
 6102-6102إصدارات 
 

 

 عنوان الكتاب الغالف
الثمن في 

 تونس

الثمن في 

 الخارج

 

الشيخ عبد العزيز المهدوي و تراثه 

 الصوفي

 دراسة و تحقيق األستاذ هشام عبيد

 (العربيةب)

د 62  62 € 

 

ال منضغط   : تأمالت حول التعليم في 

 الهندسة المعمارية

إسماعيل دراسة و تحقيق األستاذة دّرة 

 الّدالجي

 (الفرنسيةب)

د 32  31 € 

 

 6102 - 0323عبد القادر المهيري 

 مؤلف جماعي تكريمي لروح الفقيد

 العربية والفرنسية( )باللّغتين:

- - 

 

رسائل في االعتدال : قراءات في 

 تجربة سمير التريكي

وقائع يوم دراسي بتنسيق األستاذين 

 فاتح بن عامر و منذر المطيبع

 (العربيةب)

 € 15 د  12.500

 

 

 االعتقاد

األستاذين رياض  إشرافبعمل جماعي 

 بن رجب و وحيد السعفي

 (الفرنسيةب)

 € 12 د  02



 

 6102 – 0363محمد اليعالوي  

عمل جماعي تكريما لروح الفقيد 

 األستاذ محمد اليعالوي

 )بالعربية و الفرنسية(

- - 

 

الفرنكوفونية الرواية الفرنسية و 

 : المعاصرة

 تجّدد األشكال و العالقات مع التاريخ

 )بالفرنسيّة(

 €61 د02

 

 العمارة الطينيّة
 5602فيفري  60 بتاريخفعاليّات ندوة 

 جيتنسيق مهدي محمود الداّل 

 )بالفرنسية و االنقليزيّة(

 €02 د06

 

 محاضرات بيت الحكمة

4102-4102 
 €61 د02

 

عقائد الكشف عن مناهج األدلّة في 

 الملّة للفيلسوف ابن رشد
 ترجمة: عبد المجيد الغنوشي

 تقديم: مقداد عرفة منسيّة

 €61 د01



 

 اآلخر في السينما 

 عمل جماعي بإشراف 

 خلود بن محمد غربي

 (بالعربية والفرنسية)

 €02 د01

 

 الوطن القبلي

 بين األزمات والتحّوالت

 عمل جماعي بإشراف

 منجي بورقو

 (والفرنسيةبالعربية )

 €02 د 03

 

 مائدة إفريقيّة

 دراسة في ألوان الطعام

 دراسة: سهام الدبّابي الميساوي

 )العربية(

 €61 د02

 

 محاضرات بيت الحكمة

4102-4102 

 الفرنسية(-)العربية

 €21 د62



 

 األعمال الشعريّة الكاملة
 أحمد اللّغماني

(0241-4102) 
 )العربية(

 €31 د22

 

 الطّالبيمحّمد 

(0240-4102) 

 )العربيّة والفرنسيّة(

- - 

 

 €2 د2 0الخطب المجمعيّة



 

 الدماغ والديانات

 رفيق بوخريص
 ضمن الفرنسّية بالّلغة المؤّلف قّدمها محاضرة

 7112 أفريل 11 يوم وذلك العلمّية، المجمع أنشطة
 ذياب أحمد الدكتور عّربها

 )العربية والفرنسية(

 €62 د62

 

أشكال  مواضيع، دراسات أدبية : 

 وشخصيات أدبية

 محمد رضا بوقّرة
  الفرنسية بالّلغة جزئين في المؤّلف صدر

 

 €31 د21

 

 رحلة اليوسي

 م(0220-0221ه/0010-0014)

 لمحّمد العيّاشي بن الحسن اليوسي

 تحقيق أحمد الباهي
 )العربية(

 €62 د61

 

 نزعة الجهاد: العنف وإهمال الشباب
 مشترك: نشر

 سيراس / الحكمة" "بيت التونسي المجمع 
 إسماعيل بن نادرة بإشراف:

 ،كاتي دوفيل أوليفيي جميعة، بن منية نصوص:
 ،مريم ناتاهي عقبة اسماعيل، بن نادرة، سعادة

 الساّلمي
 )الفرنسيّة(

 

 €02 د06



 


