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 جناح الجزائر

 
   البيع باإلهداء   جناح اجلزائر

 
 الكاتب  عنوان الكتاب / الكتب    اجلناح   التوقيت الخاسيخ

  

 

   

 الجمعت

 ًناًش 62 

الافخخاح الشظمي  03.41 – 03.41

 للمعشض

  

     

 العبت

 ًناًش 62 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

بائعت اللماػ )مجموعت  -الصمود )سواًت(  

 داس الهذى   –كصصيت( 

 ظعيذ هاؼمي

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –العالمت الؽيخ عمش أبو حفص الضموسي )آجاس 

 الهذىداس  –بيبليغشافيا( 

 آًت حمو بللاظم 

 La femme Arabe au Maghreb et au Machrek وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

(ENAG) 

صوهيا سمضي 

 أبادًش

        

 ألاحذ

 ًناًش 63 

النلابت الوطنيت   03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

  

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

بائعت اللماػ )مجموعت  -الصمود )سواًت(  

 داس الهذى   –كصصيت( 

 ظعيذ هاؼمي

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –العالمت الؽيخ عمش أبو حفص الضموسي )آجاس 

 داس الهذى –بيبليغشافيا( 

 آًت حمو بللاظم

 La femme Arabe au Maghreb et au Machrek وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

(ENAG) 

صوهيا سمضي 

 أبادًش
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 الكاتب  عنوان الكتاب / الكتب    اجلناح   التوقيت الخاسيخ

 ؤلاجنين

 ًناًش 64 

النلابت الوطنيت   03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

 –موظوعت خشيذة اللصش وجشيذة العصش )جشاث 

 داس مذاد –جحليم( 

 مبرون اإلاناعي 

 La femme Arabe au Maghreb et au Machrek وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

(ENAG) 

سمضي صوهيا 

 أبادًش

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –العالمت الؽيخ عمش أبو حفص الضموسي )آجاس 

 داس الهذى –بيبليغشافيا( 

 آًت حمو بللاظم

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

بائعت اللماػ )مجموعت  -الصمود )سواًت(  

 داس الهذى   –كصصيت( 

 ظعيذ هاؼمي

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 ظميحت أًوب داس الحىمت –رهشياحي )مزهشاث ( 

جميع اإلاؤلفاث )اإلاؤظعت الوطنيت للفنون  وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

 اإلاطبعيت(

 واظيني لعشج

 الثالجاء

 ًناًش 41 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

 جمال فوغالي   داس بهاد الذًن –ؼعش(  –ألاعمال الغير واملت )سواًت  

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –موظوعت خشيذة اللصش وجشيذة العصش )جشاث 

 داس مذاد –جحليم( 

 مبرون اإلاناعي

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

بائعت اللماػ )مجموعت  -الصمود )سواًت(  

 داس الهذى   –كصصيت( 

 ظعيذ هاؼمي

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –العالمت الؽيخ عمش أبو حفص الضموسي )آجاس 

 داس الهذى –بيبليغشافيا( 

 آًت حمو بللاظم

 La femme Arabe au Maghreb et au Machrek وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

(ENAG) 

صوهيا سمضي 

 أبادًش

جميع اإلاؤلفاث )اإلاؤظعت الوطنيت للفنون  وصاسة الثلافت 03.41 – 02.11 

 اإلاطبعيت(

 واظيني لعشج

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 ظميحت أًوب داس الحىمت –رهشياحي )مزهشاث ( 
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 الكاتب  عنوان الكتاب / الكتب    اجلناح   التوقيت الخاسيخ

 ألاسبعاء

 ًناًش 40 

الوطنيت اإلانظمت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

( 6102جائضة علي معاش ي  –سحلت الؽفاء ) سواًت 

 داس الىخاب العشبي –صاسة الحب )سواًت( 

 دمحم بن صخشوفت 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –موظوعت خشيذة اللصش وجشيذة العصش )جشاث 

 داس مذاد –جحليم( 

 مبرون اإلاناعي

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 جمال فوغالي داس بهاد الذًن –ؼعش(  –ألاعمال الغير واملت )سواًت 

 ًضيذ الذًب La Brume et le Brouillard ( T1etT 2 ) - ENAG وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

 الخميغ

 فبراًش 0 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

( 6102جائضة علي معاش ي  –سحلت الؽفاء ) سواًت   

 داس الىخاب العشبي –صاسة الحب )سواًت( 

 دمحم بن صخشوفت   

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 جمال فوغالي  داس بهاد الذًن –ؼعش(  –ألاعمال الغير واملت )سواًت 

 03.41 – 03.41 

  

اإلانظمت الوطنيت 

 الىخبلناؼشي 

 –البنت التي حغخال الحياًاث )مجموعت كصصيت( 

 داس ميم

 دمحم عالم 

 الجمعت

 فبراًش 6 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

عبذ الىشيم  منؽوساث العائحي –أخي اإلاذسط )دساظت( 

 كشيص ي

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 –)مجموعت كصصيت( البنت التي حغخال الحياًاث 

 داس ميم

 دمحم عالم

جميع اإلاؤلفاث )اإلاؤظعت الوطنيت للفنون  وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

 اإلاطبعيت(

 واظيني لعشج

  العبت

 فبراًش 4

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

الجضائش التي بئميانها أن جللع ، أمت في اإلافترق ،  

ؤلاراعت هما سأًتها وهما أساها ، العشبيت في الجضائش من 

 -ظياظت (  –إعالم  –الحظش إلى الحجش )دساظاث 

 منؽوساث العائحي

 خليفت بن كاسة 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

عبذ الىشيم  العائحيمنؽوساث  –أخي اإلاذسط )دساظت( 

 كشيص ي

 ًضيذ الذًب La Brume et le Brouillard ( T1etT 2 ) - ENAG وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 
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 الكاتب  عنوان الكتاب / الكتب    اجلناح   التوقيت الخاسيخ

 ألاحذ

 فبراًش 3 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

الجضائش التي بئميانها أن جللع ، أمت في اإلافترق ،   

ؤلاراعت هما سأًتها وهما أساها ، العشبيت في الجضائش من 

 -ظياظت (  –إعالم  –الحظش إلى الحجش )دساظاث 

 منؽوساث العائحي

 خليفت بن كاسة 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 صالح ؼىيرو اللبيتداس  –موعذ في اللذط )سواًت( 

 ًضيذ الذًب La Brume et le Brouillard ( T1etT 2 ) – ENAG وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

 ؤلاجنين

 فبراًش 5 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

 صالح ؼىيرو  داس اللبيت –موعذ في اللذط )سواًت(   

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 الىخبلناؼشي 

دوائش ؤلاخخالف )دساظاث هلذًت(  –النظشيت ألادبيت 

 ميم للنؽش –

مصطفى بيومي 

 عبذ العالم

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

مواكف وأحاظيغ )مجموعت ؼعشيت( ، أكوال 

وأكوال )دساظت( ، وسكلت املجاهذة )دساظت جاسيخيت( 

 داس جين وصيخون  –

 ظليمان حىوم

 ًضيذ الذًب La Brume et le Brouillard ( T1etT 2 ) - ENAG وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

 الثالجاء

 فبراًش 2 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

 صالح ؼىيرو   داس اللبيت –موعذ في اللذط )سواًت(   

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

)دساظاث هلذًت(  الاخخالف دوائش  –النظشيت ألادبيت 

 ميم للنؽش –

مصطفى بيومي 

 عبذ العالم

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

مواكف وأحاظيغ )مجموعت ؼعشيت( ، أكوال 

وأكوال )دساظت( ، وسكلت املجاهذة )دساظت جاسيخيت( 

 داس جين وصيخون  –

 ظليمان حىوم

 Arabesques (Essai) – Iski (roman en وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

Tamazight) - ENAG 

 أحمذ بن ظعادة

  

 

   



 

 

 
120 

 جناح الجزائر

 الكاتب  عنوان الكتاب / الكتب    اجلناح   التوقيت الخاسيخ

 ألاسبعاء

 فبراًش 2 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

جحيم خلف العخاس ، إهناصيا الىوهب ألاظود،  

 داس أطفالنا –الفاسط املجهول، اللص )سواًاث( 

دمحم عبذ  

 الحفيظ

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 صالح ؼىيرو داس اللبيت –موعذ في اللذط )سواًت( 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

عبذ الشحمان  داس الفىش العشبي –العجائبي ومعألت آلاخش )دساظت( 

 وغليس ي

 Arabesques (Essai) – Iski (roman en وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

Tamazight) - ENAG 

 أحمذ بن ظعادة

 الخميغ

 فبراًش  3 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

جحيم خلف العخاس ، إهناصيا الىوهب ألاظود،  

 داس أطفالنا –الفاسط املجهول، اللص )سواًاث( 

دمحم عبذ   

 الحفيظ

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 صالح ؼىيرو داس اللبيت –موعذ في اللذط )سواًت( 

 Arabesques (Essai) – Iski (roman en وصاسة الثلافت 03.41 – 03.41 

Tamazight) - ENAG 

 أحمذ بن ظعادة

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

عبذ الشحمان  الفىش العشبيداس  –العجائبي ومعألت آلاخش )دساظت( 

 وغليس ي

 الجمعت

 فبراًش 4 

اإلانظمت الوطنيت  03.41 – 03.41

 لناؼشي الىخب

جحيم خلف العخاس ، إهناصيا الىوهب ألاظود، 

 داس أطفالنا –الفاسط املجهول، اللص )سواًاث( 

 دمحم عبذ الحفيظ

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

 صالح ؼىيرو داس اللبيت –)سواًت( موعذ في اللذط 

النلابت الوطنيت  03.41 – 03.41 

 لناؼشي الىخب

عبذ الشحمان  داس الفىش العشبي –العجائبي ومعألت آلاخش )دساظت( 

 وغليس ي
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