T 2867 2007 القاضي محمد

خصائص الكتابة في السيرةفي األدب العربي القديم من خالل السير 

المفردة ابن خوذة نورالَدين

T2123 2003 بن مراد إبراهيم اإلشتقاق من األصول الجذعية من خالل المعجم الوسيط ابن داود عائدة

T 4443 2014 المناعي الطاهر حقوق الألنسان في البلدان العربية بين القوانين ابن رابح كريمة

T538 1991 الشرفي عبد المجيد

خصائص التعامل مع التراث اإلسالمي عند محمد أركون من خالل 

كتابه قراءات في القرآن ابن رمضان رمضان

T1278(1-2) 1998 اليعالوي محمد

الرسائل األدبية و دورها في تطوير النثر الفَني من القرن الثالث 

إلى منتصف القرن الخامس للهجرة ابن رمضان صالح

T328 1982 الشملي المنجي

المحتوى اإلقتصادي و اإلجتماعي لقضية الجنس و المرأة عند نوال 

السعداوي ابن رمضان فرج

T 2623 2007 بن الطاهر جمال

العالقات بين المجتمعات الواحية في الجنوب الغربي التونسي و 

الجنوب الشرقي الجزائري خالل القرن التاسع عشر آبن الزاهد آبراهيم

T 2348 2005 الزمرلي فوزي

الشخصيات التاريخية و الشخصيات الخيالية في الرواية بالَرة 

للبشير خرَيف ابن زهرين ريم

دليل األطروحات و الرسائل الجامعية 3



كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 
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T 4896 2014 الزناد االزهر تكون الجملة العربية دراسة نحوية عرفانية ابن زايد ناهد

T2049 2003 العبيدي محمد مختار شروح المعلقات بين اإلئتالف و اإلختالف ابن زيد رجاء

T 4000 (1-2) 2009 بن رمضان صالح الرسائل بين األدباء في العصر الحديث مشروع قراءة تداولية آبن الزين شفيع

T 2824 2008 السعداوي أحمد

بمدينة طرابلس  (1711-1551)ترب العهد العثماني األول 

دراسة تاريخية و أثرية: الغرب  آبن ساسي علي الشايب

T 2835 2006 بن رمضان صالح تجربة الكتابة في رسائل مي زيادة آبن ساسي هاجر

T1239 1996 الشرفي عبد المجيد المغاربة بالحجاز من القرن  السابع الهجري إلى القرن التاسع ابن ساسي يوسف

T 4423 2013 الزناد االزهر

دور المكون اللغوي و الرسم في بناء األفضية الذهنية من خالل 

الرسوم الكاريكاتيرية ابن سالم سندس

T 797 1993 ميالد خالد

الجملة المختزلة التركيب و المعنى من خالل األجنحة المتكسرة 

لجبران خليل جبران ابن سالم محمد

T4431 2014 دحماني السائح زكية

 dico des"طريقة تأليف القواميس األسمائية من خالل قاموس 

noms propres devenus noms communs" ابن سالم مها

T1749(1-2) 2001 صَمود حَمادي

العشق و الكتابة في األدب العربي من أسماء الحب  إلى مصارع 

العشاق ابن سالمة رجاء

T 2851 2008 الغزالي سالم اإليقاع بين الشعر و النثر في العربية الفصحى دراسة صوتمية آبن سالمة نادرة

T 2560 2007 بن طاهر جمال

رسالة في التداوي بالحمامات السخنة المعدنية وفي خصوص 

الحمام المعروف بحمام األنف بالديار التونسية  لمحمد بيرم األول 

دراسة و تحقيق آبن سلمونة توفيق

T807 1994 طرشونة محمود

الخيال القصصي و النقد األدبي في رسالة  التوابع و الزوابع إلبن 

شهيد األندلسي ابن سليمان إلهام الزياني

T508 1990 المعيربي صالح

-XIIIالفصول XIIترجمة : مشاكل نظرية الترجمة لجورج مونان 

XIX-XV ابن سليمان حسين

T 2599 2007 الزناد االزهر المكون الصوتمي في بعض النظريات اللسانية العرفانية ابن سليمان وفاء

T 3076 2011 الهيشري الشاذلي

داللة المبنى على المعنى من خالل الصيغ الصرفية في اآليات 

المتماثلة تركيبيا

آبن سيدي محمد محمد 

المختار

T 4201 2012 التواتي مصطفى

سيلسة المدينة في الفكر العربي األسالمي من القرن الثاني الى 

منتصف القرن الخامس للهجرة ابن الشاوش حنان

T310 1987 بكار توفيق دهاليز الليل نص البنية و الداللة ابن صالح ابراهيم

T 2883 2010 بن طاهر جمال

 دراسة 19-18-17عقود زواج الدايات و البايات خالل القرون 

كوديكولوجية لمجموعة األرشيف الوطني آبن صالح أماني نقيرة
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T843 1993 الغيضاوي علي النور و الظلمة في شعر أبي نواس ابن صالح رضا

T1470 1998 الفران  محمد آيت دراسة وصفية نقدية: حازم الرطاجني في الدراسات الحديثة ابن صالح عادل

T2225 2004 البدوي عبد المجيد الجاهلية في الفكر اإلسالمي المعاصر ابن صالح كمال

T301 1988 المحجوب محمد الحداثة و الشعر: األسس الفلسفية لنظرية الشعر عند أدونيس   ابن صالح محمد

T1392 1998 الشريف محمد صالح الدين

األبنية المركبة بأدوات الشرط و عالقتها باألبنية المشابهة لها عند 

سيبويه ابن صوف مجدي

T 2577 2007 الشريف محمد صالح الدين آنتظام التصورات اللسانية عند السكاكي ابن صوف مجدي

T 734 1992 الشرفي عبد المجيد المسألة الصوفية في فكر أبي إسحاق الشاطبي ابن الطيب محَمد

T2046 2003 ابن عامر توفيق وحدة الوجود في التصوف اإلسالمي ابن الطيب محمد

T863 1980 عياد شكري محمد التجربة النفسية في شعر نازك المالئكة ابن العابد النوى

T 2904 2009 خضر العادل "حسونة مصباحي"الفضاء و دالالته في أقاصيص  آبن عبد الرحمان فتحية

T4524 2013 الريفي هشام البنى و الوظائف: الخطاب اإلشهاري  ابن عائشة نجاة

T 2834 2009 جدله آبراهيم التنظيم اإلداري و تطور اإلدارة بإفريقية في العهد الحفصي آبن عاسي المحسن

T 2902 2010 الميساوي سهام

عالقة الممارسات السحرية بالمواد الغذائية في المجتمع الجربي 

دراسة ميدانية آبن عامر بسمة

T4549 2012 الميساوي سهام الدبابي الممارسات الغذائية اليومية و اإلحتفالية في جزيرة جربة آبن عامر بسمة

T2090 2004 الشريف محَمد صالح الشريف األسس النحوية و التداولية لمتضمينات القول
ابن عامر نجوى محمد 

الصادق

T 2882 2010 خضر العادل لحنا مينة"حارة الشحاذين "الحوار في رواية  آبن عبادة حكيم

T1488(1-3) 1999 اليعالوي محمد أدب الخوارج إلى نهأية القرن الثالث ابن عبد الجليل محمد

T 4203 2011 عمران كمال (دراسة نماذج)" التحريرو التنوير"آستمداد المعنى في تفسير  ابن عبد الجليل محمد

T368 1987 الشريف صالح الدين القرائن الممَيزة لما بين النعت و الخبر  و الحال ابن عبد الجليل محمد

T1243(1) 1997 الشرفي عبد المجيد الفرق الهامشية في اإلسالم ابن عبد الجليل المنصف

T1243(2) 1997

ملحق : كتاب الصراط المنسوب إلى المفَضل بن عمالجعفي  

أطروحة

- ابن عبد الجليل المنصف 

-محقق

T1945 2003 البدوي عبد المجيد التجر الفكري  عند زكي نجيب محمود ابن عبد الجواد فاطمة

T296 1989 صَمود حَمادي التجديد في األدي العربي بموريتانيا في العصر الحديث ابن عبد الحي محَمد

T532 1991 اليعالوي محمد الشعر في الخطابة  من خالل جمهرة خطب العرب ابن عبد الرحمن عبد هللا
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T 2576 2007 الحداد محمد

: قضية المصادر اإلسالمية المبكرة من خالل دراسة فريد دونر 

"نشأة التدوين التاريخي اإلسالمي : قصص اصول اإلسالم " آبن عبد هللا رحمة

T1264 1997 البدوي عبد المجيد منزلة الخاطرات في الفكر األفغاني ابن عبد هللا عادل

T505 1991 عمران كمال التعليم نموذجا: نظرة خير اإلصالحية  ابن عبد هللا منيرة

T1802 2001 عمران كمال الموقف من التعليم بين الزيتونيين و الصادقيين ابن عبد هللا بالنصر منيرة

T 2430 2004 جلول ناجي األسلحة ببالد المغرب في العصر الوسيط آبن عبد هللا عبد الفتاح

T1726 2001 بن عبد الجليل المنصف شخصية قَرة العين في العقيدة البابية الهائية ابن عبد الواحد حذام

T 2617 2008 جلول ناجي الجم خالل العهد اإلسالمي دراسة تاريخية و أثرية أبن عرفي عدنان

T1600 1974 البكوش الطيب

دراسة إحصائية لمعاني حروف الجَر في العربية من خالل 

نصوص من القديم و الحديث ابن العربي محسن

T 2548 2005 صمود حمادي األجناس الوجيزة في النثر العربي القديم ابن علي جميل

T1403 1998 صَمود حَمادي الشعر في الخطابة من خالل جمهرة خطب العرب ابن علي جميل

T1276 1997 الواد حسين تقَبل القدامى لشعر عمرو بن شأس  السدي ابن علي حسن

T1298 1997 قيسومة منصور

من خالل  رويات اللجنة  : السخرية في الروأية العربية الحديثة  

األشجار  و إغتيال مرزوق  لعبد الرحمان  - لصنع هللا ابراهيم 

لجمال الغيطاني- ووقائع حارة الزعفراني  - منيف   ابن علي عماد

T1799 1996 الطبوبي عبد المطلوب رؤية الوقائع اإلجتماعي في روأيات حَنا مينة ابن علي المختار بن محمد

T 4193 2012 القسنطيني الكَراي

الحبيب بورقيبة نموذجا : الحياة اليومية للمبعدين السياسيين 

(1934-1954) ابن علي نورة

T 4410 2014 الدنداني األسعد نسري زغوان من تراث طبيعي الى منتوج تراثي آبن عمار نوال

T309 1987 بكار توفيق الصَيغ و األبعاد: جدلية الراوي و البطل في مقامات الهمذاني  ابن عمار الطَيب

T1719 2000 الباردي  محمد رجب الفكر األدبي عند النقاد العرب في النصف األَول من القرن العشرين ابن عمر البشير

T875 1983 الحمزاوي محمد رشاد اآلالت التقنية في دراسة اللغة العربية و تدريسها ابن عمر محمد

T550 1990 البكوش الطَيب

معجم الطبيعة بين أبي إسحاق ابراهيم بن خفاجة و غيليا أبي 

دراسة تصنيفية تواترية: ماضي   ابن عمر عبد الرَزاق

T 775 1993 المهيري عبد القادر

مقولة اآللة في اللغة العربية من خالل المباحث الصرفية و 

المصنفات المعجمية حتى القرن التاسع الهجري ابن عمر محَمد

T574 1991 شيخة جمعة 1منتخب األحكام إلبن ابي زمنين  ج ابن عمر محَمد موسى
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T 2573 2006 زهير قوجة

الممارسات الموسيقية لعيساوية بني خيار دراسة ميدانية تحليلية 

للتغيرات و التحوالت الطارئة عليها آبن عمر هشام

T852 1985 بَكار توفيق

ونصيبي من األفق "العالقة بين القرية و العاصمة في روأية 

لعبدالقادر بن الشيخ" ابن عمو صالح الَدين

T576 1990 القرقوري  فؤاد " إلبراهيم عبد القادر المازني  دراسة و تحليل" إبراهيم  الكاتب  ابن عَياد محَمد

T876 1995 الطرابلسي محَمد الهادي جدلية القصة و الشعر في ديوان عمر ابن ربيعة ابن عَياد محَمد

T1226(1-3) 1996 صَمود حَمادي وظائفها’مناهجها’مقأييسها’أسسها : المدونة في البالغة العربية  ابن عَياد مراد

T 4217 2011 حيدر عدنان الصناعة في جزيرة جربة الخصائص و عوامل التوطن آبن غربال طارق

T 2615 2000 ستهم حافظ

تحوالت القطاع الحمضي بالبالد التونسية بين رهانات التصدير و 

تحديات السوق الداخلية آبن غربية الحبيب

T 2546 2005 محفوظ فوزي (الرخام-الحجارة-الجص)فن النحت في عمارة المشرق األموي  آبن فضل بسمة

T 742 1992 المرزوقي رياض 1961-1880حياته و شعره : محَمد العربي الكبادي  ابن فضيلة الحبيب

T 770 1992 القاضي محمد

رحلة صعبة لفدوى ’ فَن السيرة الذاتية من خالل  رحلة جبلية 

طوقان ابن كحلة روضة

T 795 1992 طرشونة محمود . إلى موفى الثمانيات 1934اتجاهات الشعر التونسي المعاصر من  ابن الكيالني مصطفى

T 303 1987 طرشونة محمود 1985إشكالية  الروأية التونسية من النشأة إلى  ابن الكيالني مصطفى

T1567 1984 طرشونة محمود تطَور الفن القصصي في بعض مؤلفات عَز الَدين المدني ابن الكيالني مصطفى

T 612 2007 الحداد محمد التجربة التونسية المعاصرة نموذجا: الحوار اإلسالمي المسيحي  آبن مبارك علي الطالب

T 2543 2006 الهمامي الطاهر

التجاوزات في حركة الطليعة التنظير و الممارسة آعتمادا على 

بعض النماذج آبن مبارك لبنى

T222 1987 الشرفي عبد المجيد عرض و نقد: مواقف عربية حديثة من العلمانية  ابن محَمد الجيالني

T1203 1975 الحمزاوي محمد رشاد

طرق العلماء المعاربة المسلمين القدامى في نقل األصوات 

األعجمية إلى العربية ابن مراد آبراهيم

T323 1990 بن رمضان صالح

المرأة و إسهاماتها في فَن الخطابة من الجاهلية إلى العصر العباسي 

األَول ابن مرزوق الطاهر

T 4169 2012 ميالد خالد الزمان و الجهة والمظهر بين النحاة و الصوليين مقاربة لسانية آبن مفتاح رجاء

T 4179 2012 جلول ناجي المرأة و العالقات الزوجية بافريقية آبن منصور الصحبي

T 2899 2009 المبخوت شكري تعامل الخطاب السياسي و الخطاب الديني من خالل نماذج آبن موسى معز

T 4145 2012 جويرو زهية اإلفتاء المعاصر و السياسة فتاوى الخروج على الحاكم أنموذجا ابن نصرألفة
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T279 1988 البكاري صالح فهارس كتاب العمدة إلبن رشيق الفيرواني ابن نصر الطيب

T 4444 2014 المناعي الطاهر "سيد قطب"تجربة السجن وأثرها في فكر  ابن الهادي هيثم

T 4202 2008 الشريف محمد صالح الدين الخطابة العربية القديمة دراسة في أصولها النظرية و مقوماتها الفنية آبن يحي الطاهر

T304 1987 عمران كمال باجة و مفكروها ابن يوسف زهير

T1708(1-2) 1999 عمران كمال 555الصوفية بإفريقية من خالل المدونة المنقبية  ابن يوسف زهير

T1252 1997 المهيري عبد القادر

دراسة في البنية الكمية : التنظيم الزمني في العربية سماعيا 

(عند رواة تونسيين)لألصوات العربية  ابراهيم عبد الفَتاح

T 4155 2011 الحداد محمد

القدس : صورة المكان في النصوص الدينية التوراتية و القرآنية

أنموذجا أبو بكر المباركي

T 2801 1991 التميمي عبد الجليل 1957-1911المهاجرون اليبيون بالبالد التونسية  أبو القاسم أحمد آبراهيم

T 3091 2010 الدريسي فرحات

العالقات العلمية بين المغاربة و األندلسيين من القرن الثالث إلى 

القرن الثامن هجريا أبو قصي مراد

T1723 2001 العشاش الطيب الوقوف على األطالل عند شعراء الغزل في القرن األَول للهجرة أبو السعود األسعد

T 3072 2011 خضر العادل المغالطات في كتاب البخالء للجاحظ أبو صباط ماهر

T 4183 2011 المنصوري محمد الطاهر االرث المسيحي في المصادر الفاطمية أبو صندل محمود

T1255 1997 البكوش الطيب اللسانيات العربية بين التجديد و التقليد في القرن العشرين

أبو صيني صالح محمد 

عبد الرحمان

T 4157 2011 جلول ناجي التصويراآلدمي من خالل الفن األموي و العباسي أبو هاني حنان

T4578 2013 بن رمضان خالد

دراسة كوديكولوجية للمخطوطات األدبية و الفقهية و العقود 

التونسية و المخطوطات المغربية خالل القرنين الثامن و التاسع 

نماذج منتقاة  من المكتبة الوطنية و األرشيف الوطني: عشر  أحمد عدنان

دكتوراه T 5612 1996 الطرابلسي محمد الهادي مقومات الشعرية في ديوان محمود درويش أحمد محمد ناجي

T 2845 2008 عمران كمال الجذور و اآلمتداد:حضور النبي موسى بين سفر الخروج و القرآن  أحمدي صالح

T 2562 2007 العجيلي التليلي المجندون المغاربة أثناء الحرب العالمية األولى األجنف مانع

T1235 1996 عمران كمال الفضاء بإفريقية في العهد الحفصي األحول محَمد

مفقودة T562 1991 الحمامي  عبد الرزاق الَدين و السياسة  في فكر علي عبد الرازق و عبد هللَا فهد النفيسي األخزوري زهير

T2007 2003 صولة عبد هللا

" نوام تشمسكي "العالقة بين التركيب و الداللة من خالل كتاب 

مظاهر النظرية التركيبية إسماعيل الهادي
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T1866 2002 الشرفي عبد المجيد سيرة عمر بن عبد العزيز في المصادر السنية األسود المنجي

T2427 2005 الشريف محمد صالح الدين أشكال التعبير عن الدالالت الزمانية في النصوص القانونية األعجيلي  صالح

دكتوراه T 5621 2016 الشريف محمد صالح الدين اآللتباس في التعليق النحوي و دوره في تأويل المعنى األعجيلي  صالح

T813 1993 ميالد خالد رسالة الغفران نموذجا: اإلستفهام خصائصه النحوية و البالغية   األعماري نجم الَدن

T1900 2003 ابن رمضان صالح بنية الواقع في خطابة بني أمية اإلعيمش إيمان

T1977 2003 النيفر محمد توفيق أحاديث ابن دريد قيمتها الفنَية و عالقتها باألجناس األدبية أفاهمية نبيل

ماجستير T 5631 2018 الزناد االزهر االقتراض اللغوي في االندوسية من العربية أفندي أحمد منتهى

2010 سالم عبد الكريم النقل الطرقي و تنظيم المجال بالشمال الغربي التونسي أكرم الحناشي

T1633(1-2) 1999 البكوش الطيب التعابير الخاصة في العربية القديمة: اللسانيا ت   ابن عمر عبد الرزاق

T 4536 2009 الشرقي سلوى تحليل الخطاب السياسي مفهوم الجهاد في خطاب أسامة بن الدن ابن علي زهير

T 2927 2008 قيسومة منصور

دراسة في )الشعر التونسي في الثلث األخير من القرن العشرين 

(النظمية الشعرية الحديثة آبن علي سلوى العباسي

T2143 2003 عمران كمال

البعد الحضاري و البعد : المراكنة في مجلة األحوال الشخصية 

القانوني األزرق لبنى

T2475 2005 الهمامي الطاهر

الجَدو الهزل في الشعر التونسي الحديث من خالل  اللحمة الحية 

لصالح القرمادي و المجزوم بلم و كيمياء األلوان لمحمد الحبيب 

الزناد ابن مسعود منيرة

تكون الجملة العربية دراسة نحوية عرفانية ابن زايد ناهد

T 4144 2010 النويري محمد مفهوم الخطاب في التصور البالغي العربي أبو ذراع عبد القادر

T 2630 1998 الشاطر خليفة

دراسات في المصادر التاريخية  العربية اإلفريقية حول إفريقيا 

جنوب الصحراء بين القرنين السادس عشر و التاسع عشر 

الميالديين أبو زيد األمجد

T 4139 2012 السعداوي أحمد حي دار الباشا خالل العهد العثماني دراسة حضرية ومعمرية أبو سالمي تميم

T 4473 2013 التواتي مصطفى مواقف المفكرين الماركسيين العرب من مسألة التراث أبو عجينة ضحى

T 4440 2012 المبخوت شكري

األعمال القولية المتحققة بتراكيب خبرية من خالل نماذج من 

الخطاب المسرحي ابو علي الخاوي بثينة

T326 1989 الشملي منجي "فيض الخاطر"تفكير أحمد أمين من خالل  اإلمام عمر

T2069 2003 عمران كمال 1874-1881: جمعية  األوقاف  امنافقي فيصل

T2129 2003 عمران كمال 1874-1881: جمعية  األوقاف  امنافقي فيصل

T 752 1992 شيخة جمعة حياته و شعره: امحمد بن الطابة   األمين محَمد سالم محَمد

دليل األطروحات و الرسائل الجامعية 9



كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T 2555 2005 الغيضاوي علي صورة الحيوان و داللتها في مرآتي هذيل األنداري منيرة

T2008 2002 ابن عبد الجليل المنصف المناظرات الكالمية من خالل بعض النماذج األنقليز غسان

T1582 1999 عبد القادر المهيري

الجملة عند ابن المقفع من خالل باب الفحص عن أمر دمنة من 

دراسة إحصائية وصفية: كتاب كليلة و دمنة  أوالد الطيب مهذب

T2185 2004 السعفي وحيد النصر في التفسير من خالل نماذج ممثلة أوالد عزيز محي الدين

ب
T1483 1999 البكوش الطيب الزمخشري منطلقا: التحليل التركيبي عند المفسرين  باب محمد بن احمد

T125 1997 الشريف محَمد صالح الَدين اإلعمال و اإلهمال و دور الحروف في البنية و الداللة باديس نرجس

T811 1994 المهيري عبد القادر الحروف العاملة من خالل أمهات الكتب النحوية باديس نرجس

T2397 2005 الشريف محَمد صالح الَدين المشيرات المقامية في اللغة العربية باديس نرجس

T 772(1-3) 1991 طرشونة محمود

الروأية العربية الحديثة في مصر من خالل أعمال جمال الغيطاني 

و صنع هللَا ابراهيم و يوسف القعيد و عالقتها بالروأية الجديدة في 

فرنسا الباردي محمد رجب

T2148 2004 عمران كمال علم الكالم عند إسماعيل الجيالطي الباروني سناء

ماجستير T 5690 2016 القاسمي فتحي

المنظومة الفقهية و األخالقية عند اسماعيل الجيطالي من خالل 

"قناطر الخيرات"كتابه الباروني سناء

T1210 1970 الطالبي محمد

تحقيق سجل من مجموع سجالت حاكمية عنوانه السيرة المستيمة 

لحمزة بن علي الباروني فرحات

T1580 1982 المهيري عبد القادر آراء طه حسين اللغوية بازين محمد

ماجستير T 5253 2015 كبير عبد العزيز/الحجري جميل البازي لبنة في البالد التونسية2012موجة برد فيفري 

T1245 1996 قيسومة منصور جدلية العبودية و اإلنعتاق في الروأية المعاربية الباسطي إلهام عبد الرَزاق

T349 1990 الشملي منجي دراسة و تحليل: الياطر لحَنا مينة   الباسطي إلهام عبد الرَزاق

T580 1990 القاضي محَمد

الَرجل في األدب القصصي النسائي المعاصر من خالل رحيل 

موت معالي الوزير سابقا لنوال ’ المرافئ القديمة لغادة السَمان 

البعد الخامس لعروسية  النالوتي’ السعداوي   الباسطي نبيل

T828 1993 الطرابلسي محمضد الهادي تحليل وتقييم: أحاديث بين عصرين  باشا لمياء الخليفي

T 2574 2006 المبخوت شكري الدالالت الضمنية للتسوير في العربية دراسة لبعض النماذج باهي عادل
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T 2567 2007 بن يونس الحبيب

مشروع تطوير العرض المتحفي بمتحف العادات و التقاليد الشعبية 

بقابس بالزاوية رياض

T 2210 2004 محفوظ فوزي

تبسة و محطاتها في العصر الوسيط اإلسالمي -الطريق تونس

دراسة تاريخية و أثرية بالضيافي رمزي

T1831 2001 المَناعي مبروك

م إلى 11-ه  5المديح النبوي في المعرب اإلسالمي من القرن 

معانيه و اساليبه الفنَية: م 15/ه 9القرن  بأي محَمد األزهر

T343 1989 القمرتي الباجي

كواليس  ’ 75بيروت : المجتمع العربي من خالل آثار غادة سَمان 

ليلة المليار’ بيروت   بأيك سينغ هو

T2434 2005 القاضي محمد إبراهيم درغوث: الرواية و التاريخ في أسرار صاحب الستر  البجاوي آمال

T 3064 2010 جدلة إبراهيم المؤسسة العسكرية و تطورها بإفريقية في العهد الحفصي البجاوي تهاني

T1889 2002 الطرابلسي محمضد الهادي في التراث العربي" معاني الشعر"مفهوم  البجاوي نجالء .

T 2893 2010 الدبابي سهام مائدة العيد في الهودية و اإلسالم القطر التونسي نموذجا بحدار كريمة

T2186 2004 الهيشري الشاذلي الحذف في بنية المثل من خالل مجمع األمثال للميداني بحر إكرام

T2222 2004 القاضي محَمد التوالد النَصي وتقاطع األجناس عند حَنة مينة البحري جالل

T565 1991 صَمود حَمادي

أغاني "األصول الدينية للصورة في الشعر الشابي من خالل ديوانه 

"الحياة البحري سامية

T231 1978 الطرابلسي محَمد الهادي

لغة التفكير السياسي في كتاب اإلمتاع و المؤانسة إلبن حيان 

الجزء الثالث من الكتاب. التوحيدي  البحري محَمد

T 2619 2007 عاشور المنصف الظرف دورا دالليا ووظيفة نحوية البحروني الخضر

T 2400 2005 القزدغلي الحبيب صورة األوروبي في فكر أحمد بن أبي الضياف البحروني زهير

T2403 2005 بن سالمة رجاء

دار : محَمد الماغوط و الكتابة الشعرية  من خالل أعماله الكاملة  

العودة البحروني صحبي

T 2215 2004 محفوظ فوزي أسواق القيروان في العصر الوسيط إلى نهاية العصر الزيري البحروني عبد الحميد

T 4153 2012 الحناشي عبد اللطيف (1995-1904)البحري قيقة  البحروني عبد القادر

T 4224 2012 القزدغلي الحبيب

-1881)المحامون اليهود بالبالد التونسية في الفترة اآلستعمارية

1956) البحروني ماهر

T 2443 2005 قيسومة منصور شعر مصطفى خريف بين التقليد و التجديد بخايرية عائدة

T4570 2014 بن الطاهر جمال

سيرة مخازني بالبالد التونسية في القرن : صالح شيبوب الجربي 

التاسع عشر البدراوي نعيمة

T 2597 2006 الباردي  محمد رجب خصائص الكتابة في نصوص هاني الراهب الروائية بدري أحمد الناوي
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T1800 1999 الغزالي محَمد المهدي المنظور السردي في رباعية الخسوف إلبراهيم الكوني

بدري أحمد الناوي بن 

محَمد

T509 1991 عمران كمال

مالحظات : الرؤية السياسية من خالل رسالتي محمد بيرم الخامس 

مصطفى قاضل باشا  - سياسية عن التنظيمات االزمة للدولة العلية  

من أمير إلى سلطان’  بدري مصطفى

T3059 عمران كمال

الجدل اإلسالمي اليهودي باللغتين العربية و العبرية إلى حدود 

القرن العاشر للهجرة البدوي فوزي

T215 1987 ابن عامر توفيق الفاتحة من خالل أعمال المفسرين القدامى و المحدثين البدوي فوزي

ماجستير T 5429 2017 النويري بو خشيم

مشروع : تربص ميداني في مجال الترميم ترميم العمارة الدينية 

ترميم الجامع الكبير بصفاقس نموذجا البدوي ضحى

T 2909 2009 القسنطيني الكَراي (1952-1949)آستقالل ليبيا و تداعياته على البالد التونسية البدوي محمد

T 2368 2005 بن عامر توفيق

أصول الفقه من خالل كتاب المعتمد ألبي الحسين محمد بن علي بن 

م1044/ه463الطيب البصري المعتزلي  براهم سامي عبد الحميد

T2189 2004 الدريسي فرحات منزلة الخاصة ووظائفها من خالل تجارب األمم لمسكويه البراري مراد

T2381 1999 المَناعي مبروك الجناس في شعر أبي تمام البربار حسيبة

T 2892 2010 بت جمعة بو شوشة

شعرية الخطاب الروائي في السرد النسائي المغاربي رواية 

نموذجا" فاتحة مرشيد "ل"مخالب المتعة" بربوش حياة

T4518 2012 البدوي فوزي إجتماع السقيفة المالبسات و الدالالت بالرجب عبد الرزاق

T563 1991 الجطالوي الهادي اللغة الشعرية عند أدونيس من خالل أغاني مهيار الدمشقي برغل محَمد سعد

T1286 1997 العشاش الطَيب

الكتبية الكامنة في من : ابن الخطيب ناقدا و مؤرخا لألدب األندلسي 

لقيناه باألندلس من شعراء المائة الثامنة نموذجا البرقاوي بَسام

T2244 2004 البدوي عبد المجيد األسس و األبعاد: مصلحة الدولة في الفكر البورقيبي  البرقاوي فيصل

T 2365 2005 القزدغلي الحبيب

 و انعكاساتها 1955 جوان 3اإلتفاقيات الثقافية الفرنسية التونسية ل

1958-1955على المنظومة التعليمية في تونس  بركة مريم

T 2714 2007 ابن سالمة رجاء تعريب و تحليل: نظيرة زين الدين و مؤلفاتها  بركاوي فاطمة

T 3063 2010 بليلي ليلى

صناعة النحاس بمدينة تونس و مدينة القيروان بين الموروث و 

التجديد برني زياد قارة

T 4455 2013 الصمعي  احمد علم المصطلح نشاته اشكالياته و الحلول المتاحة براهمي آمنة

T 2469 2006 بن يونس الحبيب

الغذاء و اللباس في بر الهمامة الهيشرية و المكناسي نموذجا دراسة 

إلنشاء جناح إتنولوجي لمشروع متحف بسيدي بوزيد براهمي عبد الكريم
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T 4534 2013 بن جمعة بوشوشة وجوه السيرة الذاتية النسائية في بعض األعمال القصصية بربوش حياة

T2245 2005 عمران كمال

جريدة : فكرة اإلنتماء في الصحافة التونسية في فجر الحمأية  

الزهرة نموذجا برهومي بدر الدين

T 4192 2012 التواتي مصطفى

-1978)قضية الوحدة العربية من خالل مجلة المستقبل العربي 

1990) برهومي بدر الدين

T 5251 2014 بن صالح الهذيلي نجاة

 العاصفة العظيمة كيفية النجاة من األزمة 2030الترجمة العلمية 

الكبيرة برهومي سلمى

T4576 2013 جلول ناجي تحصينات مدينة تونس في العهد العثماني برهومي عبد المنعم

T1211 الحمزاوي محَمد رشاد تقديم و تحقيق جزء: الغريب المصَنف ألبي القاسم بن سالم  البرهومي محَمد

T801 1993 الشريف محَمد صالح الدين

التراكيب األساسية و عالقاتها الوظائفية منة خالل نماذج من 

النصوص العلمية الحديثة برهومي مصطفى

T 2876 2010 المَناعي الطاهر القومية العربية في كتابات محمد عابد الجابري برهومي نورة

T 4196 2012 ابن حمادي عمر

عبد الرحمان : النخب الثقافية األولى عقب الفتح األسالمي ألفريقية 

م777-693/ه161-74بن زياد بن أنعم نموذجا  برينسي عمار

T834 1993 الشريف محَمد صالح الدين خصائص اإلنشاء في ديوان مسلم بن الوليد صريع الغواني البرينصي نورة

T 2900 2009 بن عامر توفيق كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين آتجاهاتها و وظائفها بزاينية حسن

 2009 برقاوي سامي لمحمد بيرم الثاني" التعريف بنسب األسرة البيرمية"تحقيق مخطوط بسيسه ضو

T 2687 2007 البدوي عبد المجيد التقدم في ادبيات الشباب التونسي بالساسي خليفة

T1706 2000 الباردي  محمد رجب

الصحراء من خالل رؤيتي المجوس إلبراهيم الكوني و الخباء 

لميرال الطحاوي بالساسي خليفة

ماجيستار T 5418 2017 بن جلول مراد السياحة و دورها في تنمية المجال المحلي بمدينة طبرقة بشيني أحمد

T2145 2004 المَناعي مبروك تعامل الباحثين المعاصرين مع معلقة إمرئ القيس بالشاذلي عبد الكريم

T1928 2002 التواتي مصطفى القاضي من خالل أخبار القضاة لوكيع بالشاوش حنان

T2068 2004 قوبعة محَمد التاريخي في شعر نزار القباني البشيني زياد

T1901 2003 القاضي محَمد التناص في رؤية السحرة إلبراهيم الكوني بالضيافي هشام

T2194 2004 المَناعي مبروك مجاالتها و دالالتها: صور الماء و الخصب في المفضليات  بالطَيبي أسماء

T1393 1998 الطرابلسي محَمد الهادي تفاعل البنية النحوية من سائر البنى اللغوية البعزاوي محَمد الصبحي

T 2570 2007 عاشور المنصف شكل المخبر عنه و المخبر به في العربية دراسة إعرابية داللية البعزاوي محَمد الصبحي

T2223 2004 الشريف محَمد صالح الَدين اإلتساع في التعليق اإلعرابي و دوره في التأويل الداللي بعكة محَمد

T549 1990 البكاري صالح ثورتهم و شعرهم: الزبيريون  البعننو شكري

دليل األطروحات و الرسائل الجامعية 13



كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T 2357 2005 بن طاهر جمال

فن الخرائط في البالد التونسية في القرن التاسع عشر من خالل 

و مدن  (سوسة و المنستير و المهدية )مخطوطي مدن الساحل 

صفاقس و جزيرة جربة بعير هدى

T 4024 1999 المحجوبي علي

التدخل اإلستعماري و آنعكاساته على الواقع اإلجتماعي و السياسي 

بالمراقبة المدنية للقيروان البكوش سمير

T2150 2004 يوسف ألفة قضية الطَراز في النظرية الموَسعة البكوش فاطمة

T 3089 2010 عاشور المنصف المعجم العربي و نظرية الطراز في البنية الطرازية للتعريف البكوش فاطمة

T2151 2004 عمران كمال

األزمة المالية باإليالة  التونسية  في القرن التاسع عشر من سنة  

م من خالل إتحاف أهل الزمان بأخبار 1869م إلى سنة 1847

ملوك تونس و عهد األمان ألحمد بن أبي الضياف البكوش هدى

T2011 2003 البدوي عبد المجيد الغرب في فكر هشام شرابي بلحاج الزهرة

T514 1991 طرشونة محمود قضايا الريف في الرواية التونسية الصادرة في السبعينات بلحاج عمر علي

دكتوراه T 5620 2017 الزناد األزهر

بناء الصورة الجمعية من خالل خطاب الفرد األحزاب السياسية 

نموذجا بالحاج نائلة

T1979 1996 العاني عبد الجليل عبيد دراسة صرفية و نحوية: القراءات الفرآنية الشاذة في البحر المحيط 

بلحسن محسن بن عبد 

السالم

T 4028 2011 الميساوي سهام الدبابي النجاسة و الطهارة في المعيار المعرب للونشريسي أنموذجا بلطي ظافر

T 750 1992 الزمرلي فوزي لنجيب محفوظ"ملحمة الحرافيش"الرؤة و األداة في روأية  البلطي كمال

T1597 1972 المهيري عبد القادر

دراسة محاوالت تجديد النحو العربي من خالل بعض المؤلفات 

الحديثة بلغيث حسناء

T342 1987 طرشونة محمود النزعة التعليمية و األخالقية في مقامات الحريري

بلفقي عمر بن بشير 

الغريبي

T 4004 2010 بن طاهر جمال

التعليم و التدريب العسكري باإليالة التونسية في القرن التاسع عشر 

م1881-م1837 بلقاسم المصعبية

مفقودة T278 1989 المرزوقي رياض

نظرة المصلحين إلى التعليم في تونس  في القرن التاسع عشر 

للميالد بلهادي محمد الهادي

T1202 1970 عبد السالم محمد ديوان العَباس بن مرداس بلوم محمود

T2124 2004 صَمود حَمادي

إسهام معأيَير اإللتذاد و مقومات الجمالية في تشكيل مفهوم النص 

في التراث البالغي و النقدي البلومي شكري
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T527 1991 عمران كمال

 -952)التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف المناوي 

التء - الباء - تحقيق األبواب الهمزة  : (م1622 - 1545ه1031

الجيم -  البليش عبد الهادي

T 4184 2012 عاشور المنصف وسم المضمرات في العربية من خالل األدنوية البليلي فتحية

ماجستير T 5653 2018 الككلي عبد السالم معجزات المسيح بين األناجيل األربعة و القرآن بن الباي هالة

ماجستير T 5652 2018 بن يحي الطاهر بنية القصيدة الهذلية بن بوزيان شكري

T 5206 2005 السليني نائلة الخمرة في مدونة الفقه الحنفي و الفقه المالكي بن حليمة رمزي

ماجستير T 5422 2016 عيساوي عبد السالم داللة المبنى الصرفي للفعل المزيد بعنصر و عنصرين بن ربيحة سماح

T 5237 2015 عبيد حاتم الحجاج المغالطي النشأة و التطور بن سالم فاتن

ماجستير T 5672 2018 الغربي محمد األزهر

-1929القوارص بالوطن القبلي و تأثيرها على المجال المحلي 

1957 بن سالم وفاء

T 5201 2005 السليني نائلة الواهبات أنفسهن للرسول ميمونة بنت الحارث أنموذجا بن عزيز حنان

ماجستير T 5254 2016 القزدغلي الحبيب

دراسة "الحي األروبي بمدينة قفصة خالل الفترة اآلستعمارية 

"تاريخية حضرية بن علي منير

T 5244 2015 الجويلي محمد

األم في نماذج من التراث العربي األسالمي من الجاهلية الى صدر 

اآلسالم بن الطاهر وسيلة

T4563 2014 جدلة إبراهيم بنعيسى محمد الزنادقة و محلهم في فترة الخلفاء العباسيين األوائل

ماجستير T 5414 2015 الميساوي سهام الدبابي سيمائية الجوع في كتاب الجوع البن ابي الدنيا بن عيسى هاجر

ماجستير T 5378 2017 المناعي مبروك الديني و الشعري في خمريات أبي نواس بن حسن منيرة

ماجستير T 5666 2018 عبد الجواد لطفي

ترميمات الجامع األعظم بالقيروان من خالل المصادر التاريخية و 

األرشيفية و المكتشفات األثرية بنحسين سامي

ماجستير T 5694 2017 الرقش دلندة

العالمات و الرموز الجسدية و دالالتها عند المرأة البربرية في 

قرية تمزرط نموذجا: القرى الجبلية  بنرحيم كريمة

T 5229 2015 المناعي مبروك القصة القصيرة العربية و التراث السردي بن مبروك األمين

ماجستير T 5636 2012 جلول ناجي المرأة و العالقات الزوجية بافريقية في العصر الوسيط بن منصور الصحبي

T2180 2004 ميالد خالد صيغ الفعل و دالالتها بين النحاة و الصوليين بنمفتاح رجاء

T 5218 2016 الشملي سهيل تدريس التعريب في التعليم الثانوي التونسي بين الواقع و اآلفاق بنموسى ريحان

T2384 2005 عمران كمال دراسة نقدية: مسائل العقيدة في كتاب الهوامل و الشوامل  بنموسى منجي

T 5245 2015 البركاوي خليفة خدمات التعليم و تأثيراتها المركب الجامعي بمنوبة نموذجا بن مولى ماهر

T 781 الطرابلسي محمد الهادي الخصائص اللغوية و األسلوبية: صيغ المبالغة في ديوان الخنساء  البهلول عبد هللا
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دكتوراه T 5622 2018 المناعي مبروك شعرية ابن المعتز في نقد الشعر و عمله بو بكر الخزامي

T 2437 2005 التواتي مصطفى

الَصاحب بن عَباد وزيرا و منَظرا في الدولة البويهية من خالل 

رسائله و أشعاره و أخباره بوبكر عفيفة

T 733 1992 القاضي محَمد البنية و الداللة  في رواية صنع هللا إبراهيم بيروت بيروت بوثوري الناجي

T536 1987 بكار توفيق

األشياء في الروأية الواقعية العربية المعاصرة من خالل جولة بين 

موسم - الشراع و العصفة  - زقاق المَدق : حانات البحر المتوسط  

-الهجرة للشمال   بوجاه صالح الَدين

T2082 2004 طرشونة محمود

وجوه اإلتالف و اإلختالف  بين الروأية التونسية و الروأية 

المكتوبة بالفرنسية في تونس بوجاه صالح الَدين

T1746 2001 ابن عامر توفيق أبو القاسم الجنيد و آراؤه الصوفية بوجدي رفيقة

T 4025 2010 القمرتي الباجي

, اإلقتصاد اليهودي  , سوق اإلله "الدين و اإلقتصاد دراسة لكتاب 

لفليب سيمونو"المسيحي و اإلسالمي  بو حنيش محرز

T1481(1-2 1999 الشريف صالح الَدين نظريات إكتساب اللغة و تعلَمها ووجوه تطبيقها على العربية بوحوش الهادي

T526 1991 القمرتي الباجي

نقد - الدَين في الفكر الحديث من خالل معالم في الطريق لسيد قطب 

عن العروبة و اإلسالم لعصمت - الفكر الَيني لصادق جالل العظم 

سيف الدولة بوحولي زهير

T 2624 2008 األرقش دلندة

النساء و الملكية في مدينة تونس في القرن التاسع عشر من خالل 

دفاتر الخروبة بو خراطة راضي

T247 1988 الطرابلسي محمد الهادي جزء عَم- خصائص ا إليقاع في القرآن   بوخريص كمال

T1630 1999 الشريف محمد صالح الَدين

دراسة العالقة الشكلية و : للبنية المؤولة و البنية المؤول إليها 

المعنوية في أمهات كتب النحو بودَية محرز

T259 1988 الشريف محمد صالح الَدين

دراسة : القرائن الممَيزة لما اشترك من السماء في صيغة واحدة 

لبعض النماذج بودية محرز

T 759 1992 قيسومة منصور حبكة السرد في النص التونسي للسيرة الهاللية بوذراع عبد القادر

T839 1993 قيسومة منصور الحبكة القصصية في النص التونسي لسيرة بني هالل بوذراع عبد القادر

T551 1990 الشملي منجي دراسة و تحليل نقدي: األجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران  بوراوي عادل

T1233 1996 الشاوش محَمد الحذف و التقدير من خالل الكتاب و المقتضب بوراوي عادل

T4573 2013 جلول ناجي (البيت التقليدي )أطر و أبواب القيروان  بورغيدة أمينة بن محمودة

T1585 1978 المهيري عبد القادر اسم اإلشارة في القرآن بوريقة تيجاني

دكتوراه T 5395 2015 بن جمعة بوشوشة شعرية المدينة في الرواية المغاربية المعاصرة البوزايدي سميحة
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ماجستير T 5658 2016 المناعي الطاهر المواطنة في الفكر العربي المعاصر بوزيان فادية

T2479 2006 صولة عبد هللا المعنى و اإلحالة في علم الداللة العرفاني بوزيدي ياسين

T1484 1999 شيخة جمعة الشعر األندلسي في القرنيين الثامن و التاسع الهجريين بوزوينة الطرابلسي حسناء

T245 1988 ابن عامر توفيق اإلجماع من خالل اإلحكام في أصول األحكام إلبن حزم األندلسي بوسعيد قميرة

T 2551 2006 السعداوي ، أجمد

دفتر بيان تقييد المساجد و الزوايا و الميضأة و الكتاتيب  و السبابل  

تحقيق و  : 1170/1756وغير ذلك و ما عليها من األوقاف لسنة 

دراسة بوسعيدي، نادية

ماجستير T 5670 2017 قرامي أمال العنوسة في تونس من منظور جندري" بن سالمة أمل

T1960(1-2) 2003 عمران كمال

محَمد الحجوي : المجلة الزيتونية : إشكالية الدين و العلم من خالل 

نموذجا بوشَعالة شكري

T4498 2012 القمرتي الباجي

الدين و العلم في الثقافة العربية الحديثة و المعاصرة من خالل 

نسخة منقحة: المجالت  بوشَعالة شكري

T1713 2000 الشريف محَمد صالح الَدين حالة النعت الحقيقي: األبنية القائمة على  اإلضمار و التفسير  بوشناق بوبكر

T 723 1992 الطرابلسي محَمد الهادي البنية اإليقاعية في كتاب لميخائيل نعيمة بوصاع محَمد المولدي

T 4033 2011 خضر العادل المغالطات في كتاب  البخالء للجاحظ بوصباط ماهر

T 5224 2016 خضر العادل شروح األدب و أنساقها في التراث األدبي من خالل نماذج بوصباط ماهر

T 720 1992 عاشور المنصف نحو شعر من خالل الكتاب لسيبويه بوصباط ماهر

T4532 2013 المسكيني فتحي الجسد بوصفه نصا إشهاريا بوعائشة صفاء

ماجستير T 5259 2015 العامري نللي سالمة

مناقب ابي عبد هللا (محمد بن ابي القاسم الحميري)ابن الصباغ 

محمد بن سلطان دراسة و تحقيق بو عبد هللا وسام

T363 1986 بكار توفيق

الذي : األسطورة في شعر عبد الوهاب البياتي من خالل مجموعتيه 

و الكتابة على الطين- يأتي و ال يأتي   بوعبد هللا عبد الغني

T546 1991 المهيري عبد القادر

اللسانيات دليل البائي إشراف أندري مارتني : ترجمة قسم من كتاب 

هنربات و لتر. بمساعدة  جين مارتني   بوعَتور طارق

T2048 2003 عمران كمال دراسة و نقد: خطبة الجمعة في مجلة الهدية  بوعجاجة جمال

T 2819 2008 عمران كمال دراسة نماذج:الخوارق في التفسير المعاصر  بوعجاجة جمال

T2084 2004 القاضي محَمد الرؤية في أرض السواد بوعجيلة شاكر

T1795 2001 البدوي عبد المجيد موقف محَمد الطاهر بن عاشور من الحديث النبوي بوعجيلة فتحي
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T555 1990 بن عامر توفيق

تحقيق كتاب الباب األَول و االب الثاني من النوادر و الزيادات إلبن 

أبي زيد القيرواني بوعجيلة ناجية وريمي

T1897 2002 الشرفي عبد المجيد المؤتلف و المختلف في الفكر اإلسالمي القديم بوعجيلة الوريمي ناجية

T2192 2005 التواتي مصطفى

نحن و : التراث في نظر محَمد عابد الجابري من خالل كتابيه 

التراث و التراث و الحداثة بوعجينة ضحى

ماجستير T 5373 2016 عيساوي عبد السالم مظاهر من تحقق المعنى من خالل أعمال فيلمور بو عرس روضة

T 2877 2009 تميم بليلي ليلى دراسة في األنثربولوجيا الثقافية:المنسوجات الصوفية بقفصة  البوعزيزي سميرة شوشان

T 4009 2010 ميالد خالد (مقاربة عرفانية)آستعارة القوة في أدب جبران خليل جبران  البوعمراني محمد الصالح

T 5216 2015 قريرة توفيق مبدأ األنسجام في تحليل الخطاب القرآني من خالل علم المناسبات البوعناني شوقي

T1405 1998 قوبعة محَمد الجنون في أدب جبران البوعناني شوقي

T543 1990 حسين محَمد

تحقيق و دراسة باب البيوع من كتاب منتخب األحكام إلين ابي 

زمنين بوعوني األزهري

T 2563 2006 عاشور المنصف

من خالل  (Z.Harris )خصائص البنية اإلعرابية عند هاريس  

 structure mathématiques" األبنية الرياضية للغة "كتابه 

du language بو علي نبيهة

T 5199 2005 بن عامر توفيق الشذوذ في القراءات بو عالم سهام

T1720 2000 الزيدي توفيق األنموذج الشعري في النقد العربي إلى القرن الخامس الهجري بوغالَب الحبيب

دكتوراه T 5405 2016 المناعي الطاهر الفكر االجتماعي و السياسي في كتابات محمد عبد العزيز الثعالبي بو قارص البشير

T854 1985 الشريف محَمد صالح الَدين

سير لبعض الوسائل اللغوية المعبرة عن الذات في أدب جبران 

خليل جبران بوقصة العروسي

T2153 2003 البدوي عبد المجيد تصور بورقيبة للدولة و مرجعياته الفكرية بوقَصي مراد

T4564 2014 الحناشي عبد اللطيف

النشاط الجمعياتي في المنطقة العسكرية بالجنوب التونسي خالل 

1956-18881الفترة اإلستعمارية  البوكاري قوزي

T2382 1999 المَناعي مبروك صورة عمرابن أبي ربيعة في كتاب األغاني البوكاري لمياء
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T2087 2004 الدريسي فرحات

ه 189)كتاب الكسب للسيناني : منزلة التاجر اإلجتماعية من خالل 

- ه 255)ورسالة مدح التجار و ذم عمل السلطان للجاحظ (م805- 

(م12- ه 6)و كتاب اإلشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي (م869 البوكاري لمياء

ماجستير T 5669 2018 جدلة إبراهيم الجيش الفاطمي زمن دخول مصر بو لخراص مروة

T2066 2004 الغيضاوي علي البديع في خمريات أبي نواس بولعابة شعالء

T1722 2000 الزيدي توفيق قضأيا تأريخ النقد العربي اعتمادا على دراسات المعاصرين بو مرزاق عياد

T240 1988 مواعده محمد مجلة السعادة العظمى و منزلتها في حركة اإلصالح بتونس بومالَلة الحامي نجاة

T 2855 2007 علوان الطاهر

ليالي الصيف الحارة دراسة في البيومناخ البشري بالوسط الشرقي 

التونسي بو ميزة عائشة

T 4017 2011 جلول ناجي التصوير اآلدمي من خالل الفن األموي و العباسي بوهاني حنان

T496 1991 صَمود حَمادي القصيدة العربية نموذجا: دور الذاكرة في الشعر  بوهاني شهاب

T 2583 2007 الزيدي توفيق

أسس الخطاب النقدي األدبي لدى عز الدين آسماعيل في كتابه 

الشعر العربي المعاصر بو هدة أوالد فتحي

T2387 1999 المَناعي مبروك ثنائية الجود و البأس بين مروان بن أبي حفصة و أبي نواس بوهاها عبد الرحيم

T1860 2002 الشرفي عبد المجيد طقوس العبور في الحضارة اإلسالمية من خالل نماذج ممثلة بوهاها عبد الرحيم

T312 1989 الشأيب محَمد

الظواهر الصوتية في القراءات القرآنية من خالل كتاب النشر في 

القراءات العشر إلبن الجزري بوهالل محمد

T1834(1-2) 2002 الشرفي عبد المجيد

الغزالي : عالم الغيب و صلته بعالم الشهادة في الفكر األشعري 

أنموذجا بوهالل محَمد

T313 1988 طرشونة محمود البطل في مؤلفات محمود المسعدي البيولي فوزي

ت

T2065 2004 الَدريسي فرحات

منزلة أهل الحرف و الصنائع ووظائفهم من خالل كتاب نهأية 

الرتبة في طلب  الحسبة للشيزري التابعي الصحبي

T1957(1-2) 2003 طرشونة محمود مصادر ألف ليلة و ليلة تاج عبد هللا

T 785(1-2) 1990 ابن ابراهيم محمد

الكنز في القراءات العشر للنجم الدين عبد هللَا بن عبد المؤمن ابي 

محَمد الواسطي تارزتش عزت بن عاطف

T 4546 2013 الشريف محمد صالح الدين

السمات التكوينية و اآلنتقائية لألفعال المعبرة عن الدهشة و الحيرة 

و الخوف و المفاجأة التايب امحمد

ماجستير T 5662 2017 العلوي فضيلة ميعادي التحوالت المجالية و األجتماعية لألحياء العفوية بمدينة تطاوين التايب محمد
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T 4452 2007 عاشور المنصف

شرح المفصل ألبن "مقو لة الواجب و غير الواجب من خالل 

"يعيش التايب المختار

T804 1995 ابن رمضان صالح وظيفة األمثال و الحكم في النثر الفَني القديم التبضاب ناجي

ماجستير T 5391 2016 بن سالمة رجاء

تقديم و ترجمة " رايوين كونيل"للكاتبة " ذكوريات " كتاب 

لمقتطفات تربونية صندرة

T498 1990 العبيدي مختار النقد األدبي من خالل طبقات فحول الشعراء و الشعر و الشعراء التريكي هالة بن ابراهيم

T1209 1977 الشملي المنجي

أهل نظريات قاسم أمين السياسية و اإلجتماعية من خالل 

المصريون و تحرير المرأة و المرأة الجديدة التريكي سعاد

T1566 1971 عبد السالم أحمد ديوان محَمد الرشيدي بأي التريكي

T 776 1992 الشريف محمد صالح الدين

دراسة تركيب الجملة العربية و طرق الربط فيها في ضوء النظرية 

التوليدية و التحويلية من خالل الشحاذ لجيب محفوظ تشوجين يونغ

T 4178 2012 البدوي عبد المجيد

جابر بن زيد وسالم بن :الفكر السياسي االباضي من خالل مؤلفات 

ذكوان الهاللي و البرادي والشماخي تغالت زهير

دكتوراه T 5384 2017 البدوي فوزي الوالية و البراءة في الفكر االسالمي تغالت زهير

T541 1990 صَمود حَمادي منطلقات تفكير أبي العالء و حدود فلسفته في اللزوميات التليجاني بلقاسم

  T 2694 2006 قيسومة منصور اليميل حببي" المتشائل"البطل الضديد في رواية  التليجاني رفيع

T592 1965 رفيق شاعر الوطن التليسي خليفة محمد

ماجستير T 5644 2018 الغربي محمد األزهر

مشاركة التونسيين مع فرنسا في الحرب العالمية الثانية 

(1939/1945) التليلي تونس

T 2912 2010 الدبابي سهام سيمياء الخبز و الخمر في الطقس الكنسي التليلي زياد

T1159 1996 الشريف عبد المجيد الزوأيا و الطرق الصوفية بالوسط الغربي التونسي التليلي محسن

T842 1993 القاضي محمضد

: خصائص األدب الذاتي لدى عباس محمود العقاد من خالل كتبه 

أنا و حياة فيلم وسارة تهيمش سمير

T 4171 2011 النويصر خالد تاكلسة مجال محلي متحول التواتي بثينة

T262 1987 األسود حسن الصادق

صورة المثقف من خالل كتاب اإلمتاع و المؤانسة ألبي حيان 

التوحيدي التواتي السبتي

T1224(1-3) 1996 طرشونة محمود األدباء و المفكرون و عالقتهم بالسلطة في العهد البويهي التوأيتي مصطفى

T 4258 2013 منسية منجية عرفة طقوس العبور من خالل كتب الرحالت القديمة تواتي عدنان

T4256 2013 العجيلي التليلي الطريقة القادرية بالجريد زاوية نفطة نموذجا تواتي هدى

T 4264 2012 السعفي وحيد الثواب و العقاب في كتب القرآن التوجاني زينب

 T 4035 2010 القاضي محمد تطور الشخصية الروائية عند عبد الرحمن منيف تولة هايدي
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T2370 2004 قيسومة منصور األسطورة و أبعادها السياسية في شعر عبد الوهاب البياتي التومي منجية

T 4141 2011 خضر العادل مساءلة األساطير في شعر أدونيس التومي منجية

T 2831 2009 قريسة نبيل خلدون

قراءة تشكيلية حديثة للفن العربي اإلسالمي من خالل منمنمات 

الواسطي التومي نسرين

T 2881 2010 العجيلي التليلي و القضية الفلسطينية من التأسيس إلى إتفاقية أوسلو" فتح"حركة  التيساوي رمزي

T847 1993 العشاش الطَيب المدح عند أبي زيدون التيناوي كوكب

ث

T2183 2004 الزيدي توفيق

الفتح على أبي الفتح ألبي : تأويل ما أشكل من الشعر عند العرب 

فورجة و شرح مشكل شعر المتنبي ألبي سيدة أنموذجا الثابت الَطاهر

T1963 2003 الواد حسين

التجريب و فَن القص في الدي العربي الحديث في السبعينات و 

الثمانيات ثابت محمد رشيد

T1207 1974 الشملي المنجي دراسة و تحليل: حديث عيسى بن هشام لمحَمد المويلحي  ثابت محَمد رشيد

T512 1991 بَكار توفيق أشكالها و دالالتها: روأيات عبد الرحمان منيف  ثابت محَمد رشيد

T 3094 2010 خضر العادل شعرية النص الشعري القصير في الشعر التونسي الحديث ثابتي محرز

ج

T2042 2003 الشرفي عبد المجيد

إنكار ابن حزم للقياس و مدى تأثيره في إختالف األحكام عن 

المذاهب السنَية جابلي توفيق

T2380 1999 المَناعي مبروك الرحلة في شعر المتنبي جابلي توفيق

T2361 2005 القسنطيني الكَراي

التجارة الموازية و التهريب على الحدود التونسية الجزائرية من 

.اإلحتالل حَتى أواخر العشرينات الجامعي سالم

T2226 2004 ميالد خالد األعمال اللغوية تصنيفها و قضأياها جبارة فرح

T1397 1998 الشريف محمد صالح الدين

قضأيا منهجيةفي اللسانيات الحديثة من خالل جون كلود ملنار 

introduction  à une science du langage مع ترجمة 

فقرات منه الجبالي عادل

T1576 1982 المهيري عبد القادر آراء محمود تيمور اللغوية الجبالي هادي

ماجستير 2018 القرامي آمال

النشاط النسائي التونسي من خالل نماذج من مكونات المجتمع 

المدني الجبالي ليلى

T 2718 2004 قيسومة منصور المنزع الوجودي في شعر خليل حاوي الجباهي مختار
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T1756 2001 عاشور منصف دراسة إعرابية لظاهرة التذكير و التأنيث: مقولة الجنس في العربية  الجبري خميس

T2043 2003 الشريف محمد صالح الَدين

داللة المظهر و دورها في تحديد خصائص الفعل من خالل 

نصوص مختارة الجبري عماد

ماجستير T 5664 2018 البدوي فوزي

تحقيق م للهند من "ديانات الهند القديمة من خالل مؤلف البيروني 

مقولة مقبولة في العقل او مرذولة الجبروني رياض

T2091 2003 ابن عبد الجليل المنصف

مقالة المدرسة األنجلوسكسونية في اإلسالم المبكر باترسيا كرون و 

مأيكل كوك أنموذجا الجبالوي آمنة

دكتوراه T 5419 2016 السعفي وحيد الصابئة في الثقافة العربية االسالمية الجبالوي آمنة

ماجستير T 5619 2017 بن طاهر جمال م1912م الى 1812أفول عائلة علمية من : البكريون  جراد أحمد

T2374 2004 بن رمضان صالح

دراسة في : الَنادرة األدبية في أخبار األذكياء لإلبن الجوري 

الخصائص الفنية و األبعاد اإلجتماعية الجَراي نجاح

ماجستير T 5392 2017 قيسومة منصور حضور الشعراء الغربين في الشعر العربي الحديث الجربوعي بن معلم

T510 1991 القاضي محَمد

البنية و الداللة في عالم بال خرائط لجبر ابراهيم جبر و عبد 

الرحمان منيف الجربوعي جمال

T 4252 2013 القسنطيني الكراي 1952-1936الحياة الجمعياتية بالوطن القبلي  الجربي عبد الباسط

T511 1991 شيخة جمعة جمعها و تحقيقها: أثارهم األدبية : بنو أمية في األندلس  الجربي عبد العزيز

T 1573 دت المسَدي عبد السالم التركيب الظرفي في القرآن الجريبي نور الَدين

T 2910 2009 الحداد محمد هانس كينغ و مشروع األخالق الكونية الجريدي وليد

T1956 2003 الشرفي عبد المجيد المخيال العربي في نصوص الخوارق المنسوبةإلى الرسول الجَزار منصف

T1240(1-3) 1997 الطرابلسي محمد الهادي مناهجه و قضأياه: تفسير القرآن لغويا  الجطالوي الهادي

T1561 1976 المهيري عبد القادر الجملة من خالل كتاب البخالء الجطالوي الهادي

T 791 1982 الطرابلسي محمد الهادي

: مباشرة النص الشعري عند العرب من خالل شروح الدواوين  

شروح ديوان أبي تمام الجطالوي الهادي

T355 1985 الطالبي محمد

تحليل مأيتعلق بأصول الدين من التراث اإلباضي بالمعرب في 

م18-17-16/ه 12-11-10: القرون التالية  الجعبيري فرحات بن علي

ماجستير T 4458 2013 جدلة آبراهيم

هجري 11القبيلة و السلطة و الردة في عهد الخليفة األول من سنة 

الجعيدي سفيان هجري13الى سنة 

دكتوراه T 5408 2016 الغيضاوي علي

الجسد في الشعر العربي من خالل الغزل من القرن األول الى 

القرن الثاني الهجري جفالي منجد

T 2213 2004 بن طاهر جمال معجم الحرف و المهن بالبالد التونسية في العصر الحديث جالب حسن
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T 4019 2009 بن عامر توفيق القياس أصال من أصول الفقه إلى حدود القرن الثامن للهجرة الجالصي بثينة

T 2204 2005 القزدغلي حبيب

دراسة : 1956 و1881منطقة تاكلسة بالوطن القبلي بين 

مونوغرافية الجالصي الجيالني

T244 1988 بَكار توفيق المكان في روأية البحر ينشر ألواحه لمحمد صالح الجابري الجالصي زهرة

T1256 1996 بَكار توفيق

فنَياته و دالالته في الرواية التونسية خالل الثمانيات : الوصف 

اعتمادا على بعض النماذج الجالصي زهرة

T 2724 2007 الحداد محمد التوحيد الدرزي بحث في المنشا و تتبع للمستقر الجالصي سالمة

T 2608 2005 الطرابلسي محمد الهادي

إجراء اللغة في األدب منوال في األسلوب و تجلياته في أدب طه 

حسين الجالصي محمد

T299 1988 غراب سعد

أسس تعبير اللسانية و الداللية و المعرفية و بحث في مفهوم التأليف 

و أصول الخطاب و طقوسه من خالل مؤلفات ابن سيرين وابن 

راشد القفصي الجالصي محَمد بن العربي

T1838(1-2) 2002 صَمود حَمدي

مساهمة في دراسة انبناء المعنى في الشعر العربي من خالل نماذج 

مختارة الجالصي محَمد بن العربي

T1973(1-2) 2002 قيسومة منصور الخطاب النقدي عند ميخائيل نعيمة الجالصي مفيدة

T338 1989 الشملي منجي دراسة تحليلية نقدية: زهرة العمر لتوفيق الحكيم  جالصي مفيدة

T 2916 2009 الغيضاوي علي

ألبي "األغاني "الشعر و الغناء دراسة في التلقي من خالل كتاب 

الفرج األصفهاني جالل الناصر

ماجستير T 5655 2018 قيسومة منصور التمييز العنصري و االنتماء الى افريقيا في شعر محمد الفيتوري جاللي اسالم

T 2887 2010 جلول ناجي مساكن دراسة تاريخية و أثرية جاللي زهر الدين

T2477 2004 قيسومة منصور همس الجفون أنموذجا: ميخائيل نعيمة شاعرا  الجاللي محمد الصغير

T 2857 2008 قوبعة محَمد

الشعر على الشعر لدى أدونيس من خالل أغاني مهيار الدمشقي و 

آحتفاء باألشياء الواضحة الغامضة الجلجلي رياض

T 4432 2014 الدحماني زكية السائر

" مجمع األمثال"التعابير المسكوكة و عالقتها باسم العلم من خالل 

للميداني الجمازي رحمة

ماجستير T 5668 2017 المناعي مبروك وصف الجواد في الشعر الجاهلي و الشعر الشفوي التونسي جماعي عمار

T348 1988 األسود حسن الصادق رحلة ابن جبير بين الوصف و التعليق  الجَمالي فاضل

T1275(1-2) 1997 ابن رمضان صالح صدى أزمة الخالفة العباسية في الشعر علىعهد بني بويه الجَمالي فاضل

T 2789 2006 عبيد عبد اللطيف القضايا المصطلحية في الترجمة اآللية الجمعاوي صابر
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T 3073 2011 فنينة عبد الحميد النياشين الحسينية من خالل وثائق األرشيف دراسة أثرية تاريخية جمعة إيمان

T2407 2005 ميالد خالد للجرجاني" دالئل اإلعجاز"أثر سيبويه و الجاحظ في نَص  جمعة صبيحة

T1936 2003 الشرفي عبد المجيد أسباب النزول علما من علوم القرآن الجمل بَسام

T522 1990 حمدي توفيق نظرية الشعر من خالل نقد أبي تمام إلى القرن الرابع الهجري الجمل بَسام

T 4013 2011 الزَناد األزهر دراسة أنثربولوجية عرفانية: األلوان األساسية في المعجم العربي  الجملي رحمة

T226 1989 الشملي منجي طه حسين مؤرخا الجمني عمر

T1296 1998 ابن عامر توفيق

مفهومها ووظيفتها من خالل جامع كرامات األولياء : الكرامة 

ليوسف بن اسماعيل النبهاني الجمني المختار

T 2627 2006 الزيدي توفيق الشعر الجاهلي و التراث النقدي إلى القرن الخامس الهجري

جموسي عبد الناظر  

أسماء

T1745 2001 ابن مراد ابراهيم اإلقتراض الآللي في المعجم الجمَيل فتحي

T 3067 2010 حمزة حسن/ بن مراد إبراهيم 

المقترضات المعجمية في القرآن بين المقاربة اللسانية و المقاربة 

المذهبية الجمَيل فتحي

T 2688 2007 ريدان سليم

الدراسات حول بنية الموشحات االندلسية بين العروض و الغناء و 

الموسيقى الجنحاني ايمان

T1946 2003 البدوي عبد المجيد

المستقبل في الفكر العربي المعاصر بين الطرحيين المعرفي و 

’ قسطنطنيين زريق ’نحن و المستقبل : اإليديولوجي من خالل 

بعض قضأيا ’ حسن صعب ’ المقاربة المستقبلية لإلنماء العربي 

سمير أمين’ المستقبل  الجندوبي كريمة

T 4146 2012 الزَناد األزهر البناء للمفعول مظاهره اإلعرابية و الداللية الجندوبي منى

T1463 1999 الشرفي عبد المجيد محَمد قبل البعثة جنوف عبد هللا

T4521 2013 بن طاهر جمال التقنيات التقليدية و الجديدية في صناعة المصوغ بجربة الجني هدى

T329 1987 الشملي منجي

زكي نجيب محمود مؤلف ترجمة ذاتية في كتابيه قصة نفس و 

قصة عقل جو هيسون

T 4270 2011 الهيشري الشاذلي تطور مناهج النحاة العرب في التقدير جَوادي سمير

T2045 2004 الهيشري الشاذلي مقاصد المتكلم من الحذف في التفكير اللغوي عند العرب جَوادي سمير

T2356 2004 الَنويري محَمد .مفهوم القرينة الحاجة العقدية و اإلجراء البالغي جَوادي يسرديلو

T814 1994 بَكار توفيق شعلر معين بسيسو بين الفَن و الموقف الجَوة أحمد

T553 عمران كمال دراسة تحليلية نقدية: نقد العقل العربي محَمد الجابري  جويرو زهية
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T1976(1-2) 2003 الشرفي عبد المجيد فتاوي ابن رشد الجد أنموذجا: اإلفتاء في نطاق المذهب الفقهي  جويرو النفاتي زهية

T 779 1988 الشرفي عبد المجيد الصراع اإلجتماعي في عصر الجاحظ من خالل كتاب البخالء الجويلي محمد

T 4551 2014 جلول ناجي

نظام توزيع الماء و تأثيره على العالقات اآلجتماعية بواحة نفزاوة 

دراسة في تراث الواحات جويدة عبد هللا

T 4446 2013 الجويلي محمد

الطفل المنشودمن خالل تحفة المودود باحكام المولود ألبن قيم 

الجوزية الجويني سامية

ماجستير T 5126 2015 المناعي الطاهر الرجولة المستفزة في الكتابات النسائية الجويني ليليا

T 4209 2012 آبن حمادي عمر

 XII/المهدية في النصف الثاني من القرن السادس الهجري

م1207/ه603-م1160/ه555م جويني محمد الصالح

T 2700 2008 المنصوري محَمد الطاهر

: القاب ملوك الفرنجة ببالد الشام من خالل كتب الوثائق المملوكية 

العمري و القلقشندي الجويني نجاة

T 2539 2006 الحمامي عبد الرزاق

شخصية المسيح من خالل نماذج من التفاسير في العصر الحديث 

تفسير التحرير و التنوير لمحمد الطاهر بن عاشور تفسير في ظالل 

القرآن لسيد قطب جيال أدي

ح
T524 1990 شيخة جمعة نظرة المشارقة إلى األدب األندلسي الحاج لطيف حافظ

T 4214 2012 الهميسي محمود

الهجرة غير الشرعية من تونس نحو ايطاليا في بدايات القرن 

الواحد و العشرين من خالل ترجمة بعض المقاالت الصحفية 

األجنبية من الفرنسية الى العربية الحاج أحمد أمل

T4574 2014 القسنطيني الكراي الحاجي الزين بالجزائر و تداعياتها بالبالد التونسية1945أحداث ماي 

T376 1987 الواد حسين القناع في شعر أمل دنقل الحاجي عبد العزيز

T2052 2003 النفزاوي محمضد الناصر المسألة البربرية في المعرب األوسط الحاجي محمد

T1948 2003 عمران كمال دراسة نماذج: العولمة و الخصوصية الثقافية   الحاجي مراد

دكتوراه T 5381 2016 الحداد محمد

مواقف المفكرين العرب من أطروحتي نهاية التاريخ و صدام 

الحضارات الحاجي مراد

T4522 2012 جلول ناجي

التراث الموسيقى العربي و التراث الموسيقى التونسي جذور 

تاريخية و تقاطعات الحاجي مراد

T 2713 2008 الميساوي سهام الدبابي

احياء علوم الدين : اداب السلوك في الثقافة العربية االسالمية 

للغزالي نموذجا حاجي الميلود

T2181 2004 الزمولي فوزي مظاهر التجديد و دالالتها في روأية ذات لصنع هللَا إبراهيم حامد آمال
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T4568 2014 الهميسي محمود في ترجمة الوثائق القانونية و الوثائق التعليمية: تقرير تربص  الحامدي منذر

T 782 1993 قيسومة منصور

أبعاد البطل الشرقي في الغرب من خالل روأية الحَي الالتيني 

لسهيل إدريس حامدي هشام

T 2676 2007 الزَناد األزهر

مع دراسة حالة طفل تونسي ف : االكتساب الصوتمي عند الطفل 

السنة االولى و الثانية الحامدي وداد

T 4470 2012 محفوظ فوزي القرى و التجمعات السكانية حول مدينة القيروان في العهد العثماني حامدي يوسف

T1895 2003 ابن رمضان صالح

: األبعاد التدولية في شروح التلخيص للفزويني بعض األحوال 

المسند إليه نموذجا من المعنى النحوي إلى المعنى التداولي الحباشة صابر

T 4140 2009 يوسف ألفة المشترك الداللي في اللغة العربية دراسة لسانية تحليلية الحباشة صابر

T1634 1999 عجينة محمد

مولد النسيان و تأمالت : األسطوري في مؤلفات محمود المسعدي 

أخرى أنموذجا حبوبة نزار

T1290 1992 سنو أهيف فهرست الكتب المذكزرة في أعالم الزركلي حبول محمد عبد داود

T 2674 2007 عجينة محمد مساءلة االسطوري في المسرح العربي حبونة نزار

T1930 2002 عمران كمال الفكر اإلسالمي الحديث و الوعي بالتاريخ الحبَيب سهيل

T1266 1997 البدوي عبد المجيد

مشروع قراءة التراث و عالقته بالبديل المجتمعي في الفكر طيب 

تيزيني الحبَيب سهيل

T 4233 2013 بنخود نورالدين

سحر "خصائص الكتابة الروائية و دالالتها في رواية الميراث 

"خليفة حتيت عيادي سميحة

T 4172 2012 القسنطيني الكراي

من )محمود خروف نموذجا : الصحافة و الصحفيون بجهة صفاقس

(الشواغل المحلية الى االهتمامات الوطنية الحثروبي منية

ماجستير T 5257 2015 المناعي الطاهر صورة عبد الناصر في فكر اآلخوان الحجام خالد

ماجستير T 5632 2018 القزدغلي الحبيب مشروع انجاز متحف لحماية ذاكرة حي الحفصية بتونس العاصمة حجاجي أحالم

T2401 2005 الزَناد األزهر

تنَوع حركة العين في األفعال المنقضية : انتظام المعجم و اإلشتقاق 

فاءمن اللسان..دراسة لألبواب سين : المتصلة بأصول حرفية واحدة  الحجري سعيدة

T271 1987 عمران كمال قراءة تحليلية نقدية: المجتَمع من خالل فكر مالك بن نبي  الحجالوي  ناجي

ماجستير T 5686 2018 خضر العادل السحر في ألف ليلة وليلة مقاربة مورفولوجية الحرابي زينب

دكتوراه T 5411 2015 عاشور المنصف تعدد الحاالت االعرابية و مقاييس التصنيف و التحليل و التاويل الحرابي السيدة
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مفقودة/ماجستير T2196 2004 عاشور المنصف

 la théorieالنظرية المحلية : مقولة الحاالت اإلعرابية 

localisteالحرابي السيدة تعريف و تطبيق

ماجستير T 5657 2018 جويرو زهية اتجاهات البحث الحضاري في حوليات الجامعة التونسية الحرابي فوزية

T1487 1999 العشاش الطَيب شعر نسائي باألندلس جمعا و دراسة الحراثي هاجر

T 4166 2012 المناعي مبروك

المجالس األدبية النسائية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث 

التاسع الميالدي/الهجري  الحراثي هاجر غالب

T1964 1994 المسعودي حمادي موسى بين التوارات و القرآن حرازي دجلة

T 2614 2008 القزدغلي الحبيب

الجمعيات األهلية المتأسسة بالعاصمة لإلحاطة بأصيلي الجنوب 

التونسي خالل الفترة اإلستعمارية الحداد هدى

T 2609 بن عامر توفيق

 1990 إلى 1908المسيحيون المصريون في القرن العشرين من 

(عقائدي-سياسي-بحث آجتماعي ) الحذيري أحمد

T 732 1992 البدوي عبد المجيد و مابعدها1967الثورة في فكر ناجي علوش ماقبل سنة  حسني جمال

T2060 2004 القاضي محَمد مصطلحات الخبر السردي في دراسات العرب المعاصرين الحسني رفيق

T 4037 2011 فنينة عبد الحميد

الصنج و األوزان و أختام المكاييل الزجاجية بغفريقية في العصر 

الوسيط من خالل مجموعات تونسية حسني عائدة

T2247 2005 الغيضاوي علي األسطوري في الشعر العربي القديم من خالل بعض النماذج الحسني محرز بن األخضر

T 4471 2014 المناعي الطاهر

الديمقراطية و حقوق اآلنسان بين الكونية و الخصوصية كتابات 

الجابري نموذجا الحسني علية

T826 1995 عاشور المنصف

استعماالت مافي التركيب النحوي من خالل نظرية العامل قديما و 

حديثا حسين أنيس

T4520 2012 المناعي الطاهر المرجعية اإلستشراقية في فكر هشام جعيط حشانة الشاذلي

T 5215 2016 المبخوت شكري مبدأ التأليفية في معالجة داللة القول حشيشة سرور

T 2921 2009 عاشور المنصف قوة األفعال و ضعفها حسب تعديتها و لزومها حشيشة سرور

T1941 2003 البدوي عبد المجيد

التاريخ لعبد هللَا : تحديث الثقافة العربية من خالل ثقافتنا في ضوء 

العروي و الثقافة و الفكر في مواجهة التحدي لعبد الكريم  غالب حشيشة وسام

T1867 2002 الشريف محَمد صالح الَدين نظرية التعلَق اإلعرابي عند تنيارو وجوه تطبيقها على العربية الحصأيري نجالء

T1287 1988 نافع عبد الفتاح جمع ودراسة: شعر بني أسد في الجاهلية  حطاب زهرة مطيع

T 5232 2015 السعفي وحيد المجوس في االسالم بين األخبار و األحكام حفصة هنيدة

T1485 1999 الشرفي عبد المجيد حضور النص القرآني في المدونة الكبرى حفصة هنيدة
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T 4436 2014 ابن الطيب محمد شعرية العشق االلهي في ديوان الحالج الحفيان كريم

T2468 2005 الهمامي الطاهر النصوص البيانية في الشعر العربي الحديث حفيظ عمارة

T2231 2005 الزَناد األزهر دراسة نحوية عرفانية: المفعول المطلق في اللغة العربية  الحفيظي صباح

T4559 2014 قريسة نبيل خلدون

األوزاعي : الفقهاء و السلطة ببالد الشام فيال العصر األموي 

نموذجا عادل الحكيري

T 4188 2012 الميساوي سهام الدبابي الطقوس القربانية في اليهودية و االسالم  دراسة مقارنية حكيمي أحالم

T844 1993 العشاش الطَيب المضمون و الشكل:ديوان كعب بن  مالك األنصاري  الحالوي حمادي

T879 1995 الطرابلسي محَمد الهادي أساليب الهجاء في شعر أبي الرضومي الحلواني عامر

T1572 1978 الطرابلسي محمد الهادي التركيب التالزمي في قصة قرية ظالمة لمحَمد كامل حسين الحلواني عامر

T1563 §§§§§§§§ نظام الوصف في خمريات أبي نواس الحلواني عامر

T 4266 2012 القاسمي فتحي محمد الفاضل  ابن عاشور و اصالح العقيدة الحمادي عادل

T1577 1973 المهيري عبد القادر

من باب المبتدأ و الخبر  إلى : ارتشاف الغرب من لسان العرب 

باب المفعول  الذي لم يبسم فاعله ألبي حَيان النحوي الحمار محَمد

T1962(1-2) 1987 الشرفي عبد المجيد اإلسالم في كتابات التونسيين الحَمامي عبد الرزاق

T380 1977 المعيربي صالح

تاج المفرق في تحلية علماء المشرق ألبي البقاء خالد بن عيسى  بن 

أحمد بن ابراهيم بن أبي خالد الفتوري األندلسي المتوفى بعد سنة 

ه771 الحَمامي عبد الرزاق

T579 1990 القرقوري فؤاد دراسة و تحليل: كتاب ألوان لطه حسين  الحَمامي فتحي

T2083(1-2) 2004 المسَدي عبد السالم قضية المعنى في التراث العربي عند األصوليون الفالسفة الحَمامي منية

T258 1985 ابن عامر توفيق

مصادر تفكير خير الدين التونسي منةخالل مقدمة أقوم المسالك في 

معرفة أحوال الممالك لخير الَدين الحَمامي منية

3085 2010 السعفي وحيد صورة الصحابي في كتب الحديث الحَمامي نادر

T1868 2002 الشرفي عبد المجيد الكبيرة من خالل الصحيحين الحَمامي نادر

T 2871 2010 الهيشري الشاذلي الوزن الصرفي و إشكاليات التمثيل حمايدي بهيجة

ماجستير T 5377 األرقش عبد الحميد تراث الجريد من خالل األدب الروائي و الشعر المعاصر بتونس حمدة لطفي

T1387 1972 محبوبة عبد الهادي 1972 إلى 1948شعر المقاومة الفلسطيني من  حمدان مصطفى سعيد

T322 1990 طرشونة محمود

أصولها و بدأياتها في األدي العربي من خالل : الروأية الَريفية 

روأية زينب لمحَمد حسين هيكل حمدي أحمد رضا

T836 1993 بالحاج بوبكر الشعراء و العشاق في القرن األَول للهجرة من خالل كتاب األغاني الحمدي األسعد
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T1748 2001 صَمود حَمادي مواقف البالغيين و النقاد العرب من خالل اإلستعارة الحمدي توفيق

T 796 1993 زناد األزهر تركيبية- دراسة صرفية  : األسماء المتصلة بالفعل  حمدي رضا

T1222 1996 البكوش الطَيب ماخالف مبناه معناه حمدي رضا

T 4537 2012 ابن طاهر جمال

معجم الحرف و المهن بدمشق في العصر الحديث من خالل 

المصادر اآلخبارية حمدي سامي

T1887 2003 ابن عامر توفيق منهج  يحي بن سالم في التفسير حمدي سماح

T2438 2005 الشاوش محمد

الضمائر و أسماء اإلشارة : األسماء المبهمة و دورها في الخطاب 

نموذجا حمدي سنية

ماجستير T 5638 2017 السهيلي سميرة تراث الضيعات اآلستعمارية ببوسالم و عالقته بالتنمية حمدي شرف الدين

T 3077 بن عامر توفيق مقاالت  الصوفية في المسائل اإلعتقادية الحمدي عبد السالم

T1732 2001 ابن عامر توفيق المهدوية عند الصوفية الحمدي عبد السالم

T867 1980 المسَدي عبد السالم األسلوب و اإلصطالحات الَدالة عليه عند عبد القادر الجرجاني حمدي فاهم

T 4433 2013 القمرتي الباجي العولمة عند الجامعيين في تونس حمدي كمال

T333 1987 طرشونة محمود أوضاع المرأة في الروأية التونسية حمدي محي الدين

T2137(1-2) 2004 الشرفي عبد المجيد مشاغل المسحيين العرب في فترة مابين الحربين الحمروني خالد

T 4250 2012 الماجري عبد الكريم

-1954الرأي العام التونسي و قضية تحرير المغرب األقصى

1956 حمري خالد

ماجستير T 5394 2016 بالطيب محمد

العالقة بين الرجال و النساء في المغرب من خالل كتابات فاطمة 

المرنيسي الحمروني مروة

T1584 المسَدي عبد السالم

شرح المية األفعال لمحَمد بن أحمد الرهوني عن المنظومة الشهيرة 

المية األفعال إلبن مالك:  الحمري عبد الوهاب

T1479 1999 الشرفي عبد المجيد ابن تيمية و غير المسلمين حمزة سماح

T 5235 1991 الشرفي عبد المجيد الحديث النبوي و منزلته في الفكر األسالمي المعاصر حمزة سماح

دكتوراه T 5382 2016 السعفي وحيد شعائر نصارى دار االسالم بين األحكام و األيام حمزة سماح

T362 1987 القمرتي الباجي فتاوي مجلة الهدأية حمزة محَمد

دكتوراه T 5385 2014 عاشور المنصف المعنى و آليلت مقولته في اللغة العربية مقاربة داللية عرفانية حمودة جليلة

T 2717 2007 صولة عبد هللا

العالقات الفضائية في اللغة العربية دراسة نحوية عرفانية باعتماد 

منوالي النقاكر و تالمي حمودة جليلة

T 3083 2010 جلول ناجي التراث العربي البحري من خالل آبن ماجد حمودة عبد القادر

T 2193 2004 بن طاهر جمال

القرن )األسلحة أنواعها وآستعماالتها في اإليالة التونسية 

XVII/XIX) حمودي حنان
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T 2436 2005 األرقش عبد الحميد

نظام توزيع الماء و تقسيمه في واحة نفطة من خالل مخطوط أمين 

الماء بنفطة دراسة و تحقيق للفصول الخاصة بالماء حمي عبد العزيز

T270 1987 شيخة جمعة أخباره و آثاره: ابن عبدون  حميدة عبد الكريم

T4554 2012 بن الطاهر جمال

معجم  الحرف و المهن بدمشق في العصر الحديث من خالل 

المصادر اإلخبارية حمدي سامي

T 2891 2009 البليلي ليلى

التراث المعماري اإلسالمي بالبالد التونسية دراسة تاريخية و 

معمارية لمحطات القطار حمدي غازي

ماجستير T 5676 2017 الباهي أحمد 1/50000احصاء المعالم الدينية االسالمية بخارطة الحشيشينة  حميدات مبروكة

ماجستير T 5677 2018 قيسومة منصور الثورة مفهومها و قضاياها في شعر أحمد مطر مالئكي أمال

T 3081 2011 األرقش عبد الحميد مناجم الفسفاط بالجنوب الغربي للبالد التونسية بين التراث و الذاكرة حميدي إيمان

T 2552 2006 التواتي مصطفى

مفهوم الثقافة و دور المثقف في فكر إدوارد سعيد من خالل كتابه 

"صور المثقف" حميدي نزهة

T 2875 2010 سالم عبد الكريم النقل الطرقي و تنظيم المجال بالشمال الغربي التونسي الحناشي اكرم

T2428 2005 الحداد محمد

إختالف المواقف من المرأة  من خالل تفسير المنار و تفسير 

التحرير و التنوير الحَناشي حَسان

T 5228 2016 بن جميع محمد نجيب

سهرت منه الليالي على بساط الترجمة الى األسبانية ست 

دوعاجيات نقال و مقاربة حناشي رحمة

T 3080 2011 العجيلي التليلي

اإلستحواذ العقاري الفرنسي بجهة تبرسق هنشيرخالد نموذجا 

(1885-1934) الحَناشي منصف

ماجستير T 5417 2016 المناعي مبروك الوليد بن يزيد بين أخباره و أشعاره الحناشي هيثم

T1199 1979 الشملي المنجي الرفض و معانيه في شعر المتنبي الحناشي يوسف

T 2346 2004 محفوظ فوزي المجتمع بإفريقية من خالل النقائش في العصر األغلبي الحنزولي نصر

T 3088 2011 العياشي مختار (1956-1945)على هامش المدرسة الطفولة المشردة بتونس  حنفي خالد

T 4472 2012 الحداد محمد

الترتيب التاريخي أليات القرآن و سوره بين علوم القرآن و 

الفيلولوجيا الحوكي محمد كمال

T1486(1-2) 1999 الواد حسين فن الشعر في ديوان البحتري الحيزم أحمد

T 2579 بن عامر توفيق

حركة تدوين العلم في العالم اإلسالمي إلى موفى القرن الثاني 

هجري الحيزم محمد
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T1406 1996 البكوش الطَيب المسائل اللسانية في مجالس ثعلب الحيزم وئام

T2399 2004 الشريف محمد صالح الَدين تأويل اللفظ و الحمل على المعنى الحيزم وئام

خ
T1744 2001 ابن عامر توفيق المالميتية و آراؤها الصوفية خالدي أسماء

ماجستير T 5416 2016 المناعي مبروك الرحلة في القصيدة العربية القديمة من خالل المفضليات خبوشي عادل

T1776 2001 الشريف محمد صالح الدين

حالة النعت الواقع مركبا : األبنية القائمة على اإلضمار و التفسير 

شبه اإلسنادي الخبو حاتم

T1751 2001 طرشونة محمود

إلى -1976من : الخطاب القصصي في الروأية العربية المعاصرة 

1986 الخبو محمد

T1942 2003 عمران كمال مفهوم الدالالت النحوية من خالل كتاب الخصائص إلبن جنَي خديمي محَمد

T1705 2000 البدوي عبد المجيد الخصوصية الثقافية العربية و تحديات العولمة الخَراط صابر

T233 1990 عاشور المنصف دراسة ألسنية عالمية: داللة البحر القرآن  الخربي محمد محمد

T2602 1998 القاضي محَمد الزمان و المكان في قصص القرآن الخربي محمد محمد

T 755 1992 ميالد خالد مدخل النحاة و أثرها في مناهج تأليفهم الخرداني علي

T 2901 2010 المناعي مبروك أبو نواس بين أخباره و أشعاره الخزامي بو بكر

T2188 2004 عاشور المنصف مقولة الموضع في كتاب سيبوبه منوال في معالجة المعنى النحوي خزري نورد

T364 1989 األسود حسن الصادق

الحمق و الجنون في التراث العربي من الجاهلية إلى نهأية القرن 

الرابع الخصخوصي أحمد

T4571 2013 المناعي الطاهر

قراءة في  صورة العرب و المسلمين في اإلعالم الغربي من خالل 

منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ك دراسة نماذج ألخصخوصي إيمان

T1967(1-2) 2003 الواد حسين سنن التأليف األدبي ووظائفه في األدب العربي خضر عادل

T241 1987 الغَزي الرشيد

: نمط الكتابة و داللتها من خالل نموذجيين من األدب العربي القديم 

اإلمتاع و المؤانسة للتوحيدي البخالء للجاحظ خضر عادل

ماجستير T 5617 2017 ميالد خالد

الفصل و الوصل : لسانيات النص عند الجرجاني من خالل الدالئل 

أنموذجا خضر عبد اللطيف

T825 1993 الدحماني زكية السائر المركب الشبيه باإلسناد خصائصه الصرفية و التركيبية خضر فاطمة

T 2723( 1-2) 2008 التواتي مصطفى

االسالم و العنف الى نهاية القرن الخامس الهجري الحادي عشر  

الميالدي خاليفي عبد هللا
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T1288 1993 أبو علي محمد بركات المصطلح البالغي في كتاب العمدة إلبن رشيق القيرواني الخأليلة محَمد خليل محمود

T 2697 2008 المنصوري محَمد الطاهر ابو المهاجر دينار ووالية  افريقية خلف هللا الفة

T4488 2014 خبوو حشاد ميمونة

من كتاب " 2األندلسيون "و " 1األندلسيون"ترجمة الفصلين 

للكاتب الفونسودي السرنا" صورة من تونس" خلف خولة

T1196 1996 الشرفي عبد المجيد وظائف اللباس في الحضارة العربية اإلسالمية قديما خلف هللا نجم الَدين

T 2908 2010 البليلي ليلى (1979-1894)صالح فرحات  خلوفي المولدي

T 4210 2011 الشملي سهيل

مقاربة "الترجمة السمعية البصرية: "ترجمة فصول من كتاب

مارك الفورو -متعددة األختصاصات للعنونة التحتية كتاب لجون

أدريانا شربان خليج يسر

T 4160 2012 الحناشي عبد اللطيف أطباء العائلة الحسينية بتونس أثناء فترة الحماية الفرنسية خليف حميدة

T1894 2003 ابن عامر توفيق أصول الفقه الحنفية من خالل تأسيس النظر للدبوسي خليف نعيمة

T2138 2004 ابن رمضان صالح دالالتها ووظائفها: بالغة التصنيع في رسائل القرن الرابع للهجرة  خليفة عاطف

T 4206 2012 بن مراد آبراهيم آشكاليات التكون الصرفي في الوحدات المعجمية البسيطة خليفي زاد المال

T1972 2003 قوبعة محَمد اإليديولوجي و الشعري في ديوان عبد الوهاب البياتي خليفي فتحي

دكتوراه T 5625 2017 قرامي أمال

الجهاد لدى الحركات اآلسالمية المعاصرة من اآلخوان المسلمين 

الى تنظيم الدولة االسالمية خليفي عبيد

T2349 2004 بن عبد الجليل منصف

شرح : صورة علي بن أبي طالب في المخيال العربي اإلسالمي 

.نهج البالغة ألبن أبي الحديد أنموذجا خليفي عبيد

ماجستير T 5231 2015 المنصوري محمد الطاهر

العلماء المغاربة من خالل كتاب المنهل الصافي و المستوفي بعد 

الوافي ألبن تغري بردي خليفي علي

T1832 2001 ابن عبد الجليل المنصف الفتن في مدونة الحديث النبوي و المرويات عن األئمة الخليفي منى

T 2907 2010 البدوي عبد المجيد

من خالل كتاب " نصر حامد أبو زيد"الدين و السياسة في فكر 

إرادة المعرفة و إرادة الهيمنة"النص و السلطة و الحقيقة " خليفي هدى

ماجستير T 5671 2018 القزدغلي الحبيب

: الذاكرة المنجمية من خالل السير الذاتية ألجيال من العمال 

الرديف نموذجا خليفي ندى

T582 1990 اليعالوي محمد

شعر البحرين من القرن السابع عشر ميالدي إلى الثلث األولى من 

القرن العشرين خليل أنيسة أحمد

T2390 2005 عمران كمال

الحلي و الجواهر في المجتمع العربي اإلسالمي إلى حَد القرن 

الثامن الهجري  من خالل المصادر العربية خماسي عرفة منجية
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T 4222 2012 ابن طاهر جمال

الزخرفة و المنمنمات من خالل نماذج من المخطوطات األندلسية 

بالمكتبة الوطنية التونسية خماسي وصال

T 3098 2010 األرقش دلندة (شنني و الدويرات نموذجا)اللباس و متمماتته بقرى جبل دمر  خميرة مريم

T 2208 2004 الغربي محمد الزهر (1961-1955 )الحركة اليوسفية مجالها و حدودها  الخميري محسن

T501 1991 شيخة جمعة

كتاب حفظ الصحة أو الطَب الشريف ألبي العَباس أحمد بن عبد 

السالم الشريف الصقلي الخميري محَمد

T4519 2013 البدوي فوزي يوليوس  فلهاوزن و النقد التوراتي خميلة هزار

T 4269 2011 بن سالمة رجاء اشكاليات الخطاب النسوي العربي خنفير هاجر

T2347 2005 بن سالمة رجاء

عن المرأة و : قضية الحب و الرغبة في دراسات نوال السعداوي 

.الرجل في المجتمع العربي خنفير هاجر

T1747(1-2) 2001 ابن عامر توفيق

األسماء و الكنى و األلقاب في الحضارة العربية اإلسالمية إللى 

دراسة في النشأة و التطور و الداللة: سقوط الدولة األموية  خوالدية الضاوي

T571 عمران كمال دوره اإلصالحي’ حياته : الجنرال حسين  خوالدية الضاوي

T4556 2014 المنصوري محمد الطاهر

الحياة الدينية بالوسط الغربي ألفريقية في الفترة الوسيطة و الحديثة 

المعالم و الطقوس:  الخوني دنيا

T297 1989 الطرابلسي محَمد الهادي جماليات األسلوب في المقال اإلجتماعي اإلبراهيمي في البصائر خياري محمود

T557 1990 الشرفي عبد المجيد الغيبة لدى الشيعة اإلمامية الخيري فتحي

د
T1874 2003 الَزيدي توفيق إشكالية التحديث الشعري لدى الجاحظ و ابن المعتَز و الصولي دانيو موديبو

T 2868 2009 الَزيدي توفيق قيمة األدب في النقد العربي قديما و حديثا آعتمادا على نماذج دانيو موديبو

T 767 1992 المهيري عبد القادر أثر الخليل في كتاب سيبويه داود آمنة ولدت بن عيسى

T 3082 2011 القزدغلي الحبيب

التثاقف في مدينة تونس في فترة ما بين الحربين العالميتين اللباس 

نموذجا  دراسة في التاريخ الثقافي و اإلجتماعي لمدينة تونس في 

فترة مابين الحربين الداودي عمارة

2224 2004 الشريف محمد صالح الَدين

المظهر في األفعال المجردة المشتقة من جذر واحد و المختلفة في 

حركة في حركة العين الدبابي ثريا

T2092(1-2) 2004 الشرفي عبد المجيد الطعام و الشراب في التراث العربي الدبابي سهام الميساوي

T846 1993 الغيضاوي علي معانيه و أساليبه: شعر الصعاليك  دبد محمد علي

ماجستير T 5680 2017 السهيلي سميرة مقاربة تراثية: النباتات و استعماالتها في جبل عرباطة  دبوبي فرج
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T 2683 2008 عمامو حياة اليهودية القديمة المصطاح و التاسيس دبور عماد

T 5246 2015 السائح دحماني زكية تأثير المعجم و قضاياه في الترجمة المنهل نموذجا دبوسي بشرى

T221 1987 المعيربي صالح العناصر األنتوغرافية و األخالقية في مجمع األمثال للميداني دبيش لطفي

T2128 2004 صَمود حَمادي مكونات النص  الجغرافي إلى القرن الخامس الهجري دبيش لطفي

T 700 1992 المعيربي صالح المصطلح الجغرافي إلى القرن الرابع الهجري دبيش لطفي

T 2686 2007 التواتي مصطفى مكانة التجارة و احكامها في االسالم الى نهاية العهد الراشدي الدجبي ثريا السالمي

T 4416 2014 البدوي فوزي محمد و اليهود من خالل تجربة المدينة الدجبي الكامل

T 2581 2006 السعداوي أحمد الطرقات و القناطر بتونس في العهد العثماني الدخلي ثرية

T2383 1999 المَناعي مبروك الغزل في خمريات أبي نواس الدخيلي حنان

T1568 1971 المهيري عبد القادر الكوكب الدَري لجمال الَدين األسنوي الدخيلي خليفة

T1221 1996 الحمزاوي محمد رشاد 1960 -1930المباحث اللغوية في المجالَت التونسية من  الدخيلي خليفة

T224 1988 عمران كمال

اإلسالم التحديثي من خالل كتابات خالد محمد خالد ضمن خطاب 

النهضة الَدَراجي علي

T1234 1977 الشرفي عبد المجيد مدينة مراكش بين القرنيين الخامس و الثامن الهجريين الَدَراجي علي

T 2594 2007 عمران كمال

إشكالية الحرية في كتابات التونسيين في الثلث األول من القرن 

العشرين دراويل جمال الَدين

T2061 2004 عمران كمال مسألة الحَرية في مدونة الشيخ محَمد الطاهر ابن عاشور دراويل جمال الَدين

T4567 2013 الوهابي منصف

قضايا الظاهرة اللغوية في الشعر العربي الحديث و القوانين 

أعمال نزار القباني و محمود درويش أنموذجا: المتحكمة فيها  دردور شيراز

T227 1988 الشملي منجي دراسة و تحليل نقدي: يوميات نائب في األرياف لتوفيق الحكيم   درغوث ليلى

ماجستير T 5428 2016 بن الطيب محمد

الخطاب النسوي من خالل بيانات الجمعيات النسائية التونسية و 

المغربية درمول فادية

T1401 1998 ابن عامر توفيق الفقه و الفَن إلى القن الخامس للهجرة الدرويش نرجس

T2198 2005 الدريسي فرحات

منزلة المهندس و المهندسين في التراث العلمي العربي اإلسالمي 

من القرن الثالث إلى القرن الخامس الهجريين الدريدي إسمهان

T 771 1991 الطرابلسي محَمد الهادي مقاطع البيات في ديوان ابن زيدون الدريدي الحبيب

T 729 قيسومة منصور البنية و الداللة في روأية مولد النسيان لمحمود المسعدي الدريدي رؤوف

T2385 1999 صَمود حَمادي

الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية على القرن الَثاني 

للهجرة بنيته و أساليبه الدريدي سامية

T 719 1992 الغيضاوي علي مضامينه  النضالية و خصائصه الفنية: شعر الخوارج  الدريدي سامية

T1575 1983 المهيري عبد القادر المفاعيل حسب أمهات كتب النحو الدريدي عائشة
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T 4138 1978 المسدي عبد السالم

األسس النظرية في تحديد الظاهرة اللغوية عند بعض األلسنين 

العرب المعاصرين الدريدي فاطمة

T4569 2014 محفوظ فوزي

دراسة : بالد الشام في الفترة الوسيطة من خالل المصادر المغربية 

جغرافية تاريخية معمارية الدريدي منية

T871 1993 سويسي محَمد

الكيمياء و الكيميائيون في التراث العلمي العربي من القرن الثاني 

إلى القرن الثامن الهجريين الدريسي فرحات

T 4147 2011 القرامي آمال الجواري و الغلمان في الثقافة اإلسالمية  مقاربة جندرية الدريسي وفاء

T2219 2004 السعفي وحيد صورة الشهيد من خالل تفسير الطبري الدريسي وفاء

T 4177 2012 دريهمي انور (مدينة تالة األثرية (اخفاء )بحث في أسباب  دريهمي أنور

T2229 2004 الطويلي أحمد

أدب الترجمة في أنموذج الزمان في شعراء القيروان للحسن بن 

رشيق القيرواني دعاس ياسين

T829 1993 عاشور المنصف المركب النعتي من خالل حدث أبو هريرة قال للمسعدي الدعجي توفيق

ماجستير T 5667 2017 بن يحي الطاهر خصائصه البنيوية و أبعاده التداولية: الخطاب االعالمي الدعداع غادة

T 4034 2011 األرقش عبد الحميد

: قصور جبل بني خداش في الفترة الحديثة بين التاريخ و التراث

تراثية- دراسة تاريخية  دغسن الطاهر

T341 1987 طرشونة محمود السيرة الهاللية بين المشرق و المعرب دغفوس سيف الَدين

T2179 2004 التواتي مصطفى

أثر اإلختالف المذهبي في الحياة السياسية و اإلجتماعية العباسية 

خالل القرنين الرابع و الخامس الهجريين دقنو جيهان

ماجستير T 5696 2016 بو خشيم النوري

دراسة الخزف المعماري ببعض المعالم بالربض الشمالي لمدينة 

تونس العتيقة دالعي أسماء

T1586 1983 المهيري عبد القادر أدوات الشرط في النحو العربي الَدالل جابر

T1556 1983 المهيري عبد القادر النواسخ حسب النحاة العرب اعتمادا على شرح المفَضل آلبن يعيش الَدالل محَمد

T276 1989 شيخة جمعة رسالة في أحكام النصبة الفلكية تأليف سهل بن بشر اإلسرائيلي دلهم أبو بكر

T1721 2000 الشريف محمضد صالح الدضين

األبنية المركبة بالموصوالت الحرفية و عالقتها باألبنية المشابهة 

لها في كتاب سيبويه الدنقير سامية

T298 1987 شيخة جمعة حياته و آثاره: ابن اللبانة الداني  الدهماني الحبيب

T1291 1988 الحاردلو ابراهيم أحمد

الخيال و التصوير عند الشعراء المكفوفين إلى نهأية القرن السادس 

الهجري الدوغان محَمد بن أحمد

T1201(10-2) الودائع لمنصوص الشرائع ألبي العباس أحمد بن عمر بن سريج الدويش صالح بن عبد هللا
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T 792 1993 الغَزي رشيد

الحروف التي تستعمل زائدة في النحو العربي ضبطها و تأثيرها 

تركيبيا و معنى ديا بابا عليون

ذ

T1890 2003 ابن عامر توفيق

منهج القاضي عبد الجبار في التفسير من خالل كتابه تنزيه القرآن  

المطاعن الذهبي سماح

T 2605 2007 الشرفي عبد المجيد أصول الفقه و صلتها بالواقع التاريخي ذويب حَمادي

T 774 1993 الشرفي عبد المجيد ه5السنة أصال من أصول الفقه إلى نهأية القرن  ذويب حَمادي

T554 1990 القمرتي الباجي

قضية الحكم في الفكر اإلسالمي الحديث من خالل علي عبد الرازق 

اإلسالم و أوضاعنا : عبد القادر عودة - اإلسالم و أصول الحكم : 

القرآن و الدولة: محمد أحمد خلف هللا - السياسية  ذويب حَمادي

T1588 1975 المهيري عبد القادر سَر صناعة اإلعراب ألبي الفتح عثمان بن جنَي الذويب محرزية

T 4003 2010 اليازيدي بشير

المقاومة المسلحة و الخالف اليوسفي البورقيبي بمنطقة أقصى 

من خالل المصادر الشفوية (1956-1952)الجنوب التونسي  ذويب محمد

T2047 2003 الشريف محَمد صالح الَدين دور إذا و منزلتها في تكوين الدالالت الزمانية ذياب فأيز

T1728 2001 العبيدي محمد المختار

بحث في : شعر الرثاء بإفريقية في العهد بن األغلبي و الفاطمي 

جدلية التماثل و التمأيز الذيب ناجي

ر

T 758 1992 المهيري عبد القادر

األفعال المزيدة و اللغة العربية الحديثة و ماأقرته منها المعاجم 

القديمة من خالل نماذج من الصحافة التونسية الَراجحي عبد السالم

T 4186 2012 القزدغلي الحبيب

تجليات معاني الحرفة الفنية في مدينة تونس جماليات صنائع 

االنارة التقليدية راجح منية

T 4007 2011 بن طاهر جمال

الصباغة في تونس في القرن التاسع عشر و النصف األول من 

القرن العشرين رحماني فداء

T1284(1-3) 1998 الشرفي عبد المجيد

تاريخية التفسير القرآني و العالقات اإلجتماعية من خالل نماذج من 

كتب التفسير الراضوي نائلة السليني

T 730 1992 الجَزار منصف

اإلنتماء و السقوط في الروأية العربية من خالل روأيات الشحاذ 

شرق - الوشم لعبد الرحمان مجيد الربيعي  - لنجيب محفوظ 

المتوسط لعبد الرحمان منيف الرباعي عبد الحق
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T2352 2004 المرزوقي رياض

عادات الزواج و تقاليده في مدينة تونس من خالل المأثورات 

1914-1850الشعبية  الربعي نبيل

T1391 1998 البدوي عبد المجيد الوضعية في فكر قسطنطسن زريق الربودي نعمان

T1396 1998 الشريف محَمد صالح الَدين مفهوم الدالالت النحوية من خالل كتاب الخصائص إلبن جنَي الربيعي مبروك

T495 1991 قوبعة محَمد كاتبا روائيا باللغة العربية: رشيد بوجدرة   رحالي زبير

T 5210 2015 عاشور المنصف السبق بالرتبة بين الكالم و اآلعراب في التراث النحوي العربي الرحالي شمس الدين

T1637 2000 عاشور المنصف

البناء للمجهول في الجملة العربية من خالل كتابي األصول ألبن 

السراج و شرح المفَضل إلبن يعيش الرحالي شمس الدين

T2182 2005 عمران كمال

الضرائب في عهد الصادق بأي بين القانون الشرعي و القانون 

المدني الرحماني عائدة

T 4156 2011 الغيضاوي علي فن اإلضحاك في كتاب البخالء للجاحظ الرحموني أنيس

T219 1986 الشرفي عبد المجيد ماهي الثورة الدينية تأليف درويش الرحموني محمد

T567 1990 صَمود حَمادي المبالغة و تجاوز الحَد من خالل بعض المؤلفات النقدية بلحاج بسمة-رحومة 

T2012 2005 الغيضاوي علي

بواعث الشعر عند العرب من خالل كتاب  األغاني  ألبي  الفرج 

األصفهاني رحومة محَمد العجيمي

T 4227 2011 عمامو حياة

اآلنتماءات القبلية و االجتماعية للمشاركين في حملة عبد هللا بن 

(ه27)سعد  الرزقي جميلة

T 4218 2012 القسنطيني الكراي 1946-1943محتشدا قفصة و القطار  الرحوي محمد الطاهر

T 5225 2016 القزدغلي الحبيب 2010-1987شوارع البيئة واألرض و المنتزهات الحضرية  الرحيلي آبراهيم

ماجستير T 5647 2018 القزدغلي الحبيب

المدرسة التونسية العصرية من اصالح محمود المسعدي الى 

اصالح محمد الشرفي الرداوي كمال

T 2878 السعفي وحيد

المالئكة و الجن و الشياطين في كتب تفسير القرآن تفسير الطبري 

أنموذجا رزيقي بلقيس

T294 1988 قوبعة محَمد الذاتية و اإللتزام في شعر صمادح رشيد عبد الرحمان

T 4213 2013 بن مراد آبراهيم آشكاليات المعرب و الدخيل في نماذج من القاموس العربي الحديث الرطولي  عز الدين

T 4212 2008 العلوي توفيق دور المكان في تحديد بعض الوظائف النحوية الرطولي  عز الدين

ماجستير T 5389 2017 الطرابلسي بوراوي "سياحة الذاكرة"أبواب مدينة تونس  رفراف أسماء

T1879 1993 ابن رمضان فرج اإلتباع و اإلبداع في شعر بشار بن برد الرقيق حافظ

T 4273 2013 بن جمعة بوشوشة تلقي الرواية النسائية الرقيق سامية

T260 1988 طرشونة محمود ظواهر اإلنحراف في نماذج من الرؤية المغاربية الرقيق عبد الوهاب
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T 4529 2013 السبري كوثر أرياض مدينة القيروان دراسة تاريخية و معمارية الرماح مراد

T 4006 2010 الرماح مراد

" م إلى القرن12/ه6دونة مصاحف مكتبات القيروان من القرن   

م19/ه13 " الرماح منال

T 3097 2010 بن طاهرجمال

أعيان المال و التجار بإيالة طرابلس الغرب تحت حكم أسرة 

م1835-1711القرمانلي  رمضان فرح

T 2695 2008 القزدغلي حبيب (1956-1881)مدينة القيروان خالل الفترة االستعمارية  الرمضاني عامر

T838 1994 الغيضاوي علي ثبتهم و دراسة شعرهم: الشعراء الزنادقة في المائة الثانية للهجرة  الرمضاني عَمار

T 2914 2010 العجيلي التليلي

الينابيع المائية بحامة الجريد و داللتها الرمزية  مقاربة في دراسة 

الذهنيات رمضاني ندى

T529 1990 عمران كمال

إمرأتنا في الشريعة و : دراسة الردود على كتاب الطاهر الحداد 

المجتمع الرميلي آمنة الوسالتي

T872 1993 شيخة جمعة األندلسيات في مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس الروبي محمود الجالصي

ماجستير T 5207 2015 المنصوري محمد الطاهر أطباء الخلفاء في العهد الفاطمي بالمشرق رويس نادية

T 2872 2009 الحداد محمد

مفهوم الحاكمية بين األصولية اإلسالمية و األصولية المسيحية من 

 Jaque Benigneخالل نماذج أبو األعلى المودودي سيد قطب 

Bossuet الرياحي أمال

T1888 2002 عاشور المنصف مقولة الواجب و غير الواجب من خالل كتاب المقتضب للمبَرد الرياحي حنان

T4547 2013 بن الطاهر جمال

إعمال النظر و الفكر في تحرير الصاع التونسي بالنبوي لتؤدى به 

زكاة الفطر الرياحي سامية

T2234 2004 الزمرلي فوزي خصائص الكتابة الروائية في حارسة الظالل لواشيني األعراج الرياحي كمال

T2200 2004 النفزاوي محمد الناصر (1962 - 1926)نشأتها و تطورها : الفكرة المعربية  الرياحي محسن

T 4031 2000 ستهم حافظ

الفالحة و تعدد األنشطة العائلية الريفية داخل معتمديتي مجاز الباب 

و قبالط الرياحي هادي

T340 1987 الشملي المنجي دراسة تحليلة نقدية: سلوى في مهب الريح لمحمود تيمور  الرياحي هادية

T 4142 2012 السعداوي أحمد دراسة المحاريب في مساجد مدينة تونس في الفترة العثمانية الريحاني مريم

T 4216 2012 العجيلي التليلي

الواقع اآلقتصادي و الدور :1955الى 1920زوايا جهة باجة من 

اآلجتماعي الريحاني سارة

T1197(1-2) 1996 طرشونة محمود

ظاهرة التماثل و التمأيز في األدب األندلسي من القرن الرابع إلى 

القرن السادس هجريا ريدان سليم

T1570 1979 القرمادي صالح دراسة إحصائية صرفية داللية: حركة عين الفعل الثالثي  الريفي هشام
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T 4134 2008 الشريف محمد صالح الدين الصوري و الشعري و األسطوري الريفي هشام

ز

T857 1984 الشملي المنجي

دراسة في كتابيه الشعر قنديل : نظرية الشعر عند نزار القباني 

أخضر و قصتي مع الشعر الزاهي آسية

ماجستير T 5386 2017 مرزوقي سمير Limmigration clandestineترجمة فصل من كتاب  الزاهر حذامي

T 2631 2007 بن عامر توفيق جدلية التنطير و الممارسة:والية المظالم في اإلسالم  الزاهي محمد

T 4435 2014 المناعي مبروك األنا في شعر بشار بن برد زارعي عادل

T 2554 2005 بن مراد إبراهيم

مبدأ القياس و تطبيقاته المصطلحية  في أعمال مجمع اللغة العربية 

بالقاهرة الزائدي الكوني

T 468 2008 القذافي محمد حسين

كتاب الجعالة )تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع األمهات ألبن الحاجب 

لمؤلفه أبي عبد هللا محمد بن (إحياء الموات  الوقف الهبة اللقطة 

الزائدي محمد علي حسن ه749عبد السالم الهواري المتوفي عام 

T 4029 2008 قيسومة منصور

خصائص السيرة الشعبية العربية من خالل سيرة عنترة بن شداد و 

سيرة الملك سيف بن ذي يزن الزاوق فوزية الصفار

T1293(1-2) 1998 طرشونة محمود

صورة المكان و دالالته في الروأية العربية المعاصرة من خالل 

فساد األمكنة- الزلزال - الفالَح - شرح في تاريخ طويل  زأيد عبد الصمد

ماجستير T 5618 2018 البركاوي خليفة

فوشانة و عالقته -التوسع الحضري بالثنائي الضاحوي المحمدية

بالنقل الطرقي زايدي سالم

T 2856 2009 بن حمادي عمر

-909/ه361-296)بإفريقية خالل العهد الفاطمي "   التشريق

(م972 الزايري إيمان

T1683 2000 بن طاهر جمال التراث المخطوط للزاوية التليلية بفريانة الزبيدي مراد

T699 1991 طرشونة محمود الهياكل الفنية و مدلولها اإلجتماعي في قصص محمود المسعدي الزبير محمد

T 3060 2007 الشرط بين النحاة و األصوليين  دراسة نحوية وصفية مقارنة الزدجلي سعود بن عبد هللا

T 5223 2016 الدنداني األسعد طريق الحلفاء الزديري رشيد

T 4251 2012 الماجري عبد الكريم (1935-1939)الرقابة الصحفية في عهد الحماية الفرنسية  الزراعي نزيهة

T1591 1971 المهيري عبد القادر كتاب العروض صنعة أبي الفتح عثمان بن جَني الزرلي عبد هللا

T331(1-2) 1989 الشملي المنجي 1947-1885حياته و آثاره : مصطفى عبد الرازق  الزرلي عبد هللا

T1837 2002 الشرفي عبد المجيد مفهوم العدل في الفكر العربي القديم الزرلي عبد هللا

T1193 1996 ابن رمضان صالح خَطة الخطبة في الخطابة السياسية األموية زَروق محَمد

دليل األطروحات و الرسائل الجامعية 39



كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T2055 2003 القاضي محَمد صورة الجاهلية في أخبار كتاب األغاني ألبي فرج األصبهاني زَروق محَمد

T764 1992 الغَزي رشيد العوامل و مواقف ابن مضاء منهما زَروق محَمد سمير

T2471 2004 الغيضاوي علي أطر الَشعر و أساليبه بين شعراء البالط و شعراء اآلفاق الزريبي شادي

T1163 1995 صَمود حَمادي

شروط انتاج النص و مقأييس : النادرة في مؤلفات النقاد القدامى 

تلقيه الزريبي مفيدة

T 746 1992 الشملي المنجي دراسة تحليلية: الشمس في يوم غائم لحَنا مينة  زعباني سامية

T1978 2000 نصر حمدان علي

تقويم اإلستجابات اللغوية الشفوية الموقفية لدى طلبة الصفين السابع 

و العشر األساسين في مدارس تربية لواء الزعبي محَمد أحمد صالح

T 763 1992 الحمامي عبد الرزاق

 ه من خالل معلم 8صيورة المجتمع اإلسالمي في خالل القرن 

القرية في أحكام الحسبة زعتورعادل

T 2675 2008 القاضي محمد أخبار الحالج نموذجا: أدبية الخبر الصوفي  زعقاري سميرة

T 4537 2013 ابن حمادي عمر

في العالقة بين العباسيين ووالية آفريقية محمد بن األشعث و جيشه 

(م765-م759/ه148-ه142)في آفريقية  زعقاري مروى

T1970 2003 الغيضاوي علي تعامل القدامى مع شعر الحسين بن الضحاك زغدود لمياء

T 2859 2009 األرقش دلندة قمرق الدخان و لزمته باإليالة التونسية في القرن التاسع عشر الزغمي رضا

T1796 2002 ابن عامر توفيق

المواعظ و اإلعتبار بذكر الخطط و : المقريزي مؤرخا من خالل 

اآلثار زقاب ميمونة

T4485 2014 المناعي مبروك الفردي و الجماعي في معلقات السبع زقرة الهادي

دكتوراه T 5455 2015 عاشور المنصف الداللة الجهية في األسماء المبهمة في العربية زمزم حمادي

T1468 1999 طرشونة محمود أشكال تأصيل الرواية العربية و دالالتها الزمرلي فوزي

T 4275 2011 التواتي مصطفى

األصولية االسالمية في مصر منذ بداية القرن العشرين و حتى 

موفاه الخطاب وآليات التفكير الزموري محجوب

T1950 2003 التواتي مصطفى موقف محمد عبده و مصطفى كامل من اإلستعمار الزموري محجوب

T 5219 2015 المناعي مبروك الكمال في الشعر الصوفي و تجلياته الفنية الزموري معز

T1285(1-2) 1998 المسًدي عبد السالم تولُده و عالقته بالتركيب: المعجم في اللغة العربية  الًزًناد األزهر

T 2911 2009 المنصوري محمد الطاهر صورة البربر من خالل طبقات أبي العرب و المالكي وآبن ناجي الزواتي إبتسام

T2158 2003 جلَول ناجي

: القصور و القالع بالجنوب الشرقي التونسي في العصر الوسيط 

.دراسة أثرية تاريخية  الٌزواري محَمد

T 2818 2008 المنصوري محمد الطاهر عبد هللا آبن الزبير و دوره في فتح إفريقية الزواوي عماد
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كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

دكتوراه T 5615 2017 السائح دحماني زكية دور المكون الصرفي في انتظام المعجم الزواري عواطف السمعلي

T 3093 2010 بن مراد إبراهيم

العالقة بين علمي الصرف و الداللة من خالل نماذج من الصيغ 

الصرفية الزواري عواطف السمعلي

T2446 2005 بن طاهر جمال (م1881-م1705)الغابة الجوفية لتونس تراث نباتي و عقاري  الزواغي طارق

T1206 دت العايد أحمد

دراسة وصفية لغوية في ثلث كتاب االنصوص للسنة األولى من 

التعليم الثانوي الزواغي محمد جيالني

T1394 1990 الياس منى ابن طولون الدمشقي في ضوء شرحه أللفية ابن مالك الزوكاني محمد قاسم

T 744 1992 البدوي عبد المجيد

القضية الثقافية في فكر برهان غليون من خالل اغتيال العقل و 

مجتمع النخبة الزيادي عبد الحميد

T4482 2013 القزدغلي الحبيب

عمليات التمشيط : التعسف اإلستعماري ضد الحركات الوطنية 

1952بالوطن القبلي في جانفي  زيادية نعيم

T 2634 2007 عمران كمال التعليم الزيتوني في كتابات الطاهر الحداد الزيتوني أسماء

T877(1-2) 1995 صَمود حَمادي

دراسة المادة اإلصالحية و : المصطلح النقدي إلى القرن الخامس 

خصائص نظامها الزيدي توفيق

T1198 1984 صَمود حَمادي مفهوم األدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع الزيدي توفيق

ماجستير   T 5654 2018 جدلة ابراهيم

العالقات االقتصادية و السياسية بين افريقية و بيشة خالل القرنين 

الثالث عشر و الرابع عشر ميالدي من /السابع و الثامن هجري

خالل الوثائق المتوفرة الزيدي مريم

T1875 2002 عاشور المنصف اإلسناد في شرح الكافية لرضي الدين اإلستراباذي زيري عواطف

ماجستير T 5651 2018 الغربي محمد الزهر 1914-1881تحوالت المجال بجهة قفصة زمن األستعمار  زيوة رياض

س
T4478 2013 بن الطيب محمد نقد ابن عربي للمتكلمين الساحلي إيمان

ماجستير T 5400 2015 بن يحي الطاهر للسجستاني" المعمرون و الوصايا"خصائص الوصية من خالل  السائحي راضية

T499 1990 شبيل الحبيب أسسه و نتائجه: التفسير األسطوري للشعر الجاهلي  الساحلي سلوى

T 4026 2009 الجويلي محمد المواطنة بين الديني و السياسي عند برهان غليون ساسي سمير

T2120 2003 البدوي عبد المجيد

دراسة تحليلية نقدية لكتاب مقدمة في علم : علم اإلستغراب 

حسن حنفي. اإلستغراب د  الساسي عمر
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المكتبة

T2467 2005 بن رمضان صالح

المكونات األدبية في فَن التراجم معجم األدباء لياقوت الحموي 

أنموذجا ساسي وئام

T 4154 2012 القمرتي الباجي الشيطان من خالل صحيح البخاري السالمي أمل

T 5243 2015 قيسومة منصور

خصائص الترسل من خالل رسائل جبران خليل جبران الى مي 

زيادة السالمي خولة

T 2191 2004 البدوي عبد المجيد الهوية و مسألة القومية في الفكر السياسي التونسي المعاصر السالمي سميرة السيد

T2134 2004 الغيضاوي علي النسيب في ديوان جرير السالمي هاجر

ماجستير T 5691 2019 البدوي فوزي سفر ارميا و النقد الكتابي سالمي لطيفة

T4480 2012 خضر عادل الجسد في نماذج من شعر محمود درويش سامي نصر

T324 1989 الشملي منجي دراسة و تحليل نقدي: خمس قصص في األدب العربي الحديث  سانغ غويون

T856 1995 الشملي منجي طه حسين ناقدا أدبيا في حديث اإلربعاء سانغ غويون

T4476 2013 الرماح مراد دراسة تاريخية و معمارية: أرباض مدينة القيروان  السبري كوثر

T5220 2016 المناعي مبروك

النسيب في جمهرة أنساب العرب ألبي زيد القرشي مكوناته الداللية 

و أساليبه الفنية السبيعي منصف

T 2547 2005 الغيضاوي علي قسم الرحلة من خالل الثالوث األموي و المعلقات السرتاوي هاجر

ماجيستار T 5687 2018 بن الطيب محمد موقف عبد هللا العروي من السنة من خالل كتابه السنة و االصالح سعدة فادي

T528 1990 العبيدي محمد المختار

صورة المرأة في الشعر الغزل الحضري بالحجاز في القرن األول 

الهجري سعد فيصل

ماجستير T 5658 2018 البدوي فوزي سفر اشعياء و النقد الكتابي سعد نادية

دكتوراه T 5402 2016 البدوي فوزي النبوة في التراث الشيعي سعداوي سلمى

T2135 2004 عمران كمال القاضي النعمان أنموذجا: إشكالية التأويل عند الشيعة اإلسماعيلية  سعداوي سلمى

T2085 2004 الشرفي عبد المجيد

األبعاد الدينية و : األمر بالمعروف و النهي عن المنكر قديما 

السياسية و اإلجتماعية سعد فيصل

T1277 1997 العشاش الطيب

كليلة و دمنة و األدب الصغير : الحكمة في تراث عبد هللا بن المقفع 

و األدب الكبير السعداوي سلوى

T 2625 2005 القاضي محمد الرواية العربية المعاصرة بضمير المتكلم السعداوي سلوى

T 2836 2009 جدله آبراهيم فقهاء المالكية بإفريقية في العهد الحفصي سعداوي سميحة

T4492 2014 منسية منجية عرفة

 إلى 1881مشاغل التونسيين من خالل الفتاوي التونسية من 

الحرب العالمية الثانية السعداوي منصف
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المكتبة

T 4420 2013 البدوي فوزي العرب و المحرقة اليهودية السعداوي هدى

T 2366 2005 محفوظ فوزي مواد البناء و تقنياته بافريقية خالل العصر الوسيط السعداوي لطفي

T 2923 2006 قيسومة منصور خصائص الكتابة الروائية عند إبراهيم الكوني سعدالوي زهرة

T 769 1992 المهيري عبد القادر

ترجمة قسم من كتاب جورج مونان اللسانيات في القرن العشرين 

من البداية إلى الصفحة السادسة و التسعين الَسعدي شكري

T 2611 2006 المجدوب عز الدين الحدث في اللغة العربية بحث في األسس الداللية للبنى النحوية الَسعدي شكري

T1601(1-2) 2000 الشرفي عبد المجيد تفسير ابن كثير أنموذجا: العجيب و الغريب في كتب تفسير القرآن السعفي وحيد

T 2885 2009 العجيلي التليلي

" بيشون"األوضاع اإلقتصادية و اإلقتصادية و اإلجتماعية بجهة 

"لقرية إستعمارية"دراسة منوغرافية  سعودي سعيدة

T 4150 2012 القسنطيني الكراي

زيارات :تعبئة الرأي العام التونسي إثر الحرب العالمية الثانية 

(1950-1949)الحبيب بورقيبة داخل البالد  سعيد أم الزين

T252 1990 قوبعة محمد أدب السجون من خالل نماذج قصصية فلسطينية سعيد فوزية

T1262 1996 قيسومة منصور السجن في الرواية العربية سعيد فوزية

T 3086 2011 العجيلي التليلي ضريبة المجبى بوطن األعراض عرش بني زيد مثاال سعيد ليلى

T4548 2012 القسنطيني الكراي

اإلنتخابات البلدية : المشاركة السياسية في الوسط اإلستعماري 

السعيداني سنية نموذجا1953بالبالد التونسية ماي 

T1408 1971

المراسلة بين ملك أراغون جاكمو الثاني و السلطا بين الحفصيين 

أبي عصيدة و ابن اللحياني او عالئق الحفصيين ببالط أراغون في 

عهد جاكمو الثاني سعيدان عمر

T314 1988 الطرابلسي محمد الهادي بنية النص في شعر محمود درويش السعيدي جميلة

T 3079 2011 القسنطيني الكراي مجلس األربعين ظروف نشأته و أشغاله و تداعياته السعيدي حفصة

T 2600 2007 السعداوي أحمد

دراسة : زوايا مدينة تونس في منتصف القرن التاسع عشر 

تالريخية و معمارية  زوايا سيدي محرز بن خلف و سيدي آبراهيم 

الرياحي و سيدي علي شيحة السعيدي منية

ماجستير T 5679 2018 السعداوي سلوى

اشكالية القصة القصيرة جدا في األدب العربي الحديث من خالل 

نماذج السعيدي نضال

T 4158 2011 التواتي مصطفى

صورة فرنسا لدى رجال الفكر التونسيين في بداية القرن العشرين 

 1913رحلة فرنسا و سويسرا -من خالل كتاب البرنس في باريس

لمحمد المقداد الورتاني سعيد لسعد
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المكتبة

T 4257 2011 الجويلي محمد

صدام الحضارات دراسة مقارنة بين تفكير السيد قطب و نظرية 

صموئيل هنتتون سعيد وليد

T 2606 2008 محفوظ فوزي

اإلمارات المستقلة بإفريقية منذ إعالن القطيعة عهد المعز بن باديس 

إلى قدوم الموحدين دراسة تاريخية و أثرية السعيد وئام

T1219 1996 الطرابلسي محمد الهادي مظاهره و دالالته في نهاية األدب للنويري: األدب الموسوعي  السقا محسن

T220 1987 األسود حسن الصادق التصوير الساخر في رسالة التربيع و التدوير للجاحظ السقا محسن

T1878 2002 الشرفي عبد المجيد قضايا الماء اإلجتماعية  و اإلقتصادية عند العرب قديما سالمة عبد الحميد

T 701 1989 يوسف دفع هللا األمين النظم في سورة الكهف

سلهب محمد دعدوش 

نعمان

T2360 2005 السليني نائلة .الصبَي في القفه المالكي المعيار للونشريسي أنموذجا سالمة ليلى

T1733 2000 عمران كمال اتجاهات الدراسات العربية المعاصرة في قراءة حروب الرَدة السالَمي صدق

T1797 2001 ابن عامر توفيق آراؤه الصوفية: السلمي  السلطاني سلوى

T 3084 2011 محفوظ فوزي الجزيرة العربية من خالل كتب الرحالة و الجغرافيين المغاربة سلطاني صباح

T1839 2000 شباروسَنو هبة (749  /1348)ابن أم قاسم المرادي و جهوده في النحو 

سلمان حسين أحمد حسين 

محَمد

T 2673 2007 ميالد خالد اختالف القراءات القرانية نحويا و اثرها في االستنباط الفقهي

سلمان حسين أحمد حسين 

محَمد

T 2241 2004 السعداوي أحمد

النقائش الجنائزية بمقبرة الجالَز منذ بداية الفترة العثمانية حَتى 

19نهاية القرن  السليطي عدنان

ماجستير T 5630 2018 محفوظ فوزي الطريق بين القيروان و المهدية في العصر الوسيط سليمان عصام

T 2228 2004 عمران كمال مشروع التعليم عند لويس ماشويل سليمان محمد

ماجستير T 5661 2018 المستغانمي محمد فوزي

مجموعة المخزون و المعروض الخاصة بحرب القرم بالمتحف 

العسكري الوطني بمنوبة السليمي دالية

T 4449 2014 الشملي سهيل ملح في المراة ترجمة و تعليق"في ترجمة الملحة  السليتي فراس

T 4408 2014 دبيش لطفي

الخطاب التشريعي بين الفقه اآلسالمي و القوانين الوضعية قراءة 

في تشريعات الطفولة سالمة ليلى

دكتوراه T 5407 2016 القاسمي فتحي

م و بداية القرن 17مدونة التربية في االيالة التونسية اواخر القرن 

م18 السالمي صدق

T 255 1989 الشملي منجي

جدلية النماذج البشرية و الداللة اإلجتماعية من خالل مجموعة 

نجيب محفوظ القصصية دنيا هللا السماوي أحمد
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المكتبة

T 2842 2009 القسنطيني الكراي

حوادث الشغل :سياسة اآلستعمار اإلجتماعية تجاه اليد العاملة 

(1957-1921)بالبالد التونسية نموذجا  السماوي بدر

T 2925 2010 قوبعة محمد

من خالل بعض "توظيف التراث الصوفي في الشعر العربي الحديث

"النماذج

السماهيجي حسين عبد 

هللا حسين محمد علي

T4495 2013 جدلة ابراهيم

" عالقة النخب اإلجتماعية بالسلطة السياسية في العهد الحفصي 

عائلة ابن تافراجين نموذجا السمراني خالد

T859 1993 الميساوي الصادق الهجاء عند ابن الرومي الَسمعلي جمال

T325 1988 األسود حسن الصادق م1959-  م 1947القصة الكويتية و تطورها شكال و مضمونا   السنعوسي هيفاء محمد

T 5247 2016 خضر العادل سيمائية اآلنسان الناقص في النثر العربي القديم السنوسي نسرين

T2242 2004 صَمود حَمادي دراسة في بعض المطَوالت: هل يبني الشعر الحديث مفهوما للنص  السوائحي أنيس

مفقودة 1997 المسَدي عبد السالم أثر فردينان دي سوسير في البحث اللغوي العربي السوداني حسين

T 2863 2009 األرقش عبد الحميد سليمان مصطفى زبيس الرجل و المسيرة السوري منال

دكتورا T 5401 2017 ميالد خالد تلقي المتن البالغي بين الشرح و التأويل سوسية ثريا

T2243 2005 ميالد خالد

: مراتب المعاني بين الَداللة النحوية و الَدلة البيانية عند الجرجاني 

من خالل دالئل اإلعجاز و أسرار البالغة سوسية ثريا

ماجستير T 5629 2018 الكزدغلي الحبيب

و "الشعب "  من خالل صحيفتي 2011الحراك التونسي سنة 

الشروق" سومري صبري

T 2822 2008 الشاوش محمد بناء الفائدة في الكالم في النحو العربي الَسويح خالد

T1639 2000 الشاوش محمد النفي و تحديد مجاله في الجملة الَسويح خالد

T 2838 2008 عجينة محَمد

إلبراهيم الكوني مظاهره و "المجوس" األسطوري في رواية 

عالقاته بالواقعية السحرية السيار علي

T 4016 2011 الميساوي سهام الدبابي للمسعودي" مروج الذهب"تمثيل حياة الخلفاء األمويين في  سيدهم حسن

T 2214 2004 جلَول ناجي بالد تقيوس في العصر الوسيط دراسة تاريخية أثرية سيلة ذاكر

T1208 1970 السيوسي رضا الحبيب ألبي محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري1غريب الحديث ج

T1395 1998 ابن عامر توفيق الفَناء في التجربة الصوفية إلى نهاية القرن الخامس للهجرة سويسي صابر

T533 1991 شيخة جمعة حياته و شعره: ببها  سَيد أحمد مريم

T370 1988 الشرفي عبد المجيد

زيادات شرح األصول ألبي طالب الماروني يحي بن الحسين 

الحسني الزيدي سيدنا عمر أحمد
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ش

T4525 2012 السالوتي رشيدة

جذور النهضة الفكرية في الفضاء المتوسطي العربي اإلسالمي من 

خالل الحضور الفرنسي بمصر الشابي زينب

T 2869 2008 المبخوت شكري المكونات والخصائص:ورقات تعريف الدواء  الشابي ضحى

T 4137 2012 خضر العادل

المرجعية الرومنطيقية لدى أدونيس في خطابه النقدي و الشعري 

"أغاني مهيار الدمشقي"و " كالم البدايات"من خالل  الشابي فتحي رمضان

T1389 1998 الشاوش محمد دور العمل و اإلضمار في معالجة سيبويه لحاالت تقديم اإلسم الشابي محرزية

T 4243 2013 الماجري عبد الكريم

العالقات االجتماعية و المعامالت االقتصادية لمدينة نابل  و 

(1914-1876)من خالل دفاتر العدول  (بلد الصمعة)أحوازها  الشابي محمد

T 2220 2005 بالحارث توفيق مظاهر التركز و أسباب اإلختناق:أدفاق المرور بالعاصمة   الشارف منذر

T 2870 2008 المناعي مبروك التناص في شعر أبي نواس الشارني بسام

T 4020 2011 األرقش عبد الحميد

مدينة ميرتلة التاريخية التراث المعماري و الثقافي لمدينة إسالمية 

دراسة لتجربة نموذجية في تثمين  التراث)في البرتغال  شاشية حسام الدين

T 789 1993 عاشور المنصف من في النحو العربي تنظير و تطبيقا شامخ زهور حرم حتيرة

T 2569 2006 عاشور المنصف

آنتظام المقوالت الداللية الكبرى في حروف المعاني من خالل 

للحسن بن قاسم المرادي" الجنى الداني في حروف المعاني"كتاب  شامخ علي

T232 1990 عبد السالم محمد تبويب و تحليل: المادة األدبية في مقدمة ابن خلدون  الشاوش بسمى نهى

T2367 2004 الواد حسين وصف الحيوان في الشعر الجاهلي الشاوش بسمى نهى

T805(1-2) 1993 الشرفي محمد صالح الدين طرقه و معانيه من خالل كتب النحو العربي القديم: الغعطف  الشاوش الطاهر

T1464(1-2) 1999 المهيري عبد القادر العالقات النسقية بين الجمل: تركيبة النص  الشاوش محمد

T 2575 2006 دغفوس راضي عوانة بن الحكم و الرواية التاريخية عند العرب الشايب سامي

T2056 2004 صَمود حَمادي السؤال و ثنائية اإلنشاء و الخبر

الشبكي بسمة بلحاج 

رحومة

T1731 2001 صَمود حَمادي بالغة الخطاب من خالل ديوان ترجمان الشبعان علي

T1564 1973 القرمادي صالح دراسة ألسنية لغوية: المظاهر اللغوية في نشاط اإلذاعة التونسية  الشاوش محَمد

T 855 1982 األسود حسن الصادق

خصائص المجتمع اإلسالمي من خالل  كتاب اإلمتاع و المؤانسة و 

مواقف أبي حيان التوحيدي منها شبيل الحبيب
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T 1645 2000 صَمود حَمادي مشروع قراءة: قضية األجناس األدبية في النثر العربي القديم  شبيل عبد العزيز

T 548(1-2) 1990 المرزوقي رياض (شاعرا (ه656- ه 581أبو الفضل بهاء الَدين زهير  شبيل فتحي

T 34 1987 غراب سعد تفسير ابن عرفة براية تلميذه الحرائري البسيلي الشتوي أحمد البخاري

T1236(1-3) 1996 عمران كمال 8مصادر التفسير بإفريقية في القرن  الشتوي أحمد البخاري

T 4259 2012 جلول ناجي الوشم و الوسم بمدينة نفزاوة الشتوي سناء

T1870 2002 ابن مراد إبراهيم مصدر الثالثي المجَرد بين القياسية و السماعية الشتوي منصور

T 269 1989 غراب سعد أبو حَمو موسى الزياني: واسطة السلوك في سياسة الملوك  الشتيوي جميلة

T4503 2013 الورتاني خميس

تنبأ أيها " تأويل الرمز في الشعر تاعربي الحديث منة خالل 

ألدونيس" األعمى الشتيوي عفاف

ماجستير T 5682 2018 الرياحي الهادي

ريف : التحوالت الحديثة للفالحة شبه الحضرية حول مدينة تونس 

المرناقية نموذجا الشرادي مهاء

T848 1994 بَكار توفيق القصة القصيرة في األدي الفلسطيني داخل األرض المحتلَة الشرافي محمد نجيب

ماجستير T 5370 2016 عاشور المنصف في األطوار" ان"و " أن"المركبات التي تضمر فيها  شريوط احالم

T 4189 2012 األرقش دلندة

العربية -دفاتر عدول اشهاد اليهود أحبارهم المكتوبة بالعبرية

دراسة أرشيفية: المعلقة شرف الدين ايناس

T1833 2001 صَمود حَمادي عرض و تقييم: الدراسات العربية في الصورة الفنية  شرف الدين الجربي عبير

دكتوراه T 5616 2017 ميالد خالد

" شرح المفصل: "مواضع الحرف و الالته في العربية من خالل 

لالستراباذي" شرح الرضي"البن يعيش و  الشرفي ايمان الزواري

T4496 2014 الهميسي محمود ترجمة و دراسة: المصطلح الطبي العربي  الشرفي منال

T 4232 2012 قريسة نبيل خلدون

مقاربات الهوية الثقافية لموريسكييتونس من خالل المحلة التاريخية 

المغاربية شريط المنذر

دكتوراه T 5380 2016 المناعي مبروك

دور االسم العلم في آنشائية الشعر العربي القديم من األصول الى 

نهاية القرن الثالث للهجرة الشريطي سليم

T 4148 2011 الشريف محمد صالح الدين

الخصائص الصرفية و المعجمية و اإلعرابية و الداللية للمشتقات 

(فعل)ذات الصلة باألفعال التي على وزن  الشريف شكري

T1642 1999 ابن مراد ابراهيم داللة المبنى الصرفي على المعنى في المعجم الشريف شكري

T 722 1992 الشملي منجي دراسة و تحليل: ترجمة ذاتية : كتاب حياتي ألحمد أمين  الشريف عائدة مطير حرم

T 518 1990 شبيل الحبيب

قراءة في دالالتها من خالل األصنام إلبن  الكلبي : أخبار األصنام 

و أخبار مكة لألزرقي الشريف كمال
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T1271 1979 صَمود حَمادي

مقارنة بين أثرين اإلمتاع و المؤانسة ألبي : الجملة الموصولة 

حيان التوحيدي و زقاق المدق لنجيب محفوظ الشريف لطيفة زينب

T1587(1-2) 1973 المهيري عبد القادر

دراسة نحوية : الجملة عند المسعدي من خالل بعض آثاره األدبية 

و أسلوبية الشريف محمد صالح الدين

T 778(1-2) 1993 المهيري عبد القادر

مفهوم الشرط و جوابه و مايطرحه من قضايا في معالجة العالقة 

بين األبنية النحوية و الداللية الشريف محمدصالح الدين

T2246 2005 الشاوش محَمد العهد أنواعه و دوره في ظاهرة التعريف الشريقي دليلة

T 2874 2009 قريسة نبيل خلدون

الزربية التونسية تقنيات و مضامين من التقليد إلى التحديث في 

القرنين التاسع عشر و العشرين شطورو سرور

T1902 2003 ابن عامر توفيق منهجية التأويل في تعبير الرؤيا لمحمد بن سيرين الشطي سماح

T 756 1992 صولة عبد هللا الصورة الشعرية في مالئكة و شياطين لعبد الوهاب البياتي الشَطي فيصل

T1724 2000 ابن عبد الجليل المنصف اإلفتاء المعاصر و الوعي بالحداثة شعبان سفيان

T1798 2002 عجينبة محمد

تعريب قسم من كتاب المخيال المغاربي لألستاذ عبد الوهاب 

بوحديبة شعبان فاتن

ماجستير T 5693 2018 البدوي فوزي مفهوم الخالص في الغنوصية المسيحية المبكرة شعبو لبنى

T4577 2012 المنصوري محمد الطاهر إلبن قتيبة الدينوري" عيون األخبار" صورة المسيحيين في  الشعابي كتيب

T 3069 2010 القمرتي الباجي

و " التناخ"المال دراسة مقارنة بين اليهودية و اإلسالم من خالل 

"القرآن" الشعباني فوزي

T 223 1988 األسود حسن الصادق أزمة الذات في مقامات الهمذاني شعرانة المنصف

T 1227 1996 الشرفي عبد المجيد نماذج مختارة: ظاهرة الحث في الفكر العربي اإلسالمي القديم  شعرانة منصف

T 5238 2015 الغيضاوي علي

القصيدة القديمة في نظر المعاصرين من خالل شروح المعلقات و 

بعض المفضليات الشعلي يوسف

T 2205(1-2) 2005 الغيضاوي علي كيف تقَبل القدماء و المعاصرون غزل بشار و رثاءه الشعلي يوسف

ماجستير T 5681 2017 بن جميع محمد نجيب ترجمة لكتاب ممادو و األفعال اآلسبانية لالستاذ محمد الدقي شعيب عفاف

T 5221 2015 بن مراد ابراهيم التضاد في المعجم العربي في ضوء المقاربات اللسانية الحديثة شعير نجالء

T 2147 2003 ابن مراد ابراهيم المكَونات المعجمية من خالل كتاب سيبويه شعير نجالء

T1560 1978 المهيري عيد القادر صيغ الفعل المزيد في إستعمال الصحافة شعيري الطاهر

T1836(1-2) 2002 الطرابلسي محَمدالهادي آراء الجاحظ السياسية و اإلجتماعية من حيث المفاهيم و العبارة شقرون محَمد

T268 1989 صَمود حَمادي عرض و نقد: تاريخ النقد العربي  شقواي علي

T 2396 2006 شلبي مهدي

خالل القرون األربعة األولى للهجرة من خالل : إقليم قمودة 

النصوص و اآلثار شلبي مهدي
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T 2707 2008 االرقش عبد الحميد مهرجان مدينة تونس مقاربة تاريخية  و ثقافية شمام عبد الباسط

T361 1988 الشرفي عبد المجيد

تحقيق زيادات شرح األصول ألبي طالب بن الحسين الهاروني من 

ب204 إلى 138 شندول محَمد

T2391 2004 بن مراد إبراهيم

من خالل نماذج من كتب : التطَور اللغوي في العربية الحديثة 

التصويب الغوي شندول محَمد

T862 1983 صَمود حَمادي

دراسة تطبيقية إعتمادا : مدى مساهمة البنية في تحديد وظيفة الشعر 

على روميات أبي فراس الحمداني شندول محمد أحمد

T230 1987 المهيري عبد القادر حياته و آثاره: ابن خالويه اللغوية النحوي  شهاب عبد الواحد منصور

T 2816 2009 الميساوي سهام الدبابي الحياة اليومية بإفريقية من خالل كتب طبقات العلماء شهيبي ريم

T 4441 2013 ابن جمعة بوشوشة

لواسيني "كريماتوريوم سوناتا ألشباح القدس "التجريب في رواية 

"األعرج الشهيدي فاطمة زينة

T 4173 2012 قرامي آمال مواقف المفكرين من تحوالت اللغة العربية في ظل  الثورة الرقمية شهيدي سامي

T 4271 2012 القسنطيني الكراي

-1945بواكير الفكر القومي العربي بالبالد التونسية وتجلياته  

1961 الشهيدي هاني

T 2398 2005 القزدغلي حبيب " اآلخر" و" طه حسين الشوالي شيراز

T 749 1992 الحَمامي عبد الرزاق

المسألة اإلقتصادية في الفكر اإلسالمي المعاصر من خالل كتابات 

سيد قطب و أبي األعلى المودودي الشوالي عادل

T 4425 2014 الميساوي سهام الدبابي انتروبولوجية-السلطة السياسية في مقدمة ابن خلدون دراسة سوسيو شورى جميل

T 4242 2013 جدلة آبراهيم

افريقية و صقلية قراءة في مسار الهيمنة و الهيمنة المضادة  

827/212 الشويخي محمد

T4560 2014 الهميسي محمود (مختارات من نماذج )الترجمة الطبية و القانونية  الشيباني أشرف

T544 1990 الَزيدي توفيق أبو تمام من خالل بعض ناقديه الشيباني محَمد

T 4533 2015 األرقش عبد الحميد

التراث المسيحي بآفريقيا البروقنصلية رصد ألبرز المحطات و 

الرموز و وضع  مسلك ثقافي الشيحاوي محمد أيمن

T 2827 2009 قرامي آمال الولدان المخلدون بين المثلية المقنعة وابدية اللذة الشيحي شوقي

 ص
T2388 1999 الغيضاوي علي .بحث في الداللة: مشهد الثور الوحشي في شعر األخطل  الصبائحي سامية
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T4413 2013 البرقاوي سامي شهادات العدول في آخر العصر الحديث انتاجها و حفظها صالح سالم

T 2888 2009 المسعودي حمادي القرآن و المصحف في الدراسات المعاصرة الصالح عادل

T1935 2002 الشرفي عبد المجيد مقتل عثمان الصالح عادل

T 4445 2013 الحناشي عبد اللطيف 1939-1881المحامون االيطاليون بالبالد التونسية  الصالحي سهام

T 5239 2014 قيسومة منصور المسرح عند محمود تيمور تنظيرا و تأليفا الصالحي عبد هللَا

T542 1990 عمران كمال

البحث عن وليد : البنية و الداللة في رواية جبراجبرا إبراهيم 

مسعود الصالحي عبد هللَا

T229 1988 الشملي منجي دراسة و تحليل: البنى لجبران  الصامت فضيلة عمار

ماجستير T 5371 2015 الحناشي عبد اللطيف 1944-1938اآلبعاد السياسي تجاه وطنيى جهة بنزرت  الصدقاوي فوزي

ماجستير T 5660 2017 السهيلي سميرة التراث المهدد بالبالد التونسية و سبل حمايته الصغير عبدالسالم

T1863 2002 المَناعي مبروك

معانيه الشعرية و : العالقة الغراسية في شعر الغزل الحجازي 

مقوماتها الفنية الصغير عفاف

T 2692 2007 عاشور المنصف التعدية بحرف من خالل سر صناعة االعراب و شرح المفضل الصغير ولد يحي

T865 1984 الشملي منجي دراسة و تحليل: كتاب سبعون لميخائيل نعيمة  الصفار فوزية

T1743 2001 ابن مراد إبراهيم الرباعي و إشكاالته في المعجم العربي الَصكلي هندة

T2023 2003 صَمود حَمادي مفهوم اللغة في كتاب الحيوان للجاحظ و اإلحتجاج بها صكوحي كورنيليا فون راد

T316 1989 األسود حسن الصادق الواقع و المثال من خالل الصداقة و الصديق ألبي حيان التوحيدي صلعاني نور الدين

T1249 1996 بكار توفيق رجال البحر في روايات حنامينة صليبي جمال

T264 1988 الشملي منجي الشخصية اليهودية و الصهيونية في مسرحيات علي أحمد باكثير صليبي جمال

T1589 1970 الطالبي محمد

الجزء السادس عشر و الثامن عشر من تفسير يحي بن سالَم مع 

مقَدمة و فهارس صَمود حَمادي

T 5272 2015 بن يحي الطاهر قراء االمتاع و المؤانسة في نماذج من الدراسات المعاصرة صميدة فلاير

T858 1993 غراب سعد

دراسة استطالعية باإلعتماد : الهوية في التفكير العربي الحديث  

على نماذج لتيارات فكرية و أحزاب و مفكرين و حركة إجتماعية 

و صيرورة قطرية الصوابني خير الدين

T507 1991 صَمود حَمادي العالقة بين شعر المهَمشين و المقامات الصوابني عبد الرزاق

T 766 1992 قوبعة محمد رواية اللجنة لصنع هللا إبراهيم خصائص البناء و أبعاد الَداللة صَوة محسن

T1251(1-2) 1997 صمَود حَمدي الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية صَولة عبد هللا
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T2248 2005 األرقش دلندة جمعية األوقاف و صيانة معالم مدينة تونس الصولي علي

T 806 1993 عاشور المنصف اَي تنظير و إستعماال الصَياحي عبد العزيز

T4484 2014 الهميسي محمود

الخصائص و القضايا انطالقا من نماذج : ترجمة النص العلمي 

مختارة الصيادي أميرة

T 572 1990 العبيد مختار ابن رشيق شاعرا الصيد مصطفى

T1228(1-2) 1996 الشملي منجي مصطفى صادق الرافعي أدبيا و ناقدا الصيد كصطفى

ض

T1640 1999 الشريف محمد صالح الدين

األبنية المركبة بالموصوالت اإلسمية و عالقتها ببعض األبنية 

المشابهة في كتاب سيبويه ضفالوي صالح

T 2930 2009 الشريف محمد صالح الدين الموصوالت افسالمية و ما تثيره من قضايا تركيبية و داللية ضفالوي صالح

T4552 2015 المناعي الطاهر الدولة في الخطاب القومي ضميري خديجة

T2221 2005 صَمود حَمادي إختيار أم ضرورة: المبالغة و إجراء اللَغة  الضوافلي إيمان

T 4008 2009 الزناد األزهر أبنية المشابهة األساسية في اللغة العربية دراسة نحوية عرفانية الضوافلي إيناس

T 2580 2007 الدريسي فرحات

منزلة التفكير السحري في الثقافة العربية اإلسالمية في القرنين 

السابع و الثامن الهجريين آبن عربي و آبن خلدون نموذجا الضويوي مراد

T 4424 2014 ابن الطيب محمد " قضية خروج المرأة الى العمل في الفكر العربي المعاصر" ضو صفاء

T1489 1999 الدريسي فرحات منزلة الَسحر في رسائل إخوان الصَفا الضويوي مراد

ط

T 2849 2008 القاضي محمد

شرح نقائض جرير و "آثار المشافهة في ايام العرب من خالل 

ألبي عبيدة معمر بن المثني التيمي البصري تحقيق أنتون " الفرزدق

آشلي بيفان طاروس راضية

T1248 1997 الشرفي عبد المجيد دراسة لنماذج ممثلة: كتب أصول الفقه الحديثة  طاع هللا محمد

T 540 1990 الشاوش محَمد البنية و الداللة: صيغ المبالغة في القرآن   طاع هللا محمد

T 2216 2004 المنصوري محَمد الطاهر العالقات بين المماليك و المغول الَطالبي عالء

T 2846 2008 التواتي مصطفى العقائد الباطنية عند القاضي النعمان الطاهري محمد الهادي

T 2620 2006 جدله آبراهيم البدعة و المجتمع بآفريقية في العهد الحفصي طبابي نعيمة

T 500 1991 الدريسي فرحات مفهوم العقل عند محمد عبده من خالل أعماله الكاملة الطبجي عبد هللا

T 799 1993 عاشور المنصف أَن تعريفها و إستعماالتها في النحو العربي طبرقي لطفي

T1898 2002 العبيد محَمد المختار القيان و األدب في العصر العَباسي األول الطبوبي حرمَية ليلى
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ماجستير T 5674 2019 البدوي فوزي المؤرخون االسرائيليون الجدد و النكبة من خالل نماذج الطرابلسي آمال

T1971 2003 الزناد األزهر في التمثيالت الداللية المعجمية في النظريات اللسانية الطرابلسي بن صوف هدى

T 2355 2005 الجعبيري فرحات ميلالديا11و10ه 5و4دور األسرة المسورية في جربة في القرنين  الطرابلسي حنان

T 2140 2004 ابن عامر توفيق التاريخ عند السخاوي في اإلعالن بالتوبيخ رؤية و منهجا الطرابلسي عبير

T 5217 2016 بن يحي الطاهر

أثر مسرحية أوديب ملكا لسوفكليس في مسرحية الملك أوديب 

لتوفيق الحكيم الطرابلسي محمد

T 2395 2005 الشرفي عبد المجيد إشكالية القول في المصحف الطرابلسي محمد

T 3087 2010 القاضي محمد

ألبي الفرج " األغاني "الجسد في أخبار العشاق العذريين من خالل 

األصفهاني الطرابلسي المنجي

T 2926 2009 الميساوي سهام الدبابي تمثالت الخلق في الحديث النبوي و المرويات الشيعية الطرابلسي هناء

T 235 1988 البكوش الطيب تعريب قصة سعاد قلوز حدائق الشمال و مشاكل الترجمة طراد فريدة التهامي

T 3078 2009 عمران كمال الحيوان في الثقافة العربية اإلسالمية طراد فريدة التهامي

T 4430 2013 القسنطيني الكراي

واقع األحباس الريفية الخاصة بالبالد التونسية سوق األربعاء 

(1957-1881)أنموذجا  الطرخاني صالح

ماجستير T 5456 2017 قيسومة منصور الطبيعة في شعر ايليا أبو ماضي الطرخاني نوال

T 4473 2012 الماجري عبد الكريم

بين الوالء و  (1878-1876)التونسيون و الحروب العثمانية 

التبعية طرشي فرحات

T236 1990 عمران كمال الموت من خالل الجزء األَول من لزوميات أبي العالء المعَري

الطرهوني المنصف 

الطرابلسي

T 2917 2010 الحداد محمد

اإلصالح الديني في الفكر اليهودي الحديث من خالل كتاب القدس 

أو السلطة الدينية و اليهودية لموسى مندلسون الطرودي شادية

T 861 1982 الطرابلسي محمد الهادي

أسلوب الشرط في كتاب مثالب الوزيرين : اتالف المبنى و المعنى 

ألبي حيان التوحيدي الطريطر جليلة

T1754 2001 صَمود حَمادي مقَومات السيرة الذاتية في األدب العربي الحديث الطريطر جليلة

T2059 2004 البدوي عبد المجيد

إدوارد سعيد نموذجا من : اإلستشراق في مرآة الضمير العربي 

اإلنشاء- السلطة  - المعرفة  : اإلستشراق : خالل كتابه  الطريقي غالب

T246 1988 الشايب محمد توفيق دراسة معجمية و دليل: كتاب متخَير األلفاظ آلبن فارس  طعم هللا إبراهيم

T4411 2014 دحماني زكية السائح

تحول االسم العلم في العربية من العلمية الى اآلستعمال العام من 

خالل كتاب كريستينجونسون االسم العلم البنى و التأويالت الطويل ضحى
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T 4027 2009 القاضي محمد

-أدبية الرحلة من خالل رحالت محمود تيمور أبو الهول يطير

األيام المئة و مشاهد أخرى-شمس وليل-جزيرة الجيب طويهري راضية

T 2890 2008 البدوي عبد المجيد

صورة اإلسالم من داخل المنظومة اإلسالمية و من خارجها من 

من " esprit"من تونس و مجلة " جوهر اإلسالم"خالل مجلة 

1986 إلى سنة 1968فرنسا من سنة  الطويهري المنصف

ظ
T 2556 2005 قيسومة منصور التجربة الرمزية في شعر أدونيس الظريفي عبد الحميد

ع
T2431 2004 الغيضاوي علي .الجميل و المحرم في شعر أبي نواس العابد حمودة

T2376 2005 الحداد محمد إسالميات العقاد عابدي نادية

T1804 2001 عجينة محَمد قصص الحيوان جنسا أدبيا إلى موفى القرن الثالث للهجرة العاتي فتحية

T1565 1975 المهيري عبد القادر

التركيب عند ابن المقفع في مقدمات كتاب كليلة و : دراسة الجملة 

دراسة إحصائية وصفية: دمنة  عاشور المنصف

T1225(1-2) 1996 المهيري عبد القادر ظاهرة اإلسم في التفكير النحوي عاشور المنصف

T2353 2005 بن عبد الجليل المنصف

بحار األنوار : بدء الوحي من خالل المصادر الشعبية اللتي عشرية 

.للمجلسي أنموذجا عامر جيهان

T 2865 2009 الزناد األزهر ظاهرة اإلنحاء في اللغة العربية الفعل الناقص نموذجا عامر السكري ثريا

T 2684 2008 الحداد محمد

االحتفاء بالموت من خالل صورة الشهيد بين المسيحية و االسالم 

يسوع و الحسين نموذجا العامري صالح الدين

T849 1993 الدريسي فرحات

المصطلح العلمي عند البيروني و قضاياه من خالل نماذج كتابات 

البيروني العلمية العامري عبد الحكيم

T2476 2005 المبخوت شكري أفعال القلوب نموذجا: جهات اإلعتقاد  العامري محمود عباس

T 4419 2014 خضر العادل "المقابسات نموذجا"السؤال الفلسفي في أدب التوحيدي  العامري مريم

T 4012 2010 عاشور المنصف

تمثيل المركب اإلستفهامي من خالل البرنامج األدنوي و معالجة 

أندرو رافورد العامري نوال

T2063 2004 التواتي مصطفى

الفتنة الكبرى في الفكر العربي الحديث من خالل كتابي طه حسين 

و هشام جعَيط العبادي كلثوم

T4553 2013 بن الطاهر جمال زربية الفقراء: الخصير التونسي  العباسي حسين

T 4023 2010 قيسومة منصور الجمال في الشعر العربي الرومانسي من خالل نماذج العباسي المولدي
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T1953 2003 قيسومة منصور

مفهوم الجمال عند جبران خليل جبران من خالل األجنحة المتكَسرة 

و العواصف العباسي المولدي

T 5236 2009 قيسومة منصور

دراسة في )الشعر التونسي في الثلث األخير من القرن العشرين 

(النظمية الشعرية الحديثة العباسي بن علي سلوى

T1477 1998 قيسومة منصور بحث في مرجعيات النَص: حَدث أبو هريرة قال  العباسي بن علي سلوى

T 2918 2010 سالم عبد الكريم أثر الخط الغربي للمترو في النسيج الحضري بتونس العاصمة عباسي هشام

ماجستير T 5648 2017 بن الطيب محمد محمد عابد الجابري مفسرا عبروقي سفيان

T 5366 2016 المناعي مبروك

صورة الحجر و رمزيته في الشعر العربي الحديث من خالل نماذج 

مختارة من أعمال السياب و أدونيس و درويش عبداوي نجيبة

T1158 1996 صَمود حَمادي الجمع بين النظرية و اإلبداع عند الشعراء النقاد المعاصرين العرب عبد الحي محَمد

ماجستير T 5415 2015 دحماني زكية السائح

داللة المدى الصوتي في العربية من خالل كتب التصريف العربي 

القديمة عبد الرحمان عمار

T 4194 2012 القسنطيني الكراي حوادث الشغل أنموذجا:أوضاع العَمال بمناجم قفصة عبد السالم قليعة

T539 1991 الطرابلسي محَمد الهادي

أهم القضايا اللغوية في  كتاب  اإلنصاف إعتمادا على كتاب 

البصريين و الكوفيين: اإلنصاف في مسائل الخالف النحويين  عبد له وجد محي الدين

T 2095(1-2) 2004 الطرابلسي محَمد الهادي ظاهرة اللزوم في األدب العربي إلى القرن السادس الهجري عبد العظيم محَمد

T 4174 2012 الجويلي محمزد

-ه691)صورة المرأة في كتاب أخبار النساء ألبن قيم الجوزية 

(ه751 عبد الغفار رفيقة

T1954(1-2) 2003 البكوش الطَيب الكلمة في اللسانيات الحديثة و في التراث اللساني العربي عبد الواحد عبد الحميد

T4557 2013 القاسمي فتحي الفكر التحرري في مقاالت عبد العزيز الثعالبي عبدلي أحمد

T1643(1-2) 2000 الشرفي عبد المجيد إبراهيم في الثقافة العربية اإلسالمية العبدولي التهامي

T 817 1993 الحَمامي عبد الرزاق

إشكالية التأسيس النظري في : الخطاب القومي العربي المعاصر 

نظرية الثورة العربية  لعصمت سيف الدولة العبدولي التهامي

T1267 1997 الطرابلسي محمد الهادي

( محاولة في: األجزاء األربعة األخيرة )ظاهرة التكرا في القرآن   

فهم المواقف و دراسة الوظائف عبيد حاتم

T1968 2003 الطرابلسي محمد الهادي

في اإلشارات اإللهية ألبي : التكرار أسلوب بناء و طريقة أداء 

حيضان التوحيدي عبيد حاتم

T4579 2012 خضر عادل تمثيل السلطان في األدب العربي القديم من خالل المالحم و السير عبيد حمدي
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T 2928 2010 البدوي فوزي

األساطير الدينية المؤسسة للصراع العربي اإلسرائيلي أسطورة 

العهد نموذجا عبيد حميدة

T1592 1973 المهيري عبد القادر

من بداية : إرتشاف الَضرب من لسان العرب ألبي حَيان النحوي 

91 إلى الورقة 46باب التصغير إلى نهاية باب التنوين من الورقة  عبيد راضية

T 835 1993 العشاش الطَيب جمع و دراسة: خطب الرسول و أبي بكر و عمر  عبيد شيراز

T 705 1979 ركيبي عبد هللا 1939-1914: المقال األدبي في النثر التونسي الحديث   عبيد عبد الرحمان

T1595 دت

دراسة خصائص العربية الفصيحة في رواية الدقلة في عراجينها 

للبشير خرَيف عبيد عبد الطيف

T 760 1992 الحمزاوي محمد رشاد

مقاربة : منطقة قربة : المصطلح الفالحي في البالد التونسية 

منهجية في جمع ألفاظ حرفية ووضعها و دراستها عبيد عبد اللطيف

T1594 1974 البكوش الطَيب

دراسة إحصائية في صيغ الجمع العربية  من خالل نصوص قديمة 

و نصوص حديثة عبيد علي

T256 1989 بالحاج بو بكر الشعر نمودجا: الَصعلكة في العصر األموي   عبيد علي

T1260 1996 الواد حسين من خالل نماذج من الرواية العربية الحديثة: المروي له  عبيد علي

T 790 1994 بَكار توفيق نشاط العين في الكتابة القصصية من خالل مؤلفات الطَيب صالح عبيد علي

T 2720 2004 قيسومة منصور "القطاف" " المستنقع"  "بقايا صور"المكان في ثالثية حنامينة  عبيد فيصل

T 2833 2009 العامري سالمة نللي الولي و أسرته بإفريقية في العهد الحفصي من خالل المدونة المنقبية عبيد نادرة

T 274 1989 الثقافة الشعبية من خالل كتاب األغاني التونسية للصادق الروقي عبيد هشام

T1859(1-2) 2000 عمران كمال خصائصها و قضاياها: مدونة المناقب بتونس  عبيد هشام

T 2595 2006 عاشور المنصف

/ العالقات بين الحاالت اإلعرابية من خالل نماذج لسانية أندرسون 

يلمسالف/ فيلمور عبيدي إيمان

T4526 2012 المنصوري محمد الطاهر للتونشرسي" المعيار" البحر و النشاط البحري من خالل كتاب  العبيدي صالح

T525 1991 الحَمامي عبد الرزاق تحليل و نقد: المسألة الثقافية في كتابات مالك بن نبي  العبيدي شعبان

T 2435 2005 السعداوي أحمد

تصور البايات الحسينيين في ضواحي مدينة تونس العبدلية 

بالمرسى و دار الباي بحمام األنف العبيدي ليلى

T2051 2004 السعفي وحيد الفكه في الحديث النبوي العبيدي ليلى

دكتوراه T 5409 2017 بن الطيب محمد

القص و المقدس في التراث العربي االسالمي بين ثقافة الخاصة و 

ثقافة العامة الى القرن السابع هجري العبيدي ليلى
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T 2725 2008 عاشور المنصف

اللغة الداخلية المفهوم و خصائصه من خالل البرنامج االندنوي 

لتشومسكي العبيدي ليلى

T 4459 2012 قيسومة منصور

" البعد الماساوي في شعر بدر شاكر السياب  أنشودة المطر 

"أنموذجا العبيدي محَمد

T1951 2003 البدوي عبد المجيد التفكير السياسي عند ابن تيمية من خالل الفتاوي العبيدي محَمد

T1212 1974 الحمزاوي محمد رشاد تحقيق جزء منه مع مقدمة وفهارس: الغريب المصَنف : أبو عبيد  العبيدي محمد المختار

ماجستير T 4434 2010 الشريف محمد صالح الين التمثيل الداللي للجملة في منوال جاكندوف عبيدي منية

T4565 2014 خطابي محمد/ الشاوش محمد 

دراسة : الخطاب اإلعالمي من منظور التحليل النقدي للخطاب 

نماذج من خطاب الثورة التونسية عبيدي منية

T 4011 2010 جلول ناجي الزوايا بمدينة سوسة عثمان لمياء

                      T 5255 2011 قيسومة منصور إلبراهيم درغوثي أنموذجا" أسرار صاحب الستر "   أل عثمان أمين

T 840 1994 طرشونة ابراهيم

جدلية الواقع و اإليديولوجية في الرواية العربية من خالل بعض 

النماذج العثماني إبراهيم

T1750(1-4) 2001 الطرابلسي محَمد الهادي اإلهتمامات اللغوية في آثار ابي العالء المعَري العثماني يوسف

T1599 1978 المهيري عبد القادر تأثير الفقه في المنهج النحوي من خالل كتاب الخصائص آلبن جَني العثماني يوسف

T 300 1989 الشريف محمد صالح الدين

بنيتها النحوية و وظيفتها : الجملة اإلنشائية في شعر أبي فراس 

البالغية العجولي صالح

T 2858 2008 المنصوري محَمد الطاهر دراسة تاريخية و أثرية:منطقة الحمامات  العجيلي نور الهدى

T1232(1-2) 1996 صَمود حَمادي تجارب النقد األدبي الجديد عند النقاد العرب المعاصرين العجيمي محمد الناصر

T250 1984 طرشونة محمود أوضاع العَمال من خالل نماذج قصصية تونسية عجينة بوراوي

T 513(1-3) 1991 عبد السالم محَمد أساطير العرب عن الجاهلية و دالالتها عجينة محَمد

ماجستير T 5689 2018 بن سالمة رجاء للنيسابوري تحليل و تأويل" عقالء المجانين"كتاب  عدوني مراد

ماجستير T 5643 2017 بن يحي الطاهر الخطابة الحسينية أسسها و ابعادها عدوني محمد رضا

T1709 2000 صَمود حَمادي ترجمة و دراسة: السؤال في العربية و الفرنسية   العذار سامي

T1641 1999 الشريف محمد صالح الدين

األبنية المركبة بأدوات اإلستفهام و عالقتها ببعض األبنية المشابهة 

من خالل سيبويه العذاري فدوى

T 2237 2005 جلول ناجي تحصينات مدينة الكاف خالل الفترة الحديثة القصبة و األسوار عرايبي هندة

3096 2010 المناعي الطاهر

المثقف العربي من خالل النظرية القومية الحديثة نديم البيطار 

نمموذجا العربي حمزة
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T 2202 2004 محفوظ فوزي إقليم مازر بصقلية العربية اإلسالمية الجغرافيا التاريخية و اآلثار العربي العربي الصغير

T 2044 2004 الدريسي فرحات

العالقات التجارية بين المغرب اإلسالمي و النورهان  خالل 

م نزهة المشتاق لإلدريسي أنموذجا12-11/ ه 6 -5القرنيين  العربي عبد الجليل

T 315 1989 الشملي منجي دراسة و تحليل: سجن العمر  العربي منيرة

T2337 2005 قيسومة منصور الَرحلة و أبعادها في موسم الهجرة إلى الشمال للطَيب صالح العربي نجالء

T4414 2014 المناعي مبروك

بحث في شعري سحيم عبد بني : جرأة الشعر في صدر االسالم 

الحساس و ابي محجن الثقفي العرفاوي خليل

T2131 2004 البدوي عبد المجيد 1967الفكر العربي المعاصر و هزية  العرفاوي زهرة

T1884 2003 العبيدي محمد المختار

: موقف األندلسيين من األدباء اإلفريقيين في القرن السابع الهجري 

ابن البار نموذجا العرفاوي منال

ماجستير T 5404 2017 الدريدي األمجد

شبكة الطرقات و أثرها على أشكال التعمير بكورة قفصة من القرن 

عرفة مهدي مXIII/ه7 م الى اوائل القرن VII/ه1

T 4152 2012 محفوظ فوزي

ه تونس من حماية إسبانية 981/م1574حلق الوادي -معركة تونس

(دراسة عسكري)إلى إيالة عثمانية  العرقوبي فتحي

T 5233 2016 بن الطاهر محمد الصهيونية في كتابات عبد الوهاب المسيري من خالل نماذج عرنوني محمد الفاضل

T 2058 2004 صَمود حَمادي

قراءة في سيرورة األشكال و األنواع األدبية : في التفاعل األجناس 

من بداية القرن الثالث إلى حدود القرن  السادس  هجرَيا عروس بسمة

T 5252 2014 ابراهم عبد الفتاح المتالزمات اللفظية و معالجتها آليا عروس منى

T 2054 2003 ابن مراد ابراهيم نظرية األصل في اإلشتقاق من خالل بعض الدراسات الحديثة العريبي وسام

T 820 1985 اليعالوي محَمد القسم الثاني: التفَجع في شعر الشريف الرضي  العرَيض جليل منصور

T 583 1990 اليعالوي محَمد فكر اإلمام علي بن أبي طالب كما يبدو في نهج البالغة العرَيض جليل منصور

T 578 1990 صَمود حَمادي الوعي بأهمية الشكل في العملية الشعرية: محنة المحدثين  العزابو كمال

T 4182 2012 الزناد األزهر

الرسم و الخطاب في الشريط المرسوم من خالل كتب اللغة 

الفرنسية في التعليم األساسي من السنة السادسة الى التاسعة عزوز السيدة

ماجيستار T 5641 2018 المناعي مبروك النابغة الذبياني بين أخباره و أشعاره عزوز كمال

T 4235 2012 خضر العادل المعنى وآبتداعه من خالل قراضة الذهب البن رشيق عزوز مروى

T 4451 2013 المناعي طاهر العولمة و السيادة حال الدولة العربية نموذجا عزوز المهدي

T 2177 2004 دغفوس راضي عزيزي آمال التيزاوي                 عمر بن شبة و الكتابة التاريخية

T 833 1994 بَكار توفيق جدلية الموت و الحياة في أدب محمود المسعدي العزيزي علي

T 327 1988 بَكار توفيق دراسة جدلية الجد و الهزل في سهرت من الليالي لعلي الدوعاجي العزيزي علي
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T 2612 2008 السعداوي أحمد العالية مدينة أندلسية دراسة تاريخية و معمارية العزيزي محمد

T 2142 2004 عمران كمال تصَوف التوحيدي في اإلشارات اإلالهية العَسالي حنان

ماجستير T 5649 2018 الغربي األزهر

العالقات التونسية األمريكية خالل النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر عسكري رندة

T 810 1993 قيسومة منصور المدينة في شعر عبد الوهاب البَياتي العسكري فاضل

T 5227 2016 ابن الطيب محمد

التفكير اآلصالحي عند الشيخ محمد الشاذلي ابن القاضي من خالل 

1955-1936المجلة الزيتونية  العسكري منجي

T 561 1991 بن عبد الجليل محمد

تحقيق و تقديم رسالة في السياسة الشرعية للشيخ محمد بن حسين 

التعريف بأجداد : بيرم المشهور ببيرم األول و قطعة من مخطوط 

البيرميين لمحمد بن محمد بن حسين بيرم المشهور ببيرم الثاني العسلي محمد الصالح

T1205 دت المسدي عبد السالم تحليل سينمائي للجزء األول من كتاب األيام لطه حسين العَشي علي

2007 دغفوس راضي

بالد الشام في القرن األول و بداية القرن الثاني الهجري دراسة في 

م750-743/ه132-125 و سقوط الدولة األموية IIIجذور الفتنة  العشي عمار

T 827 1994 الزمرلي فوزي األسطورة في مسرح توفيق الحكيم من خالل مسرحية بجماليون العَشي محَمد

T 2136 2004 الجعبيري فرحات

م إلى 909/ه296الحياة اإلجتماعية عند إباضية المغرب من 

م من خالل كتاب السير للشماخي1522/ه928 العشبي عبد القادر

T1872 2002 قيسومة منصور الحانة في الشعر العربي الحديث العصيدي مراد

T 358 1989 الشملي منجي أنماط الشخصية الدينية في ثالثية نجيب محفوظ العطار ناديا

T1237 1996 قيسومة منصور وظائف المرأة و رموزها في الرواية الفلسطينية العطار نادية

T 573 1990 صَمود حَمادي قراءة في اللغة الواصفة: مجمع األدلة عند الجاحظ  العطواني عبد المجيد

T 1631 1999 صَمود حَمادي المعنى و بالغة التأويل في مؤلفات الغزالي العطواني عبد المجيد

T 2802 2004 قيسومة منصور

صورة تونس و أبعادها الرمزية في الرواية التونسية في مستهل 

القرن الواحد و العشرين العطوشي كوثر

T5208 2002 الشرفي عبد المجيد تطَور اإلجتهاد في الفكر األصولي حتى القرن الخامس العطوي فتحي

دكتوراه T 5399 2016 بن يحي الطاهر خطاب التفسير العلمي للقرآن في العصر الحديث العطوي فتحي

ماجستير T 5403 2016 خضر العادل سيمائية النظرة في أدب العشق العطي سلمى

T 2922 2010 الدبابي سهام رمزية الخمر و العنب و الكرمة من خالل الكتاب المقدس عطية تيسير

T 4219 2012 الزناد األزهر

اآلشتراك المعنوي في اللغة العربية دراسة في اللغة العربية دراسة 

(كليبير)في اطار نظرية الطراز عفصي فاتن
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T 2159 2004 بن طاهر جمال

الخَط و الخطاطون بالبالد التونسية من خالل نماذج من مخطوطات 

المكتبة الوطنية في العصر الحديث عكاشة نبيل

T 2828 2009 جدلة آبراهيم ظهورها و أسسها الدينية:طائفة الدروز  العكرمي إلياس

T 2607 التواتي مصطفى

شرح اللمع تصنيف أحمد بن عبد هللا المها بأذي و هو شرح للمع 

ابن جَني العكرمي عبد المجيد

T 2572 2005 بن مراد إبراهيم

قضايا توليد المصطلح العلمي في المعجمية المختصة العربية 

الحديثة  المعجم الطبي الموحد نموذجا عكرمي وليد

T 2607 2007 التواتي مصطفى الصدامية في الفكر الغربي المعاصر من خالل كتاب صدام الح عكايشي مجدي

T860 1993 طرشونة محمود

عالقاتها : التفاعل النَصي في مسرحية الغفران لعَز الدين المدني 

برسالة الغفران من النَصوص التراثية العالني السيد

T537 1990 بلحاج بوبكر

ريجيس بالشير : اإلستشراق  الفرنسي و األدب العربي القديم 

أنموذجا العالَني محَمد الَصحبي

T 2864 2010 قوجة زهير

دراسة :التمديح النسائي بالساحل التونسي بين األمس و اليوم 

تحليلية مقارنة العالوي زياد

T284 1990 بلحاج بوبكر بحث السياسة في رسائل الجاحظ عالية رشيدة

T 357 1986 ابن حليمة حَمادي

تحقيق مخطوط قانون األصفياء في علم نغمات األذكياء لمحمود 

السيالة القادري الصفاقسي و تحليل النظريات الموسيقية الواردة في 

النص علولو مصطفى

T1220 1996 الشريف محمد صالح  الدين

: المعيير الشكلية المحَددة لعناصر الَسلسلة النطقية في العربية 

دراسة تأليفية عامة مع  تطبيق على الفعل العلوي توفيق

T 552 1990 عمران كمال

وجه من عالقة رجل السياسة برجل العلم في العصر العباسي األول 

من خالل تاريخ الخلفاء للسيوطي العلوي صبحي

T 2478 2004 األرقش عبد الحميد

العمل و تقنياته في التراث اإلثنولوجي بالجنوب الشرقي التونسي 

من خالل الحرف و الصنائع التقليدية علوي صالح

T 2704 2008 فنينة عبد الحميد مؤسسة دار السكة في العهد الحسيني من خالل وثائق االرشيف علوي كوثر

T4523 2012 قيسومة منصور "أونيس  أنوذجا"المنزع العبثي في الشعر العربي الحديث  العلوي عفاف

T 2913 2010 خضر العادل لمحمد علي اليوسفي"شمس القراميد"جدلية الحلم و الواقع في رواية  علوي مراد

T 2880 2009 القاضي محمد ألحالم مستغانمي" ذاكرة الجسد" حوارية الرواية من خالل علوي مراد

ماجستير T 5646 2018 جدلة آبراهيم (م15م 14/ه9ه و8)األنشطة االقتصادية بافريقية في القرنين  العلوي وحيد

T 5230 2015 المبخوت شكري انشائية الحرف في العربية علي محمد أحمد حنات
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T 4462 2013 ابن جمعة بوشوشة آشكال التحقيب (2000-1900)الشعر التونسي في القرن العشرين  عليمي عبد القادر

T2130 2004 الهمامي الطاهر م1930- م 1990)الشعر العصري في تونس  عليمي عبد القادر

T 1876 2002 شيخة جمعة الحياة اإلجتماعية في األندلس من خالل اإلحاطة إلبن الخطيب عَمار قرصاف

T 812 1993 بلحاج بوبكر البنية و الداللة في كتاب اإلشارات اإلالهية ألبي حَيان التوحيدي عَمارة الحسين

T1933 2003 حَمود حَمادي دراسات إعجاز القرآن البيانية في العصر الحديث العماري الَسالَمي

T 251 1989 قوبعة محمد

محمد : ارجوان : قضية اإلنتماء في الرواية التونسية من خالل 

الزيتون ال ’ عبد الرحمان عمار : حب و ثوورة  ’ مختار جنات 

عبد القادر بلحاج نصر: يموت  العماري سالمي

T 2897 2009 الشاوش محَمد التوجيه في الخطاب من خالل بعض النماذج عماري محمد الطاهر

T 4407 2012 قيسومة منصور الفضاء الروائي في خان الخليلي لنجيب محفوظ عمامو امال

T1160 1996 طرشونة محمود الَراوي في الرواية التونسية في الثمانيات من خالل بعض النماذج العمامي محمد نجيب

T 290 1989 األسود حسن الصادق البنية و الداللة: مراتيج لعروسية النالوتي  العمامي محمد نجيب

ماجستير T 5624 2017 األرقش دلنذة أحباس عزيزة عثمانة نموذجا: األرشيف ذاكرة التاريخ  عمايرة حسناء

T 4187 2012 المنصوري محَمد الطاهر

الغزوات البحرية على سواحل افريقية من القرن الثالث عشر الى 

القرن الخامسعشر ميالدي عمري أحالم

T 4267 2012 السعداوي أحمد زوايا منطقة سليانة دراسة تاريخية و أثرية عمر حنان

T 4468 2013 صولة عماد الحلي التقليدي النسائي بقرية كسرى عمري سناء

T 2919 2010 العبيدي محمد مختار

الصورة الشعرية في ديوان آبن شرف القيرواني المصادر و البنية 

و الدالالت عمري عفيف

T 373 1987 الشريف محمد صالح الدين التعريف و الشرح في القاموس الجديد عمري عفيف

T 2432 2006 الزناد األزهر .دراسة نحوية عرفانية: الحال في اللغة العربية  عمر نهلة

T1280 1997 ابن عامر توفيق مفهوم الزندقة عند علماء الكالم إلى القرن  الخامس للهجرة عمران عبد الجليل

T 866 1994 الشرفي عبد المجيد

اإلنسان و مصيره في الفكر العربي اإلسالمي بين النصف الثاني 

عمران كمال م و نهاية الحب19من القرن 

T1581 1974 المهيري عبد القادر باب الهمزة و باب الياء: دراسة نحوية لألمثال   عمران كمال

T 379(1-3) 1990 بَكار توفيق تأثير الواقعية اإلشتراكية في النقد العربي الحديث العمراني فاروق

T 4215 2012 بن حمادي عمر م901/ه288ثورة آبن القط في األندلس سنة  عميدي عبد الباسط

T 4428 2013 قيسومة منصور األلتزام في شعر مظفر النواب العميري أنيسة

T 4466 2012 خضر العادل الشعر على الشعر العنيزي شوقي
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T4467 2013 صولة عماد الحلي التقليدي النسائي بقرية كسرى العمري سناء

T1603 2000 المَناعي مبروك شعرية الرثاء في اقتراح القريح و اجتراح الجريح لعلي الحصري العمري سليم

T1478 1999 العَشاش الطَيب حياته و شعره: ابن حمديس الَصقلي  العَوادي الحبيب

T4528 2012 جلول ناجي دراسة تاريخية أنتووبولوجيية: سيدي علي بن عون  عواديد عاطف

T 277 1989 الحمزاوي محمد رشاد قضاياها النظرية و التطبيقية: معاجم الطالب اللغوية  العواضي حميد مطيع

T1157(1-4) 1995 اليعالوي محمد المَدونة النقدية في القرنيين الثاني و الثالث الهجريين العوبي رابح

T1289 1990 الخليفة يوسف حذف اإلسم في النحو العربي: ظاهرة الحذف في العربية  العودة حفظي حافظ

T1218 1996 صَمود حَمادي

دراسة نقدية في  : 1968تجربة الشعر الحَر في تونس حَتى نهاية 

األشكال و المضامين العوري حسين

T 242 1990 صَمود حَمادي الصورة الشعري  في ديوان امرئ القيس عوض ريَنا

T 4438 2013 الغربي األزهر 1957-1956بورقيبة و تصفية األحباس غداة  االستقالل  العوني آمينة

T5242 2015 السائح الدحماني زكية قضايا المصطلح اللساني من خالل القواميس اللسانية العربية العوني ريم

T 2139 2003 الغيضاوي علي األلوان في الشعر العربي إلى موفى القرن الثالث هجريا العوني عماد

T 2873 2009 القمرتي الباجي

الحوار بين األديان في الفكر التونسي المعاصر من خالل كتابات 

محمد الطالبي و عبد الوهاب بوحديبة العوني عمار

T 809 1993 ابن عامر توفيق الجهمية و آراؤها الكالمية العوني لمياء بن عبد الملك

T 4225 2012 القسنطيني الكراي

 تجربة ديمقراطية 1957اآلنتخابات البلدية في البالد التونسية سنة 

أم عملية آحتواء العويني شكري

T 4448 2012 جلول ناجي سيدي علي بن عون دراسة تاريخية انتروبولوجية عواديد عاطف

T 2889 2010 خضر العادل تمثيل الهوية من خالل أعمال آدوارد سعيد عويني عادل

T 4135 2011 الجويلي محمد تحليل الخطاب الشبابي نماذج من نصوص أغاني الراب التونسية عويني مجيد

T 302 1987 الشرفي عبد المجيد ه790مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات للشاطبي  عَياد الحبيب

T 5213 1998 الشرفي عبد المجيد

الكالم في التوحيد جذور المسألة و روافدها و تطور الجدل فيها بين 

أهم الفرق اآلسالمية ألى القرن الخامس الهجري عَياد الحبيب

T1259 1996 ابن رمضان صالح خصائصه األسلوبية: الخطاب العلمي في التراث العربي  عَياد محمد الهادي

T 2392 2005 الزَناد األزهر

تنَوع حركة العين في األفعال المنقضية : انتظام المعجم و اإلشتقاق 

دراسة لألبواب من القاف إلى الياء ’ المتصلة بأصول حرفية واحدة 

من اللسان عَياد وصال
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T 407 1991 بلحاج بوبكر ظاهرة اللَزوم من خالل اللزوميات ألبي العالء المعَري العَيادي باشا

T 2086 2003 البدوي عبد المجيد فكرة الديمقراطية عند رَواد النهضة العربية الحديثة العَيادي بولبابة

T 741 1992 الشريف محمد صالح الَدين

التراكيب األساسية و عالقاتها الوظائفية من خالل نماذج من 

النصوص العلمية القديمة العَيادي عماد

T1711 2000 الشريف محمد صالح الَدين حالة المصدر: األبنية القائمة على اإلضمار و التفسير  العَيادي محمد

T1258 1997 قيسومة منصور خصائص الكتابة عند جبران خليل جبران العَيادي الهادي

T 575 1991 قوبعة محمد الذات و التعبير عن الذات في شعر نازك المالئكة عيادي الهادي

T 794 1993 الدريسي فرحات

المؤسسة التربيوية و منزلتها في الفكر اإلصالحي في القرن التاسع 

عشر من خالل إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد 

األمان العياري جميلة

T 4409 2013 خضر العادل صور الموت في شعر محمود درويش العياري ريم

T 5250 2015 قيسومة منصور السجن و المنفى في نماذج من الشعر التونسي المعاصر عياري سامية

ماجستير T 5678 2018 السهيلي سميرة

توثيق التراث الحرفي بجهة بنزرت من خالل الصورة 

(الشبكة نموذجا)الفوتوغرافية  العياري سمية

T 868 1993 الَدريسي فرحات

الفنون المستظرفة في أدب الرحلة العربي الحديث و عالقاتها 

بمفهوم التمَدن العياري العزيز

T 556 1990 بن عبد الجليل محمد

رَي الَظمافيمن قال الشعر من اإلماء أبو الفرج عبد الرحمان 

الجوزي العياري ليلى حرمية

T 254 1989 الواد حسين رئيف خوري نموذجا: عالقة األدب بالمجتمع  العياري محمد

T 4530 2012 عاشور المنصف

المعاييرالمتحكمة في البنية اآلعرابية و الداللية مفهوم الجهة من 

لسيبويه" الكتاب"خالل  العياري نادرة

T 2839 2009 جدلة آبراهيم

-1053/ه555-444)المجتمع و السلطة السياسية بإفريقية 

(م1160 العياري نزار

T 3065 2005 شيخة جمعة

المفضليات و , التكرار في الشعر الجاهلي من  خالل المعلقات 

األصمعيات العياري يونس

T 332 1989 شيخة جمعة حياته و شعره: السمير األندلسي  العياري يونس

T 2373 2005 الزمرلي فوزي

الرجل و المرأة في روايتي ذاكرة الجسد و فوضى الحواس ألحالم 

المستغانمي عياشي ابتسام

T1214 1976 الشملي المنجي األدب القصصي عند محَمد حسين هيكل العيدودي الحبيب

T 4207 2012 المناعي الطاهر مشروع النهضة العربية في نماذج من كتابات عبد هللا العروي العيدودي عاللة

T 2710 2007 الوسالتي نورة المروية القبلية عرض منهجي نقدي لكتاب العدواني عيسى لطفي
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T 4204 2011 عدوني رجاء العودي تطور الزخرفة النقائشية االسالمية بأفريقية خالل العصر الوسيط عيساوي توفيق

T4562 2014 القسنطيني الكراي

إعتماد نظام الحالة المدنية بتونس و إنعكاساته  على المجتمع 

(1957-1908 )المحلي  العيساوي عفاف

T1734 1998 الشريف محَمد صالح الَدين تبلورة في القرن الثاني و تطوره  إلى القرن الثامن: مفهوم اإلضافة  العيساوي عبد السالم

T 560 1991 القمرتي الباجي المسالة الثقافية من خالل استفتاء مجلة الفكر و افتتاحياتها العيساوي ريم

T 283 1989 الغزي الرشيد

البحر في أدب حَنا مينة من خالل رواياته الثالث الشراع و 

الدقل- حكاية بحار  - العاصفة   العيساوي عبد السالم

T1217 1996 الطرابلسي محَمد الهادي اإلفادة و اإلضافة: ابن األثير و التراث  العيساوي فاتن حسني

T 503 1991 الطرابلسي محَمد الهادي توارد الشعراء العرب على رثاء المرأة العيساوي فاتن حسني

T 5241 2015 الميساوي سهام الدبابي النخاة و التمر في نماذج من النثر العربي القديم العيساوي فاطمة

غ
T1949 2002 عمران كمال التاريخ و التمَدن من خالل مؤلفات محَمد بن الخوجة غابري عبد الباسط

T 2584 2006 عمران كمال صوت الطالب الزيتوني حركة ثقافية سياسية غابري عبد الباسط

T4527 2014 بن مراد ابراهيم المكون الداللي في المعجم المختص الغابري مجدة

T1661 1996 قيسومة منصور توظيف التراث في الرواية العربية غابري الهادي

T 267 1990 قوبعة محمد كاتبا روائيا: توفيق فياض  غابري الهادي

T 2541 2005 القسنطيني الكراي

الفرار من الجندية و بوادر العمل الوطني المسلح بالبالد التونسية 

(1914-1918) غبشوق عاطف

T 4229 2011 سالم عبد الكريم أثر القطب الجامعي في دينامية مدينة بنزرت الغالبي إيمان

T 2848 2008 سالم عبد الكريم السياحة و عالقتها بالنشطة اإلقتصادية األخرى الغالبي إيمان

T 2719 2008 المنصوري محَمد الطاهر االسماء العربية من خالل جرائد صقلية غانم طارق

T 516 1992 طرشونة محمود أدب السجون من خالل ألقاصيص لطفي الخولي الغانمي محمد المنصف

دكتوراه T 5613 2017 المبخوت شكري المزج التصوري النظرية و تطبيقاتها في العربية غنيم أميرة

T 1758 2001 ابن عبد الجليل المنصف تفسير الطبري أنموذجا: اإلسرائليات و أثرها في المخيال اإلسالمي  غَبارة فوزي

T1892 2002 العبيدي محمد المختار منزلة المرأة في التفكير الجاحظ غَبارو رابعة

T 564 1991 غراب سعد الجهاد و اإليمان و النذور: بابا  الغديري محَمد الحبيب
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T1230 1996 ابن عامر توفيق

صورة الحاكم في مصَنفات آداب الملوك من القرن الَرابع إلى 

القرن الَسادس للهجرة الغديري محَمد الحبيب

T 2699 2007 ميالد خالد

ارشاد الفحول الى الحاق الحق من علم " الدالالت الضمنية في 

قراءة لسانية: للشوكاني " االصول  الغربالي سنية

T 5248 2014 القاضي محمد الكتابة السردية عند أبي حيان التوحيدي الغربي إيمان

T2233 2004 القاضي محَمد

تحَول النَص األدبي في ألف ليلة و ليلة من خالل حكاية الملك 

شهريار و أخيه الغربي إيمان

T1955 2003 البدوي عبد المجيد ناجي علوش منظرا للثورة الفلسطينية الغربي عزيزة

T 735 1992 العبيدي مختار

الصدق و الكذب في أخبار العشاق من خالل كتاب األسواق في 

أخبار العشاق لداود األنطاكي الغربي مليكة

T 351 دت عاشور المنصف كشاف اصطالحات الفنون و مكانته في علوم اللغة الغرسلي  أحمد

T 2425 2005 القسنطيني الكراي

نوفمبر )سياسة الحلفاء و المحور الدعائية تجاه البالد التونسية 

(1944 إلى حدود 1938 الغرياني األسعد

T 366 1988 بَكار توفيق جدلية األصالة و المعاصرة في أدب المسعدي الغريبي خالد

T 2133 2003 ابن مراد ابراهيم

نظرية الوحدة المعجمية من خالل دروس في اللسانيات العامة 

لفردينان دي سوسير الغريبي محَمد

T 2062 2003 ابن رمضان صالح الواقعي و الخيالي في أخبار طوق الحمامة ألبن حزم األندلسي الغريسي محَمد

T 337 1989 الغزي رشيد البناء و النزوع الصوفي في كتاب التجليات لجمال الغيطاني غزال محمد

T 2832 2009 العامري سالمة نللي

الفقر و الفقراء في مدينة تونس في القرنين الثامن و التاسع هجري 

م من خالل نوازل البرزلي15-م14/ غزالة العيد

T 308 1987 قوبعة محَمد البنية و الداللة في شرق المتوسط لعبد الرحمان منيف الغزي ثامر

T4558 2013 القسنطيني الكراي

شواغل التونسيين العقارية من خالل مراسالتهم الموجهة إلى 

(1955-1951)السلطة المحلية و المركزية  غضافي وليد

T 841(1-2) 1983 ابن حليمة حمادي

دراسة في : المسرح و التغَير اإلجتماعي في الخليج العربي 

سوسيولوجيا التجربة المسرحية في الكويت و البحرين غلوم ابراهيم عبد هللا

T 353 1987 الشريف صالح الدين تغَير الترتيب بين الضرورة النحوية و اإلختيار البالغي غليلة سميرة

T1467(1-2) 1999 المَناعي مبروك الشعر القرشي في القرون الثالثة األولى الغوث مختار

T 4262 2012 الغيضاوي علي

صور الماء وداللته في ديواني سحيم عبد بني الحسحاس و جميل 

بن معمر الغويلي نعيمة

T 4412 2013 جلول ناجي منطقة السبيخة في العصر الوسيط غويلة صابرة

T1590 1973 ابن حليمة حَمادي اإلنسان و العالم الماورائي عند نعيمة من خالل اآلباء و البنون غيث عفيفة
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T1283(1-3) 1998 الواد حسين

اإلحساس بازمان في الشعر العربي من البداية إلى نهاية القرن 

الثاني للهجرة الغيضاوي علي

T1562 1979 المهيري  عبد القادر 2و1معاني األفعال المزيدة في الحيوان ج الغيضاوي علي

T1801 2000 العيد يمنى التجريب في الرواية العربية بين رفض الحدود و حدود الرفض غيلوفي خليفة

ف

T 4246 2012 قريسة نبيل خلدون
بمدينة الكاف  (التراث التقليدي حاليا )المتحف الجهوي للفنون و التقاليد 

مقر ألتباع الطريقة الرحمانية خصوصياتهالثقافية و أبعاده الحضارية فارح سميحة

T 2190 2005 الزمرلي فوزي التجريب في رواية شرف لصنع هللا ابراهيم فارس جهاد

T 211 1990 بَكار توفيق السخرية في أدب إميل حبيبي فاعور ياسين أحمد

T 211 1990 بَكار توفيق السخرية في أدب إميل حبيبي فاعور ياسين أحمد

T 1632 1999 صَمود حَمادي ميالدها و تطورها: القَصة القصيرة الفلسطينية  فاعور ياسين أحمد

T 289 1989 ريدان سليم مالمح شخصية ابن رشيق من خالل العمدة

فال حدأمين بن سلموبن 

محَمد

T 1899 2001 عمران كمال

المسألة اإلقتصادية في الفكر التونسي الحديث خالل الثلث األَول 

من القرن العشرين الفالحي حسين

T 2826 2009 بن طاهر جمال دراسة نماذج من أختام الشواشين الموجودة ببعض المتاحف الوطنية الفالحي صالح

T 2050 2003 ابن عامر توفيق التفسير الصوفي إلى أواخر القرن الخامس للهجرة الفجاري مختار

T 569 دت غراب سعد الخطاب الديني المعاصر في تونس و إشكالية المشروع الحضاري الفجاري مختار

T1273 1997 عمران كمال محاولة  في دراسة اآلثار النقدية: العقل اإلسالمي عند محمد أركون  الفجاري مختار

T 2672 2008 المناعي مبروك م10/ هIvشعر الهزل في العصر العباسي الى اواخر القرن  الفخفاخ فؤأد

T 273 1987 عمران كمال داللة  الوطنية في شعر الشابي الفخفاخ فؤأد

T 570 1990 الشريف محمد صالح الدين قضية تمامه و نقصانه: معيير تصنيف الفعل  الفخفاخ ماهر

T 4540 2014 القسنطيني الكراي 1923-1884أحوال العبيد و تواصل األستشراق بالبالد التونسية  الفراتي سنية

T 307 1985 الشرفي عبد المجيد

تحقيق الباب العشر من كتاب تخجيل من حرف اإلنجيل ألبي البقاء 

صالح بن الحسين الجعفري الفراتي فاطمة

T 2433 2006 السعداوي أحمد .طبربة المدينة األندلسية العمارة و األثار فرج بثينة

دليل األطروحات و الرسائل الجامعية 65



كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T 2852 2009 العجيلي التليلي

صحافة الدعاية الفرنسية المضادة أثناء الحرب العالمية األولى 

(1918-1916)صحيفة المستقبل نموذجا : الفرجاني خالد

T 2394 2005 الشريف محمد صالح الدين طرق التمثيل الشكلي للعالقة اإلعرابية بين الفعل و متعلَقاته الفرجاني شريفة

T 2682 2006 قيسومة منصور انموذجا"اغاني مهيار الدمشقي "ظاهرة الغموض في شعر ادونيس  الفرجاني منية

T 371 1988 المغيري صالح من إشكالية تعريب مصطلحات الحاسوب و األسلوب الفرجاني الهاشمي

T 1891 2003 العبيدي محَمد المختار الشعر المذهبي بإفريقية في القرنين الثالث و الرابع للهجرة الفرجاني هيكل

T 4426 2012 الغيضاوي علي

الوصف في الشعر العربي القديم بين الجاهليين و محدثي القرن 

القرن الثالث للهجرة الفرجاني هيكل

T 2057 2003 الشريف صالح الدين العدول بالجملة عن الصل و عالقته بغستعاب النحو للمعنى الفرجاوي فبد الفتاح

T 4456 2013 جلول ناجي أنموذجا" السيدة المنوبية " التطبب الشعبي بالزوايا  الفرحاني بسمة

T 2884 2010 جلول ناجي

-1800 19قشل مدينة تونس خالل النصف األول من القرن 

الفرحاني مختار دراسة تاريخية و أثرية1855

T 4453 2013 القسنطيني الكراي (1949-1885)منطقة الواحات الجبلية بتوزر و الموارد المائية  فردي لطيف

T 4221 2012 التليلي العجيلي أوقاف الحرمين الشريفين بجهة زغوان زمن االستعمار الفرنسي الفرشيشي هيفاء

T 2540 2005 بن مراد إبراهيم قضايا المصطلح العلمي من خالل أعمال المجمع العلمي العراقي الفرشيشي سميحة

ماجستير T 5640 2018 بن يحي الطاهر

الغزل و خصائصه في كتاب ابراهيم النجار مجمع الذاكرة أو 

شعراء عباسيون منسيون الجزء الثاني مسالك الغزل الفرشيشي كوثر

ماجستير T2144 2003 صولة عبد هللَا من التقابل إلى اإلسترسال: المعنى الحقيقي و المعنى المجازي  فريضي عبد الباسط

T 4454 2013 الحداد محَمد رمزية النار في الكتاب المقدس الفريقي سهام حسن

T 2207 2004 ابن طاهر جمال

 من 18 - 17قافلة الحَج الشامي نموذجا في القرنين : قوافل الحج 

خالل المصادر اإلخبارية الفزمي منجية

T 1598 1981 الشملي منجي

ترجمة عن الفرنسية إلى العربية لكتاب مفتاح اللسانيات لجورج 

المقدمة و الفصول الخمسة األولى: موتان  فضيلي جليلة

T1506 1991 صَمود حَمادي المعنى في مقدمتي المستصفى للغزالي و مفاتيح الغيب للَرازي الفطناسي حاتم

T 2126 2003 عمران كمال 1882 - 1859: دور اليهود في اإلقتصاد التونسي  فطناسي سعيد

T 2429 2005 عجينة محمد

رؤية : الشعري في خطاب الفلسفة الحديثة من خالل كتابات هيدغر 

فلسفية فطوم حبيبة

T2359 2003 البكوش الطَيب خصائص التفكير النحوي عند بن هشام  األنصاري الفقهي أبو العيد الطاهر
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T1574 1976 المهيري عبد القادر

كتاب سَر صناعة اإلعراب ألبي الفتح عثمان بن جَني حرف األلف 

الساكنة و الياء الفقي دلندة

T 5240 2016 بن الطيب محمد

الجدل بين الصوفية و الوهابية من خالل مناظرة أحمد بن ادريس و 

فقهاء الوهابية الفقيه عبد الرزاق

T336 1990 طرشونة محمود شخصية عنترة بن شداد بين السطورة و الواقع الفالَح الشاذلي

ماجستير T 5420 2017 قرامي آمال قراءة في أسباب الثورة التونسية الفهري رحاب

T 2821 2009 قوجة زهير

مؤتمر القاهرة و آنعكاساته على الموسيقى التونسية خالل القرن 

العشرين الفهري ريم

ق
T4493 2013 الحناشي عبد اللطيف الفساد المالي و اإلجتماعي ألمراء العائلة الحسينية القادري عادل

T 347 1990 صَمود حَمادي قضية البنيوية في النقد العربي القارصي كبير راضية

T2093 2004 البدوي عبد المجيد

مفهوم التاريخ من خالل نحن و التاريخ لقسنطين و العرب و الفكر 

التاريخي لعبد هللا العروي قاري شريفة

T 4159 2012 قرامي آمال األبوة في أدب الوصايا قادري نزار

T1292 1988 غراب سعد

تحقيق تفسير سورة النساء آلبن عرفة من رواية البسيلي مع 

مقارنتها برواية األبي قاسم آسية

T 784 1989 اإلمام رشاد

دراسة تحليلية و مقارنة بين المالية العامة : مالية الدولة اإلسالمية 

في صدر افسالم و المالية العامة الحديثة القاسم ابراهيم سالم

T1578 1979 المهيري عيبد القادر حركة العين في األفعال ذات األصل الواحد قاسم عبد اللطيف

T 4261 2012 خضر العادل التقبل السينمائي للقص األدبي القاسمي احمد

T 2709 2007 القاضي محَمد جدلية الحكي بين الصياغة اللغوية و العالجة السنمائية القاسمي احمد

ماجيستار T 5256 2015 ميالد خالد

 logic andاالستلزامات الحوارية عند غرايس من خالل 

conversation القاسمي سماح

T 2610 2007 عمران كمال قراءة تحليلية نقدية (1931-1875)الجدل الديني في تونس  القاسمي فتحي

T 4015 2011 اللغماني زبير

" مديح الظل العالي "دور الرؤيا في تشكيل الصورة من خالل 

لمحمود درويش القاسمي فتحي

T 4531 2012 الحمادي عادل محمد الفاضل ابن عاشور و آصالح العقيدة القاسمي فتحي

T 566(1-2) 1991 الشرفي عبد المجيد العلمانية في مؤلفات شلبي شميل و فرح أنطون و سالمة موسى القاسمي فتحي

T 2440 2005 عمران كمال .الدين و السياسة في تجربة محَمد الفاضل بن عاشور القاسمي مبروكة
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T 4161 2012 قرامي آمال

" اسمه الغرام"عالقة المرأة بجسدها في الرواية العربية المعاصرة 

لعلوية صبح أنموذجا القاسمي وفاء

T 4542 2014 ابن ابراهيم مراد للفرابي"احصاء العلوم"العالقة بين المنطق و المعجم من خالل  قاطري آنصاف

ماجستير T 5375 2016 القسنطيني الكراي 1894-1881مشايخ سهل السرس  القاطري سفيان

T 5222 2016 القسنطيني الكراي (1894-1881)مشايخ سهل السرس  القاطري سفيان

T 883(1-2) 1995 عبد السالم محَمد الخبر في األدب العربي على منتصف القرن الرابع للهجرة القاضي محمد

T 4149 2011 جدلة آبراهيم الحملة الصليبية الثامنة على إفريقية و تأثيراتها الخارجية و الداخلية القامزي الحبيب

T 2905 2009 الحداد محَمد

الديمقراطية من خالل منتخبات من منشورات مركز دراسات 

الوحدة العربية القبي مرشد

T228 1989 القمرتي الباجي

- تجديد مفهوم النهضة من خالل التراث و التجديد لحسن حنفي  

مفهوم الدولة  لعبد هللا - تجديد الفكر العربي لزكي نجيب محمود  

العروي قرامي أمال

T2089(1-2) 2004 الشرفي عبد المجيد

األسباب و : ظاهرة اإلختالف في الحضارة العربية اإلسالمية 

الدالالت قرامي أمال

T 4465 2013 القاضي محمد

" فوضى الحواس "خصائص خطاب الراوي من خالل رواية 

ألحالم مستغانمي قرسان آبراهيم

T 4463 2014 دحماني زكية السائح األقتراض المعجمي تعريفه في اللسانيات الحديثة قرسان عبد السالم

T 2566 2006 القاضي محمد مصطلحات الخطاب السردي القرسان محسن

T 4464 2014 المناعي مبروك النورو الظلمة في شعرمحمود درويش قرط رجاء

T2218 2004 المناعي مبروك معانيها الشعرية و مقوماتها الفنَية: استهالالت البحتري   القرقني أمال

T 728 1992 الواد حسين قضايا البني و الدالَلة في رواية علياء التابعي زهرة الصبضار القرقني رضا

T 2358 2005 الزيدي توفيق

اآلمدي و القاضي : ردود النَقاد القدامى على الَتحديث الَشعرَي 

.الجرجاني نموذجا القرقني رضا

T 515(1-2) 1990 الشملي منجي التفكير السياسي عند طه حسين القرقوري رشيد

T 2722 2008 صمود حمادي انشائية النثر في االدب العربي الحديث مثال جبران و طه حسين القرقوري فؤاد

T 754 1992 ريدان سليم معني القصيدة المدحية عند ابن دراج القسطلي القرقوري نبيل

T1753(1-2) 1970 الشرفي عبد المجيد

الفكر المسيحي الكاتوليكي في مواجهة الحداثة من المجمع 

 إلى المجمع الفاتيكاني الثاني 1870 -1869الفاتيكاني األول 

1962-1965 القرواشي حسن

T 517 1991 األسود حسن الصادق قصص األطفال في تونس و عالقتها بالتراث القروي أبو بكر
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T 545 1990 المهيري عبد القادر قسم من اللسانيات دليل ألفبائي: ترجمة  قريرة توفيق

T1407(1-2) 1998 المهيري عبد القادر

المصطلح النحوي و عالقته بتفكير النحاة من خالل األمهات ركتب 

الشروح قريرة توفيق

T4479 2014 بن الطاهر المطبخ المنستيري و عالقته بالسياحة القريشي إيمان

T 2860 2008 القاضي محمد

خصائص الحوار في أجناس القص العربي القديم بين القرنين الثاني 

و الخامس للهجرة قرَيع نورة

T 787 1993 الدرسي فرحات

مفهوم العاَمة و الخاَصة في القرنين الثالث و الرابع للهجرة من 

خالل رسائل الجاحظ و كتاب افمتاع و المؤانسة للتوحيدي قرَيع نورة

T 1292 1998 القاضي محَمد

المكان في أخبار العشاق العذريين من خالل كتاب الغاني ألبي 

الفرج األصفهاني قرَيع نورة

T 5226 2016 عيساوي عبد السالم دالالت حرف الجر بين الوضعي و السياقي قزمير صبرين

T 768 1992 الشملي منجي

الحلم و الهزيمة في رويات عبد الرحمان منيف من خالل األشجار 

حين تركنا الجسر- شرق المتوسط  - و اغتيال مرزوق   القسنطيني نجوى الرياحي

T265 1988 الشملي منجي المضامين و األساليب الفنية في أحالم شهرزاد القسنطيني نجوى الرياحي

T2094(1-2) 2004 الطرابلسي محَمد الهادي الوصف في الرواية العربية الحديثة القسنطيني نجوى الرياحي

T306 1987 بكار توفيق أزمة الشخصية الروائية في أدب نجيب محفوظ قسومة الصادق

T 2009 2003 الواد حسين

دراسة في صلة الرواية : نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي 

بمعطيات الفكر و الحضارة قسومة الصادق

ماجستير T 5642 2017 قيسومة منصور لمحمد الفيتوري" سوالرا"خصائص المسرح الشعري في مسرحية  قسومي الصديق

T 1869 2002 ابن مراد ابراهيم المقولة الداللية في المعجم الَلغوي العام قيسومة لمياء

T 4439 2014 عاشور المنصف مفهوم النحو عند شومسكي من خالل كتاب اللسانيات الديكارتية القصري شامة

ماجستير T 5406 2017 المناعي الطاهر

االمن -المشاغل القومية في فكر عبد االله بلقزيز الوحدة العربية 

القومي العربي القسومي شفيق

T 757 1992 شيخة جمعة حياته و شعره: ابن خاتمة   قضوم حسن

T 2375 2005 الحداد محَمد

تعليقات شكيب ارسالن على حاضر  العالم اإلسالمي للوثروب 

تحليل و نقد: ستودارد  قعلول عفاف
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T 4450 2014 ابن الطيب محمد

ردود المعتزلة على الشيعة في مسالة اآلمامة من خالل شرح 

األصول الخمسة و المغني للقاضي عبد ال قعلول عبد الحكيم

T 4190 2012 جدلة آبراهيم التراث االثنولوجي بواحات الجريد من خالل الحرف و الصنائع القفصي عبد الجواد

T 4460 2014 الشريف محمد صالح الدين الرؤوس الوظيفة خصائصها النحوية و دورها في أنتظام الجملة القالل محمد

T1714 2000 الشريف محمد صالح الَدين

حالة اسم الفاعل الجاري : األبنية القائمة على اإلضمار و التفسير 

على فعله القالل محمد

T559 1990 مقطوف فاطمة األخضر دراسة في البنية و الدالَلة: ديوان أعراس لمحمود درويش  القلسي عبد الرزاق

T 724 1992 ابن عامر توفيق آراء أبي القاسم القشيري في التصوف القلعي محَمد الطيب

T 2866 المناعي مبروك بنية الصورة في شعر المتنبي القلفاط منجي

T1975 2002 المناعي مبروك تقَبل القدامى لشعر لبيد العامري القلفاط منجي

T 2386 1999 المناعي مبروك .المحافظة و التجديد في شعر علي بن جبلة القلفاط منجي

T 745 1992 صَمود حَمادي معلقة إمرئ القيس: تعامل الشَراح مع المعلقات  القلقاط هشام

T1931(1-2) 2003 صَمود حَمادي

: شروح سقط الزند ألبي العالء المعَري  إلى القرن السابع هجريا 

دراسة في المتغَير األدبي القلقاط هشام

T4490 2014 الشريف محمد صالح الدين الرؤوس الوظيفية خصائصها النحوية و دورها في انتظام الجملة القالل محمد

T 4427 2014 القمرتي الباجي

القيم و االقتصاد في الفكر االسالمي المعاصر المرجعيات النظرية 

للمصارف االسالمية نموذجا قمادة حامدي هندة

T1558(1-2) 1974 المهيري عبد القادر

باب : الجملة العربية عند ابن المقفع من خالل كتاب كليلة و دمنة 

األسد و الثور القمرتي الباجي

T4555 2014 السعداوي أحمد

تاريخية و : المقاهي بمدينة تونس و ضواحيها في العهد العثماني 

أثرية القمودي الصادق

ماجستير T 5675 2017 األمجد الدريدي

أبو الخطاب عبد األعلى بن السمح المعافري و دوره في 

الصراعات السياسية و المذهبية بآفريقية خالل القرن الثاني للهجرة 

الثامن ميالدي/ القنطري كلثوم

T2472 2005 بن طاهر جمال

األقمشة و األغطية باإليالة التونسية خالل القرنين  الثامن عشر و 

التاسع عشر القنوني  سكينة

T1265 1997 الشريف صالح الدين

صياغة الحدود و اإلستدالل  اعتمادا على  بعض  النماذج  من 

التراث  النحوي  العربي قَنوني منيرة

T2393 2005 الشريف محمد صالح الدين

قضايا المنوال و الَتناسق الَنظري اعتمادا على مسائل الخالف 

الَنحوي القنوني الماكني منيرة
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T 2616 2008 لرقش دلندة النساء و المهن في المدن التونسية خالل القرن التاسع عشر القنين مفيدة

T1253(1-2) 1997 صَمود حَمادي الرومنطيقية و منابع الحداثة في الشعر العربي قوبعة محمد

T1602 1972 المهيري عبد القادر

إرتشاف الغرب من لسان العرب ألثير الدين أبي حيان محمد بن 

من أول الكتاب إلى نهاية باب اإلدغام: يونسف الغرناطي األندلسي  قوبعة محمد

T 2726 2006 االرقش عبد الحميد الموسيقى في تونس خالل القرن العشرين مقاربة انتروبولوجية قوجة سليم

T 4168 2011 السعفي وحيد المتخيل األخروي العربي اإلسالمي الجنة في القرآن أنموذجا قويعة حافظ

T1840 2002 الشرفي عبد المجيد

محاوالت التقريب بين المذاهب  الفقهية خالل النصف الثاني من 

القرن العشرين قمودي عبد الباسط

T1717 2000 عمران كمال مفهوم التمَدن في فكر الشيخ أحمد ابن أبي الضياف القيزاني صابر

T2354 2005 بن عامر توفيق .مقالة اإليمان و الكفر عند الشهرستاني من خالل الملل و النحل القيزاني منى

ك

T 2689 2008 عيسى لطفي

ليين ببالد المغرب مقاربة ايتنوغرافية و \البدن لباس المتصوفة الشا

جمالية كاتبي هيفاء

T 367 1987 المهيري عبد القادر

دراسة  إحصائية لصيغ الفعل المزيدة من خالل كتاب كليلة و دمنة 

لعبد هللا بن المقفع الكافي ثريا

T 4162 2011 المنصوري محَمد الطاهر

بنو غانية و عالقاتهم بجمهورية جنوة من خالل بعض الوثائق 

األرشيفية المحفوظة بجنوة الكافي كلثوم

T 285 1989 الشريف صالح الدين نماذج من المعلومات النحوية المختزنة في المعناصر المعجمية الكافي محمد المنصف

T4483 2014 عاشور المنصف اللسانيات البيولوجية في البرنامج األدنوي الكامل رانية

T 239 1990 المرزوقي رياض مالمح شرقية و تفاؤل في شعر إيليا أبي ماضي كانغ دونغ سون

T 369 1978 المسَدي عبد السالم التركيب القصصي في كليلة و دمنة كبَير راضية

T 237 1987 المسَدي عبد السالم دراسة أسلوبية: الشعر العراقي المعاصر 

الكبيسي عمران خضير 

حميد

ماجستير T 5427 2016 قيسومة منصور رمزية األرض في الشعر التونسي المعاصر من خالل نماذج كحالوي سنية

T 2628 2006 بن عامر توفيق

الفكر الصوفي بإفريقية في القرن التاسع الهجري الخامس عشر 

الميالدي الكحالوي محمد

T 2844 2008 القسنطيني الكراي

القمع اإلستعماري بالبالد التونسية و التضييق على الحريات قانون 

الكراي سليم و تداعياته1926الصحافة لسنة 
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T 2121 2004 البدوي عبد المجيد

’ مقومات الفكرة العربية لدى منيف الرزار من خالل التجربة المَرة 

الحركة القومية  - فلسفة ’ الحرية و مشكلتها في البلدان المتخلفة 

السبيل إلى تحرير فلسطين ’ 2 - 1الغربية ج كربية كريمة

T 2729 2008 شعيب عبد الواحد عبد السالم

حركة الترجمة في المشرق االسالمي في القرنين الثاني والثالث 

للهجرة  الثامن و التاسع للميالد كريدان العجيلي عمر

T 2903 2009 دغفوس راضي الشعبي و الكتابة التاريخية كردي حدهم

دكتوراه T 5454 2015 ميالد خالد المقطع التعليمي الالدماجي في تعليم العربية كردي عبد العزيز

T319 1989 عاشور المنصف دراسة إحصائية نحوية: الموصوالت اإلسمية في القرآن  كردي عبد العزيز

T 773 1993 شيخة جمعة

موضوعاته و ’ الشعر العربي بالمغرب في عهد الموحَدين شعراؤه 

معانيه كردي علي ابراهيم

T1775 2000 عمران كمال منزلة األعراب في القرآن من خالل كتب التفسير كرعاني رضا

T 2622 2006 الشريف مححمد صالح الدين النحو و داللة اللفظعلى المعنى بين المقتصد و دالئل اإلعجاز كرونة سندس

T 803 1993 قيسومة منصور الكريفي محسن

T1959(1-3) 2003 الطرابلسي محمد الهادي األسلوب و اإلحصاء كريم المختار

T272 1983 المرزوقي رياض

العربان في البالد التونسية في القرن التاسع عشر من خالل كتابات 

معاصريهم كريم المختار

T263(1-3) 1987 صَمود حَمادي 1948-1917الشعر و الشعراء في فلسطين  كساب جودة

T819 1983 الحمزاوي محمد رشاد دراسة لسانية- المضامين و األساليب في شعر حسن البحيري   كساب جودة

T365 1989 صَمود حَمادي

مدلوالت الصَمت و الكالم من خالل كتاب األمثال ألبي عبيد القاسم 

بن سالم الفصل األول في حفظ اللسان الكسراوي حسيب

T 4032 2011 قرامي آمال المثقف في فكر آدوارد سعيد كشت محمد الهادي

T2820 2009 األرقش دلندة النساء و الزاوية في القرن التاسع عشر في البالد التونسية كشت محمد الهادي

T360 1986 الشملي منجي 1947نظرية الشعر في األدب العربي الحديث انطالقا من سنة الكشك خديجة

T318 1989 غراب سعد

الحكم المفيدة و الفوائد الحميدة امحمد بن أبي القاسم بن محمد بن 

عبد الصمد ابي عبد هللا المشذالي كشالف نزيهة

T2010 دت الشريف محمد صالح الَدين القدرة التواصلية و تعليم اللغة الكشو رضا

T 706 1990 المسدي عبد السالم نظام التعريف و التنكير في العربية الكشو صالح

T339 1989 الشريف محمد صالح الدين دراسة نحوية بالغية- التركيب اإلستثنائي في القرآن الكريم   الكعبي ربيعة

T 1261 1996 الشريف محمد صالح الدين

الدراسات العروضية الحديثة بتونس و موقعها من دراسة العروض 

العربي الكعبي ربيعة
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T2203 2004 جلول ناجي

مدينة المهدية خالل الفترة العثمانية معالمها التاريخية و خصائص 

حضارتها الدينية الكعبي رضوان

T356 1988 قوبعة محَمد

الزيني : جدلية الماضي و الحاضر لدى جمال الغيطاني من خالل 

بركات و كتاب التجليات الككلي عبد السالم

T1246 1997 الشريف محَمد صالح الَدين

األصوا النحوية المتحكمة في العالقة بين الجملة الفعلية و الجملة 

اإلسمية من خالل كتاب المقتضب للمبَرد كندو وليالي

T1965 2003 الشريف محَمد صالح الَدين العالقة بين األبنية النحوية من خالل المقتضب و شرح الكافية كندو وليالي

T1947(1-2) 2002 الطرابلسي محَمد الهادي الشعر و الشعراء في عمان في القرن العشرين الكندي محسن بن حمود

T1402 1994 دعبيس سعد حياته و ادبه: عبد هللا الطائي   الكندي محسن بن حمود

T1238 1990 البدوي عبد المجيد حياته و فكره: البشير صفر  كوانغ سوك لي

T 2715 2008 قريسة نبيل خلدون

الشرف و االشراف في العصر االموي من خالل مثال ال الزبير 

بن العوام كوري مسعود

T 2613 2006 الشريف محمد صالح الدين الخصائص النحوية للخطاب الوصفي الكوكي ناجي

T584 1990 عاشور  المنصف نماذج من آراء النحاة: ظاهرة اإللغاء و التعليق في النحو العربي  الكوكي ناجي

T 4543 2014 جدلة آبراهيم التوثيق و كتب الوثائق األندلسية كشيم أسماء

دكتوراه T 5379 2016 المناعي مبروك

-ه362)خصائص النثر األدبي بافريقية في العصر الصنهاجي 

(م1160-م972/ه555 كيالني وداد

T1932 2003 القاضي محَمد

جبهة الغيب لبشر فارس و : خصائص اإلبداع األدبي بين أثري 

السَد لمحمود المسعدي كيالني وداد

T1886 2002 عمران كمال

حقوق المرأة التونسية من خالل تنقيحات مجلَة األحوال الشخصية 

و دالالتها كيم هيو تشونغ

ل
T 4199 2012 المناعي مبروك استهالالت األخطل لباوي حياة

T519 1991 سعيد محمد اآللهة و األصنام العربية قبل اإلسالم الغة محيي الَدين

T1710 1999 عمران كمال منزلة األصول في الفكر اإلصالحي بتونس في العصر الحديث لجدل عمر

T 4151 2012 قرامي آمال

تأثير القصص الديني في الرواية العربية الحديثة قصة آدم في 

لنجيب محفوظ أنموذجا"أوالد حارتنا"رواية  لحفاف خولة

T 4544 2015 ابن الطيب محمد

نقد الخطاب "نقد الخطاب الديني في فكر نصر حامد أبو زيد كتاب 

"نموذجا"الديني  لحمر الحبيب

دليل األطروحات و الرسائل الجامعية 73



كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T530 1991 قوبعة محَمد

الفن الروائي لدى عبد الحميد بن هدوقة من خالل روائيتيه ريح 

الجنوب و نهاية األمس لحمر مسعود

T1943 2003 البدوي عبد المجيد نقدية- دراسة تحليلية  : ه 333كتاب السجن ألبي العرب التميمي   لسمر العروسي

T 2861 2008 الدريسي فرحات

المصادرات و المغارم و آثارها السياسية و اإلجتماعية في الدولة 

اإلسالمية من القرن الرابع إلى القرن السادس الهجريين لسمر العروسي

T 2632 2008 السعداوي أحمد دراسة حضرية و معمارية:مدينة قفصة في العهد العثماني  لسود توفيق

T581 1980 أريي رشال

سمط اآلل في بيان تراجم ماشتمل عليه كتاب الشفاء من خالل 

الرجال لمحَمد قويسم لشهب زين العابدين

T837 1993 ميالد خالد دراسة تركيبية من خالل نصوص من األغاني: الخبر و اإلنشاء   لطيف عاللة

T 3070 2011 العدوني رجاء العودي دراسة في النقائش العربية بجهة قابس لطيفي أنيس

T 2823 2008 قوجة زهير

 )شيوخ المالوف التونسي وأثرهم على رصيد المالوف الموسيقي 

(القرن العشرون لملوم رياض

T1569 1981 المهيري عبد القادر كتاب المختصر في النحو للحسن بن اسحاق بن أبي عَباد اليمني لي دوسن  الكوري

T 2542 2005 جلول ناجي

 من خالل وثائق األرشيف 1882-1705ساقية زغوان بين سنتي 

و المخلفات األثرية لواتي محمد

م

T2132 2004 البدوي عبد المجيد

الثوابت و المتغيرات في مواقف النخبة السياسية بتونس من الحرب 

العالمية الثانية إلى اإلستقالل الماكني فتحي

T 2629 2008 محفوظ فوزي

مدينة قربة خالل الفترة القديمة إلى نهاية الفترة الوسيطة دراسة 

تاريخية و أثرية الماجري حنان

نشرت / ماجستير

XG 18448 T2372 2004 العبيدي محمد مختار

تجربة األسر و أبعادها الشعرية عند أبي فراس الحمداني و المعتمد 

مواطن اإلتالف و اإلختالف: بن عباد  الماجري خطوية

ماجستير T 5423 2012 الصمعي أحمد "l'europa delle region" أروبا األقاليم الماجري إقبال

T 4442 2012 الصمعي أحمد

" تعريب ألبواب من كتاب : تطور حركة التجمة عند العرب 

"أوروبا األقاليم الماجري إقبال

T4220 2011 القرقوري فؤاد

عرائس )صورة المرأة في أدب جبران خليل جبران القصصي 

أنموذجا (األجنحة المتكسرة, األرواح المتمردة ,المروج  الماجري هاجر

ماجستير T 5688 2018 الوريمي ناجية حركة أحمد بن نصر الخزاعي و أبعادها السياسية و الدينية الماجري مروى
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T 2568 2006 الغيضاوي علي

مسلم بن الوليد " الطبيعة و الغزل في ديوان صريع الغواني 

"األنصاري ماجدي حسناء

T 4545 2015 ابن الطاهر جمال

الطفل و الطفولة بالبالد التونسية خالل القرنين الثامن عشر و 

التاسع عشر المالكي آيمان

T 4541 2014 ابن مراد ابراهيم

التالزم في الوحدات المعجمية العربية من خالل حرف الباء في 

المنجد ماضي ذكرى

T1885 2003 المسدي عبد السالم معالجة الخطأ اللغوي بين المنهج الفيلولوجي و المنهج اللساني مالوش حجالوي هدى

T864 1993 شيخة جمعة التحَوالت الطارئة على آليات اإلقتصاد المشرقي في األندلس المانسي أحمد

ماجستير T 5673 2018 البدوي فوزي يوليوس فلهاوزن و النقد الكتابي مبارك ابراهيم

T 4022 2009 خضر العادل العجب في أدب الجاحظ كتاب الحيوان أنموذجا مبارك فاطمة

T 4195 2011 الحداد محَمد

القدس :صورة المكان في النصوص الدينية التوراتية و القرآنية

أنموذجا المباركي بوبكر

T359 1987 الواد حسين حدث أبو هريرة قال لمحمود المسعدي: تقَبل المدرسة للَنص األدبي  المبخوت شكري

T1755 2001 الواد حسين عمل النفي و خصائصه الداللية في العربية المبخوت شكري

دكتوراه T 5397 2017 الخبو محمد الحوار في األقصوصة التونسية المبروك الحبيب

T1557 1972 المهيري عبد القادر سر صناعة اإلعراب ألبي الفتح عثمان بن جَني المبروك شفيقة

T2426 2005 الزمرلي فوزي وجوه لمحمد شكري و السيرة الذاتية الروائية المبروكي فيصل

T261 1987 عمران كمال

دوافع التحَول من التجربة اإلجتماعية إلى التجربة الروحية عند ابي 

حيان التوحيدي المبسوط أحمد

T 311 1990 الطويلي أحمد

المدينة اإلسالمية و تطورها من خالل رحلتي ابن جبير و ابن 

بطوطة المجبري عبد الرزاق

T1229 1996 عمران كمال

المزار في كتب الجغرافيين و الرحالة العرب من القرن الرابع إلى 

القرن السادس الهجري المجبري عبد الرزاق

T1571 1980 المهيري عبد القادر

الصيغ الدالة على هللا في القرآن في باب المتكلم و المخاطب و 

الغائب المجدوب عز الدين

T1135 1995 المهيري عبد القادر

المنوال النحوي العربي من خالل ضبطه و دراسته للوحدات الدالة 

محاولة و تقييم:  المجدوب عز الدين

T802 1994 الواد حسين البنية و قضايا الداللة في لقيطة لمحَمد عبد الحليم عبد هللا مجدوب رضا

T2122 2004 ابن عامر توفيق النزاع القبلي  من خالل أيام العرب مجدوب عائشة
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T 5214 2002 بن عبد الجليل منصف

تصور العالم في الفكر األثني عشري المجلس أنموذجا أطروحة 

الدراسات المعمقة مجدوب وجدي

ماجستير T 5695 2017 حسن محمد

أسماء المواقع في شبه جزيرة جرجيس من خالل الخريطة 

1/50000الطبوغرافية جرجيس  المجعاط ابتسام

ماجستير T4550 2013 القسنطيني الكراي (دقاش)مشايخ منطقة الوديان  محاري أيوب

T 5057 2015 الزناد األزهر دالالت حرف الجر في العربية دراسة نحوية عرفنية محرز أيمان

T 2915 2009 غربي محمد األزهر 1914-1869مؤسسة القمارق التونسية  محجوبي أنيس

T 4002 2011 القسنطيني الكراي 1956-1922مجالس القيادات بالبالد التونسية  محجوبي جليلة

T 4143 2012 القسنطيني الكراي

الرأي العام التونسي و القضايا اإلقليمية قضايا سوريا و لبنان 

(1947-1920)نموذجا  محجوبي زينب

T 2712 2007 العياشي المختار

عربية و محيطها االجتماعي بالحاضرة و - المدرسة الفرنكو

(1955-1883)احوازها  المحسن الجيالني

T 2841 2008 محفوظ فوزي إقليم أطرابلس في العصر الوسيط دراسة تاريخية و عمرانية المحضي فريد

T1109 1993 البرقاوي سامي

التجار و الحرفيون بمدينة القيروان من خالل دفاتر العدول بين 

1875-1914 محفوظي آمال

T 4457 2013 المناعي الطاهر "موقف محمد عمارة من اآلسالموفوبيا المحفوظي الفاضل

T1877 2002 عمران كمال مقاتل ابن سليمان مفَسرا للقرآن محَمد العروسي

T1980 دت سعيدة أحمد بسيوني محَمد

شرح على ديباجة المصباح ليعقوب بن سيدي علي زاده البروسوي 

دراسة و تحقيق: ه 931

محَمد علي عبد النبي 

إبراهيم

T 2853 2009 عجينة محمد

التناص األسطوري و السطورة األدبية في مسرح عز الدين المدني 

الغفران نموذجا: محمدي حميدة

T 5271 2015 بن سالمة رجاء ألبن الطبفور"بالغات النساء " صور الرجل في محمدي عبد الرزاق

T830 1993 الطرابلسي محَمد الهادي دراسة أسلوبية: خصائص المقابلة في سيفيات المتنبي  محمدي عبد الرزاق

T1725 2001 المناعي مبروك الشعر و السياسة بين األخطل و مروان بن أبي حفصة المحمودي مراد

T1865 2002 الشريف محَمد صالح الَدين اإلسقاط المعجمي و قضايا تمثيل الجملة العربية محنان عماد

T 3099 2009 الدريسي فرحات

خصائص الكتابة في الرسائل الهندسية من خالل نماذج من القرن 

الرابع إلى السابع الهجريين محنان عماد

T234 1990 شيخة جمعة حياته و آثاره: أبو المغيرة ابن حزم  محنان عماد

T248 1988 غراب سعد دراسة تحليلية و نقدية في مؤلفات محمد العابد المخلبي علي

T 2603 2007 بن طاهر جمال

إنتقال المعرفة من خالل الكتاب الفرنسي المطبوع و المعرب 

بالبالد التونسية خالل القرن التاسع عشر مداني آمنة
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T1223 1982 األسود حسن الصادق هيكلها و مدلولها اإلجتماعي: الخرافة التونسية  مداني فوزية

ماجستير T 5393 2015 الدبابي سهام صورة العالم و المتعلم في رسالة القابسي مرايدي الصحبي

T823 1976 المسَدي عبد السالم

الجملة المركبة نثر سهل بن هارون من خالل كتاب النمر و الثعلب 

دراسة نحوية تأليفية :  مدايني مصطفى

T 743 1992 بَكار توفيق الفَن الروائي  عند جبرا مدايني مصطفى

T2064 2004 البدوي عبد المجيد معايير تصنيف التيارات في الفكر العربي المعاصر المدني أميمة

T330(1-2) 1990 طرشونة محمود إشكاليات تأصيل المسرح العربي المديوني  محَمد

T 2474 2005 البدوي عبد المجيد

: التونسيون و المستقبل من خالل نموذجين  المغرب العربي الكبير 

نداء المستقبل لمصطفى  الفياللي و في سبيل مجتمع و مستقبل 

أفضل لعبد المجيد رزق هللا المديني ألفة

T2067 2004 قوبعة محَمد مسألة الشعر عند أحمد زكي أبي شادي بين التنظير و اإلجراء المرابط إيناس

T2187 2005 ابن سالمة رجاء مجموعة لن ألنسي الحاج و مالبسات صدورها المرابط قيس

T 4538 2014 ابن حمادي عمر

و  (م1200/ه597-م1116/ه510 )أبو الفرج ابن الجوزي 

العباسي" البالط" مراد رانية

T243 1988 طرشونة محمود

صورة محمد صلى هللا عليه و سلَم من خالل مسرحيتي فولتار و 

توفيق الحكيم مرزوق سعاد

T1757 2001 ابن عبد الجليل المنصف الطبري و الرازي نموذجا: صورة القيامة في التفسير  مرزوقي حسن

T 4200 2012 الحناشي عبد اللطيف 1966-1880حسن القالتي مثقف متعدد األبعاد  المرزوقي خديجة

T1254 1997 العشاش الطَيب

الفنون و األساليب األدبية في تونس في القرنين الثامن عشر و 

التاسع عشر للميالد المرزوقي رياض

T2053 2004 الزيدي توفيق

تطَور النقد العربي القديم إعتمادا على طبقات فحول الشعراء و 

البيان و لبتبيين و أخبار أبي تمام المرزوقي مباركة

دكتوراه T 5398 2016 السعفي وحيد األنبياء في تفسير الكتاب المقدس العبري و تفسير القرآن المرصاوي سميرة

ماجستير T 2830 2009 السعفي وحيد عهد ملوك بني إسرائيل بين التلمود و تفسير الطبري المرصاوي سميرة

T 2696 2008 قريسة نبيل خلدون

لباس المراة النسائي في تونس  تراث ثقافي و حضاري من خالل 

مجموعة متحف باردو مروكي سامية

T4205 2012 المناعي مبروك صورة الدنيا في زهديات أبي العتاهية المرواني حياة

دكتوراه T 5626 2018 الخبو محمد رواية الخيال العلمي في األدب العربي الحديث المريحيل رياض

T502 1991 الشملي منجي دراسة و تحليل: رواية شمروخ  لمحمود تيمور  مزاح راضية البدوي

T1596 1979 المهيري عبد القادر دراسة نحوية للجملة في مقامات بديع الزمان الهمذاني المزغني زهير

T 2184 2004 الزيدي توفيق افساد الشعر في تصَور النقاد القدامى إلى القرن الَرابع الهجري المزوغي توفيق
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T 4001 2011 جلول ناجي م دراسة تاريخية و عسكرية647-ه27معركة سفيطلة  المزوغي قيس

T5209 2016 المناعي مبروك

البأس و خصائص عبارتهفي الشعر العربي من الجاهلية الى القرن 

الرابع الهجري المزوغي محمد

T 2703 2008 المناعي مبروك رثاء النفس في نماذج من الشعر العربي القديم المزوغي منير

T 786 دت التليلي رشيد الدعوة اإلسالمية  و منهجيتها في العصر الحاضر مزيو حسن

T 5249 2014 ميالد خالد الداللة الضمنية في المناويل العرفانية نظرية المناسبة نموذجا المساكني بسمة

T558 1990 عمران كمال المرأة الواقع و المرأة البديل في رحيل المرافئ القديمة لغادة السمان مستورة منى الماجري

T1593 1970 المهيري عبد القادر

نظرة المعاصرين إلى اللغة العربية و مشاكلها من خالل مجلة 

1969 إلى جويلة 1955الفكر منذ نشأتها في أكتوبر  المسَدي عبد السالم

T2445 2005 عجينة محمد األسطوري و الشعري في نماذج من شعر محمود درويش المسعدي قابيل

T4249 2013 العامري سالمة نللي

العالقة بين الشيخ و المريد و تطور التصوف بافريقية في العصر 

(م15/ه9م الى نهاية القرن 11/ه5القرن )الوسيط  المسعودي حدة

T1320 1987 طرشونة محمود الحكايات العجبية في رحلة ابن بطوطة المسعودي حمادي

T1644(1-2) 2000 طرشونة محمود فنيات قصص األنبياء في التراث العربي المسعودي حمادي

T 4535 2014 بن طاهر جمال

أواني كيل الزيت و خزنه بتونس خالل القرنين التاسع عشر و 

العشرين المسعودي عادل

T1231 1996 الشاوش  محَمد المادة المستدركة: بين المعجم الطبيعي و المعاجم الصناعية   المسعودي عبد العزيز

T568 1991 الشاوش محمد

المادة اللغوية المستدركة على المعجم من خالل روايات نجيب 

1965-1956:محفوظ  المسعودي عبد العزيز

T 2906 2007 الزيدي توفيق

البيان و "قضايا الشعر لدى الجاحظ آعتمادا على كتابي

"الحيوان"و"التبييين مسعودي فضيلة

 2008 قريسة نبيل خلدون صورة التراث التونسي في شبكة المعلومات الرقمية المسيليني الهادي

ماجستير T 5388 2017 قرامي آمال "بعد الثورة"معركة المساجذ في تونس  المسيهلي سفيان

ماجستير T 5665 2017 الغربي محمد الزهر

-1881)االشهار بالبالد التونسية من خالل الصحافة المكتوبة 

1914) المشرقي سمية

T4489 2015 بن سالمة رجاء

العالقات بين النساء و الرجال من خالل كتاب بالغات النساء إلبن 

طيفور المشرقي شيماء

T869 1978 مكي الطاهر أحمد حياته و شعره: محَمد بهجة األثري 

المشهداني محمود جواد 

عالوي
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T851 1984 بَكار توفيق الصورة الشعرية و دالالتتها لدى محمود درويش المشهراوي نعمان ابراهيم

T 2439 2005 عمران كمال

عالقة السلطة السياسية بالعربان في تونس في ستينات القرن التاسع 

عشر من خالل آتحاف أهل الزمان إلبن ابي الضياف ربيع العربان 

لتوفيق البشروش مصباح سامية

دكتوراه T 5627 2018 عيساوي عبد السالم التداخل المصطلحي و أثره في تفكير النحاة

المصطفى محمد األمين 

ولد محمد

T 4415 2012 خضر العادل األسطوري في شعر محمد عفيفي مطر المصعبي ضحى

T2230 2005 بن سالمة رجاء الكتابة و التناص في كتاب الحب لمحَمد بنيس المصعبي ضحى

T1247 1997 بَكار توفيق

مالمح الَرجل من خالل القَصة النسائية القصيرة في تونس من 

الَسينات إلى مطلع الثمانيات المصعبي المختار

T334 1989 الشملي منجي

محَمد مندور بين التنظير و الممارسة عبر جدلية التراث و 

المعاصرة في األدب العربي الحديث المصفار محمود

T 2728 2007 صمود حمادي مدى اسهام المقاربات العرفانية في تحديث الفكر البالغي مصمودي وسيمة نجاح

T 3062 2010 قزدغلي حبيب (1956-1881)الجماعات اليهودية بجهة قابس خالل فترة الحماية مطوي سماح

T 4421 2014 هميسي محمود الالجئون في العالم مطيراوي رباب

 T 2924 2010 التواتي مصطفى

التشريع و التحديث في تونس بعيد اإلستقالل األحوال الشخصية و 

الدستور نموذجا مطيراوي صالح

T878 1995 الطرابلسي محمد الهادي جدلية القيمة الوثائقية و القيمة الجمالية في شعر البحتري المعالج رضا

T1559 1974 المهيري عبد القادر

من أول الكتاب إلى نهاية : شرح اللَمع ألحمد بن عبد هللا المهاباذي  

باب العطف المعالج رضا

T282 1989 بَكار توفيق البنية و الاللة  في رواية اللألَز للطاهر وَطار المعلمي نَوار

ماجستير T 5376 2015 المرابط رياض (خمس افار كنموذج)الحومة و التنظيم المجالي بجزيرة جربة  المعزول منى فرحات

T 3071 2011 بن طاهر جمال

الكرسة بطبرقة و الخشب بالبالد التونسية خالل القرنين الثامن 

عشر و التاسع عشر ميالدي المعالوي األمين

T 4175 2012 القمرتي الباجي

حياة "لجعفر ماجد و " محمد النبي اآلنسان"دراسة مقارنة في كتابي 

 La vie de mahomet, Alphonse de)لالمارتين  "محمد

(Lamartine المعالوي رمزي

ماجستير T 5390 2016 بن الطيب محمد

زبد خالصة "آراء العز بن عبد السالم الصوفية من خالل كتابه 

التصوف المعالوي سفيان
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ماجستير 5645 2018 قيسومة منصور

" الحي االتيني"الذات المغتربة و الوعي السياسي من خالل رواية 

لسهيل ادريس المعالوي فتحي

T 4176 2012 العجيلي التليلي

-1925)القاعدة المادية للزوايا الطرقية و المرابطية بجزيرة جربة 

1956) المغربي لمجد

T 4263 2012 البليلي ليلى

األكالت  وأنواعها في تونس من خالل نور األرماش في مناقب  

(القرن السادس عشر و القرن السابع عشر)القشاش  معموري نجاح

T 4538 2013 األرقش عبد الحميد "عبيد غبنتن نموذجا"موسيقى األقليات السوداء بالجنوب التونسي  مفتاح الصحبي

T2155 1990 السعافين إبراهيم شكري عَياد الناقد مقابلة جمال محَمد عودة

T 3095 2011 الغيضاوي علي بنى مدائح األعشى و أساليبها المقاطي نهلى بنت عبد هللا

ماجستير T 5663 2017 عاشور المنصف "اليريك لينبرغ" "األسس البيولوجية للغة"كتاب  المقبلي مريم

T1192(1-2) 1989 عبد الَسالم محَمد شعر قبيلة بكر بن وائل في الجاهلية و صدر اإلسالم مقداد عبد هللَا جبريل

T281 1988 ماجد جعفر الشعر السياسي و اإلجتماعي عند عالل الفاسي مقداد لطيفة

T4477 2012 جلول ناجي الحيونات البرية بإفريقية في العهد اإلسالمي المقدم  محمد

T 3090 2010 الزناد األزهر

التعبير عن األلم في المعجم العربي دراسة عرفانية في إطار نظرية 

الجسدنة مقدميني الحبيب

ماجستير T 5656 2018 القرامي امال

مفهوم الشعب في الخطاب السياسي من خالل مناقشات المجلس 

التاسيسي المقدولي سالم

T 751 1992 قوبعة محَمد الشعر في كتابات محمود درويش مقديش علي

T 4228 2012 القسنطيني الكراي (1942-1888)الصحافيون الجزائريون في البالد التونسية  المقراني رانيا

T1841 2002 ابن عامر توفيق الوالية في التراث الصوفي المكشر نور الدين

T1777 1999 القاضي محَمد

- تجلياته : العجيب في أخبار األغاني ألبي الفرج اإلصفهاني  

دالالته- وظائفه  المكني زعفران سناء

T2154 2003 عمران كمال

األزمة المالية في تونس في ستينات القرن التاسع عشر من خالل 

صفوة اإلعتبار لمحمد بيرم الخامس المكَور بَسام

T 2862 2008 الشريف محمد صالح الدين

األبنية اإلعرابية المشكلة و اإلفتراضات المسيرة للتفاعل بين 

النظرية و الواقع المَكي سمية

T1715 2000 الشريف صالح الدين حالة البدل: األبنية القائمة على اإلضمار و التفسير   المَكي سمية

T 4167 2012 بن حمادي عمر

مدينة تونس ما بين الزحفة الهاللية و الدخول الموحدي 

م1159/ه554-م1052-1051/ه443: المَكي نادية
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T354 1987 غراب سعد معالم الثقافة اإلسالمية بافريقية من خالل رياض النفوس للمالكي الملَولي رضا

ماجستير T 5413 2016 قيسومة منصور

" العصافير الخرساء"أدب االعتراف في القصة القصيرة من خالل 

لعبد الوهاب مطاوع الملياني عبير

T1712 2000 الشريف محمد صالح الدين حالة النعت السببي: األبنية القائمة على اإلضمار و التفسير   المليح فرحات

T2441 2005 الهيشري الشاذلي األسس و الخلفيات: موقف المحدثين العرب من الحذف  مليكي راضَية

2008 الشارني مهدي/الجويلي محمد  (نحو دراسة مقارنة)الحكاية الشعبية التونسية و اإليطالية  المناعي إيمان

T 3061 2010 الجويلي محمد

صورة إيطاليا لدى بعض الرحالة التونسيين في العصر الحديث 

محمد بيرم الخامس ومحمد السنوسي نموذجا المناعي إيمان

T2470 2005 عمران كمال

قراءة نقدية من خالل نماذج ممثلة : قَراء مجلَة  األحوال الشخصية 

محمد الحبيب الشريف ممثال ’ محمود شَمام ممَثال للقراءة الزيتونية 

.للقراءة القانونية مَناعي حنان

T1213 1975 الحمزاوي محمد رشاد ابن عباس و قضية الغريب المناعي الطاهر

T535 1991 الشنوفي علي

التفكير التونسي و الحضارة الغربية في مابين الحربين العالميتين 

1919-1939 المَناعي الطاهر

T2377 2005 بن عامر توفيق

الخطاب القومي العربي المعاصر من خالل أبحاث مركز دراسات 

1990-1975- الوحدة العربية  المَناعي الطاهر

T884 1994 عبد السالم  محَمد المال في الشعر العربي حَتى نهاية القرن الثالث الهجري المَناعي مبروك

T212 1983 العَشاش الطَيب دراسة في الشكل و المضمون: المفضلَيات  المَناعي مبروك

T 4461 2014 المناعي الطاهر

ردود المثقفين التونسيين على كتاب اآلسالم و أصول الحكم تحليل 

و نقد المناعي محمد

دكتوراه T 5614 1985 اليعالوي محمد القيم الخلقية في شعر الكميت بن زيد األسدي المنصور خليل أحمد أنيسة

T 2558 2005 الدريسي فرحات

ت )الوشاء (الموشى)الظرف و الظرفاء "زينة الجسد ووظائفها 

-ه440ت )الجماهر في معرفة الجواهر البيروني "(م937/ ه253

(م1088 منصور خدوجة

T 2837 2008 الجويلي محمد "صفوة االعتبار"صورة باريس من خالل  المنصوري زهير

T1465 1999 الشرفي عبد المجيد البدعة عند فقهاء المالكية إلى نهاية القرن السادس الهجري

المنصوري المبروك 

السيباني

T2125 2004 ابن عبد الجليل المنصف

عقائد اإلسالميين في بالد المغرب إلى نهاية القرن السادس الهجري 

المنصوري مبروك الثاني عشر الميالدي و أثرها في المذاهب الفقهية
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T 747 1992 الريفي هشام

كيف نصنع بالكلمات أشياء نظرية  أعمال الخطاب : تعريب كتاب 

ج أل أوستن المنصوري محَمد الحبيب

T1718 2000 الشرفي عبد المجيد المرأة و رواية الحديث من خالل صحيحي البخاري و مسلم منصوري هاجر

T 736 1992 شملي منجي دراسة و تحليل في ضوء الترجمة الذاتية: خلَيها على هللَا  منغا إدريس

T2217 2005 الزمرلي فوزي التجريب في رواية وردة لصنع هللا إبراهيم المنكبي أنيسة

T 2565 2007 بن طاهر جمال

رسالة حسن الحط على توهم اإلحتجاج عندنا بالخط لشيخ اإلسالم 

محمد بيرم الثاني دراسة و تحقيق المنيسي مبروكة

T 727 1992 القاضي محَمد الرواية و التاريخ بين جرجي زيدان و نجيب محفوظ المهذبي نور الَدين

T1200 1972 الشملي منجي حياته و آثاره: محَمد الخضر حسين  مواعدة محمد

T 3092 2010 الغربي محمد الزهر

 إلى سنة 1864األسواق الريفية بالشمال الغربي التونسي من سنة 

1914 موساوي منية

T1409 1985 الداية فايز

دراسة في الفصحى : المعجمية العربية في القرن العشرين 

المعاصرة و معاجمها الموسى أحمد

T 3074 2011 المناعي مبروك صورة إيطاليا في كتابات الرحالين العرب القدامى موسى فتحية

T 2473 2001 الجطالوي الهادي

لقراءة نماذج من الشعر la connotationالبحث في الدالة 

العربي المعاصر موقو عفاف

T1944 2002 عمران كمال

علماء األزهر و حملة بونابرت على مصر من خالل عجائب اآلثار 

للجبرتي مولهي ذهبية

T 748 1992 صَمود حَمادي صور الواقع في تجربة أمل دنقل الشعرية المولهي سمية

ماجستير T 5410 2017 السهيلي رضا

تجليات معاني الوطن و الوطنية في تونس أثناء الفترة االستعمارية 

من خالل األدب الشعبي المولهي مراد

دكتوراه T 5383 2016 الميساوي سهام الدبابي

الترف و تجليلته في العصر العباسي من خالل نماذج من التراث 

العربي المولهي يسر

T 2711 2008 الميساوي سهام الدبابي الضيافة و الكرم في اخبار الجود المولهي يسر

T346 1989 عمران كمال

من إشكالية الثقافة في الفكر العربي الحديث من خالل تقاطع 

20الخطابات الثقافية في النصف األول من القرن  مولو علي الصالح

T 765 1992 شيخة جمعة

مسالك األبصار : مع التراجم األندلسية وفق مقتطع من كتاب 

للعمري

مولود سيد المختار بن 

محمد

T 4469 2014 المناعي مبروك التشبيه و أثره الفني في شعر امرى القيس مولى عادل

T1194 1996 عمران كمال عوائقها و طرائق تحققها: النهضة في فكر سَيد  مولى علي الصالح

T 762(1-2) 1992 ابن عمارة خميس طرفة بن العبد شاعرا المومني محَمد

دليل األطروحات و الرسائل الجامعية 82



كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

المكتبة

T 4018 2011 العجيلي التليلي صورة البحر األبيض المتوسط في كتابات خير الدين التونسي المومني نجاة

T 2895 2010 قوبعة محَمد

-الرمز في الشعر الفلسطيني المعاصر من خالل شعر معين بسيسو

محمود درويش-سميح القاسم الموساوي محمد علي

T1934 2003 ابن عامر توفيق مذهب ابن العريف الصوفي من خالل رسائله الميساوي رؤوف

T1803 2002 البدوي عبد المجيد

الحبيب : قراءة في المفاهيم من خالل مؤافات : الفكر السياسي 

بورقيبة و علي بلهوان و بشير بن سالمة ميساوي شريفة

T1579 1976 المهيري عبد القادر دراسة إحصائية  لصيغ الفعل المزيدة الميساوي الصادق

T 4277 2012 الغيضاوي علي خصائص رثاء النفس في الشعر العربي القديم ميساوي منى

T1400 2004 المجدوب عزالدين خصائصها التركيبية و الداللية و التداولية: أفعال القول في العربية  الميغري منصور

T1482 1999 محمد القاضي إعادة كتابة األقاصيص عند محمود تيمور آيت ميهوب محمد

T 2596مفقود1 ج 2007 القاضي محمد الرواية السيرذاتية في األدب العربي الحديث ميهوب محمد آيت

T350 1990 الشملي منجي المواقف اإلجتماعية و السياسية في كتب الخواطر لطه حسين ميالد جميلة

T1469 1999 المهيري عبد القادر اإلنشاء في العربية بين التركيب و الدالَلة ميالد خالد

T870 1976 البكوش الطَيب

دراسة إحصائية من خالل نصوص : المصدر في اللغة العربي 

للجاحظ من مقارنة بين اإلستعمال و القواعد ميالد خالد

ن
T 3068 2010 ميالد خالد الحجاج في الخطاب القانوني الناجح عَز الَدين

T2149 2004 صولة عبد هللا العوامل الحجاجية في اللغة العربية الناجح عَز الَدين

ماجستير T 5634 2016 بو خشيم النوري

دراسة معمارية و فنية لزاويتي سيدي منصور بن جردان و سيدي 

مدين بالربض الجنوبي لمدينة تونس العتيقة الناجم غادة

T 2825 2008 الرماي شابوطو منيرة

التقاليد الغذائية و الطبيخ في بعض مدن الجنوب الشرقي 

مدينة الحامة نموذجا:التونسي نائلي عبد هللا

T 4191 2012 الميساوي سهام الدبابي منزلة الحبوب و رموزها في األديان السماوية ناجي سميرة

ماجستير T 5683 2017 حسن محمد

الثاني عشر /و ارجالن من القرن الرابع الى نهاية القرن السادس

الميالدي ناجي محمد

T 2693 2008 الجويلي محمد الطفل في الحكاية الشعبية الخرافية ناجي مريم

T4500 2014 المناعي الطاهر الحداثة في فكر عبد المجيد الشرفي ناجي نائلة
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T1727 2000  ابن عبد الجليل المنصف

أصول الفقه بين التأصيل النظري و التطبيق من خالل نماذج من 

كتاب األم للشافعي الناصر بشير

T2442 2005 الزناد األزهر التعبير عن المشابهة بين المعجم و النحو الناصر سامية

T821 1993 صَمود حَمادي

-1980تمثالت الجسد من خالل الرواية التونسية المعاصرة  

1993 النالوتي عروسية

T1241 1996 الشملي منجي األشكال األدبية و تحليل المضمون آلثار مي زيادة نبيغ سعاد إدريس

T1399 1998 ابن عامر توفيق أصول الَدين من خالل مجموعة شروح الفقه األكبر النجار األسعد

T 2894 2009 ميالد خالد

ألبي " أغاني الحياة"أشكال التعبير عن اآلنفعال من خالل ديوان 

القاسم الشابي التعجب و ما يكون بمنزلته نموذجا النجار رفيقة

T531 1991 قضايا اللغة و األدب في كتاب الكامل للمبرد الطرابلسي محَمد الهادي النجار سلوى

T1805 2001 المسَدي عبد السالم

المسألة اللغوية بين المعتزلة و األشاعرة من خالل أنموذجا العالقة 

بين القاضي عبد الجبار و عبد القاهر الجرجاني النجار سلوى

دكتوراه T 5635 2016 الشريف محمد صالح الدين

خصائصه البنيوية و التداولية في الدراسات اللسانية :اسم الفعل

القديمة و المعلصرة النَجار سميرة

T1871 2002 الشريف محَمد صالح الَدين نظرية اإلنتقال المقولي عند تنيار ووجوه تطبيقها على العربية النَجار سميرة

T 2829 2009 جلول ناجي دراسة تاريخية أثرية:مدينة المكنين في العصر العثماني  نصر زهير

T1969 2002 الغيضاوي علي شعرية الفضاء في ديوان أبي  الطَيب المتنبي نصر محَمد

ماجستير T 5637 2018 الطرابلسي بوراوي

متحف )األنشطة الثقافية الموجهة للطفل في المتاحف التونسية 

(سوسة نموذجا نصر صالح

T 4418 2014 بن طاهر جمال لباس المرأة بحمام سوسة بين الماضي و الحاضر نصر صالح

T295 1989 المرزوقي رياض

- حيلته  - عصره  : شاعر الوطنية و اإللتزام : سعيد أبو بكر  

تحليل الجوانب من السعيديات و الزهرات: آثاره   النصراوي الحبيب

T1238 1997 ابن مراد إبراهيم مظاهر التوليد اللغوي في الصحافة العربية المعاصرة النصراوي حبيب

T4575 2015 قيسومة منصور النظري و اإلبداعي لدى بعض الشعراء التونسيين المعاصرين النصراوي زهراء

T4491 2014 بن حمادي عمر

: في اللجوء المبكر إلى بالد المغرب في العصور اإلسالمية األولى 

"نموذجا( م740/ه123-م653/ه33(عبد الملك بن قطن الفهري "  النصراوي المكي

T4499 2013 الميساوي سهام الدبابي

" المدخل" الطقوس اإلحتفالية في أعياد المسلمين من خالل كتاب 

(ه737(إلبن الحاج العبدي  النصراوي نبيلة

T1707 2000 صَمود حَمادي

تطور نظام التصوير في شعر محمود درويش من اإلستعارة إلى 

الصورة المركبة النصراوي وَناسة
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T 2705(1-2) 2007 صَمود حَمادي

مدلوالت الرحلة و الرحيل في تجربة الشعر العربي المعاصر من 

خالل تجارب درويش و ادونيس وسعدي يوسف نموذجا النصراوي وَناسة

ماجستير T 5539 2015 الطرابلسي بوراوي "بنزرت نموذجا"األسماك في التراث الغذائي التونسي  نصري ايمان

T1896 2003 القاضي محَمد أشكال حضوره ووظائفه: الَسرد في الشعر العربي الحديث   الَنصري فتحي

T 780 1993 العشاش الطَيب صورة سيف الدولة في ديوان أبي الطَيب المتنبي  الَنصري فتحي

T 2800 2003 الشرفي عبد المجيد اإلفتاء في نطاق المذهب الفقهي فتاوى آبن رشد الجد أنموذجا النفاتي زهية  جويرو

T1404 1998 الشرفي عبد المجيد

التيارات الفكرية السياسية في سلطنة العثمانية من صدور 

التنظيمات األولى إلى سقوط الدولة العثمانية النفزاوي محمد الناصر

T2041 2003 الدريسي فرحات

األصول من - اإلثني عشية : منزلة العلم عند الشيعة اإلمامية 

الكافي  ألبي جعفر الكليني النفزي سلوى

T266 1989 المرزوقي رياض مسأللية الشخصية القصصية في أدب البشير خرَيف النفزي عبد المجيد

T 4198 2012 الصمعي أحمد ترجمة القانون و قانون الترجمة أوروبا في مناطق النفزي عفاف

T2227 2004 البدوي عبد المجيد

المفكرون العرب و العولمة من خالل مجلة المستقبل العربي 

1997- 2000 النفزي نزيهة

T 2727 2008 الميساوي سهام الدبابي اداب الملوك في نماذج من االدب العربي النفزي وليد

T 4164 2012 الحداد محَمد

مقولتا العقل :و الردود عليها" بنديكت السادس عشر"محاضرة البابا 

و اإليمان بين المرجعية الفلسفية و التوظيف الديني النفطي هندة

T1244 1996 الواد حسين الخطاب القصصي في آثار يحيي الطاهر عبد هللا نقرة البشير

T 739 1992 الشملي المنجي كليوبترة في خان الخليلي لمحمود تيمور

النكاعي عائدة الفرشيشي 

حرم

T 2618 2007 محفوظ فوزي الزجاج اإلسالمي من خالل مجموعة المتحف الوطني بباردو النهدي دليلة

T1864 2002 الشريف محَمد صالح الَدين نظرية اإلسقاط المقولي و قضايا تمثيل الجملة العربية الَنمري سامي

T 4197 2012 خضر العادل "لعلوية صبح" " مريم الحكايا"الحرب في حكايات النساء من خالل  نني سميرة

ماجستير T 5260 2016 قيسومة منصور لحنا مينة" بقايا صور"مقومات السيرة الذاتية في  النوالي عفاف

T2444 2005 جلول ناجي دراسة في اآلثار و العمران: واحة نفطة خالل العهد العثماني  النوري نورالدين

T 4255 2012 الجزيري نجيب صورة العادات التقليدية لدى الطفل التونسي النوي آبتسام

T 2879 2009 عمران كمال الوحي من خالل مصنفات السيرة النبوية قديما و حديثا النوي محمد

T 5196 2008 الرديسي حمادي آلى اليوم1956المؤسسات األسالمية الرسمية في تونس من  نويرة بسمة

T1778 صمود حمادي

بالغة المنطوق و بالغة المكتوب دراسة في تحول الخطاب 

البالغي من القرن الثالث ه إلى القرن الخامس هجري النويري نور الهدى باديس
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T504 1991 صَمود حَمادي تصَور العرب لعالقة اللفظ بالمعنى و أثره في فهمهم للمجاز النويري نور الهدى باديس

T4566 2013 حمودة أحمد الوقع المجالي و اإلقتصادي: الفالحة البيولوجية بمنطقة  منوبة  النويصر خالد

T 2364 2005 قوجة زهير (القرن العشرون)مراحل تطور التأليف الموسيقي اآللي في تونس  النياطي عايدة

T850(1-2) 1993 بويحي الشاذلي ه362-ه296الحياة األدبية بإفريقية في العصر الفاطمي  النيفر نحَمد توفيق

ماجستير T 5650 2018 القزدغلي حبيب

جرد : بتونس"القديس جورج"أيقونات الكنيسة األرثوذكسية اليونانية 

تحليل و تثمين النيغاوي سوسن

ه
T 2850 2006 بن عبد الجليل منصف صحة الحديث بين الشيعة اإلثني عشرية و أهل السنة الهاشمي عائشة

T1388 1998 الشرفي عبد المجيد إرشاد الَساري للقسطالني أنموذجا: في نقد صحيح البخاري   الهاشمي عائشة

T832(1-4) 1986 الطرابلسي محمد الهادي

دراسة في  : 1980-1930تجربة الشعر المعاصر في البحرين 

البنية و األسلوب الهاشمي علوي هاشم

T 4274 2012 سعيد محمد عالقة االعالم السمعي بالتراث اذاعة تونس الثقافية نموذجا هاني ناظم

دكتوراه T 5684 2018 خضر العادل المصادر التراثية في مسرح سعد هللا ونوس التحوالت و الوظائف الهبيل نزيهة

T2240 2004 الهمامي الطاهر الرمزية في شعر خليل حاوي الهداوي حسن

T 2847 2008 خضر العادل

عبد الرحمان "صورة الضحية و دالالتها في رواية 

"هنا أوشرق المتوسط مرة أخرى...اآلن""منيف الهذلي عائشة

T2178 2004 الزيدي توفيق

إعتمادا على كتاب الخطابي  : تقاطع مبحثي النقد و إعجاز القرآن 

إعجاز القرآن- بيان القرن و كتاب الياقالني   هذلي نورة

T1774 2001 عاشور المنصف اإلسم العلم في التراث اللغوي الهذيلي عبد الَرزاق

T1929 2002 القاضي محَمد

تعدد األصوات في روايتي ميرامار لنجيب محفوظ و البحث عن 

وليد مسعود لجبرا إبراهيم جبرا هَرابي حسيبة

ماجستير T 5639 2018 القزدغلي حبيب مشروع متحف للطيران العسكري بتونس هرابي سوار

T2088 2004 النفزاوي محَمد الناصر هرسي عادل و نشاطهم السياسي و الثقافي1962-1956الجزائريون في تونس 

T 2626 2007 جدلة آبراهيم الدولة و الجباية بإفريقية في العهدين األغلبي و الفاطمي الهريشي ياسين

T 2582 2006 عمران كمال (1948-1944)مسالة الهوية من خالل مجلة المباحث التونسية  الهرقلي تيسير
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T 5200 1983 الهرماسي محمد الباقي الحركة التمامية في تونس جذورها و أبعادها األجتماعية و الثقافية الهرماسي عبد اللطيف

T 4226 2012 العجيلي التليلي "أورلي بيكار و زاوية عين ماضي التيجانية في الجزائر" الهرماسي الينباعي هويدة

ماجستير T 5374 2016 حسن محمد

بالد الزاب من الفتح االسالمي الى منتصف القرن الخامس الهجري 

الحادي عشر ميالدي/ الهطاي علي

T818 1993 عمران كمال الثقافة وعالقتها بالسياسة في مقدمة ابن خلدون الهاللي أسماء

T1195 1996 الشرفي عبد المجيد مظاهره ووظائفه: الوضع في الحديث  الهاللي أسماء

T303 1989 صَمود حَمادي النص الغائب في نماذج من الشعر التونسي الحديث الهاللي ألفة

T 2561 2006 عمران كمال صورة عائشة في المخيل اإلسالمي الهاللي يمينة

T 4437 2014 خضر العادل مواضيع مجالس التوحيدي االمتاع و المؤانسة نموذجا الهمامي بشير

T 721 1992 شيخة جمعة

كتاب مشارع األشواق إلى مصارع العشاق و مثير الغرام : تحقيق 

إلى دار السالم الهمامي رشيد

T2141 2004 المبخوت شكري عمل اإلقتضاء من خالل كتابات ذكر و أسوالد الهَمامي ريم

T 2843 2009 المبخوت شكري

مولداتها النحوية و دورها في بناء داللة : المقتضيات المحتملة 

الخطاب الهَمامي ريم

T1263 1996 الشَنوفي المنصف المجلَة الزيتونية و جدلية التقليد و التجديد الهَمامي زهرة

ماجستير T5692 2017 العبيدي محمد مختار الحنين الى األوطان في شعر ابن األبار الهمامي صبرين

T218 1989 صَمود حَمادي 1972-1968حركة الطليعة األدبية في تونس   الهَمامي الطاهر

T1491(1-2) 1999 صَمود حَمادي الشعر على الشعر عند العرب قديما الهَمامي الطاهر

T1662 2000 صَمود حَمادي تطور أم ثبات: تجربة محمود درويش الشعرية   الهمامي عبد الرزاق

T1480 1999 الواد حسين

فَن القَصة القصيرة في السبعينات و الثمانيات من خالل أعمال 

دراسة في البنية و التأويل: نجيب محفوظ و جمال الغيطاني  الهمامي عبد الرزاق

T 3075 2006 صمود حمادي مجلة شعر قراءة داخلية في نصوصها النقدية و اإلبداعية الهمامي عبد الرزاق

T1398 1998 البدوي عبد المجيد

: توظيف القرآن و السنة في معالجة مسألة الحكم من خالل نماذج 

- الخالفة  أو اإلمامة العظمى لرشيد رضا  - أم القرى للكواكبي  

اإلسالم و أصول الحكم لعلى عبد الرزاق الهمامي عمر

T 2677 2008 هنية لطيفة االجواء الحرارية المتطرفة بمدينتي القيروان و المنستير الهمامي قيس

T1773 2001 الطرابلسي محَمد الهادي المرجع و النزعة الشعرية في أشعار  منور صمادح الهَمامي نجوى

T 2691 2008 المنصوري محَمد الطاهر

التراث المادي و االمادي للباس التقليدي بجزر قرقنة مقاربة 

انثروبولوجية هماني ناصر
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T 2679 2008 صَمود حَمادي الشعر القديم في خطاب ادونيس دراسة تحليلية الهميسي لطفي

T288 1989 قوبعة محَمد البنية و الداللة: لعبد الرحمان مجيد الربيعي  : القمر و األسوار  الهميسي محمود

دكتوراه T 5628 2017 المناعي الطاهر

السلطة و المعارضة في تونس من خالل نماذج من الصحافة 

(2011الى 1987من )المكتوبة  هنشيري سمية

T 4180 2012 المناعي الطاهر خالد محمد خالد من الدولة الديمقراطية الى الدولة االسالمية هنشيري سمية

ماجستير T 5438 2017 بوخشيم النوري دراسة تاريخية أثرية (الداموس)منزل نور  الهواري وداد

T577 1990 البكوش الطَيب

تعريب رواية فوزي مالَح عليسة  الملكة التيهي  و تعاليق على 

مشاكل الترجمة هوى الهادي

T 4487 2012 ابن حمادي عمر بنو أبي المنهال عائلة حنفية زمن األغالبة و الفاطميين بآفريقية الهوش عادل

T1282 1998 الطرابلسي محَمد الهادي بننيته و دوره في الجملة: الضمير  الهيشري الشاذلي

و

T216 1987 عبد السالم أحمد

التعامل مع األأدب من خالل مألف عن  شعر المتنبي في القديم من 

القرن الَرابع على القرن الحادي عشر هجريا الواد حسين

T2127 2004 ابن مراد  إبراهيم

بنية التعريف في المعاجم اللغوية العامة العربية الحديثة من خالل 

المعجم الوسيط و المنجد في اللغة و األعالم الوادي لمياء

TT698 1991 الشملي منجي حياته و آثاره: علي البلهوان  الواكدي جليلة

T1636 1999 الشاوش  محَمد

دي سوسير و بلومقَيلد : الدالَلة و منزلتها في اللسانيات الحديثة  

أنموذجا واهمي فتحي

T 740 1992 الزيدي توفيق صورة البحتري عند الَصولي و اآلمدى الودرني أحمد

T1873(1-2) 2002 الزيدي توفيق

قضَية اللَفظ و المعنى و أثرها في تأسيس نظرية الشعر عند العرب  

القدامى الودرني أحمد

T1635 1999 ابن مراد إبراهيم دور األصوات في التوليد المعجمي الودرني علي

T1294 1998 ابن رمضان  صالح اإلضحاك في مقامات الهمذاني الودرني مسعود

T 4474 2012 ابن رمضان  صالح فن النوادر في التراث النثري من خالل مؤلفات الجاحظ الودرني مسعود

T257 1989 عمران كمال األسطورة في شعر خليل خاوي الورتاني خميس

T1297 1998 صَمود حَمادي اإليقاع في شعر خليل حاوي الورتاني خميس

T285 1988 الغزي الرشيد

بنية التشبيه و داللته من خالل دواوين شعراء اإلحياء و إعتمادا 

صدقي الزهاوي’ خزندار  ’ على حافظ ابراهيم   الورتاني عبد االرزاق

T822 1993 العشاش الطَيب مجمع األمثال ألبي الفضل أحمد الميداني: صورة المرأة من خالل   الورتاني محبوبة
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دكتوراه T5396 2016 السعفي وحيد األعياد و المواسم من خالل كتب الحديث النبوي الورتاني هالة

T1862 2002 الشرفي عبد المجيد

-1917الجَنايات و العقوبات في القانون الكنيسي بين قانوني 

1983 الورتاني هالة

T873 1981 صَمود حَمادي

ترجمة من الفرنسية إلى العربية للجزء األول من كتاب الرمزية و 

التأويل لتزيفيتن تودوروف الورغمي محَمد

T 5234 2010 قسومة الصادق 1940-1930الهامشية في األدب التونسي  الوسالتي ابتسام

T 4422 2013 الزناد األزهر

معاني الزيادة في الفعل في اللغة العربية دراسة في اطار نظرية 

المزج الوسالتي منى

T 4447 2014 الهميسي محمود الترجمة العلمية و مشاكلها من خالل ترجمة مدونة طبية الورغمي حنان

T1893 2003 ابن عامر توفيق المسعودي و منهجية الكتابة التاريخية من خالل مروج الذهب الورغَمي لمياء

T 2898 2009 جلول ناجي أجدابية و ناحيتها دراسة تاريخية و اثرية الورغي عماد

ماجيستار T 5437 2016 المناعي الطاهر "دراسة نماذج"االستشراق من منظور االسالميين  الورغي مريم

T 4236 2013 بن طاهر جمال مسالك السياحة الثقافية في مدينة جربة الورغي مفتاح

T 2553 2006 التواتي مصطفى

" التراث و التجديد"التراث لدى التيار اإلسالمي التقدمي من خالل 

لحسن حنفي ورغي فاتن

T2363 2004 البَكوش الطَيب

الخصائص التركيبية و : األفعال الَناقلة في العربية المعاصرة 

الداللية الورهاني بشير

T1390 1998 البَكوش الطَيب القضايا االخالفية في كتاب المسائل المنثورة ألبي علي الفارسي الورهاني بشير

T2152 2004 صَمود حَمادي

مظاهر الجَدة في الشعر التونسي الموسوم  بالشعر العصري 

1900-1930 الوسالتي ابتسام

T253 1989 عمران كمال البنية القصصية في رسالة الصاهل و الشاجح ألبي العلالء المعَري الوسالتي البشير

T 2621 2006 الواد حسين فن القص عند يوسف إدريس الوسالتي البشير

ماجستير T 5372 2017 الزناد األزهر

تصور االرهاب من خالل مداخالت مجلس نواب الشعب دراسة 

في اطار نظرية االستعارة المفهومية الوسالتي حافظ

T 738 1992 طرشونة محمود قراءة في شعر الميداني بن صالح الوسالتي عزيز

T831(1-2) 1993 عاشور المتصف

الجملة اإلسمية عند ابن المقفع من خالل كليلة و دمنة بداية من باب 

دراسة نحوية و صرفية: الحمامة المطوقة  إلى نهاية األبواب   الوسالتي كمال

T521 دت عمران كمال نظرة الشيخ محَمد بيرم الخامس إلى التعليم الوسالتي يعقوب

ماجستير T 5387 2016 قيسومة منصور من خالل األفتتاحيات" الحياة الثقافية"مجلة  وشتاتي عفاف
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T 2544 2005 الشريف محمد صالح الدين خصائص الرؤوس المعجمية نحويا و ظواهر آنتظام المعجم الوصيف سرور اللحياني

T520 1990 الواد حسين

اإلستطراد و األدبية فر رسالة الَصاهل و الشاحج ألبي العالء 

المعَري الوغالني خالد

T 4265 2012 المناعي مبروك النسيب و الغزل في شعر عنترة وغليسي سميرة

T291 1987 بَكار توفيق الجسد المرئي و الجسد المتخَيل في شعر أدونيس القراءة تناصَية الوهايبي

T 2480 2005 الواد حسين

صناعة الشعر عند أبي تمام و مكوناتها في قراءة القداى و في 

النص الشعري الوهايبي منصف

T2146 2004 العبيدي محَمد المختار مواقف الَدارسين المحدثين من ابن المقفع و كتاباته ولباني سناء

T 4223 2008 سالم عبد الكريم الهجرة الخارجية وآثارها في التنمية اآلقليمية الولهازي سامي

T 753 1992 الغيضاوي علي دراسة في بعض النماذج النقدية: العروض الخليلي  ولد باب محَمد المشري

T845 1980 الطرابلسي محَمد الهادي أسلوب محمد بن الطلبة اليعقوبي ولد الحسن أحمد

T335 1986 الطرابلسي محَمد الهادي

مساهمة في : الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر هجري 

وصف األساليب ولد الحسن أحمد

T 3066 2011 ميالد خالد مستويات الداللة النحوية عند اإلستراباذي ولد محمد محفوظ

T800 1993 قيسومة منصور

صورة البطل و أبعادها الرمزية في رواية بداية و نهاية لنجيب 

محفوظ

ولد موالي ابراهيم محمد 

األمين

ي

T1842 2000 درويش أحمد ديوان اإلمام الحضرمي إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمذاني

اليحمدي بدربن هالل بن 

حمود

T 4036 2009 الزيدي توفيق

و القاضي , و اآلمدي, آبن سالم )مصادر النقد األدبي  القديم 

(و الباقالني أنموذجا,الجرجاني

اليحمدي بدربن هالل بن 

حمود

T 788 1993 قيسومة منصور الَرسم بالكلمة في شعر نزار قباني اليحمدي حَسان

T 4447 2013 جدلة آبراهيم

دراسة مونوغرافية للطقوس و العادات المرتبطة بالزواج بجهة 

القطار يحي فاديا

T293 1988 الغزي رشيد ترتيبها و معانيها: أشباه المفاعيل  يحي الهذيلي

T1466(1-2) 1998 الشريف محَمد صالح الَدين دور الفعل في بنية الجملة من خالل كتب النحو و المعاجم يحي الهذيلي

T 4245 2012 الميساوي سهام الدبابي

نشوار المحاضرة و أخبار "من مظاهر الحياة اليومية في كتاب 

للقاضي التنوخي" المذاكرة  اليحياوي األزهر

T 2685 2008 الغيضاوي علي الوصف في شعر هذيل اليحياوي سلوى

ماجستير T 5659 2018 قرامي آمال المعلن و المضمر في اآلخبار عن الصوفيات اليحياوي سماح
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T2345 2005 الَزَناد األزهر التعبير عن الجعلية في اللغة العربية اليحياوي نجوى

T 2447 2005 عمران كمال (دراسة نموذج): الفكر و السياسة في تونس المعاصرة  يحياوي نور الدين

دكتوراه T 5623 2017 المبخوت شكري اآلستدالل و انسجام الخطاب السردي يعقوب جليلة

T808 1993 الشرفي عبد المجيد

نظرة اإلدريسي إلى الغرب اإلسالمي من خالل كتاب نزهة 

المشتاق في إختراق اآلفاق يعقوب جليلة

T 4572 2013 المرابط رياض

دراسة  أثرية -القباب الضريحية المملوكية بمنطقة القرافة الكبرى 

م1517-م1250/ه923-ه648- و تاريخية  يعقوبي رفقة

T1638 1999 الشملي منجي ساَرة’ حياة قلم’عَباس محمود العقاد مترجما لذاته في ثالثيته أنا  اليعقوبي رضا

T317 1989 الشملي منجي دراسة و تحليل نقدي: نداء المجهول لمحمود تيمور   اليعقوبي رضا

T2201 2005 الطويلي أحمد

رثاء القيروان دواوين ابن رشيق و ابن شرف و أبي الحسن علي 

الحصري اليعقوبي سامية

T853 1991 الطرابلسي محَمد الهادي توظيف القافية في شعر نزار قباني أحلى قصائدي نموذجا يعقوبي فيصل

T217 1987 غراب سعد آثاره-حياته - عصره : علي النوري الصفاقسي  يعيش يونس بن حسن

ماجستير T 4598 2012 عاشور المنصف أطوار آشتقاق الجملة في البرنامج األدنوي يفرني حياة

ماجستير T 5412 2017 عاشور المنصف

لمايكل  " origins of human communication"كتاب 

يفرني عربية عرض و مناقشة2008طوماسيلو 

T1830(12) 2002 المسَدي عبد الَسالم أسس تعَدد المعنى في اللغة من خالل تفاسير القرآن يوسف ألفة

T321 1988 المسَدي عبد الَسالم

عند بعض اللغويين العرب -المساجلة بين فقه اللغة  و اللسانيات  

المعاصرين يوسف ألفة

T 2920 2009 خضر العادل جدلية المعرفة و الوسائط من خالل نماذج من السرد العربي القديم يوسف فاكر

T 4005 2010 محفوظ فوزي مواد البناء معادة اإلستعمال بالمعالم الدينية لمدينة صفاقس اليوسفي كمال

T1958 2003 الشرفي عبد المجيد

سيرة عثمان بن عفان و علي بن ابي طالب في صحيحي البخاري 

ومسلم يوسفي محمد عبد الوهاب

T1752(1-3) 2001 العبيدي محمد المختار

: آليات اإلنتاج الشعري و النقدي في التراث و في خطاب الحداثة 

الكتابة و المتخَيل اليوسفي محمد لطفي
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