
 ** أحدث إصدارات  "بيت الحكمة" **
 

 

 

 سنة الّصدور الثمن في الخارج الثمن في تونس عنوان الكتاب العدد

1 
 مفهوم اإللتزام

 عمل جماعي بإشراف األستاذة مليكة ولباني

 ) الفرنسية (

د00599  21 € 2015 

2 

 نظرية التطعيم اإليقاعي في الفصحى

 أعده د. البشير بن سالمة

 األستاذ عبد الرحمان أيوبترجمة 

 ) العربية/الفرنسية(

د210599  25 € 2015 

3 

العلوم و التكنولوجيا في إصالح المنظومات 

 التربوية : أيٌة تجديدات لمواجهة تحٌديات الغد؟

 عمل جماعي بإشراف األستاذة سعاد شوك كمون

 ) الفرنسية (

د 21  12  € 2015 

4 
 الدرس المقارني و تحاور اآلداب

 جماعي تحت إشراف األستاذ محمود طرشونة عمل

 ) العربية(

د 19  15 € 2015 

5 
 الدرس المقارني و تحاور اآلداب

 عمل جماعي تحت إشراف األستاذ محمود طرشونة

 (االنقليزية / االيطالية/ الفرنسية)

د 21  19€ 2015 

6 

التقدم و التطبيقات  قيس المخاطر الهيدرولوجية :

 العلمية في مجال المياه

 عمل جماعي تحت إشراف األستاذ مصطفى بسباس

 (الفرنسية)

د 21  21 € 2015 

7 
 الشيخ عبد العزيز المهدوي و تراثه الصوفيّ 

 دراسة و تحقيق: هشام عبيد

 ))العربيّة

 1921 €25 د 23

8 
 ال منضغط

 دّرة إسماعيل الدالّجي
 )الفرنسيّة(

 1921 €39 د 34

9 
 1921 – 2043عبد القادر المهيري 

 )مؤلف جماعي تكريمي لروح الفقيد(
- - 1921 

10 

 رسائل في االعتدال

 وقائع يوم دراسي جمعها و نّسقها األستاذان 

 ر المطيبعفاتح بن عامر و منذ

 )العربيّة(

 1921 € 25 د210599



11 

 اإلعتقاد

 عمل جماعي تحت إشراف 

 السعفي رياض بن رجب و وحيد 

 )الفرنسيّة(

 1921 €   21 د  13

12 

 محمد اليعالوي 

2010 – 1925 

 )مؤلف جماعي تكريمي لروح الفقيد(
 )بالعربية و الفرنسية(

- - 1921 

13 

 :و الفرنكوفونية المعاصرة الرواية الفرنسيّة
 تجدد األشكال و العالقات مع التاريخ

 يحيىفعاليّات ندوة دوليّة بإشراف آمنة بالحاج 

 )بالفرنسية(

 2016 € 19 د25

14 

 العمارة الطينيّة
 1925فيفري  91 بتاريخفعاليّات ندوة 

 تنسيق مهدي محمود الداّلجي

 )بالفرنسية و االنقليزيّة(

 1921 €25 د21

25 
 محاضرات بيت الحكمة 

1923 - 1925 
 1921 € 19 د 25

16 

الكشف عن مناهج األدلّة في عقائد الملّة للفيلسوف 

 ابن رشد
 ترجمة: عبد المجيد الغنوشي

 تقديم: مقداد عرفة منسيّة

 )بالفرنسية(

 1921 € 19 د17

21 

 اآلخر في السينما

 إشرافبعمل جماعي 

 خلود بن محمد غربي

 )بالعربية والفرنسية(

 1921 €25 د29

18 

 الوطن القبلي

 التبين األزمات والتحوّ 

 عمل جماعي بإشراف

 منجي بورقو

 والفرنسية()بالعربية 

 

 1921 €21 د 23

19 

 ةمائدة إفريقيّ 

 دراسة في ألوان الطعام

 سهام الدبّابي الميساويدراسة :

 )العربية(

 1921 €19 د21



20 
 محاضرات بيت الحكمة 

1925-1921 

 فرنسية(-)عربية

 1921 €49 د15

21 

 األعمال الشعريّة الكاملة

 أحمد اللّغماني
(2014-1925) 

 )العربية(

 1921 €39 د45

22 
 محّمد الطّالبي

2012-1921 
 )العربية والفرنسيّة(

- - 1921 

 1921 €1 د5 2الخطب المجمعيّة 23

13 

 الدماغ والديانات

 رفيق بوخريص

ضمن أنشطة  باللّغة الفرنسيّة محاضرة قّدمها المؤلّف

 1921أفريل  22المجمع العلميّة، وذلك يوم 
 عّربها الدكتور أحمد ذياب

 والفرنسية()العربية 

 €15 د15
1921 

 

15 
 أشكال وشخصيات أدبية ،مباحثدراسات أدبية : 

 محمد رضا بوقّرة

 (جزئين باللّغة الفرنسيّة)

 1921 €39 د41

26 

 رحلة اليوسي
 م(2102-2109ه/2292-2291)

 لمحّمد العيّاشي بن الحسن اليوسي

 تحقيق أحمد الباهي

 )العربية(

 1921 €15 د20

11 

 والعنف  الشباب المخذولالجهاد:  غواية
 نشر مشترك:

 المجمع التونسي "بيت الحكمة" / سيراس 

 مؤلّف جماعي

 إسماعيلبإشراف: نادرة بن 

نصوص: منية بن جميعة، أوليفيي دوفيل ،كاتي سعادة ،نادرة بن 

 اسماعيل، عقبة ناتاهي ،مريم السالّمي

 )الفرنسيّة(

 

 1921 €25 د21

 


