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NOUVEAUTÉS / جديدنا

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

 Wassila Bourguiba - La main invisible Noureddine Dougui29,000

16,000توفيق بن بريكوهران

15,000اآمنة الرميليجمر.. و ماء

17,000ح�ضني الوادال رهبة من املا�ضي

20٫000ال�ضاذيل القليبيتون�س و عوامل القلق العربي

13٫000الطّيب �ضالحمو�ضم الهجرة اإلى ال�ضمال

11٫000االأزهر برنحومةاملخت�رص يف العربّية )اأدب قدمي(

12٫500االأزهر برنحومةم�ضالك املنهج يف العربّية )اأدب قدمي(

11٫900االأزهر برنحومةخمت�رصات العربّية وم�ضالكها

12,000حممود امل�ضعديال�ضّد

13,000حممود امل�ضعديحّدث اأبو هريرة 

16,000احلبيب ال�ضامليحفر دافئة

16,000عبد الواحد براهمحّب الزمن املجنون

13,000خالد الوغاليناملقامة الهمذانّية )اإ�ضكالّية املبدع(

18,000عبد الرزاق احليدريم�ضار توليد الداللة يف مدن امللح

مرياث الن�ضاء ووهم قطعّية الداللة
املنجي االأ�ضود/فريد بن بلقا�ضم /عبد 

البا�ضط القمودي - باإ�رصاف نائلة ال�ضّليني
18,000

20,000فريد بن بلقا�ضماالإ�ضالم ال�ضيا�ضي ومفهوم املخاطر

19,000املنوبي زّيودحماكمات الفكر واالإبداع

19,000ابت�ضام الو�ضالتيالهام�ضّية يف االأدب التون�ضي

J'y crois toujoursMustapha Kamel Nabli 26,000

 Quelques jours de la vie d'un couple Rabâa Ben Achour-Abdelkéfi20,000
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�صـل�صلة عـيـون الـمعـا�صرة
�أ�ّس�سها تـوفيـق بـكـار

الن�سخ املطلوبةال�سعرتقدمياملوؤلفالعنوان

15,000   حمّمد اآيت ميهوباآمنة الرميليجمر.. و ماء

17,000   حمّمد اخلبوح�ضني الوادال رهبة من املا�ضي

13٫000   توفيق بكارالطّيب �ضالحمو�ضم الهجرة اإلى ال�ضمال

16,000م�ضطفى الكياليناحلبيب ال�ضامليحفر دافئة

11,000توفيق بكاراحلبيب ال�ضامليجبل العنز

15,000�ضالح الدين ال�رصيفح�ضني الوادروائح املدينة 

12,000ح�ضني الوادروائح املدينة 2

17,000ح�ضني الوادالغربان

17,000�ضكري املبخوتح�ضني الواد�ضعادته... ال�ضّيد الوزير 

12,000توفيق بكارحممود امل�ضعديال�ضّد

13,000توفيق بكارحممود امل�ضعديحّدث اأبو هريرة

14,000الطيب �ضالحالب�ضري خريفالدقلة يف عراجينها 

12,000فوزي الزمريلالب�ضري خريفبرق الليل

12,000ريا�س مع�ضع�سحمام زنوبيا 2

11,000ح�ضني الواد توفيق بن بريك كوزكي

13,000حمدي احلمايديتوفيق بن بريكاالإخوة هملت

16,000   حمّمد اآيت ميهوبعبد الواحد براهمحّب الزمن املجنون

13,000ماجد �ضالح ال�ضامّرائيبدر �ضاكر ال�ضّيابخمتارات �ضعرّية

12,000حممود طر�ضونةعبد اجلبار الع�ّسوقائع املدينة الغريبة

12,000احمد الودريننورالدين العلويتفا�ضيل �ضغرية

8,500توفيق بكاراأميل حبيبياملت�ضائل

12,000توفيق بكاررجاء عاملخامت

12,000عبد املجيد ال�رصيف حممود طر�ضونةباب النور 

11,500عبد الفتاح براهم اآمنة الرميلي الباقي 

11,700الهادي التيمومي ملح قرطاج 

10,700عبد احلميد الراعي يف انتظار ال�ضاعة ال�ضفر 

8,200جمال اخلليفي ال�ضاذيل مبارك احلرقة

13,000في�ضل الدّراجيحيى امقا�ضم�ضاق الغراب، الهربة

8,200خليل قويعةحممد دمقاأحالم الرنج�س

7,400�ضالح الدين بوجاه�ضربي مو�ضىف�ضاد االأمكنة

13,000حممد القا�ضيح�ضن ن�رصدار البا�ضا

13,000الهادي خليليو�ضف البحريكيف كيف 
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8,200ب�ضري الو�ضالتياأبو بكر العياديالرجل العاري

17,000توفيق بكارم�ضطفى الفياليلمانعة

ROMANS FRANÇAIS / روايات بالفرن�صية

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

 Quelques jours de la vie d'un couple Rabâa Ben Achour-Abdelkéfi20,000

 Gandhi avait raison Rabâa Ben Achour-Abdelkéfi18,000

Bordj Louzir un temps à deux voixRabâa Ben Achour-Abdelkéfi15,000

 New York banlieue de Tunis Taoufik Ben Brik13,000

 La marmite d’Ayoub Med Ridha Ben Hamouda17,000

ZitoyenMed Ridha Ben Hamouda15,000

 Roman 2.0 Georges Olivier13,000

Le retour des assassinsAymen Hacen5,000

Mathilde.BNidhal Guiga5,000

Ce qu’Allah n’a pas ditMohamed Bouamoud10,000 

Un amour amerJaqueline Raoul Duval10,700

)زهرة ال�ضبار(
Fleur de cactus

علياء التابعي 
Traduit par D. Mokhtar

5,600

COLLECTION TEMOIGNAGES / صل�صلة �صهادات�
  

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

Habib Bourguiba le bon grain et l’ivraieBéji Caïd Essebsi30,000

En toute franchiseHédi Baccouche30,000

La révolution... et après ?Mansour Moalla15,000 

Témoignage pour l’histoireAhmed Mestiri23,000

Bourguiba et l’islam le politique et le 
religieuxLotfi Hajji 18,000

Moncef Mestiri Aux sources du destourSaïd Mestiri20,000

Mahmoud el Materi Pionnier de la Tunisie 
moderneAnissa El Materi Hached20,000

De l’Indépendance à la révolutionMansour Moalla29,000

Un premier ministre de Bourguiba 
témoigneMohamed Mzali23,000

20٫000ال�ضاذيل القليبيتون�س و عوامل القلق العربي

30,000الباجي قائد ال�ضب�ضياحلبيب بورقيبة املهم و االأهم 
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30,000  عبد ال�ضالم القالل  احللم واملنعرج اخلطاأ

25,000 �ضامل املن�ضوري  ر�ضالة االإحتاد العام التون�ضي لل�ضغل

12,500 من�ضور معّلى  الثورة... وما بعد 

12,000لطفي حجيبورقيبة واالإ�ضالم الزعامة واالإمامة 

15,000اأحمد بن �ضالح م�ضرية االنطالق 

14,800التليلي العجيلي�ضدى حركة اجلامعة االإ�ضالمية

12,000بوراوي الطرابل�ضين�ضاأة علم الفالحة العربي

�صـل�صـلة مـعـامل الــحداثـة
ي�سرف عليها عبـد �ملـجيد �لـ�سريف

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

14,000ن�رصين بوزازيمفهوم اجلرب بني الديني وال�ضيا�ضي

10,000حممد اإقبالجتديد التفكري الديني يف االإ�ضالم

8,900عبد املجيد ال�رصيفلبنات، يف املنهج و تطبيقه

11,000ر�ضيد بن زيناملفكرون اجلدد يف االإ�ضالم

12,000ناجية الورميي بوعجيلةزعامة املراأة يف االإ�ضالم املبّكر

5,400حممد نا�رص النفزاويحممد كرد علي

ETUDES LITTÉRAIRES / درا�صــات اأدبـيـة
 

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

13,000خالد الوغاليناملقامة الهمذانّية )اإ�ضكالّية املبدع(

19,000ابت�ضام الو�ضالتيالهام�ضّية يف االأدب التون�ضي

18,000عبد الرزاق احليدريم�ضار توليد الداللة يف مدن امللح

14,000توفيق بكار�ضعريات عربية اجلزء االأول

9,000توفيق بكار�ضعريات عربية اجلزء الثاين

19٫000توفيق بكارمقدمات توفيق بكار

7,500توفيق بكارق�ض�ضيات عربية

12,000حمّمد الهادي الطرابل�ضي حتاليل اأ�ضلوبية

9,000ال�ضادق ق�ضومةطرائق حتليل الق�ضة 1

14,000ال�ضادق ق�ضومةطرائق حتليل الق�ضة 2

12,500ال�ضادق ق�ضومةباطن ال�ضخ�ضية الق�ض�ضية
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5,200عبد الفتاح اإبراهيممدخل يف ال�ضوتيات

13,000�ضالح الدين بوجاهيف االألفة واالختالف

En arpentant les territoires de 
Salah GarmadiAfifa Marzouki12,500

Histoire individuelle et histoire 
collectiveAfifa Marzouki15,000

La littérature tunisienne de langue 
française
Voix anciennes et nouvelles voies

Afifa Marzouki12,000

 Ecrivains de TunisieTaoufik Baccar & Salah 
Garmadi19,000

L’espace dans l’œuvre de Rachid 
Boujedra
Epuisement, débordement

Sonia Ziltini-Fitouri12,000

Le travail de parenthèseRym Abdelhak11,000

Un poète près de la merM.Delfiol / M.Khemiri12,000

Appropriation culturelleRabaa Ben Achour14,000

Propos sur la littératureJean Fontaine4,800

Le poète que je cherche à lireJalel El Gharbi9,000

Le roman tunisien de langue 
françaiseJean Fontaine8,000

Le sacré et le profaneSonia Ziltini-Fitouri16,000

L’atlas linguistiqueS.Mejri / T.Baccouch9,200

Le cours BaudelaireJalel Gharbi12,000

CIVILISATION & ISLAM / درا�صات ح�صارية واإ�صالمّية

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

مرياث الن�ضاء ووهم قطعّية الداللة
املنجي االأ�ضود/فريد بن بلقا�ضم /عبد البا�ضط 

القمودي - باإ�رصاف نائلة ال�ضّليني
18,000

20,000فريد بن بلقا�ضماالإ�ضالم ال�ضيا�ضي ومفهوم املخاطر

19,000املنوبي زّيودحماكمات الفكر واالإبداع

8,500عبد الوهاب بوحديبةاالإن�ضان يف االإ�ضالم

15,000 ر�ضا خالد نحو اأفق اإ�ضالمي جديد

19,000 ر�ضا خالداالإ�ضالم بني الراأ�ضمالية واالإ�ضرتاكية
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29,000حممد الطاهر بن عا�ضور�ضفاء القلب اجلريح ب�رصح بردة املديح

L’Islam : ouverture et 
dépassements Abdelwahab Bouhdiba15,000

La culture du parfum en Islam Abdelwahab Bouhdiba25,000

Entretiens au bord de la merAbdelwahab Bouhdiba
Conduits Par Lydia Tarantini15,000 

L’islam entre le message et l’histoireAbdelmajid Charfi16,000

Révolution, modernité et islam Abdelmajid Charfi 18,000 

Traduire la langue traduire la 
cultureS.Mejri / T.Baccouche14,000

L’égalité entre homme et femmeA.Mezghani / K.Meziou10,700

Lieux et non lieu de l’identitéAli Mezghani16,000

LIVRES D’HISTOIRE / كتب تاريخ

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

Wassila Bourguiba - La main invisibleNoureddine Dougui29,000

His.géné.tunisie.T1.l’AntiquitéCollectif35,000

His.géné.tunisie.T2.Le Moyen-AgeCollectif35,000

His.géné.tunisie.T3.Les Temps 
ModernesCollectif35,000

Le complot barraket essahelSami Kourda19,000

La Dernière Escale Anastasia Manstein-Chirinsky16,000

14٫000ح�ضن ح�ضني عبد الوهابخال�ضة تاريخ تون�س

17,000 حمجوب ال�ضمرياين  العلم التون�ضي )التاريخ - الداللة - اال�ضتعمال(

DROIT ET ECONOMIE / درا�صـات قـانـونـية واإقت�صادّية

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

J'y crois toujoursMustapha Kamel Nabli 26,000

Tunisie : La Démocratie en quête 
d’EtatMahmoud Ben Romdhane28,000

19,000 حمّمد ال�رصيف- علي املزغّني- مالك الغزواين اأحكام احلقوق

Enseignement Supérieur en TunisieRiadh Zghal17,000
Les réformes économiques en TunisieRiadh Ben Jelili18,000
Introduction à l’étude du droit Mohamed Charfi25,000
Droit du travail en TunisieFarouk Mechri15,000
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PHILOSOPHIE / فـلـ�صـفـة

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

9,000جالل الدين �ضعيدالرغبة واالأخالق يف فل�ضفة �ضبينوزا

19,000جالل الدين �ضعيدمعجم امل�ضطلحات وال�ضواهد الفل�ضفية

5,600ترجمة جمموعة اأ�ضاتذةجدل يف االأخالق

5,200فتحي اأنقروهو�رصل وا�ضتئناف امليتافيزيقا

 THÉÂTRE-CINEMA-ART / م�صرح-�صـينما-فن

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

 Théatre dans le monde arabe  Rolf C.Hemke13,500

11,000م�ضطفى الفار�ضي و التيجاين زليلةاالأعمال امل�رصحية الكاملة مل�ضطفى الفار�ضي

25,000 �ضمري العيادياالأعمال امل�رصحية الكاملة ل�ضمري العيادي

14,000ح�ضن الزمريلاالأعمال امل�رصحية الكاملة ح�ضن الزمريل

14,000توفيق عا�ضور/ عزالدين القروا�ضياالأعمال امل�رصحية الكاملة 

8,000جمموعة من امل�رصحينيرواد التاأليف امل�رصحي يف تون�س

10,000جليلة بكارجنون

Le texte didascaliqueCollectif18,000

BEAUX LIVRES / كـتـب فـنيـة
 

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

Noùl Sonia Kallel45,000

Ana/chroniquesAïcha Filali 50,000

Abdelaziz Ben RaïsKhaled Lasram48,000

Tunis naguère et aujourd’huiZoubeir Turki29,200

ŒUVRES COMPLÈTES / الأعـمـال الـكـامـلة

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

15,000جمع وحتقيق توفيق بكاراالأعمال الكاملة للدوعاجي ) امل�رصح اجلزء االأول(

15,000جمع وحتقيق توفيق بكاراالأعمال الكاملة للدوعاجي ) امل�رصح اجلزء الثاين(

15,000جمع وحتقيق توفيق بكاراالأعمال الكاملة للدوعاجي )ق�ض�س اجلزء االول(

68,000جمع وحتقيق فوزي الزمريلاالأعمال الكاملة )ب�ضري خريف(

50,000جمع وحتقيق حممود طر�ضونةاالأعمال الكاملة )حممود امل�ضعدي(
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HORS COLLECTIONS / خـارج ال�صـال�صل

الن�سخ املطلوبةال�سعراملوؤلفالعنوان

15,000خيام الرتكي تون�س امل�ضتقبل 

9,500حممود امل�ضتريياأفغان�ضتان

7,000)ترجمة جمد م�ضتورة( Jean Dujardinال�ضاأن العاّم هو الّلي يلّمنا

5,500علي الّدوعاجيجولة بني حانات البحر املتو�ضط

7,000مرمي البو�ضامليم�ضودة حياة

9,800قو�ضتاف فلوبار )ترجمة الطيب الرتيكي(�ضالمبو

5,400مي�ضال تورنييجمعة اأو حياة الفطرة

9,700)ترجمة �ضالح الدين بوجاه( Mustapha Tliliظهرية يف ال�ضحراء

Demain la Tunisie Khayem Turki 15,000

Le medecin dans la citéSaïd Mestiri12,000

Jules verne l’AfriqueIssam Marzouki / J.P.Picot11,500

Au origines du commerce françaisMongi Smida13,000

Le testament de GabèsJean Pierre Picot9,000

Communication et familleNoureddine Kridis11,500

PARASCOLAIRES / كـتب مـطابـقة للـربامج الر�صمية

الن�سخ املطلوبةال�سعرمراجعةاملوؤلفالعنوان

9,800عبد املجيد املخلويف/توفيق الدريديم�ضالك املنهج يف التاريخ واجلغرافيا

9,000عبد الوهاب الرباهميالب�ضري املاجريم�ضالك املنهج يف الفل�ضفة

7,500عبد الوهاب الرباهميالب�ضري املاجرياملخت�رص يف الفل�ضفة

5,000الب�ضري املاجريتفا�ضيل الكبار

4,800حممد البا�ضا»حدث اأبو هريرة« من احلديث اإلى الكتابة

4,200ح�ضني الوادمدخل اإلى �ضعر املتنبي

8,500االأزهر برنحومةاملخت�رص يف العربية )اأدب حديث(

9,500االأزهر برنحومةم�ضالك املنهج يف العربية )اأدب حديث(

11٫000االأزهر برنحومةاملخت�رص يف العربّية )اأدب قدمي(

12٫500االأزهر برنحومةم�ضالك املنهج يف العربّية )اأدب قدمي(

11٫900االأزهر برنحومةخمت�رصات العربّية وم�ضالكها


