
 QRمطبوعات العلمية  بتقنية قائمة ال

 CODE QR SCAN ME الشفرة المؤلف العنوان الرقم

محاضرات في التدقيق  1

المحاسبي : مطبوعة 

مقدمة لطلبة الليسانس في 

تخصصات مالية 

ومحاسبة، محاسبة، مالية 

 .المؤسسة

عمر علي، عبد 

 الصمد
1-657-

665/1 

 

محاضرات في اإلقتصاد  2

مطبوعة  : - 1-الكلي 

موجهة لطلبة ليسانس في 

تخصص سنة ثانية علوم 

إقتصادية: محاضرات 

 وتمارين محلولة

 يحياوي، لياس
1-330-

287.1/1 

 

محاضرات في اإلقتصاد  3

: مطبوعة  - 1-الكلي 

مقدمة لطلبة الليسانس في 

ميدان العلوم 

 ...اإلقتصادية

 نعيمة، شالبي
1-330-

263/1 

 

محاضرات في إقتصاد  4

دي و أسواق رأس المال نق

: مطبوعة مقدمة لطلبة 

اللسانس و الماستر في 

تخصصات السنة الثانية 

)علوم إقتصادية ، علوم 

تجارية، علوم التسيير(، 

السنة الثانية ماستر علوم 

 (التسيير )إدارة مالية

 بن قيدة، مروان
1-332-

876/1 

 

محاضرات في اإلقتصاد  5

مطبوعة مقدمة  : النقدي

الليسانس و الماستر لطلبة 

في تخصص اإلقتصاد 

 النقدي و البنكي

 غزازي، عماد
1-332-

875/1 

 

محاضرات في المحاسبة  6

المالية وفق النظام 

 (SCF) المحاسبي المالي

دروس و تطبيقات : 

مطبوعة مقدمة لطلبة 

 السنة األولى جذع مشترك

"LMD" 

يوسف 

 السعيدي، أحمد
1-657-

813/1 
 



دة محاضرات في ما 7

اإلقتصاد الجزئي : 

مطبوعة مقدمة لطلبة 

-السنة أولى جذع مشترك

العلوم اإلقتصادية و 

 -التسيير و العلوم التجارية

 طهراوي، حياة
1-330-

125/1 
 

محاضرات في مادة  8

إقتصاد و إدارة المعرفة : 

مطبوعة مقدمة لطلبة 

الليسانس و الماستر في 

تخصصات إدارة و تسيير 

 األعمال المؤسسة و إدارة

 بوسهوة ، نذير
1-658-

1230/1 
 

محاضرات في اإلحصاء  9

الرياضي : مطبوعة 

مقدمة لطلبة الليسانس 

علوم إقتصادية ، 

تخصص إقتصاد كمي 

ميدان: علوم إقتصادية 

وعلوم تجارية و علوم 

 تسيير

 معوشي، عيماد
1-519-

215/1 
 

دروس في تقييم المشاريع  11

: مطبوعة محاضرات 

لبة اليسانس و موجهة لط

الماستر علوم إقتصادية و 

 تجارية وعلوم التسيير

سالمة، جمال 

 الدين
1-657-

815/1 

 

محاضرات في إدارة  11

المحافظ اإلستثمارية : 

مطبوعة مقدمة لطلبة 

 LMD األولى ماستر

 تخصص: علوم مالية

بن عيشوش، 

 محمد
1-332-

877/1 
 

محاضرات في مقياس  12

مدخل اإلقتصاد : 

وعة مقدمة لطلبة مطب

األولى ليسانس جذع 

مشترك ل.م.د في العلوم 

اإلقتصادية والعلوم 

 التجارية وعلوم التسيير

كروش، نور 

 الدين
1-330-

372/1 
 

محاضرات في اإلحصاء  13

الوصفي : مطبوعة مقدمة 

لطلبة السنة األولى 

ليسانس ميدان علوم 

 ادمعوشي، عيم
1-519-

133/1 
 



إقتصادية وعلوم تجارية 

 وعلوم التسيير

مطبوعة دروس في  14

اإلحصاء الوصفي : 

مطبوعة مقدمة لطلبة 

السنة األولى : ل.م.د جذع 

 مشترك

 فالق، علي
1-519-

94/1 
 

محاضرات في مادة  17

محاسبة البنوك : مطبوعة 

مقدمة لطلبة اليسانس في 

تخصص إقتصاد نقدي 

 وبنكي

 داود، خيرة
1-657-

314/1 
 

ادة تأمين محاضرات في م 19

وإدارة المخاطر 

المصرفية : مطبوعة 

مقدمة لطلبة السنة األولى 

ماستر تخصص مالية 

 وبنوك

 حميدي، كلثوم
1-332-

292/1 
 

محاضرات في منهجية  23

البحث العلمي : مطبوعة 

مقدمة لطلبة السنة األولى 

ماستر علوم تجارية 

تخصص: تسويق 

 الخدمات

سالم، عبد 

 الرزاق

1-

001.4-

147/1 
 

محاضرات في التمويل  24

الدولي : مطبوعة مقدمة 

لطلبة السنة األولى ماستر 

في تخصصي: مالية 

وبنوك، إقتصاد نقدي 

 وبنكي

موزاوي، 

 عائشة
1-332-

401/1 
 

محاضرات في مقياس  25

المالية العامة : مطبوعة 

مقدمة لطلبة السنة الثانية 

ليسانس شعبة: علوم 

التسيير والعلوم 

والعلوم  اإلقتصادية

 التجارية

جبارة، بن 

 ناصر
1-336-

146/1 
 

محاضرات في نظم  26

المعلومات اإلدارية : 

مطبوعة مقدمة لطلبة 

الماستر في تخصص 

 يرقي، كريم
1-658-

1431/1 
 



 العلوم المالية

محاضرات في مدخل  27

إلدارة األعمال : مطبوعة 

مقدمة لطلبة السنة األولى 

 ليسانس

 حيولة، إيمان
1-658-

963/1 
 

محاضرات في المحافظ  28

اإلستثمارية )المطبوعة 

الثانية( : مطبوعة مقدمة 

لطلبة السنة الثالثة علوم 

 إقتصادية

سعيدي، فاطمة 

 الزهراء
1-332-

221/1 

 

محاضرات في نظام  29

المعلومات المحاسبي : 

مطبوعة مقدمة لطلبة 

السنة الثالثة ليسانس 

 تخصص محاسبة و مالية

 ليمامي، ع
1-657-

393/1 
 

:  1اإلقتصاد الجزئي  31

محاضرات مدعمة بأسئلة 

وتمارين تطبيقية محلولة : 

مطبوعة موجهة لطلبة 

السنة األولى جذع مشترك 

في ميدان العلوم 

اإلقتصادية والعلوم 

 التجارية وعلوم التسيير

 شراطي، نسيمة
1-330-

361.1/1 
 

محاضرات في المالية  31

وجهة العامة : مطبوعة م

لطلبة السنة األولى 

ليسانس في ميدان العلوم 

اإلقتصادية و العلوم 

 التجارية و علوم التسيير

 سالمي، رشيد
1-336-

149/1 
 

محاضرات في مادة إدارة  32

األزمات : مطبوعة مقدمة 

لطلبة السنة الثالثة ليسانس 

 تخصص إدارة األعمال

 العيداني، حبيبة
1-658-

2641/1 
 

ي تسيير محاضرات ف 33

المحافظ االمالية : 

مطبوعة مقدمة لطلبة 

السنة الثانية ماستر علوم 

إقتصادية تخصص 

 إقتصاد نقدي و بنكي

سعيدي، فاطمة 

 الزهراء
1-332-

891/1 
 



محاضرات و تمارين  34

محلولة في المحاسبة 

المالية : مطبوعة موجهة 

لطلبة السنة األولى في 

ميدان العلوم اإلقتصادية و 

 ية و علوم التسييرالتجار

يوسفي، 

 عاشور
1-657-

819/1 
 

محاضرات في إدارة  35

مطبوعة  : المشاريع

مقدمة لطلبة الليسانس 

 تخصص إدارة أعمال

 زعاف، نصيرة
1-658-

2638/1 
 

محاضرات في مادة  36

اإلدارة اإلستراتيجية : 

مطبوعة مقدمة لطلبة 

 السنة الثالثة إدارة أعمال

 يحياوي، فاطمة
1-658-

2637/1 
 

محاضرات في التسويق  37

اإللكتروني : مطبوعة 

مقدمة لطلبة الليسانس 

السنة الثالثة تخصص 

 تسويق

ياليشاني، 

 وهيبة
1-658-

2636/1 
 

محاضرات في اإلقتصاد  38

: مدعمة بأسئلة 1الجزئي

و تمارين تطبيقية محلولة 

: مطبوعة مقدمة لطلبة 

السنة األولى جذع مشترك 

ة و علوم علوم إقتصادي

  تجارية و علوم التسيير

صحراوي، 

 جميلة
1-330-

741/1 
 

محاضرات في تسويق  39

الخدمات : مطبوعة مقدمة 

لطلبة الليسانس السنة 

الثالثة في تخصص 

 تسويق

 قندوز، أمينة
1-658-

2639/1 

 

 

محاضرات في منهجية  41

مطبوعة  : البحث العلمي

موجهة لطلبة الليسانس و 

دان العلوم الماستر في مي

اإلقتصادية و العلوم 

  التجارية و علوم التسيير

عطاري، 

 إبراهيم

1-

001.4-

148/1 
 

محاضرات في مادة  42

 1يات لبحوث العم

)الطرق الكمية المساعدة 

في إتخاذ القرار( : 

شرشالي،  ولد

 سمية
1-658-

2640/1 
 



مطبوعة مقدمة لطلبة 

السنة الثالثة إقتصاد كمي، 

طلبة السنة األولى ماستر 

مالية المؤسسة العلوم 

 اإلقتصادية

محاضرات في مادة  43

مطبوعة  : األسواق المالية

مقدمة لطلبة السنة الثالثة 

 نقدي وبنكي تخصص

قاسم، شاوش 

 لمياء
1-332-

892/1 
 

محاضرات في مدخل إلى  44

إدارة األعمال : مطبوعة 

موجهة لطلبة السنة 

األولى جذع مشترك علوم 

 إقتصادية وعلوم التسيير

 سرار، عمر
1-658-

2642/1 
 

محاضرات في المحاسبة  45

المالية وفق النظام المالي 

 : (SCF) و المحاسبي

جهة لطلبة مطبوعة مو

السنة أولى جذع مشترك 

في العلوم اإلقتصادية و 

 التسيير و العلوم التجارية

 مزيود، إبراهيم
1-657-

836/1 
 

محاضرات في المحاسبة  46

المعمقة مع أمثلة تطبيقية : 

مطبوعة موجهة لطلبة 

السنة الثالثة علوم تسيير 

  تخصص إدارة مالية

 مزيود، إبراهيم
1-657-

837/1 
 

حاضرات في ندوة في م 47

التخصص : مطبوعة 

موجهة لطلبة السنة الثالثة 

 إدارة أعمال

 سرار، عمر
1-658-

2673/1 
 

محاضرات في اإلحصاء  48

الوصفي : مطبوعة 

موجهة لطلبة السنة 

األولى ل.م.د لميدان 

العلوم اإلقتصادية و 

العلوم التجارية و علوم 

  التسيير

حمداني، محى 

 الدين
1-519-

228/1 
 

محاضرات في إقتصاد  49

المؤسسة : مطبوعة 

مقدمة لطلبة السنة الثانية 

ليسانس تخصص محاسبة 

عمر، علي عبد 

 الصمد
1-658-

1416/1 
 



 و مالية

 محاضرات في برمجية 51

EViEWS :  مطبوعة

مقدمة لطلبة السنة األولى 

إدارة األعمال، -ماستر 

ميدان علوم إقتصادية، 

 تجارية وعلوم التسيير

 يماد، معوشيع
1-519-

124/1 
 

محاضرات في اإلقتصاد  52

القياسي مدعمة بحزمة 

 من البرامج اإلحصائية

(Gretl - spss - stata 

- Eviews ) :  مطبوعة

مقدمة لطلبة السنة الثالثة 

ليسانس تخصص إقتصاد 

 كمي

صغيري، سيد 

 علي
1-519-

119/1 
 

محاضرات في المحاسبة  53

ة المالية : مطبوعة مقدم

لطلبة اليسانس سنة أولى 

 جذع مشترك ل م د

 زواق، كمال
1-657-

637/1 
 

مطبوعة في مقياس إدارة  54

الموارد البشرية : 

 مطبوعة

 شوقي، قبطان
1-658-

2692/1 
 

مطبوعة في مقياس إدارة  55

 الجودة : مطبوعة
 شوقي، قبطان

1-658-

2694/1 
 

محاضرات في مادة إدارة  56

 األزمات والصراع :

مطبوعة مقدمة لطلبة 

السنة األولى ماستر، 

 تخصص إدارة األعمال

 بن زرقة, ليلى
1-658-

2693/1 
 

محاضرات في مادة جباية  57

المؤسسة : مطبوعة 

جامعية موجهة لطلبة 

 السنة الثالثة إدارة أعمال

 بلهادي، محمد
1-336-

156/1 
 

محاضرات في نماذج  58

التنبؤ : مطبوعة مقدمة 

انس و الماستر لطلبة اليس

علوم إقتصادية تخصص: 

  إقتصاد كمي

 رتيعة، محمد
1-330-

747/1 
 



محاضرات في مادة  59

التمويل الدولي و العمليات 

المصرفية الدولية : 

مطبوعة مقدمة لطلبة 

السنة الثانية ماستر 

 تخصص مالية و بنوك

موزاوي، 

 عائشة
1-332-

906/1 

 

محاضرات مادة المؤسسة  61

المالية :  و األسواق

مطبوعة جامعية موجهة 

لطلبة السنة الثالثةإدارة 

 (مالية)السداسي الخامس

 شكرين، محمد
1-332-

907/1 
 

محاضرات في التقنيات  61

الكمية للتسيير : مطبوعة 

مقدمة لطلبة الماستر 

 تخصص إدارة أعمال

 جمعة، رضوان
1-658-

2695/1 
 

محاضرات في مادة  62

ؤسسة السياسات المالية للم

: مطبوعة جامعية موجهة 

لطلبة السنة الثالثة ليسانس 

علوم تجارية تخصص 

 محاسبة و مالية

 بوجطو، حكيم
1-336-

157/1 
 

محاضرات في المعايير  63

المحاسبية 

 : IAS/IFRSالدولية

مطبوعة مقدمة للسنة 

الثانية ليسانس تخصص 

 مالية ومحاسبة

يوسف سعيدي، 

 أحمد
1-657-

838/1 
 

رات في اإلقتصاد محاض 64

العمومي : مطبوعة مقدمة 

 لطلبة السنة الثالثة ليسانس

 جبارة، بناصر
1-330-

750/1 
 

محاضرات في مادة  65

المقاوالتية : مطبوعة 

مقدمة لطلبة السنة األولى 

 ماستر إدارة مالية

 هارون، عمر
1-658-

2698/1 
 

محاضرات في مادة  66

الرقابة والتدقيق في 

ي : القطاع الحكوم

مطبوعة جامعية موجهة 

لطلبة السنة األولى ماستر 

علوم تسيير تخصص 

إدارة الميزانية وتخصص 

 بوجطو، حكيم
1-657-

841/1 
 



 تسيير عمومي

محاضرات في رياضيات  67

: مطبوعة موجهة  2

لطلبة الليسانس سنة أولى 

 جذع مشترك

 صويلح، رزاق
1-510-

62/1 
 

محاضرات في مادة  68

سة : إقتصاد المؤس

مطبوعة موجهة لطلبة 

ليسانس السنة الثانية علوم 

علوم تجاريةو -التسيير

 علوم مالية و محاسبة

 العشاب، إيمان
1-330-

754/1 

 

محاضرات في الطرق  69

الكمية المساعدة على 

اتخاذ القرار : مطبوعة 

موجهة لطلبة السنة 

قسم علوم  -األولى ماستر

مالية ومحاسبة تخصص 

 مالية المؤسسة

اسليماني، 

 محمد
1-658-

2699/1 
 

محاضرات في تقنيات و  71

أعمال البنوك : مطبوعة 

مقدمة لطلبة السنة الثالثة 

ليسانس في تخصص 

 إقتصاد نقدي و بنكي

 بن لكحل

 ، محمد أمين
1-332-

910/1 
 

محاضرات في المعايير  71

المحاسبية الدولية : 

مطبوعة مقدمة لطلبة 

-السنة الثانية ليسانس 

 لوم مالية و محاسبةع

 دغميم،راوية
1-657-

842/1 
 

محاضرات في المقاوالتية  72

: مطبوعة موجهة لطلبة 

الماستر في ميدان العلوم 

اإلقتصادية و العلوم 

 التجارية و علوم التسيير

 موساوي، وردة
1-658-

2700/1 
 

محاضرات في مادة إدارة  73

األعمال الدولية : 

 مطبوعة

 بن زرقة، ليلى
1-658-

2701/1 
 

محاضرات في المحاسبة  74

المالية المعمقة : مطبوعة 

مقدمة لطلبة الليسانس في 

تخصص المالية و 

 مولوج، كمال
1-657-

843/1 
 



 المحاسبة

محاضرات في اإلدارة  75

اإلستراتيجية للموارد 

البشرية : مطبوعة مقدمة 

لطلبة السنة األولى ماستر 

في علوم التسيير تخصص 

 عمالإدارة أ

 حيولة، إيمان
1-658-

2702/1 
 

محاضرات في الموازنة  76

التقديرية : مطبوعة مقدمة 

لطلبة اليسانس في 

 تخصص إدارة مالية

سالمة، جمال 

 الدين
1-336-

158/1 
 

اإلقتصاد الجزئي :  77

محاضرات مدعمة 

 -بتمارين محلولة 

  - مطبوعة

فرطاسي، 

 حفيظة
1-330-

755/1 
 

دة نظم محاضرات في ما 78

المعلومات : مطبوعة 

مقدمة لطلبة السنة الثالثة 

ليسانس تخصص إدارة 

 األعمال

 قدندل، هبة
1-658-

2705/1 
 

79 Business english : 

Lectures for first 

year LMD students 

Boulesnam ،

mohamed 
3-658-

14/1 
 

 


