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 فهرس المقتنيات الجديدة 
 عموميات

 المؤلف العنوان الرقم الناشر

مكتبة الملك 

2003فهد،  

 

R 1241 
اإلدارة العلمية للمكتبات ومراكز المعلومات 

 ومدى تطبيقها في األقسام النسائية ...

 آل عروان ، هند بنت عبد الرحمان

1984الكويت،  R 1336 أبحاث وأعمال مؤتمر الزكاة األول  
2003الكويت:بيت الزكاة،  R 1336 أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي السادس للزكاة 

على  تحت شعار المستجدات الدولية وانعكاساتها

 مؤسسات الزكاة

 

القاهرة:دار الثقافة 

2008العربية،   

R 1644 د الوهاب إرادة المعرفة وسياسة الثقافة في فكر عب

 بوحديبة

دومع عطية، أحمد عبد الحليم؛ مقدم  

المركز العربي 

لألبحاث ودراسة 

2016السياسات،  

R 1688 استشراق للدراسات المستقبلية  

مركز دراسات الوحدة 

2004العر.،  

R 1285 ات اإلسالم والحداثة واالجتماع السياسي : )حوار

 فكرية(

 

مركز دراسات الوحدة 

2013العربية،   

R 1657 ماإلعالم وتشكيل الرأي العام وصناعة القي مجموعة من الباحثين؛ تقديم  

 وتحرير بلقزيز، عبد اإلله

 R 1561 ة / اإلعالم ومسيرة االصالح في األقطار العربي

 بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة

 العربية لمكافحة الفساد

 مجموعة من الباحثين

2008معهد الصحافة،   R 1406 ربي.ـ اإلعالم والرأي العام في مرآة العالم الع

2008أشغال الملتقى الدولي، تونس   

 

المركز العربي 

2013لألبحاث،  

R 1630  =إلياس مرقص : حوارات غير منشورة

Community, state, history and 

changes 

 

الشبكة 

2011العر.لألبحاث،  

R 1620  األمة والدولة والتاريخ والمصائر : دراسات

 مهداة إلى موالنا رضوان السيد...

 

ركز الثقافي الم

2012العر.،  

R 1562 االبراهيم، بدر حديث الممانعة والحرية 

مركز دراسات الوحدة 

1992العر.،  

R 1512 دة اتجاهات الرأي العام العربي : نحو مسألة الوح

 )دراسة ميدانية(

 ابراهيم ، سعد الدين

1991دار المعارف،  R 288 ... بد الحميدابراهيم ، ع الوسطية العربية : مذهب وتطبيق 

مركز جهاد 

1999الليبيين..،  

R 1159 يين : سياسة التعليم االيطالية إزاء العرب الليب

1911-1922  

 ابلتون ، ليونارد

دار الطليعة؛رابطة 

العقالنيين 

2011العرب،  

R 1575 مصادرةنقد الثوابت : آراء في العنف والتمييز وال  ابن سالمة، رجاء 

مركز دراسات الوحدة  R 1118  النخب السعودية : دراسة في التحوالت  ابن صنيتان ، محمد
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2005،.بيةالعر  واالخفاقات 

الشبكة 

2011العر.لألبحاث،  

R 1529 اصرة : قراءات في التجارب الفكرية العربية المع

 رهانات وآفاق

 ابن عدي ، يوسف

 ضفاف؛االختالف؛دار

2012األمان،  

R 1596 صر عن أزمة الهوية ورهانات الحداثة في ع

 العولمة

 ابن غنيسة، نصر الدين

2005دار الساقي،  R 1240 ابن مسلم ، علي رأي للتفكير 

مركز جهاد 

1998الليبيين،  

R 1128  : الفاتح من -1869الصحافة األدبية في ليبيا

1969سبتمبر   

 ابن موسى ، محمد صالح الدين

2010رؤية،   R1431 الوليد ، يحيابن  الوعي المحلق : ادوارد سعيد وحال العرب 

مركز جهاد 

1998الليبيين،  

R 1116  : 1988محاضرات الموسم الثقافي العاشر لسنة-

م1989  

 ة ، ليلى محمدبأبو رقي

مركز دراسات الوحدة 

2009العر.،  

R 1411 ة العربية العلم والنظرة العربية إلى العالم : التجرب

 والتاسيس العلمي للنهضة

 أبو زيد ، سمير

0032دار مجدالوي،  R 1459 ةاإلعالم والثقافة العربية : الموقف والرسال  أبو عرجة ، تيسير 

2004مكتبة مدبولي،  R 1068 كر ديكتاتورية العولمة : قراءة تحليلية في ف

 المثقف

 أبو العال ، محمد حسين

2010أفريقيا الرق،  R 1577 أبو المجد، عبد الجليل مفهوم المواطنة في الفكر العربي االسالمي 

الشبكة 

2008العر.لألبحاث،  

R 1619 أبو نادر، نايلة التراث والمنهج بين أركون والجابري 

2005دار الساقي،  R 1276 الخير العام : إشكاليات الفرد والمجتمع في 

 العصر الحديث

 إتزيوني )أميتاي(

مكتبة الملك 

1998فهد،  

R 1083 إتيم ، محمود أحمد التصنيف بين النظرية والتطبيق 

2009لنايا للدراسات،ا  R 1557 أحمد ، حسن ابراهيم العنف من الطبيعة إلى الثقافة : دراسة أفقية 

2004دار الفارابي،  R1181 أحمد ، حسن ابراهيم قضايا النصوص النهوض الهربي والعولمة 
2011دمشق:النايا،  R 1580 أحمد ، حسن ابراهيم الليبراليون العرب واستحقاق الحرية 

2008النايا،   R 1350 أحمد ، حسن ابراهيم مع الحرية ضد الفساد 

مركز دراسات الوحدة 

2002العر.،  

R 1503  أزمة الديمقراطية في الوطن العربي : بحوث

 ومناقشات الندوة الفكرية

 مركز دراسات الوحدة العربية

2008دار الساقي،  R 1591 مايال، جوزيف -أركون، محمد من منهاتن إلى بغداد: ما وراء الخير والشر 

2000دار الساقي،   R 600 أركون،محمد و بيرنالد،لويس االستشراق بين دعاته ومعارضيه 

مركز دراسات الوحدة 

2001العر.،  

R 1250 األسدي ، عبده ما بعد الصهيونية : مقاربة نقدية 

1970دار الهالل،  R 1554 اسكندر ، أمير حوار مع  اليسار األوروبي المعاصر 

راسات الوحدة مركز د

2008العر.،  

R 1386  الصورة والجسد : دراسات نقدية في اإلعالم

 المعاصر

 اسماعيل ، محمد حسام الدين

2005رؤية،   R 1251 إسماعيل ، محمود التراث وقضايا العصر 

2013مكتبة مدبولي،  R 1588 القات الربيع العربي... ثورات لم تكتمل بعد: ع

 العرب عبر العصور...

ل ، مصطفى عثماناسماعي  

مركز دراسات الوحدة 

2004العر.،  

R 1285 ات اإلسالم والحداثة واالجتماع السياسي : )حوار

 فكرية(

 

مكتبة الملك  R 1169 األسماء االستنادية للمؤلفين السعوديين  
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2004فهد،  

مكتبة الملك 

2005فهد،  

R 1195 هرسة استيعاب صيغة مارك الببليوجرافية : الف

لياالمقروءة آ  

 

 R 1073 ة ._ تونس أشغال ملتقى العنصر الثقافي في التنمي

1988نوفمبر  21-26  

 

 R 149 إشقري ، عثمان في سوسيولوجيا الفكر المغربي الحديث 

 R 1550 ان / اشكالية الدولة والمواطنة والتنمية في لبن

 مجموعة

 

 R 1406  اإلعالم والرأي العام في مرآة العالم العربي.ـ

2008ل الملتقى الدولي، تونس أشغا  

 

 R 1418  أعمال مؤتمر من أجل توحيد فهرسة الكتاب

 العربي مغربا ومشرقا

 

 R 

1513(1-

2) 

 مجموعة من الباحثين األّمة والدولة واإلندماج في الوطن العربي

 R 1365 ة.ـ أي مستقبل لكليات اآلداب والعلوم االنساني

 أعمال ندوة ، جامعة محمد الخامس

 

 R 1110 لية دليل الدراسات العليا والرسائل العلمية بك

1996إلى 1975التربية من سنة   

 امجاهد ، سالم امجد

 R 1190 األميري ، أحمد البراء فن التفوق والنجاح 

 R 1608 أمين، أحمد كتاب األخالق 

 R 1631 ة الجماعات المتخيلة : تأمالت في أصل القومي

 وانتشارها

تأندرسون، بندك  

 ديب، ثائر؛ مترجم

 R 1289 إهرنبرغ )جون( المجتمع المدني : التاريخ النقدي للفكرة 

 R1180 أورتيث ، إيفان أوربينا وقائع غير منضبطة 

 R 1629 أوزكيريملي، أوموت نظريات القومية: مقدمة نقدية 

 مترجماإلمام، معين؛ 

 R 1473 إيجلتون ، تيري اإلرهاب المقدس 

 R 1445 م ما بعد الحداثةأوها  إيجلتون ، تيري 

مكتبة الملك فهد، 

1999 

R 1134 إيدروج ، األخضر ذكاء االعالم في عصر المعلوماتية 

المركز الثقافي 

2006العربي،   

R 1242 بابا ، هومي ك. موقع الثقافة 

 R 1135 باجودة ، محمد بن عبد هللا نثر القلم في تاريخ مكتبة الحرم 

 R 1258 مية لحداثة : ما بين علمانية النخبة وإسالأطياف ا

 األمة

 باروت ، محمد جمال

 R 1517 البازعي ، سعد قلق المعرفة : اشكاليات فكرية وثقافية 

 R 1279 البازي )سعد( االختالف الثقافي ثقافة االختالف 

 R 1127 ة االنتاج الفكري المطبوع للطفل في المملك

ليةالعربية السعودية : دراسة تحلي  

 باطويل ، هدى محمد أحمد

 R 1442 بال ، فرنسيس الميديا 

 R 1247 سان اإلغتراب في الثقافة العربية : متاهات اإلن  بركات ، حليم
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 بين الحلم والواقع

 R 1456 ي ثقافتنا السلفية والليبيرالية : اغتيال اإلبداع ف

 العربية

 البريدي ، عبد هللا

 R 1610 رن : عولمة المال... صياد السمك ووحيد الق

 جحيم أم نعيم؟

 قارين، فرنسوا  -بريس، إريك

 R 1055 ى التاريخ االجتماعي للوسائط من عتنبرغ إل

 اإلنترنت

 بريغز ، آسا

 R 1062 بشارة ، عزمي العرب في اسرائيل : رؤية من الداخل 

 R 1141  المجتمع المدني : دراسة نقدية )مع اشارة

(للمجتمع المدني العربي  

,,         ,, 

 R 1380 بي وقع العولمة في مجتمعات الخليج العربي : د

 والرياض أنموذجان

 البشر، بدرية

 R 1385  النقد الثقافي المقارن في الخطاب األردني

 الفلسطيني : ذاكرة المستقبل...

 بعلي ، حفناوي

 R 1397 ا ما بعد الحداثة والتنوير : موقف األنطولوجي

 التاريخية

ره ، الزواويبغو  

 المعهد العالي للغات،

2010 

R 1468 بلحاج )الزهرة( إشكالية الحداثة في الفكر العربي 

 R 1306 بلحاج )الزهرة( الغرب في فكر هشام شرابي 
 R 1563 بلخيري، أحمد المثقف والسلطة 
 R 1444 بلقزيز ، عبد اإلله في اإلصالح السياسي والديمقراطية 
 R 1553 واقع، قراطية والمجتمع المدني : مراثي الفي الديم

 مدائح األسطورة

 بلقزيز ، عبد اإلله

 R 1413 بلقزيز ، عبد اإلله من النهضة إلى الحداثة 
مركز دراسات الوحدة 

2017العربية،   

R 1683 ركزية نقد الثقافة الغربية: في االستشراق والم

 األوروبية

 بلقزيز ، عبد اإلله

 R 1531 عية : الممكن والممتنع في أدوار نهاية الدا

 المثقفين

 بلقزيز ، عبد اإلله

 R 1626 معرفية الدراسات المستقبلية: األسس الشرعية وال

 والمنهجية الستشراف المستقبل

 بلمودن، فؤاد

 R 1432 حصون التخلّف : )موانع النهوض في حوارات 

 ومكاشفات(

 البليهي ، ابراهيم

 R 1446 عبد ديث : دراسات في أعمال لالتاريخانية والتح

 هللا العروي

 بنعبد العالي ، عبد السالم

 R 1377 بنكراد ، سعيد الصورة االشهارية: آليات االقناع والداللة 

 R 1454 افة مسالك المعنى : دراسة في بعض أنساق الثق

 العربية

،،        ،، 

 R 1031 بنيس )محمد( الحداثة المعطوية 
 R 1595 صالح ر الديني الجاهز : أسئلة الثورة واالنقد الفك

 في الوطن العربي

 بهضون، محمد

 R 1471 هوية، لحظات تفكير في قضايا عالم مضطرب : ال

 الحوار الحضاري، التنمية وحقوق االنسان

 بوتشيش ، ابراهيم القادري
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 R 1337  دليل آليات المنظومة األممية لحماية حقوق

 االنسان

 بوجالل ، بطاهر

2014ار التوحيدي، د  R 1665 األدب زيزان الغابة الزرقاء: مقاالت في الثقافة و

 والفن والحياة

 بودويك، محمد

 R 1361 بوشيه ، ستيفن مراكز الفكر : أدمغة حرب الفكار 

 R 1523 بوغديري ، شرف الدين شذرات في حق االختالف 

 R 1189 بولعراس ، الحبيب منطلقات الثّبات 

 R 1587 حرية = ال  Freedom بومان، زيحمونت 

 R 1301 بوملحم )أحمد( العرب والتحديات الحضارية 

 R 

1334(1-

2) 

البيبليوغرافيا القومية التونسية : ترقيم سنوي 

1985 

 

 R 1487  =حفظ األرشيفKeeping archives بيدرسون ، آنا 

 R 1490 مجموعة تاريخية الفكر االسالمي 

 R 1160 قافية "مفاهيم وأبعاد"التبعية الث  

 R 1272  التراث في العقل الحداثي : بحوث في القيم

 الجمالية

 

 R 1604  التراث والحداثة في المشروع الفكري لمحمد

 عابد الجابري

 جماعي

 R 1050  التراث والنهضة : قراءات في أعمال محمد عابد

 الجابري

 

 R 1400 ير ، سميرالتنّ  الفقر والفساد في العالم العربي  

 R 1262  : تحوالت المشهد السمعي البصري العلمي

 اإلشكاليات الراهنة

 معهد الصحافة وعلوم اإلخبار

 R 1150 مجموعة التربية والتنوير في تنمية المجتمع المدني 

 R 1063  االحزاب الشيوعية في المشرق العربي والمسألة

 القومية من العشرينات حتى حرب الخليج الثانية

 ركمان ، عبد هللات

 R 1329  : قضايا ثقافية من تاريخ الغرب االسالمي

 نصوص ودراسات

 تركي ، عبد الحميد

 R 1394 علق علم النفس الثقافي : هل النمّو المعرفي مت

 بالثقافة؟

 تروادك ، برتران

 R 1455 تساؤالت حول الهوية العربية  

 R 1167 ماعات كيف االجتماعات فعالة كيف تجعل االجت

 مجدية وناجحة؟

 تشانغ ، ريتشاردي

 R 1081  التفكير في مجتمع المعلومات ._ أشغال ملتقى

 2005الدولي . تونس 

 

 R 1447  االتجاهات الثقافية في الغرب االسالمي خالل

 العاشر الميالدي -القرن الرابع الهجري

 التليسي ، بشير رمضان

 R 1108 تمراز ، أحمد بن علي وديةالرسائل الجامعية بالمملكة السع 
 R 1422  أعمال المؤتمر العام الخامس للفرع اإلقليمي

ا(.ـ العربي للمجلس الدولي لألرشيف )عربيك

1984أفريل  25-23تونس   

 التميمي ، عبد الجلي



 كلية اآلداب والفنون واالنسانيات

 مكتبة العربية

 6 

 كرسي بن علي لحوار

الحضارات واألديان، 

2007 

R 1653 اليات التناص العرقي الثقافي في المتوسط/ مع

2003ى الدولي المنتظم بالمهدية، الملتق  

 فنطر، محمد حسين؛ معد

 R 1271  فهرس األعمال األكاديمية المنجزة بالكلّيات

 التونسيّة في الحضارة العربية االسالمية

 التواتي )مصطفى( ؛ مشرف

 R 1449  التواصل والتثاقف  

 R 1237  ما هي الديمقراطية ؟ حكم األكثرية أم ضمانات

 األقلية

رين ، أاللتو  

 R 1179 تودوروف ، تزفيتان النظام العالمي الجديد : تأمالت مواطن أوروبي 

 R 1633 توفيق، سعيد أزمة االبداع في ثقافتنا المعاصرة 

 R 1176  الثقافة والمعرفة البشرية : دراسة مقارنة بين

 أطفال البشر والرئيسات

 توماسيللو ، ميشيل

 R 1305 تنوير العربيبيان في النهضة وال  تيزيني )طيب( 

 R 583  على طريق الوضوح المنهجي : كتابات في

الفلسفة والفكر العربي )فكر عربي نهضوي، 

 فرح أنطون، محمد عبده(

 تيزيني ، الطيب

 R 1371 والتداود في الثقافة العربية : الثوابت والتح  الثابت ، زهرة 

 R 1324 الفيلم  النظرية واإلبداع في سيناريو وإخراج

 السينمائي

 ثابت ، مدكور

 R 1185 ثقافة الحوار في المجتمع السعودي  

 R 1155 مجموعة الثقافة العربية : أسئلة التطور والمستقبل 

2012مراكش،   R 1664 غال ثقافة الصحراء: مدارات الهوية واالنتماء؛ أش

ة، دورة الملتقى الثاني للفكر بالصراء المغربي

 عباس الجراري

 وعة من الباحثينمجم

 R 1536 يلة أّوليةالثقافة العربية في القرن العشرين : حص   

 R 1255 ادسة ثقافة المقاومة .ـ أعمال الندوة الفلسفية الس

 عشرة بجامعة القاهرة

 

 R 1358 عثورة الصورة : المشهد االعالمي وفضاء الواق   

 R 673 بدالجابري ، محمد عا الديمقراطية وحقوق االنسان 

 R 1530 مشرفالجابري ، محمد عابد ؛  التواصل : نظريات وتطبيقات 

 R 1140 قدية العقل األخالقي العربي : دراسة تحليلية ن

 لنظم القيم في الثقافة العربية

 الجابري ، محمد عابد

 R 1528 مشرفالجابري ، محمد عابد ؛  العولمة وأزمة الليبرالية الجديدة 

 R 1257 اجة إلى اإلصالحفي نقد الح  الجابري ، محمد عابد 

 R 1495 الجابري ، محمد عابد المسألة الثقافية في الوطن العربي 

 R 1535 الجابري : دراسات متباينة  

مركز دراسات الوحدة 

2014العربية،   

R 1658 الجادرجي، رفعة دور المعمار في حضارة االنسان 

 R 1565  : ة في دراسات نقديأطياف األيديولوجيا العربية

 الفكر والسياسة

 الجباعي ، جاد الكريم

 R 1566  جدلية المعرفة والسياسة : حوارات مع إلياس

 مرقص

 الجباعي ، جاد الكريم
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 R 1584 الجباعي ، جاد الكريم حداثة بال حدود : في حرية الفرد 

 R 1555  الجباعي ، جاد الكريم المجتمع المدني هوية االختالف 

 R 1491 وردة في صليب الحاضر : نحو عقد اجتماعي 

 جديد وعروبة ديمقراطية

 الجباعي ، جاد الكريم

 R 1156 بي محنة النهضة ولغز التاريخ في الفكر العر

 الحديث والمعاصر

 جدي ، أحمد

 R 1463 ثقافة الخرافة ووأد العقالنية : محطات السياسة وال

 والحياة

 الجراد ، خلف

دار سحر للنشر، 

1120  

R 1645 المرواني،  -الشابي، نور الدين الجسد والثقافات

 أحمد؛ جامع النصوص
 R 608 ياالتصال واالتصال واالعالم في الوطن العرب  الجمال ، راسم محمد 
 R 1417 : دراسة  التقنين الدولي للوصف الببليوغرافي

 لتطبيقه على الكتب العربية

 جمعة ، نبيلة خليفة

فنون الشركة التونسية ل

2006الرسم،   

R 1246 الجموسي ، جوهر الثقافة االفتراضية 

 R 1388 جنبالط ، كمال أحاديث عن الحرية 
 R 1401 ...تمنياتي النسان الغد ،،         ،، 
 R 1429 الديمقراطية الجديدة ،،        ،، 
 R 1398  نحو صيغة جديدة للديمقراطية : ديمقراطية

سانيةاجتماعية، ديمقراطية ان  

،،         ،، 

 R 1625  من أجل مقاربة فكرية إلشكاليات الربيع

 العربي...

 جنداري، ادريس

 R 1641 هومالثقافات والحضارات : اختالف النشأة والمف  الجوهري، محمد الجوهري حمد 

 R 1468 د التحول الثقافي : كتابات مختارة في ما بع

(1998-1983الحداثة )  

 جيمسون ، فريدريك

 R 1087  سياسات دول االتحاد األوروبي في المنطقة

 العربية بعد الحرب الباردة

 الحاج ، علي

 R 1144 بط وثقافة تعليم الفلسطيني في اسرائيل بين الض

 الصمت

 الحاج ، ماجد

 R 1493 لثقافة النار واألثر : بصدد الرمزي والمتخيل في ا

 األمازيغية

 الحاجي ، رشيد

 R 1272 ي العقل الحداثي : بحوثالتراث ف  الحافظ ، منير 

 R 1602 ثقافة  سوسيولوجيا الرهبة : األنا الفيومية وأنماط

 الخوف

،،        ،، 

 R 1461 منهج العولمة الالنمطي : تشخيص جمالي في 

 بؤس العولمة

،،        ،، 

 R 1310 معاصر خطاب النّقد الثقافي في الفكر العربي ال  الحبيّب سهيل 

 R 1288 الحّجي عبد الرحمان علي الكتب والمكتبات في األندلس 

 R 1542 الحجيلي ، عبد هللا بن محمد بن سعد علم التوثيق الشرعي 

 R 1441 اس، الحداثة وتحرير االنسان .ـ ندوة الحداثة...مكن

2006يونيو  9-10  

 

 R 1438 الفن الحداثة في المجتمع العربي : القيم، الفكر   
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 R 1613  التنوير والثورة: دمقرطة الحداثة أم أخونة

 المجتمع؟

 الحداد، محمد

 R 1066  أزمنة الحداثة الفائقة : االصالح–  –االرهاب  

 الشراكة

 حرب ، علي

 R 1245 أوهام النخبة أو نقد المثقف ،،         ،، 
 R 1508 قافة التأويل والحقيقة : قراءات تأويلية في الث

 العربية

       ،، ،،  

 R 751 ةحديث النهايات : فتوحات العولمة ومآزق الهوي  ،،         ،، 

 R 1548 خطاب الهوية سيرة فكرية : حوار حول صناعة 

 الذات

 حرب ، علي

 R 340  مداخالت : مباحث نقدية حول أعمال : محمد

 عابد الجابري، حسين مروه، هشام جعيط، عبد

 السالم بن عبد العالي، سعيد بنسعيد

،،         ،، 

 R 1543 ي اسهام المرأة في وقف الكتب في منطقة نجد ف

نالقرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريي  

 الحربي ، دالل بنت مخلد

 R 1515 الحروب ، خالد هشاشة االيديولوجيا ، جبروت السياسة 

 R 1123 ةمراجع العرب : دراسة ببليومترية تحليلي  هللاالحزيمي ، سعود بن عبد  
 R 1423 دراسة  التسجيل القومي لإلنتاج الفكري العربي :

 تحليلية

 حسام الدين ، مصطفى

 R 1477  الثقافة بين الكوني والخصوصي : البحث عن

 البداياتن، طبيعة الثقافة ..

 حسن ، إياس

 R 1142  حصيلة العقالنية والتنوير في الفكر العربي

 المعاصر : بحوث ...

 مجموعة

 R 1145  حقوق االنسان : الرؤى العالمية واالسالمية

 والعربية

 مجموعة

 R 1521 نيته الفكر الليبرالي عند فرنسيس المّراش : ب

 وأصوله وموقعه في الفكر العربي الحديث

 الحلو ، كرم

ف، دار آفاق؛ برسبكتي

2012 

R 1682  االعالم التونسي... أفق جديد: بورقيبة

.االعالم والنقاب.. والفايسبوك... المدّونون...  

 الحمامي، الصادق

 R 1589 يات الميديا الجديدة : االبستيمولوجيا واالشكال

 والسياقات

 الحمامي، الصادق

 R 1107 الحمد ، تركي الثقافة العربية أمام تحديات التغيير 

 R 1539 الحمش ، منير العولمة وتأثيراتها 

 R 1616 في لحكم المعرالحداثة والهوية: سياسة الخطاب وا

 حول الدين واللغة

 حّمودي، عبد هللا  

 R 1576 ي الشيخ والمريد : النسق الثقافي للسلطة ف

ي النقد المجتمعات العربية الحديثة ؛ يليه مقالة ف

 والتأويل

 حّمودي، عبد هللا  

 R 1570 حنا، مازن أوهام التنمية السياسية 

 R 1522 بيراليسار العربي : رؤيا النهوض الك  حواتمة ، نايف 

 R 1579 كوحوار الحضارات والعالقات الدولية / اليونس   

 R 1304  الدين : أوراق ومناقشات –الحوار القومي   
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2015دار عالء الدين،   R 1675 ن الحوار والشراكة بين الحضارات: األبعاد بي

 األديان والثقافات

 مجموعة من الباحثين؛ ترجمة عالء

 الدين، ريما
 R 1353 االسالمي : بحوث ومناقشات  -الحوار القومي

بية الندوة الفكرية التي نظمها مركز الوحدة العر

 باالسكندرية

 مجموعة من المؤلفين

 R 1201 ة مقارنة تكشيف الدوريات العربية : دراسة تحليلي

... 

 الخريجي ، صالح بن ناصر

 R 1349 ل خصائص الثقافة العربية واالسالمية في ظ

الثقافات حوار  

 مجموعة

 R 1474 لثقافة ثقافة االختزال : مقاربة المسكوت عنه في ا

 العربية

 الخضور ، جمال الدين

2013برسبكتيف،   R 1661 الخلفاوي، مختار ديمقراطية إن شاء هللا 

 R 

1333(1-

2) 

ات مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوع

فيةاالعلوم لطاش كويري زاده : دراسة بيبليوغر  

 خليفة ، شعبان

2014دار الطليعة،   R 1654 بيع جدليات السلطة والفتوى: عشية "ثورات الر

 العربي"

 خليل، خليل أحمد

2012برسبكتيف،   R 1677 خليل، الهادي السينما الوثائقية التونسية والعالمية 
2006دار سحر للنشر،   R 1364 ائيات تسريب الرمل : الخطاب السلفي في الفض

بيةالعر  

 الخياطي ، خميس

دار عالء الدين، 

2015 

R 1678 لنامرض العالم: األساطير الحديثة تهدد مستقب دالكه، بوديغر؛ ترجمة حاجوج،  

 الياس

 R 1485 سالمية التّواصل الحضاري في الثقافة العربية اال

 : من خالل مدّونة الجغرافيين ...

 دبيّش ، لطفي

 R 1607 يق التراثاالسهام التونسي في تحق  الدخلي، عبد الوهاب 

 R 1443 الهوية، الثقافة، السياسة : قراءة في الحالة 

 الفلسطينية

 دراج ، فيصل

 R 1097 لية النشر في الجامعات السعودية : دراسة تحلي

 نقدية

 الدرعان ، فهد بن محمد بن سعود

 R 1077 دريدا ، جاك المصالحة والتسامح وسياسات الذاكرة 

 R 1149 للتاريخ  االستشراق : االستجابة الثقافية الغربية

 العربي االسالمي

 الدعمي ، محمد

 R 1617  بالغة العقل العربي: تجليات المثاقفة في التراث

 النقدي

 الدكان، محمد بن سعد

 R 1161  . دكروب ، محمد حسين منطلقات نقدية 1أنثروبولوجيا الحداثة العربية 
 R 1368 والرسائل الجامعية المسجلة دليل األطروحات 

1996بكليات اآلداب بالمغرب   

 

 R 1367 دليل األطروحات والرسائل الجامعية المسجلة 

1995بكليات اآلداب بالمغرب   

 

 R 1369 دليل األطروحات والرسائل الجامعية المسجلة 

1997بكليات اآلداب بالمغرب   

 

 R 1366 سجلةدليل األطروحات والرسائل الجامعية الم 

1994-1961بكليات اآلداب بالمغرب   
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 R 1370 دليل األطروحات والرسائل الجامعية المسجلة 

2003-1998بكليات اآلداب بالمغرب   

 

كلية اآلداب بالرباط، 

2008 

R 1391 ة دليل األطروحات والرسائل الجامعية المناقش

 بكلية اآلداب والعلوم االنسانية

 

 R 1335 ط ية عشرة : محاضرات، خطدورة عنبتاوي الثان

16/07/2002-3دروس )  

 

 R 1280  : 2005-1970دليل الرسائل الجامعية العمانية   

 R 1294 دولة الرفاهية االجتماعية : بحوث ومناقشات  

 R 1193  دليل الرسائل التاريخية للماجستير والدكتوراه في

 الجامعات العربية ...

 

 R 1136 ن : إدارة التسجيل دليل الناشرين السعوديي

 والترقيمات الدولية ...

 

 R 1402 ط دورة عنيتاوي الثانية عشرة : محاضرات، خط

 دروس...

 

 R 1537  الدولة الوطنية المعاصرة : أزمة االندماج

 والتفكيك

 مجموعة من الباحثين

 R 1582 وار في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات : ح

عولمةالهويات الوطنية في الزمن ال  

 الدواي، عبد الرزاق

 R 1606  = مجازات البالغة في الصورة االشهارية

rhétorique et image publicitaire 

 دوران، جاك

2014جداول،   R 1659 ية في الفكر السياسي لألحزاب والحركات العلمان

 العراق

 الدوري، زهير

 R 1085 ي التكوين التاريخي لألمة العربية : دراسة ف

والوعي الهوية  

 الدوري ، عبد العزيز

 R 1065  اللعبة انتهت : من األمم المتحدة إلى العراق

 محتال

 الدوري ، محمد

 R 1119 الدوسري ، فهد مسفر أسس البحث المباشر في قواعد المعلومات 

 R 1109  نظام االتصال الفكري عند األدباء األكاديميين في

 المملكة العربية السعودية ...

,,            ,, 

 R 2075 دولوز ، جيل االختالف والتكرار 
 R 1393 ه البحث العلمي : أساسياته النظرية وممارست

 العملية

 دويدري ، رجاء وحيد

 R 1293  ثورة لم تنته : حواسيب محورها االنسان وما

 يمكن أن تؤديه لنا

 ديرتوزوس )مايكل(

 R 1086 الوطن  الديمقراطية والتنمية الديمقراطية في

 العربي

 مجموعة

مجمع األطرش، 

2013 

R 1662 الذوادي، حسن بن الحبيب حول التعريب وبعض االسالميات 

 R 1269 في  التخلف اآلخر : عولمة أزمة الهويات الثقافية

 الوطن العربي والعالم الثالث

 الّذوادي ، محمود

 R 1302 تراب الثقافة بين تأصيل الرئية االسالمية واغ

العلوم االجتماعيةمنظور   

 الّذوادي )محمود(
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 R 1363  قيم في أزمنة التحّول : الصمود أمام تحديات

 المستقبل

 راتزينغر ، الكاردينال جوزف

 R 1609 راسل، برتراند كيف نكسب السعادة 

 R 1309 الربيعي )اسماعيل نوري( العرب وتحّوالت العالم : تأويالت تاريخية 

 R 1290 ة : النظرية والتطبيق في آدابالرّد بالكتاب 

 المستعمرات القديمة

 

 R 1520 الّرديعان ، حّسان بن ابراهيم فهارس المخطوطات األصليّة في مدينة حائل 

 R1315 ب : كبش المحرقة نموذج لمجتمع القوميين العر

 دراسة

 الربيع ، فاضل

 R 1235 اجتماعية : بحث-االنترنت والمنظومة التكنو 

اآللية التقنية لإلنترنت...تحليلي في   

 رحومة ، علي محمد

دار سيناترا؛المركز 

2014الوطني للترجمة،  

R 1643 2020لعالم ، سيناريوهات المستقبل: كيف نفهم ا

 المقبل

رزناي، جزيل دو؛ المناعي 

 ،مبروك؛ مراجع 
 R 1347 ر نقد العقل االصالحي : قراءة في جدلية الفك

 العراقي الحديث

ل محمدرسول ، رسو  

 R 1153 رضا ، محمد جواد االصالح التربوي العربي خارطة طريق 

 R 1131 راسة...كشافات النصوص التقليدية والمحسبة : د  الرمادي ، أماني زكريا 

 R 1071  : آراء ومواقف 2003الكتاب  الرمادي ، يوسف 

 R 1239 رمزي ، رياض الدكتاتورفنانا 

 R 1148 بي من التردي إلى اشكاليات النهوض العر

 التحدي

 رؤوف ، وفيق

 R 1581 ... رؤوف ، وفيق انهيار العقل العربي : المسألة وما بعد 

 R 1064 روبان ، موريس تاريخ السياسة المقارن 

 R 1114 .2فهرس الرواية الشفوية . ج  ريان ، بدرية محمد 
 R 1383  ريتشارد أوفرتون، هيوم، كانت. الحقوق الفردية..  
 R 1434 ة عصر الوصول : الثقافة الجديدة للرأسمالي

 المفرطة

 ريفكين ، جيريمي

 R 1586  إلمكانات ومكانة الحرية والديمقراطية في

المشروع النهضوي العربي الراهن : رؤية 

 استشرافية

 زريق، برهان

 R 1583 ط المواطن في الغربة : بين هموم الداخل وضغو

 الخارج

 الزقم، سامي

 R 1147 ثقافة التعليم في الوطن العربي في ظل العولمة و

 السوق

 زيتون ، محيا

 R 1484 زيادة ، خالد المسلمون والحداثة األوروبية 

 R 1571 زيادة، رضوان التحول الديموقراطي : سورية نموذجا 

2014دار التوحيدي،   R 1689 الزيدي، عمر ايكولوجيا األمل 

 R 1270  ضامين سوسيوثقافية في مثقافة الشارع : دراسة

 ثقافة الشباب

 الزيدي ، المنجي

 R 1080 زقة سادة العالم الجدد : العولمة ، النهابور ، المرت

 ، الفجر

 زيغور ، جان

 R 1104 ساعاتي ، فهد بن سيف الدين حركة النشر في األندية األدبية 
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 R 1101 لنامية التقنية المعاصرة ووسائل نقلها إلى الدول ا

... 

 السالم ، سالم محمد

 R 1061 ستيغليتز، جوزف خيبات العولمة 

 R 1331  سجل اإلنتاج العلمي للجغرافيين المصريين حتى

 1983نهاية عام 

 

 R 1556 .. سروش ، عبد الكريم التراث والعلمانية : البنى والمرتكزات 

 R 1034 سعيد ، إدوارد اآللهة التي تفشل دائما 

 R 1234 المفاهيم الغريبة للشرق اإلستشراق : ،،        ،، 

 R 743 االستشراق : المعرفة، السلطة، اإلنشاء ،،        ،، 

 R 1213 األنسنية والنقد الديمقراطي ،،        ،، 

 R 1209  .1تأمالت حول المنفى ومقاالت أخرى ،،        ،، 

 R 1440 يةالتمنّع، التجنّب، التعّرف : تأّمالت حول البدا ،،        ،، 

 R 1574 خيانة المثقفين : النصوص األخيرة ،،        ،، 

 R 1207 الثقافة والسلطة ،،        ،، 

 R 772 سعيد ، إدوارد القلم والسيف : حوارات مع دافيد بارساميان 

 R 1171 المثقف والسلطة ،،        ،، 
 R 1597 ره كإدوارد سعيد ناقد االستشراق : قراءة في ف

 النقدي

 سعيد، خالد

 R 1352 افيةاستحاالت المثقف والثقافة والممارسة الثق  السعيداني ، منير 
دار الثقافة بالدار 

2001البيضاء،   

R 1679 اهج تدريس مفاهيم قيم حقوق االنسان ضمن المن

 التعليمية مع دراسة تطبيقية

 السعيدي، عبد السالم

 R 1505 العربي المجتمع والدولة في المشرق  سالمة ، غّسان 
 R 1339  : 2008-1989سنوات من العطاء الثقافي  مؤ. ع. العزيز سعود البابطين 

 R 1143 نظام الزمان العربي : دراسة في التاريخيات 

االسالمية-العربية  

 سليم ، رضوان

 R 1168 السماوي ، فهد بن عبد هللا مكتبة الملك عبد العزيز أل سعود الخاصة 

 R 1396  : 2008-1989سنوات من العطاء الثقافي   

 R 1476 اسة التغريب الثقافي في االعالن التجاري : در

 تحليلية تقويمية لعينة من االعالنات

 السويّيد ، محمد بن علي بن محمد

 R 1126 جال االسهامات العلمية للمؤلفين العوديين في م

 المكتبات

 سيدو ، أمين سليمان

 R 1345 أسمالية الجديدةثقافة الر  سينيت ، ريتشارد 

 R 1572  المقاومة : دراسات في النضال بوسائل

 الالغنف...

 شارب، جين

 R 1534 الشباب العربي ورؤى المستقبل  
 R 1496 2010بيت الحكمة،  الشباب والثقافة.ـ وقائع ندوة  
2008دار الطليعة،   R 1437 جابةالثقافة العربية : األصالة، التحدي، االست  شبلي ، عمر 

 R 1475 ائل تحليل الخطاب : الرسائل السياسية في وس

 اإلعالم

 الشرفي ، سلوى

 R 

1132(1-

2) 

المية الصحافة األدبية في ليبيا منذ الحرب الع

شرين الثانية إلى بداية العقد األخير من القرن الع

... 

 الشريف ، الطيب علي سالم
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 R 1196  ّبون ة تجعل أوالدك يحّ حّب القراءة : أساليب عملي

 القراءة

 الشعالن ، راشد بن محمد

 R 1231 شقير ، محمد الفكر السياسي المغربي المعاصر 

 R 1292 ملفقةأسطورة التكوين : الثقافة االسرائيلية ال  شلحت ، أنطوان 
 R 1439 شلّي ، منصف التفكير العربي والتفكير الغربي 
 R 

1488(1-

3) 

جامعة قايونس  فهرس مخطوطات مكتبة

 المركزية بنغازي

 شمبش ، فرج ميالد

 R 1599 الشنّوفي، رضا تونس الدين أو الدولة: مغالطات وحلول 
 R 1414 شومان ، محمد زينو خنزير الحداثة 

 R 1303 شومان )نعيمة( العولمة : بداية ونهاية )بداية مع الصهيونية 

 R 1157 ربي الوطن الع القومية العربية ، األمة والدولة في

 : نظرة تاريخية

 الشويري ، يوسف

 R 1124 دد مراكز حفظ الوثائق في الرياض : دراسة لع

 منها

 الشويعر ، خولة بنت محمد

 R 1115  محاضرات الموسم الثقافي الحادي عشر لسنة

1989-1990 

 الشيباني ، مبروك عمر

 R 1316 الشيخ ، محمد مسألة الحداثة في الفكر المغربي المعاصر 

 R 1323 ميةاإلتصاالت والمواصالت في الحضارة االسال  الشيرازي ، يوسف أحمد 

المجتمع المدني 

2012والدستور،   

R 1621 ت الحرية والمواطنة واالسالم السياسي: التحوال

يالسياسية الكبرى وقضايا النهوض الحضار  

 صافي، لؤي

 R 1298 اب ب والخطالبحث عن ديمقراطية عربية : الخطا

 المقابل

 صديقي )العربي(

 R 1163 ّصبور ، محمد صادق االرهاب في العالم 

 R 1198 كة طوابع البريد وثائق عايشت تأسيس الممل

 العربية السعودية

 صفدر ، محمد كمال

 R 1138 ة الطوابع والتاريخ البريدي للمملكة العربي

 السعودية...

 صفدر ، محمد كمال

 R 1102  الثقافي لهواية جمع الطوابع البريدية المنظور

وعشرون عاما من االنجازات في عهد خادم 

 الحرمين

,,              ,, 

 R 1206 ف نظرية القطيعة الكارثية : بين حضارة العن

 والمدنية األنسنية

 صفدي ، مطاع

 R 1177 صفدي ، مطاع نقد العقل الغربي : الحداثة ما بعد الحداثة 

Direct print, 

2006 

R 1663 الزاهر، عبد الرزاق؛ مترجم صناعة الرأي: اإلعالم والحروب العادلة 

 R1295(1

-2) 
م صناعة المخطوط العربي االسالمي من الترمي

 إلى التجليد

 

 R 1203  القومية العربية والوحدة في الفكر السياسي

 العربي

 الصواني ، يوسف

 R 1416  1844)نظرية التحديث في الفكر المغربي-

1944)  

 الصولبي ، حميد
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 R 1173 الصوينع ، علي بن سليمان توثيق الترجمة والتعريب 

 R 1084  الكتب العربية النادرة : دراسة في المفهوم

 والشكل

 الصوينع ، علي بن سليمان

 R 1197 مملكة إطاللة تاريخية على المكتبات العامة في ال

 العربية السعودية

 سعدالضبيعان ، عبد هللا 

 R 1204  دليل المكتبات العامة في المملكة العربية

 السعودية

,,                 ,, 

 R 1130 طاشكندي ، عباس صالح صناعة الكتاب السعودي المعاصر 

 R 1075 الطايع ، خلف الحروف األولى : دراسة في تاريخ الكتابة 

 R 1569 طرابلسي، فواز الديمقراطية ثورة 

 R 721 يات العقل العربيإشكال  طرابيشي ، جورج 
 R 490 رةمذبحة التراث في الثقافة العربية المعاص  طرابيشي ، جورج 

 R1300 طرابيشي )جورج( في ثقافة الّديمقراطية 

 R 597 طرابيشي )جورج نظرية العقل 

 R 1233 هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة 

 والممانعة العربية

 رجطرايسشي ، جو

 R 1274  عن العلمانية كإشكالية إسالمية 2هرطقات :-

 إسالمية

 طرابيشي )جورج(

 R 1120 الطريقي ، محمد بن حمود عندما يصبح الكالم واجبا 
 R 1403 . نظام األمن الجماعي في النظرية والتطبيق.  طوالبة ، حسن محمد 

 R 1326 ظاهر ، أحمد جمال البحث العلمي الحديث 

افة المغرب، دار الثق

2002 

R 1666 لطةتحليل الخطاب الصحافي: من اللغة إلى الس  العاقد، أحمد 

 R 1460  الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي

 المعاصر

 العالم ، محمود أمين

 R 1552  : المصطلحات العربية في علوم المعلومات

 دراسة لغوية وتطبيق على ألفاظ الفهرست

 والفهارس

رشيدعبد الحق ،   

 R 1139 عبد الحميد ، محمد منظومة التعليم عبر الشبكات 

 R 1121 ة في تنمية التخلف وإدارة التنمية : إدارة التنمي

 الوطن العربي والنظام العالمي الجديد

 عبد الرحمان ، أسامة

 R 1166  المأزق العربي الراهن : هل إلى خالص من

 سبيل؟

,,              ,, 

 R 1095 قفون والبحث عن مسار : دور المثقفين في المث

 أقطار الخليج

,,              ,, 

 R 1244  سؤال األخالق : مساهمة في النقد األخالقي

 للحداثة العربية

 عبد الرحمان ، طه

 R 1615 ري سؤال المنهج: في أفق التأسيس ألنموذج فك

 جديد

 عبد الرحمان ، طه

Sotepa graphic, 

2015 

R 1676 يات "حامل ميكروون": تدوينات ألسرار يوم

 السياسة في كواليس اإلعالم

 عبد الرحمان، ماهر

 R 1462 عبد الرسول ، أيمن في نقد المثقف والسلطة واإلرهاب 
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 R 1082 .. : عبد السالم ، رضا نهاية التاريخ أم نهاية العولمة؟ 

 R 1627 ة في القربان البديل : طقوس المصالحات الثأري

مصر جنوب  

 عبد السميع، فتحي

 R 1632 عبد العاطي، عمرو أمن الطاقة في السياسة الخارجية األمريكية 

 R 1307 افية الثق-البالد العربيّة والتحّديات التعليمية

 المعاصرة

 عبد فتوني )علي(

 R 1458 عبد اللطيف ، كمال سالمة موسى واشكالية النهضة 

 R 1564 لمعاصر : دراسةالنهضة في الفكر العربي ا 

ابريمقاربة في فكر حسن حنفي ومحمد عابد الج  

 عبد هللا، خالد حسين

 R 1296 قبائل اليمن ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية ل

 )دراسة ميدانية(

 العبدلي )سمير(

 R 1526 أسئلة الحداثة في الفكر العربي : من إدراك 

 الفارق إلى وعي الذات

 عبد اللطيف ، كمال

 R 1506  ،أسئلة النهضة العربية : التاريخ، الحداثة

 التواصل

 عبد اللطيف ، كمال

 R 1499 بيآليات التغيير الديمقراطي في الوطن العر  عبد هللا ، ثناء فؤاد 
 R 1502 الدولة والقوى االجتماعية في الوطن العربي  :

 عالقات التفاعل والصراع

،،            ،، 

 R 1378 وحاجة  لسياسي ... بين تصفية السلطةالمثقف ا

 الواقع

 عبد هللا ، عادل

 R 1137  1408مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية-

هـ1423  

 العبد المحسن ، عبد هللا محمد حسين

 R 1129 ات االنتاج الفكري العربي : في مجال المكتب

1990-1986والمعلومات.  

 عبد الهادي ، محمد فتحي

 R 1600 لرقميتيجية عربية لصناعة المحتوى انحو استرا  عبود، رامي 

منشورات الجمل، 

2014 

R 1669 ربة المثقف الشيوعي تحت ظالل الحتالل )التج

 العراقية(

 عبود، سالم

 R 1327 عبيدات ، ذوقان البحث العلمي : مفهومه، أدواته، أساليبه 

 R 1090 عثمان ، فاروق السيد سيكولوجية العولمة 
 R 1396 س الصحافة ومجد الصحافيينبؤ  عثمان ، نعيمان 
 R 1374 عثمان ، نعيمان تربية من دون تعليم 

 R 1096 بات التدريب الميداني في برامج تعليم المكت

 والمعلومات السعودية

 العجالن ، عجالن محمد

مركز دراسات الوحدة 

2016العربية،   

R 1686 ايدن، باتركالعجيلي، شمس و ه النظريات النقدية للعولمة  

 R 1384 عدوان ، محمد االنسان بين العدل الودرهم 

 R 1560 العرباوي ، محمد المختار العولمة الرأسمالية ونصوص أخرى 

 R 1498  المثقف العربي االسالمي بين ثقافة السلم وثقافة

 الحرب

 العربي ، البشير

 R 1208  مقاربات سوسيولوجية في الثقافة والتنمية

 والمجتمع

 العربي ، البشير

2015أفريقيا الشرق،   R 1673  لماذا تخلف العرب وتقدم اآلخرون؟: جذور  عزوزي، عبد الحق
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قافات االستبداد وبذور النهضة، دراسة نقدية للث

 الدينية والسياسية
 R 1639 عزونة، قيس جواد في الثقافة والحريات اإلعالمية 
 R 1573 ى : ضد الرقابة علالحرية...أوال، الحرية... دائما

 اإلبداع

 عزونة، جلول

 R 1594 قيق مناهج البحث العلمي : أيسر الوسائل في تح

 المخطوطات وكتابة البحوث والرسائل

 العّشي، علي بن العجمي

 R 1637 عصفور ، جابر دفاعا عن التراث 
 R 1640 عصفور ، جابر نحو ثقافة مغايرة 
 R 1344 فيةالنقد األدبي والهوية الثقا  عصفور ، جابر 

 R 653 يمذهنية التحريم : سلمان رشدي وحقيقة التحر  العظم ، صادق جالل 

 R 1308  منطق الحوار بين األنا واآلخر : من حوار

 األفراد إلى حوار أهل الحضارات

 عقيل )عقيل حسين(

 R 1435 العكرمي ، محمد البصيري المغرب العربي من ابن خلدون إلى مالك بن نبي 
 R 1359  التربية على المواطنة وشروطها في الدول

 المتجهة نحو الديمقراطية

 العكره ، أدونيس

 R 1428 ةمآل مكتبات علماء المملكة العربية السعودي  العالونة ، احمد 

 R 1183  الحفاظ على التراث الثقافي : نحو مدرسة عربية

 للحفاظ على التراث الثقافي

 عليّان ، جمال

 R 1514 ي التجاهات الوحدوية في الفكر القومي العربا

1952-1918المشرقي :   

 عليوي ، هادي حسن

 R 1297 ات... من سوسيولوجيا الثقافة : المفاهيم واإلشكالي

 الحداثة إلى العولمة

 عماد )عبد الغني(

 R 1478 كاملة في استراتيجيات اختيار وتطبيق النظم المت

 مكتبات مدينة الرياض

د أمل بنت ابراهيم بن عبالعمران ، 

 هللا
 R 1494 ياالستهواد العربي في مقاربة التراث العبر  عناية ، عز الدين 
 R 1405  : مكتبات الدولة السعودية األولى المخطوطة

 دراسة تحليلية

 العنقري ، حمد بن عبد هللا

 R 1170 العوامي ، فيصل المثقف وقضايا الدين والمجتمع 
 R 1210 لحداثة بين االرتباك واإلخفاقالنهضة وا  العودات، حسين 
 R 1351 تنسيق فاروق حمادة( العولمة وآثارها في االجتهاد وآفاقه( 

 R 1510 مجموعة العولمة وتداعياتها على الوطن العربي 

 R 1466 مجموعة من الباحثين العولمة واإلمبريالية 

 R 1546 )إلياس عون أقول الحقيقة : )سياسة، أدب، اجتماع ، 

 R 1175  إدراكات العقل العربي : االرشاد والعالج

أنموذج سعودي-النفسي  

 العويضة ، سلطان بن موسى

 R 1390 ي هدم الهدم : إدارة الظهر لألب السياسي والثقاف

 والترابي

 عيد ، عبد الرّزاق

 R 1601 الغابري، عبد الباسط مقدمات في دراسة تفاعل الثقافات 

 R 999 وز الشعبيفة التلفزيونية : سقوط النخبة وبرالثقا  الغذامي ، عبد هللا محمد 
 R 1387 ةالقبلية والقبائلية أو هويات ما بعد الحداث  ،،               ،، 
 R 1635 فاوضية الليبرالية الجديدة : أسئلة في الحرية والت ،،               ،، 
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 الثقافية
 R 1642  لى الخطاب من التفّرد إما بعد الصحوة : تحوالت

 التعدد

،،               ،، 

 R 990 ة العربيةالنقد الثقافي : قراءة في األنساق الثقافي  ،،               ،، 
 R 1035 غصيب، هشام تجديد العقل النهضوي 

1988دار التقدم،   R 1648 "غفريلوف لينين "الدولة والثورة 
 R 1033 السلفية  افة العربية بيناغتيال العقل : محنة الثق

 والتبعية

 غليون ، برهان

 R 1133 غليون ، برهان نقد السياسة : الدولة والدين 

 R 1158 لترجمة الفكر اليوناني والثقافة العربية : حركة ا

 العربية–اليونانية في بغداد

 غوتاس ، ديمتري

 R 1268  مناهج التاريخ : النّظرية والتطبيق في التمارين

 ة اإلختصاص الجامعي في التاريخ المعاصرلبداي

 الغول ، يحيى

 R 1415 غيرتز ، كليفورد تاويل الثقافات : مقاالت مختارة 

 R 1614  جذور العولمة في الفكر الحديث من خالل السان

 سيمونية

 فارح، نادية الرياحي

 R 1392 فارس ، نبيه أمين األعمال الكاملة 
 R 1483 لة الديمقراطيةعولمة الثقافة وأسئ  فارنيي ، جان بيير 

 R 1328 الفاضل ، داود علي محاضرات في تاريخ الفكر الفلسفي في االسالم 

2016دار نينوي،   R 1681  الخطاب السياسي في وسائل اإلعالم: منظورات

 عبر الثقافات

فا؛ لورباخ، جيردا إي -فتزر، أنيتا

 ترجمة العاكوب، عيسى علي

 R 1578 كولوبوف، أليغ -فرح، سهيل رات : المعنى، األفكار، التقنياتحوار الحضا  
 R 1399 د السلطة والسياسة والثقافة : حوارات مع ادوار

 سعيد

 فسواناثان ، غاوري

 R 1248 فكر ابن خلدون الحداثة والحضارة والهيمنة  

 R 1154  الفكر االجتماعي الخلدوني : المنهج والمفاهيم

 واألزمة المعرفية

 

 R 1252 دود القوة الثالثة : المؤسسات العالمية عبر الح

 القومية

 فلوريني ، آن

 R 1271  فهرس األعمال األكاديميّة المنجزة بالكليات

 التونسيّة في الحضارة العربية االسالمية

 

 R 1069  الرياض ،مكتبة  3فهرس المخطوطات : العدد _.

 الملك عبد العزيز

 

 R 

1404(1-

3) 

وصفي لمخطوطات خزانة المسجد الفهرس ال

 األعظم بوّزان

 

 R 1076 فيشتريش ، كريستا المرأة والعولمة 

 R 1253 الفياللي ، مصطفى مجتمع العمل 
 R 1355  1978فهرس مجلة المستقبل العربي ... : مايو-

2008أبريل   

 

 R 1634 مجموعة من المؤلفين في معنى العروبة : مهوم وتحديات 

 قرم، جورج؛ مقدم
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 R 1376 نيّات الدولة القومية خالف إلرادتها : تسييس اإلت

 وأتننة السياسة ...

 فيالند ، كارستن

 R 1340 ة الدولة والمجتمع المدني بين عالمية المقارب

 وخصوصية التجربة التونسية

 القادري ، محمد صالح

 R 1265 القادري ، محمد صالح مهن النشر وصناعة الكتاب في تونس 
 R 1486 دار الكتب الوطنية )بنغازي(: دراسة ميدانية 

 لواقعها وسبل النهوض بها

 القبائلي ، إدريس مختار

 R 1624 ق الثورة في الفكر العربي المعاصر :"مع ملح

 خاص ب ثورات الربيع العربي"

 القبي، مرشد

 R 1094 في  التجهيزات اآللية لمكتبات التعليم العالي

ودية...المملكة العربية السع  

 القبالن ، نجاح بنت قبالن

 R 1199 اديمية مصادر الضغوط المهنية في الممكتبات األك

 في المملكة العربية السعودية

 القبالن ، نجاح بنت قبالن

 R 1202 البحث العلمي والمعلومات بتونس : االنتاج 

 المعرفي للباحثين في العلوم االنسانية

 قدورة ، وحيد

 R 1275 العروي : الحداثة وأسئلة التاريخ عبد هللا  القدودي )عبد المجيد( 
 R 1373  أشواق الحّرية : مقاربة للموقف السلفي من

 الديمقراطية

 القديمي ، نواف

 R 1373  أشواق الحّرية : مقاربة للموقف السلفي من

 الديمقراطية

 القديمي ، نواف

 R 1291 أبي قراءات في الفكر العربي : التونسي، ابن 

 الضياف، الكواكبي..

 

 R 612 قريرة ، توفيق كيف أشرح النص األدبي؟ 

2013دار التوحيدي،   R 1674  طريق الحداثة وأشواك العولمة في أعطاب

 التغيير الحداثي

الحجوجي، محمد  -القصوار، أحمد

 منير

 R 1165 القصيبي ، غازي بن عبد الرحمان استراحة الخميس 

 R 1541  ومقاالت أخرىالغزو الثقافي  القصيبي ، غازي بن عبد الرحمان 

 R 1072 القليبي ، الشاذلي أمة تواجه عصرا جديدا 
 R 1395 ل: التعليم األهلي في الجزائر في عهد االحتال

1830-1944  

 قنان ، جمال

 R 1057 مة كيف أصبحنا مكرهين إلى هذا الحد : حرب دائ

 من أجل سالم دائم

 قيدال ، غور

 R 1186 واعد ومبادئ الحوار الفّعالق   
 R 1382 الحياة الّصالت المتبادلة الخفيّة : رؤية جديدة إلى  كابرا ، فريتيوف 

 R 1590 كاتوال، بيرنار اإلشهار والمجتمع 

 R 1277 المالشائعات : الوسيلة اإلعالمية األقدم في الع نويل( –كايفيرير )جان    
 R 1433 كتابة ت في مفهوم الفي النهضة والحداثة : حفريا

 والدولة والوطنية والشرعية الدولية

 الكبسي ، محمد علي

 R 1611  اإلشارات التونسية 2كتاب الثورة :   

 R 1221 1994افيا الكتابات النسائية التونسية . ببليوغر-

2004 

 

 R 1223 2005افيا الكتابات النسائية التونسية . ببليوغر   
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 R1465 ميةسئلة ثقافية وتأمالن مفاهياألدب الرقمي : أ  كرام ، زهور 

 R 1200  كشاف بالمقامات في الدوريات السعودية

 المتخصصة في المكتبات والمعلومات

 

 R 1215 : الكشاف التحليلي لصحيفة صوت الحجاز 

1932-1941  

 

 R 1256 ت الثقافة العربية الحديثة : عقبات، منطلقا

 ومكاسب

 كمون ، عبد العزيز

 R 1516 عربيحفاة العولمة : قراءة نقدية لقضايا الواقع ال  كنانة ، علي ناصر 

2014أفريقيا الشرق،   R 1655 صهار سؤال الهوية في شمال افريقيا: التعدد واالن

 في واقع االنسان واللغة والثقافة والتاريخ

 الكوخي، محمد

 R 1286 كوش )دنيس( مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية 

 R 1545 مخفايا االستغالل الجنسي في وسائل االعال  كي ، ويلسون براين 

2010خطوات للنشر،   R 1651  أزمة االشتراكية: دراسة في تجربة القرن

 العشرين

 كيلة ، سالمة

 R 1059  العولمة الراهنة : آليات إعادة انتاج النمط

 الرأسمالي العالمي...

 كيلة ، سالمة

 R 1216 تّقنية واللغةالتّكامل بين ال  الفي ، سعيد عبد هللا 

 R 1174 ين الملك تعليم الفتاة في عهد خادم الرمين الشريف

 فهد بن عبد العزيز : عشرون عاما من التطور

 الل ، زكريا بن يحيى

 R 1343 لبيض ، سالم الهوية : االسالم، العروبة، التونسة 

 R 1146 ية لثقافالعولمة الطوفان أم االنقاذ؟ : الجوانب ا

 والسياسية واالقتصادية

 لتشنر ، فرانك جي.

 R 946 لزرق ، عزيز العولمة ونفي المدينة 
 R 1605 اللغة والهوية في الوطن العربي : إشكاليات 

 تاريخية وثقافية وسياسية

 

 R 1379 .1دراسات في السياسة والفكر . ج  لوتاه ، مريم سلطان 
 R 1412 لتربية لّم : رؤى في اتكنولوجيات للتعليم والتع

 واالعداد

 لوبران ، مارسيل

 R 1232 ليكلرك ، جيرار العولمة الثقافية : الحضارات على المحك 
1979دار التقدم،   R 1646 لينين التعليم الشعبي 

 R 1436 ة ما بعد التّاريخانية : قراءات في كتاب السن

 واإلصالح لعبد هللا العروي

 

 R 1362 طوائف والدولة الديمقراطية: ما بين دولة ال

 اشكاليات وتوجهات وتراثنا الفكري...

 

 R 1628 بشارة، عزمي؛ مقدم ما العدالة؟ : معالجات في السياق العربي 
 R 1381 ماتالر ، آرمان التنّوع الثقافي والعولمة 

1986دار التقدم،   R 1647 ماركس، انجلس، لينين األجور واألسعار واألرباح 

الجمل،  منشورات

2014 

R 1668 ماشينو، موريس ط.؛ تعريب زنار،  فرنسا: جمهورية الدراويش

 حميد

 R 1430 ماضي ، أحمد ساطع الحصري : الدين والعلمانية 

 R 1567 رة مفهوالمواطنة في الدولة الديمقراطية المعاص

 وحالة المواطنة في الجزائر

 مباركية، منير
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 R 1194 فية .ـتونسالمؤسسات والهياكل الثقا   

 R 1509 مركز دراسات الوحدة العربية المثقف العربي : همومه وعطاؤه 

2007دار الساقي،   R 1249 ت المجتمع المدني في العالم اإلسالمي : منظوما

 معاصرة

 

 R 1497 سالمة ،  -الهرماسي، عبد الباقي المجتمع والدولة في الوطن العربي

 النقيب ، خلدون -غسان

 R 1451 مثالت النهضة في ثقافة العراق الحديثت  المحسن ، فاطمة 

 R 1056 قد التربية وتحوالت عصر العولمة : مدخل للن

 واالستشراف

 محسن ، مصطفى

 R 1178 محفوظ ، عصام السياسية-سجاالت القرن العشرين الفكرية 

 R 1162  األمة والدولة : من القطيعة إلى المصالحة لبناء

 المستقبل

 محمد محفوظ ،

 R 1088 الحوار والوحدة الوطنية في المملكة العربية ,,          ,, 

 R 1187 العرب ومتغيرات العراق ,,        ,, 

المركز العربي 

2016لألبحاث،   

R 1687  محمد عابد الجابري: المواءمة بين التراث

 والحداثة

 

 R 1467  نقد العقل العربي في الميزان : دراسة مطارحات

قد العقل العربي" للفكر المغربي محمد عابد "ن

 الجابري

 محمد ، يحيى

مركز دراسات الوحدة 

2016العربية،   

R 1684  الخروج من جهنم: انتفاظة وعي بيئي كوني جديد

 أو االنقراض

 محيو، سعد

 R 1113  المخطوطات الليبية المحفوظة في المكتبات

 التونسية والمغربية: قائمة أولية

 

2015الشرق،  أفريقيا  R 1667 ت هكذا تكلم الرئيس: دراسة في استراتيجيا

 التواصل واإلقناع

 المدراعي، حنان

 R 1544  المرأة العربية : في المواجهة النضالية

 والمشاركة العامة

 

 R 1551 المرايحي ، لطفي الفرد الغائب في مشروع التحديث 
 R 1346 اسي في البحث عن المستقبل : حوار فكري وسي

 وشخصي ..

 مرّوة ، كريم

 R 1549 نحو نهضة جديدة لليسار في العالم العربي...  مرّوة ، كريم 

 R 1191 المزغني ، علي ؛ اللغماني ، سليم مقاالت في الحداثة والقانون 

 R 1511 مركز دراسات الوحدة العربية المشروع النهضوي العربي 

 R 1479 ع األوان عنالمسألة العلمانية: نصوص من موق 

 جدلية الديمقراطية والعلمانية

الحاج صالح)ياسين(، غليون 

 )برهان(،...

 R 1480  المسألة العلمانية : نصوص من األوان حول

 مفهوم العلمانية

ابن سالمة)رجاء(، الحداد )محمد(، 

 المرزوقي )أبو يعرب(...

 R 

1623(1-

3) 

  مستقبليات : تحليل واستشراق...

 R 1106 د الثقافي الراهن في المملكة العربيةالمشه  المسكين ، عقيل بن ناجي 

 R 1598 .2العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة . مج  المسيري، عبد الوهاب 
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 R 1511 مركز دراسات الوحدة العربية المشروع النهضوي العربي : نداء المستقبل 

 R 1212 ح ، عبد الرحمان بن صالحالمشيق المفاهيم ودالالتها : أزمة ومعاناة 

 R 1482  مسخ الصورة : سرقة وتحريف تراث األّمة  

 R 1070 المصمودي ، مصطفى المعراج من قرطاج : نحو مجتمع المعرفة 

 R 1593 المطوي، محمد الهادي بن الطاهر ابن خلدون والحداثة 

 R 1500  المعارضة والسلطة في الوطن العربي : أزمة

سية العربيةالمعارضة السيا  

 مترجمزايد، عبد الصمد؛ 

 ؛ مراجعالمناعي، مبروك

بيت الحكمة؛ 

2003اليونسكو،   

R 1656 مؤلف جماعي مفاتيح القرن الحادي والعشرين 

 R 1103 مفتي ، فؤاد صادق صور من األلبوم 

 R 1592  المعادلة الّصعبة : فشل حركة االستنارة الحديثة

 في البالد العربية 

بد الواحدالمكني، ع  

 R 1533  مجموعة )عبد الجليل التميمي،  مقاربات نقدية في الثقافة والدين والمجتمع

صالح الدين الجورشي، صالح 

 الزغيدي..(

 R 1151  مكانة العقل في الفكر العربي : بحوث

 ومناقشات.ندوة

 

 R 1427 وخدمات  المكتبة الغلكترونية والنشر اإللكتروني

 العربي .ـ اعمال المؤتمر المعلومات في الوطن

1999العاشر لالتحاد العربي للمكتبات ، نابل   

 

 R 1093 ربية مالمح حركة النشر والتأليف في المملكة الع

 السعودية منذ البدايات...

 

 R 1330  الخطاب القومي العربي المعاصر من خالل

-1975أبحاث مركز دراسات الوحدة العربية )

1990)  

رالمنّاعي ، الطاه  

 R 1292  من اجل إصالح جامعة الدول العربية : بحوث

 ومناقشات...

 

 R1259 الحرب الحضارية األولى : مستقبل الماضي 

 وماضي المستقبل

 المنجرة ، المهدي

 R 1273 المنجرة ، المهدي قيمة القيم 

 R 1457 المنجرة ، المهدي قيمة القيم 

 R 1058 مريكاضارية ألوسائل إلى العروبة : الخلفية الح  منسي ، بشارة 

 R 1188 اتمن مصادر تكويننا الثقافي : حوار وشخصي   
 R 1558 ( 1896-1860تاريخ الصحافة العربية التونسية)  المهيدي )محمد صالح( 
 R 1348 المهيدي )محمد صالح( فصول في تاريخ الصحافة التونسية 
 R 1354 نس )كاظم(مؤ خطاب الصورة االتصالي وهذيان العولمة  

 R 1501 مجموعة المواطنة والديمقراطية في البلدان العربية 

 R 1278 موران )إدغار( ثقافة أروبا وبربريتها 

 R 1091 موسى ، أمير حقوق االنسان : مدحل إلى وعي حقوقي 

 R 1238 نتعايش الثقافات : مشروع مضاد لهنتنغتو  موللر ، هارالد 

 R 1527 إيفانز ، بيتسي -موني ، أنابيل األساسية العولمة : المفاهيم 

 R 1524  قيم الحداثة في الفكر العربي االسالمي : من  الميساوي ، عبد الجليل
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 ظهور االسالم إلى عهد ابن خلدون

 R 1332 ها وثائق أهل الذّمة في العصر العثماني وأهميت

 التاريخية

 ميالد ، سلوى علي

2011مكتبة عالء الدين،   R 1680 لمطالعة: مقاربات ومحاوالتا  الناجح، عز الدين 
 R 1568 ناشيد، سعيد االختيار العلماني وأسطورة النموذج 
 R 1389 ناظم ، عبد الجليل ، الحكماوي ،  نصوص من الثقافة المغربية الحديثة

 جالل

 R 1214 ر عند أثر االستشراق في الفكر العربي المعاص

هللا العرويإدوارد سعيد ، حسن حنفي ، عبد   

 نجدي ، نديم قاسم

 R 1492 مجموعة نحن والمتغيرات العالمية 

 R 1074 صر النخبة والسلطة في العالم العربي خالل الع

 الحديث والمعاصر.ـندوة

 

 R 1618 نراغي، إحسان من بالط الشاه إلى سجون الثورة 

 مقدمأركون، محمد؛ 

 R 1125 مارتن فان نرونسن الكتاب العربي في أندونيسيا ، 

 R 1538 مجموعة من الباحثين النسوية العربية : رؤية نقدية 

 R 1236 نصر ، عبد الغفار إشكاليات النهضة ومعوقاتها 

 R 1254 التصور القومي العربي في فكر جمال عبد 

(1970-1952الناصر)  

 نصر ،مارلين

 R 1638  النظرية الثقافية : وجهات نظركالسيكية

 ومعاصرة

 ر تيم ادواردزتحري

 R 1112 لدونالمناهج وطرق التعليم عند القابسي وابن خ  النعمي ، عبد هللا األمين 

 R 1192 النفزاوي ، محمد الناصر كرد علي المثقف وقضية الوالء السياسي محمد 
 R 1547 النقاش ، فريدة حدائق النساء : في نقد األصولية 
 R 1357 غرب في عصرآراء فقه التخلف : العرب وال 

 العولمة

 النقيب ، خلدون حسن

 R 1507 يةالمجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العرب  ،،            ،، 

 R 1100 عهاالمكتبات الوطنية : تاريخها ، وظائفها ، واق  النهاري ، عبد العزيز محمد 

 R 1205 نوتوهارا )نوبوأكي( العرب : وجهة نظر بابانية 

 R 1585  أثّمة للصبح منطلق؟ ...العرب :  نوفل، نبيل فوزات 

 R 1211  نحو شركات خضراء : مسؤولية مؤسسات

 األعمال نحو الطبيعة

 نيوتن ، ليزا هـ.

 R 1284  نيتز )روبرت( تاريخ الّرقابة على المطبوعات 

 R 1410 هارشير ، غي العلمانية 

 R 1172 ر حالة ما بعد الحداثة : بحث في أصول التغيي

لثقافيا  

 هارفي ، ديفيد

 R 1603 هاليويل، مارتن الحداثة واألخالق 

 R 1504 الهرماسي ، عبد الباقي المجتمع والدولة في المغرب العربي 

 R 1111 لرسمية تطور الضبط اليبليوغرافي للمطبوعات ا

1977-1951في ليبيا :   

 الهوش ، أبو بكر محمود

 R 1426 االمدخل إلى علم الببليوغرافي  الهوش ، أبو بكر 
 R 1341 ركية الفهرست الوصفي المفّصل للمخطوطات الت  هويدي ، محمد عبد اللطيف
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 والفارسية

 R 1282 هيتر )ديريك( تاريخ موجز للمواطنة 
 R 1636 هيتن، بجورن تأّمل في التنمية 

 الزفتاوي، نيرمين؛ مترجم
 R 1372  حكمالتما العولمة ؟ : االقتصاد العالمي وامكانات هيرست ) بول(، طومبسون )  

 جراهام(

 R 1470 ي مفهوم الهويّة : مساراته النظرية والتاريخية ف

جتماعالفلسفة، في األنثروبولوجيا وفي علم اال  

 الواكدي ، جليلة المليّح

 R 1184  صدام ما بعد الحداثة : ادوارد سعيد وتدوين

 التاريخ

 واليا ، شالي

مركز دراسات الوحدة 

2016ربية، الع  

R 1685 ي وسائل اإلعالم الجماهيرية واالتصال السياس

 في الديمقراطيات الجديدة

مجموعة من المؤلفين؛ ترجمة 

 الخولي، محمد

 R 1037 ياكوب ، جوزيف ما بعد األقليات : بديل عن تكاثر الدول 

 R 1122 ق خصائص االستشهادات المرجعية في الوثائ

 والمخطوطات

 عبد العزيز اليحيا ، نادية

 R 1299  العرب وشيكات المعرفة : دراسة في الموقع

 والواقع

 اليحياوي )يحي(

2008دار الفارابي،   R 1671 رالية/ اليسار العربي في مواجهة العولمة النيوليب

 ندوة 

 مركز مهدي عامل الثقافي و الحزب

 الشيوعي اللبناني

    

    

    

    

    

    

    

    

 R 1425 Les Bibliothèques en tunisie : les 

bibliothèques scolaires … 

Abdeljaoued , M. 

 R 1320 La Communication à rome ACHARD (Guy) 

Harmattan, 2004 R1670(1

-2) 
Archives et patrimoine Cornu, Marie et 

Fromageau, Jérome; Dir. 

 R 1098 The Industry in Saudi Arabia… AL-ARFAJ (Khaled 

Abudullatif) 

 R 1420 Création d’une base de données 

bibliographiques et processus de 

négotiation de référence 

Bannouri , Rabii, Bouazza, 

Abdelmajid 

 R1424 Communication et société : pouvoir 

lire, éducation et développement 

culturel 

Ben Cheikh , Abdelkader 

 R 1419 Developpement of university 

libraries in Algeria 

Boumarafi , Behdja 
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 R 1532 Les Médias BALLE, Francis 

 R 1420 Création d’une base de données 

bibliographiques et processus de 

négociation de référence 

BANNOURI , Rabii, 

Bouazza, Abdelmajid 

 R 

1334(1-

2) 

Bibliographie nationale de Tunisie   

 R 1424 Communication et société : pouvoir 

lire, éducation et développement 

culurel 

Ben Cheikh, Abdelkader 

 R 1450 La Bibliologie scientifique . T1 le 

bilan de l’association internationale 

de bibliologie 

 

 R 1079 Culture et société BOUHDIBA 

(Abdelwahab) 

 R 1099 Comprendre la mondialisation : 

études sociologiques 

BOUKRAA (Ridha) 

 R 1419 Développement of university 

libraries in Algeria 

BOUMARAFI , Behdja 

 R998 La Presse Italienne en Tunisie : 

histoire et société(1838-1956) 

BRONDINO (Michelle) 

 R 1314 Histoire de l’écriture  CALVET (Louis-J.) 

 R 1612 De la culture tunisienne CHEMLI, Mongi 

 R 1264 Culture arabe et culture 

Européennes : … 

 

ISD, 1999 R 1660 Attitudes et représentations des 

usagers des bibliothèques publiques 

de tunisie 

Daouas , Raja Fenniche 

 R 1453 Méthodes empiriques de recherche 

en communication 

DEREZE , Gérard 

 R 1060 Papier Machine : le ruban de 

machine à écrire et autres réponses 

DERRIDA (Jacques) 

 R 1281 Valeur des valeurs ELMANDJRA (Mahdi) 

 R 1222 La Femme Tunisienne : acteur de 

développement régional 

 

 R 1281 Valeur des Valeurs ELMANDJARA (Mahdi) 

 R 1489 

 
Défi de l’écriture FASSI FIHRI (Driss) 

 R 1267 Télévisions arabes sur orbite : un 

système médiatique en mutation 

GUAAYBESS , Tourya 

 R 1421 Le Système documentaire arabe : 

contribution à l’indexation 

automatique 

HLAL , Yahya 
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 R 1448 La Méthodologie documentaire 

comme base d’un travail scientifique 

Joel-Jadot , Medzegue 

M’akue 

 R 1452 Les Pays en développement face à la 

société de l’information  

Kiyindou , Alain 

 R 1325 La presse française et le monde 

arabe-musulman en 1920 

KHADDAR ZANGAR , 

Salwa 

 R 1266 Malaise dans la mondialisation : 

entretien avec Philippe petit 

LAIDE (Zaki) 

 R 1266 Malaise dans la mondialisation : 

entretien … 

LAIDI , Zaki 

 R 1224 La Globalisation et les pays en 

développement : marginalisation et 

espoir 

LANDAN , Alice 

 R 1287 Les Origines sociales et culturelles 

du nationalisme marocain(1830-

1912) 

LAROUI (Abdallah) 

 R 1559 Bibliographie Ethno-sociologique de 

la unisie 

Louis, André 

 R1164 La Presse Littéraire en Tunisie MAAJED , Jaafer 

 R 1219 Réflexions sur le mouvement d’unité 

arabe et ses perspectives 

MAHSAS (Ahmed) 

 R 1078 La Méditerranée face à la 

mondialisation … 

EL-MALIKI (Habib) 

 R 1472 La Mondialisation étudiante : la 

maghreb entre Nord et Sud 

Mazzella , Sylvie 

 R 1243 Mondialisation, la grande rupture MICHAEL (Charles-A.) 

 R 1263 Dialogue de Sourds et 

communication langagière en 

Méditerranée 

MOATASSIME (Ahmed) 

 R 1540 Mondialisation : utopie, fatalité, 

alternatives ? 

sous la dir. De Anne-Marie 

Dillens 

 R 1525 La Citoyenneté Le PORT, Anicet 

 R 1318 Pratique du Journalisme SCHULTE (Henry H.) 

 R 1356 Hermès I : la communication SERRES (Michel) 

 R 1020 L’Enseignement supérieur en 

Tunisie : guide des formations 

 

 R 1319 Interagir et transmettre, informer et 

communiquer… 

 

 R 1081 Penser la société de l’information ._ 

Actes du colloque . Tunis , 2005 

 

 R 1261 Technologie de l’information et de la 

communication : discours, 

Institut de presse 
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représentation.. 

 R1397 Years of cultural output : 1889-2006  

 
 

 

 

 

 

 

 
 


