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Le capital global et sa régulation 2307 

Capital humain et dualisme sur le marché du 

travail 
1598 

Le capital risque : De la levée de fonds au 

désinvestissement 
2401 

Capitalisme financier et sécurité économique : de 

l'idéologie au pragmatisme 
1206 

Capitalisme, désir et servitude : Marx et Spinoza 1551 



Le capital-risque 620 

La capture : Ou l' on verra comment les intéret ont 

pris le pas sur l' intéret général......... 
611 

Cas en management stratégique : autour de la mise 

en oeuvre 
2273 

Cas en management stratégique-vol 1 : autour du 

diagnostic 
1333 

Cas et solutions de marketing 1417 

Cas professionnels de comptabilité générale 904 

Le CD-ROM : porte du multimédia pour le 

marketing 
2501 

CD  واقع النوافذ اإلسالمية في البنوك التجارية : دراسة حالة
 وكالة المدية  BNA البنك الوطني الجزائري

5971 

Ce que développement durable veut dire : 

Comprendre, comment faire, prendre du recul 
1115 

Ce que intelligence économique veut dire : 

Compendre ,comment faire,prendre du recul 
497 

Ce qui compte vraiment : les 5 défis pour 

l'entreprise : valeurs - innovation - adaptabilité - 

passion - idéologie 

1213 

Ceci n'est pas une crise : juste la fin d'un monde 828 

Central Government debt : Statistical yearbook . 

Dette de l' administration central . Annuaire 

statistique 

1872 

Centre d'appels, centre de relation client 1245 

Ces Géants qui s'effondrent : pourquoi certaines 

entreprises déclinent qand d'autres résistent 
679 

Cession d'entreprise 558 

C'est décidé, je crée mon entreprise : conseils 

utiles d'un entrepreneur 
2445 

Cette fois, c'est différent : Huit siècles de folie 

financière 
2118 

Changement climatique et pollution de l'air : droits 

de propriété, économie, et environnement = 

Climate change and air pollution 

964 

Changement de climat, changement d'economie? 2396 

Changeons la Banque : Piaidoyer pour une banque 

qui rend plus autonome 
1502 

Changer la culture, cultiver le changement : guide 

du pouvoir durable 
1052 

Changez ces pratiques qui vous empechent 

d'innover : l'antibible du marketing et du 

management 

1743 

Changez de monde pour réussir votre stratégie : 

identifiez les Mondes de vos clients, diagnostiquez 
2409 



le vôtre, mettez en oeuvre votre stratégie de 

changement 

A chaque enjeu son business plan : construire une 

modélisation et des hypothèses, vérifier, tester, 

simuler : élaborer son business plan selon les 

destinataires et le projet 

2013 

Les Chiffres clés de l'énergie 1750 

La chine , banquier du monde 1726 

Le Choc de la décroissance 629 

Le choc des économies : Les modèles nationaux 

face à la mondialisation 
570 

Choississez le bon coach ! et obtenez des 

changements comportementaux visibles et 

mesurables 

26 

Choix et décisions économiques : Introduction aux 

principes de l' économie 
730 

Choix optimal des actifs financiers et gestion de 

portefeuille 
1314 

Choix publics : analyse économique des décisions 

publiques 
818 

La Chute théorie de la crise actuelle du 

capitalisme : taux d'intéret et taux de profil 2000-

2008 

551 

Citations et expressions de la construction durable 2060 

Clausewitz leçons de tactique et de stratégie : pour 

réussir dans l'entreprise du xxi siècle 
1262 

Cnrs : N 27 : International magazine 2455 

Cnrs : N 28 : International magazine 130 

La Cnuced et le Nouvel Ordre Economique 

International 
390 

Coacher : efficacité personnelle et performance 

collective 
834 

Coacher son équipe : développer le collectif 2383 

Coacher vos collaborateurs : le rôle de coach des 

managers 
1858 

Le Coaching 73 

Coaching d'équipe 532 

Le coaching en entreprise 472 

Coaching en entreprise : nouvelles dynamiques 

managériales 
2127 

Code comptable 2013 655 

Code comptable 2013 a jour au 1 Mars 2013 656 

Code de commerce : textes a jour au 23 mars 2006 657 



Code de commerce algerien : textes d'application 

,jurisprudence et texte complémentaires 
658 

Code de la banque et code des assurances : Texes 

légslatifs,réglementaires et d 

'application,annotations, jurisprence 

435 

Code des douanes 659 

Code des investissements 660 

Code IFRS : normes et interprétations 661 

Code monetaire et financier Algerien : banque d' 

Algerie , coso bourse , trésor , assurances 
1259 

Cognition : Théories et applications 2117 

Collections statistiques : N 171 : indice des prix a 

la consommation 
1926 

Comment créer votre entreprise? : 2014-2015 1237 

Comment créer votre marque et la faire vivre : 

marque : mode d'emploi 
1086 

Comment financer l'innovation dans les PME-PMI 

: guide pratique 
709 

Comment manager un projet? 1840 

Comment ne pas payer ses dettes à son banquier : 

avec la loi 
1599 

Comment optimiser les prix 2395 

Comment programmer en c++ 786 

Comment réussir son rachat de crédits? : tout ce 

qu'il faut savoir avant de passer à l'acte 
608 

Comment trouver et fidéliser vos clients : 7 CLés 

puor vendre plus et mieux 
645 

Le Commerce des fruits et légumes : Quelles 

structures pour quel marché ? 
2231 

Le commerce électronique 324 

Le Commerce électronique : Vendre en ligne et 

optimiser ses achats 
1248 

Commerce équitable : 20 réponses pour agir 1822 

Commerce et ville ou commerce sans la ville? : 

production urbaine, stratégies entrepreneuriales et 

politique territoriales de développement durable 

1099 

Le Commerce international 210 

Commerce international 1719 

Commerce international 1961 

Commerce international 1962 

Commerce international : cours et études de cas 

corrigés 
2483 

Commerce international : Des Synthèse de cours 866 



Commerce international : Théorie,techniques et 

applications 
1312 

Commerce international et environnement 2317 

Commerce International et Finance 1097 

Commerce mondial et développement durable 2244 

Commerce mondial et prtection des droits de 

l'homme : les droits de l'homme à l'epreuve de la 

globalisation économiques = world terade and 

protection of human rights 

1290 

Le commerce sera équitable 1488 

commercialisé uniquement avec un ordinateur : 

Guide de lutisateur 
687 

Commercialsation des sewices et des produits 

bancaires 
228 

Le Commissaire aux comptes et le marché 

financier : etude empiriques du rôe informationnel 

de l`auditeur légal 

2294 

Les commissions dse finances des assemblées 

parlementaires en france : origines évolutions et 

enjeux 

403 

La communication 2012 

La Communication commerciale en clair : faites- 

vous connaitre et boostez vos ventes ! 
1985 

La communication dans la gestion de projet : rôle 

majeur d'une communication efficace pour mener 

à bien un projet, outils de communication 

pertinents et plan de communication performant, 

méthodologie, organisation, actions, moyens : 

pourquoi, comment quan 

1000 

La Communication dans l'entreprise 1512 

La Communication d'entreprise 1537 

Communication des entreprises : Etudes de cas 1376 

Communication des entreprises : stratégies et 

pratiques 
2100 

La communication efficace : acquérir maitrise et 

confiance en soi 
688 

Communication et environnement, le pacte 

impossible 
1538 

La communication externe des entreprises 2486 

La communication financière 1498 

Communication globale : A8 1129 

La Communication interne des entreprises 67 

La Communication marketing : Concepts , 

techniques , stratégies 
770 

La Communication marketing intégrée 771 



Communication negociation : 100 fiches pour 100 

fois mieux négocier 
1946 

Communication rh quelles réalités? 480 

Communicator : toute la communication 

d'entreprise 
2485 

Communiquer efficacement autour du 

développement durable 
495 

Communiquer pour mieux interagir en affaires 2252 

Compatibilité générale et analyse Financières : 

Outils de gestion 
2091 

Le comportement du consommateur 474 

Comportement du consommateur 2292 

Le Comportement du consommateur 2293 

Le comportement du consommateur et de 

l'acheteur 
1432 

Comportements du consommateur 758 

Comportements humains et management 1187 

Comportements humains et management 1188 

Comprendre Adam Smith 750 

Comprendre aisément la gestion financière 

d'entreprise : Comtabilité générale, Analyse 

financière, Comtabilité analytique, Gestion 

prévisionnelle. 

2092 

Comprendre et entreprendre une démarche RSE : 

la résponsabilité sociétale pour tous les 

entrepreneurs 

2451 

Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle 

interne 
2125 

Comprendre et réaliser les tests statistiques à l'aide 

de R : manuel de biostatistique 
1745 

Comprendre la bourse pour gagner à la hausse 

comme à la baisse 
2015 

Comprendre la bourse...pour y réussir 711 

comprendre la communication financiére 689 

Comprendre la crise 2405 

Comprendre la finance : pour les non-financiers et 

les étudiants: ce que signifient vraiment les 

chiffres de l'entreprise 

305 

Comprendre la microéconomie 1270 

Comprendre la monnaie et les politiques 

monétaires 
2473 

Comprendre la mutation de l'écnomie Algerienne 452 

Comprendre la politique economique 1175 

Comprendre la TVA 690 



Comprendre l'analyse financière : une méthode 

d'apprentissage pour tous les acteurs de l'entreprise 
2219 

Comprendre le capitalisme 328 

Comprendre le système financier : de la croissance 

à l'instabilité 
327 

Comprendre l'économie : Questions économiques 

contemporaines 
596 

Comprendre l'économie mondiale 1848 

Comprendre l'entreprise 469 

Comprendre l'entreprise : théorie, gestion, 

relations sociales 
50 

Comprendre l'entreprise : Théorie, gestion, 

relations sociales 
685 

Comprendre les comptes des entreprises 184 

Comprendre les comptes d'une entreprise 371 

Comprendre les crises financières 1430 

Comprendre les économistes 649 

Comprendre toute la finance 2361 

Comprondre le consomateur agé : nouveaux 

enjeux et perspectives 
2426 

Compta finance : comprendre , construire et faire 

parler les comptes 
1393 

Comptabblité générale : Corrigés 1585 

Comptabilité : apprentissage programmé avec tests 

et corrigés 
102 

Comptabilité : apprentissage programmé avec tests 

et corrigés: corrigés 
104 

Comptabilité : apprentissage programmé avec tests 

et corrigés: tests 
103 

Comptabilité : avec un cas d'entreprise 829 

Comptabilité : méthode d'apprentissage avec tests 

et corrigés 
99 

Comptabilité : méthode d'apprentissage avec tests 

et corrigés: corrigés 
101 

Comptabilité : méthode d'apprentissage avec tests 

et corrigés: tests 
100 

Comptabilité 2005 : Avec application , annales 

corrigées et abonnement au site 
763 

La Comptabilité analitique hospitalies 1592 

La Comptabilité Analytique 735 

Comptabilité analytique 1729 

Comptabilité analytique 2032 

Comptabilité analytique : Méthodes , fondements , 

applications 
256 



Comptabilité analytique de gestion 839 

Comptabilité analytique de gestion 873 

Comptabilité analytique d'exploitation : cours, 

exercices et cas corrigés 
1708 

Comptabilité analytique et gestion previsionnelle : 

Outils de gestion 
2090 

Comptabilité anglo-saxonne : normes , 

mécanismes et documents financiers 
1462 

Comptabilité approfondie : 48 fiches de cours... 2110 

Comptabilité approfondie : application et cas 

corrigés 
513 

Comptabilité approfondie : corrigés du manuel 1864 

Comptabilité approfondie : corrigés du manuel 1869 

Comptabilité approfondie : entrainement cas 

pratiques 
1868 

Comptabilité approfondie : Epreuve N°6 DECF 1068 

Comptabilité approfondie : manuel 2014/2015 511 

Comptabilité approfondie : manuel et applications 1865 

Comptabilité approfondie et révision 550 

Comptabilité approfondie et révision : annales 

2007: corrigés commentés 
1590 

Comptabilité approfondie et révision : DECF : 

épreuve n 6 : manuel & applications 
1866 

Comptabilité at audit : cas pratiques 1870 

Comptabilité de gestion 420 

Comptabilité de gestion 423 

Comptabilité de gestion 1264 

Comptabilité de gestion 1813 

Comptabilité de gestion 2166 

Comptabilité de gestion : Analyse et détermination 

des couts 
80 

Comptabilité de gestion : analyse et maitrise des 

couts avec un cas d'entreprise 
1308 

Comptabilité de gestion : côut, contrôle 2271 

Comptabilité de gestion : exercices et études de 

cas 
422 

Comptabilité de gestion : gestion prévisionnelle 1459 

Comptabilité de gestion : processus 7 

détermination et analyse des couts 
857 

Comptabilité de gestion : QCM et applications 2270 

Comptabilité de gestion et controle des couts : 

stratégies des décisions en entreprises 
1251 



Comptabilité de gestion et éléments d'analyse 

financièe 
738 

Comptabilité de gestion, comptabilité financière, 

gestion des investissements : BTS CGO 
597 

Comptabilité de la copropriété : implications 

juridiques et financières 
1466 

La Comptabilité de la petite entreprise : de 

l'ecriture au bilan: 2013/2014 
973 

La Comptabilité des couts et des prix de revient 1764 

La comptabilite des ressources humaines : Des 

fondements historiques et theoriques de la 

valorisation du capital humain aux prises de 

decisions 

84 

Comptabilité des sociétés 58 

La Comptabilité des sociétés 264 

Comptabilité des societes : conforme aux normes 

du nouveau système comptable financière tome 1 
262 

Comptabilité des sociètés : conforme aux normes 

du nouveau système comptable financière tome 2 
263 

Comptabilité des sociétés et fiscalité : cas de 

synthèse corrigés 
1170 

Comptabilité et analyse des états financiers : 

principes et applications 
567 

Comptabilité et analyse financière : une 

perspective globale 
2314 

Comptabilité et audit 1069 

Comptabilité et audit bancaire : normes françaises 

et IFRS 
1931 

Comptabilité et audit bancaires 1928 

Comptabilité et développement durable 2135 

Comptabilité et finance d'entreprise 941 

Comptabilité et finance d'entreprise 1790 

Comptabilité et fiscalité des instrument financiers 

à terme 
2258 

Comptabilité et fiscalité des professions non 

commerciales 
2414 

Comptabilité et gestion des associations : système 

comptable: gestion financière: analyse et controle 

de gestion 

1352 

Comptabilité et gestion des organisations 598 

Comptabilité et gestion des organisations : 

processus 7 détermination et analyse des coûts : 

ouvrage 2 

1556 

Comptabilité et management : notions clés: 

applications corrigées 
1257 



Comptabilité financière 151 

Comptabilité financière 1582 

Comptabilité financière 2267 

Comptabilité financière : comptabilité générale 1457 

Comptabilité financière : comptabilité générale 

corrigés 
1588 

Comptabilité financière : comptabilité générale: 

manuel- exercices 
1460 

Comptabilité financière : Corrigés 2009 

Comptabilité financière approfondie 1431 

comptabilité financière avancée 1250 

Comptabilité financière de l'entreprise 922 

Comptabilité financière opération d'inventaire en 

28 fichies 
1581 

Comptabilité financière: approche IFRS et 

approche française 
924 

Comptabilité générale 673 

Comptabilité générale 1204 

Comptabilité générale 1584 

Comptabilité générale , mécanismes de base : avec 

exercices corrigés 
1947 

Comptabilité générale : Principes , opérations 

courantes , opérations de régularisation etats 

financiers Anglo-Saxons 

781 

Comptabilité générale : principes et applications 2181 

Comptabilité générale : principes généraux - 

opérations courantes 
1168 

Comptabilité générale : questions et applications 307 

La comptabilite generale aux normes du nouveau 

systeme Comptable financier : (S.C.F) 
1767 

Comptabilité générale cas corrigés : systèmes 

français et normes IFRS 
2136 

Comptabilité générale de l'entreprise : Cas 

pratiques 
980 

Comptabilité générale de l'entreprise : cas 

pratiques 
981 

Comptabilité générale de l'entreprise : instruments 

et procédures 
1609 

La Comptabilité générale en 100 fiches 784 

Comptabilité générale et gestion des entreprises 1070 

Comptabilité informatique par la pratique : avec 

WinBooks 
1711 



Comptabilité managériale : l' utilisation du 

système d'information comptable , Diagnostic 

externe 

1194 

Comptabilité managériale : le système 

d'information comptable , Règles d'évaluation 
1195 

La Comptabilité notariale 766 

La Comptabilite pas à pas 1200 

La Comptabilité pour les nuls 2359 

La comptabilité pour les produits financiers 

islamiques 
68 

Comptabilité pour non- comptables 1843 

La comptabilité sur micro ordinateur 1712 

Comptabilité, controle et société : mélanges en 

l'honneur du professeur Alain Burlaud 
1258 

Comptabilité, DPECF, épreuve n 4 2006-2007 : 

entrainement et cas corrigés 
764 

Comptabilités analytique de gestion : cours et 

etudes de cas corrigés 
2206 

Comptabilités des sociétès : conforme au PCN et 

code de commerce 
1384 

Comptabilté approfondie et révision : épreuve n 6 1862 

Comtabilité 1008 

Comtabilité analitique 1603 

comtabilité analytique et controle de gestion tome 

2 : couts préétablis et écarts prévision et budgets 
1161 

comtabilité apparofondie et révision : énoncés et 

corrigés commentés 
1579 

Comtabilité approfondie et révision : DECF : 

épreuve n 6 : nouvelles annales 2001 
1583 

Comtabilité cours programmé avec test et leur 

corrigé : Conformes au PCG 1999 
106 

Comtabilité cours programmé avec test etleur 

gorrigé : conformes au PCG 1999 
98 

Comtabilité de gestion 1162 

Comtabilité des sociétés 2508 

Comtabilité des sociètés 1586 

Comtabilité des sociétés : cours et exercices 

corrigés 
1602 

Comtabilité financièr : comtabilité genérale 1580 

Comtabilité générale : Méthodes 

d'analyse,opérations usuelles. tavaux de fin 

d'exercices . 

401 

Comtabilite generale : nouvelles techniques 

comtables exercices & corrigés 
404 



Comtabilté approfondie et révision : manuel & 

application 
1861 

Concentration des entreprises et droit de la 

concurrence 
1149 

Conception et géstion des systèmes de production 2075 

Conception et realisatin d'un systeme 

d'information pour le suivi financier des projets de 

construction : Engagement et paiement 

265 

Conception et réalisation d'un systéme 

d'informatique pour le suivie financièr des projets 

de construction 

746 

Les concessions d'aménagement : nouvelles règles 

de concurrence 
1740 

Concevoir et animer un stage de formation 1355 

Concevoir le tableau de bord : outils de controle, 

de pilotage et d'aide à la décision 
2253 

Conditions bancaires : analyse, contrôle, 

négociation 
889 

Conduire de projet web 379 

Conduire un projet : Acteurs et méthodes du 

changement organisationnel 
2150 

Conduire un projet de développement de produit : 

Le management par la valeur 
589 

Conduire un projet de recherche : une perspective 

qualitative 
1145 

Conduire une Démarche Qualité 2007 

Conduite du changement : concepts clés : 50 ans 

de pratique issues des travaux de 25 grands 

auteurs 

2436 

Conduite et gestion de projets : principes et 

pratiques pour petits et grands projets 
628 

La confiance en gestion : Un regard 

pluridisciplinaire 
1024 

Conjoncture et prévision économiques 2236 

Le conseil de gestion de patrimoine : tout savoir 

sur la méthode de l' approche globale 
859 

Conseillers de clientèle entreprise : pilotez vos 

négociations ! 
2381 

La Consommation 1521 

Constitution de sociétés : SARL, SA, SNC, 

EURL, SCI 
1935 

Construire la biodiversité : processus de 

conception de " biens communs" 
1420 



Construire l'entreprise de demain : identité, 

mobilité, responsabilitésociétaleet développement 

durable pour ganger ensemble ! 

1160 

Construire ses tableaux de bord financiers 538 

Construire son business plan : les clés du BP 

professionnel 
1499 

Constuire un annuaire d'entreprise avec LDAP : 

Application Intranet, extranet et e- commerce 
2144 

Le contrat international 605 

Contrats de maintenance : conseils et rédaction: 

Industrie, tertiaire, transport 
160 

Les contrats portant sur le fonds de commerce 199 

Contribution à l'étude de financement des 

établissements de santé en Algerie -Nécessité de 

changement 

281 

Contrîole de gestion et pilotage de la performance 377 

control de gestion 693 

Le contrôle comptable bancaire : un dispositif de 

maitrise des risques 
2287 

Controle de gestion 302 

Controle de gestion 856 

Controle de gestion 1130 

Controle de gestion 1131 

Controle de gestion 1241 

Contrôle de gestion 543 

Contrôle de gestion 897 

Controle de gestion : annales + entrainement à 

l'épreuve 2010 
145 

Le Contrôle de gestion : controle de gestion, 

controle d'entreprise et gouvernance 
1418 

Le Contrôle de gestion : contrôle de gestion, 

contrôle d'entreprise et gouvernance 
421 

Contrôle de gestion : des outils de gestion aux 

pratiques organisationnelles 
1549 

Controle de gestion : épreuve n 7 48 

contrôle de gestion : Epreuve n°7 1458 

Contrôle de gestion : etudes de cas 877 

Controle de gestion : manuel et applications 512 

Le contrôle de gestion : organisation et mise en 

oeuvre 
1714 

Contrôle de gestion : perspectives stratégiques et 

managériales 
304 

Controle de gestion : Science de gestion: Synthèse 

de cours et exercices corrigés 
1994 



Contrôle de gestion : Sciences de gestion: 

Synthèse et exercise 
2165 

Le contrôle de gestion en mouvement : état de l'art 

et meilleures pratiques 
303 

Contrôle de gestion et gestion budgétaire 760 

Contrôle de gestion et gestion budgétaire 761 

Contrôle de gestion et gestion budgétaire : 

Corrigés des exercices 
762 

Controle de gestion et pilotage de la performance 1836 

Contrôle de gestion et pilotage de l'entreprise 1802 

Contrôle de gestion et pilotage de l'entreprise 1844 

Controle de gestion et stratégie dans la banque 1835 

Contrôle de gestion sociale : salaires , masse 

salariale , effectifs , compétences , performances 
1647 

Contrôle de gestion sociale : salaires, masse 

salariale, effectifs, compétences, performances 
1648 

Controle de la qualité : msp, analyse des 

performances contrôle de réception 
1319 

Controle et évaluation des finances publiques 2477 

Le Controle externe : guide pratique 1550 

Contrôle interne : concepts, aspects 

réglementaires, gestion de risque, guide d'audit de 

la fraude, mise en place d'un dispositif de contrôle 

permanent, mise en place d'un dispositif de 

gouvernance efficient, référentiels, questionnaires, 

bonne pratiques. 

2179 

Le controle interne et l'elaboration du bilan 

comptable : Entreprise publique economique 
63 

Conventions et management 74 

Copmtabilité générale approfondie 1716 

Coreldraw pour les Nuls 789 

Corporate environment disclosure in annual 

reports case study : Aramco soudia company 
155 

Corporate finance : theory and practice 2457 

Corrigé des exercices : Statistique avec 

applications en informatique , Gestion et 

production 

170 

Cours complet d'économie politique pratique : 

tome premier 
180 

Cours complet d'économie politique pratique : 

tome second 
181 

Cours d'algèbre et exercices corrigés 1254 

Cours d'analyse numerique 1444 

Cours de comptabilité de gestion : fascicule 1 1031 



Cours de comptabilté de gestion 2012/2013 : 

fascicule 2 
1032 

Cours de comtabilité et d'arithmétique financière 720 

Cours de macroeconomie 1 : 2013-2014: fascicule 

1 
2058 

Cours de macroeconomie 1 : 2013-2014: fascicule 

2 
2059 

Cours de microéconomie : 2013-2014: fascicule 1 1689 

Cours de microéconomie : 2013-2014: fascicule 2 1690 

Cours de microéconomie : 2013-2014: fascicule 3 1688 

Cours de probabilités 2112 

Cours d'éconimie générale : Mécanisme écoles de 

pensée histoir des faites 
424 
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Marketing 814 
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Marketing 1236 
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Microéconomie : Cours et problèmes 2222 
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Mondialisation des marchés et circulation des 

titres 
1368 



Mondialisation et domination économique : la 

dynamique anglo - saxonne 
946 

Monnaie , finance et économie réel 475 
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2284 

Organisation et gestion de la production : cours 

avec exercices corrigés 
1320 

Organisation et management 488 

Organisation et management de l'entreprise 1454 
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Pilotage de l'entreprise et contrôle de gestion 1803 

Piloter les projets informatiques de la nouvelle 

économie 
2462 

Piloter un projet ERP : transformer et dynamiser 

l'entreprise durablement par un système 

d'information intégré et orienté métier 

787 

Pipe news :N 18 : La revue de l'activé transport 
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de développement 
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625 
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Pratique de secrétariat 1468 
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Prix et stratégie marketing 2423 

Prix, modèle & démarches EFQM : guide de 
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1447 

Quel avenir pour les entreprises publique ? 865 

Qu'est-ce que le management responsable? : 

confiance, décision, réflexivité 
1730 
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monde du travail 
1465 

Relations internationales 1165 

Relations internationales : histoire questions 

régionales 
975 
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l'intégration du repreneur 
1966 

République algérienne démocratique et populaire 

ministére de l'ensenement supérieur et de la 

recherche scientifique 

2392 

Reseaux de neurones : théorie et pratique 2257 

Responsabilité des commissaires aux comptes et 

des experts- comptables : civile- pénale- 

administrative- disciplinaire 

2146 

Responsabilité sociale de l'entreprise et 

gouvernance mondiale 
861 

Ressources humaines 1948 

Ressources humaines 1982 

Les Ressources humaines de A à Z 2139 

Ressources humaines et gestion des personnes 1984 
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 4953 االتنمية في عالم متغير

 7701 آايات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر 

 7095 إبتكار األفكار ااإلعالنية 

أبحاث إقتصادية و إدارية : العدد الثاني : مجلة علمية سداسية  
 recherches economiques et manageriales = محكمة
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 Recherches economiques et manageriales = محكمة

10413 
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أبعاد القرار التمويلي واإلستثماري في البنوك اإلسالمية : دراسة  
 تطبيقية 

4975 

يمي في المؤسسة أبعاد المسؤولية اإلجتماعية وعالقتها باألداء التنظ 
وحدة المدية-اإلقتصادية : دراسة ميدانية المؤسسة نفطال - 

11196 

 15261 أبعاد تأثير األزمة المالية العالمية على إقتصاديات الدول النامية



أبعاد جودة الحياة الوظيفية واإللتزام التنظيمي في القطاع الحكومي 
 : دراسة تطبيقية على التأمينات اإلجتماعية 

11725 

اتجاه النظام المحاسبي لشركات التأمين بالجزائر نحو معايير  
 دراسة ميدانية لشركات التأمين الجزائرية :اإلبالغ المالي الدولية 

7522 

 4604 إتجاهات إدارة المعلومات

إتجاهات األفراد نحو تبني منتوج صيدالني جديد : دراسة حالة  
19لقاح وباء كوفيد   

9315 

التجارة الدولية وأثرها على التجارة الخارجية للدول  إتجاهات 
 العربية

10708 

 6902 إتجاهات التدريب و تقييم أداء األفراد 

 15873 إتجاهات العولمة : إشكاالت األلفية الجديدة 

إتجاهات المستهلك الجزائري نحو التسويق اإللكتروني : دراسة 
يةإستقصائية ألراء عينة من الزبائن والية المد  

9012 

إتجاهات المستهلكين نحو دولة المنشأ و أثرها على تصميم المزيج 
 التسويقي 

12543 

 4730 اتجاهات تطور المؤسسة العمومية اإلقتصادية الجزائرية 

 15955 إتجاهات جديدة في التسويق 

 6104 إتجاهات حديثة في إدارة المعرفة والمعلومات 

الموارد البشريةإتجاهات حديثة في إدارة   3490 

 8575 إتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة 

 12383 إتجاهات حديثة في التنمية 

اتجاهات حديثة في الجودة والقياس : ستة سيجما بطاقة القياس  
 iso 9001المتوازن

11965 

إتجاهات حديثة في الجودة والقياس : ستة سيجما بطاقة القياس  
 ISO 9001:2000المتوازن

11968 

 3961 إتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة 

 2783 إتجاهات معاصرة في إدارة الموارد البشرية : النظرية والتطبيق

 8206 إتجاهات معاصرة في نظرية المعرفة 

 6026 أتح لنفسك فرصة 

إتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل اإلقتصادي والمعوقات 
 2007-1989السياسية 

6064 

 3744 إتخاد القرار و السيطرة على المشكالت و األزمات 

 11379 إتخاذ القرار والسلوك القيادي : برنامج تدريبي 

 6176 ...إتخاذ القرارات : التعلم ،التنبؤ ، المخاطرة

دارية : بين النظرية والتطبيق إتخاذ القرارات اإل  13849 

 5527 إتخاذ القرارات اإلدارية : مدخل كمي 

 15324 إتخاذ القرارات التنظيمية في منظمات األعمال

 9771 إتخاذ القرارات المالية على المدى القصير في المؤسسة

 9426 إتصال المؤسسة : إشهار 

 11961 إتصاالت األزمة و إدارة األزمات

 = إتصاالت األعمال : مفاهيم ومهارات اإلتصال الشفوي والكتابي

Business Communications 
2882 



إتفاقات التجارة العالمية في عصر العولمة : دراسة للمعالم  
 والمفاهيم الرئسية

11034 

إتفاقات منظمة التجارة العالمية : المثالب و اإلختالالت و  
 التغييرات الالزمة

13918 

اتفاقيات بازل وإنعكاساتها علي المصارف اإلسالمية : دراسة حالة 
 مصرف قطر اإلسالمي ومصرف الراجحي السعودي 

15386 

إتفاقية ااألورو إنعكساتها على اإلقتصاد الوطني (التجارة 
 الخارجية) 

6847 

 3979 أتمتة المكاتب المتقدمة 

الجزائر : أث تذبذبات أسعار النفط علي سعر الصرف الدوالر في 
2014-2004دراسة قياسية   

6349 

آثار األزمات المالية علي اإلقتصاد الجزائري : حالة األزمة المالية 
2008العالمية   

15047 

آثار اإلستثمار األجنبي المباشر على التنمية اإلقتصادية في  
 الجزائر 

9320 

 10267 أثار اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية

 2931 آثار اإلستثمار على التنمية المحلية : دراسة حالة والية المدية 

 13531 اثار االصالحات الجبائية على االستثمار و التنمية االقتصادية

آثار اإلصالحات المصرفيةعلى مكافحة تبييض األموال في 
 الجزائر 

8465 

اإلستثمار الخاص في آثار التحفيزات الجبائية على ترقية و تشجيع 
 الجزائر : حالة الجزائر 

11304 

 6390 اثار التحفيزات الجبائية على ترقية وتشجيع اإلستثمار في الجزائر

 6282 أثار الحسابات الجاري في العمليات المصرفية 

آثار السياسات الحكومية علي القطاع الزراعي في بناء نموذج  
 تكثيف محصولي مستدام بمنطقة وادي سوف

14537 

 9755 آثار السياسة المالية والنقدية على تأهيل المؤسسة اإلقتصادية

 9693 اثار الشراكة االرومتوسطية على التكامل المغاربي 

 14700 آثار الصدمات النقدية على النمو اإلقتصادي في الجزائر 

 3270 آثار الضرائب على اإلنعاش اإلقتصادي 

اإلقتصاد الوطنيآثار العولمة على    9602 

 15380 آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

آثار إنضمام الجزائر غلى المنظمة العالمية للتجارة على القطاع 
 المصرفي 

10373 

آثار سياسات تحرير التجارة الدولية علي تحقيق األمن الغذائي 
- 2000الجزائر من سنة المستدام في الدول النامية : دراسة حالة  

0132  

10660 

أثار صندوق النقد الدولي على توزيع الد خل القومي : من خالل  
 الخدمات اإل جتماعية األ ساسية

3944 

آثار و إنعكاسات إتفاق الشراكة على اإلقتصاد الجزائري : بحوث 
شوال  23-22و أوراق عمل الملتقى الدولي المنعقد خالل الفترة : 

م  2006نوفمبر  14-13افق ل : من ه المو 1427  

8021 

 5723 آثار وسيرة الشيخ الطيب المهاجي الجزائري 



أثارإتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على قطاعات اإلقتصاد  
 الوطني الجزائري 

10550 

 12132 إثبات المحرر اإللكتروني

 13391 أثر استقاللية البنك المركزي على السياسة النقدية 

أبعاد المنظمة المتعلمة على تقاسم المعرفة : دراسة حالة في  أثر 
المدية -مؤسسة المعهذ برو الدولية   

13536 

أثر أبعاد جودة الخدمة التعليمية على رضا الطالب : دراسة حالة  
 بجامعة المدية

14672 

 11719 أثر إتفاقية التريبس على الصناعة الدوائية 

المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة حالة  أثر أتمتة إدارة 
 مؤسسة اتصاالت الجزائر

15129 

 13308 أثر أجهزة دعم المؤسسات على التنمية المحلية

أثر أخالقيات مهنة التدقيق علي جودة التدقيق : دراسة ميدانية  
 لوالية المدية

9667 

دراسة حالة  أثر إدارة التغيير التنظيمي علي أداء المؤسسة : 
 مؤسسة سونلغاز بالمدية

6856 

أثر إدارة التغيير على أداء المؤسسة : دراسة حالة بعض 
 المؤسسات الصناعية لوالية غرداية

14420 

أثر إدارة التغيير علي أداء المنظمة الخدمية : دراسة حالة  
 إتصاالت الجزائر بالجلفة 

7925 

ةأثر إدارة الجودة الشاملة على أداء المؤسس  2880 

أثر إدارة الجودة الشاملة على األداء المالي في المؤسسة  
بوفال-اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة  - 

13320 

أثر إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين : دراسة حالة  
 المديرية الفرعية للموارد المائية بالمدية

10190 

الميزة التنافسية : دراسة حالة  أثر إدارة الجودة الشاملة في تحقيق 
 في وكالة إتصاالت الجزائر بالمدية

13194 

 10511 أثر إدارة الشكاوى على اإلحتفاظ بالعمالء : دراسة ميدانية بالمدية 

أثر إدارة العالقة مع الزبون علي األداء التسويقي : دراسة ميدانية 
 بمؤسسة موبيليس 

8739 

دودية المؤسسة الخدماتية : دراسة أثر إدارة القوى البيعية على مر
 حالة مؤسسة أوريدو الجزائر 

8814 

أثر إدارة المخاطر اإلئتمانية على تحسين أدء البنوك التجارية : 
 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة بني سليمان 

14040 

أثر إدارة المعرفة على إتخاذ القرارا بالمؤسسة : مؤسسة مديرية 
 الثقافة 

10906 

أثر إدارة المعرفة على أداء المؤسسة : دراسة حالة مديرية توزيع 
 الكهرباء و الغاز بالمدية 

9701 

أثر إدارة المعرفة على اإلبداع في المنظمة : حالة إتصاالت 
 الجزائر فرع المدية 

12725 

أثر إدارة المعرفة على السلوك اإلبداعي في المؤسسة : دراسة  
المديرية العملية لوالية المدية-اتصاالت الجزائر حالة  - 

9171 

أثر إدارة المعرفة على عملية إتخاذ القرار في المؤسسة : دراسة  
 حالة مديرية إتصاالت الجزائر بالمدية

7787 



أثر إدارة المعرفة علي أداء المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة بوفال 
 بالبرواقية

14703 

عملية صنع القرارات بالمؤسسة : دراسة    أثر إدارة المعرفة علي
 حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية

8846 

 5262 أثر إدارة المعرفة في أداء المنظمات : بحوث محكمة منتقاة 

 13787 أثر إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة

كلية أثر إدارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي : دراسة حالة 
العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة ايحى 
 فارس بالمدية

7423 

أثر إدارة المعرفة في تعزيز األداء الوظيفي : دراسة حالة مؤسسة 
بالمدية-نفطال - 

15125 

أثر إدارة الموارد البشرية علي أداء المؤسسة العمومية : دراسة  
مديةال-حالة بوسيلة امعمر بوامري  - 

14694 

أثر إدارة المواهب البشرية في تحقيق التميز التنظيمي : دراسة  
 حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بالبرواقية

12263 

أثر إدارة الوقت على أداء العاملين في المؤسسة اإلقتصادية :  
المقاطعة التجارية بالمدية-دراسة حالة مؤسسة نفطال - 

6667 

العاملين في مؤسسة عمومية : دراسة  أثر إدارة الوقت على أداء 
 حالة كلية العلوم اإلقتصادية بالمدية

10345 

أثر إدارة الوقت علي أداء العاملين في المؤسسة اإلقتصادية :  
المدية -دراسة حالة مؤسسة نفطال مقاطعة التسويق  - 

7182 

أثر إدارة عالقات الزبون على الوالء الزبوني : دراسة ميدانية في 
عمان-المصارف التجارية األردنية   

4519 

أثر إدارة مخاطر األقراض على آراء البنوك التجارية : دراسة  
 ميدانية موجهة لعمال بوكالة بنك الفالحة و التنمية الريفية بالمدية

10611 

أثر إدراك العاملين لمقومات القيادة على الرضا الوظيفي : دراسة  
المدية  -تابالط فرع دائرة-حالة مؤسسة سونلغاز  

13229 

 5861 أثر أزمة الديون السيادية األوروبية على اإلقتصاد األوروبي

 5822 أثر أزمة الديون السيادية األوروبية على اإلقتصاد الجزائري 

أثر أزمة الديون السيادية لمنطقة األورو علي إقتصاديات الدول  
 العربية : دراسة حالة الجزائر 

9766 

استخدام أساليب المحاسبة اإلبداعية على مصداقية القوائم  أثر 
 المالية : دراسة حالة مؤسسة أشغال البناء

13466 

 8010 أثر إستخدام اإلقتصاد اإلسالمي لكل األزمة المالية 

أثر استخدام البرمجة الخطية في ترشيد القرارات اإلدارية و المالية 
يك و المطاط بالمدية : دراسة حالة المؤسسة الوطنية للبالست  

12512 

أثر استخدام تقنيات المحاسبة اإلبداعية على مصداقية القوائم  
 المالية ورأي المراجع الخارجي : دراسة ميدانية

13921 

 5855 أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات على اداء الموارد البشرية

بية : أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على جودة المعلومة المحاس
 دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع المدية

14695 

أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات علي اإلبداع اإلداري : دراسة  
مركز بني سليمان- حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر  - 

6274 



أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تحسين أداء  
اتصاالت الجزائر فرع  الموارد البشرية : دراسة حالة مؤسسة 

 المدية 
12474 

أثر استخدام شبكات التواصل اإلجتماعي في ترويج المنتجات :  
 دراسة عينة من طلبة جامعة المدية

9327 

 ABC أثر استخدام طريقة محاسبة التكاليف علي أساس األنشطة

وطريقة األقسام المتجانسة في ترشيد تكلفة اإلنتاج : دراسة حالة  
س بئر العاتر والية تبسةمؤسسة سوميفو  

9008 

أثر استخدام منهج التكلفة المستهدفة على األداء المالي : دراسة  
والية المدية -حالة لمديرية توزيع الكهرباء و الغاز   - 

16065 

أثر إستخدام نظم المعلومات المحاسبية علي جودة المعلومات  
لي بالمديةالمالية في قطاع الخدمات : دراسة تطبيقية بفندق المص  

8735 

أثر استخدام نماذج التنبؤ بالتعثر المالي في المؤسسة اإلقتصادية :  
Electric EURL BM دراسة حالة شركة -2020-2019للفترة 

0212  

6183 

أثر إستراتجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة اإلقتصادية 
 : دراسة حالة فرع أنتيبيوتيكال بالمدية

15876 

إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق اإللتزام  أثر 
التنظيمي : دراسة ميدانية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية صيد 
 عمر ببني سليمان المدية

7380 

أثر إستراتيجية التنويع علي جودة المنتجات : دراسة حالة مؤسسة  
 بوفال بالبرواقية

4803 

الوضعية المالية للمؤسسة اإلقتصاديةأثر إستراتيجية الشراكة على    10293 

أثر إستراتيجية الشراكة علي الوضعيةالمالية للمؤسسة اإلقتصادية 
 : دراسة حالة فرع المضادات الحيوية لمجمع صيدال بالمدية

15708 

أثر إستراتيجية النمو الداخلي على األداء المالي للمؤسسة 
كهرباء والغاز للوسط  اإلقتصادية : دراسة حالة شركة توزيع ال

2020-2019المدية   

12749 

 10963 أثر استقاللية البنك المركزي

أثر إستقاللية البنك المركزي الجزائري على فعالية السياسة النقدية 
 : تشخيص حالة إستهداف حالة التضخم 

7303 

أثر استقاللية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية : واقع بنك 
2010/2020الجزائر   

15022 

أثر استقاللية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية في  
2018-2000الجزائر من خالل التمويل غير التقليدي   

10764 

التركيز  -أثر استقاللية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية
 عل حالة الجزائر

6378 

يق السياسة النقديةأثر إستقاللية البنك المركزي في تطب  15583 

أثر أسعار النفط وتقلبات سعر الصرف على النمو اإلقتصادي :  
2016-1980دراسة حالة الجزائر   

6738 

أثر إعادة تقييم األصول الثابتة المادية على جودة القوائم المالية :  
  -الحساباتمحافظي  -مكاتب المحاسبة-دراسة ميدانية لعينة 

الية المديةوخبراء محاسبين في و  

6509 

أثر إعادة تقييم األصول الثابتة علي إعداد القوائم المالية وفق  
 POVAL النظام المالي المحاسبي : دراسة حالة مؤسسة

10531 



أثر إقتصاد المعرفة على التحول الهيكلي لإلقتصاد في الجزائر :  
2020-1990دراسة تحليلية خالل الفترة   

9711 

المعرفة في النمو اإلقتصادي : دراسة تحليلية قياسية أثر إقتصاد 
2017-1990لحالة الدول العربية خالل الفترة   

12781 

أثر اإلبتكار على النمو اإلقتصادي في الجزائر : دراسة قياسية 
2018-1986خالل الفترة   

12168 

أثر اإلتصال التسويقي علي السلوك الشرائي للمستهلك النهائي : 
شركة إتصاالت الجزائر_موبيليس دراسة حالة _ 

12998 

أثر اإلتصال التسويقي علي تحسين الميزة التنافسية بين البنوك :  
دراسة مقارنة بين وكالتي البنك الخارجي الجزائري وبنك الخليج  
 بالمدية

6542 

أثر اإلتصال علي عملية إتخاذ القرار داخل المؤسسة : دراسة  
فرع المدية-إتصاالت الجزائرميدانية لمؤسسة  - 

6235 

أثر األجور و الحوافز على رضا العاملين : دراسة حالة ملبنة  
 البخاري 

14763 

أثر اإلدارة اإلستراتيجية في تمكين العاملين : دراسة حالة فرع  
المدية-سونلغاز  - 

6736 

أثر اإلدارة اإللكترونية على إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي  
 : دراسة حالة جامعة يحي فارس 

9681 

أثر اإلدارة اإللكترونية على األداء الوظيفي : دراسة حالة مركز 
أنظمة وشبكات اإلعالم واإلتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد 
 بجامعة يحي فارس بالمدية 

7962 

أثر اإلدارة اإللكترونية على الخدمة العمومية : دراسة حالة بلدية  
ة المدي  

15589 

أثر اإلدارة اإللكترونية على تحسين الخدمات العمومية : دراسة  
 حالة بلدية المدية 

11242 

أثر اإلدارة اإللكترونية في تحسين أداء المرفق العام : دراسة حالة 
 على عينة من بلديات والية المدية الجزائر 

9989 

الخدمة :  أثر اإلدارة الفعالة لشكاوى العمالء على تحسين جودة 
 دراسة حالة مديرية إتصاالت الجزائر فرع المدية 

4874 

أثر اإلدارة الفعالة للوقت على تنمية اإلبداع اإلداري : دراسة  
 مسحية من وجهة نظر األساتذة اإلداريين بجامعة الجلفة

8097 

أثر اإلدخار على النمو اإلقتصادي : دراسة تحليلية قياسية لعينة 
ع إشارة خاصة لحالة الجزائر خالل الفترة من الدول النامية م

1980-2018  

6716 

 7367 اثر األزمات المالية على نشاط البنوك 

 10121 أثر األزمة المالية العالمية الحديثة على اإلقتصاد الجزائري 

 7491 اثر االزمة المالية العالمية على اداء البنوك االسالمية

العالمية على أسواق المال العربية : دراسة حالة أثر األزمة المالية 
2008أزمة الرهن العقاري   

11077 

 6585 اثر االزمة المالية العالمية على التجارة الخارجية

أثر اإلستثمار األجنبي المباشر على النمو اإلقتصادي في الجزائر : 
2012-1970دراسة قياسية إقتصادية للفترة  

8888 

جنبي المباشر على النمو اإلقتصادي في الجزائر أثر اإلستثمار األ
2017-1990خالل الفترة   

11462 



 11475 أثر اإلستثمار األجنبي المباشر على النمواإلقتصادي في الجزائر

أثر اإلستثمار األجنبي المباشر علي التنمية المستدامة : حالة  
 الجزائر 

9054 

النمو اإلقتصادي في الجزائر : أثر اإلستثمار األجنبي المباشر علي 
2010-19990دراسة قياسية   

4906 

أثر اإلستثمار األجنبي المباشر علي تنمية سوق الغاز الطبيعي :  
دراسة مقارنة بين الجزائر و المملكة العربية السعودية لفترة 

20002-2011  

12948 

أثر اإلستثمار األجنبي المباشر علي سوق العمل في الجزائر :  
2014-1970ة إقتصادية قياسية للفترة دراس  

6468 

أثر اإلستثمار الخاص على النمو اإلقتصادي في الجزائر : دراسة  
 (2012-1980) إقتصادية قياسية للفترة

8557 

 7462 أثر اإلستثمار السياحي على التنمية اإلقتصادية في الجزائر 

اسة حالة أثر اإلستثمار الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة : در
2018-2004الجزائر في الفترة   

10367 

أثر اإلستثمار المحلي على اإلستثمار األجنبي المباشر في دول 
دراسة قياسية خالل  : (MENA) الشرق األوسط و شمال إفريقيا
 (1996-2020) الفترة

12267 

أثر اإلستثمار في رأس المال البشري على النمو اإلقتصادي في  
2019-1990دراسة تحليلية قياسية خالل الفترة الجزائر :   

6990 

أثر اإلستثمار في رأس المال البشري على النمو اإلقتصادي في  
 (2020-1995) الجزائر خالال الفترة

13524 

أثر اإلستثمار في رأس المال الفكري على مستوى اإلبداع 
 CONDOR بالمؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة

كترونية والكهرو منزلية ببرج بوعريريج لألجهزة اإلل  

16099 

 9268 أثر اإلستثماراألجنبي المباشر على التشغيل في الدول العربية

أثر اإلستراتيجية علي الهيكل التنظيمي للمؤسسة اإلقتصادية : 
-دراسة حالة مجمع سوناطراك فرع النقل عبر األنابيب ببراقي

لجزائرا - 

15087 

سي على اإلستثمار األجنبي الباشر في دول أثر اإلستقرار السيا
2016-1998شمال إفريقيا خالل الفترة   

15415 

أثر اإلستقرار السياسي والماءلة على النمو اإلقتصادي لدول شمال 
2018-1996افريقيا خالل الفترة   

7056 

- 1988اثر االصالحات االقتصادية على االقتصاد الجزائري 

0092  
6391 

- 1988االصالحات االقتصادية على االقتصاد الجزائري اثر 

0092  
6392 

 13759 أثر اإلصالحات اإلقتصادية على البطالة والتشغيل حالة الجزائر 

 12466 أثر اإلصالحات اإلقتصادية علي البطالة والتشغيل

أثر اإلصالحات الجبائية على ظاهرة التهرب و الغش الجبائي في 
اإللتزامات الضريبية لمركب نوع   الجزائر : دراسة حالة

 أنتيبيوتيكال بالمدية 
8089 

أثر اإلصالحات الجبائية علي واقع اإلستثمارات األجنبية المباشرة  
2015-1990: دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر خالل الفترة   

14262 



أثر اإلصالحات الضريبية على مردودية المؤسسة : دراسة حالة  
2017-1991بالمدية  KAMOPLAST مؤسسة  

6569 

أثر اإلصالحات المحاسبية علي وظيفة المراجعة الداخلية في  
 البنوك التجارية : دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط

14783 

أثر اإلصالحات الهيكلية و التدابير السياسية فيما يخص الحوافز  
مالي للصندوق الوطني  الجبائية وشبه الجبائية على التوازن ال

 للتأمينات اإلجتماعية 
14408 

 15011 أثر اإلضراب على إستمرارية خدمة المرفق العام 

أثر اإلعالن على سلوك المستهلك : دراسة حالة المؤسسة الوطنية 
 E. N .S. I .ألنظمة اإلعالم ااأللي 

16081 

بة أثر اإلفصاح المالي على جودة القوائم المالية لنظام المحاس
 العمومية 

7200 

أثر اإلفصاح المحاسبي على القوائم المالية : دراسة حالة مؤسسة 
البرواقية -بوفال  - 

10530 

أثر اإلفصاح المحاسبي على ترشيد القرارات اإلستثمارية في سوق 
 األوراق المالية 

9529 

أثر اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية علي أداء المؤسسة  
 اإلقتصادية

15885 

أثر اإلقتراض على المردودية المالية للمؤسسة : دراسة تحليلية  
2020-2019لمجمع سونلغاز للفترة   

2884 

أثر اإلقتصاد غير الرسمي على اإلقتصاد الوطني : دراسة حالة  
2014-1990الجزائر في الفترة   

15065 

سبل أثر اإلقتصاد غير الرسمي على سوق العمل في الجزائر و
 إدارته : دراسة قياسية لإلقتصاد غير الرسمي

10687 

أثر اإللتزام بسلوك وآداب مهنة التدقيق علي جودة التدقيق 
المحاسبي من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة : دراسة ميدانية 
 بوالية المدية

7270 

أثر اإللتزام بمعايير المالءة المالية على اإلستقرار المالي في  
 panelالبنوك الجزائرية : دراسة قياسية باستخدام نماذج البنال

2017-2008بين البنوك اإلسالمية والبنوك التجارية للفترة مابين   

7336 

أثر اإلنتاج الصناعي على النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل  
نظرية كالدور 2017-1970الفترة   

14716 

مال البنكأثر اإلندماج المصرفي على كفاية رأس   10834 

 9758 اثر اإلندماج المصرفي على مالءة البنك التجاري

أثر اإلنفاق الحكومي على البطالة : دراسة قياسية خالل الفترة 
) باستخدام نموذج 1980-2018(  (ARDL) 

8064 

أثر اإلنفاق الحكومي على تنمية قطاع الصناعة في الجزائر خالل  
2016-1990الفترة   

6143 

نفاق الحكومي ومؤشرات الحوكمة على النمو اإلقتصادي  أثر اإل
 (2019-1996) في الجزائر خالل الفترة

2905 

أثر اإلنفاق العام على التنمية البشرية : دراسة حالة الجزائر خالل  
2011-2001الفترة   

7476 

أثر اإلنفاق العام على الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر : دراسة  
2017-1994الفترة قياسية خالل   

10315 



- 2000أثر اإلنفاق العام علي التضخم في الجزائر : دراسة تحليلية 

0142  
7408 

 13501 أثر اإلنفتاح اإلقتصادي على التنمية الزراعية في الجزائر 

أثر األنماط القيادية في تحسين جودة الخدمات الصحية في ظل  
ؤسسات اإلستشفائية مدخل إدارة التغيير : دراسة تطبيقية على الم

 لوالية المدية
16059 

أثر البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في النمو اإلقتصادي :  
2016-1986دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل الفتلرة   

9810 

أثر البرمجيات المحاسبية اإللكترونية على عملية اتخاذ القرار :  
ع المديةمؤسسة نافطال فر IMMO SYS دراسة حالة برنامج  

9869 

أثر البيئة التسويقية على أداء المؤسسة : دراسة حالة بوفال وحدة 
 المضخات بالبرواقية

5151 

أثر التجارة الخارجية على النمة اإلقتصادي في الجزائر : دراسة  
2020-1990قياسية للفترة   

14618 

أثر التحرير التجاري على النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل  
: دراسة قياسية بالستخدام نهج إختبار   2019-1995الفترة من 

 ARDL الحدود

8196 

 15256 أثر التحرير المالي على األسواق المالية العربية 

أثر التحرير المالي على النمو اإلقتصادي في الجزائر : دراسة  
2016الى  1990قياسية من   

10838 

-1990النقدية في الجزائر للفترة أثر التحرير المالي علي السياسة  

0102  
7455 

أثر التحرير المالي علي النمو اإلقتصادي : دراسة قياسية حالة  
2013-1980الجزائر  

6603 

أثر التحرير المالي علي كفاءة البنوك التجارية : دراسة حالة بنك 
 BADRالفالحة والتنمية الريفية

15933 

ميزانية الدولة : حالة الجزائر أثر التحصيل الجبائي على   12454 

 10033 أثر التحصيل الجبائي على ميزانية الوالية : دراسة قياسية 

 6892 أثر التحفظ المحاسبي على جودة القوائم المالية 

 11007 أثر التحفظ المحاسبي في جودة األرباح المحاسبية : دراسة ميدانية

سسة : دراسة حالة المديرية  أثر التحفيز على أداء العاملين في المؤ
 سونغاز بالمدية

14235 

أثر التحفيز على الوالء التنظيمي : دراسة حالة المؤسسة العمومية 
قصر البخاري -للصحة الجوارية   - 

7049 

أثر التحفيز في تحقيق الوالء التنظيمي داخل المؤسسة اإلقتصادية 
بالمدية: دراسة شركة توزيع الكهرباء والغاز   

13426 

أثر التحفيزات الجبائية على األداء المالي في المؤسسة اإلقتصادية 
 : دراسة ميدانية لمجموعة من المؤسسات بوالية المدية

11569 

 6575 اثر التحفيزات الجبائية على االستثمار في الجزائر

 15048 أثر التحفيزات الجبائية على الستثمار

لي اإلستثمار : دراسة حالة الجزائر أثر التحفيزات الجبائية ع
الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار 2012-2017  ANDI 

6130 

أثر التحكم في التقنيات المالية على إدارة المشاريع : دراسة حالة  
 شركة كهريف المدية

13449 



أثر التحول إلى إدارة الموارد البشرية اإللكترونية على عملية 
اإللكتروني في المنظمة : دراسة حالة مؤسسة زادتي أو التوظيف 

 Eurl Zte Algerie الجزائر

15798 

أثر التحوالت العالمية المعاصرة على اإلستثمار األجنبي المباشر  
2012-2000في الجزائرمن  

15322 

مدخل بطاقة األداء -أثر التخطيط اإلستراتيجي على أداء البنوك 
البنك الوطني الجزائريالمتوازن : دراسة حالة   

4923 

 5439 أثر التخطيط اإلستراتيجي في تطوير الموارد البشرية

 14670 أثر التخفيضات السعرية على القرار الشرائي للمالبس النسائية

أثر التدريب الوظيفي في تفعيل األداء المتميز في مؤسسة : دراسة 
 حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر فرع المدية

10877 

ر التدريب على أداء الموارد البشرية في المؤسسة : دراسة حالة  أث
المدية-مديرية المصالح الفالحية - 

8203 

أثر التدريب على إكتساب ميزة تنافسية للمنظمة : دراسة حالة  
فرع اإلنتاج المدية -مجمع صيدال - 

14926 

 13094 أثر التدريب على إنتاجية المؤسسات

تحسين أداء العاملين : دراسة حالة المديرية أثر التدريب على 
المدية -العامة للغابات   - 

10449 

أثر التدريب علي إنتاجية العاملين في المؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة سونطراك حاسي الرمل

12641 

أثر التدريب علي إنتاجية العاملين في المؤسسة اإلقتصادية :  
حاسي الرمل-دراسة حالة سونطراك  - 

12642 

 9630 أثر التدريب في زيادة مردودية المؤسسة

أثر التدريب و تحسين أداء العاملين في المؤسسة : دراسة حالة  
 مؤسسة سونلغاز 

6895 

أثر التدقيق اإللكتروني على جودة المعلومات : دراسة استقصائية 
 لعينة من مكاتب التدقيق 

8192 

القوائم المالية في ظل اإلفصاح :  أثر التدقيق الخارجي على جودة 
 دراسة ميدانية

6437 

أثر التدقيق الخارجي في إتخاذ القرارات اإلستثمارية : دراسة  
 ميدانية: شركة سونلغاز فرع المدية

7567 

أثر الترويج اإللكتروني في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة  
الت الخدمية لدى زبائنها : دراسة حالة مؤسسة أوريدو لإلتصا

 الجزائر 
13204 

أثر الترويج بالمؤثرين عبر وسائل التواصل االجتماعي على اتخاذ 
ماعي قرار الشراء : دراسة عينة من رواد مواقع التواصل االجت

 من والية المدية

13721 

أثر الترويج عبر مواقع التواصل اإلجتماعي علي والء الزبون : 
النقال بالجزائردراسة ميدانية لمتعاملي الهاتف   

11207 

 6388 أثر الترويج على القرار الشرائي

أثر التسويق اإلستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة : 
فرع المدية -دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر   

10346 

أثر التسويق اإللكتروني على جودة الخدمة المصرفية اإللكترونية : 
الفالحة و التنمية الريفيةبنك  -دراسة حالة   BADR -  وكالة

 المدية 
15387 



أثر التسويق الداخلي على تدعيم الميزة التنافسية : بنك الفالحة و  
 التنمية الريفية

14580 

 9903 أثر التسويق الداخلي في اإلحتفاظ بالعمالء : دراسة ميدانية 

أثر التسويق المصرفي علي جودة الخدمات المصرفية : دراسة  
مقارنة بين وكالتي بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري  
 بمدينة المدية

10084 

أثر التسويق بالعالقات علي جودة الخدمات المصرفية برضا  
 الزبائن : دراسة ميدانية ببنك الفالحة و التنمية الريفية بالمدية

10521 

دراسة ميدانية ببنك  أثر التسويق بالعالقات في اإلحتفاظ بالزبون : 
 الفالحة و التنمية الريفية وكالة عين بوسيف 

6576 

أثر التسويق بالعالقات في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة حالة  
 اتصاالت الجزائر وحدة المدية 

7463 

أثر التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي في تنمية العالقة مع 
السياحية في والية المديةالزبائن : دراسة حالة بعض الوكاالت   

9011 

 8360 أثر التسويق في تحقيق الميزة التنافسية

أثر التسيير الجبائي علي الوضعية المالية في المؤسسة اإلقتصادية 
 الجزائرية 

7194 

 14158 أثر التشريع الجبائي على مردودية المؤسسة و هيكلها المالي

المحاسبة والمراجعة في  أثر التشغيل اإللكتروني للبيانات علي 
 الجزائر : دراسة ميدانية

13620 

 2896 أثر التضخم على القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي 

أثر التضخم على النمو اإلقتصادي : دراسة قياسية في الدول  
2012-1980العربية خالل الفترة   

7225 

 6777 (2020-1990)أثر التضخم على النمو اإلقتصادي في الجزائر

أثر التطور التكنولوجي في النمو اإلقتصادي في الدول العربية : 
 (2019 -1990)دراسة قياسية خالل الفترة 

6518 

أثر التعليم اإللكتروني على أداء مؤسسات التعليم العالي بالجزائر : 
 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كعينة دراسة

6434 

اإللكتروني على جودة التعليم : دراسة حالة جامعة د  أثر التعليم 
 يحي فارس بالمدية

13582 

أثر التعليم في تنمية اإلقتصاد الجزائري : دراسة إقتصادية قياسية 
2014-2001للمدة   

5946 

اثر التغليف على اتخاذ قرار الشراء لدى المستهلك النهائي : دراسة 
الحليب و مشتقاته حالة مؤسسة تلرافل لالنتاج   

6395 

أثر التغليف على مبيعات المنتجات الصيدالنية : دراسة حالة  
 مؤسسة صيدال بوالية المدية

7143 

أثر التغير في الكتلة النقدية على النمو اإلقتصادي : دراسة حالة  
2012-1990الجزائر  

3442 

اثر التغيرات االقتصادية على ترقية المؤسسات الصغيرة و 
ة في الجزائر المتوسط  

14226 

أثر التغيرات اإلقتصادية على ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة و  
 المتوسطة في الجزائر 

6930 

أثر التغيير اإلجتماعي واإلقتصادي على التغيير األسري في 
 الجزائر 

2584 



أثر التغيير في السياسات المحاسبية على اإلفصاح والشفافية :  
إقتصادية دراسة حالة في مؤسسة   

6289 

أثر التقدم التكنولوجي على النمو اإلقتصادي : دراسة تحليلية  
 (2019-1990) قياسية لحالة الدول العربية خالل الفترة

7255 

أثر التقييم بالقيمة العادلة على فعالية التحليل المالي : دراسة حالة  
- 2017والية المدية للفترة  -فرع انتيبيوتيكال -مجمع صيدال 

9012  

13175 

أثر التكنولوجيا المالية على توسع النشاط المصرفي : دراسة حالة  
  -لبرواقية لبنك التنمية المحلية و البنك الوطني الجزائري وكالتي ا

 بالمدية
11211 

أثر التكنولوجيا المالية على جودة الخدمات المصرفية مع اإلشارة 
 لحالة الجزائر 

13775 

ي تحسين أداء البنوك التجارية : دراسة  أثر التكنولوجيا المالية ف
وكالة  BADR حالة البطاقة البنكية ببنك الفالحة والتنمية الريفية

2022-2021لسنة 846المدية   

7659 

 12341 اثر التكنولوجيا المصرفية على غسيل االموال و الية مكافحته

 10042 أثر التكنولوجيا على إدارة الموارد البشرية في ظل العولمة

 11724 أثر التكوين على أداء العاملين في المؤسسة اإلقتصادية 

أثر التكوين على إدارة التغيير في المؤسسة : دراسة حالة الشركة  
 الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بالمدية

6251 

أثر التكوين على تحسين أداء العاملين : دراسة حالة الصندوق 
اجراء الوطني للضمان اجتماعي غير  CASNOS-وكالة المدية- 

9890 

أثر التكوين في إحداث عملية التغيير التنظيمي : دراسة حالة  
 مؤسسة بوفال بالبرواقية

13217 

 6135 أثر التكوين في رفع أداء الموظفين في المؤسسات العمومية

أثر التمكين اإلداري على أداء الموارد البشرية بالمنظمة : دراسة  
المؤسسة العمومية اإلستشفائية ببلدية تابالط حالة   

12785 

أثر التمكين اإلداري على اإلبداع اإلداري : دراسة حالة عينة من  
 العاملين بمركز التكوين المهني والتمهين بتابالط والية المدية

10283 

أثر التمكين اإلداري على تحقيق الرضا الوظيفي : دراسة حالة  
قيةمؤسسة سونلغاز بالبروا  

7776 

أثر التمكين اإلداري على جودة الحياة الوظيفية في المنظمة :  
ة يحي دراسة حالة عينة من أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية بجامع

 فارس بالمدية
15705 

أثر التمكين اإلداري على جودة الخدمة التعليمية بالجامعات :  
العلوم  دراسة حالة عينة من أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية و

 التجارية وعلوم التسيير 
12736 

أثر التمكين اإلداري في تحسين أداء األفراد في المؤسسة : دراسة 
المدية-سونلغاز -حالة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز  

2602 

أثر التمكين النفسي على السلوك اإلبداعي للعاملين : دراسة حالة  
 المؤسسة العمومية اإلستشفائية ببني سليمان

13842 

 7125 اثر التمكين على العمل االبداعي في المنظمات : دراسة حالة 

أثر التمويل الذاتي على النمو الداخلي في المؤسسة : دراسة حالة  
 مقر إنتاج صيدال المدية

15501 



أثر التمويل الذاتي على الهيكل المالي للمؤسسة اإلقتصادية :  
 Cosider Alarm دراسة مؤسسة الحديد والصلب كوسيدار ألرم

10164 

أثر التمويل المصرفي على تطوير المؤسسات الصغيرة 
 BADR والمتوسطة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية

 وكالة المدية 

15685 

أثر التمويل على إتخاذ القرارات اإلستثمارية في المؤسسة  
 اإلقتصادية

15296 

الطاقة اإلنتاجيةأثر التمويل ونوعية مصادره على   7227 

أثر التنسيق بين السياسة المالية والسياسية النقدية على اإلستثمار  
2017-2000األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة   

10352 

أثر التنويع علي تدنية مخاطر محفظة األوراق المالية : دراسة  
 حالة بورصة عمان و السوق المالية السعودية 

7683 

التهرب الضريبي على التحصيل الضريبي أثر   12710 

أثر التهرب الضريبي على الخزينة العمومية وأساليب مكافحته : 
2018-2014دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية المدية   

14006 

أثر التهرب الضريبي على الموارد المالية للخزينة العمومية : 
2017-2014دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية المدية   

7313 

أثر التوظيف العمومي علي كفاءة الموظفين باإلدارة العمومية  
 الجزائرية : دراسة حالة جامعة المدية

15698 

أثر الثقافة التنظيمية على أداء العاملين : دراسة حالة لشركة بوفال 
 بالبرواقية

8946 

العمومية : أثر الثقافة التنظيمية على أداء العاملين في المؤسسة 
 دراسة حالة اتصاالت الجزائر فرع المدية

8273 

أثر الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية : دراسة حالة  
 مؤسسة إتصاالت الجزائر بالمدية

11178 

أثر الثقافة التنظيمية على إدارة المعرفة : دراسة حالة مؤسسة  
 سونلغاز بقصر البخاري

10285 

يمية على اإلبداع اإلداري في منظمات األعمال : أثر الثقافة التنظ
 CLIMATEC دراسة حالة مؤسسة كليماتيك بولنعاس

BOUANAACHé 

6140 

أثر الثقافة التنظيمية على األداء الوظيفي للعاملين : دراسة ميدانية 
 جامعة المدية

8008 

أثر الثقافة التنظيمية على الرضا الوظيفي : دراسة حالة الموظفين 
رة والية المديةبإدا  

10653 

أثر الثقافة التنظيمية في تعزيز التغيير التنظيمي : دراسة حالة  
ر بجامعة  بكلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيي

 المدية 
16154 

أثر الثقافة التنظيمية في تنمية السلوك اإلبداعي للعاملين : دراسة  
الجزائر بالمديةحالة مؤسسة إتصاالت   

13367 

 14095 أثر الجباية على التنمية اإلقتصادية

 7950 اثر الجباية على الخزينة العمومية

 6673 أثر الجباية علي التنمية اإلقتصادية

 12351 أثر الجباية علي مصادر تمويل المؤسسة

 12352 أثر الجباية علي مصادر تمويل المؤسسة



القرار الشرائي لدي المرأة الجزائرية : دراسة أثر الجو العام علي 
 حالة فميلي شوب

10292 

أثر الجودة على المراجعة الخارجية في ظل المستجدات التي  
 عرفتها المهنة في الجزائر : دراسة ميدانية

12744 

تونس  -أثر الحرية اإلقتصادية على النمو اإلقتصادي في الجزائر
2016-1995والمغرب خالل الفترة   

7680 

أثر الحوافز المادية علي آراء األفراد العاملين في المؤسسات 
 الصناعية الجزائرية : دراسة حالة شركة اسمنت بتبسة

14329 

أثر الحوافز على الرضا المهني : ديوان الترقية و التسيير العقاري 
 بالدية

10259 

أثر الحوافز على الرضا الوظيفي لدى العاملين : دراسة حالة  
المدية-سة نفطالمؤس - 

15220 

أثر الحوكمة المالية علي تحسين أداء المؤسسات المصرفية :  
 BEA دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري

9891 

أثر الحوكمة علي األداء المالي في البنوك التجارية : دراسة حالة  
 بنك الفالحة و التنمية الريفية و بنك الجزائر الخارجي 

10800 

الحوكمة في إتخاذ القرارات المالية : دراسة حالة بلدية المدية أثر   11215 

أثر الخدمات المالية الرقمية على الشمول المالي في الجزائر للفترة 
 (2021-2010) ما بين

10329 

أثر الخصخصة على العالقات الناشئة عن عقد العمل : دراسة  
 مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري

2618 

ر الدراسات التسويقية في تنشيط المبيعات أث  6312 

 14743 أثر الدوالر واالورو على المبادالت الخاجية الجزائرية 

أثر الرضا الوظيفي على مستوى اإللتزام التنظيمي لدى العاملين 
 بالمؤسسة العمومية : دراسة حالة جامعة المدية

10859 

العاملين : دراسة حالة  أثر الرضا الوظيفي في تحسين أداء 
 المؤسسة الوطنية إلنتاج الصمامات والمضخات المائية بالبرواقية

8941 

أثر الرضا الوظيفي للعاملين علي اآداء الوظيفي : دراسة حالة  
 المديرية العملياتية إلتصاالت الجزائر بالمدية

6528 

حالة  أثر الرضا الوظيفيعلى أداء األفراد في المؤسسة : دراسة 
 مؤسسة البالستيك و المطاط بوالية المدية 

15181 

أثر الرضا الوظيقي على أداء الموظفين لدى المؤسسات العمومية : 
 دراسة حالة مديرية السكن لوالية المدية 

9972 

أثر الرفع المالي على القرار االستثماري في المؤسسة اإلقتصادية 
ز : دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهرباء و الغا

 SONALGAZبالمدية

9175 

 6276 أثر الرقابة اإلدارية على األداء الوظيفي 

أثر الرقابة الداخلية على األداء المالي : دراسة ميدانية لشركة  
 توزيع الكهرباء والغاز بالمدية 

11355 

 14930 أثر الزكاة على اإلقتصاد الوطني اإلسالمي

المؤسسة ذات المخاطر المهنية أثر السالمة والصحة المهنية في 
 علي أداء العاملين : دراسة حالة مؤسسة بوفال وحدة المضخات

13364 

أثر السلوكات اإلستراتيجية للمؤسسات اإلقتصادية علي هياكل 
 السوق : دراسة قطاع اإلسمنت في الشرق الجزائري 

13152 



 The = أثر السياسات اإلقتصادية في آداء المصارف التجارية

effect of economic policies on commercial banks 

performance 

13248 

 13372 أثر السياسات التسويقية في زيادة مبيعات المؤسسة 

أثر السياسات المالية الشرعية : في تحقيق التوازن المالي العام في 
 الدولة الحديثة 

4544 

اإلسالمية : دراسة حالة أثر السياسات النقدية التقليدية على البنوك 
 بنك السالم في الجزائر 

7399 

أثر السياسة المالية على النمو اإلقتصادي خارج قطاع المحروقات 
) باستخدام 2019-1980في الجزائر : دراسة قياسية خالل الفترة (

 ARDL نموذج

2885 

أثر السياسة المالية في إستقطاب اإلستثمار األجنبي المباشر : 
2013-2003الجزائر  دراسة حالة  

9069 

أثر السياسة المالية في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر في  
2013-1985الجزائر : دراسة إقتصادية قياسية للفترة   

10555 

-1990أثر السياسة النقدية على النمو اإلقتصادي : حالة الجزائر 

0152  
11201 

ائر : دراسة  أثر السياسة النقدية على النمو اإلقتصادي في الجز
2018-1990قياسية للفترة   

15346 

 9073 أثر السياسة النقدية علي تكامل األسواق المالية األوروبية وكفاءتها 

أثر السياسة النقدية علي نشاط سوق األوراق المالية : دراسة حالة 
2009_1978سوق عمان لألوراق المالية   

12721 

اإلستثمار األجنبي المباشر : أثر السياية المالية في استقطاب 
2010_2000دراسة حالة الجزائر  

6983 

أثر الشراكة األجنبية علي تأهيل مؤسسة جزائرية : دراسة حالة  
 SARL ALGERIA AGROPROCESS مؤسسة

10086 

 7778 أثر الشراكة األورو متوسطية على اإلقتصاد الجزائري

: الفترة الممتدة  أثر الصادرات على النمو اإلقتصادي في الجزائر
2016-1980من   

7526 

أثر الصادرات على النمو اإلقتصادي في الجزائر : دراسة قياسية  
2020-1990خالل الفترة   

10343 

أثر الصادرات على النمو اإلقتصادي في الجزائر : دراسة قياسية  
2019-1990للفترة   

12614 

الجزائري في ظل العولمة : أثر الصدمات الخارجية علي اإلقتصاد 
2017-1980دراسة تحليلية قياسية للفترة   

7041 

أثر الصراع التنظيمي على األداء الوظيفي : دراسة حالة مديرية 
 الخدمات الجامعية بالمدية

13319 

أثر الصرئب على المؤسسةاإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة  
 األجر والقرميد بالمدية

11000 

لتحويلية على القطاع الفالحي في الجزائر : دراسة أثر الصناعات ا
2017إلى  1990قياسية في الفترة الممتدة من   

7129 

أثر الصيرفة اإللكترونية على األداء البنكي : دراسة حالة بنك 
2016-2010الفالحة والتنمية الريفية بالمدية   

8387 

زائر أثر الصيرفة اإللكترونية على جودة الخدمة المصرفية بالج  6786 



أثر الضرائب على اإلستثمار في المؤسسات اإلقتصادية : مؤسسة 
 صيدال بالمدية 

7460 

أثر الضرائب على اإليرادات العامة : دراسة حالة الجزائر  
2003-2014  

13077 

 12913 أثر الضرائب على التنمية اإلقتصادية في الجزائر 

اإلقتصادي : دراسة حالة  أثر الضرائب والقروض على اإلنعاش 
 الجزائر 

11301 

أثر الضريبة العامة على المبيعات على القوة اإلدخارية في  
 اإلقتصاد

11617 

أثر الضريبة على أرباح الشركات على المردودية المالية في  
 المؤسسة اإلقتصادية 

13784 

أثر الضريبة علي التنمية اإلقتصادية : دراسة حالة مديرية  
 الضرائب بالمدية

5765 

أثر الضريبة في تحليل الهيكل المالي للمؤسسة : دراسة حالة  
2019-2017مطاحن قصر البخاري خالل الفترة   

10517 

 15072 أثر الضغط الضريبي على التحصيل الجبائي

 15594 أثر الضغط الضريبي على التحصيل الجبائي

اإلقتصادية : دراسة حالة  أثر الضغظ الضريبي على المؤسسة 
 تطبيقية لمؤسسة صيدال فرع انتيبيوتيكال المدية

6666 

أثر الطلب على العمل في النمو اإلقتصادي : دراسة قياسية لحالة  
2016-19990الدول العربية خالل الفترة   

8605 

 4680 اثر العجز المالي على المؤسسات االقتصادية الجزائرية

المالي على المؤسسات اإلقتصادية في الجزائر أثر العجز   15242 

أثر العجز المالي على المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية : دراسة  
 حالة مجمع صيدال فرع أنتبيوتيكال بالمدية

12400 

أثر العدالة التنظيمية على اإلنتماء التنظيمي : حالة عينة من 
المدية المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري بوالية - 

10605 

أثر العدالة التنظيمية على الرضا الوظيفي : دراسة حالة إذاعة  
 المدية الجهوية 

13727 

أثر العدالة التنظيمية على الوالء التنظيمي : دراسة ميدانية بكلية 
جامعة المدية-العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  - 

7328 

سلوك المواطنة التنظيمية : دراسة حالة   أثر العدالة التنظيمية على
 عينة من العاملين اإلداريين بمستشفى محمد بوضياف بالمدية

8733 

أثر العدالة التنظيمية في تعزيز الوالء التنظيمي : دراسة حالة  
جوان -07-01المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري 

2020 

14552 

المستهلك المهائي : دراسة حالة  أثر العالقات العامة على سلوك 
 شركة أوراسكوم التصاالت الجزائر جازي

16171 

أثر العالقة بين المكلف و اإلدارة الضريبية علي التحصيل  
المدية-الضريبي : دراسة حالة المديرية الفرعية للتحصيل - 

7613 

2018-1980أثر العلة الهولندية في اإلقتصاد الجزائري للفترة   9022 

- أثر العملية اإلشهارية على حجم المبيعات : حالة مؤسسة بوفال
POVAL- 

7265 

 14732 أثر العولمة اإلقتصادية على إقتصاديات الدول النامية



 12878 أثر العولمة اإلقتصادية على فعالية السياسة المالية 

 6837 أثر العولمة اإلقتصادية على فعالية السياسة النقدية

العولمة المالية على البنوك اإلسالمية أثر   9447 

 6951 أثر العولمة على فعالية السياسية النقدية

 2566 أثر العولمة ومنظمة التجارة العالمية على إقتصاديات الدول النامية

أثر الفساد اإلداري على أبعاد التنمية المستدامة في الجزائر  
2004-2014  

8724 

التسيير العمومي أثر الفساد اإلداري على   8736 

أثر الفساد على االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة 
1996-2020  

9680 

أثر الفساد على اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية 
1996-2018  

6611 

أثر الفيسبوك على التحصيل العلمي للطلبة الجامعيين : دراسة حالة 
طلبة جامعة المدية على عينة من   

15028 

 9702 أثر القروض البنكية على التنمية اإلقتصادية

أثر القوانين والتشريعات على النمو اإلقتصادي في دول الشرق  
2018-1996األوسط وشمال إفريقيا خالل الفترة   

10803 

أثر القيادة األخالقية على الثقة التنظيمية : دراسة حالة في مدرسة  
بلدية ثالث دوائر بالمديةبحرية طاهر ب  

16077 

أثر القيادة األخالقية في تحسين آداء العاملين بالمنظمة : دراسة 
 حالة اإلدارة العمومية لوالية المدية

15540 

أثر القيادة اإلدارية على اتخاذ القرارات : دراسة حالة مؤسسة 
وحدة المدية -سونلغاز   - 

10762 

إدار ة الوقتأثر القيادة اإلدارية على    7582 

أثر القيادة اإلدارية على اإلبداع اإلداري : دراسة حالة بلدية قصر 
 البخاري 

8853 

أثر القيادة اإلدارية على اإللتزام التنظيمي : دراسة حالة مطاحن  
 قصر البخاري 

8119 

أثر القيادة اإلدارية على اإللتزام التنظيمي واستقرار الكفاءات في 
دراسة حالة ثانوية تابالط المختلطةالمنظمة :   

13950 

 9332 أثر القيادة اإلدارية على دافعية العاملين

أثر القيادة اإلدارية في التطوير التنظيمي : دراسة حالة مؤسسة  
المدية -سونلغاز   - 

10556 

أثر القيادة اإلدارية في تحسين مستوى اإلبداع اإلداري في المنظمة 
فرع المدية-إتصاالت الجزائر : دراسة حالة مؤسسة  - 

9654 

أثر القيادة اإلدارية في تفعيل أداء العاملين : دراسة حالة مؤسسة  
 سونلغاز بالمدية 

10040 

أثر القيادة اإلدارية في تفعيل الثقافة التنظيمية : دراسة حالة  
 التكوين المهني بعين بوسيف 

8647 

المؤسسة : دراسة حالة ابتدائية  أثر القيادة اإلدارية في تميز أداء 
 محمد قويسمي بالمدية

10876 

 4724 أثر القيادة اإلدارية في تمييز المنظمات 

أثر القيادة التحويلية على إدارة التسيير التنظيمي : دراسة حالة  
 مؤسسة البالستيك و المطاط بالمدية

9285 



إقتصاد    أثر القيادة بالتمكين علي كفاءة رأس المال الفكري في ظل
 المعرفة : دراسة حالة 

16020 

 9151 أثر القيادة على تمكين العاملين

أثر القياس المحاسبي علي صدق القوائم المالية في ظل المعايير 
 إشكالية وحلول بديلة  ias/ifrs : المحاسبية الدولية

9335 

أثر القياس المحاسبي للموارد البشرية على األداء المالي للمؤسسة 
دراسة حالة مؤسسة الوكالة الوالئية للتنظيم والتسيير العقاري  : 

 والحضري لوالية المدية 

13404 

أثر القيم التنظيمية على أداء المورد البشري : دراسة حالة الوكالة 
قصر البخاري -التجارية سونلغاز - 

6633 

أثر القيمة العادلة في إعداد القوائم المالية وفق لمعايير المحاسبة 
ولية ومعايير اإلبالغ المالي : دراسة ميدانيةالد  

7357 

 9448 أثر الالمركزية على التسيير العمومي

أثر المتغيرات اإلقتصادية الكلية على إجمالي تكوين رأس المال :  
2017-1980دراسة حالة الجزائر   

7484 

أثر المحاسبة اإلبداعية على جودة المعلومات المحاسبية : دراسة  
مؤسسة إتصاالت الجزائر حالة   

9544 

أثر المحاسبة اإلبداعية على جودة المعلومات المحاسبية : دراسة  
 ميدانية 

6761 

أثر المحاسبة اإلبداعية على مصداقية القوائم المالية : دراسة  
 ميدانية 

15364 

 6273 أثر المحاسبة اإللكترونية على جودة المراجعة الداخلية 

لي مهنة المراجعة : دراسة تحليلية لمؤسسة  أثر المحاسبة البيئية ع
 األنوار لصناعة األحذية بالمدية 

9934 

أثر المحاسبة الخضراء على األداء المالي : دراسة حالة مؤسسة 
 صيدال فرع أنتيبيوتيكال المدية

6132 

أثر المحاسبة الخضراء على تنافسية المؤسسات اإلقتصادية : 
المدية -لمطاط دراسة حالة لمؤسسة البالستيك وا - 

7412 

أثر المحاسبة العمومية علي تسيير الجماعات المحلية : دراسة حالة 
2015تطبيقية للميزانية األولية بلدية البرواقية بالمدية   

14698 

أثر المحاسبة القضائية في الحد من التالعب بالحسابات في القوائم 
 المالية : دراسة ميدانية

6316 

المحاسبة المالية للتجارة اإللكترونية على األداء المالي :  أثر 
 CPA دراسة ميدانية بالقرض الشعبي الجزائري

13438 

 3098 أثر المخاطر السوقية على ربحية المصارف اإلسالمية

أثر المراجعة الخارجية علي مصداقية المعلومات المحاسبية : 
األكادميين في والية دراسة ميدانية آلراء المحاسبين المهنيين و 

 المدية 
7206 

أثر المراجعة الداخلية لتقييم األداء المالي للبنوك التجارية : دراسة 
 ميدانية 

6889 

2012-2000أثر المرض الهولندي في اإلقتصاد الجزائري الفترة  13043 

أثر المزيج التسويقي البنكي علي جودة الخدمات البنكية : دراسة  
الخارجي الجزائري وكالة المديةحالة البنك   BEA 

7545 

أثر المسؤولية اإلجتماعية على األداء المالي : دراسة حالة : شركة 
2019-2015المراعي   

6024 



أثر المسؤولية اإلجتماعية على األداء المالي للبنوك : دراسة حالة 
 بنك البركة الجزائري

15703 

التنمية المستدامة ذ : دراسة حالة  أثر المسؤولية االجتماعية على 
 (2020-2011) شركة قطر غاز

5406 

أثر المسؤولية اإلجتماعية علي األداء المالي للمؤسسة : دراسة  
 حالة مركب المضادات الحيوية بالمدية

9214 

أثر المعالجة اآللية للبيانات المحاسبية علي فعالية التدقيق الخارجي 
- 2014ر المهنيين واألكادميين : دراسة ميدانية من وجهة نظ

0152  

13730 

أثر المعامالت اإللكترونية على النشاط التسويقي في المؤسسة  
 اإلقتصادية

8849 

أثر المعامالت اإللكترونية للضرائب على المحاسبة الجبائية 
 للمؤسسة : دراسة ميدانية (إستبيان )

9203 

إدارة األعمال التسويقيةأثر المعلومات وتكنولوجيا اإلتصال في   15850 

على المردودية المالية في   ISA19 أثر المعيار المحاسبي الدولي
مؤسسة اقتصادية : دراسة حالة الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء 
 والغاز وحدة المدية

13712 

أثر المناخ التنظيمي على اإلبداع الوظيفي : دراسة حالة مؤسسة  
المدية-سونلغاز  - 

15227 

أثر المناخ التنظيمي على كبح ضغوطات العمل لتحقيق األداء  
 الوظيفي

7038 

أثر المنتج المحلي علي سلوك المستهلك الجزائري : دراسة حالة  
 ميدانية لعينة من المستهلكين الجزائريين لمنتج الثالجات 

10845 

بالجزائر أثر المنظمة العالمية للتجارة على السياسة التنافسية   11960 

أثر المنظمة العالمية للتجارة على أداء المنشآت الصغيرة في 
 الوطن العربي : حالة الجزائر

9597 

أثر المنظمة العالمية للتجارة على أداء المؤسسات الصغيرة و 
 المتوسطة الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة بوفال البرواقية 

13586 

على التنمية اإلقتصاديةأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   13762 

أثر المؤشرات المالية للمؤسسة على القيمة السوقية لسهمها : 
 دراسة تحليلية لعينة من المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر

8388 

أثر النظام الجزافي الرقمي على التحصيل الضريبي : دراسة حالة  
2021-2018بمديرية الضرائب لوالية المدية للفترة   

13174 

أثر النظام المحاسبي المالي علي مستوي اإلفصاح المحاسبي في 
 ظل حوكمة الشركات : دراسة ميدانية

6731 

-2000أثر النفقات العامة على عجز ميزانية الدولة : دراسة حالة 

0122  
12729 

أثر النمو السكاني و اإلنفاق العام على النمو اإلقتصادي : الجزائر  
2016-1990نموذجا   

9405 

أثر الوسائل اإللكترونية على مشروعية تصرفات اإلدارة القانونية 
 : دراسة مقارنة 

7976 

أثر الوظائف اإلدارية على أداء الموارد البشرية في المؤسسة :  
 دراسة حالة مؤسسة نفطال

9674 

 8060 أثر الوعي البيئي في تبني المحاسبة البيئية : دراسة ميدانية



يات الحوكمة على األداء المالي للبنوك التجارية : دراسة  أثر آل
حالة بنك التنمية المحلية وكالة البرواقية و البنك الخارجي  
 الجزائري وكالة المدية 

15021 

أثر أليات الحوكمة في إدارة أرباح المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة 
مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية -سونلغاز  

16091 

على جودة اإلفصاح المحاسبي  19أثر إنتشار وباء كوفيد 
 اإلجتماعي

12503 

أثر انحرافات سعر الصرف الحقيقي عن مستواه التوازني على  
: حالة   -بإلستعمال أدوات التحليل الكمي-األداء اإلقتصادي الكلي

 الجزائر 
15269 

أثر انخفاض أسعار البترول علي الميزانية العامة في الجزائر 
0142-2016  

10031 

أثر إنخفاض دافعية الموظفين على اإلنتاجية : دراسة حالة بمقر 
 بلدية البرواقية 

9432 

علي السياسة المالية في الجزائر 2014أثر إنهيار أسعار النفط   13746 

 8770 أثر بحوث التسويق على عملية تطوير المنتوج 

اإلقتصادية وواقع التشغيل في  أثر برامج التعديل على القطاعات 
 الجزائر 

16038 

أثر بطاقة األداء المتوازن على أداء نظم المعلومات المحاسبية : 
 دراسة حالة مؤسسة بوفال 

12910 

أثر بعض المتغيرات اإلقتصادية على معدل البطالة في الجزائر :  
2020-1990دراسة قياسية للفترة   

15206 

لتدقيق على جودة المراجعة الخارجية أثر تبني الجزائر لمعايير ا  12962 

أثر تبني المسؤولية اإلجتماعية على قيمة الشركة : دراسة ميدانية  
 على عينة ميسرة من ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر

12929 

أثر تبني المسؤولية اإلجتماعية علي األداء المالي للشركات : 
الكهرباء و الغاز وحدة   دراسة ميدانية في الشركة الوطنية لتوزيع

 المدية 
14017 

أثر تبني المعلومات المحاسبي اإللكتروني على جودة القوائم المالية 
وحدة المدية-: دراسة ميدانية لمؤسسة نفطال  - 

7656 

أثر تبني فلسفة المسؤولية اإلجتماعية على أداء المؤسسات : 
 دراسة حالة عينة من المؤسسات الجزائرية 

11391 

أثر تبني معايير التدقيق الدولية على تطوير مهنة التدقيق المحاسبي 
 في الجزائر 

12231 

أثر تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على األداء المالي  
 الحكومي : دراسة حالة الجزائر 

10765 

أثر تبني معيار عرض القوائم المالية على تقييم األداء المالي  
دية : دراسة حالة المؤسسة العمومية ألشغال للمؤسسة اإلقتصا

 (EPTRC )الطرق وسط 

6982 

أثر تبني نظام المحاسبة اإلسالمية على مصداقية القوائم المالية :  
 دراسة ميدانية

15889 

أثر تبني نظام المعلومات اإللكتروني على أداء المؤسسة 
كالة  اإلقتصادية العمومية : دراسة حالة النظام المعلوماتي للو

الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية الخاص بتسيير ومتابعة ملفات  
 حاملي المشاريع

10830 



أثر تجارة المخدرات علي اإلستهالك الوطني دراسة قياسية :  
2014-2005دراسة حالة الجزائر خالل الفترة   

14721 

على  GATS أثر تحرير تجارة الخدمات المالية والمصرفية
المصرفي الجزائري القطاع   

16150 

 11239 أثر تحفيز الموارد البشرية في أداء العاملين بالمنظمة

أثر تحليل تكاليف الخدمات على األداء المالي في البنك : دراسة  
 حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة المدية 

5892 

أثر تدريب الموارد البشرية على تطبيق اإلدارة اإللكترونية : 
اسة حالة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ساحي عبد القادر در

 بن العباس بالبرواقية والية المدية
15336 

أثر تدريب الموارد البشرية على تعزيز القدرة التنافسية : دراسة  
والية المدية-حالة مؤسسة بوفال   - 

15686 

  أثر تذبذبات أسعار النفط علي بعض متغيرات اإلقتصاد الكلي في

2014-1986الجزائر : دراسة إقتصادية قياسية خالل الفترة   
9341 

أثر تركيبة الهيكل المالي على األداء المالي للمؤسسة : دراسة حالة 
 مؤسة سونلغاز فرع المدية

3282 

أثر تسيير الكفاءات البشرية علي تحقيق التميز في المؤسسات  
 الجزائرية : دراسة قياسية 

9592 

أساليب المحاسبة اإلدارية الحديثة على األداء المالي :  أثر تطبيق 
فرع المدية-مؤسسة سونلغاز-دراسة حالة لمؤسسة إقتصادية - 

15312 

أثر تطبيق اإلدارة اإللكترونية في تحقيق التميز التنظيمي : دراسة 
 حالة متوسطة يوسفي مصطفى البرواقية

11227 

اإللكترونية على جودة الخدمات بالمرفق العام أثر تطبيق الحوكمة 
: دراسة حالة لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية من  
 وجهة نظر موظفي بلديات والية المدية 

8386 

أثر تطبيق الحوكمة على األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة فرع أنتبيوتيكال بالمدية

15468 

الحوكمة على اإلفصاح المحاسبي وجودة التقارير  اثر تطبيق 
 المالية في الشركات

13778 

أثر تطبيق الحوكمة علي األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة فرع أنتيبيوتيكال بالمدية

15467 

أثر تطبيق الحوكمة علي تنافسية المؤسسات : دراسة حالة  
نجمة -موبيليس-مؤسسات اإلتصال جازي  

6723 

أثر تطبيق الحوكمة وفق مقررات لجنة بازل الرقابة البنكية على  
ة من البنوك التجارية  أداء الجهاز البنكي : دراسة ميدانية لعين

2017-2012الجزائرية   

6406 

أثر تطبيق الخدمات البنكية اإللكترونية على زيادة الميزة التنافسية 
طني الجزائري وكالة  في البنوك التجارية : دراسة حالة البنك الو

851-المدية - 

12753 

أثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على محتوى المعلوماتي  
 للقوائم المالية 

8208 

أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على جودة المعلومات المالية : 
 دراسة حالة مؤسسة صيدال بالمدية

10059 

على جودة المعلومات المالية  أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي 
 والمحاسبية

16027 



أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات 
 المحلية 

6599 

أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على تحسين جودة 
 BNA الخدمات البنكية : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري

2886 

زيز جودة التقارير المالية : دراسة أثر تطبيق حوكمة البنوك في تع
والبنك الوطني  BADRحالة وكالتي بنك الفالحة والتنمية الريفية
 بالمدية  BNA الجزائري

6522 

 15329 أثر تطبيق حوكمة الشركات على رأي المدقق الخارجي 

أثر تطبيق حوكمة المؤسسات علي تحقيق جودة المعلومات  
 المحاسبية

7640 

الحوكمة على جودة المعلومات المحاسبية : أثر تطبيق قواعد 
 دراسة حالة مجمع صيدال وحدة الدار البيضاء

14009 

أثر تطبيق قواعد حوكمة المؤسسات علي جودة اإلفصاح  
 المحاسبي : دراسة ميدانية 

11182 

أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة علي مالئمة وموثوقية معلومات  
مقارنة الخصائص النوعية لمعلومات  القوائم للمؤسسة : دراسة 

 القوائم المالية في ظل نموذجي التكلفة التاريخية والقيمة العادلة 
14058 

أثر تطبيق محاسبة الموارد البشرية على األداء المالي للمؤسسة  
 اإلقتصادية

6627 

أثر تطبيق معايير التندقيق الجزائرية على جودة التدقيق في 
نيةالجزائر : دراسة استبيا  

13222 

 14247 أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على القيمة السوقية للسهم

 11866 أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المؤسسة اإلقتصادية 

أثر تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة علي أداء البنوك التجارية :  
الوكالة   BADRدراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية
 المركزية عميروش بالجزائر العاصمة

7046 

أثر تطبيق منهج اإلدارة اإلستراتيجية في إستغالل الميزة التنافسية 
 للمؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع المدية

7561 

أثر تطبيقات اإلدارة اإللكترونية على األداء المالي : دراسة حالة  
وكالة المدية - القرض الشعبي الجزائري  CPA 

2887 

أثر تطور األجور علي مستوي المعيشة لموظفي مؤسسات التعليم  
: دراسة ميدانية  2013لغاية  2008العالي بالجزائر منذ سنة 

 بجامعة المدية
13885 

اثر تطور االستثمار االجنبي المباشر على التشغيل في الجزائر  
1994-2010  

14718 

التشغيل في الجزائر  أثر تطور اإلستثمار على  14088 

أثر تطور اإلستثمار على التشغيل في الجزائر خالل الفترة 
2005ــ 1994  

9096 

أثر تطور السوق المالي و تطور الجهاز المصرفي علي النمو 
2009-1979اإلقتصادي : دراسة حالة األردن   

15994 

المحاسبية في  أثر تطور تكنولوجيا المعلومات على الممارسات 
- 2019المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز لفترة 

0202  

6452 

 6958 أثر تطور وسائل الدفع البنكية على تمويل التجارة الخارجية

 13014 أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية 



أثر تغيرات أسعار البترول على بعض المتغيرات اإلقتصادية،  
: دراسة تحليلية   2015-2000الجزائر الفترة بين   الكلية حالة

 وقياسية

12723 

أثر تغيرات أسعار البترول علي ميزان المدفوعات : اإلقتصاد  
 الجزائري 

10073 

أثر تغيرات سعر الصرف على التضخم : دراسة قياسية لحالة  
2018-1990الجزائر   

14994 

ميزان  أثر تغيرات سعر الصرف علي حساب رأس المال في 
2014-2000المدفوعات خالل الفترة   

10532 

أثر تغيرات سعر الفائدة علي حساب رأس المال في ميزان  
2014-2000المدفوعات : دراسة قياسية خالل   

9613 

أثر تغيير المخطط المحاسبي الوطني الجديد على النظام المحاسبي 
 الجزائري 

13057 

ة للمراقب المالي على ترشيد أثر تفعيل آليات الرقابة المالية القبلي
-2008اإلنفاق المحلي : دراسة حالة بلدية بن شكاو خالل الفترة 

0172  

4550 

أثر تفعيل منهج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية :  
 دراسة حالة المركز اإلستشفائي الجامعي بباتنة

4586 

ة الكلية أثر تقلبات أسعار البترول على بعض المتغيرات اإلقتصادي
2016-1970: دراسة قياسية خالل الفترة   

8227 

أثر تقلبات أسعار البترول علي اإلقتصاد الوطني : دراسة حالة  
2015-2000الجزائر   

7984 

أثر تقلبات أسعار البترول علي الميزانية العامة : دراسة حالة  
2014-1990الجزائر   

7942 

المدفوعات : دراسة حالة  أثر تقلبات أسعار البترول علي ميزان 
2016-2000الجزائر   

7300 

أثر تقلبات أسعار الصرف على التوازن الداخلي ( الموازنة العامة 
2018-2000) : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة   

6885 

أثر تقلبات أسعار الصرف على الميزان التجاري : دراسة قياسية  
2020-1990تحليلية خالل الفترة   

12740 

ر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر : دراسة  أث
2016-1986قياسية للفترة   

6739 

أثر تقلبات أسعار النفط على النمو اإلقتصادي في الجزائر : دراسة 
 (2020-1990) ميدانية خالل الفترة

7670 

أثر تقلبات أسعار النفط علي الموازنة العامة : دراسة حالة  
2015-2005الجزائرمن   

8839 

 2888 أثر تقلبات سعر الصر على أداء البنوك : مناصري،المية

أثر تقلبات سعر الصرف على أداء البنوك : دراسة حالة بنك 
 (B.A) الجزائر

10157 

أثر تقلبات سعر الصرف على أداء البنوك التجارية الجزائرية :  
ة الريفية بوالية المديةدراسة تطبيقية وكالة بنك الفالحة و التنمي  

11739 

أثر تقلبات سعر الصرف على التجارة الخارجية في الجزائر خالل 
 (2019-1990) الفترة

8104 



أثر تقلبات سعر الصرف على ميزان المدفوعات : دراسة قياسية  
باستخدام نموذج 2018-1970لحالة الجزائر خالل الفترة   

ARDL 

6202 

الصرف علي الميزان التجاري في الجزائر :  أثر تقلبات سعر 
2015-1986دراسة قياسية للفترة   

10871 

 9957 أثر تقلبات سعر صرف الدوالر على اإلقتصاد الجزائري 

 ENAJUC أثر تقييم اإلخراجات على سعر التكلفة : دراسة حالة

 البليدة JACOB وحدة
10082 

اإلثبات علي جودة القوائم المالية أثر تقييم المراجع الخارجي ألدلة 
 : دراسة ميدانية لمكاتب المراجعة لوالية المدية 

16047 

أثر تكلفة التمويل في تحديد الهيكل المالي األمثل للمؤسسة : دراسة 
2015-2002حالة مجمع صيدال   

6506 

أثر تكلفة المخزون على األداء المالي في المؤسسة : دراسة حالة  
خميس مليانة-والبقول الجافة  تعاونية الحبوب  - 

12331 

أثر تكنولوجيا المعلومات على إدارة المعرفة : دراسة حالة مؤسسة 
 اتصاالت الجزائر فرع المدية 

12645 

 10189 أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية إتخاذ القرار 

 16045 أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية إتخاذ القرارات 

تكنولوجيا المعلومات في تفعيل أداء النظام المحاسبي لدى  أثر 
 المؤسسة اإلقتصادية : مؤسسة بوفال 

6469 

أثر تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال على إدارة الموارد البشرية : 
دراسة حالة المعهد الوطني لتحسين المستوى في التتجهيز بقصر  
 البخاري قطاع وزارة الموارد المائية

14826 

ر تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال على إدارة الموارد البشرية أث
 في المؤسسة 

14979 

أثر تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال علي آداء الموارد البشرية في 
 المؤسسة : دراسة حالة جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية

7004 

أثر تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت علي جودة الخدمات  
ة : دراسة ميدانية للمصرف الخارجي وكالة المدية المصرفي  

8385 

أثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على إدارة الموارد البشرية :  
 دراسة حالة مديرية اتصاالت الجزائر فرع المدية 

12297 

أثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على األداء المصرفي  
الجزائر الخارجياإللكتروني : دراسة حالة بنك   BEA   وكالة

 المدية 
12981 

أثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على إنتاجية المؤسسة : دراسة 
 والية المدية KAMOPLAST حالة مؤسسة

14576 

 12172 اثر تكنولوجية المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة 

للمنشأة   أثر تكوين الموارد البشرية علي تعزيز القدرة التنافسية
 اإلقتصادية : دراسة حالة شركة الطبع للشرق

13411 

أثر تمكين العاملين في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للبنوك  
التجارية : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري بالبرواقية والية 
 المدية 

15879 

أثر توافق التخطيط اإلستراتيجي و تخطيط الموارد البشرية علي 
مات : حالة فرع صيدال المدية آداء المنظ  

4924 



أثر توجه معايير المحاسبة الدولية نحو القيمة العادلة على  
 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية : دراسة ميدانية

5775 

أثر جودة التدقيق الخارجي في الحد من ارتكاب الغش و األخطاء  
 في القوائم المالية : دراسة ميدانية 

6705 

جودة التدقيق الداخلي على المحاسبة اإلبداعية للقوائم المالية أثر   13126 

أثر جودة التدقيق العمومي على تحسين أداء المؤسسات ذات 
 الطابع اإلداري 

13142 

أثر جودة الحياة الوظيفية على أدء العاملين : دراسة حالة عينة من 
اقيةالعاملين بالمؤسسة اإلستشفائية بن يوسف بن خدة بالبرو  

9431 

أثر جودة الحياة الوظيفية على مستويات ضغوط العمل بالمنظمة : 
دراسة حالة كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم  
 التسيير 

4947 

أثر جودة الخدمات البنكية في تحسين األداء التسويقي للبنوك  
لوالية المديةالتجارية : دراسة حالة عينة من البنوك التجارية   

12160 

أثر جودة الخدمات السياحية في تعزيز أبعاد قيمة العالمة التجارية 
 في ذهن الزبون : دراسة حالة فندق الماريوت باب الزوار الجزائر

 العاصمة 
12954 

أثر جودة الخدمات الصحية علي رضا المريض : دراسة حالة  
 مستشفي محمد بوضياف بالمدية

10237 

خدمات المصرفية علي رضا العمالء الخارجيين :  أثر جودة ال
 دراسة مقارنةبين المصارف العمومية و الخاصة بمدينة المدية

16022 

أثر جودة الخدمات على اإلمتياز التنافسي للمؤسسة الخدماتية :  
دراسة حالة الخدمات البنكية بوكالة القرض الشعبي الجزائري  
 بالمدية

7425 

فية اإللكترونية على بناء القيمة للزبون : أثر جودة الخدمة المصر 
 دراسة حالة وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية بالمدية 

8744 

أثر جودة الخدمة المصرفية اإللكترونية علي تعزيز العالقة بين 
  المصرف والزبائن : دراسة حالة وكالة بنك الفالحة والتنمية

 الريفية بالمدية
8745 

الخدمة المصرفية في زيادة القدرة التنافسية للبنوك أثر جودة 
 التجارية : دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة المدية

9264 

أثر جودة المعلومات المحاسبي اإللكتروني على األداء المالي 
 للمؤسسة اإلقتصادية : دراسة ميدانية

10900 

لقرار اإلستثماري في أثر جودة المعلومات المحاسبية علي فعالية ا
 مؤسسة اقتصادية : دراسة ميدانية شركة سونلغاز وحدة المدية

12882 

أثر حماية حقوق الملكية الصناعية علي استقطاب اإلستثمار  
 األجنبي المباشر إلي الدول العربية : حالة الجزائر

15249 

أثر حوكمة البنوك على آدائها : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية 
وكالة المدية -الريفية   - 

7596 

أثر حوكمة المعلومات المحاسبية على األداء المالي للبنوك : 
 CPAدراسة ميدانية 

2889 

أثر خصائص الهيكل التنظيمي في فاعلية اإلتصال اإلداري :  
 دراسة حالة مؤسسة نفطال بالمدية

11502 

الوظيفيأثر دافعية المورد البشري في تحسين األداء   6382 



أثر دراسة الجدوى المالية علي المشاريع اإلستثمارية : دراسة 
 حالة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع المدية 

2890 

أثر رأس المال البشري على النمو اإلقتصادي في الجزائر : دراسة 
2013-1980إقتصادية قياسية للفترة   

14665 

نمو اإلقتصادي في الدول العربية  أثر رأس المال البشري علي ال
مع إشارة خاصة لحالة الجزائر : دراسة قياسية خالل الفترة 

1990-2014  

16041 

 15569 أثر رأس المال الفكري على اإلبداع في المؤسسة و تنافسيها 

أثر رأس المال الفكري في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة حالة  
العملياتية لإلتصاالت بالمديةمؤسسة إتصاالت الجزائر المديرية   

11367 

 8767 أثر سعر الصرف على التجارة الخارجية

- 1980أثر سعر الصرف على الميزان التجاري في الجزائر 

0202  
7230 

 10910 أثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات

 8577 أثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات الجزائري 

إختالل ميزان المدفوعات : دراسة  أثر سعر الصرف علي عالج 
2013-2000حالة الجزائر   

7009 

 11274 أثر سلوك المستهلك على إستراتيجية التسويق البنكي 

أثر سياسات اإلصالح اإلقتصادي على بعض متغيرات اإلقتصاد 
 الكلي 

3534 

 13389 أثر سياسات البنك الدولي على التنمية اإلقتصادية والسياسية

سياسات التمويل المتبعة علي أداء المؤسسات اإلقتصادية :  أثر 
 دراسة ميدانية

15190 

 8136 أثر سياسات الحد من التلوث علي التنافسية الصناعية 

أثر سياسة اإلنفاق الحكومي علي النمو اإلقتصادي : دراسة حالة  
2014-2001الجزائر من الفترة   

15007 

 6737 أثر سياسة التمويل على اإلنتاج 

أثر سياسة التمويل على اإلنتاج : دراسة حالة وحدة األجر  
 والقرميد بالمدية

12416 

أثر سياسة الدعم على القطاع الفالحي : دراسة المخطط الوطني 
 للضبط والتنمية الفالحية في الجزائر

13197 

أثر صادرات قطاع المحروقات علي أداء الميزان التجاري  
2014-2000الجزائري   

9220 

أثر صدمات أدوات السياسة المالية على النمو اإلقتصادي في  
: دراسة تحليلية قياسية  2013-1970الجزائر للفترة من  

7040 

أثر صدمات أسعار النفط على الدورات اإلقتصادية : الجزائر 
2016-2000خالل الفترة   

14582 

ت المصدرة له  أثر صدمات أسعار النفط علي النمو في اإلقتصاديا
2014-1990: حالة الجزائر   

9200 

أثر ضغوط العمل على أداء الموضفين في المؤسسة : دراسة  
 ميدانية بمؤسسة بلدية القلب الكبير والية المدية

6128 

أثر ضغوط العمل على اإلبداع لدى العاملين في المؤسسات 
 اإلقتصادية

3010 



الوظيفي : دراسة حالة الوكالة  أثر ضغوط العمل على األداء 
 التجارية لتوزيع الكهرباء والغاز فرع عين بوسيف 

15398 

أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي للعاملين : دراسة حالة  
 المؤسسة العمومية دائرة سيدي نعمان والية المدية

16120 

أثر ضغوط العمل على سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين  
ت : دراسة حالة عينة من أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية  بالمنظما 

 والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة يحي فارس بالمدية

7974 

أثر ضغوطات العمل للحد من الصراعات التنظيمية لتفعيل األداء : 
دراسة حالة المؤسسة العمومية اإلقتصادية للمضخات والصمامات 
 بالبرواقية

6873 

طرق اإلهتالك على قدرة التمويل الذاتيأثر   13421 

أثر طريقة التكلفة المستهدفة على األداء المالي : دراسة حالة  
مؤسسة وفاء فايل لتحويل الورق و صناعة أدوات المختلفة من 
 الورق

9097 

أثر عجز الميزانية العامة علي التنمية اإلقتصادية : حالة الجزائر  
2011-1990للفترة   

9345 

أثر عدم توازن األفراد داخل المنظمة في زيادة عدم حوادث العمل 
 : دراسة حالة مؤسسة نفطال المقاطعة التجارية بالمدية

14607 

أثر عرض النقود على التضخم في الجزائر خالل الفترة من 
: دراسة قياسية باستخدام نموذج إنحدار الذاتي 1990-2020  

VAR 

14928 

لنمو اإلقتصادي : دراسة قياسية لبعض  أثر عرض النقود على ا
2010 -1980البلدان العربية من خالل الفترة   

13922 

أثر عرض النقود علي النمو اإلقتصادي : دراسة قياسية لبعض  
2010-1980البلدان العربية خالل الفترة   

6981 

أثر عملية التكوين في تحسين أداء المستخدمين : دراسة حالة  
باء والغاز وسط المديةمؤسسة توزيع الكهر   

8138 

 4725 أثر غسيل األموال علي اإلقتصاد الوطني

أثر غياب إدارة المعرفة على آداء الموارد البشرية في المؤسسة 
 العمومية : دراسة حالة مديرية التجارة لوالية المدية

8274 

أثر فرق العمل متعددة الوظائف على تنمية القدرات اإلبتكارية :  
دراسة على العاملين بوحدات تكنولوجيا اإلتصاالت و المعلومات  
 بجامعة الزقازيق

12349 

أثر فعالية إدارة المخاطر على األداء المالي في شركة التأمين :  
 LAGAM دراسة حالة شركة المتوسطية للتأمينات

13436 

أثر فعالية السياسة الضريبية علي النمو اإلقتصادي : حالة الجزائر 
0020-2010  

9324 

أثر فعالية السياسة النقدية علي التوازن الخارجي : حالة الجزائر 
2012- 1990للفترة   

6007 

 10507 أثر قطاع المحروقات على تمويل اإلستثمار في الجزائر

أثر كفاءة الموارد البشرية علي جودة الخدمة العمومية : دراسة  
بالمدية-حالة بريد الجزائر  - 

11520 

أثر كلمة الفم اإللكترونية على تبنى المنتجات المصنعة وطنيا لدى 
 المستهلك الجزائري

12401 



على التعثر المالي للشركات في الجزائر : دراسة   19أثر كوفيد 
 2020/2018ميدانية في شركة نفطال فرع المدية 

10273 

على جودة األرباح المحاسبية : دراسة ميدانية  19أثر كوفيد   7424 

أثر متغيرات السياسة النقدية على ربحية البنوك التجارية : دراسة  
ريحالة البنك الوطني الجزائ  BNA  2019-2004خالل الفترة  

9789 

أثر محاسبة االستدامة المالية على تحسين جودة التقارير المالية : 
 دراسة حالة لمؤسسة نفطال للشركة األم

7529 

أثر محاسبة التأمينات على محاسبة الضرائب : دراسة حالة  
 مؤسسة الصندوق الوطني الجهوي للتعاون الفالحي بالمدية

4726 

حاسبة التكاليف البيئية على تنافسية المؤسسة : دراسة حالة  أثر م
 مؤسسة صيدال فرع إنتبيوتكال وحدة المدية 

6579 

أثر محاسبة التكاليف في تحسين األداء في المؤسسة اإلقتصادية  
البرواقية-العمومية : دراسة حالة مؤسسة بوفال - 

15574 

دراسة حالة في مؤسسة أثر محاسبة القطاع الزراعي على األداء : 
 مطاحن قصر البخاري 

11335 

أثر محاسبة القيمة العادلة على تقييم األداء المالي للمؤسسة :  
 دراسة حالة شركة سونلغاز المدية

16092 

أثر محاسبة المسؤولية اإلجتماعية على أداء المؤسسة اإلقتصادية : 
 دراسة حالة وكالة نفطال بالمدية 

7791 

سؤولية اإلجتماعية على تسيير المورد البشري :  أثر محاسبة الم
 دراسة ميدانية لمؤسسة سونلغاز فرع المدية

13490 

أثر محاسبة المسؤولية االجتماعية على تنافسية المؤسسة  
 اإلقتصادية : دراسة حالة بمجمع صيدال فرع أنتيبيةتيكال بالمدية

6586 

محاسبي :  أثر محاسبة المسؤولية اإلجتماعية علي اإلفصاح ال
 دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر بالمدية

9617 

أثر محاسبة المعاشات على األداء المالي : دراسة حالة الصندوق 
 الوطني للتقاعد 

15179 

أثر محددات التمويل علي الهيكل المالي للمؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة ميدانية

15849 

األداء المالي للمؤسسات أثر محددات الهيكل التمويلي على 
اإلقتصادية : دراسة حالة عينة من كبريات المؤسسات اإلقتصادية 

2013-2017الجزائرية للفترة   

14742 

أثر مخاطر االئتمان في عملية اتخاذ قرار منح التمويل في البنوك 
 التجارية : دراسة حالة لنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة المدية 

10284 

طر التمويل على األداء المالي للبنوك التجارية : دراسة  أثر مخا
 حالة البنك الخارجي الجزائري 

6049 

أثر مسك المحاسبة في ظل األنظة التصريحية الجبائية على األداء 
المالي للمؤسسات اإلقتصادية : دراسة حالة ألحد المؤسسات 
 اإلقتصادية

6630 

المحاسبي على انخفاض قيمة أثر مشاكل القياس و اإلفصاح 
األصول الثابتة المادية في ظل المعايير المحاسبية الدولية(دراسة  
 ميدانية) 

13731 

 7320 أثر مصادر التمويل على المردودية المالية للمؤسسة اإلقتصادية 

 14278 أثر معايير المحاسبة الدولية على الشركات : بحوث محكمة منتقاة 



قيادية على أداء العاملين : دراسة حالة  أثر ممارسة األنماط ال
 مؤسسة سونلغاز مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية

7428 

أثر مميزات أصحاب المشاريع على أداء ونمو المؤسسات  
ة  المصغرة في الجزائر : دراسة ميدانية على مستوى الوكال

خالل الفترة الممتدة مابين  ansrj الوطنية لدعم تشغيل الشباب
0152-20202  

9212 

أثر مؤشرات المخاطر القطرية على االستثمار األجنبي المباشر  
 (2020-1984 )في الجزائر : دراسة قياسية خالل الفترة

10480 

أثر نظام الحوافز على أداء األفراد في المؤسسة : دراسة حالة  
 مؤسسة كهريف المدية 

6814 

المؤسسة : دراسة حالة  أثر نظام الحوافز على أداء العاملين في 
 مؤسسة سونلغاز بالمدية

10382 

أثر نظام الحوافز على أداء العاملين في المؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع المدية

6068 

أثر نظام الحوافز على أداء العمال في المؤسسة اإلقتصادية عموما 
 وفي مديرية إتصاالت الجزائر بوالية المدية خصوصا 

9764 

أثر نظام الحوافز على الرضا الوظيفي : دراسة ميدانية في 
 مستشفى بني سليمان لعينة من أطباء وممرضين

11261 

أثر نظام الحوافز علي أداء العاملين مع أهمية الرضا الوظيفي في  
 _تحسين األداء : دراسة حالة اإلقامة الجامعية بالمصلى _المدية

7204 

خلق اإلبداع لدي العمال في المؤسسات :   أثر نظام الحوافز علي
 دراسة حالة مؤسسة البالستيك والمطاط

6942 

 11080 أثر نظام المعلومات التسويقية على اإلبداع في المؤسسة

أثر نظام المعلومات على اإلستراتيجية التسويقية : دراسة حالة  
وحدة المدية-المؤسسة نفطال - 

4905 

المعلومات على اإلستراتيجية التسويقية للمؤسسةأثر نظام   7027 

 15898 أثر نظام ضمان الودائع على الثقة و األمان المالي في البنوك

أثر نظم المعلومات اإلدارية في تنمية اإلبداع اإلداري على مستوى 
 المؤسسة : دراسة حالة كوندور إلكترونيك الجزائر

10006 

المعلومات المالية في إتخاذ القرارات اإلدارية : دراسة  أثر نظم 
فرع المدية-حالة سونلغاز  - 

6557 

أثر نظم المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة حالة  
فرع موبيليس -مؤسسة اتصاالت الجزائر - 

8361 

أثر نفقات األجور و المرتبات في القطاع العمومي على التضخم :  
2010الى2000الجزائر من حالة   

8768 

أثر نفقات منح و معاشات التقاعد على الوضعية المالية للصندوق 
الوطني للتقاعد : دراسة حالة الصندوق الوطني للتقاعد بوكالة 
 المدية 

10525 

أثر هيكل األتعاب علي جودة التدقيق الخارجي في الجزائر :  
 دراسة ميدانية

6996 

ترونية في تحسين جودة الخدمة البنكية : أثر وسائل الدفع اإللك
-CPA-دراسة حالة: لعينة من البنوك التجارية لوالية المدية

BADR-BNA-BDL 

11453 

أثر وسائل الدفع الحديثة علي األداء المالي للبنوك اإلسالمية : 
2017-2014دراسة حالة البنك اإلسالمي األردني   

13386 



يير الموارد البشريةأثر وظائف اإلدارة على التحكم تس  7186 

اجتماعيات التنمية اإلقتصادية لمواجهة العولمة وتعزيز األمن  
 القومي

8013 

2008-2003إجتهادات قضايا اإلفالس   3457 

إجراءات إعداد وتنفيذ ميزانية المؤسسة التربوية في ظل استحداث 
القادر  : دراسة حالة متوسطة بلعيد عبد  2018المدونة النموذجية 

 البرواقية المدية 
8878 

إجراءات السالمة المهنية واألمن الصناعي ودورها في التقليل من 
 حوادث العمل : دراسة حالة مؤسسة كوسيدار لألشغال العمومية

T126  2019-2017بعين وسارة  

6610 

إجراءات المراجع الخارجي في الحد من أثار المحاسبة اإلبداعية : 
ية المديةدراسة ميدانية بوال  

6059 

 14075 إجراءات تنفيذ عمليات الميزانية : حالة ميزانية والية المدية

إجراءات منح القروض المصغرة في البنوك التجارية : دراسة  
 حالة وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية بقصر البخاري

7528 

إجراءات منح القروض للمؤسسات الصغيرة : دراسة حالة بنك 
لشعبي الجزائريالقرض ا  CPA 

6658 

 15464 اجالل وسائل الدفع المصرفية التقليدية بااللكترونية : الجزائر

 7986 إحترف البيع بمهارة 

 Be professional in = إحترف التسويق اإللكتروني الدولي

international e- marketing 
3546 

اإلستقرار النقدي في إحتياطات الصرف األجنبي وإنعكاساتها علي 
2017-2000الجزائر للفترة   

7456 

إحداث مناصب شغل في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن 
 البطالة 

14162 

أحكام البورصة والتوريق والتورق من منظور الفقه اإلسالمي  
 واإلقتصاد المعاصر : دراسة فقهية مقارنة

2579 

المعاصرةأحكام التعامل في األسواق المالية   6878 

 7353 أحكام السمسرة بين الفقه اإلسالمي و القانون التجاري الجزائري 

 4899 أحكام الشيك : دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون 

 3884 أحكام الفساد المالي و اإلداري في الفقه الجنائي اإلسالمي

أحكام المعامالت المالية في المصارف اإلسالمية : من منظور  
المشاركة -لفقه اإلسالمي و اإلقتصادي المعاصر (المشاركة الثابتةا

 المتناقصة)
12580 

أحكام رأس المال في الشركات المساهمة : دراسة مقارنة بين الفقه 
 والقانون التجاري

6153 

 6224 أحكام عقود التجارة اإللكترونية 

المديرية العامة  : دورية تصدر عن   03أخبار الجمارك : العدد 
 للجمارك الجزائرية كل شهرين 

5307 

: دورية تصدر عن المديرية العامة   05أخبار الجمارك : العدد 
 للجمارك الجزائرية كل شهرين 

5308 

 10700 إختبار الفرضيات اإلحصائية

اختبار عالقة أوكن بين البطالة والنمو اإلقتصادي لدول المغرب 
2017-1990ياسية للفترة العربي : دراسة اقتصادية ق  

8633 



إختبارات الضغط المصرفي : التصميم ، السيناريوهات،التطبيقات 
 العملية

11332 

إختيار العاملين وتوجيهم : دراسة عملية تطبيقية على صناعة  
 الغزل والنسيج في الجمهورية العربية السورية

8242 

 7894 إختيار الفرص اإلستثمارية 

سعر الصرف في الدول الناميةإختيار أنظمة   7085 

إختيار موقع مؤسسة صناعية بإستخدام أسلوب تحليل التعادل :  
 دراسة حالة مؤسسة النجارة و األثاث الفني قرطبة بالمدية 

10903 

-1990إختيار نظام سعر الصرف أمثل للدينار الجزائري للفترة 

0162  
7639 

 13802 إختيار و تقييم المشاريع اإلستثمارية

 15964 إختيار و تقييم المشاريع اإلستثمارية ودورها في إتخاذ القرار 

 10027 إختيار و تمويل المشاريع اإلستثمارية

 14099 إختيار و تنفيذ و مراقبة إستراتيجية المؤسسة

 15963 اختيار وتقييم المشاريع اإلستثمارية ودورها في اتخاذ القرار 

إستراتيجية المؤسسةإختيار وتنفيذ ومراقبة   5780 

 14104 إختيار وتنفيذ ومراقبة إستراتيجية المؤسسة

 2683 أخصائي البيع الناجح : دليل تحقيق التميز 

 Management mess-ups 5920 = أخطاء اإلدارة

 4752 أخالقيات اإلدارة

 15478 أخالقيات اإلدارة في عالم متغير

األعمال في شركات األعمالأخالقيات اإلدارة و مسؤولية   15475 

 Business ethics 11969 = أخالقيات األعمال

 8362 أخالقيات األعمال اإلدارية واإلقتصادية في عالم متغير

 4049 أخالقيات العمل

أخالقيات العمل وأثرها في تحسين الوالء الوظيفي : دراسة حالة  
اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  على العاملين بكلية العلوم 

 بجامعة المدية
14073 

أخالقيات المهنة ودورها في تحسين أداء العاملين : دراسة جامعة  
2019-2018المدية خالل الفترة   

11169 

 Ethics At Work 3640 = أخالقيات منظمات األعمال

خدمات أخالقيات مهنة التدقيق الخارجي وأثرها في الطلب على 
 التدقيق في الجزائر

12743 

إدارة محاسبة الفنادق : دراسة حالة مؤسسة تسيير المركز  
 السياحي بزرالدة 

9257 

إدارة وظيفة اإلحتياجات في المنظمات المعاصرة : مدخل 
 ااستراتيجي لتحقيق التنافسية

2685 

 10648 أسسه ونظرياته  : IFM التمويل الدولي I إدارة

والعمليات  إدارة ااإلنتاج  14623 

 4749 إدارة إتخاذ القرار اإلداري 

 2654 إدارة اجتماعات العمل بنجاح 

إدارة احتياطات الصرف األجنبي ودورها في دعم اإلستقرار 
2017-2000المالي : دراسة حالة الجزائر   

7191 



 10466 إدارة إختيار الموظفين : الموظف المناسب في المكان المناسب 

أخطار شركات التأمين : أخطار اإلكتتاب أخطار اإلستثمار إدارة   2856 

 11676 إدارة أزمات العولمة اإلقتصادية 

 3987 إدارة إستخدام المياه

 4039 إدارة إستراتيجية التفاوض في إدارة األعمال

 12246 إدارة أسواق التجزئة 

الجزائريإدارة أعمال البنك : (دراسة حالة البنك الخارجي   BEA 16008 

 15411 إدارة أعمال التأمين بين النظرية والتطبيق : بين النظرية والتطبيق 

صمامات ومضخات الجزائر  Poval) إدارة أعمال المؤسسة
 (مؤسسة إقتصادية عمومية ذات أسهم

7003 

 2622 إدارة اإلبتكار : الجزء األول

الحديثة  إدارة اإلبتكار : المفاهيم والخصائص والتجارب  15469 

 3827 إدارة اإلبداع و التميز التنافسي

 Managing creativity and : إدارة اإلبداع واإلبتكار

lnnovation 
8132 

 11879 إدارة اإلجتماعات و المؤتمرات : العمليات التفاوضية

إدارة اإلحتياجات : مدخل تطبيقي في تصميم نظم الشراء 
 والتخزين

12410 

األداء إدارة   16131 

تحسين األداء  -تقييم األداء -إدارة األداء المتميز : قياس األداء 
 مؤسسيا وفرديا 

8539 

 3654 إدارة األزمات

 4428 إدارة األزمات

 5809 إدارة األزمات

 8002 إدارة األزمات

 12087 إدارة األزمات

 14195 إدارة األزمات

 15218 إدارة األزمات

العمليات  -المفاهيم -األزمات : المداخلإدارة   5325 

 3491 إدارة األزمات : المشكالت اإلقتصادية والمالية واإلدارية 

 3563 إدارة األزمات : تجارب محلية وعالمية

 2788 إدارة األزمات : مدخل متكامل 

إدارة األزمات : منهج إقتصادي إداري لحل األزمات على مستوى 
لوحدة اإلقتصاديةاإلقتصاد القومي وا  

3646 

 3492 إدارة األزمات اإلقتصادية وطرق حل المشاكل اإلدارية 

 5314 إدارة األزمات البيعية والتسويقية

 3769 إدارة األزمات الدولية المالية واإلقتصادية 

 9839 إدارة األزمات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد 

التجاريةإدارة األزمات في المنشأت   11577 

إدارة األزمات وإستراتيجيات القضاء على األزمات اإلقتصادية  
 والمالية واإلدارية 

3501 

 15215 إدارة األزمات والكوارث



 10140 إدارة األزمات والكوارث بين المفهوم النظري... والتطبيق العملي

 11091 إدارة األزمات والكوارث فى المكتبات 

بين نقطتي الغليان و التحولإدارة األزمة   3181 

 12350 إدارة اإلستثمار 

 15310 إدارة اإلستثمار 

 12518 إدارة اإلستثمار : بين النظرية والتطبيق 

 12887 إدارة اإلستثمار و المحافظ المالية

 3802 إدارة اإلستثمار والمحافظ اإلستثمارية

التطبيقات العمليةإدارة اإلستثمارات : اإلطار النظري و   14924 

 8033 إدارة اإلستثمارات األجنبي 

 2785 إدارة األسعار : األسواق التقليدية واإللكترونية وأسواق المياه 

-ANEP-POVAL :إدارة اإلشهار : دراسة حالة تطبيقية ل

TF1 = Manegment publicitaire 
14535 

 4702 إدارة اإلعالم 

 2734 إدارة اإلعالن التجاري 

 3377 إدارة اإلعالن و إقتصادياته 

 3188 إدارة األعمال 

 4329 إدارة األعمال 

إدارة األعمال : إدارة خطط العمل ـ التسويق ـ خدمة العمالء ــ  
 إدارة الوقت 

4036 

 11940 إدارة األعمال : مبادئ ومفاهيم

 2826 إدارة األعمال : مدخل بناء المهارات

وظيفي إدارة األعمال : مدخل   7808 

 15394 إدارة األعمال : منظور كلي

 11414 إدارة األعمال : منهج حديث معاصر

 2966 إدارة األعمال : نظريات ونماذج وتطبيقات 

 11797 إدارة األعمال : وتحديات القرن الحادي والعشرين 

إدارة األعمال اإلقتصادية و العالمية : مفاتيح التنافسية و التنمية  
 المتواصلة 

5608 

 9107 إدارة األعمال اإللكترونية

 e-Business Essentials 6169 = إدارة األعمال التجارية اإللكترونية

 16116 إدارة األعمال التجارية الصغيرة 

 9466 إدارة األعمال الحديثة : وظائف المنظمة 

 12777 إدارة األعمال الحديثة بين النظرية والتطبيق 

األعمال الحكوميةإدارة   4418 

 2790 إدارة األعمال الدولية 

 2820 إدارة األعمال الدولية 

 2871 إدارة األعمال الدولية 

 4370 إدارة األعمال الدولية 

 4805 إدارة األعمال الدولية 

 5426 إدارة األعمال الدولية 

 8230 إدارة األعمال الدولية 



 9515 إدارة األعمال الدولية 

 11529 إدارة األعمال الدولية 

 11533 إدارة األعمال الدولية 

 12375 إدارة األعمال الدولية 

 13275 إدارة األعمال الدولية 

 13663 إدارة األعمال الدولية 

 13700 إدارة األعمال الدولية 

 11592 إدارة األعمال الدولية : اإلطار العام

العامإدارة األعمال الدولية : المدخل   11604 

 2827 إدارة األعمال الدولية : بحوث التسويق والتسويق الدولي

 2872 إدارة األعمال الدولية : دراسات و بحوث ميدانية 

 3794 إدارة األعمال الدولية : منظور سلوكي واستراتيجي 

 International Business = إدارة األعمال الدولية

Administration 
8483 

 13307 إدارة األعمال الدولية بين التنمية المستدامة وجودة الحياة

 3493 إدارة األعمال الدولية والعالمية 

إدارة األعمال الدولية والعالمية : استراتيجيات الشركات عابرة  
 القارات الدولية و متعددة الجنسية و العالمية

5580 

 Small Business = إدارة األعمال الصغيرة : أبعاد للريادة

Management 
6221 

 = إدارة األعمال اللوجستية : مدخل التوزيع واإلمداد

Management of busness logistics 
12283 

 9776 إدارة األعمال المصرفية 

إدارة األعمال المكتبية المعاصرة : األصول العلمية وتطبيقات  
معلومات وتكنولوجياتها ال  

5698 

البنوك  -إدارة األعمال المؤسسة الخدمية - 7021 

 Managing = إدارة األعمال باستخدام معلومات المحاسبة

Business Based Accouting Information 
13985 

 11203 إدارة األعمال في المنظمات المعاصرة

التنفيذإدارة األعمال والمشروعات : من التفكير إلى   10566 

 11596 إدارة األعمال وفق منظور معاصر

 10055 إدارة األفراد 

 10356 إدارة األفراد 

 11622 إدارة األفراد 

 12432 إدارة األفراد 

 2953 بين النظرية والتطبيق  (H.R الموارد البشرية) إدارة األفراد

 6177 إدارة األفراد : التدريب ، الثقة ، اإلتصال

 4249 إدارة األفراد العالقات اإلنسانية : مدخل األهداف 

 8518 إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية

 11621 إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية

 4426 إدارة األفكار 

 724 إدارة اإلقتصاد العالمي



 5469 إدارة اإلقتصاد العربي في التاريخ اإلسالمي

 14871 إدارة اإلمداد 

 Logistics Management 14894 = إدارة اإلمداد

 4108 إدارة اإلمداد و التوزيع

 8337 إدارة اإلمداد والتخزين 

 & Handbook of logistics = إدارة اإلمداد والتوزيع

distribution management 
7996 

 6178 إدارة األمور المالية : وضع خطة العمل

 3186 إدارة اإلنتاج

اإلنتاجإدارة   8529 

 13085 إدارة اإلنتاج

 12800 إدارة اإلنتاج الصناعي 

 11723 إدارة اإلنتاج في المنشآت الخدمية و الصناعية : مدخل تحليلي 

 9459 إدارة اإلنتاج و العمليات 

 9969 إدارة اإلنتاج و العمليات 

 6319 إدارة اإلنتاج و العمليات : مدخل حديث

العمليات : مدخل كمي إدارة اإلنتاج و   3303 

 4649 إدارة اإلنتاج و العمليات : مدخل كمي 

 4856 إدارة اإلنتاج و العمليات : مدخل كمي 

 5227 إدارة اإلنتاج و العمليات : مرتكزات معرفية وكمية

 14402 إدارة اإلنتاج و العمليات : منهج كمي مع دراسة حالة 

 Production and operation = إدارة اإلنتاج و العمليات

management 
14337 

 5359 إدارة اإلنتاج والعالقات الصناعية

 3564 إدارة اإلنتاج والعمليات 

 8793 إدارة اإلنتاج والعمليات 

 9730 إدارة اإلنتاج والعمليات 

 14157 إدارة اإلنتاج والعمليات : مدخل إتخاذ القرارات 

والعمليات : مدخل النظمإدارة اإلنتاج   3225 

 4860 إدارة اإلنتاج والعمليات : مدخل كمي 

 11308 إدارة اإلنتاج والعمليات بالجودة الشاملة 

 5612 إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيا : مدخل تكاملي تجريبي 

 9717 إدارة اإلئتمان

 5657 إدارة اإلئتمان : منظور شمولي

رفي إدارة اإلئتمان المص  12405 

 3905 إدارة اإلئتمان المصرفي و التحليل اإلئتماني 

المعايير  -المفاهيم  -إدارة اإلئتمان بالمصارف : األسس   9236 

إدارة اإلئتمان و القروض المصرفية المتعثرة : مخاطر البنوك في 
 القرن الحادي والعشرين 

5595 

 3512 إدارة اإليواء

استراتيجيإدارة البقاء : مدخل   = Survival Managent 4982 

 3169 إدارة البنوك



 4431 إدارة البنوك

 9779 إدارة البنوك

 10456 إدارة البنوك

 15563 إدارة البنوك

 13022 إدارة البنوك : تقليدية الماضى وإلكترونية المستقبل 

 3531 إدارة البنوك : مدخل كمي وإستراتيجي معاصر 

اإلسالميةإدارة البنوك   4759 

 3850 إدارة البنوك اإلسالمية بعد عولمة أسواق المال 

 4076 إدارة البنوك التجارية 

 11631 إدارة البنوك التجارية 

 15727 إدارة البنوك التجارية : مدخل اتخاذ القرارات 

 Modern banking management 3088 : إدارة البنوك المعاصرة

البيئة العولمة و اإلنترنت إدارة البنوك في   11413 

 11418 إدارة البنوك وتكنولوجيا المعلومات

 3448 إدارة البورصات المالية 

 ISO 14000 4754 إدارة البيئة : نظم و متطلبات و تطبيقات

 11310 إدارة البيئة نحو اإلنتاج األنظف 

المعاصرة إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة   13306 

 3896 إدارة البيئة وبيئة اإلدارة

 11995 إدارة التأمين 

 4522 إدارة التأمين والمخاطر 

 12098 إدارة التأمين والمخاطر 

 13273 إدارة التأمين والمخاطر 

 retailing = إدارة التجزئة : منظور تطبيقي

management:applied perspective 
4893 

 11328 إدارة التحديات اإلستراتيجية في البنوك 

 9726 إدارة التحول و القيادة الفعالة 

 2927 إدارة التخطيط و التنظيم 

 10939 إدارة الترويج و اإلتصاالت

 2943 إدارة التسويق

 4419 إدارة التسويق

 4651 إدارة التسويق

 5638 إدارة التسويق

 11271 إدارة التسويق

 11411 إدارة التسويق

 11989 إدارة التسويق

 12413 إدارة التسويق

 15316 إدارة التسويق

 5228 إدارة التسويق : أفكار وتوجيهات جديدة

الرقابة  -التخطيط  -إدارة التسويق : التحليل   4367 

إستراتيجيإدارة التسويق : مدخل   2850 



 14966 إدارة التسويق : مدخل تحليلي إستراتيجي متكامل 

 11843 إدارة التسويق : مدخل معاصر

 4368 إدارة التسويق : مفاهيم و أسس 

 3932 إدارة التسويق : منظور تطبيقي إستراتيجي 

 11330 إدارة التسويق : منظور فكري معاصر 

المعاصر : مدخل علمي متكامل إدارة التسويق الدولي   3495 

إدارة التسويق الدولي والعالمي المعاصر والحديث : مدخل علمي  
 متكامل إلدارة التسويق الدولي والعالمي المعاصر والحديث

3494 

 3477 إدارة التسويق السياحي

إستراتيجيات -نظريات   -إدارة التسويق المعاصر : مبادئ   9460 

التسويق في إطار معايير إدارة الجودة التسويقية : المدخل  إدارة 
 للتمييز وإحتالل مركز الريادة في السوق

2591 

 4325 إدارة التسويق في بيئة العولمة و األنترنيت 

 9508 إدارة التسويق من منظور العادات الشرائية : مدخل سلوكي

 The Managers Guide To = إدارة التعويضات

understanding Indemnity Clauses 
2982 

 4411 إدارة التغيير

 12634 إدارة التغيير

 14194 إدارة التغيير

 3399 إدارة التغيير : اإلستراتيجية األمريكية الشاملة أنموذجا

 4570 إدارة التغيير : التحديات واإلستراتيجيات للمدراء المعاصرين

اإلستراتيجياتإدارة التغيير التنظيمي : المصادر و   = 

Organizational change management : Sources & 

strategies of change 

14514 

 15929 إدارة التغيير بنجاح : إستخدام النظرية والخبرة في تنفيذ التغيير 

 2519 إدارة التغيير في اإلدارات المحلية والبلديات

 Change and development = إدارة التغيير و التطوير

management 
12273 

 Change & developing = إدارة التغيير و التطوير التنظيمي 

organization management 
9465 

إدارة التغيير و دورها في تعزيز اإللتزام التنظيمي لدى العاملين 
في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة بوفال وحدة 

واقية الصمامات البر  

10387 

 12095 إدارة التغيير والتطوير 

 12652 إدارة التغيير ومواجهة األزمات 

إدارة التغييروالتحديات العصرية للمدير : رؤية معاصرة لمدير 
 القرن الحادي والعشرين 

4795 

 4818 إدارة التفاوض 

 Management negotiation 11532 = إدارة التفاوض

وتحليل الربحية إدارة التكلفة   5091 

تطبيقات علمية -تقنيات-إدارة التكنولوجيا : مفاهيم ومداخل  5226 

 3795 إدارة التمكين وإقتصاديات الثقة في منظمات أعمال األلفية الثالثة 

 3536 إدارة التمكين واإلندماج 



 5716 إدارة التميز : الممارسة الحديثة في إدارة منظمات األعمال

التميز : نماذج و تقنيات اإلدارة في عصر المعرفة إدارة   4063 

 4892 إدارة التناقضات 

 5438 إدارة التنظيمات المهنية والحرفية العربية في التاريخ اإلسالمي

التطبيقات العملية  -النظريات  -إدارة التنمية : األسس  4898 

 9746 إدارة التنمية المهنية

التنظيمي  إدارة التنوع : منظور اإللتزام  3698 

 12563 إدارة التنوع الثقافي في الموارد البشرية

 3934 إدارة التوزيع : مدخل تطبيقي متكامل

 4364 إدارة التوزيع بمنظور متكامل

 Managing = إدارة الثقافة التنظيمية والتغيير

Organizational Culture and Change 
5320 

 13733 إدارة الجدوى اإلقتصادية 

 10887 إدارة الجمارك 

إدارة الجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح : دليل الجمعيات في 
 ظل الظروف المتغيرة

14123 

 4505 إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي 

االشاملة إدارة الجودة   8799 

 3465 إدارة الجودة الشاملة 

 3739 إدارة الجودة الشاملة 

 4501 إدارة الجودة الشاملة 

 4744 إدارة الجودة الشاملة 

 7841 إدارة الجودة الشاملة 

 8343 إدارة الجودة الشاملة 

 9516 إدارة الجودة الشاملة 

 11452 إدارة الجودة الشاملة 

الشاملة إدارة الجودة   11977 

 14043 إدارة الجودة الشاملة 

 ISO 4499 واأليزو TQMإدارة الجودة الشاملة 

 10257 إدارة الجودة الشاملة : اإلتجاهات العالمية اإلدارية الحديثة

إدارة الجودة الشاملة : اإلستراتيجيات واآلليات المجربة في أكثر 
 الشركات الناجحة اليوم 

8253 

الجودة الشاملة : األسس النظرية والتطبيقية والتنظيمية في إدارة 
 TQM = المؤسسات السلعية والخدمية

6896 

إدارة الجودة الشاملة : الجزء الثالث: أدوات الجودة الشاملة من  
 األلف إلى الياء

14142 

إدارة الجودة الشاملة : الجزء الثاني : تطبيق إدارة الجودة الشاملة، 
 نظرة عامة

7992 

إدارة الجودة الشاملة : تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الرعاية  
 الصحية وضمان استمرار اإللتزام بها 

13877 

 14297 إدارة الجودة الشاملة : تطبيقات في الصناعة والتعليم

 14793 إدارة الجودة الشاملة : معايير األيزو



 3900 إدارة الجودة الشاملة : مفاهيم و تطبيقات 

 8246 إدارة الجودة الشاملة : مفاهيم وتطبيقات 

 3297 (9001) إدارة الجودة الشاملة : ومتطلبات التأهيل لآليزو

 Total quality management:TQM 9463 = إدارة الجودة الشاملة

 iso 4500 و األيزوtqm إدارة الجودة الشاملة

9000إدارة الجودة الشاملة أيزو   7592 

الجودة الشاملة بمنظمات الرعاية اإلجتماعيةإدارة   14383 

 3669 إدارة الجودة الشاملة تطبيقات تربوية

 9739 إدارة الجودة الشاملة في التدريب من البداية إلى النهاية

 3278 إدارة الجودة الشاملة في الجامعات

 15495 إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفية 

ملة في المستشفياتإدارة الجودة الشا  13677 

إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية : بالتطبيق على قناة 
م2006- 2004الجزيرة الفضائية في الفترة من   

3080 

إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية : التطبيق ومقترحات 
 التطوير

12647 

التعليمية : معايير و تطبيقات  إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات 
 ونماذج 

5229 

إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري : 
23016-2015دراسة نظرية تطبيقية جامعة المدية   

6680 

 15117 إدارة الجودة الشاملة في خدمات الرعاية الصحية 

 8784 إدارة الجودة الشاملة في ظل المفهوم التسويقي الحديث 

 5746 إدارة الجودة الشاملة في منظمات األعمال بين النظرية والتطبيق 

ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي : دراسةحالة كلية 
 العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير بجامعة المدية

3006 

المكتبات و  إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي و 
 مراكز المعلومات 

3277 

 11233 إدارة الجودة الشاملة كمدخل إلدارة التميز 

إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحقيق التميز التنظيمي لمؤسسات  
 األعمال : دراسة ميدانية لمؤسسة إتصاالت الجزائر فرع المدية 

8437 

المؤسسة إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوير الميزة التنافسية في  10844 

 4557 إدارة الجودة الشاملة للبيئة و المسؤولية اإلجتماعية

 5030 إدارة الجودة الشاملة من المستهلك إلى المستهلك : منهج كمي 

إدارة الجودة الشاملة و أثرها على األداء التنظيمي : دراسة حالة  
 -التسيير مكتبة كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم 

 - جامعة المدية

14762 

إدارة الجودة الشاملة و اإلنتاجية و التخطيط التكنولوجي للتميز و  
 الريادة و التفوق

5574 

 7384 إدارة الجودة الشاملة و دورها في تطوير المؤسسات 

إدارة الجودة الشاملة و دورها في تمييز المؤسسة اإلقتصادية : 
 فرع أنتوبيوتيكال المدية

6969 

إدارة الجودة الشاملة وأثرها في تجسيد الميزة التنافسية : دراسة  
قصر البخاري-حالة مؤسسة نجارة األلمنيوم والبالستيك - 

6870 



 9195 إدارة الجودة الشاملة واإلعتماد األكاديمي في المؤسسات التربوية 

: دليل عصري للجودة   9000إدارة الجودة الشاملة واأليزو 
ع ترجمة لنصوص و مفاهيم وإرشادات منظمة الآليزووالتنافسية م  

14843 

 13676 إدارة الجودة الشاملة والخدمة الفندقية 

 3740 إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء

 3741 إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء

إدارة الجودة الشاملة ودورها في تفعيل تنافسية المؤسسات  
 اإلقتصادية

15630 

إدارة الجودة الشاملة ودورها في تفعيل تنافسية المؤسسات  
 اإلقتصادية : دراسة حالة حول مؤسسة تحويل البالستيك 

13060 

2001: 9001إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات اإليزو   12511 

9000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لإليزو   4066 

 3224 إدارة الجودة الكلية 

إدارة الجودة المعاصرة : مقدمة في إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج  
 والعمليات والخدمات 

5668 

 6358 إدارة الجودة الهندسية الشاملة 

إدارة الجودة في التعليم العالي : منظور دولي عن التقويم المؤسسي 
 والتغيير 

6245 

تطبيقات  -عمليات -إدارة الجودة في الخدمات : مفاهيم   5297 

 4279 إدارة الجودة في المنظمات المتميزة

 13096 إدارة الجودة في منظمات األعمال : النظرية و التطبيق

 3180 إدارة الجودة مدخل للتميز والريادة : مفاهيم وأسس وتطبيقات 

 = إدارة الجودة من المنظور اإلداري : مدخل إداري متكامل

Itrgrated managerial approach for (IMAQ) 
2590 

 8795 إدارة الجودة و خدمة العمالء

 8792 إدارة الجودة وخدمة العمالء

 8800 إدارة الجودة وخدمة العمالء

 7913 إدارة الحفالت و المؤتمرات

 4833 إدارة الحمالت اإلعالنية

 2560 إدارة الحياة في ترشيد اإلستهالك 

إدارة الخدمات والمؤسسات الصحية : مفاهيم ، نظريات ، 
 Introduction to heqlth = وأساسيات في اإلدارة الصحية

Services Management 

7116 

 11740 إدارة الخصخصة بين النظرية والتطبيق 

 10417 إدارة الخطر و التأمين

 10080 إدارة الخطر والتأمين

 Risk management & insurance 2688 = إدارة الخطر والتأمين

 4584 إدارة الدولة والنظام السياسي الدولي

 4398 إدارة الذات : منظور تدريبي 

 Self Control 3910 = إدارة الذات : نحو تطوير الشخصية

 15015 إدارة الذات نحو النجاح و اإلبداع 

 14280 إدارة الذات و األزمات



درات : دراسة تأصيلية تحليلية، منهج إدارة الذات وهندسة الق
 ...علمي وتطبيقي لفهم وتطوير القدرات الذاتية

4196 

 3102 إدارة الرعاية الصحية 

 8235 إدارة الستراتيج 

 14847 إدارة السلوك التنظيمي : رؤية معاصرة

 Managing Organizational = إدارة السلوك التنظيمي

Behavior 
12567 

 8082 إدارة السلوك في المنظمات

إدارة السياسة النقدية في ظل تغيرات احتياطي الصرف األجنبي : 
 دراسة حالة الجزائر 

8590 

إدارة السيولة في البنوك وأثرها علي العائد : دراسة حالة بنك 
2016-2014التنمية المحلية وكالة سور الغزالن   

13913 

 8710 إدارة السيولة في الشركات والمصارف : قياس وضبط السيولة 

 5330 إدارة الشحن والتأمين

 2964 إدارة الشراء و اإلمداد

 4650 إدارة الشراء و التخزين

 10054 إدارة الشراء و التخزين : مدخل كمي 

 10052 إدارة الشراء و التخزين في منظور كمي 

الشراء والتخزين : مدخال حديثإدارة   10051 

 4697 إدارة الشراء والتخزين : مدخل حديث إلدارة المواد

 10053 إدارة الشراء والتخزين : مدخل كمي

-النمادج-إدارة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص : المفاهيم

لتطبيقات ا  
3859 

 12847 إدارة الصراع و األزمات و ضغوط العمل و التغيير

إدارة الصراع و عالقتها بضغوط العمل : دراسة ميدانية لمؤسسة  
 إتصاالت الجزائر بالمدية

13473 

 8642 إدارة الصراعات و الخالفات و الكوارث 

إدارة الصراعات وانعكاساتها على الرضا الوظيفي : دراسة حالة  
فريدة سحنون بوامري-بالعيادة المتعددة التخصصات - 

7219 

العالقات الدولية : بين النظرية والتطبيق إدارة   8142 

 4417 إدارة العالقات العامة 

 13696 إدارة العالقات العامة 

 3379 إدارة العالقات العامة : المدخل اإلستراتيجي 

إدارة العالقات العامة : مدخل في إدارة المستشفيات والخدمات  
 الصحية 

5135 

مفاهيم ومبادئ وأساسيات إدارة العالقات العامة :   16160 

 3343 إدارة العالقات العامة بين اإلبتكار و التطبيق 

 12196 إدارة العالقات العامة بين اإلدارة اإلستراتيجية وإدارة األزمات 

 11488 إدارة العالقات العامة و برامجها

إدارة العالقات مع العمالء : مدخل التسويق المبنى على قواعد  
 :Custumer relationship management (crm) = البيانات

Database marketing approach 

11836 

 Urban Management 7777 = إدارة العمران



 4441 إدارة العمل الجماعي 

 14132 إدارة العمالء كاستثمارات طويلة األمد

 Management of Foreign = إدارة العمالت األجنبية

Currency 
5666 

 8056 إدارة العمليات

 10685 إدارة العمليات : منهج عملية األعمال بصفحات اإلنتشار

 Strategic operations = إدارة العمليات اإلستراتيجية

management:s.o.m 
5590 

 10151 إدارة العمليات اإلنتاجية 

 12104 إدارة العمليات اإلنتاجية 

 5431 إدارة العمليات اإلنتاجية : األسس النظرية والطرائق الكمية

 4834 إدارة العمليات التسويقية ونشاطاتها

 3087 إدارة العمليات المصرفية 

 3824 إدارة العمليات المصرفية 

 15719 إدارة العمليات المصرفية 

اإلليكترونية  -غير العادية  -إدارة العمليات المصرفية : العادية   4456 

 Banking = إدارة العمليات المصرفية : المحلية و الدولية

Operations Management 
11921 

 4224 إدارة العمليات المصرفية : مداخل وتطبيقات 

 Local Islamic = إدارة العمليات المصرفية اإلسالمية المحلية

Banking Operations Management 
10536 

 4794 إدارة العمليات المصرفية والخارجية

 4913 إدارة العمليات المصرفية والرقابة عليها

 11510 إدارة العمليات النقدية والمالية بين النظرية والتطبيق 

 9918 إدارة العمليات و إتخاذ القرارات السليمة

العمليات و اإلنتاج إدارة   4403 

 4185 إدارة العملية التدريبيبة : النظرية و التطبيق 

 2664 إدارة العملية التدريبية : النظرية والتطبيق 

 5187 إدارة العنصر البشري في منظمات األعمال الحديثة

 4583 إدارة العولمة و أنواعها 

 4581 إدارة الفساد : دراسة مقارنة باإلدارة النظيفة

 2536 إدارة الفصل الفعال : قراءات من األنترنت 

 12612 إدارة الفنادق و رفع كفاءتها اإلنتاجية

 Hotel/Motel = إدارة الفنادق والقرى السياحية

Management 
5170 

 12200 إدارة القرن الواحد والعشرين : القيادة واإلبتكار في إقتصاد الفكر

خالل التحكم في خطر السداد : دراسة  إدارة القروض البنكية من 
 حالة وكالة البنك الخارجي الجزائري بالمدية

12540 

 4466 إدارة القنوات التسويقية

إدارة القنوات التسويقية : دراسة حالة المؤسسة الوطنية لالجر 
 والقرميد بالمدية

8374 



إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية : دراسة  
2016بلدية العمارية المدية حالة   

13338 

 5540 إدارة الكوارث واألزمات

 8471 إدارة الكوارث والمخاطر : األسس النظرية والتطبيقية

 10467 إدارة الكوارث والمخاطر بين النظرية والتطبيق 

 6015 إدارة اللوجيستيات : تخطيط وتنظيم سلسلة اإلمداد 

 Logistics management 11078 = إدارة اللوجيستيات

إدارة المال العام : تخطيط و سياسات و تعبئة الموارد و إدارة 
 المصروفات العامة 

12183 

 4407 إدارة المال و تحليل هيكله 

 4717 إدارة المالية العامة 

 3427 إدارة المبيعات 

 4378 إدارة المبيعات 

 4451 إدارة المبيعات 

المبيعات إدارة   9601 

 12124 إدارة المبيعات 

 3579 إدارة المبيعات : المنهجية و التطبيق 

 4492 إدارة المبيعات : مفاهيم وتطبيقات

 3935 إدارة المبيعات : منظور تطبيقي وظيفي 

 Sales management and : إدارة المبيعات والبيع اإللكتروني 

e-selling 
3985 

 12125 إدارة المبيعات والبيع الشخصي

 3085 إدارة المحافظ اإلستثمارية

 9078 إدارة المحافظ اإلستثمارية

 14911 إدارة المحافظ اإلستثمارية

 5544 إدارة المحافظ اإلستثمارية الحديثة

حالة البنك الخارجي  دراسة  - إدارة المحفظة المالية في البنوك
وكالة المدية -الجزائري   - 

6588 

 4189 إدارة المخازن 

إدارة المخازن : دليل شامل لتحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف في 
 المخازن الحديثة

9830 

 Risks management 15298 : إدارة المخاطر

الهندسة المالية -المشتقات المالية   -إدارة المخاطر : إدارة المخاطر  6457 

ينوك   -شركات  -إدارات   -إدارة المخاطر : أفراد   8678 

 15738 إدارة المخاطر : الجزء الثالث: عقود الخيارات

 12244 إدارة المخاطر اإلستثمارية

إدارة المخاطر اإللكترونية في البنوك التجارية : دراسة حالة البنك 
BEA الخارجي الجزائري المدية وكالة    

6131 

إدارة المخاطر اإللكترونية في البنوك التجارية : دراسة حالة بنك 
 الفالحة و التنمية الريفية

14786 

التحليل -القياس -إدارة المخاطر اإلئتمانية : اإلطار   11942 



إدارة المخاطر اإلئتمانية في البنوك ودورها في الحد من تعثر 
وكالة المدية-حالةالفالحة والتنمية الريفية -القروض : دراسة حالة   

15325 

 7287 إدارة المخاطر اإلئتمانية في المصارف اإلسالمية : دراسة تحليلية

 4260 إدارة المخاطر اإلئتمانية من وجهتي النظر المصرية والقانونية

 إدارة المخاطر التشغيلية في األزمات اإلقتصادية وفقا لمعايير
(Basell) : ريف, إجراءات, أساليب قياس و حساب متطلبات  تع
 رأس المال 

13772 

 11338 إدارة المخاطر الزراعية 

 3820 إدارة المخاطر المالية 

 9235 إدارة المخاطر المالية 

 = إدارة المخاطر المالية في أعمال الصيرفة و التمويل اإلسالمي

Financial risk management fo islamic banking and 

finance 

4638 

 4639 إدارة المخاطر المالية في أعمال الصيرفة والتمويل اإلسالمي

إدارة المخاطر المالية في البنوك اإلسالمية : دراسة حالة بنك 
 البركة وكالة البليدة 

7935 

والمتوسطة : دراسة  إدارة المخاطر المالية في المؤسسات الصغيرة
 بالمدية  cnacو l'ansej ميدانية في التعاون مع وكالتي

4873 

 6248 وكالة المدية  GAIR إدارة المخاطر المالية في مؤسسات التأمين

 : إدارة المخاطر المصرفية خالل التحكم في خطر عدم السداد
المدية -وكالة قصر البخاري-دراسة حالة البنك الوطني الجزائري   

4909 

إدارة المخاطر المصرفية علي مستوى البنوك : دراسة حالة بوكالة 
 BADR الفالحة و التنمية الريفية

8990 

 7028 إدارة المخاطر المصرفية في البنوك الجزائرية وفق معيار بازل 

: دراسة حالة   3إدارة المخاطر المصرفية في ظل مقررات بازل
2017-2013المصارف الجزائرية من   

7034 

إدارة المخاطر المصرفية ودورها في التقليل من التعثر المصرفي  
2017-2016: دراسة حالة مصرف السالم الجزائري   

6804 

إدارة المخاطر باستخدام التوريق والمشتقات : الجزء األول: 
 التوريق

15740 

إدارة المخاطر في البنوك : دراسة حالة حول مخاطر القروض في 
رض الشعبي الجزائري الق  

15245 

 10008 ادارة المخاطر في البنوك االسالمية

 10661 ادارة المخاطر في البنوك االسالمية

 10915 إدارة المخاطر في البنوك التجارية

 13846 إدارة المخاطر في البنوك وفق متطلبات بازل

ناشئة في  إدارة المخاطر في الشركات الناشئة : دراسة حالة شركة 
 - القطاع السياحي أنموذجا

11555 

 2745 إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية

إدارة المخاطر في شركات التأمين : دراسة تطبيقية لوكالة التأمين 
 CAAR وإعادة التأمين بالمدية

9413 

 13605 إدارة المخاطر في شركات التأمين وفق المنظمة الدولية للعمل

المخاطر في شركات التأمين وفق نظام المالءة : دراسة حالة إدارة 
 SAA الشركة الوطنية للتأمين

15382 



 14375 إدارة المخاطر و األزمات

إدارة المخاطر وأثرها علي عملية اتخاذ القرارات اإلدارية :  
 دراسة حالة بوكالة بنك الجزائر الخارجي 

6970 

 14414 إدارة المخاطر واألزمات

 7295 إدارة المخاطر واألزمات واألمن

 Risk Mamegement = إدارة المخاطر والتأمين

&Insurance 
13655 

 14891 إدارة المخزون و المواد : مدخل كمي 

 4069 إدارة المديونية

 8535 إدارة المراسم 

 5417 إدارة المسار الوظيفي

 3222 إدارة المستشفيات 

 5344 إدارة المستشفيات 

 Management of Hospital 15553 = إدارة المستشفيات

 11741 إدارة المستشفيات و السجالت الطبية

 8129 إدارة المستشفيات والمراكز الصحية

 9545 إدارة المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة : منظور شامل

 7863 إدارة المستقبل : القيادة ...التفكير....التسويق 

المشاريع إدارة   3332 

 5022 إدارة المشاريع : منهج كمي 

 12406 إدارة المشاريع الصغيرة

 = إدارة المشاريع المعاصرة : منهج متكامل في إدارة المشاريع

Contemporary project management 
9230 

 Contemporary = إدارة المشاريع المعاصرة : نظري و كمي

Project Management 
9464 

 6538 إدارة المشاريع ودراسة جدواها اإلقتصادية

 15301 إدارة المشتريات

 4412 إدارة المشتريات و المبيعات و المخازن

 8924 إدارة المشتريات و المخازن

 9999 إدارة المشتريات و المخازن

 11855 إدارة المشتريات و المخازن

 12898 إدارة المشتريات و المخازن

 11627 إدارة المشتريات والمخازن : من الناحية العلمية والعملية

 3797 إدارة المشتقات المالية

 4592 إدارة المشتقات المالية : مدخل نظري وتطبيقي متكامل 

 6175 إدارة المشروعات 

 11087 إدارة المشروعات 

 14379 إدارة المشروعات 

 15366 إدارة المشروعات 

 Project management 6164 : إدارة المشروعات

 6048 إدارة المشروعات : بإستخدام الكمبيوتر 



  -محاسبيا  -تمويليا   -إدارة المشروعات اإلستثمارية : إقتصاديا 

 إداريا 
8267 

إدارة المشروعات اإلقتصادية : ترسيخ ثقافة األداء الكلي إلدارة  
قتصادية : دراسة علي عينة من الشركاتالمشروعات اإل  

14459 

 4676 إدارة المشروعات اإلنمائية : دراسة و تقرير الجدوى

 4797 إدارة المشروعات الصغيرة

 5430 إدارة المشروعات الصغيرة

إدارة المشروعات الصغيرة : كيف تصبح رجل أعمال ناجح؟  
 كيف تصبحين سيدة أعمال ناجحة؟

2838 

المشروعات الصغيرة : منظور ريادي تكنولوجيإدارة   4622 

 4854 إدارة المشروعات العامة 

 12319 إدارة المشروعات العامة 

 4454 إدارة المصارف 

 5235 إدارة المصارف 

 8053 إدارة المصارف 

 12318 إدارة المصارف 

 3909 إدارة المصارف : إستراتيجية تعبئة الودائع وتقديم اإلئتمان

  -تحليل القوائم المالية  -إدارة المصارف : السياسات المصرفية 

 الجوانب التنظيمية في البنوك التجارية و اإلسالمية 
8895 

  -تحليل القوائم المالية  -إدارة المصارف : السياسات المصرفية 

البنوك اإلسالمية والتجارية -الجوانب التنظيمية   
8926 

والتطبيقات العمليةإدارة المصارف : الواقع   4221 

 12274 إدارة المصارف اإلسالمية : مدخل حديث

 3344 إدارة المصارف اإلسالمية : نظام مالي عادل 

 4858 إدارة المصارف التجارية : مدخل إدارة المخاطر

 10620 إدارة المصارف التقليدية و المصارف اإلسالمية : مدخل مقارن

والنقود العربية في التاريخ اإلسالميإدارة المصارف   5467 

 4575 إدارة المعرفة 

 5139 إدارة المعرفة 

 12618 إدارة المعرفة 

 11325 إدارة المعرفة : إدارة معرفة الزبون

 11483 إدارة المعرفة : التحديات والتقنيات والحلول

 4285 إدارة المعرفة : الرأسمعرفية بديال

الطريق إلى التميز و الريادةإدارة المعرفة :   15721 

 = إدارة المعرفة : المفاهيم و اإلستراتيجيات و العمليات

Knowledge management concepts-stratrgie-

processes 

15474 

 knowledge = إدارة المعرفة : الممارسات والمفاهيم

managment 
5416 

 3975 إدارة المعرفة التنظيمية 

تنظيمية و دورها في تنمية رأس المال الفكري :  إدارة المعرفة ال
دراسة حالة مؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء و الغاز بقصر 

المدية -البخاري   - 

7536 



إدارة المعرفة في المنظمة المتعلمة متطلبات التطبيق وسبل النجاح 
 : دراسة حالة في بعض الجامعات الجزائرية

2960 

ايات الجوهريةإدارة المعرفة في بناء الكف  = Knowledge 

management in building the core competencies 
3397 

إدارة المعرفة في منظمات األعمال وعالقاتها بالمداخل اإلدارية  
  -اإلستراتيجيات  -العمليات -الحديثة : مدخل تحليلي: المداخل  

 Knolwedge management in busness = دراسة حالة

organizations 

3325 

إدارة المعرفة كمدخل استراتيجي لتحقيق التميز في منظمات  
 األعمال

15819 

إدارة المعرفة كمدخل لتدعيم القدرة التنافسية لمؤسسة إقتصادية :  
 دراسة حالة لمؤسسة موبيليس للهاتف النقال

15090 

كمدخل للميزة التنافسية في المنظمات المعاصرةإدارة المعرفة   7272 

 14908 إدارة المعرفة و المعلومات 

إدارة المعرفة و إنعكاساتها علي اإلبداع المنظمي : دراسة حالة  
 مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالمدية

7373 

إدارة المعرفة وأثرها على اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة 
دراسة حالة مجمع صيدال بالجزائر اإلقتصادية :   

8103 

إدارة المعرفة وأثرها على تحقيق الميزة التنافسية : دراسة حالة  
فرع المدية-مؤسسة إتصاالت الجزائر - 

12999 

 12239 إدارة المعرفة وأثرها على تمييز األداء

إدارة المعرفة وأثرها على عملية إتخاذ القرار بالمؤسسة : دراسة  
للديوان الوطني لتسيير القرض المصغر بالمديةحالة   ANEM 

6719 

إدارة المعرفة وأثرها علي اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة 
 اإلقتصادية : دراسة حالة مجمع صيدال 

8099 

إدارة المعرفة وأثرها علي تميز األداء : دراسة حالة كلية العلوم 
 اإلقتصادية

10289 

تخاذ القرارإدارة المعرفة وأثرها في ا  9700 

 15605 إدارة المعرفة وتكنولوجيا الحديثة

إدارة المعرفة وتنمية الموارد البشرية بالمنظمات غير الحكومية : 
 دراسة مقارنة 

11978 

إدارة المعرفة ودورها في تحسين أداء العاملين في المؤسسة :  
 دراسة حالة المديرية الفرعية 

10671 

ودورها في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة حالة  إدارة المعرفة 
 مؤسسة البالستيك والمطاط المدية

12876 

إدارة المعرفة ودورها في تفعيل األداء االستراتيجي : دراسة حالة  
 مؤسسة نفطال والية المدية

15459 

إدارة المعرفة ودورها في تنمية كفاءة المورد البشري : دراسة  
المسيلة-والتجاري سيدي عيسى حالة المركب الصناعي  - 

14776 

 3679 إدارة المعرفة ونظم المعلومات

 Knowledge Management 7593 = إدارة المعلومات

 4481 إدارة المعلومات والمعرفة

المهارات و األساليب -إدارة المفاوضات : اإلستراتيجيات   6354 

 5598 إدارة المفاوضات : كيف تصبح مفوضا ناجحا 



 3496 إدارة المكاتب ومهارات السكرتارية التنفيذية الفعالة والمتقدمة

 12616 إدارة المكتبات : األسس والعمليات

 16122 إدارة المكتبات ومصادر المعلومات المتخصصة 

 Understanding Tenders 2981 = إدارة المناقصات

 15238 إدارة المنتج

 3141 إدارة المنشآت السياحية

 13678 إدارة المنشآت السياحية

 9650 إدارة المنشات السياحية و الفندقية 

 2823 إدارة المنشآت السياحية و الفندقية : بين النظرية و التطبيق 

 12086 إدارة المنشآت السياحية والفندقية 

 8076 إدارة المنشآت العامة

صناديق   -إدارة المنشأت المالية وأسواق المال : بنوك تجارية 
أسواق األوراق المالية -إستثمار   

15737 

 5389 إدارة المنشآت المتخصصة : البنوك، منشآت التأمين، البورصات

 4164 إدارة المنشآت المعاصرة

 14476 إدارة المنظمات

 8479 إدارة المنظمات : منظور كلي

 Managing organizations 14729 = إدارة المنظمات : منظور كلي

 10868 إدارة المنظمات الحكومية 

 12611 إدارة المنظمات العامة

 16130 إدارة المنظمات المتعلمة : الذكية

 10897 إدارة المنهج في الروضة 

 4551 إدارة المواد 

 8411 إدارة المواد 

 8794 إدارة المواد 

التخزين بين النظرية و التطبيق الكميإدارة المواد : الشراء و   4447 

 12105 إدارة المواد : الشراء والتخزين

 12452 إدارة المواد : الشراء والتخزين من منظور كمي 

 10824 إدارة المواد : مدخل إداري ومحاسبي

 Materials Management 8791 = إدارة المواد

 8933 إدارة المواد و اإلمداد 

المواد و اإلمداد إدارة   14152 

ا لنقل  -إدارة المشتريات  -إدارة المواد و اإلمداد : إدارة المخازن
 والشحن 

14868 

 8897 إدارة المواد و اإلمداد : المشتريات و المخازن

 Materials and total = إدارة المواد و الجودة الشاملة

quality management 
4483 

 11619 إدارة المواد واإلمداد : من الناحية العلمية والعملية 

 4408 إدارة الموارد البشرية 

 4432 إدارة الموارد البشرية 

 5101 إدارة الموارد البشرية 

 5175 إدارة الموارد البشرية 



 5731 إدارة الموارد البشرية 

 6339 إدارة الموارد البشرية 

 8249 إدارة الموارد البشرية 

 8307 إدارة الموارد البشرية 

 8409 إدارة الموارد البشرية 

 8507 إدارة الموارد البشرية 

 8556 إدارة الموارد البشرية 

 8802 إدارة الموارد البشرية 

 9518 إدارة الموارد البشرية 

 10455 إدارة الموارد البشرية 

 10787 إدارة الموارد البشرية 

 11126 إدارة الموارد البشرية 

 11575 إدارة الموارد البشرية 

 12448 إدارة الموارد البشرية 

 12885 إدارة الموارد البشرية 

 14180 إدارة الموارد البشرية 

 14432 إدارة الموارد البشرية 

 Human Resource Management 6160 : إدارة الموارد البشرية

 Human Resource Management 13800 : إدارة الموارد البشرية

 Human Resources Management 4061 : إدارة الموارد البشرية

 6220 إدارة الموارد البشرية : إدارة اإلفراد 

 10716 إدارة الموارد البشرية : إدارة األفراد 

رية : إدارة األفراد إدارة الموارد البش  10718 

 5943 إدارة الموارد البشرية : إستراتيجيات وتحديات 

 8482 إدارة الموارد البشرية : إطار متكامل

 2753 إدارة الموارد البشرية : إطار نظري وحاالت عملية

السكرتارية  -التدريب -إدارة الموارد البشرية : التنظيم  8268 

اإلستراتيجية  -األبعاد  -البشرية : المفاهيم واألسس إدارة الموارد    11717 

 6185 إدارة الموارد البشرية : المفهوم و الوظائف و اإلستراتيجيات 

 14842 إدارة الموارد البشرية : المهارات المعاصرة في إدارة البشر

 14350 إدارة الموارد البشرية : تخصص نظم المعلومات اإلدارية 

الموارد البشرية : دليل عمليإدارة   = Human resources 

management : Pratical guide 
5377 

 8524 إدارة الموارد البشرية : رؤية مستقبلية 

 5730 إدارة الموارد البشرية : مدخل إستراتيجي 

 11123 إدارة الموارد البشرية : مدخل إستراتيجي 

 11574 إدارة الموارد البشرية : مدخل إستراتيجي 

 3974 إدارة الموارد البشرية : مدخل إستراتيجي تكاملي

 8000 إدارة الموارد البشرية : مدخل إستراتيجي لتعظيم القدرات التنافسية

 12051 إدارة الموارد البشرية : مدخل تطبيقي معاصر

 13464 إدارة الموارد البشرية : مكانتها وتأثيرها على أداء المؤسسة 



  -تكنولوجي  -تنموي  -الموارد البشرية : من منظور إداريإدارة 

 Philosophy human resources management = عولمي
13653 

 4065 إدارة الموارد البشرية : منظور إستراتيجي 

 14848 إدارة الموارد البشرية : منظور القرن الحادي والعشرين

 Humain Tessource = إدارة الموارد البشرية

Managemante 
5398 

 Human resources management 11988 = إدارة الموارد البشرية

 4062 إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية

 5207 إدارة الموارد البشرية الحديثة

 11589 إدارة الموارد البشرية الدولية 

 12447 إدارة الموارد البشرية المعاصرة : بعد إستراتيجي 

الموارد البشرية المهارات المعاصرة في إدارة البشر : إدارة 
 دراسة نظرية و تطبيقية

14844 

 2562 إدارة الموارد البشرية بالمكتبات الجامعية في عصر المعرفة 

 8508 إدارة الموارد البشرية رؤية مستقلة 

 2831 إدارة الموارد البشرية في التعليم

الخدمة المدنيةإدارة الموارد البشرية في   5166 

 Human Resources = إدارة الموارد البشرية في الفنادق

Management in Hotels 
3393 

 8522 إدارة الموارد البشرية في القطاع العام

إدارة الموارد البشرية في المجال السياحي : دراسة حالة على  
 الشركات السياحية

11632 

المنشآت السياحية و الفندقيةإدارة الموارد البشرية في   = Human 

Ressources Management 
9346 

 10150 إدارة الموارد البشرية في المؤسسات اإلجتماعية 

 2744 إدارة الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية

 Managiging = إدارة الموارد البشرية في صناعة الضيافة

Human Resources In The Hospitality Industry 
4498 

إدارة الموارد البشرية في ظل إستخدام األساليب العلمية الحديثة :  
الهندرة -الجودة الشاملة   

4208 

إدارة الموارد البشرية في ظل المتغيرات اإلقتصادية العالمية 
 الحالية : مع دراسة حاالت تطبيقية لبعض البلدان العربية 

4130 

ؤولية اإلجتماعية إدارة الموارد البشرية في ظل المس  8637 

 10178 إدارة الموارد البشرية في ظل تبني مفهوم المسؤولية اإلجتماعية

 11628 إدارة الموارد البشرية من الناحية العلمية و العملية

 10123 إدارة الموارد البشرية من النظرية الى التطبيق 

 6537 إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي

 7999 إدارة الموارد البشرية موضوعات وبحوث مقدمة 

 6819 إدارة الموارد البشرية و السلوك التنظيمي

إدارة الموارد البشرية و السلوك التنظيمي : دراسة حالة الصندوق 
 CNAC الوطني للتأمين اإلجتماعي

10590 

إدارة الموارد البشرية و السلوك التنظيمي : دراسة نظرية و 
 تطبيقية 

12219 



 10298 إدارة الموارد البشرية و بناء فريق العمل الناجح 

إدارة الموارد البشرية و تأثيرها على أداء المؤسسة : دراسة حالة  
 إتصاالت الجزائر بقصر البخاري

9224 

 5231 إدارة الموارد البشرية و تنميتها 

 11390 إدارة الموارد البشرية و دورها في تطوير أداء المؤسسة

إدارة الموارد البشرية و دورها في تقييم أداء المؤسسة : دراسة  
 حالة تطبيقية بالمؤسسة

10670 

 13288 إدارة الموارد البشرية و مدىتأثيرها على أداء المؤسسة 

 6030 إدارة الموارد البشرية واألداء : التحديات واإلنجازات

والتكنولوجيا المتقدمة : مثال تطبيقي لشركة  إدارة الموارد البشرية 
 سونلغاز 

13433 

إدارة الموارد البشرية وتسيير المعرفة في خدمة الكفاءات 
 (المهارات) 

15628 

 10888 إدارة الموارد البشرية وتطبيقاتها في المجال األمني

 4910 إدارة الموارد البشرية وتنميتها 

حسين أداء المؤسسة : دراسة  إدارة الموارد البشرية ودورها في ت
 حالة بديوان الترقية و التسيير العقاري بالمدية

15304 

إدارة الموارد البشرية ودورها في تحسين األداء في المؤسسة  
 اإلقتصادية

8271 

إدارة الموارد البشرية ودورها في تحسين الرضا الوظيفي لدى  
اإلستشفائية عمر صيد بني  العاملين : دراسة حالة المؤسسة 

المدية-سليمان - 

14834 

 6146 إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي 

 7273 إدارة الموارد البشرية ومدى تأثيرها على اداء المؤسسة 

 5784 إدارة الموارد البشرية ومدى تأثيرها على آداء المؤسسة 

المؤسسة : دراسة   إدارة الموارد البشرية ومدى تأثيرها على أداء
 التجهيز  INPE حالة المهعد الوطني لتحسين المستوى في

10558 

 9376 إدارة الموارد البشريةفي القرن الحادي والعشرون : منخى نظمي 

 6540 إدارة الموارد البشريةمن منظور إستراتيجي

تحليل و عرض القوائم  -إدارة الموارد المالية : التحليل المالي
اإلدارة المالية -المالية و إعداد الموازنة التقديرية  ... 

2951 

 13052 إدارة الموارد المائية في الشريعة اإلسالمية 

 10949 إدارة الموارد في ظل متغيرات العصر

 15712 إدارة الموارد و اإلمداد 

 3796 إدارة الموازنات العامة 

التطبيق إدارة الموازنات العامة : بين النظرية و   5238 

 8797 إدارة المواهب والكفاءات البشرية

 12679 إدارة المؤسسات : من الكتابات النظرية إلى الممارسات الميدانية

 3684 إدارة المؤسسات اإلجتماعية

 3808 إدارة المؤسسات اإلجتماعية

 3425 إدارة المؤسسات اإلجتماعية : مدخل سوسيولوجي

اإلعالميةإدارة المؤسسات   12288 

 10460 إدارة المؤسسات اإلعالمية : أنماط وأساليب القيادة 



 11848 إدارة المؤسسات اإلعالمية في عصر إقتصاد السوق

 11849 إدارة المؤسسات اإلعالمية في عصر إقتصاد المعرفة 

 9196 إدارة المؤسسات التربوية في بدايات األلفية الثالثة

المؤسسات الدولية إدارة   12434 

 4897 إدارة المؤسسات العامة : األسس النظرية وتطبيقاتها في األردن

 11392 إدارة المؤسسات العامة في الدول النامية : منظور إستراتيجي

 8538 إدارة المؤسسات المالية : مدخل فكري معاصر

 4033 إدارة المؤسسات المالية المتخصصة 

المؤسسات المالية والمصرفيةإدارة   4661 

 3915 إدارة الموهبة : مدخل معاصر إلدارة الموارد البشرية

 13679 إدارة الموهبة في منظمات األعمال العصرية 

 15492 إدارة الموهبة و اإلبداع

 4191 إدارة النشاط اإلنتاجي : مدخل التحليل الكمي

التحليل الكميإدارة النشاط اإلنتاجي : مدخل   4193 

 3719 إدارة النشاط اإلنتاجي والعمليات : مدخل التحليل الكمي 

 3107 إدارة النشاط التسويقي : مدحل إستراتيجي 

 2807 إدارة النشاط التسويقي : مدخل بناء المهارات

 9843 إدارة النظم التعليمية للجودة الشاملة 

معالجتها إدارة النفايات الحضرية الصلبة وطرق   6916 

 11557 ادارة الوقت 

 4424 إدارة الوقت 

 5188 إدارة الوقت 

 5812 إدارة الوقت 

 7839 إدارة الوقت 

 9453 إدارة الوقت 

 10635 إدارة الوقت 

 11234 إدارة الوقت 

 Time = إدارة الوقت : المفهوم والقواعد والمهارات

management 
2660 

المؤسسة الجزائريةإدارة الوقت : حالة   11134 

تطبيقات  - عمليات  -إدارة الوقت : مفاهيم   12509 

 10421 إدارة الوقت : منهج متطور للنجاح

 Time Management 5407 = إدارة الوقت

 12621 إدارة الوقت النظرية و التطبيق 

 12094 إدارة الوقت في اإلدارة 

 15550 إدارة الوقت لحياة أفضل 

الوقت لدى مديري اإلدارة الوسطى في المؤسسات إدارة 
اإلقتصادية الجزائرية : دراسة حالة عينة من المديرين بوالية 
 البليدة

9307 

إدارة الوقت و أثرها على أداء العاملين : دراسة حالة دائرة القلب 
 الكبير 

12444 

 4096 إدارة الوقت و األزمات واإلدارة باألزمات 



ت إدارة الوقت و الذا  12441 

 12108 إدارة الوقت و عملية اتخاذ القرارات و اإلتصال للقيادة الفعالة 

 13137 إدارة الوقت و مواجهة ضغوط العمل

إدارة الوقت وأثرها علي ضغوط العمل : دراسة حالة جامعة  
 المدية 

6267 

 4804 إدارة الوقت والمعوقات المؤثرة في إستخدام األساليب العالمية فيها

إدارة أموال و خدمات المصارف لخدمة أهداف التنمية اإلقتصادية 
 : دراسات نظرية و تطبيقية 

4142 

 13850 إدارة أنشطة اإلبتكار والتغيير : دليل إنتقادي للمنظمات 

 13667 إدارة أنظمة األمن والسالمة المهنية والصحية 

 9642 إدارة أنظمة التوزيع : تطبيقات ودراسة حالة 

 9970 إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات 

إدارة بيئة التعليم والتعلم : النظرية والممارسة داخل الفصل  
 والمدرسة 

8427 

 - اإلستراتييجيات  -إدارة تغيير األفراد و األداء ؛كيف ؟ : المبادئ

 الرؤى، عشر مبادئ لتفعيل إدارة التغيير 
10564 

 5326 إدارة تكاليف الجودة إستراتيجيا 

 11482 إدارة تكنولوجيا المعلومات 

 I.T 4442 : إدارة تكنولوجيا المعلومات

 6047 إدارة توازن األداء 

 Management Quality Services 11950 : إدارة جودة الخدمات

إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا :  
 تعزيز التضمينية والمساءلة

3253 

ديناميكية العملإدارة   = Dynamic induction 5937 

 11108 إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال

 4853 إدارة سالسل التوريد 

 = إدارة سلسة التوريد : عالقات الموردين : مدخل إداري

Supply Chain Management 
8228 

واألداء التسويقي إدارة سلسلة التجهيز وأبعاد إستراتيجية العمليات    4555 

 2707 إدارة سلسلة التوريد : مدخل الوظائف اللوجستية

إدارة سياسات التنمية : أوراق ووقائع ندوة إدارة سياسات التنمية 
1995يونيو حريران  2-مايو أيار  31سالزبورج   

5456 

 5592 إدارة شركات البترول وبدائل الطاقة : قراءات إستراتيجية

البترول وبدائل الطاقة : قرارات إستراتيجية إدارة شركات  5572 

إدارة شكاوي الزبائن في المؤسسات ودورها في تعزيز الوالء :  
 دراسة ميدانية لعينة من زبائن مؤسسة موبيليس بمدينة المدية

15429 

 16105 إدارة ضغوط العمل : نموذج للتدريب والممارسة

 11572 إدارة عالقات الزبون 

 Customer Relationship : إدارة عالقات الزبون

Management 
4520 

 9835 إدارة عالقة العميل : مدخل قاعدة البيانات 

 2995 إدارة عمليات األعمال : منظور إستراتيجي معاصر



إدارة عمليات الخصخصة وأثرها في إقتصاديات الوطن العربي : 
 دراسة مقارنة 

2607 

 Managing Sales Teams 5312 = إدارة فرق البيع

 7814 إدارة فرق العمل

 4472 إدارة قنوات التوزيع

 2652 إدارة قنوات التوزيع : مدخل تسويق العالقات 

 Investment Portfolios : إدارة محافظ اإلستثمار

Management 
4610 

 4171 إدارة محافظ األوراق المالية في ظل حوكمة الشركات

إلئتمان إدارة مخاطر ا  9782 

إدارة مخاطر اإلئتمان في البنوك التجارية : دراسة لعينة من 
 البنوك التجارية لوالية المدية

9768 

إدارة مخاطر التعثر المصرفي : من وجهتي النظر المصرفية و 
 القانونية 

4259 

إدارة مخاطر التمويل في البنوك التجارية وأثرها على تعثر السداد  
البنك الخارجي الجزائري: دراسة حالة   BEA 

11252 

إدارة مخاطر التمويل وإشكالية القروض المتعثرة في البنوك  
 التجارية : دراسة تطبيقية بوكالة البنك الخارجي الجزائري بالمدية

10840 

إدارة مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية في ظل مقررات بازل  
: دراسة حالة بنك البركة الجزائري 3  

13911 

إدارة مخاطر السيولة في البنوك التجارية على ضوء مقررات 
 لجنة بازل : حالة الجزائر

11260 

إدارة مخاطر القروض الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لدعم  
وكالة الوطنية تشغيل الشباب للمؤسسات الصغيرة : دراسة حالة بال

 فرع الدية  ANSEJ لدعم تشغيل الشباب
8050 

مخاطر القروض في البنوك التجارية وفق مقررات بازل : إدارة 
 وكالة قصر البخاري  BNA دراسة حالة البنك الوطني الجزائري

7527 

 12900 إدارة مخاطر المحافظ اإلئتمانية 

إدارة مخاطر صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية : دراسة حالة بنك 
 البركة الجزائري 

10676 

التمويل في المصارف اإلسالمية : دراسة حالة إدارة مخاطر صيغ 
 بنك البركة الجزائري

8831 

 Gower = إدارة مراكز اإلتصاالت والتسويق من خاللها

handbook of call and contact centre management 
13692 

 12627 إدارة مراكز مصادر التعلم 

 4531 إدارة مستودعات المواد المبردة والمجمدة

 11769 إدارة مشروعات التشييد

إدارة منظمات األعمال : التحديات العالمية المعاصرة: الجزء  
 الخامس

14466 

 15552 إدارة منظمات الرعاية الصحية 

 5588 إدارة منظومات التسويق العربي و الدولي 

 11877 إدارة مؤسسات التدريب المهني والتقني 

 10486 إدارة نظم اإلستزراع السمكي

 10498 (1) إدارة نظم الزراعة اآللية : إقتصاديات الزراعة والغذاء



 6355 إدارة هندسة النظم

 12662 إدارة و تحليل و تفسير المعلومات

 10662 إدارة و تخطيط التكنولوجيا : رؤية معاصرة

 16107 إدارة و تخطيط العالقات العامة

 16127 إدارة و تخطيط العالقات العامة

 = إدارة و تسويق األنشطة الخدمية : المفاهيم و اإلستراتيجيات

Management and Marketing of Services 
5353 

 BEA 14833 إدارة و تسيير مخاطر القروض البنكية : دراسة حالة

 5268 إدارة و تقييم األداء الوظيفي بين النظرية والتطبيق 

المعلومات إدارة و تنظيم المكتبات و مراكز    3050 

 14433 إدارة و تنظيم و تطوير األعمال : قياس األداء المتوازن

 Gestion des = إدارة و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

P.M.E. 
8231 

إدارة و جدولة المشاريع : خطوات تخطيط و تنظيم و جدولة 
 مراحل تنفيذ المشروع و كيفية الرقابة عليها

14154 

إدارة و صناعة الجودة : مفاهيم إدارية و تقنية و تجارية في 
 الجودة

4573 

 4871 إدارة وتسيير المخزونات 

إدارة وتسيير المخزونات في القطاع الفالحي : دراسة وصفية  
تطبيقية...نموذج التعاونية الفالحية للحبوب والخضر الجافة  
 بالبرواقية

8743 

 11886 إدارة وتشغيل الموانئ

دارة وتشغيل الموانئإ  11887 

 12084 إدارة وتصنيف المطاعم السياحية وآلية عملها

إدارة وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية : التسويق للخدمات  
 والمنتجات الطبية

11396 

إدارة وتقييم األسهم و السندات من أجل اتخاذ القرارات المالية في 
بالجزائر المؤسسة : دراسة حالة شركة دحلي   

7364 

 15547 إدارة وتقييم المشروعات 

 2763 إدارة وتنمية المواد البشرية والطبيعية 

 11647 إدارة وتوظيف الخالف في وجهات النظر

 14153 إدارة وضبط المخزون 

إدارة وظائف األفراد وتنمية الموارد البشرية : رؤى جديدة في  
 إدارة ومحاسبة األصول اإلنسانية

5585 

إدارة وقت اإلجتماعات ودورها في رفع األداء التنظيمي : دراسة  
 ميدانية بمديرية الصحة والسكان لوالية المدية

15010 

إدارة وهيكلة الهيئات والمؤسسات اإلعالمية وآليات العمل فيها في 
 الوطن العربي 

5160 

 Logistics Management 15582 = إدارةاللوجستيات

 Customer relationship = إدارةعالقات العمالء

management: C. R .M 
7911 

 11856 إدراة المشتريات والمخازن



الخدمات   -القروض -أدوات اإلستثمار اإلسالمية : البيوع
 المصرفية 

4912 

أدوات اإلستثمار في أسواق رأس المال : األوراق المالية و  
 صناديق اإلستثمار 

15731 

البورصة : دراسة مقارنة : ماهية  أدوات اإلستثمار في 
اإلستثمار،البورصة،الصكوك المالية،ماهيتها،أنواعها،حصص 
 ...التأسيس،األسهم،السندات

10622 

أدوات البنك المركزي في رقابة اإلئتمان وأثارها على اإلستقرار 
 اإلقتصادي : (دراسة حالة وكالة بنك الجزائر بالمدية) 

10832 

و دورها في إبراز اإلبداع في المنظمة أدوات التعلم التنظيمي  13097 

ادوات الدفع التقليدية و الحديثة في البنوك الجزائرية : دراسة حالة 
 بوكالة القرض الشعبي الجزائري 

13184 

ادوات الدفع الحديثة ( البطاقات االلكترونية) : دراسة حالة بنك  
 BADR الفالحة و التنمية الريفية

9145 

في المحاسبة العمومية  أدوات الرقابة  7725 

 11481 أدوات الرقابة في المحاسبة العمومية

أدوات تمويل اإلستثمار في البنوك اإلسالمية : دراسة بنك البركة 
 الجزائري وكالة البليدة

13833 

أدوات مراقبة التسيير ودورها في أمثلية التسيير في المؤسسة 
صيدال اإلقتصادية : دراسة حالة مجمع   

12075 

أدوات منظمات التعلم كمصدر لتحقيق التميز التنظيمي : دراسة  
للصناعات اإللكترونية و الكهرومنزلية  Condor حالة مؤسسة
 ببرج بوعريريج

13853 

 11088 أدوات و تقنيات مصرفية

إرتقاء جودة الخدمات البنكية من خالل تبني أسلوب إدارة الجودة 
الفالحة و التنمية الريفية الشاملة : دراسة بنك   

15646 

2008أزمات النظام الرأس مالي وتفسيراتها : حالة أزمة عام   10404 

 2008أزمة البنوك وااألسواق المالية العالمية : سبتمبر 

 وانعكاساتها على ااإلقتصاد الجزائري
6045 

أزمة الدين العام و أثرها علي إقتصاد اإلتحاد األوروبي : دراسة  
 حالة اإلقتصاد اليوناني

14616 

أزمة الدين العمومي األروبية و تداعياتها علي إقتصاديات دول  
 المغرب العربي

13440 

أزمة الدين العمومي األوروبية وتداعياتها علي إقتصاديات دول  
 المغرب العربي

13442 

 9100 أزمة الديون الخارجية في الدول العربية و اإلفريقية 

العقارية والديون السيادية وتداعياتها علي إقامة  أزمة الرهون  
 شراكة من أجل التنمية : دراسة تنبوئية تحليلية 

11363 

أزمة المديونية الخارجية الجزائرية في ظل نظام العملة األوربية 
 الموحدة

9661 

 8472 أساسيات إدارة األعمال : مهارات نظرية وتطبيقية 

الدولية أساسيات إدارة األعمال   12389 

 2798 أساسيات إدارة األعمال الدولية : األصول العلمية واألدلة التطبيقية 

 4582 أساسيات إدارة األعمال ومبادئها 



 12897 أساسيات إدارة التسويق

 15957 أساسيات إدارة الجودة الشاملة 

 T Q M 2659 = أساسيات إدارة الجودة الشاملة

المبيعات : تنمية مهارات مدير المبيعات الجديد أساسيات إدارة   11003 

 15764 أساسيات إدارة المخاطر المالية 

 4571 أساسيات إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات 

 8917 أساسيات إدارة المنظمات 

 8923 أساسيات إدارة المواد و اإلمداد 

والممارسات اإلداريةأساسيات إدارة منظمات األعمال : الوظائف   8903 

 12812 أساسيات اإلحصاء

 3057 أساسيات اإلحصاء و اإلحتماالت 

 8477 أساسيات اإلدارة

 11757 أساسيات اإلدارة اإلستراتجية 

 2865 أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية

 3976 أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية

اإلداريةأساسيات اإلدارة اإللكترونية في الشؤون   = E- 

Management 
12287 

 3157 أساسيات اإلدارة التعليمية ومفاهيمها 

 3602 أساسيات اإلدارة المالية

 3615 أساسيات اإلدارة المالية

 7809 أساسيات اإلدارة المالية

 14454 أساسيات اإلدارة المالية

هيكل  -ماليتحليل -أساسيات اإلدارة المالية : دراسات الجدوى
سياسات توزيع األرباح-رأس المال  

8928 

 13107 أساسيات اإلدارة بين النظرية و التطبيق 

 8915 أساسيات اإلدارة و بيئة األعمال

 9122 أساسيات اإلدارة واإلقتصاد في التنظيمات التربوية

أساسيات األساليب اإلحصائية لألعمال وتطبيقاتها في العلوم المالية 
مثال وتمرين وسؤال متعددة  400واإلدارية واإلقتصادية : مع 

 اإلجابات 
4151 

 8459 أساسيات اإلستثمار 

 8900 أساسيات اإلستثمار في بورصة األوراق المالية

 2572 أساسيات اإلستثمار : األوراق المالية و البورصات

 8935 أساسيات اإلستثمار الرأسمالي وتقييم اآلداء 

 4229 أساسيات اإلستثمار العيني و المالي

 15729 أساسيات اإلستثمار في األوراق المالية

 4236 أساسيات اإلستثمار في المصارف اإلسالمية

 10826 أساسيات اإلستثمار في بورصة األوراق المالية

 -سندات -أساسيات اإلستثمار في بورصة األوراق المالية : أسهم

خياراتال -وثائق اإلستثمار  
8911 

 15736 أساسيات اإلستثمار وتحليل األوراق المالية : األسهم والسندات 

 8567 أساسيات اإلستدالل اإلحصائي 



 12279 أساسيات اإلستدالل اإلحصائي 

 5217 أساسيات اإلستنتاج اإلحصائي 

 3605 أساسيات اإلشتثمار في بورصة األوراق المالية

 14872 أساسيات األعمال

 14869 أساسيات األعمال في ظل العولمة

 14895 أساسيات األعمال في ظل العولمة

 8617 أساسيات اإلقتصاد الدولي 

 8998 أساسيات اإلقتصاد الدولي 

أساسيات اإلقتصاد الدولي : دراسة لمظاهر المعامالت المنبثقة عن 
 العالقات الدولية 

8627 

 2902 أساسيات اإلقتصاد السياسي

 5046 أساسيات اإلقتصاد السياسي

 10986 أساسيات اإلقتصاد السياسي

أساسيات اإلقتصاد القياسي : نظرية اإلقتصاد القياسي و 
 اإلختبارات القياسية من الدرجة األولى

4149 

 5636 أساسيات اإلقتصاد الكلي 

 12792 أساسيات اإلقتصاد النقدي و المصرفي 

 4461 أساسيات البحث العلمي

 8180 أساسيات البحث العلمي في المحاسبة

 8057 أساسيات البحث و مشاريع التخرج و كتابة التقارير في اإلدارة

 3561 أساسيات البورصة : قواعد إقتصاديات اإلستثمارات المالية

أساسيات التحكيم التجاري الدولي : و القوانين واإلتفاقيات المنظمة 
وعالميا للتحكيم عربيا   

10988 

أساسيات التحليل المالي : في المنشآت التجارية و الصناعية و  
 الخدماتية تحليل و مناقشة الميزانيات

9784 

 8892 أساسيات التحليل المالي ودراسات الجودى

 12119 أساسيات التسعير في التسويق المعاصر : مدخل سلوكي

مدخل سلوكيأساسيات التسعير في التسويق المعاصر :   12130 

 2803 أساسيات التسويق 

 2828 أساسيات التسويق 

 13860 أساسيات التسويق : الكتاب الثاني 

 12374 أساسيات التسويق الحدبث 

 4815 أساسيات التسويق الدوائي 

 4369 أساسيات التسويق الشامل و المتكامل

 4268 أساسيات التسويق المصرفي

والتكاملأساسيات التفاضل   10553 

 8899 أساسيات التمويل واإلدارة المالية

 = أساسيات التمويل واإلستثمار في صناعة السياحة

Fundamentals Of funding and Finance For 

Tourism industry 

3580 

 2799 أساسيات التنظيم و اإلدارة 

 12712 أساسيات الجودة في اإلنتاج 



الجبر والهندسة التحليلية واإلحصاءأساسيات الرياضيات :   14403 

 12045 أساسيات الرياضيات البحتة والمالية

 2691 أساسيات الرياضيات التجارية وتطبيقاتها اإلقتصادية واإلدارية

 12014 أساسيات الرياضيات المالية والبحتة

أساسيات الصناعات المصرفية اإلسالمية : أنشطتها ، التطلعات  
 المستقبلية 

4225 

 4832 أساسيات العرض و التقديم الفعال : مدخل تطبيقي 

أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي : دراسة مصرفية تحليلية مع  
 ملحق بالفتاوى الشرعية

11251 

 Coumputer Basics 16089 = أساسيات الكمبيوتر

 12795 أساسيات المالية العامة

 -اإليرادات العامة -النفقات العامةأساسيات المالية العامة : 

 الميزانية العامة
15402 

أساسيات المالية العامة : مدخل لدراسة أصول الفن المالي  
 لإلقتصاد العام 

8621 

 11236 أساسيات المحاسبة

 3866 أساسيات المحاسبة المالية

 3748 أساسيات المحاسبة المالية : الجزء األول

المحاسبة المالية : الجزء الثانيأساسيات   3747 

 8828 أساسيات المحاسبة المالية الخاصة

أساسيات المحاسبة المالية في المنشآت الخدمية و التجارية و 
 الصناعية 

11892 

 8161 أساسيات المحاسبة في الشركات المساهمة

 9304 أساسيات المحاسبة لغير التجاريين

الماليةأساسيات المحاسبية   14652 

 4283 أساسيات المراجعة : مدخل معاصر

 14371 أساسيات المراجعة في ظل بيئة نظم التشغيل اإللكتروني للبيانات 

 Bases of Accounting = أساسيات المعرفة المحاسبية

Knowledge 
3353 

 11326 أساسيات المقارنة المرجعية

 11664 أساسيات المواد اإلقتصادية

أساسيات الموازنة العامة للدولة : المفاهيم و القواعد و المراحل و  
 اإلتجاهات الحديثة

14035 

1أساسيات الوصف الوظيفي : الجزء   11495 

الغاز) -الكهرباء -أساسيات إنتاج الطاقة : (البترول   3568 

 4111 أساسيات بحوث التسويق : مدخل منهجي وإداري

 4360 أساسيات بحوث العمليات 

 13807 أساسيات بحوث العمليات : نماذج وتطبيقات 

 14502 أساسيات تدريب الموارد البشرية

 3630 أساسيات تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية 

 7686 أساسيات تمويل المنشأة : الكتاب الثاني

 7503 أساسيات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 



 8909 أساسيات تنظيم وإدارة األعمال

 10863 أساسيات تنظيم وإدارة األعمال

 9132 أساسيات دراسة الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشروعات 

 Fundamentals of Computer = أساسيات شبكات الحاسوب

Networks 
3571 

 15169 أساسيات علم اإلحصاء الوصفي 

 11605 أساسيات علم اإلدارة 

 12046 أساسيات علم اإلدارة 

 14291 أساسيات علم اإلدارة 

 11323 أساسيات علم اإلقتصاد : الجزئي والكلي

أساسيات علم اإلقتصاد : مدخل لدراسة أصول اإلقتصاد السياسي  
 وفقا للمبادئ السائدة للنظم اإلقتصادية المقارنة 

8624 

 11944 أساسيات في إقتصاد المالية العامة

 5655 أساسيات في اإلدارة المالية 

 9785 أساسيات في اإلدارة المالية 

 7539 أساسيات في اإلقتصاد النقدي و المصرفي

 3963 أساسيات في الجهاز المالي : المنظور العملي

أساسيات في القيادة واإلدارة : النموذج اإلسالمي في القيادة  
 واإلدارة

11371 

عملي -أساسيات في المحاسبة الحكومية : نظري   5724 

 SPSS 11155 أساسيات في النظام اإلحصائي الشامل

أساسيات في النفقات العامة وإشكالية عدم تكافئها مع اإليرادات 
 العامة في الجزائر

10351 

 SPSS 3753 أساسيات في علم اإلحصاء مع تطبيقات

 14463 أساسيات في علم اإلدارة 

 14656 أساسيات محاسبة التكاليف : دراسة شاملة 

 15965 أساسيات نظم المعلومات اإلدارية و تكنولوجيا المعلومات 

 12790 أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في رؤية جغرافية

 3369 أساسيات نظم المعلومات المحاسبية

 9301 أساسيات نظم المعلومات المحاسبية

مدخل متكامل أساسيات وتطبيقات الترويج اإللكتروني والتقليدي :   4811 

 3617 أساسيات ومبادئ اإلدارة المالية 

أساليب إدارة الصراع التنظيمي وانعكاساتها على اإلبداع اإلداري 
فرع المدية-: دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر - 

5925 

أساليب إدارة المخاطر لدي مؤسسات التأمين : دراسة حالة شركة 
الشاملالجزائرية للتأمين   LA CAAT 

15272 

 5695 أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية

 11376 أساليب اإلحصاء التطبيقي 

 Research Methods 3726 : أساليب البحث العلمي

 13028 أساليب البحث العلمي : األسس النظرية والتطبيق العملي

 3510 أساليب البحث العلمي : في العلوم اإلجتماعية واإلنسانية

 5387 أساليب البحث العلمي : في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية



 12363 أساليب البحث العلمي : مفاهيمه,أدواته,طرقه اإلحصائية 

 Scientific = أساليب البحث العلمي : منظور تطبيقي

Research Methods 
3938 

 12617 أساليب البحث العلمي : وتطبيقاته في التخطيط واإلدارة

ساليب البحث العلمي في ميدان العلوم اإلدارية أ  8243 

أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي : التخطيط للبحث وجمع 
 وتحليل البيانات يدويا 

3236 

 3414 أساليب البرمجة

أساليب البنوك التجاريةفي إستثمار أموال العمالء مع اإلشارة الى 
 البنوك اإلسالمية

7662 

التحليل اإلقتصادي أساليب   15778 

 5634 أساليب التحليل الكمي : مدخل لدراسة التسويق الحديث

أساليب التحليل الكمي في مجال التخطيط الحضري واإلقليمي : 
 بين النظرية والتطبيق 

4620 

 3466 أساليب التسويق الفعالة

 = أساليب التغيير : أداة عملية لتطبيق التغيير في المنظمات

Changing ways apratical tool for implementing 

change in organisation 

10403 

 6331 اساليب التقييم البنكي في تمويل المشاريع اإلستثمارية 

 14116 أساليب التمويل اإلسالمي و دورها اإلقتصادي 

أساليب التمويل الحديثة الحديثة في البنوك التجارية اإلئتمان  
كنموذج : دراسة حالة بنكاإليجاري   BADR 

13465 

اساليب التمويل في البنوك االسالمية و دورها في التنمية  
 االقتصادية

13292 

أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونية : دراسة  
 مقارنة

3040 

 3467 أساليب الدعاية التسويقية الناجحة

بشريةأساليب القيادة في تنمية الموارد ال  9330 

 11143 أساليب القيادة في تنمية الموارد البشرية

 5140 أساليب القيادة وإتخاذ القرارات الفعالة

 13558 أساليب المحاسبة اإلدارية : للقادة اإلداريين وغير التجريين

 13987 أساليب المراجعة لمراقبي الحسابات والمحاسبين القانونين

اإلقتصاد المنزليأساليب تدريس   15522 

أساليب ترقية الموارد البشرية في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة  
 حالة مجمع صيدال فرع أنتيبيوتيكال المدية 

15575 

أساليب تفعيل الرقابة الجبائية في الحد من التهرب الضريبي :  
2008-2003دراسة حالة الجزائر   

11828 

المؤسسة اإلقتصادية : حالة وحدةأساليب تقييم األداء المالي في   

BTM بالمدية 
6629 

 15786 أساليب دعم قدرات أجهزة التطور اإلداري في الدول النامية

أساليب دعم قدرات أجهزة التطوير اإلداري في الدول النامية، 
1989ديسمبر 15 -11بروكسل،   

3134 

أساليب و طرق مكافحة التهرب و الغش الضريبي : دراسة حالة  
طبيقية لمديرية الضرائب لوالية المدية ت  

9828 



 3260 أساليب و مناهج البحث في التربية و علم النفس

 14759 أساليب وتقنيات إبرام العقود الدولية

أساليب وطرق خصخصة المشروعات العامة : خالصة الخبرات  
 العالمية

15742 

أحكام الشركات أسباب استحقاق الربح : دراسة تطبيقية مقارنة بين 
 في الفقه اإلسالمي

9101 

اسباب العجز المالي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية : دراسة  
 حالة بوفال 

12057 

 8528 أسباب إنهيار اإلقتصاد العالمي وسبل مواجهته 

 10223 أسباب فشل الؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 15302 إستباق مقاومة اإلقناع 

لشراكةإستثمار األجنبي و ا  13034 

إستخدام ااألساليب الكمية في ترشيد سياسات التوزيع والتخزين في 
ز المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة األنابيب الناقلة للغا

 بغرداية
7283 

 14254 إستخدام أدوات التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات اإلقتصادية

تقييم أداء المؤسسات : دراسة إستخدام أساليب التحليل المالي في 
 ORAC حالة مؤسسة الديوان الوطني ألغذية األنعام

9900 

استخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في اتخاذ القرارات اإلستثمارية 
 : دراسة حالة مؤسسة مناجم الفوسفات بتبسة

9888 

المؤسسة إستخدام أساليب المحاسبة اإلدارية في الرقابة وتقييم أداء 
تبسة-اإلقتصادية : دراسة حالةفي مؤسسة مناجم الفوسفات  - 

9883 

استخدام أسلوب التحفيز لتنمية المورد البشري : دراسة حالة  
 مؤسسة البالستيك و المطاط لوالية المدية 

11020 

 3226 إستخدام األساليب الكمية في اإلدارة

 4100 إستخدام األساليب الكمية في اإلدارة

إستخدام األساليب الكمية في ترشيد سياسات التوزيع و التخزين في 
 المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة األنابيب الناقلة للغاز

7284 

استخدام األساليب الكمية في ترشيد سياسات التوزيع و التخزين في 
المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة األنابيب الناقلة للغاز 

ةبغرداي  

7288 

إستخدام البرامج الجاهزة في مجالي المحاسبة اإلدارية و محاسبة  
 التكاليف

14209 

إستخدام البرامج الجاهزة في مجال المحاسبة اإلدارية ومحاسبة  
 التكاليف

14215 

 12894 استخدام البرامج الجاهزة في مجال المحاسبة المالية 

التدريب اإلداري : قياس  إستخدام البرمجة اللغوية العصبية في 
 وتنمية عائد التدريب

5447 

إستخدام التحليل المالي في التبوء باألداء المالي للمؤسسة : دراسة  
 حالة المركب ااألنتيبيوتيكال صيدال المدية 

6004 

استخدام التحليل المالي في تقييم األداء المالي للمؤسسات 
مجمع صيدال فرع  اإلقتصادية و ترشيد قراراتها : دراسة حالة 

 انتيبيوتيكال بالمدية 
7461 



استخدام التحليل المالي في مواجهة المخاطر اإلئتمانية : دراسة 
2016-2013حالة مؤسسة صيدال بالمدية   

6207 

إستخدام التخطيط المالي لبناء هيكل مالي أمثل للمؤسسة : المديرية 
2017-2015العملياتية إلتصاالت بالمدية خالل فترة   

14986 

إستخدام التشخيص اإلستراتيجي في تحليل المتغيرات البيئية 
 للمؤسسة اإلقتصادية : حالة مجمع صيدال بالمدية 

8346 

استخدام التقنيات الكمية في دعم القرارات اإلدارية داخل  
 المؤسسات اإلقتصادية : دراسة حالة والية البويرة

15790 

كفاءة كفاءة األداء المالي للمؤسسة : استخدام التقنيات الكمية لرفع 
 بالبليدة (SOPI)دراسة حالة مؤسسة العجائن الصناعية

9896 

إستخدام الحاسب في المحاسبة : مدخل تطبيقي: تطبيقات برنامج  
إكسل في المحاسبة المالية و اإلدارية و حاسبة التكاليف و تطبيقات 
 محاسبية متنوعة

11906 

 -نظم التشغيل -المحاسبة : مقدمة الحاسباستخدام الحاسب في 

معالجة النصوص  -لغة البيسك -برنامج لوتس  
5054 

 15437 إستخدام الحاسوب في التعليم

 10277 إستخدام الحاسوب واألنترنيت : في ميادين التربية والتعليم 

إستخدام الذكاء العاطفي للقائد التحويلي ودوره في تحسين أداء 
الة للمدارس التعليمية الخاصة لتقديم دروس المنظمة : دراسة ح

 الدعم لبلدية المدية
6773 

استخدام الرافعة المالية وتكلفة التمويل في تقييم أمثلة الهيكل المالي 
2017-2010: دراسة حالة مجمع صيدال للفترة   

14203 

 15766 إستخدام الكمبيوتر للمرة األولى 

التقديرية في تقييم األداء المالي للمؤسسة : إستخدام الموازنات 
 (2022-2021)دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء و الغاز بالمدية

8299 

استخدام المؤشرات المالية وغير المالية لتقييم األداء المالي 
-بوفال-للمؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة وحدة الصمامات

لبرواقيةا - 

16039 

لنسب المالية في فحص التقارير المالية  إستخدام المؤشرات و ا
 المرحلية : دراسة ميدانية وحدة صيدال بالمدية 

12828 

استخدام النمذجة القياسية في دراسة الطلب علي السكن في الجزائر 
 : دراسة تطبيقية لوالية المدية

10819 

استخدام النمذجة القياسية في دراسة سوق النقل الحضري بالجزائر 
لة والية المدية : دراسة حا   

10820 

استخدام النمذجة القياسيةفي معالجة المشاكل التسويقية : دراسة  
 حالة مؤسسة صيدال بالمدية 

12904 

استخدام أوراق العمل األلكترونية في مجالي المحاسبة اإلدارية  
 ومحاسبة التكاليف 

9295 

 14372 في مجال المحاسبة  Excel استخدام برنامج

بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء المصارف التجارية : إستخدام 
 منظور متعدد األبعاد

3695 

إستخدام بيانات قائمة التدفقات النقدية كأداة للتنبؤ بالفشل المالي : 
المدية -دراسة حالة سونلغاز   - 

6533 

 7876 إستخدام تكنولوجيا المعلومات في التدريب



للرفع من الربحية المالية للبنك التجاري : استخدام سياسة اإلقراض  
 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية بالمدية

5815 

استخدام لوحة القيادة في المؤسسات اإلقتصادية ودورها في تحسين 
 األداء : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية

12508 

المؤسسة إستخدام محاسبة التكاليف في إتخاذ القرارات داخل 
 اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع المدية

6642 

 15073 استخدام منحنى لوزنز لتحديد الهيكل الفعلي لتوزيع الدخل الوطني 

لتقدير عتبة اإلنفاق األمثل : دراسة   BARS إستخدام منحني
2020-1980قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة   

13119 

في التنبؤ بالحالة اإلقتصادية استخدام مؤشرات البورصة   7537 

استخدام نماذج بانل في تحديد تقارب إقتصاديات مجموعة من 
2016-1990الدول النامية : دراسة قياسية للفترة   

9636 

استخدام وسائل الدفع اإللكترونية إلرساء الشمول المالي بالجزائر 
بالمصارف مع اإلشارة لتجارب دولية رائدة : دراسة تطبيقية 

2021-2016العمومية ومؤسسة بريد الجزائر خالل الفترة   

14034 

 15130 إستخدام وسائل الدفع الحديثة في البنوك الجزائرية

استخدام وسائاللدفع الحديثة في البنوك التجارية : دراسة حالة بنك 
 الفالحة و التنمية الريفية وكالة العمارية 

7633 

المالي في التنبؤ بالوضعية المالية استخدامات أدوات التحليل 
 للمؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة شركة كهريف المدية

6425 

استخدامات اإلجراءات التحليلية في تحسين جودة التدقيق الخارجي 
: دراسة لعينة من الخبراء المحاسبيين ومحافظي الحسابات في 
 الجزائر 

6583 

البنوك التجارية : دراسة  استخدامات التحليل المالي وأهميته في 
 وكالة المدية  BEA حالة البنك الخارجي الجزائري

7723 

إستخدامات تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت في المؤسسات  
 اإلقتصادية ودورها في دعم الميزة التنافسية

4915 

 14802 إستخدامات حاسوبية في اإلدارة

المؤسسات العمومية ذات استخدامات نظام مراقبة التسيير في 
طابع إقتصادي : دراسة حالة الوكالة الوالئية للتسيير والتنظيم 
 العقاري الحضري لوالية المدية 

15689 

 15438 إستراتجيات اإلدارة العليا : إعدادــ تنفيد ــ مراجعة

 11318 إستراتجيات التسويق الدولي في إختراق األسواق الدولية 

الشراكة األوروبية في تطوير المؤسسات الجزائرية و إستراتجية 
 "TESTEL "و SIEMENS" تقويمها : دراسة حالة مؤسستي

7553 

 13952 استراتجية تجديد المنتوجات : حالة وحدة انتيبوتيكال بالمدية

 4718 إستراتجيةات التسويق في المؤسسة الخدمية 

العالقات العامة إستراتيجيات إدارة األزمات والكوارث : دور   4037 

 11531 إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية

 4535 إستراتيجيات اإلدارة الحديثة

الرقابة -التطوير  -إستراتيجيات اإلدارة الحديثة : التخطيط   8269 

 4690 إستراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة و الصف 

إستراتيجيات  -دماجإستراتيجيات اإلدارة المالية : إستراتيجيات اإلن
 ...الشركة القابضة

4590 



 7893 إستراتيجيات اإلستثمار 

إستراتيجيات اإلستثمار في الخيارات المالية : أداوت هندسية مالية 
 .مفاهيم أساسية.أليات التداول .نمادج تسعير .إستراتيجيات 

12101 

 8898 إستراتيجيات اإلستثمار في بورصة األوراق المالية 

 7901 إستراتيجيات اإلستثمار و إدارة األموال

 Strategy Of = إستراتيجيات اإلعالم المالي و المصرفي

Banking And Finance Media 
8765 

 11744 إستراتيجيات التجارة الخارجية

 4449 إستراتيجيات التخزين 

 11646 إستراتيجيات التخطيط للتنمية

والتطوير وفق المنظور البيئي والتنظيميإستراتيجيات التدريب   4632 

 4372 إستراتيجيات التسوبق : مدخل كمي وتحليلي

 3221 إستراتيجيات التسويق 

 4817 إستراتيجيات التسويق 

 12113 إستراتيجيات التسويق 

 11406 إستراتيجيات التسويق : إطار نظري وتطبيقي

األسس ــ الوظائف إستراتيجيات التسويق : المفاهيم ــ   3179 

 e - Marketing = إستراتيجيات التسويق اإللكتروني 

Strategies 
16090 

استراتيجيات التسويق الدولي : دراسة حالة مؤسسة رويبة 
 بالجزائر

15865 

 5149 إستراتيجيات التسويق الزراعي : المفهوم النظري والتطبيقي

ات الماليةإستراتيجيات التسويق في المصارف و المؤسس  14968 

 14816 إستراتيجيات التطوير اإلداري

 11008 إستراتيجيات التعامل ذوي اإلحتياجات الخاصة 

إستراتيجيات التعامل مع األزمات و الكوارث : دراسة نظرية و 
 تطبيقية 

9638 

 1828 إستراتيجيات التغيير في إدارة الموارد البشرية بعد العولمة 

 7892 إستراتيجيات التمويل 

 2521 إستراتيجيات التميز في المنظمات في بيئة متجددة

إستراتيجيات التنافس وأثرها علي الميزة التنافسية : دراسة حالة  
 مؤسسة البالستيك و المطاط 

4939 

إستراتيجيات التنمية األفريقية في ظل الليبرالية الجديدة; تقديم 
ة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيامايكل النج : آفاق الشراك  

4117 

إستراتيجيات الدعاية و اإلعالن : األطر النظرية و النماذج 
 التطبيقية

9221 

 4558 إستراتيجيات الريادة واإلبداع التقني

 Economic Growth = إستراتيجيات النمو اإلقتصادي

Stratigies 
6073 

واإلستقرار والنجاح في العملية اإلدارية إستراتيجيات النمو   10959 

 3702 إستراتيجيات بناء نماذج اإلدارة 



استراتيجيات جذب وإدارة الودائع المصرفية كآلية لتغيير اإلئتمان 
المصرفي : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة الرواقية  
849 

13047 

 5419 إستراتيجيات وعملية اإلدارة

إستراتيجية إدارة األزمات وفعالية التسيير : دراسة نظرية  
 وتطبيقية 

15118 

إستراتيجية إدارة المخاطر المالية في البنوك التجارية : دراسة  
 حالة البنك الوطني الجزائري وكالة تيسمسيلت 

6551 

 6226 إستراتيجية إدارة المخاطر المالية في المؤسسة اإلقتصادية 

المخاطر المصرفية وأثرها في األداء المالي   إستراتيجية إدارة
 للمصارف التجارية 

4222 

 Knowledege = إستراتيجية إدارة المعرفة واألهداف التنظيمية

management strategy and organizational 

obgectives 

5155 

إستراتيجية إدارة الموارد البشرية : المدخل الحديث إلستدامة 
 الميزة التنافسية

11599 

إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية : 
الحوافز -التدريب  

6644 

إستراتيجية إدارة الموارد البشرية وأثرها على الميزة التنافسية 
فرع  -للمؤسسة : دراسة حالة المديرية العملية إلتصاالت الجزائر

 -المدية
6968 

حالة محاكاة مشروع إنتاج  إستراتيجية إطالق منتج جديد : دراسة 
 المناديل الورقية 

9090 

 10095 إستراتيجية اإلدارة العليا : ماهيتها وكيفية تشغيلها 

 8932 إستراتيجية اإلدارة المالية في إتخاذ القرارات اإلستثمارية

 2638 إستراتيجية اإلعالم و التنمية 

 4968 إستراتيجية األعمال : مدخل تطبيقي

 14632 إستراتيجية اإلنتاج و العمليات : مدخل إستراتيجي

إستراتيجية البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة  
وكالة  BNA والمتوسطة : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري

2014-2002البرواقية خالل   

6721 

 15318 إستراتيجية التخطيط لتنمية الموارد البشرية في المنظمة

راتيجية التخطيط للمشاريع الصغيرة إست  3542 

 3634 إستراتيجية التدريب الفعال

 11059 إستراتيجية التدريب في إدارة الجودة الشاملة 

إستراتيجية التدريب وأثرها في تنمية رأس المال البشري : دراسة  
فرع المدية-حالة مؤسسة سونلغاز - 

13604 

 7263 استراتيجية الترويج التسويقي 

 11312 إستراتيجية الترويج في التسويق الصناعي 

 إستراتيجية الترويج في التسويق الصناعي : دراسة وحدة
POVAL بالبرواقية 

4879 

إستراتيجية التسعير في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة 
 نفطال بالجزائر العاصمة

11351 

 12120 إستراتيجية التسويق : مدخل سلوكي



ية التسويق للمؤسسة في ظل المنافسة إستراتيج  8817 

إستراتيجية التعبيئة والتغليف في المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة  
 البالستيك والمطاط بالمدية

9997 

 3249 إستراتيجية التمكين التنظيمي لتعزيز فاعلية عمليات إدارة المعرفة

المتسلسل للمورد  إستراتيجية التمكين المتسلسل : مدخل البناء 
 البشري المشارك في صناعة القرارات

11949 

 10038 إستراتيجية التمويل اإلسالمي للدول النامية

 14897 إستراتيجية التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية

إستراتيجية التوزيع لدى مؤسسة إقتصادية : دراسة حالة فرع  
 أنتبيوتيكال بالمدية 

8762 

التوزيع ودورها في تنمية المبيعات إستراتيجية   10952 

إستراتيجية الجودة و اإلعتماد األكاديمي في ظل سياسات العلم و  
 التكنولوجيا 

11846 

 15371 إستراتيجية الشراكة في المؤسسة اإلقتصادية

 14707 إستراتيجية الشراكة في المؤسسة اإلقتصادية

اتخاذ القرار في المؤسسة  إستراتيجية العصف الذهني ودورها في 
 : دراسة حالة جمعية ناس الخير بالمدية

9909 

إستراتيجية المزيج التسويقي في المؤسسة : .دراسة حالة الشركة  
 الصناعية للننظمفات 

12484 

 10231 إستراتيجية المصارف اإلسالمية لتفادي األزمات المالية

فرع المضادات  إستراتيجية المنهج في المفهوم التسويقي : حالة 
 الحيوية

13159 

 3058 إستراتيجية الموارد البشرية

 8573 إستراتيجية المؤسسة

 6562 إستراتيجية المؤسسة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

إستراتيجية تأهيل المؤسسات المصرفية الجزائرية : دراسة حالة  
 البنوك الجزائرية

15009 

الموارد البشرية ودورها في  إستراتيجية تخطيط و توظيف 
 الحصول على مورد بشري كفؤ وفعال

14438 

إستراتيجية ترقية التجارة الخارجية في ظل اإلنضمام إلي المنظمة 
 العالمية للتجارة : حالة الجزائر 

9761 

إستراتيجية ترقية وتنويع الصادرات خارج المحروقات في 
اإلقتصادية العالمية : دراسة تحليلية  الجزائر في ظل التحوالت 

2014-2000تقييمية   

13514 

إستراتيجية ترويج المنتجات الصيدالنية : دراسة حالة فرع 
 المضادات الحيوية بالمدية 

7807 

 8761 إستراتيجية تسويق المنتوج الجديدفي ظل المنافسة 

حالة  إستراتيجية تسويق منتج جديد في قطاع الخدمات : دراسة 
 إتصاالت الجزائر

13133 

 13051 إستراتيجية تطوير الموارد البشرية

إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وواقعها في 
 الجزائر 

11208 



إستراتيجية تفعيل نموذج الوساطة المالية القائم على صيغ  
المشاركة في الربح والخسارة كأداة لتمويل التنمية المستدامة : 

سة حالة مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية درا  

7069 

 5817 إستراتيجية تقييم األداء في المؤسسة اإلقتصادية 

إستراتيجية تمويل الترقية العقارية بالجزائر و المخاطر التي  
 تواجهها : دراسة حالة لمرقي عقاري

16073 

 6430 إستراتيجية تمويل السكن في الجزائر

 14827 إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في المؤسسة 

 8120 إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في ظل إدارة الجودة الشاملة 

إستراتيجية تنمية الموارد البشرية وأثرها علي تحسين أداء  
 المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة طونيك صناعة

13412 

بنكية (البنوك الشاملة)إستراتيجية تنويع الخدمات ال  6013 

إستراتيجية توزيع المنتجات الغذائية و تقنيات الدخول إلى األسواق 
 العالمية

7059 

استراتيجية توظيف الموارد البشرية ودورها في تحقيق الميزة  
 التنافسية : دراسة حالة مديرية الشباب والرياضة لوالية المدية

15793 

الفساد اإلداري والمالي : مدخل تكامليإستراتيجية محارية   11331 

إستراتيجية نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرين والتجربة  
 الجزائرية 

6281 

إسترتيجية إستقطاب الكفاءة األكاديمية لتحقيق الميزة التنافسية :  
 نموذج مقترح لمنظمات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية

4772 

ظم المعلومات استرجاع ن  5627 

 10911 إسترجاع نظم المعلومات 

 5999 إستعمال األساليب الكمية في مجال إتخاذ القرار 

استقطاب الكفاءات ودورها في تحسين أداء المؤسسة : دراسة حالة 
 بنك الفالحة والتنمية الريفية بالمدية

10596 

البنوك التجارية : إستقاللية البنك المركزي وعالقتها بالرقابة علي  
 دراسة حالة الجزائر 

6447 

 6053 إستقاللية البنك المركزي وفعاليتها على اإلقتصاد الوطني

إستقاللية السياسة النقدية وفعاليتها في التحكم في التضخم : دراسة  
 حالة الجزائر 

4872 

اسراتيجية التدرب في ظل إدارة الجودة الشاملة من أجل تحقيق  
سيةالميزة التناف  

6881 

 13879 أسرار البورصة 

أسرار الترويج في عصر العولمة : تجارب شركات دولية في 
 الترويج

11781 

 3620 أسرار التسويق األخضر و دوره في زيادة رضا العمالء

أسرار الحيود السداسي : الطريق للحيود السداسي وإدارة مشاريع 
 The secrets of six sigma = الحيود السداسي

5546 

عقود مستقبلية -أسهم  -أسرار الفوركس : عمالت   2765 

 11642 أسرار النجاح ومنطلقات التميز 

 7616 أسس إدارة األعمال التجارية الصغيرة 

 14421 أسس إدارة الوقت وموارده 



أسس إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات : مدخل نظري 
 وتطبيقي : الجزء األول

8786 

أسس اإلدارة العامة و اإلدارة التربوية في المملكة العربية 
 السعودية

3756 

 12619 أسس اإلدارة المعاصرة 

 10964 أسس اإلستثمار 

 8709 أسس اإلستثمار الناجح في البورصة 

 10408 أسس البحث العلمي : الكتاب األول

المنشآت الفندقية أسس التجهيزات في   11544 

 2956 أسس التخطيط السياحي

 2568 أسس التسويق 

 4095 أسس التسويق 

 11832 أسس التسويق الحديث 

 15162 أسس التسويق الحديث 

 Modern marketing 12624 = أسس التسويق المعاصر

أسس التغيير التنظيمي : دليل عملي ميداني: أساليب وأدوات إدارة 
 التغيير في المنظمات 

13888 

 5410 أسس التمويل المصرفي اإلسالمي بين المخاطرة والسيطرة 

 7837 أسس الخدمة المتميزة 

 2658 أسس الخدمة المتميزة للعمالء 

 12322 أسس العالقات العامة

 5243 أسس العالقات العامة : المفاهيم واألسس 

والتطبيق أسس العالقات العامة : بين النظرية   8072 

 Principles of Lslamic : أسس العمليات المصرفية اإلسالمية

Banking O perations 
10541 

 10786 أسس المالية العامة 

 3125 أسس المحاسبة العامة مطابق المخطط المحاسبي الوطني

 8879 أسس المحاسبة المالية : قياس بنود قائمة المركز المالي 

المراجعة : األسس العلمية والعمليةأسس   4317 

 3947 أسس تقييم المشروعات ودراسات جدوى اإلستثمار : الجزء الثاني

 15099 أسس دراسات الجدوى للمشروعات اإلقتصادية

 2557 أسس علم اإلقتصاد 

 2558 أسس علم اإلقتصاد : التحليل الجمعي 

 2595 أسس علم اإلقتصاد : التحليل الجمعي 

 2551 أسس علم اإلقتصاد : التحليل الوحدي

النظم  -أسس علم اإلقتصاد : المشكلة اإلقتصادية وحلها
  -أشكال السوق-نظريات العرض والطلب المرونات -اإلقتصادية

 المنافسة الكاملة 
4015 

  -نظريات إقتصادية  -أنظمة  -: مذاهب  1أسس علم اإلقتصاد ج: 

 أسواق
5522 

 -دورات إقتصادية  -بنوك   -: نقود   2اإلقتصاد ج: أسس علم 

 عالقات إقتصادية دولية 
5523 



 14415 أسس كتابة الرسائل العلمية والبحوث 

 4272 أسس نظرية التقدير

أسس و مهارات إدارة الذات و صناعة التغيير و النهضة : إدارة 
 الوقت

3803 

 3925 أسس ومبادئ اإلقتصاد الكلي، حسن أبو الزيت

1أسس ومبادئ المحاسبة المالية ج:   3287 

2أسس ومبادئ المحاسبة المالية ج:   3288 

أسس ومهارات إدارة الذات وصناعة التغيير والنهضة : إدارة 
1الوقت:   

3806 

 9256 أسطورة المال: سادة العالم و إدمان المخاطر 

للتنمية : إسقاط اإلستشراف بالسيناريو على المخططات القطاعية 
 حالة والية المدية 

10580 

إسهام إدارة المعرفة في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية : دراسة 
 بقصر البخاري PVC حالة مؤسسة بلعيد وأبناؤه لنجارة األلمنيوم

6258 

 15074 إسهام إدارة المعرفة في تفعيل أداء الموارد البشرية 

اإلقتصادي : دراسة حالة الجزائر إسهام التأمين في النمو   7694 

إسهام شركات التأمين في التنمية الفالحية : دراسة حالة الصندوق  
 الجهوي للتعاون الفالحي بالمدية

3051 

 13253 إسهامات الخدمة اإلجتماعية في التنظيمات الصناعية

إسهامات العالمة اآلبلي التلمساني في الحياة الفكرية بحواضر  
 المغرب

15576 

إسهامات النفقات العمومية في تحقيق التنمية اإلقتصادية من خالل 
 تمويل قطاع السكن : حالة الجزائر

10023 

أسهم الشركات التجارية في ميزان الشريعة اإلسالمية : دراسة  
 فقهية مقارنة 

4700 

شركات  -أسواق األوراق المالية -أسواق المال : بنوك تجارية 
ستثمار شركات إ -التأمين   

8921 

 8580 أسواق األوراق المالية : البورصة

 6945 أسواق األوراق المالية العربية و معوقاتها و سبل تفعيلها 

أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول اإلقتصادي و  
 التحرير المالي و متطلبات تطويرها

5877 

العربيأسواق األوراق المالية و مدى تطورها في الوطن   12905 

 3052 أسواق الطاقة اآلسيوية : الديناميات واإلتجاهات 

المؤسسات-رأس المال -أسواق المال : أسواق   13481 

أسواق المال : بورصات ــ مصارف ــ شركات تأمين ــ شركات  
 اإل ستثمار 

8906 

 5480 أسواق المال : دراسات تطبيقية

المالية : محاور التمويل اإلستراتيجي أسواق المال و المؤسسات   5614 

أسواق المال والمؤسسات المالية : أسواق األوراق المالية في الدول 
أسواق  -تحديد أسعار األوراق المالية في البورصة  -المتقدمة 

 ... اإلصدار والتداول
3616 

 8907 أسواق المال وتمويل المشروعات

 13675 أسواق مالية ومصرفية



ل الدخول لألسواق الدولية في إطار ممارسة التسويق الدولي أشكا  10584 

أشكال الفهرسة المقروءة آليا : دراسة وتخطيط إلنشاء شكل  
 إتصالي عربي 

9627 

اشكال تفعيل الرقابة الجبائية في الحد من التهريب الضريبي : 
2003/2008دراسة حالة الجزائر   

13396 

التأمينأشكال و تخصيص شركات   7531 

إشكالة اإلخضاع الضريبي لإلقتصاد غير الرسمي : دراسة حالة  
2021-2014الجزائر   

14824 

 9342 إشكاليات التنمية اإلقتصادية المتوازنة : دراسة مقارنة

إشكالية إحالل الجباية العادية محل الجباية البترولية في تمويل 
 ميزانية الدولة 

13186 

لسيولة في البنوك التجارية : دراسة حالة بنك إشكالية إدارة خطر ا 
 وكالة المدية BADR الفالحة والتنمية الريفية

7788 

إشكالية التسيير في المؤسسات العمومية اإلقتصادية : دراسة حالة 
 مؤسسة بوفال

13549 

إشكالية التمويل اإلقراض في البنوك اإلسالمية : دراسة حالة بنك 
الجزائريةفي البليدة اليركة   

12952 

إشكالية التمويل الفالحي في الجزائر : دراسة حالة وكالة بنك 
 الفالحة والتنمية الريفية ببني سليمان

15814 

 15920 إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر

 5472 إشكالية التنمية في الوطن العربي في ظل المتغيرات العالمية

الضريبي : دراسة حالة والية المدية إشكالية التهرب   3000 

 10016 إشكالية التهرب الضريبي في الجزائر

إشكالية التهرب الضريبي و دور الرقابة الجبائية في مكافحته : 
 دراسة حالة تطبيقية لمديرية الضرلئب لوالية المدية

5956 

صيدال إشكالية التوازن المالي في المؤسسة : دراسة حالة مجمع   6648 

إشكالية التوازن المالي لنظام التقاعد في الجزائر : دراسة حالة  
2015- 2000الصندوق الوطني للتقاعد   

6532 

 8489 إشكالية التوظيف في ظل إستراتيجية إدارة الموارد البشرية 

إشكالية الجباية العقارية في الجزائر : دراسة حالة بمديرية 
2014-2006الضرائب لوالية المدية   

8006 

إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية و تحديات العولمة : الجزء  
 األول

5276 

إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية و تحديات العولمة : الجزء  
 الثالث

5278 

إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية و تحديات العولمة : الجزء  
 الثاني

5277 

قياسية الجزائر نموذجا إشكالية الفقر : دراسة   13216 

إشكالية المفاضلة بين مصادر التمويل في المؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء و الغاز للوسط

9040 

 5770 إشكالية المنازعات الضريبية 

إشكالية إنخفاض الدينار الجزائري و إجراءات المعالجة : دراسة  
 (2016-2010) تحليلية خالل الفترة

11516 

 CPA 13446 إشكالية تحصيل القروض المصرفية دراسة حالة



إشكالية تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات العمومية لترشيد  
ومية : دراسة حالة المؤسسة  النفقات و تحسين الخدمة العم

 العمومية االستشفائية بالبرواقية
14584 

التشاركي في البنوك اإلسالمية :  إشكالية تطبيق صيغ التمويل 
 دراسة حالة بنك البركة الجزائري

7068 

إشكالية تقييم المؤسسات القائمة على المعرفة في ظل المعالجات  
 المحاسبية السائدة للعناصر غير الملموسة

4967 

 14521 إشكالية تمويل السكن في الجزائر : دراسة حالة والية المدية 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر اشكالية تمويل   4473 

إشكالية تمويل المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلقتصادي :  
 بالمدية OPGI دراسة حالة ديوان الترقية والتسيير العقاري

11360 

إشكالية تمويل قطاع السكن في الجزائر و البدائل المقترحة للحد  
 من أزمة السكن 

15655 

 12730 إشكالية خوصصة المصارف 

 8867 إشكالية سوق الصرف الموزاوي في الجزائر 

إشكالية عجز ميزانية البلديات والحد منه : دراسة حالة بلديتي  
2017- 2016الحمدانية ووزرة لسنتي   

11507 

إشكالية عدم تكافؤ إيرادات البلدية مع نفقاتها : دراسة حالة بلدية  
 المدية 

12947 

وأبعاد ميزان المدفوعات الجزائري : مقاربة وصفية  إشكالية  12295 

إصالح إدارة الخدمة المدنية بالدول النامية : دروس من تجارب 
 الدول المتقدمة

5979 

إصالح التجارة الخارجية و إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية 
 للتجارة

4907 

إقتصاد  إصالح الجهاز المصرفي الجزائري و فعاليته في ظل 
 السوق

6997 

 5454 إصالح الخدمة المدنية لتفعيل القطاع الخاص

إصالح النظام الجمركي الجزائري في ظل رهانات إنضمام 
 الجزائر غلى المنظمة العالمية للتجارة

8654 

اصالح النظام الضريبي الجزائري و دوره في تحفيز االستثمار  
 االجنبي المباشر 

14071 

سبي في الجزائر وتكييف القوائم المالية وفق إصالح النظام المحا
 المعايير المحاسبة الدولية

12932 

إصالح مالية الجماعات المحلية في الجزائر وتأثيرها على التنمية 
- 2013المحلية : دراسة حالة بلديات المدية ذراع السمار تمزقيدة 

0172  

12498 

 3060 إصالح نظم المشتريات الحكومية : تجارب دولية

إصالحات الجهاز المصرفي في إنضمام الجزائر إلى المنظمة 
 العالمية للتجارة

15883 

إصالحات النظام المصرفي الجزائري وانععاساتها علي فاعلية  
 السياسة النقدية في تحقيق اإلستقرار النقدي 

15110 

إصالحات النظام المصرفي وأثرها على تعبئة المدخرات في  
دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي البنوك التجارية :  BEA 

6201 

 15958 أصول إتخاد القرارات اإلدار ية الحاسمة : قوة التفكير بالمستحيل



 12324 أصول اإلدارة 

 11421 أصول اإلفالس 

 2848 أصول اإلقتصاد 

 5200 أصول اإلقتصاد اإلسالمي : الجزء األول

 12550 أصول اإلقتصاد الرياضي 

اإلقتصاد السياسيأصول   12797 

 8622 أصول اإلقتصاد السياسي : دراسة تحليلية مقارنة

أصول اإلقتصاد السياسي : مدخل تحليلي مقارن لدراسة مبادئ 
 علم اإلقتصاد 

8626 

 8625 أصول اإلقتصاد السياسي : مدخل لدراسة أساسيات علم اإلقتصاد 

 10992 أصول اإلقتصاد العام : المالية العامة

 12764 أصول اإليرادات المالية العامة في الفكر المالي اإلسالمي

 12135 أصول اإليرادات المالية العامة في الفكر المالي اإلسالمي

 11891 أصول البحث العلمى الحديث

 3365 أصول البحث العلمي 

 9716 أصول البحث العلمي 

 6076 أصول البحث العلمي ومناهجه

التخطيط اإلستراتيجي الحديث أصول   9546 

 2841 أصول التسويق : أسسه و تطبيقاته اإلسالمية

 14962 أصول التسويق : مدخل إستراتيجي

 14959 أصول التسويق : مدخل تحليلي

 14961 أصول التسويق المصرفي 

 12778 أصول التسويق في المنظمات المعاصرة : التسويق عبر األنترنت 

التفاوضأصول   = Essential Of Negotiation 2749 

 10688 أصول التنظيم واألساليب 

أصول الفن المالي لإلقتصاد العام : مدخل لدراسة أساسيات المالية 
 العامة

8623 

 4528 أصول القانون التجاري : األوراق التجارية واإلفالس

 14641 أصول القياس واإلتصال المحاسبي

 3871 أصول المحاسبة 

 10573 أصول المحاسبة 

 11922 أصول المحاسبة 

 7666 أصول المحاسبة العامة وفق المخطط المحاسبي الوطني

 2846 أصول المحاسبة المالية 

 14506 أصول المحاسبة المالية 

 3637 أصول المحاسبة المالية : الجزء األول

 3636 أصول المحاسبة المالية : الجزء الثاني

المحاسبة المالية : الجزء الثانيأصول   11257 

 14423 أصول المحاسبة في المنشآت المالية : مدخل األنظمة

 2845 أصول المراجعة 

 3428 أصول المراجعة 



 4323 أصول المراجعة 

مخاطر   -أصول المراجعة الخارجية : مسؤليات المراجع 
نفقات و مراجعة ال  -تخطيط المراجعة و توثيق أعمالها  -المراجعة 

تقرير مراقب الحسابات  -المدفوعات   

10779 

أصول المراجعة الخارجية الحديثة وفقا للمعايير المصرية والدولية 
المعايير العامة -: معايير العمل الميداني للمراجعة الحديثة

مراجعة دورات العمليات-والمفاهيم األساسية للمراجعة الحديثة ... 

12610 

األسواق المالية اإلسالميةأصول المصرفية و   2641 

 12339 أصول الموازنة العامة 

 8349 أصول تدقيق الحسابات

 15803 أصول خدمة الزبائن 

 12162 أصول علم اإلدارة العامة

أصول علم اإلقتصاد والحل األمثل للمشكلة اإلقتصادية من منظور 
 إسالمي

14426 

المخطوطات أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق   5322 

 14334 أصول محاسبة التكاليف

 14363 أصول محاسبة التكاليف

 14380 أصول محاسبة التكاليف

 10048 أصول محاسبة الشركات

 10252 أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل

 6596 أصول ومبادئ اإلدارة العامة 

الدولي : مزيد إضاءات في التنمية البشرية وقياس دليل الفقر 
 باألمثلة التطبيقية 

8531 

 8809 أضواء المعامالت المالية في اإلسالم

 12752 أضواء على البحث والمصادر 

إطار مقترح لتطوير البرامج التدربية بمعاهد التدريب المركزية : 
 ..... بالتطبيق على معهد اإلدارة العامة

3326 

 10122 إعادة اختراع الحكومة في القرن الحادي 

 8241 إعادة إختراع القيادة في عصر التعاون الجماعي الواسع النطاق

 10923 إعادة التأمين : بين النظرية والتطبيق 

إعادة الهيكلة اإلدارية للمؤسسات العربية للتعامل مع التحديات  
واألزمات المعاصرةفي ضوء إدارة تداعيات األزمة المالية 
 العالمية

2589 

الهيكلة الصناعية وخوصصة القطاع العام : حالة الشيلي،  إعادة 
-1995ماي  24الجمهورية التشيكية ومصر، أشغال محاضرة 

لجزائر ا  

9250 

إعادة هندسة اإلئتمان بالبنوك : نهاية القروض المصرفية المتعثرة 
التسويق   -التسويات -الجدولة -اإلفالس -السجن -= الهروب

 اإلئتماني 
5613 

سة العمليات اإلدارية وانعكاساتها على األداء اإلداري في إعادة هند
مؤسسات التعليم العالي : دراسة حالة كلية العلوم اإلقتصادية  
 والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة المدية

15797 

إعادة هندسة العمليات وهيكلة الشركات : للتعامل مع العولمة  
 والحروب التجارية الجديدة 

5583 



دة هندسة المنظمة : منهج الخطوة ــ بخطوة لتجديد حيوية  إعا
 الشركة 

5874 

إعادة هيكلة الجهاز اإلداري للدولة في إطار الواقع الدولي  
 المعاصر : دراسة قانونية إجتماعية مقارنة

10098 

 9106 إعادة هيكلة المصارف : دراسة تطبيقية

 14188 إعادة هيكلة المنظمات

وخصخصة المؤسسات الماليةإعادة هيكلة   16106 

إعتماد الطرق اإلحصائية لتقدير مخاطرة القروض البنكية : دراسة 
 حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية

6857 

إعتماد النظام المحاسبي الجديد و أثره على النتائج المالية للمحاسبة 
 : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز فرع المدية

5997 

يات التسويق وعملياتها إعداد إستراتيج  7002 

 preparing dessertations : إعداد الرسائل العلمية و الجامعية

and theses 
5810 

 14227 إعداد القوائم المالية في المجمعات وفق المعايير المحاسبية الدولية

 I A)إعداد القوائم المالية وفق المعيير الدولية المحاسبي

S/IFRS)  تحقيق التنميةودوره في  
9412 

 3488 إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقبل في ضوء الجودة الشاملة 

 Bouygues 5945 إعداد الميزانية المالية المجمعة : دراسة حالة مجمع

إعداد الميزانية المالية المجمعة وفق المعايير المحاسبية الدولية 
سونلغاز  ومعايير اإلبالغ المالي : دراسة حالة مجمع  

13629 

 9036 إعداد بحوث التسويق : منهج مهارات التسويق و البيع 

إعداد برنامج تدريبي لبناء فرق العمل بالمؤسسة : دراسة حالة  
والية المدية-بمركز صناع التحدي   

6762 

إعداد برنامج تدريبي لتنمية اإلبداع اإلداري لدى القائد التحويلي 
 في المنظمة

9770 

 6466 إعداد جداول الحساب باستعمال إكسل : دروس وأعمال مصححة 

إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الجديدة : مدخل تنمية 
 مهارات رجال األعمال والباحثين

10692 

اعداد قائمة التدفقات النقدية وفق النظام المالي المحاسبي ومدى 
دراسة حالة مؤسسة   : IAS7 مطابقتها للمعايير المحاسبي السابع
 سونلغاز بالمدية 

11082 

إعداد قائمة المركز المالي المجمعة باإلعتماد على المعايير  
2013المحاسبية الدولية : دراسة حالة مجمع سونلغاز لسنة   

8094 

 10091 إعداد نظام لمحاسبة التكاليف

 6516 اعداد و تحضير و تنفيذ و الرقابة على الميزانية العامة 

 10350 إعداد و تنفيذ الميزانية العامة للدولة : ميزانية قطاع النقل

 14720 إعداد و تنفيذ ميزانية البلدية : دراسة حالة بلدية القلب الكبير

 13978 إعداد و عرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبة

 7612 اعداد و عرض القوائم المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية 

إعداد و عرض القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي الجديد : 
 دراسة حالة سونلغازالمديرية الجهوية للتوزيع بوالية المدية

12553 

إعداد وتصميم حقيبة تدريبية لتفعيل الذكاء الذاتي للعامل لتنمية  
 إبداعه في منظمة األعمال

8662 



النظام المحاسبي المالي  اعداد وعرض القوائم المالية في ظل 
 الجديد 

9039 

إعداد وكتابة البحوث (األكاديمية واإلدارية) في إطار منظومة 
 إدارة الجودة : المدخل لإلرتقاء بجودة التقارير البحثية 

2592 

 14191 إعداد وكتابة التقارير 

 14351 إعداد وكتابة الرسائل العلمية

التجارة و األثاث الفني   أعمال نهاية السنة مع دراسة حالة مؤسسة
 بالمدية

4937 

أعمال التدفيق المالي في بيئة تكنولوجيا المعلومات واإلتصال : 
 المتطلبات والتحديات دراسة حالة الجزائر 

15014 

 14734 أعمال التسرب و الجرد حسب المخطط المحاسبي المالي الجديد 

 9910 أعمال الجرد و التسوية في المؤسسة

الجرد والتسوية حسب النظام المالي أعمال   13763 

 E-Banking = أعمال الصيرفة اإللكترونية : األدوات والمخاطر

Business toois e Risks 
7266 

 14419 أعمال موجهة في الموازنات التقديرية

أعمال موجهة في تقنيات الجباية : الجباية لطلبة المعاهد العليا و 
الثاني : الضرائب مصلحتك أوال الجامعات : الجزء   

15174 

أعمال موجهة في تقنيات الجباية: الجزء األول : الضرائب 
 مصلحتك أوال 

6555 

فرع  -أعمال نهاية الدورة المحاسبية : دراسة حالة شركة سونلغاز 
 -المدية

9998 

 9542 أعمال نهاية الدورة في البنوك التجارية

النظام المالي المحاسبي الجديد اعمال نهاية الدورة وفق   10817 

اعمال نهاية الدورة وفق النظام المالي و المحاسبي الجديد في  
 المؤسسة االقتصادية : دراسة حالة سونلغاز

12881 

أعمال نهاية الدورة وفق النظام المحاسبي المالي : شركة سونالغاز 
 فرع المدية

11181 

لمؤونات : دراسة ميدانية شركة أعمال نهاية الدورة: اإلمتالكات ، ا
 صيدال 

12827 

 9623 أعمال نهاية السنة و الجرد حسب النظام المالي المحاسبي الجديد 

أعمال نهاية السنة وفقا للنظام المالي و المحاسبي الجديد : دراسة  
 معمقة لالهتالكات 

10928 

 4784 آفات الصرفة اإلسالمية في ظل األزمة المالية العالمية 

آفاق إحالل الجبائية العادية للجباية البترولية وتمويل الميزانية  
 العامة

2997 

 16140 آفاق إصالح نظام المحاسبة العمومية : حالة الجزائر

آفاق إقتصاد السوق : حركة التقدم التقني، إزدهار أم إنهيار 
 الرأسمالية؟ 

3290 

 9799 آفاق اإلندماج المصرفي في الجزائر

التنمية والتكامل اإلقتصادي : بين دول شبه الجزيرة العربيةآفاق   5061 

 13403 آفاق إنضمام الجزائر إلى المنزمة العالمية للتجارة

آفاق تطبيق معايير اتفاقية بازل الثالثة وآثارها علي تمويل التجارة 
 الخارجية : تجارب بعض البنوك العربية

7648 



المحاسبي البنكي وفق معايير اإلقرار المالي  آفاق تنميط النظام 
 الدولية 

7375 

افاق جديدة فى التنمية البشرية والتدريب : اوراق ووقائع ندوة افاق 
 4-2جديدة فى التنمية البشرية وإدارة العملية التدريبية عمان 

1997مارس آذار   

5435 

 5455 آفاق جديدة في التنمية البشرية والتدريب 

وتحديات الشراكة اإلقتصادية األرو جزائرية أفاق   11086 

 13956 آفاق وتحديات إنضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية 

 10563 أفضل اإلجابات ألصعب أسئلة التسويق 

 5095 أفكار إدارية 

إستراتيجيات  -نماذج  -إقتصاد التنمية : نظريات   6935 

 5521 إقتصاد السوق و العولمة البديلة 

إقتصاد العراق في دراسات إستئناف النهوض لتعويض الفرص 
 الضائعة 

12581 

 9129 إقتصاد المعرفة 

إقتصاد المعرفة : األسس النظرية والتطبيق في المصارف 
 التجارية

3643 

 Knowledge economics 10464 = إقتصاد المعرفة

 Knowledge Economy 12630 = إقتصاد المعرفة

المعرفة و دوره في التنمية البشرية إقتصاد   16024 

 14392 إقتصاد المعرفة وإتجاهات تطويرة

 13657 إقتصاد المعرفة وإنعكاساته في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك 

 13954 إقتصاد المعرفة ودوره في التنمية البشرية

 Information Economy 12628 : إقتصاد المعلومات

المؤسسة إقتصاد   11188 

 11241 إقتصاد المؤسسة 

 12214 إقتصاد المؤسسة 

 6728 إقتصاد المؤسسة : الجزء األول 

 6729 إقتصاد المؤسسة : الجزء الثاني 

 12222 إقتصاد المؤسسة : للطلبة الجامعيين

 2606 إقتصاد جزئي : نظرية و تمارين

 14374 إقتصاد حماية البيئة

المؤسسةإقتصاد وتسيير   6598 

 9688 إقتصادات ناشئة في العالم : نماذج تنموية الفتة 

 5701 إقتصادنا الميسر

 3724 إقتصاديات اإلحتياطيات الدولية

 14168 إقتصاديات اإلدارة : دراسات الجدوى: الخصخصة اإلنتاجية

 10865 إقتصاديات اإلدارة : منهج القرارات

.التمويل . التحليل المالي : المدخل في  إقتصاديات اإلستثمار 
 التحليل وإتخاد القرارات

11804 

 11972 إقتصاديات اإلستثمار في البورصة

 11679 إقتصاديات اإلستثمار و التمويل اإلسالمي في الصيرفة اإلسالمية



 11736 إقتصاديات اإلستثمار والتمويل والتحليل المالي 

والتمويل والتحليل المالي إقتصاديات اإلستثمار   11805 

إقتصاديات األسواق واإلنتاج بين النظرة الوضعية والنظرة 
 اإلسالمية 

5132 

 2822 إقتصاديات األعمال

 9123 إقتصاديات األعمال

 15988 إقتصاديات األعمال

 16132 إقتصاديات األعمال اإللكترونية 

 2812 إقتصاديات األعمال واإلستثمار الدولي

 5559 إقتصاديات اإلنفاق الدفاعى : محدداته و آثاره اإلقتصادية 

إقتصاديات اإلئتمان المصرفي : دراسة تطبيقية للنشاط اإلئتماني  
 وأهم محدداته 

3559 

 9415 إقتصاديات البنوك : مع نظام نقدي و إقتصادي عالمي جديد 

 10703 إقتصاديات البنوك اإلسالمية وآثارها في التنمية

اديات البنوك و التقنيات البنكيةإقتص  4629 

 11845 إقتصاديات البورصة في ضوء األزمات والجرائم

 14896 إقتصاديات البيت المسلم : دراسة مقارنة

 3419 إقتصاديات البيئة : من منظور إسالمي

 11690 إقتصاديات التجارة اإللكترونية 

 12554 إقتصاديات التجارة الخارجية 

 6504 إقتصاديات التجارة الدولية 

 11837 إقتصاديات التجارة الدولية 

 4009 إقتصاديات التجارة الدولية : بين النظرية والتطبيق 

 10096 إقتصاديات التصدير والمناطق الحرة

 12061 إقتصاديات التعليم : مبادئ راسخة و اتجاهات حديثة

 Economics of education 3319 = إقتصاديات التعليم

 7916 إقتصاديات التمويل اإلداري

 10420 إقتصاديات التنمية

 15648 إقتصاديات التنمية

 12485 إقتصاديات التنمية البشرية

 14331 إقتصاديات الجباية و الضرائب

 9111 إقتصاديات الجمارك بين النظرية والتطبيق 

التعليميةإقتصاديات الجودة   5488 

 2545 إقتصاديات الخدمات الصحية 

إقتصاديات الخوصصة و الدور الجديد للدولة : بحوث و أوراق 
هـ  1425شعبان 21-19عقد خالل الفترة :عمل الملتقى الدولي المن

م2004أكتوبر 05-03الموافق لـ من   

8024 

 14316 إقتصاديات الزكاة الشرعية وتطبيقاتها العلمية 

 3207 إقتصاديات الزكاة وإعتبارات السياسة المالية والنقدية 

 3622 إقتصاديات السفر والسياحة 

 16179 إقتصاديات السكان 

 11708 إقتصاديات السكان والموارد البشرية : إطار نظري وتطبيقي 



 6591 اقتصاديات السياحة 

األنثروبولوجيا  إقتصاديات السياحة : دراسات وبحوث في 
 اإلقتصادية

3073 

 3438 اقتصاديات السياحة و دورها في تحقيق التنمية االقتصادية

 3243 إقتصاديات السياحة والفندقة 

اقتصاديات الصحة ودورها في تفعيل التنمية البشرية : دراسة  
2015-2000مقارنة بين الجزائر ودول اخرى للفترة   

10124 

الصناعة و التصنيع مع اهتمام خاص بدراسات إقتصاديات 
 الجدوى اإلقتصادية 

3034 

إقتصاديات الصناعة والتصنيع : مع إهتمام خاص بدراسات  
 الجدوى اإلقتصادية 

3035 

قضايا معاصرة  -نظم  -إقتصاديات الضرائب : سياسات   12150 

 9133 إقتصاديات العالم اإلسالمي

 4526 إقتصاديات العمل

 5107 إقتصاديات العمل

 11321 إقتصاديات العمل

 10265 إقتصاديات الفقر وتوزيع الدخل

 11125 إقتصاديات الفنادق

 15100 إقتصاديات الفنادق

 3891 إقتصاديات المالية العامة 

 4664 إقتصاديات المالية العامة 

 11322 إقتصاديات المالية العامة 

 12775 إقتصاديات المالية العامة 

-اإليرادات العامة -إقتصاديات المالية العامة : النفقات العامة 

لميزانية العامة للدولة ا  
14332 

إقتصاديات المشاركة الدولية : من التكتالت اإلفتصادية حتى 
 الكويز

11662 

 4413 إقتصاديات المشروعات

إقتصاديات المشروعات العامة النظرية والتطبيق جدوى 
تسعير منتجاتها وخصخصتهاالمشروعات ،و  

4093 

إقتصاديات المعلومات : القوة الناعمة في تحقيق التفوق التنافسي  
 للمؤسسات

4849 

إقتصاديات المعلومات : المعلوملت و مضاعفة الثورة اإلقتصادية 
 و اإلنسانية

4284 

 5305 إقتصاديات المعلومات والمعرفة

 4809 إقتصاديات الموارد البشرية 

 4013 إقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية والغذائية والبيئية

 13282 إقتصاديات الموارد و البيئة

 14898 إقتصاديات الموارد و البيئة

 13664 إقتصاديات الموارد والبيئة

 15051 إقتصاديات الموارد والبيئة

 15677 إقتصاديات الموارد والبيئة

العامة : الجزء األولإقتصاديات الموازنة   3723 



 3722 إقتصاديات الموازنة العامة : الجزء الثاني

إقتصاديات المواقع الصناعية و تقييم المشروعات و دراسة 
 الجدوى 

4070 

 3115 إقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم 

إقتصاديات النشاط الحكومي : المبادئ النظرية العامة و تطبيقات  
دولة الكويتمن   

5569 

 5948 إقتصاديات النقل : دراسة تمهيدية 

 14456 إقتصاديات النقل البحري 

إقتصاديات النقل البحري : دراسة تحليلية عن العالقة بين النقل  
 البحري والتجارية الخارجية 

5914 

 11709 إقتصاديات النقل الدولي : البري والبحري والجوي 

تإقتصاديات النقل والمواصال  5339 

 11730 ٌ◌إقتصاديات النقود و البنوك 

 7077 إقتصاديات النقود و البنوك : األسس و المبادئ

سعر   -إقتصاديات النقود و البنوك : أنواع ووظائف النقود
البنك المركزي و السياسة  -البنوك التجارية -اإلئتمان -الصرف

الفساد المالي العالمي -النقدية ... 

11743 

 4242 إقتصاديات النقود و البنوك و األسواق المالية

 11748 إقتصاديات النقود و البنوك و األسواق المالية

 15448 إقتصاديات النقود و البنوك و األسواق المالية

إقتصاديات النقود و البنوك و األسواق المالية : إختيار محفظة 
سعر الفائدةفي   -النقود سعر الفائدة في سوق  -األوراق المالية 

السياسات النقدية -البنوك التجارية  -أسواق السندات   

16169 

 5045 إقتصاديات النقود و التمويل 

 12807 إقتصاديات النقود و التوازن النقدي

 10984 إقتصاديات النقود و المال : النظرية و المؤسسات النقدية

بورصة -ؤسسات النقديةإقتصاديات النقود و المال : النظرية و الم
تطور النظام المصرفي المصري -األوراق المالية في مصر  

10985 

 10539 إقتصاديات النقود و المصارف 

 12987 إقتصاديات النقود و المصارف 

 11545 إقتصاديات النقود والبنوك 

 11873 إقتصاديات النقود والبنوك 

 14301 إقتصاديات النقود والبنوك 

 16062 إقتصاديات النقود والبنوك 

 11659 إقتصاديات النقود والبنوك : األساسيات و المستحدثات 

 4016 إقتصاديات النقود والبنوك واألسواق المالية 

 5111 إقتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات المالية

 12802 إقتصاديات النقود والمال

 9134 إقتصاديات الوطن العربي 

 9422 إقتصاديات الوطن العربي ودور مدخل اإل نتاج 

 3292 إقتصاديات إنتقالية : دراسات في اإلنتقال إلى إقتصاد السوق 

، 9000إقتصاديات جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة واأليزو 
حاالت -تطبيقات -أسس -إدارية-فنية-: رؤية إقتصادية 10011و  

11826 



والنشر قي إطار حقوق الملكية الفكريةإقتصاديات حقوق التأليف   5289 

 11994 إقتصاديات خدمات المعلومات 

 16167 إقتصاديات دولية 

 5518 إقتصاديات صناديق الثروة السياحية

إقتصاديات كفاءة البورصة : المفاهيم األساسية لإلستثمار  
البورصة المصرية واألمريكية -والبورصة   

3746 

البيئةإقتصاديات موارد   15420 

 14208 إقتصاديات نظم المعلومات المحاسبية و اإلدارية

 16168 إقتصاديات نقود و بنوك و أسواق مالية

أهميته-أسسه-إقتصاديات وتمويل التعليم : مفهومه  12293 

 13568 أقسام الفندق السياحي ووظائفها وإدارة األغذية والمشروبات 

  2004-1955اإلقتصادية األمريكية : للمدة من إكتشاف الدورات 

 بالستخدام نموذج كالدور 
4705 

 2938 إكتشاف الغش و التالعب في القوائم المالية 

 3271 إكتشف قوانين بناء الذات : مقدمة هامة على طريق البناء والتغيير 

اإلبتكار المالي كمدخل إلكتساب الميزة التنافسية للبنوك اإلسالمية  
ة ميدانية للبنوك اإلسالمية العاملة في الجزائر : دراس  

10828 

 13656 اإلبتكار و اإلبداع التسويقي و فلسفة التوجه نحو التسويق األخضر

اإلبتكار وأثره في تحسين الخدمة العمومية : دراسة حالة جامعة  
 المدية 

5905 

إقتصادية  األبحاث اإلقتصادية : العدد الثاني عشر : مجلة شهرية 
 شاملة

13055 

 10980 اإلبداع

 9233 اإلبداع اإلداري

 Administrative Innovation 4048 = اإلبداع اإلداري

 13580 اإلبداع التسويقي لوثائق التأمين 

 5028 اإلبداع في إتخاذ القرارات اإلدارية

اإلبداع في إدارة األعمال : ما الذي يعرفه ويفعله ويقوله أفضل  
 المبدعين؟ 

13122 

 14790 اإلبداع و اإلبتكار اإلداري في التنظيم و التنسيق 

 14106 األبعاد اإلجتماعية والثقافية لسلوك المستهلك العربي 

 8956 األبعاد اإلقتصادية للمشكالت البيئية وأثر التنمية المستدامة

الجزائري األبعاد اإلقتصادية و اإلجتماعية للزكاة : صندوق الزكاة 
 نموذجا 

15909 

األبعاد اإلقتصادية واإلجتماعية للعولمة في المنطقة العربية بين 
 النظرية والتطبيق 

15450 

 3047 األبعاد الحضارية والفنية للنظرية اإلقتصادية في فكر مالك بن نبي

 12033 األبعاد واإلنعكاسات اإلقتصادية لتبييض األموال 

للمعلومات في البيئة األكاديمية : دليل المكتبات  اإلتاحة الحرة 
 والجامعات والباحثين والناشرين 

11644 

 5079 اإلتجار في البشر

 15403 اإلتجار في البشر : بين اإلقتصاد الخفي واإلقتصاد الرسمي 

 5617 اإلتجاه التداولي والوظيفي في الدرس اللغوي



اإلقتصادية : الرأسمالية،  اإلتجاهات اإلجتماعية والثقافية في النظم
 اإلشتراكية، اإلسالم

12056 

 12100 اإلتجاهات اإلدارية الحديثة في العمل الجماعي : فريق العمل

 9237 اإلتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة اإلقتصادية 

اإلتجاهات الحديثة فى إدارة الجودة و المواصفات القياسية 
 و أهم التعديالت التى أدخلت عليها  9000 90014(األيزو) 

14368 

 12096 اإلتجاهات الحديثة في إدارة التدريب و التطوير و التعلم

 Purchasing = اإلتجاهات الحديثة في إدارة الشراء والمخازن

& storage management 
7998 

 3476 اإلتجاهات الحديثة في إدارة الصيانة المبرمجة

 8003 اإلتجاهات الحديثة في إدارة المخاطر و األزمات 

 14560 اإلتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات : المفاهيم والتطبيقات 

 3569 اإلتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب والسكرتاريا 

الموارد البشرية اإلتجاهات الحديثة في إدارة   5205 

 11623 اإلتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية 

اإلتجاهات الحديثة في إعادة هيكلة الشركات : رؤية حول إصالح  
 الشركات المملوكة للدولة 

9092 

اإلتجاهات الحديثة في إقتصاديات اإلدارة : مدخل الى األ لفية  
 الثالثة 

5246 

الحديثة في اإلدارة وتحديات المديريناإلتجاهات   6149 

 3625 اإلتجاهات الحديثة في التحليل المالي 

اإلتجاهات الحديثة في التحليل المالي واإلئتماني : األساليب  
 واألدوات واإلستخدامات العلمية

14912 

 3685 اإلتجاهات الحديثة في التدريب

 10143 اإلتجاهات الحديثة في التسويق 

هات الحديثة في الرقابة و المراجعة الداخلية اإلتجا  4083 

اإلتجاهات الحديثة في الرقابة و المراجعة مع التطبيق على بيئة  
 الحسابات اإللكترونية

12606 

اإلتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة مع التطبيق على بيئة 
 الحاسبات اإللكترونية

14370 

السياحة اإلتجاهات الحديثة في   14751 

 14617 اإلتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية

 4689 اإلتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية و التنمية البشرية

 11894 اإلتجاهات الحديثة في المحاسبة اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات 

اإلتجاهات الحديثة في تسويق الخدمات اإلجتماعية و تكنولوجيا  
دراسات ميدانية  -نماذج تطبيقية   -المعلومات : أسس نظرية   

12575 

 3026 اإلتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات والمعلومات 

 5385 اإلتجاهات الحديثة في دراسات و ممارسات إدارة الموارد البشرية 

 15321 اإلتجاهات الحديثة في نظم المعلومات وخدماتها 

الحديثة لتطوير نظام المحاسبة العمومية اإلتجاهات   16096 

 14360 اإلتجاهات الحديثة لقياس وتقييم أداء الموظفين

 14416 اإلتجاهات الحديثة للتجارة الدولية في ظل العولمة اإلقتصادية 

 6911 االتجاهات الحديثة للتدقيق الخاجي في البيئة الدولية 



األداء في الكيانات اإلتجاهات الحديثة للتسويق : محور 
 واإلندماجات اإلقتصادية : المدخل لتحقيق السوق اإلقتصادية

10155 

اإلتجاهات الحديثة للسياسة النقدية غير التقليدية : تجارب بعض 
 الدول 

12915 

اإلتجاهات الحديثة للمحاسبة العمومية ودورها في تفعيل األداء 
2019-2010فترة المالي للدولة : دراسة حالة الجزائر خالل ال  

6774 

 7148 اإلتجاهات الحديثة للموازنة العامة للدولة 

 6639 اإلتجاهات الحديثة للنظام المصرفي في ظل العولمة

 8058 اإلتجاهات الكمية في اإلدارة

 9773 اإلتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك 

 10056 اإلتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك 

المعاصرة في إدارة المشتريات و المخازناإلتجاهات   5629 

 3627 اإلتجاهات المعاصرة في التحليل المالي 

 6254 اإلتجاهات المعاصرة في التسويق الزراعي وإدارة الجودة الشاملة

 11716 اإلتجاهات المعاصرة في التسويق المصرفي 

 3573 اإلتجاهات المعاصرة في التنمية المستدامة

 5206 اإلتجاهات المعاصرة في تنمية و إدارة الموارد البشرية 

 14382 اإلتجاهات النظرية الحديثة في دراسة المنظمات المجتمعية

 8055 اإلتجاهات و األدوات الكمية في اإلدارة

اإلتجاهات واألساليب الحديثة إلدارة المشتريات والمخازون 
 بأستخدام النظام اللوجيستي

9029 

د األوروبي : والعملة األوربية الموحدة "اليورواإلتحا " 4136 

اإلتحاد الجمركي بين واقع النظام التجاري الدولي ونزعات 
 التكامل اإلقتصادي

5885 

 15439 اإلتحاد المغاربي : التعاون المشترك و التقارب اإلقتصادي

 13708 اإلتحاد النقدي األوربي في ظل العولمة

النقدي األوروبي في ظل العولمةاإلتحاد   13709 

 13710 اإلتحاد النقدي األوروبي في ظل العولمة

 11444 اإلتصال وواقعه في المؤسسة 

 12849 اإلتصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية في المؤسسات التربوية 

 13869 اإلتصال التسويقي

بحيةاإلتصال التسويقي و اإلعالني للخدمات التجارية الر  9736 

اإلتصال التنظيمي ودوره في رفع األداء الوظيفي : دراسة حالة  
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقصر البخاري 

16025 

 6621 اإلتصال التنظيمي وعالقته بدمج الموظفين الجدد في المؤسسة

اإلتصال الداخلي في اإلدارة الجزائرية و معوقاته : دراسة حالة  
 المديرية الجهوية للميزانية ببشار 

6320 

االتصال الداخلي و أثره على األداء الوظيفي داخل المؤسسة :  
بمدينة   Poval دراسة ميدانية بمؤسسة إنتاج المضخات المائية
 البرواقية والية المدية 

14570 

اإلتصال الداخلي و أثره على الرضا الوظيفي : دراسة حالة  
مديةمؤسسة سامسونغ فرع ال  

7086 



اإلتصال الرسمي وغير الرسمي في المؤسسة الجزائرية : دراسة  
 ميدانية بفرع األنتبيوتيكال بالمدية 

8224 

 7805 اإلتصال الفعال 

اإلتصال الفعال : مدخل استراتيجي سلوكي لجودة العالقات في 
 الحياة واألعمال

2692 

 8801 اإلتصال الفعال في إدارة األعمال 

 8370 اإلتصال الفعال للعالقات العامة 

 14148 اإلتصال الفعال مدخل لتميز المنظمة

 4822 اإلتصال في المنظمات العامة بين النظرية والتطبيق 

 9427 اإلتصال في المؤسسة 

 13348 اإلتصال في المؤسسة : دراسة نظرية و تطبيقية 

 12773 اإلتصال و اإلعالم التسويقي

العالقات العامة في المجتمع المعاصر اإلتصال و   12958 

 7831 اإلتصال و بناء فريق عمل 

فرع  -اإلتصال و دوره في ترويج المبيعات : دراسة حالة تطبيقية 
 - أنتيبيوتيكال بالمدية

9343 

 13150 اإلتصال و دوره في رفع أداء المؤسسة

 5687 اإلتصال والتسويق بين النظرية والتطبيق 

 4005 اإلتصال والعالقات العامة : في إدارة المكتبات ومراكز المعلومات

 6063 األتصال والعولمة : دراسة سوسيوثقافية 

اإلتصال ودوره في عمل المؤسسة : دراسة حالة المؤسسة الوطنية 
 لعتاد الري 

5814 

اإلتصال ودوره في كفاءة المؤسسة اإلقتصادية : دراسة نظرية  
 وتطبيقية 

12220 

 4427 اإلتصاالت اإلدارية

 13129 اإلتصاالت اإلدارية

 = اإلتصاالت اإلدارية : أسس و مفاهيم و مراسالت األعمال

Managerial Communication 
12569 

 11525 اإلتصاالت اإلدارية و المدخل السلوكي لها

 7810 اإلتصاالت التحريرية 

والترويج المعاصرةاإلتصاالت التسويقية : آليات اإلعالن   11834 

تطبيقي  -اإلتصاالت التسويقية : مدخل منهجي  3928 

 4826 اإلتصاالت التسويقية اإللكترونية : مدخل تحليلي ــ تطبيقي 

 10142 االتصاالت التسويقية المتكاملة

اإلتصاالت التسويقية المتكاملة : طريقك المباشر إلى قلب وفكر 
 )Intergrated marketing communication = العميل

IMC 

11683 

 = اإلتصاالت التسويقية المتكاملة : مدخل إستراتيجي

Integrated marketing communication 
4510 

 3217 اإلتصاالت التسويقية والترويج 

 4458 اإلتصاالت الدولية ونظم المعلومات

 14668 اإلتصاالت المهنية

 15378 اإلتصاالت عن بعد وأثرها على اإلقتصاد المحلي 



 4524 اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان

اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية للنقل البري ودورها في تذليل معوقات 
 التجارة العربية البينية

13499 

 12896 اإلتفاقيات بين المساهمين في الشركات المساهمة

و عالقتها بقطاع   (GATS) اإلتفاقية العامة للتجارة في الخدمات
 النقل البحري في الدول العربية

13915 

وعالقاتها بقطاع   (GATS) اإلتفاقية العامة للتجارة في الخدمات
 النقل البحري في الدول العربية

13201 

اآلثار اإلقتصادية الكلية لتقلبات أسعار البترول علي اإلقتصاد  
2014-2000ائريالجز  

13210 

اآلثار اإلقتصادية الكلية لسياسة اإلنفاق الحكومي : دراسة تطبيقية 
 قياسية لنماذج التنمية اإلقتصادية

11548 

اآلثار اإلقتصادية الكلية لألزمات المالية العالمية على البلدان  
 النامية في ظل العولمة المالية : حالة الجزائر 

12976 

اإلقتصادية الكلية للمرض الهولندي على اإلقتصاد  اآلثار 
2018-1990الجزائري الفترة الزمنية   

11539 

اآلثار اإلقتصادية ألسواق األوراق المالية : من منظور اإلقتصاد 
 اإلسالمي

10881 

األثار اإلقتصادية إلنضمام الدول المغاربية إلي اتفاقية الشراكة  
 األوروبية 

7609 

دية لتطبيق إتفاقية التربس على صناعة األدويةاألثار اإلقتصا  2733 

 12975 االثار االقتصادية لغسيل االموال

اآلثار اإلقتصادية لفتح نوافذ وفروع إسالمية في البنوك التقليدية  
والفرع السعودي  CIB مع تقييم أداء الفرع سيتي
SHBالهولندي 2015-2010خالل الفترة   

15103 

اإلقتصادية لإلستثمارات األجنبيةاألثار   14238 

 9992 اآلثار اإلقتصادية للبطاقات البنكية

األثار اإلقتصادية للتمويل با لعجز : من منظور الفقه اإلسالمي و  
 اإلقتصاد الوضعي 

5384 

 6396 اآلثار اإلقتصادية للسياسة المالية 

اإلتصاالت وتكنولوجيا  اآلثار اإلقتصادية و اإلجتماعية لثورة 
 المعلومات على الدول العربية : األنترنيت و المحمول نموذجا

3103 

 4274 األثار اإلقتصادية و المالية لتلوث البيئة و و سائل الحماية منها 

األثار اإلقتصادية واإلجتماعية المترتبة عن خوصصة المؤسسات 
 العمومية اإلقتصادية الجزائرية 

11353 

2009-2005األثار التنموية لبرنامج دعم األول   15683 

2009-2005االثار التنموية لبرنامج دعم النمو االول   15674 

 10709 األثار السلبية لمنظمة التجارة العالمية على الدول العربية 

-2005األثار السياسية المالية على اإلستثمار في الجزائر الفترة 

0112  
10184 

وقعة إلنضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على  اآلثار المت
 القطاع الزراعي 

8464 

 13790 اآلثار المحتملة إلنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 



اآلثار المحتملة إلتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة على تنافسية  
 المنتوج الوطني 

10600 

الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة اآلثار المحتملة إلنضمام   10812 

اآلثار المحتملة إلنظمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة على  
مجمع صيدال  -قطاع صناعة األدوية  

7418 

االثار المحتملة للمنظمة العالمية للتجارة على التجارة الخارجية في 
 الجزائر 

12974 

المية على التجارة الخارجية و  اآلثار المحتملة لمنظمة التجارة الع
 الدول النامية

14258 

األثر اإلقتصادي للسياحة البيئية على اإلقتصاد المحلي لإلقليم 
- العراق : دراسة تحليلية مقارنة بين محافظتي أربيل -كوردستان 

لفيوما  

2929 

األثر الجبائي على إختيار مصادر تمويل المؤسسة : دراسة حالة  
 مجمع صيدال

9951 

 14121 اإلجتماعات : التنظيم والمشاركة 

اإلجتهاد والتجديد في الفكر اإلقتصادي اإلسالمي المعاصر :  
 دراسة تحليلية نقدية ألزمات ودورات الفكر اإلقتصادي الرأسمالي 

5215 

 5050 اإلجرام اإللكتروني : دراسة مقارنة

 3211 األجور بين التدهور والالواقعية : دراسة مقارنة 

جور دراسة إقتصادية و محاسبية : دراسة حالة فرع  األ
المدية-أنتيبيوتيكال  - 

6623 

األجور و معاالجاتها محاسبيا في مؤسسة إقتصادية : دراسة حالة  
المدية-شركة األجر والقرميد   

7008 

 9744 األجور وتأثيرها على اإلقتصاد 

 4455 اإلحتراف اإلداري الحكومي 

ميزان الشريعة اإلسالمية وأثره على اإلقتصاد اإلحتكار : في 
والمجتمع (رؤية فقهية جديدة أو معه ملحق مشروع بقانون 
 المنافسة ومنح اإلحتكار 

11779 

اإلحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة : في ضوء قوانين المنافسة  
 واإلتفاقيات الدولية

4241 

 14113 اإلحتماالت 

مال موجهة تضم تمارين محلولةاإلحتماالت : محاضرات و أع  14166 

 14167 ....اإلحتماالت : محاضرات و أعمال موجهة تضم تمارين محلولة

 10753 اإلحتماالت و اإلحصاء 

اإلحتياجات التدريبية بين النظرية و التطبيق و أساليب إعداد  
 الخطة التدريبية

4125 

اإلسالمية : دراسة  اإلحتياط ضد مخاطر اإلستثمار في المصارف 
 مقارنة

12856 

 8588 اإلحتيال اإللكتروني : األسباب والحلول 

طرق اكتشافه وسبل منعه-اإلحتيال المالي : أسبابه   11492 

 4166 اإلحتيال المصرفي 

 2766 اإلحتيال والبورصة العالمية

 9725 األحدث في إدارة المكاتب و السكرتارية

 Statistique 6203 = (1) اإلحصاء



 Statistique 6204 = (2) اإلحصاء

 11522 اإلحصاء : الوصفي والتحليلي 

 Statistic 10552 = اإلحصاء

 Stitistics 13241 = اإلحصاء

 11649 اإلحصاء اإلجتماعي : المبادئ و التطبيقات 

 15984 اإلحصاء اإلحتمالي

العالقة اإلرتباطية اإلحصاء اإلستداللي : مقاييس   8475 

اإلحصاء اإلستداللي : وتطبيقاته في الحاسوب باستخدام الرزم  
 اإلحصائية

5483 

 Inferential Statistics 11382 = اإلحصاء اإلستداللي

 13838 اإلحصاء اإلستداللي من الجانب النظري والتطبيقي : منهج كمي

 8265 اإلحصاء اإلقتصادي 

اإلقتصادي اإلحصاء   10990 

 SPSS 5619 اإلحصاء التحليلي مع تطبيقات برمجية

 3943 اإلحصاء التربوي

 12811 اإلحصاء التربوي

اإلحصاء التربوي : تطبيقات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم  
 اإلجتماعية

5484 

 4131 اإلحصاء التطبيقي 

 5670 اإلحصاء التطبيقي 

أسلوب تحليلي باستخداماإلحصاء التطبيقي :   SPSS 13646 

 9643 اإلحصاء التطبيقي : دروس وأمثلة

 STAT-SPSS 6021 اإلحصاء التطبيقي باستخدام الحزم الجاهزة

 SPSS 5034 اإلحصاء التطبيقي باستخدام برنامج

 SPSS 11161 اإلحصاء التطبيقي بنظام

 8110 اإلحصاء التطبيقي مع تمارين ومسائل محلولة

حصاء التطبيقي و التحليلي في العلوم اإلجتماعيةاإل  2711 

 SPSS 3302 اإلحصاء الحيوي باستخدام برنامج

 11158 اإلحصاء الرياضي 

 5833 اإلحصاء الرياضي والنماذج اإلحصائية

 6255 اإلحصاء العام 

اإلحصاء المتقدم للعلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية : تطبيقات  
 LISREL 8.8 باستخدام برنامج

8532 

 6070 اإلحصاء المطبق في العلوم اإلجتماعية

 12028 اإلحصاء الوصفى و التحليلى 

 9558 اإلحصاء الوصفي 

 11028 اإلحصاء الوصفي 

 3322 اإلحصاء الوصفي في العلوم التربوية 

 9718 اإلحصاء الوصفي و التطبيقي و الحيوي

نظاماإلحصاء الوصفي و   SPSS 11154 

 5156 اإلحصاء الوصفي واإلستداللي

 6936 اإلحصاء الوصفي والحيوي : دروس وتطبيقات 



األرقام -اإلحصاء الوصفي ونظرية اإلحتماالت : المتغير العشوائي
مؤشرات التشتت-اإلرتباط -القياسية  

5710 

اإلحصاء في اإلدارة مع التطبيق على الحاسب األلي : الكتاب 
 األول

15383 

اإلحصاء في اإلدارة مع التطبيق على الحاسب اآللي : الكتاب 
 الثاني

15384 

 2847 اإلحصاء في البحوث العلمية

 4564 اإلحصاء في التربية و علم النفس

 اإلحصاء في التربية والعلوم اإلنسانية : مع تطبيقات برمجية
SPSS 

5618 

1والمالية : إحصاء اإلحصاء في العلوم اإلدارية   10701 

 3156 اإلحصاء في المناهج البحثية التربوية والنفسية 

 5071 اإلحصاء لإلداريين و اإلقتصاديين

 13701 اإلحصاء للتجربين مدخل حدبث

 3239 اإلحصاء للعلوم اإلدارية و التطبيقية

 15672 اإلحصاء مع برنامج ستاتا 

محلولة اإلحصاء مع تمارين و مسائل   8109 

 8281 اإلحصاء مع تمارين ومسائل محلولة 

 11722 اإلحصاء و تصميم التجارب 

 13959 اإلحصاء و توفيق المنحنيات 

 9857 اإلحصاء و وصف البيانات : وصف متغير وحيد

 6283 اإلحصاء واإلحتماالت 

 12041 اإلحصاء واإلحتماالت 

 10463 اإلحصاء واإلقتصاد القياسي

 5294 اإلحصاء وتصميم التجاري

 SPSS 5995 اإلحصاء وتطبيقاته على الحزمة اإلحصائية

 spss 8238 اإلحصاء وتطبيقاته في المجال الرياضي بالستخدام برنامج

دروس وتمارين محلولة : مطبوعة موجهة  2اإلحصاء: الجزء.
 ...لطلبة العلوم اإلقتصادية

7782 

إلقتصادية : دراسة مقارنة في الفقه  األحكام التطبيقية للمقاطعة ا
 اإلسالمي

2782 

األحكام المتعلقة بالتورق في المصارف اإلسالمية : دراسة فقهية 
 إقتصادية تطبيقية 

14485 

 11383 اإلختبارات اإلحصائية : أسس وتطبيقات 

 11162 اإلختبارات اإلحصائية المعلمية

 16177 اإلختالالت الهيكلية في الدول الريعية 

 14177 اإلختيارات : استخد مها في إدارة الموارد البشرية واألفراد 

مواطن  -األخالق السياسية في عصر العولمة : مواطن اإلقتصاد 
المواطن العالمي  -الدولة   

15765 

 10049 األخالق واإلتصاالت 

األداء اإلقتصادي ألنظمة سعر الصرف : حالة عينة مختارة من 
 الدول 

11098 

 7823 األداء البشري الفعال 



 9854 األداء التنظيمي المتميز : الطريق إلى منظمة المستقبل 

األداء الفعال : كيف تحقق أفضل إنجاز بأقل مجهود و أبسط  
 The Simple Mechanics of Making = إستراتيجيات

More and Workings Less 

10358 

حديات الراهنة األداء المالي لمنظمات األعمال : الت  8171 

 3690 األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات

 7821 األداء المتكامل للمدراء

 7820 األداء المتميز للمدير 

 5654 اإلدارة

 3588 اإلدارة المالية : التحليل المالى لمشروعات األعمال

 6148 اإلدارة عملية ونظام

األعمال اإلدارة : أساسيات إدارة   6219 

اإلدارة : أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة و تحديات  
 القرن الحادي و العشرين 

5390 

 12449 اإلدارة : أصول و أسس و مفاهيم

 12446 اإلدارة : أصول وأسس ومفاهيم

 9919 اإلدارة : األسس والوظائف

 9920 اإلدارة : األصول والنظريات

المبادئ و المهاراتاإلدارة :   14193 

 14175 اإلدارة : المبادئ والمهارات

 14387 اإلدارة : المبادئ والنظريات والوظائف

 3578 اإلدارة : الوظائف والممارسات

 9705 اإلدارة : علم وتطبيق

 6147 اإلدارة : عملية ونظام

 3091 اإلدارة : لمحات معاصرة

 4292 اإلدارة : مبادئ وأساسيات 

 2983 اإلدارة : منهج و أسلوب 

 Management 11427 = اإلدارة

 3670 اإلدارة اإلبداعية للجامعات : نماذج حديثة

 4533 اإلدارة اإلحترافية للموارد البشرية

 3105 االدارة االسترابيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية

 13165 اإلدارة اإلستراتجية للموارد البشرية

 4471 اإلدارة اإلستراتيجية 

 4572 اإلدارة اإلستراتيجية 

 4598 اإلدارة اإلستراتيجية 

 8579 اإلدارة اإلستراتيجية 

 8595 اإلدارة اإلستراتيجية 

 8980 اإلدارة اإلستراتيجية 

 9573 اإلدارة اإلستراتيجية 

 10109 اإلدارة اإلستراتيجية 

 10149 اإلدارة اإلستراتيجية 

 12450 اإلدارة اإلستراتيجية 



 15968 اإلدارة اإلستراتيجية 

 3532 اإلدارة األستراتيجية 

 4594 اإلدارة اإلستراتيجية : إدارة األلفية الثالثة 

 6595 اإلدارة اإلستراتيجية : إدارة جديدة في عالم متغير

 3973 اإلدارة اإلستراتيجية : األصول واألسس العلمية

يجية : التطبيقات العمليةاإلدارة اإلسترات  4597 

 3875 اإلدارة اإلستراتيجية : العولمة والمنافسة

 7840 اإلدارة اإلستراتيجية : المبادئ و األدوات

 3692 اإلدارة اإلستراتيجية : المدخل والمفاهيم والعمليات 

العمليات  -اإلدارة اإلستراتيجية : المفاهيم  2975 

اإلستراتيجية : المفاهيم والنماذجاإلدارة   = Strategic 

management : Concepts & models 
14515 

 4077 اإلدارة اإلستراتيجية : النظرية والتطبيق 

اإلدارة اإلستراتيجية : آليات ومرجعيات خارطة الطريق إلدارة  
وإعادة الهيكلة اإلدارية للمؤسسات:مدخل التمييز اإلداري واحتالل 
 مركز الريادة

2594 

 6032 اإلدارة اإلستراتيجية : بناء الميزة التنافسية

 14629 اإلدارة اإلستراتيجية : تكوين وتنفيد إستراتجيات التنافس 

 16121 اإلدارة اإلستراتيجية : مدحل بناء وإدامة الميزة التنافسية

 8102 اإلدارة اإلستراتيجية : مدخل تكاملي

اإلستراتيجية : مدخل متكاملاإلدارة   8261 

حاالت تطبيقية -عمليات  -اإلدارة اإلستراتيجية : مفاهيم    14728 

 3799 اإلدارة اإلستراتيجية : مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية

 4109 اإلدارة اإلستراتيجية : مفاهيم و حاالت تطبيقية

تطبيقيةاإلدارة اإلستراتيجية : مفاهيم و نماذج   2963 

 4112 اإلدارة اإلستراتيجية : مفاهيم وحاالت تطبيقية

 Strategic = اإلدارة اإلستراتيجية : منظور تكاملي حديث

management : modern integrated perspective 
8069 

 4969 اإلدارة اإلستراتيجية : منظور منهجي متكامل

لة وقضايا معاصرةاإلدارة اإلستراتيجية : نظريات, مداخل, أمث  5158 

اإلدارة اإلستراتيجية : وجودة التفكير و القرارات في المؤسسات 
 المعاصرة

5650 

 Strategic Management 13736 = اإلدارة اإلستراتيجية

 14431 اإلدارة اإلستراتيجية الحديثة

تطبيقية اإلدارة اإلستراتيجية ثورة لأللفية الثالثة : مفاهيم و حاالت   13324 

اإلدارة اإلستراتيجية في القرن الحادي و العشرين : النظرية و  
 Strategic management in the twenty- first = التطبيق

century : The theory and practice 

8073 

اإلدارة اإلستراتيجية في المصرف اإلسالمي : كفاءة استخدام  
 الموارد بين المنهج و الممارسة

3308 

 3320 اإلدارة اإلستراتيجية في المنشآت الصناعية 

 10461 اإلدارة اإلستراتيجية في المنظمات الصغيرة و المتوسطة 



 11685 اإلدارة اإلستراتيجية في بيئة األعمال

 12329 اإلدارة اإلستراتيجية في تنمية الموارد البشرية 

الجزء األول: اإلدارة اإلستراتيجية في صناعة النقل الجوي : 
 المفاهيم واألسس 

2615 

 9103 اإلدارة اإلستراتيجية في قطاع األعمال والخدمات

 11601 اإلدارة اإلستراتيجية للمنظمات في ظل العولمة 

 14103 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية

 4659 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية (منظور عالمي) 

اإلستراتيجية للموارد البشرية : المدخل لتحقيق ميزة  اإلدارة 
 تنافسية لمنظمة القرن الحادي والعشرين

5316 

 2994 اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية : دليلك للعمل 

 Strategic = اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية

Management For Human Resource 
5576 

للموارد البشرية في ظل : إعادة الهيكلة،  اإلدارة اإلستراتيجية 
 اإلندماج، مشاركة المخاطر

9104 

اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية كأداة لتفعيل أداء المورد 
قصر  -البشري : دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بالمدية

 -البخاري
11334 

اإللتزام  اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية وأثرها على 
 التنظيمي : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز فرع المدية

6329 

اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ودورها في تحسين أداء  
 العاميين بالمنظمة 

3023 

 14052 اإلدارة اإلستراتيجية لمنظومة التعليم العالي

 2811 اإلدارة اإلستراتيجية و إدارة األزمات 

اإلستراتيجية و التخطيط اإلستراتيجي في التربية البدنية و  اإلدارة 
 Strategic management : الرياضة

4156 

اإلدارة اإلستراتيجية وأثرها على تحقيق اإللتزام التنظيمي في  
 المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع المدية

6696 

 - لتمكين اإلدارة اإلستراتيجية وإدارت معاصرة: المجلد األول : ((ا

التفاوض))  -التناقضات  -التغيير   
5291 

 -اإلدارة اإلستراتيجية وإدارت معاصرة: المجلد الثالث : ((التمكين  

التفاوض))  -التناقضات  -التغيير   
5293 

 -اإلدارة اإلستراتيجية وإدارت معاصرة: المجلد الثاني : ((التمكين  

التفاوض))  -التناقضات  -التغيير   
5292 

 9517 اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي 

 15657 اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي 

 2947 اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية 

اإلدارة اإلستراتيجية: مفاهيم وحاالت : الجزء األول: (من الفصل  
 األول إلى الفصل الحادي عشر) 

9519 

اإلستراتيجية: مفاهيم وحاالت : الجزء الثاني: (حاالت  اإلدارة 
 اإلدارة اإلستراتيجية) 

9520 

اإلدارة اإلستشارية ودور القضاء اإلداري في الرقابة عليها : 
 دراسة مقارنة 

12824 

 5040 اإلدارة اإلسالمية : المنهجية والتطبيق والقواعد



 12436 اإلدارة اإلسالمية وأثرها على األداء التنظيمي 

اإلدارة اإلقتصادية لمنشآت األعمال في ظل عولمة اإلقتصاد :  
 النظرية و التطبيق 

11547 

 2950 اإلدارة اإللكترونية 

 4409 اإلدارة اإللكترونية 

 4623 اإلدارة اإللكترونية 

 13868 اإلدارة اإللكترونية 

 15974 اإلدارة اإللكترونية 

 e-management 3978 : اإلدارة اإللكترونية

 E-management 4917 : اإلدارة اإللكترونية

 15470 اإلدارة اإللكترونية : اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت 

 8341 اإلدارة اإللكترونية : األسس النظرية و التطبيقية

المتطلبات -الخصائص -اإلدارة اإللكترونية : المفاهيم  = E-

management 
3509 

-e اإلدارة اإللكترونية : تأثير األعمال التجارية اإللكترونية

Business  على مدير تكنولوجيا المعلوماتITالمعاصر = e-

Management 

9458 

 5465 اإلدارة اإللكترونية : مدخل إلى المدينة اإللكترونية 

لحديثةاإلدارة اإللكترونية : مدخل إلي اإلدارة التعليمية ا  4202 

 11527 اإلدارة اإللكترونية : نماذج معاصرة

 7827 اإلدارة اإللكترونية في الشؤون اإلدارية

اإلدارة اإللكترونية كمدخل لتفعيل األداء الجامعي : دراسة حالة  
 كلية العلوم اإلقتصادية بجامعة المدية

9019 

 8322 اإلدارة اإللكترونية للفنادق 

اإللكترونية للمكتب : مدخل تطبيقي في السكرتاريا و  اإلدارة 
 أعمال المكاتب

15192 

 4397 اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية

اإلدارة اإللكترونية وأثرها علي الموارد البشرية في المؤسسة  
 الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر فرع موبيليس 

15830 

اإللكترونية وأهميتها في تحسين الخدمة العموميةاإلدارة   12472 

اإلدارة اإللكترونية وأهميتها في تحسين الخدمة العمومية في  
المدية-المؤسسات : دراسة حالة مؤسسة بريد الجزائر - 

12523 

اإلدارة اإللكترونية وتأثيرها على أداء العاملين باإلدارات العمومية 
المدية : دراسة حالة بلدية    

15042 

اإلدارة اإللكترونية وتأثيرها على أداء العاملين بالمؤسسات 
 العمومية : دراسة حالة مديرية األشغال العمومية لوالية المدية

13297 

 11795 اإلدارة اإللكترونية وتحديات المجتمع الرقمي

اإلدارة اإللكترونية ودورها في تحسين أداء الخدمة العمومية : 
ة بلدية سيدي نعمان المديةدراسة حال   

15585 

اإلدارة اإللكترونية ودورها في تحسين أداء المؤسسات الجزائرية  
 : دراسة حالة جامعات الجزائر وسط

6275 

اإلدارة اإللكترونية ودورها في تحسين أداء المؤسسة : دراسة حالة 
بلدية المدية -مصلحة الوثائق البيوميترية - 

5969 



نية ودورها في تحسين الخدمة العمومية : دراسة  اإلدارة اإللكترو
 حالة معهد التكوين والتعليم المهنيين محمد مختيش بالمدية

14708 

اإلدارة اإللكترونية ودورها في تطوير الخدمة العمومية : دراسة  
 نظرية تطبيقية مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب 

8856 

تفعيل أداء المؤسسة : دراسة حالة  اإلدارة اإللكترونية ودورها في 
المدية-وحدة سونلغاز - 

10188 

اإلدارة اإللكترونية ودورها في حوكمة اإلدارة الضريبية في  
 الجزائر : دراسة حالة مديرية الضرائب بالمدية

9930 

اإلدارة اإللكترونية ودورها في مكافحة الفساد اإلداري : دراسة  
 مقارنة بالفقه اإلسالمي 

5122 

إلدارة اإللكترونية ومدى تأثيرها في تطوير األداء الوظيفي :  ا
 دراسة ميدانية ببلدية السواقي والية المدية 

15838 

 7859 اإلدارة اإلليكترونية وتحديات المستقبل 

 14538 اإلدارة البيئية : الحماية اإلدارية للبيئة

 11115 اإلدارة البيئية : المبادئ والممارسات

 Enviromental Administration 3638 = اإلدارة البيئية

 10306 اإلدارة البيئية المتكاملة

 5443 اإلدارة البيئية المتكاملة في المنشآت السياحية : دليل إرشادي 

اإلدارة البيئية المثلى في تنمية مواقع السياحة البيئية في الوطن  
 العربي

6302 

يا معاصرةاإلدارة التربوية : وظائف وقضا  8712 

 8342 اإلدارة التربوية المعاصرة

 5648 اإلدارة التسويقية السكانية 

 3005 اإلدارة التعليمية

 4553 اإلدارة التعليمية : مفاهيم ...و أفاق

 12365 اإلدارة التعليمية واإلشراف التربوي : أصولها وتطبيقاتها 

المتكاملة إلمتالك المزايا  اإلدارة التنافسية للوقت : المنظومة 
 التنافسية الشاملة في عصر العولمة وما بعد الجات 

3655 

 8455 اإلدارة الجامعية

 4034 اإلدارة الجامعية بين رصد الواقع و الرؤي المستقبلية

 12079 اإلدارة الجامعية في الوطن العربي

 13457 اإلدارة الجزائرية : مقاربة سوسيولوجية

 13482 اإلدارة الحدبثة في إدارة اإلمداد والمخزون

القرارات -المعلومات -اإلدارة الحديثة : اإلتصاالت   5358 

 3499 اإلدارة الحديثة : األسس العلمية والتطبيقية

الجودة- الوقت-اإلدارة الحديثة : التسويق  14295 

 3668 اإلدارة الحديثة : نظريات وإستراتجيات ونماذج حديثة

 4812 اإلدارة الحديثة : نظريات ومفاهيم

اإلدارة الحديثة في البنوك التجارية : السياسة المصرفية ـــ تحليل  
لعربيةالقوائم المالية ـــ الجوانب التنظيمية والتطبيقية ــ البنوك ا  

8908 

 4861 اإلدارة الحديثة للمخازن والمشتريات : إدارة سلسلة التوريد

ديثة لمنظمات األعمال : البيئة ، الوظائف اإلدارة الح
 واإلستراتيجيات 

8559 



 14051 اإلدارة الحديثة لمنظومة التعليم العالي

اإلدارة الحديثة لوظيفة الشراء في المنشآت اإلنتاجية : الصناعية  
 والخدمات

5351 

 14290 اإلدارة الحديثة و النظم اإللكترونية

سيكولوجية التنظيم و اإلبداع اإلدارة الحديثة و   4271 

 10956 اإلدارة الدقيقة والقدرة التنافسية للموارد البشرية

 8323 اإلدارة الدولية 

 10441 اإلدارة الدولية 

 15973 اإلدارة الدولية 

 5696 اإلدارة الدولية : الجزء األول: تحدي التقدم اإلداري للدول النامية

 Global mangement 11890 = اإلدارة الدولية

 8641 اإلدارة الدولية في المستقبل للشركات 

 3487 اإلدارة الدولية للشركات

إتخاذ القرارات -إدارة األفراد -اإلدارة الذكية : التخطيط و التنظيم  5565 

 3717 اإلدارة الذكية المطورة للمرؤسين والتعامل مع الضغوط النفسية 

الرائدة اإلدارة   11851 

 4828 اإلدارة الرقمية : المجاالت والتطبيقات 

 9652 اإلدارة السياحية 

 3846 اإلدارة السياحية الحديثة 

 8306 اإلدارة الصحية وفق نظام الجودة الشاملة 

اإلدارة الصناعية اليابانية في نظام اإلنتاج األلي : مقارنة مع النظم 
 الصناعية الغربية

3475 

العالمية للمنظمات اإلدارة   3485 

 3185 اإلدارة العامة 

 3500 اإلدارة العامة 

 8578 اإلدارة العامة 

 9239 اإلدارة العامة 

 11025 اإلدارة العامة 

 11859 اإلدارة العامة 

 14892 اإلدارة العامة 

اإلدارة العامة : اإلطار العام لدراسة اإلدارة العامة فن الحكم  
السياسة واالسالم العلمية اإلدارية واإلدارة في   

13255 

 5264 اإلدارة العامة : العلمية اإلدارية والوظيفية العامة

اإلدارة العامة : العملية اإلدارية والوظيفة العامة واإلصالح 
 اإلداري 

5265 

 11854 اإلدارة العامة : المبادئ والتطبيق

اإلدارية اإلدارة العامة : المدخل للعلوم   8354 

اإلدارة العامة : رؤية إستراتيجية لحماية الجهاز اإلداري من  
 التخلف و الفساد 

2851 

 11500 اإلدارة العامة : مدخل بيئي مقارن

 15773 اإلدارة العامة : منظور مقارن



اإلدارة العامة : هيكلة األجهزة وصنع السياسات و تنفيذ البرامج 
 الحكومية

8446 

 5374 اإلدارة العامة الحديثة

 15214 اإلدارة العامة الحديثة : تحليل لخبرات مجموعة مختارة من الدول 

اإلدارة العامة الحكومة اإللكترونية و أثرها على النظام القانوني 
 للمرفق العام و أعمال موظفيه

3149 

اإلدارة العامة وإدارة الخصخصة : مع نماذج لتجارب بعض دول  
 العام

15533 

 4291 اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري في الوطن العربي

اإلدارة العامة والتنمية : وثائق الدورة الخمسين المستأنفة للجمعية  
1996أفريل  19-15العامة لألمم المتحدة نيويورك   

3133 

 15549 اإلدارة العامة والمحلية العربية في التاريخ اإلسالمي

العامة: العدد األول اإلدارة   5381 

 5383 اإلدارة العامة: العدد الثالث 

 5382 اإلدارة العامة: العدد الثاني 

 11858 اإلدارة العسكرية والشرطية العربية في التاريخ اإلسالمي

 5715 اإلدارة الفعالة للموارد البشرية 

 7830 اإلدارة الفندقية 

 10354 اإلدارة الفندقية 

الفندقية والسياحية اإلدارة   8332 

 2762 اإلدارة المالية 

 9021 اإلدارة المالية 

 9023 اإلدارة المالية 

 13843 اإلدارة المالية 

 16029 اإلدارة المالية : (تحليل وتقييم المؤسسات) 

 4389 اإلدارة المالية : أطر نظرية وحاالت عملية

األسواق  -التحليل المالي  -اإلدارة المالية : اإلستثمار والتمويل 
 FAIANCIAL MANAGEMENT = المالية الدولية

11996 

 4857 اإلدارة المالية : األسس العلمية والتطبيقية

 15642 اإلدارة المالية : التحليل المالي للمشروعات الجديدة

 5656 اإلدارة المالية : النظرية و التطبيق

إتخاذ القرارات اإلدارة المالية : مدخل القيمة و   3595 

 5313 اإلدارة المالية : مدخل إتخاذ القرارات

 8893 اإلدارة المالية : مدخل إتخاذ القرارات

 8896 اإلدارة المالية : مدخل إتخاذ القرارات

 8930 اإلدارة المالية : مدخل إتخاذ القرارات

 8934 اإلدارة المالية : مدخل إتخاذ القرارات

المالية : مدخل إتخاذ القراراتاإلدارة   14893 

 13026 اإلدارة المالية : مدخل التحول من الفقر إلى الثراء 

 15728 اإلدارة المالية : مدخل تحليلي معاصر 

 5720 اإلدارة المالية : منهج اتخاذ القرارات

 3983 اإلدارة المالية : منهج تحليلي شامل



 Corporate Finance 8435 = اإلدارة المالية

 Financia management 11588 = اإلدارة المالية

اإلدارة المالية التطبيقية : تنمية المهارات المالية و اإلستثمارية و  
 التعامل مع البورصات 

5584 

 4611 اإلدارة المالية الحديثة

 14931 اإلدارة المالية الحديثة

اتخاذ القرارات اإلدارة المالية الحديثة : منهج علمي تحليلي في   4217 

 8640 اإلدارة المالية الحديثة والمتقدمة

اإلدارة المالية الحديثة والمتقدمة : تطبيق منهج البحث العلمي 
 للدراسات العليا في اإلدارة المالية المتقدمة

3486 

 3261 اإلدارة المالية الدولية 

 4612 اإلدارة المالية الدولية 

الدولية اإلدارة المالية   9270 

 12791 اإلدارة المالية الدولية 

 16117 اإلدارة المالية الدولية : التعامل بالعمالت األجنبية 

 13274 اإلدارة المالية الدولية والتعامل بالعمالت األجنبية 

 5161 اإلدارة المالية الدولية والعالمية : التحليل المالي اإلقتصادي 

العامةاإلدارة المالية   4988 

 Public financial = اإلدارة المالية العامة و المالية الدولية

managemement and international financial 
15493 

 3904 اإلدارة المالية المتقدمة

 14453 اإلدارة المالية المتقدمة

 4591 اإلدارة المالية المتقدمة : مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية 

الية المتقدمةاإلدارة الم  = Advanced financial 

management 
3294 

 13648 اإلدارة المالية المعاصرة

اإلدارة المالية المعاصرة : النظريات ونظم وأساليب التطبيق  
 العملية

2612 

 8913 اإلدارة المالية المعاصرة : مدخل إتخاذ القرارات 

 10369 اإلدارة المالية في البنوك التجارية

 9775 اإلدارة المالية في الشركات المساهمة

 11410 اإلدارة المالية في القطاع الخاص 

 5567 اإلدارة المالية في تمويل الشركات متعددة الجنسيات 

 11590 اإلدارة المالية في منظمات األعمال

 7826 اإلدارة المالية لغير الماليين 

 14376 اإلدارة المالية لألعمال الدولية 

 8194 اإلدارة المالية للبنوك التجارية

 3246 اإلدارة المالية لموارد واستخدامات األرصدة للمديرين اإلداريين

اإلدارة المالية و أثرها في تحسين األداء المالي للمؤسسة  
 SAIDAL اإلقتصادية : دراسة حالة مركب المضادات الحيوية

 بالمدية
6368 

 3597 اإلدارة المالية و التمويل



اإلدارة المالية و دورها في المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة األجر 
 والقرميد بالمدية

15914 

 10185 اإلدارة المالية و كيفية اختيار المشاريع اإلستثمارية 

اإلدارة المالية وأثرها في تحسين األداء المالي للمؤسسة  
 اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية 

9932 

إلدارة المالية والتمويلا  3601 

 11706 اإلدارة المالية والمصرفية 

 13066 اإلدارة المالية ومصادر التمويل في المؤسسات اإلقتصادية

 8380 اإلدارة المالية ومصادر التمويل في المؤسسة اإلقتصادية 

 3837 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 

المائية في الدول العربيةاإلدارة المتكاملة للموارد   5450 

 16112 اإلدارة المتكاملة للمياه العربية

 5375 اإلدارة المحلية 

 10967 اإلدارة المحلية 

اإلدارة المحلية : مداخل التطوير مع التركيز على حالة المملكة  
 األردنية الهاشمية

5259 

 8572 اإلدارة المحلية المقارنة

والبلديات في الوطن العربياإلدارة المحلية   5481 

اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من األردن وبريطانيا وفرنسا 
 ومصر : دراسة تحليلية مقارنة 

3709 

تطبيقاتها  -أهدافها -اإلدارة المدرسية : فلسفتها  3681 

 = اإلدارة المدرسية الحديثة : في ضوء الفكر اإلداري المعاصر

Mocern school management 
9183 

المدير الفعال و   -اإلدارة المدرسية الحديثة : مهارتها ومعاييرها 
 اختراع القيادة

10428 

 5376 اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر 

 3498 اإلدارة المعاصرة

 7971 اإلدارة المعاصرة

 10866 اإلدارة المعاصرة

الوظائف ـــ الممارسة اإلدارة المعاصرة : المبادئ ــ    9182 

 10645 اإلدارة المعاصرة في المنظمات األجتماعية 

 5404 اإلدارة المعلوماتية

 4129 اإلدارة المكتبية الحديثة و طرق إعداد التقارير و المكاتبات 

 15989 اإلدارة الناجحة للمشروعات : صنع النجاح

 3520 اإلدارة باإلبداع : نحو بناء منهج نظمي 

 8468 اإلدارة باألفكار

 4439 اإلدارة باإللتزام

 9732 اإلدارة باألهداف

 12088 اإلدارة باألهداف

 7806 اإلدارة باألهداف و قياس النتائج



اإلدارة بالتجوال : منهج متكامل لتحقيق الفاعلية اإلدارية على  
مستوى المشروع اإلقتصاد القومي(مجموعة األسرار الخفية وراء 

شركة عالمية)  500نجاح أكبر   

3649 

 5876 اإلدارة بالثقة و التمكين : مدخل لتطوير المؤسسات 

 Management by love & fun 2663 = اإلدارة بالحب والمرح

 2665 اإلدارة بالحوافز : أساليب التحفيز الوظيفي

 4626 اإلدارة بالحوافز : التحفيز والمكافئات

 4996 اإلدارة بالرقابة 

 3814 اإلدارة بالشفافية

 7860 اإلدارة بالمعرفة : تغيير ماال يمكن تعييره 

 3069 اإلدارة ببساطة

 7829 اإلدارة بتميز 

 9095 اإلدارة علم وتطبيق 

 3856 اإلدارة علم وفن 

 2751 اإلدارة في اإلسالم 

 5342 اإلدارة في اإلسالم 

والتطبيق والقواعداإلدارة في اإلسالم : المنهجية   5042 

 15590 اإلدارة في اإلسالم : مبادئ ومفاهيم

 12675 اإلدارة في الخدمة اإلجتماعية : المدخل إلى منظومة العولمة

العمل   -التسويق -اإلدارة في الشركات والمؤسسات : القيادة
الحوكمة -تخطيط وإدارة القوة العاملة -المؤسسي  

8266 

المؤسسات اإلجتماعيةاإلدارة في   8992 

 3659 اإلدارة في دول النمور اآلسيوية 

 4959 اإلدارة في عصر العولمة 

 7828 اإلدارة لغير اإلداريين

المحامين -المهندسين  -اإلدارة لألطباء   4450 

 9368 اإلدارة للمستقبل : التسعينيات وما بعدها

 4748 اإلدارة متعددة الجنسيات 

اإلستراتجية في ظل تحديات العولمةاإلدارة و   9813 

 4200 اإلدارة و التحليل المالي 

 13737 اإلدارة و التحليل المالي : أسس، مفاهيم ، تطبيقات 

 2832 اإلدارة و التنظيم : المفاهيم ، الوظائف ، العمليات 

2016ديسمبر  10العدد  1اإلدارة و التنمية المجلد  10895 

المدير العصري اإلدارة و   5345 

 8429 اإلدارة و الواقع العربي : فصول في اإلدارة 

 11534 اإلدارة و تحديات التغيير 

 Management and Business 4608 = اإلدارة واألعمال

 3484 اإلدارة واألعمال الدولية 

 5386 اإلدارة والبيئة والسياسة العامة 

اإلستراتيجي اإلدارة والتخطيط   9253 

اإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي في قطاع العمال والخدمات : 
 ""سياسات إدارية

9109 



 4688 اإلدارة والتخطيط التربوي : النظرية والتطبيق 

 8075 اإلدارة والتميز : حقائب علمية تدريبية 

 3382 اإلدارة والعالقات اإلنسانية في األلفية الثالثة

المجاالت-الوظائف-والمعرفة اإللكترونية : اإلستراتجيةاإلدارة   = 

E- Management & knowledge 
15472 

 14042 اإلدارة وعملية إتخاذ القرار 

اإلدارة ومنظمات الرعاية اإلجتماعية : األسس النظرية والممارسة 
 العامة

8994 

 12808 اإلدارةاإلستراتيجية : األصول واألسس العلمية

أثره على اإلستثمار في الجزائر خالل الفترة اإلدخار و
1990/2010  

6571 

اإلدراة اإلستراتيجية للموارد البشرية كآلية لتفعيل األداء الوظيفي : 
فرع المدية-دراسة حالة مؤسسة سونلغاز - 

6124 

اإلدراك اإلجتماعي : كيف تفهم نفسك وتفهم األخر؟ من أجل 
 عالقات إنسانية أفضل 

9993 

 9446 اإلدماج التوظيفي لحاملي شهادات التعليم العالي

 12141 اإلدماج المصرفي و آثاره وطرق تقييمه و طرق تجاربه

األدوات الحديثة لمراقبة التسيير ودورها في التنبؤ بالمخاطر  
 المالية : دراسة ميدانية في مؤسسة سونلغاز للتوزيع بالمدية 

6634 

سيير ودورها في تقييم أداء المؤسسة األدوات الحديثة لمراقبة الت
 اإلقتصادية : دراسة حالة لمؤسسة توزيع الغاز والكهرباء سونلغاز

6488 

األدوات الحديثة لمراقبة التسيير ودورها في تقييم أداء المؤسسة 
از وحدة  اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهرباء والغ

2019-1018المدية   

15188 

األدوات المالية المشتقة، أهميتها ، أنواعها وإستراتيجياتها ،  
 بورصة

10586 

 5884 األدوات المالية لمكافحة التلوث 

األدوات المحاسبية للتحكم في تسيير اإلنفاق العمومي في المرافق 
العمومية للصحة : دراسة حالة المؤسسة اإلستشفائية قصر 
 البخاري 

13315 

رة للسياسة النقدية و سبل تفعيلها األدوات غير المباش  6262 

 Tourism Guidance 3623 = اإلرشاد السياحي

 10102 األرقام القياسية

 4972 اإلرهاب وأثاره اإلقتصادية على الدول العربية

 12063 اإلزدواج الضريبي في الفقه اإلقتصادي اإلسالمي

 7127 االزدواج الضريبي و اساليب مكافحته

األزمات اإلقتصادية : أسبابها وأثارها على الفرد والمجتمع 
 ومواجهتها في العصر الحديث

2769 

 5131 األزمات اإلقتصادية العالمية وعالجها من المنظور اإلسالمي

األزمات اإلقتصادية للرأسمالية المعاصرة : الدورية، الوسطية،  
 الهيكلي

6362 

ول الناميةاألزمات اإلقتصادية وأثرها على الد  8836 

إدارتها  -تحدياتها   -األزمات السياحية : أسبابها   5678 



والدروس   -أسبابها ونتائجها -األزمات المالية : قديمها وحديثها 
 المستفادة 

4750 

األزمات المالية الراهنة و تداعياتها على اآلداء المتوقع 
 لالستثمارات األجنبية المباشرة 

6071 

المالية العالمية وسبل معالجتها من منظور إسالمي : األزمات 
 دراسة حالة أزمة الديون السيادية األوروبية 

10587 

 15555 األزمات المالية العالمية وضرورة إصالح صندوق النقد الدولي 

 7306 األزمات المالية في األسواق الماية الناشئة 

العربية األزمات المالية ألسواق األوراق المالية   14569 

األزمات المالية و انعكاساتها على اإلقتصاد الجزائري : دراسة  
 تحليلية ألزمة الديون السيادية األوروبية 

4669 

 15791 االزمات المالية و تاثيرها على الجهاز المصرفي 

 6210 األزمات المالية و مدى تأثيرها على إقتصاديات الدول النامية

ها في الدول الناميةاألزمات المالية وأثر  11170 

األزمات المالية واإلقتصادية بالتركيز على األزمة المالية العالمية 
2008 

2787 

 14470 األزمات المالية واإلقتصادية في ضوء الرأسمالية واإلسالم 

 14956 األزمات المالية والنقدية العالمية وأثرها على المصارف 

معالجتها بمنظور اإلقتصاد اإلسالمي :  األزمات المالية وسبل 
 دراسة تجارب بعض الدول 

9536 

 12566 األزمات والمتغيرات اإلقتصادية ودور القطاع المصرفي 

 11771 األزمة : أزمة مالية أم أزمة رأسمالية

األزمة األخيرة : معضلة الطاقة والسقوط البطيئ للحضارة 
 الصناعية 

11210 

لمية ، أسبابها وإنعكاساتها والدروس األزمة اإلقتصادية العا
 المستفادة منها 

15912 

األزمة اإلقتصادية العالمية الراهنة وعالجها من منظور إقتصاد 
 إسالمي

10083 

األزمة اإلقتصادية العالمية إنذار للرأسمالية ودعوة للشريعة 
 اإلسالمية 

3883 

االقتصادية و تاثيرها على االزمة االقتصادية العالمية و العولمة 
 الدول العربية

15002 

 15834 االزمة العالمية و تاثيرها على البنوك 

األزمة الغذائية العالمية : تبعات العولمة اإلقتصادية والتكامل 
 الدولي 

5300 

  -أسبابها  -األزمة المالية اإلقتصادية العالمية الراهنة أحداثها 

إجراءاتها  -تداعيتها   
2738 

 - األزمة المالية اإلقتصادية العالمية وحوكمة الشركات : (جذورها 

أفاقها)  -تداعياتها   -أسبابها   
13668 

 6356 االزمة المالية الراهنة و تاثيرها على االقتصاد الجزائري 

 8331 األزمة المالية العالمية 

اسبابها و تداعياتها -االزمة المالية العالمية  - 11205 

و آليات إدارتها  2008المالية العالمية األزمة   12437 

وأثرها علي اإلقتصاديات العربية  2008األزمة المالية العالمية   12839 



 14311 األزمة المالية العالمية األسباب و العالج

 5519 األزمة المالية العالمية الراهنة 

ميزان  األزمة المالية العالمية الراهنة وتاثيرها على أداء 
 المدفوعات الجزائرية

8226 

 14764 األزمة المالية العالمية الراهنة وتأثيرها على اإلقتصاد العربي 

 9058 األزمة المالية العالمية و أثرها اإلقتصاد العالمي 

 15845 األزمة المالية العالمية و إنعكاساتها على األسواق المالية العربية 

كاساتها على اإلقتصاديات العربيةاألزمة المالية العالمية و انع  6920 

األزمة المالية العالمية و انعكاساتها على قطاعات اإلستثمار : 
 دروس مستفادة 

5214 

األزمة المالية العالمية و إنعكاساتها علي دول مجلس التعاون لدول 
 الخليج العربية 

9819 

اإلسالميةاألزمة المالية العالمية واقعها وعالجها من وجة نظر   13819 

 15954 األزمة المالية العالمية والخروج من نفق الكساد األخير 

األزمة المالية العالمية وانعكاساتها اإلقليمية : حالة دراسية (دبي وا 
) 2010-2009ليونان   

12832 

األزمة المالية العالمية ودور النظام المالي اإلسالمي : بالتطبيق  
العربيعلى اإلقتصاد    

11750 

 16126 األزمة المالية العالمية: لماذا تستعصي على الحل؟ 

 2897 األزمة المالية العالميةوآثارها اإلقتصادية على البلدان النامية 

 11556 األزمة المالية المعاصرة : تقدير إقتصادي إسالمي 

السياسات  األزمة المالية و اإلقتصادية الدولية و الحوكمة المالية : 
الية و اإلقتصادية =  و اإلستراتيجيات البديلة لعالج األزمة الم

-01بحوث و أوراق عمل الملتقى الدولي المنعقد خالل الفترة :

م2009أكتوبر 21-20هـ الموافق 1430ذو القعدة 20 . 

8027 

 5601 األزمة المالية واصالح النظام المالي العالمي 

ياألزمة المالية والفساد العالم  14469 

 5737 األساس في علم اإلقتصاد 

 9377 األساسيات في اإلدارة المعاصرة : منحى نظامي 

األساليب اإلحصائية اإلستداللية في تحليل بيانات البحوث النفسية  
 والتربوية واإلجتماعية : البارامترية والال بارامترية

12480 

 3238 األساليب اإلحصائية التطبيقية 

 10991 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التطبيقات اإلقتصادية

 = Matlab األساليب اإلحصائية باستخدام حزمة

Programming using matlab package with 

statistical applications 

4614 

 4218 األساليب اإلحصائية في إتخاذ القرار 

 3417 األساليب اإلحصائية في اإلدارة

اإلحصائية في البحوث : للعلوم التربوية والنفسية  األساليب
 واإلجتماعية واإلدارية والعلمية

3111 

 األساليب اإلحصائية في العلوم اإلدارية : تطبيقات باستخدام
SPSS 

5727 

 SPSS األساليب اإلحصائية و تطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج

 الجزء األول  :
7156 



التطبيقية لتحليل وإعداد البحوث العلمية : مع حاالت  األساليب 
 SPSS دراسية باستحدام برنامج

3240 

األساليب الحديثة في التحليل المالي و كتابة التقارير المالية : مدخل 
 تنمية القدرات المعرفية والمهارية 

10693 

 7822 األساليب الحديثة في التفكير اإلداري

قاء الموظفين : المرجع في إستخدام  األساليب الحديثة في إنت
 إختبارات القدرات العقلية والشخصية في العمل 

3942 

األساليب الحديثة في تحليل أنظمة المعلومات وتصميمها : منحى  
وتطبيقي  -تحليلي-نظري  

13713 

 9339 األساليب الحديثة في تدقيق نظم المعلومات : دراسة ميدانية 

قياس اآلداء الحكومياألساليب الحديثة في   5475 

األساليب الحديثة إلدارة المكتبات ومراكز المعلومات بالجودة  
تجارب عربية)  -الشاملة:الجزء الثاني : (النظم األلية   

14286 

األساليب الحديثة للتحليل المالي و اعداد الموازنات الغراض  
 التخطيط و الرقابة

9028 

و دورها في ترشيد قرارات منح األساليب الحديثة للتحليل المالي 
 التويل : دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري وكالة المدية 

14825 

األساليب الحديثة للرقابة الجبائية في الجزائر : دراسة حالة مديرية 
2012-2007الضرائب لوالية المديةللفترة  

15709 

األساليب الحديثة للعالقات العامة والتسويق أحدث ثورة  
رونيات األنترنت إلكت  

10401 

األساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مرافق البنية 
دراسة تحليلية   : ppp وعقود الشراكة bot التحتية : عقود البوت
 مقارنة

5660 

 3855 األساليب الرياضية لنظرية إتخاذ القرارات 

العمليات األساليب الكمية في مجال إدارة اإلنتاج و   14156 

 3237 األساليب الكمية التطبيقية في إدارة األعمال : التآلف العلمي الثالثي

 12489 األساليب الكمية في اتخاذ القرار 

 4098 األساليب الكمية في إتخاذ القرارات اإلدارية

 10138 األساليب الكمية في إتخاذ القرارات اإلدارية

القرارات اإلداريةاألساليب الكمية في إتخاذ   15170 

 12813 األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية : بحوث العمليات 

 5486 األساليب الكمية في إتخاذ القرارات اإلدارية : بحوث العمليات 

 Quantitative Methods = األساليب الكمية في إدارة األعمال

in Busniess Adminstration 
5401 

مية في اإلدارةاألساليب الك  4353 

 5887 األساليب الكمية في اإلدارة

 12107 األساليب الكمية في اإلدارة

 14625 األساليب الكمية في اإلدارة

 5025 األساليب الكمية في التسويق 

 15486 األساليب الكمية في التسويق 

 3572 األساليب الكمية في العلوم اإلدارية

مجال اإلدارةاألساليب الكمية في   14151 



 4099 األساليب الكمية في مجال األعمال

 = األساليب الكمية والنوعية في دعم قرارات المنظمة

Quantitative and qualitative methods for support 

organisation decisions 

5020 

 5528 األساليب الكمية وبحوث العمليات في اإلدارة 

المنتهجة وتأثيرها على الحد من مخاطر القروض :  األساليب 
وكالة قصر البخاري -دراسة حالة البنك الوطني الجزائري  

5842 

 7899 األساليب والطرق اإلحصائية لمراقبة الجودة 

 3592 اإلستثمار : في اإلسهم و السندات 

 2935 اإلستثمار : قراءة في المفهوم واألنماط والمحددات

إستراتيجية -تحليل   -اإلستثمار : مفاهيم   3821 

 15688 اإلستثمار األجمبي المباشر في الجزائر

 8454 اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر واقع و آفاق 

 3982 اإلستثمار األجنبي : المعوقات و الضمانات القانونية 

 15997 اإلستثمار األجنبي المباشر 

األجنبي المباشر و دوره في التنمية اإلقتصاديةاإلستثمار   11209 

عقود التراخيص النفطية  : (FDI) اإلستثمار األجنبي المباشر
 وأثرها في تنمية اإلقتصاد 

3508 

اإلستثمار األجنبي المباشر : دراسة تحليلية ألهم مالمحه وإتجاهاته 
 في اإلقتصاد العالمي 

13380 

المباشر : دراسة تطبيقية على المملكة العربية  اإلستثمار األجنبي 
 السعودية

2520 

اإلستثمار األجنبي المباشر : في الدول اإلسالمية في ضوء 
 اإلقتصاد اإلسالمي

12044 

 12180 اإلستثمار األجنبي المباشر آفاقه و تحدياته : الجزائر

االستثمار االجنبي المباشر بين الواقع و الطموح : دراسة حالة  
 الجزائر 

13462 

اإلستثمار األجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في 
 بعض الدول اإلسالمية

4706 

 9626 اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر

 13005 اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر

 13093 اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر

المباشر في الجزائراإلستثمار األجنبي   13382 

 15990 اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر

 10476 اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر : الواقع و اآلفاق 

 9421 اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خارج نطاق 

اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في ظل المحفزات و  
 المعوقات

6909 

 11081 اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر وحوافزه

 8652 اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية

 14839 اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية

 7550 اإلستثمار األجنبي المباشر في الوطن العربي



في  اإلستثمار األجنبي المباشر و آثاره على التنمية اإلقتصادية 
 الجزائر 

10368 

 13688 اإلستثمار األجنبي المباشر و التنافسية الدولية 

 7142 اإلستثمار األجنبي المباشر و الميزة التنافسية

االستثمار االجنبي المباشر و الميزة التنافسية الصناعية في الدول  
 النامية

2527 

الصناعية للدول  اإلستثمار األجنبي المباشر و الميزة التنافسية 
 النامية

8046 

 6138 االستثمار االجنبي المباشر و انعكاساته على التنمية االقتصادية

 13773 االستثمار االجنبي المباشر و تاثيره على االقتصاد الجزائري 

اإلستثمار األجنبي المباشر وأثره على التنمية اإلقتصادية في  
ق المنطقة العربية : بين النظرية و التطبي  

15451 

اإلستثمار األجنبي المباشر وأثره على التنمية المستدامة في  
 الجزائر 

15207 

اإلستثمار األجنبي المباشر وانعكاساته على الميزان التجاري في  
: دراسة قياسية 2017-1980الجزائر خالل الفترة   

15339 

اإلسالمي اإلستثمار األجنبي المباشر وحقوق البيئة : في اإلقتصاد 
 واإلقتصاد الوضعي 

5697 

 13185 اإلستثمار األجنبي رفي البلدان العربية 

 10893 اإلستثمار األجنبي في الجزائر

 13930 اإلستثمار األجنبي في الجزائر

 14971 اإلستثمار األجنبي في الجزائر

اإلستثمار األجنبي في الجزائر و دوره في التنمية اإلقتصادية 
2002-2007  

13764 

 9622 اإلستثمار األجنبي في الجزائر وتأثيره على النمو اإلقتصادي

 10674 اإلستثمار األجنبي و الشراكة في الجزائر 

 6473 اإلستثمار األجنبي و تأثيره على اإلنتعاش اإلقتصادي

 13914 اإلستثمار األجنبي و دوره في التنمية اإلقتصادية

ات اإلستقرار اإلقتصادياإلستثمار األجنبي والنمو وسياس  12584 

 10628 اإلستثمار البشري و دوره في التنمية اإلقتصادية

اإلستثمار التمويلي ودوره في تنمية اإلقتصاد العالمي والحد من  
 حوادث األزمات المالية : دراسة فقهية إقتصادية إسالمية

13925 

 6404 اإلستثمار ألجنبي المباشر بين الواقع والطموح

 5587 اإلستثمار الدولي و التنسيق الضريبي 

 15413 اإلستثمار السياحي في الجزائر واقع وآفاق 

اإلستثمار العقاري ودوره في حدوث األزمة المالية العالمية :  
 دراسة فقهية إقتصادية مقارنة

3155 

اإلستثمار العقاري ودوره في مواجهة مشكل السكن غي الجزائر 
1999-2009  

4880 

اإلستثمار الفالحي و دوره في التنمية اإلقتصادية في الجزائر  
: دراسة حالة والية المدية  2005-1990خالل الفترة   

11067 

اإلستثمار المالي : دراسة مقارنة بين بورصة الجزائر وبورصة  
2018-2014عمان خالل الفترة   

15520 



الوطنياإلستثمار المالي و أثره في تنشيط اإلقتصاد   10195 

 6759 اإلستثمار المباشر في الدول النامية

 2517 اإلستثمار الناجح في التقنيات الحديثة المتقدمة

 7982 اإلستثمار باألسهم و السندات و إدارة المحافظ اإلستثمارية

 3295 اإلستثمار باالوراق المالية : تحليل و إدارة 

 4640 اإلستثمار بالعمالت األجنبية

 5594 اإلستثمار بالنظم اإل لكترونية و اإلقتصاد الرقمي 

 3596 اإلستثمار في األوراق المالية

 3903 اإلستثمار في األوراق المالية

 12102 اإلستثمار في األوراق المالية

 14585 اإلستثمار في األوراق المالية

وثائق اإلستثمار -سندات  - اإلستثمار في األوراق المالية : أسهم  8901 

- وسائل اإلستثمار-سندات-اإلستثمار في األوراق المالية : أسهم

ياراتخ  
8916 

 8904 اإلستثمار في األوراق المالية : مدخل اتخاذ القرارات 

 3586 اإلستثمار في األوراق المالية إدارة المخاطر

اإلستثمار في األوراق المالية و مشتقاتها : مدخل التحليل األساسي 
الفنيو   

3591 

 8760 اإلستثمار في األوراق المالية وإدارة المخاطر : حالة الجزائر 

اإلستثمار في البنى التحتية و دوره في التنمية اإلقتصادية في 
 الجزائر 

6003 

 10141 اإلستثمار في البنية التحتية ومصادر التمويل

 6291 اإلستثمار في البورصات : األوراق المالية 

أوراق مالية -سندات  -اإلستثمار في البورصة : أسهم   11643 

التحليل  -التحليل األساسي -اإلستثمار في البورصة : سوق المال
 ...الفني

12393 

 3613 اإلستثمار في البورصة : مدخل إتخاذ القرارات 

 8356 اإلستثمار في الترخيص اإلمتيازي : الفرانشايز

ن خبرات الماضي ومشكالت الحاضر اإلستثمار في التعليم : بي
 وتطورات المستقبل 

14573 

اإلستثمار في التكنولوجيا المالية وأثرها على مستقبل الخدمات 
المالية : دراسة حالة اإلمارات العربية المتحدة مع اإلشارة الى  
 الجزائر 

9423 

 10814 االستثمار في السوق المالي

 7223 اإلستثمار في السوق المالي

 7578 االستثمار في القطاع الخاص واقع و افاق

 5369 اإلستثمار في المصارف : دراسة مقارنة

 9087 اإلستثمار في المناطق الحرة 

 5193 اإلستثمار في الموارد البشرية للمنافسة العالمية

اإلستثمار في المورد البشري كآلية لتدعيم الميزة التنافسية في  
مديرية الضرائب في المدية المنظمة : دراسة حالة   

14126 

 5470 اإلستثمار في بنية المعلومات والمعرفة



اإلستثمار في بنية المعلومات والمعرفة : أوراق ملتقى اإلستثمار  
 في بنية المعلومات والمعرفة

5458 

 6403 اإلستثمار في بورصة األوراق المالية

سندات ـ صناديق اإلستثمار في بورصة األوراق المالية : أسهم ـ 
 اإلستثمار ـ خيارات 

8910 

 4265 اإلستثمار في بورصة األوراق المالية : األسس النظرية والعملية

اإلستثمار في بورصة األوراق المالية : دراسة حالة حالة بورصة 
 الجزائر 

10806 

 14983 اإلستثمار في بورصة القيم المنقولة 

لتحقيق الميزة التنافسيةاإلستثمار في رأس المال البشري   13279 

 3614 اإلستثمار في سوق األوراق المالية

 6961 اإلستثمار في محفظة األوراق المالية

 10320 اإلستثمار في محفظة األوراق المالية

 14766 اإلستثمار في محفظة األوراق المالية

اإلستثمار من اإلقتصاد الوضعي إلى اإلقتصاد اإلسالمي : بداية  
رير الدول اإلسالمية من التبعية اإلقتصادية تح  

5903 

 9077 اإلستثمار و التمويل بين النظرية و التطبيق 

 6992 اإلستثمار و الشركات 

 8804 اإلستثمار و المعامالت المالية في اإلسالم

 12233 اإلستثمار و دوره في تحقيق التنميةاإلقتصادية 

التنمية اإلقتصادية اإلستثمار و دوره في تفعيل   13381 

 6228 اإلستثمار و نظرية األسواق 

 11571 اإلستثمار وإستراتيجية التنمية في الجزائر 

 7094 اإلستثمار وإشكالية التوازن الجهوي (مثال الجزائر

اإلستثمار واألزمة المالية العالمية : دراسة تحليلية ومقارنة  
 وتطبيقية 

10310 

والبيئة المستدامة : التأمين والضمان اإلجتماعي = اإلستثمار 
 دراسة في دور الزكاة في تنمية المجتمع 

12884 

 3083 اإلستثمار والتحليل اإلستثماري 

 11794 اإلستثمار والترابط اإلقتصادي الدولي

 4617 اإلستثمار والتسويق السياحي 

 3515 اإلستثمار والتمويل في األسواق المالية

 3413 اإلستثمار والتمويل في اإلقتصاد اإلسالمي : الجزء األول

 12337 اإلستثمار والتمويل واستراتيجيات تسعير األوراق المالية

اإلستثمار وتمويل المشاريع اإلستثمارية : دراسة حالة تمويل  
 وكالة البرواقية  BNA مشروع إستثماري في بنك

13547 

: محدداتها، آثارها وتوجهاتها  اإلستثمارات األجنبية المباشرة  6725 

 15899 االستثمارات االجنبية المباشرة و اثرها عللى التنمية االقتصادية

اإلستثمارات األجنبية بين الجذب والحماية في اإلتفاقيات العربية  
 والدولية 

5683 

 11981 اإلستثمارات األجنبية و أثرها على التنمية اإلقتصادية

اإلستثمارات الدولية : التحكيم التجاري الدولي , ضمان  
 اإلستثمارات 

11815 



اإلستثمارات العربية البينية و مساهمتها في تحقيق التكامل 
 اإلقتصادي العربي 

13365 

 14002 اإلستثمارات العربية ومستقبل التعاون اإلقتصادي العربي

انية لبنك  اإلستثمارات في المصارف اإلسالمية مع دراسة ميد
 البركة الجزائري 

4485 

 14943 اإلستثمارات و األسواق المالية

 9282 اإلستثماراألجنبي واألجراءات التحفيزية في الجزائر 

اإلستثمارفي اإلقتصاد السياسي واإلسالمي وتشريعات وإتفاقيات  
 اإلستثمار 

12923 

 3584 اإلستثمارفي األوراق المالية وإدارة المخاطر

 16094 "اإلستثمارفي رأس المال البشري"التعليم

اإلستخبارات التسويقية : مقدمة في فن جمع البيانات و تحليلها  
في عصر   للوصول إلي المعلومات و تحقيق المعرفة لمتخذ القرار

 العولمة التنافسية
3662 

 5849 اإلستخدام األمثل للموارد الطبيعية في اليابان 

وارد البشرية في ظل التخطيط اإلستراتيجي اإلستخدام الفعال للم  7234 

اإلستخدامات الداللية في حمالت التسويق اإلجتماعي وتأثيرها  
 على الملتقي 

8779 

 14862 اإلستدالل اإلحصائي نظرية إختبار الفرضيات

 14861 اإلستدالل اإلحصائي نظرية التقدير

المعلوماتاإلستراتيجيات اإلقتصادية في عصر   7921 

اإلستراتيجيات التسويقية المصرفية : المنهج و التطبيق بين البنوك 
 األجنبية و المصرية

4642 

 Strategic electronic = اإلستراتيجيات التسويقية في األنترنت

marketing 
4830 

 8523 اإلستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام

 8133 اإلستراتيجيات الحديثة إلدارة األزمات 

اإلستراتيجيات الحديثة للتسويق و مدى مالئمتها في المؤسسة 
 الجزائرية : دراسة حالة مجمع صيدال 

6954 

 6209 اإلستراتيجية التسويقية في ظل تحرير التجارة الخارجية 

 9260 اإلستراتيجية التسويقية للمنتوج 

 15697 اإلستراتيجية التطويرية للموارد البشرية

 13477 اإلستراتيجية التنافسية ودور في إستمرارية المؤسسة

 13946 اإلستراتيجية التنافسية ودورها في أداء المؤسسة 

 12097 اإلستراتيجية الحديثة في إدارة التحطيط والتطوير

اإلقتصادية اإلستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية   9274 

 10085 اإلستراتيجية المالية لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 8646 اإلستراتيجية الوظيفية

 4052 اإلستراتيجية و التخطيط اإلستراتيجي

 7072 اإلستراتيجية و التخطيط اإلستراتيجي : منهج معاصر

 2750 اإلستشارات اإلدارية

 3577 اإلستشارات اإلدارية

 3009 اإلستشارة اإلدارية في المجتمع العربي 



اإلستشراف اإلستراتيجي ومستوى التمكين التنظيمي : أسلوب 
 Strategic foresight and the level of = كمي تحليلي

organization empwerment :analytic quantative 

technique 

3471 

صرفي للبنوك اإلستعالم اإلئتماني ودوره في الرفع من األداء الم
التجارية : دراسة ميدانية عينة من وكاالت البنوك التجارية بوالية 
 المدية 

12060 

اإلستقرار اإلقتصادي : الصناديق السيادية ، الريع ، الموازنة 
 العامة ، السوق : الجزء األول

5530 

اإلستقرار اإلقتصادي : الصناديق السيادية ، الريع ، الموازنة 
: الجزء الثاني العامة ، السوق  

5531 

 11268 اإلستقرار األمني في تنمية القطاع السياحي

 2525 اإلستهالك و ضوابطه في اإلقتصاد اإلسالمي

 3864 اإلستهالك واإلدخار في اإلقتصاد اإلسالمي

األسس السلوكية للبناء المؤسسي لمنظمات األعمال : منظور  
 سلوكي تمهيدي

3972 

القياس والتقييم و التحليل المحاسبي : النظرية  األسس العامة في 
 والتطبيق 

4308 

 3482 األسس العلمية في منظمات المال و األعمال الدولية 

 8372 األسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية 

 4493 األسس العلمية للتسوبق الحديث : مدخل شامل

 6855 األسس العلمية و العملية لإلفصاح المحاسبي

األسس العلمية و القوانين المتبعة في منظمات المال و األعمال  
 الدولية و العالمية 

3483 

 4303 األسس العلمية والعملية لمحاسبة شركات األشخاص 

 4306 األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات

 10494 األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات

للضرائب األسس الفلسفية   7771 

األسس المنهجية و اإلستخدامات اإلحصائية في بحوث العلوم 
 The methodological foundations = التربوية واإلنسانية

& statistical usages in educational 

3323 

 11680 األسس النظرية لمحاسبة التكاليف

يةاألسس النظرية و العملية لبناء و إدارة المحافظ اإلستثمار  14925 

األسس النفسية واالجتماعية للسلوك في مجال العمل : السلوك  
 التنظيمي المعاصر 

12325 

 3847 اإلسكان سياسات وتخطيط 

 13866 اإلسالم والثراء الفاحش : مأزق اإلقتصاد اإلسالمي

 3062 اإلسالم والعلوم العقلية بين الماضي والحاضر : الجزء األول 

والعلوم العقلية بين الماضي والحاضر : الجزء الثاني اإلسالم   3061 

 9117 اإلسالم وتنمية المجتمع 

 4643 اإلسم التجاري : دراسة قانونية مقرنة

 SPSS 4258 األسهام مبادئ اإلحصاء

 12262 األسهم والسندات في ميزان الشريعة اإلسالمية 



والسياسات األسواق الدولية : المفاهيم والنظريات   11036 

 9781 األسواق المالية

 11798 األسواق المالية

صناديق  -البنوك-البورصات -األسواق المالية : أسواق رأس المال
 اإلستثمار 

3028 

 3300 األسواق المالية : إطار في التنظيم وتقييم األدوات

 11986 األسواق المالية : األصول العلمية و التحليل األساسي

ق المالية : تركيبتها ، كفاءتها ، سيولتها ، والتجربة العربية األسوا  3829 

أدواتها المشتقة -تنظيمها  -األسواق المالية : طبيعتها   15676 

 9063 األسواق المالية : مفاهيم وتطبيقات

 3729 األسواق المالية : مؤسسات ــ أوراق ــ بورصات

الجزائر، تونس، الكويت األسواق المالية الكفؤة : دراسة حالة   11490 

 7658 األسواق المالية الناشئة 

 9130 األسواق المالية النقدية 

 7093 األسواق المالية آلياتها و دورها في التنمية اإلقتصادية

 9897 األسواق المالية في ظل العولمة بين األزمات ومظاهر التجديد 

البنوك األسواق المالية و أثرها على نشاط   10093 

 6689 األسواق المالية و البورصة و أثرها على نشاط البنوك

 3819 األسواق المالية و النقدية

 8279 األسواق المالية و إنعكساتها على التنمية في البلدان النامية

 12687 األسواق المالية و دورها في تمويل اإلستثمار 

حالة الدوحة لألوراق المالية  األسواق المالية و كفاءتها : دراسة 
 بإستخدام طريقة األنماط الطارئة 

6400 

 9198 األسواق المالية وآثارها على التنمية في البلدان النامية

 11103 األسواق المالية والدولية 

 3400 األسواق المالية والفشل المالي 

 2835 األسواق المالية والنقدية

 3089 األسواق المالية والنقدية

 3386 األسواق المالية والنقدية

 11864 األسواق المالية والنقديةفي عالم متغير 

 13929 األسواق المالية وتبييض األموال

 13227 األسواق المالية ودورها الفعال في تحقيق التنمية اإلقتصادية

 7601 األسواق و المؤسسات المالية

والمخاطراألسواق والمؤسسات المالية : الفرص   13887 

 15739 األسواق والمؤسسات المالية : المصادر والمؤسسات

شركات تأمين صناديق   -األسواق والمؤسسات المالية : بنوك 
بورصات  -اإلستثمار    

8929 

 8912 األسواق والمؤسسات المالية : بنوك تجارية

أسواق األوراق   -األسواق والمؤسسات المالية : بنوك تجارية 
شركات التأمين  -المالية   

8894 

 3688 اإلشراف التربوي وفق األدوار الجديدة للمعلمين

 4534 اإلشراف الفعال للمدراء



 12769 اإلشراف والتنظيم الصناعي في الجزائر

 2814 األشكال و السياسات المختلفة لإلستثمارات األجنبية

المالي الدولي : دراسة  اإلشكاليات الدولية لمواجهة أزمات النظام 
 تطبيقية على التدابير الدولية 

14430 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 4-1: العدد(1األصالة : المجلد 
1971 

13008 

: مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة  26: العدد11األصالة : المجلد 
1971 

7488 

أسست ) : مجلة ثقافية شهرية ت28-27: العدد(12األصالة : المجلد 
1971سنة   

6498 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست 44-41: العدد(16األصالة : المجلد 
1971سنة   

6269 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست 50-45: العدد(17األصالة : المجلد 
1971سنة   

6500 

:العدد  19األصالة : المجلد  مجلة ثقافية شهرية   : (61-56)
1971تأسست سنة   

7106 

) : مجلة ثقافية شهرية  65-62: العدد ( 20األصالة : المجلد 
1971تأسست سنة   

6502 

) : مجلة ثقافية شهرية  72-67:العدد ( 21األصالة : المجلد 
1971تأسست سنة   

10746 

) : مجلة ثقافية شهرية  78-73: العدد ( 22األصالة : المجلد 
1971تأسست سنة   

15506 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست 86-79العدد(:  23األصالة : المجلد 
1971سنة   

6010 

: مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة   24: العدد9األصالة : المجلد 
1971 

6496 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 7-5: العدد( 2األصالة : المجلد
1971 

15209 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست 35-33: العدد(14األصالة :المجلد 
1971نة س  

10745 

: مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة   25: العدد:  10األصالة: المجلد 
1971 

6497 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست 40-36: العدد(15األصالة: المجلد 
1971سنة   

6499 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست 55-51: العدد(18األصالة: المجلد 
1971سنة   

11076 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست 61-56: العدد(19المجلد اّألصالة:  
1971سنة   

6501 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست 91-87: العدد (24األصالة: المجلد 
1971سنة   

13600 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست  20-19: العدد( 7األصالة: المجلد 
1971سنة   

10744 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست  32-29:العدد( 13األصالة: المجلد
1971سنة   

3917 



) : مجلة ثقافية شهرية تأسست  13-11: العدد(4األصالة: المجلد
1971سنة   

10742 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست  16-14: العدد(5األصالة: المجلد
1971سنة   

6503 

  ) : مجلة ثقافية شهرية تأسست18-17:العدد( 6األصالة: المجلد

1971سنة   
10743 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 23-21:العدد(8األصالة: المجلد
1971 

13313 

) : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 10-8: العدد(3األصالة:المجلد 
1971 

13312 

 Administrative Reform 9729 : اإلصالح اإلداري

معاصرةاإلصالح اإلداري : المرجعية النظرية وقضايا   11496 

 13303 اإلصالح اإلداري : بين النظرية والتطبيق 

اإلصالح اإلداري : دراسة مقارنة بين األنظمة الوضعية و 
 النظرية اإلسالمية رؤية مستقبلية إلصالح اإلدارة العامة

13188 

اإلصالح اإلقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف و  
تطبيقية على الدول العربية الموازنة العامة : دراسة نظرية و

 خاصة دول الخليج 

11841 

 6748 اإلصالح اإلقتصادي و سياسة التشغيل : التجربة الجزائرية 

 6565 اإلصالح الجبائي في الجزائر 

اإلصالح الجبائي و أثره على ترقية اإلستثمار األجنبي في الجزائر 
 خالل عقد التسعينات و بعدها

15038 

الجبائي و دوره في تشجيع اإلستثمار الخاص من خالل اإلصالح 
 سياسة التحريض

14464 

 13121 اإلصالح الجبائي و دوره في جذب اإلستثمار األجنبي

 10097 اإلصالح الضريبي

اإلصالح الضريبي بين إعتبارات الجباية واألسس العلمية 
 للضرائب 

2710 

 6002 اإلصالح الضريبي في الجزائر

ضريبي مع التطبيق على اإلدارة الضريبية : دراسة  اإلصالح ال
 تحليلية مقارنة 

4074 

اإلصالح الضريبي و تأثيره على اإلقتصاد الوطني في ظل إنفتاح 
 الجزائر عل إقتصاد السوق

8757 

 4902 اإلصالح الضريبي و دوره في إنعاش اإلقتصاد الوطني

اإلستثمار اإلصالح الضريبي و دوره في تشجيع   12835 

 11192 اإلصالح الضريبي و دوره في تشجيع اإلستثمار األجنبي 

اإلصالح الضريبي و دوره في مكافحة اإلقتصاد غير المنظم :  
 دراسة مقارنة بأحكام الشريعة اإلسالمية

15537 

اإلصالح الضريبي وأثره على المؤسسة اإلقتصادية حالة الجزائر 
1992-2007  

6364 

اإلصالح الضريبي ودوره في تحقيق التوازن اإلقتصادي : دراسة  
2014-1991حالة الجزائر  

9226 

 4964 اإلصالح المصرفي و تأثيره على البنوك التجارية



حالة -اإلصالح المصرفي وأثره على اإلستثمار األجنبي المباشر 
 الجزائر 

12964 

3اإلصالح المصرفي ومقررات بازل   11673 

 5506 اإلصالح النقدي

اإلصالحات اإلقتصادية : اإلصالحات اإلقتصادية والمؤسسة 
 اإلقتصادية الجزائرية

13508 

 8844 االصالحات االقتصادية في الجزائر

 7939 اإلصالحات اإلقتصادية في الجزائر : الواقع واآلفاق 

 14093 اإلصالحات اإلقتصادية في الجزائرمن بداية الثمانينات 

اإلصالحات اإلقتصادية في المؤسسات الصناعية العمومية : 
الشلف-دراسة حالة مؤسسة تيباكس بالست - 

6477 

اإلصالحات اإلقتصادية و اإلندماج في اإلقتصاد العالمي :  
17العدد  = Reformes economiques et intégration en 

economie mondiale 

10353 

في اإلقتصاد العالمي :  اإلصالحات اإلقتصادية و اإلندماج 
18العدد  = Reformes economiques et intégration en 

economie mondiale 

14030 

اإلصالحات اإلقتصادية و اإلندماج في اإلقتصاد العالمي :  
19العدد  = Reformes economiques et intégration en 

economie mondiale 

14031 

في اإلقتصاد العالمي :  اإلصالحات اإلقتصادية و اإلندماج 
20العدد  = Reformes economiques et intégration en 

economie mondiale 

14032 

اإلصالحات اإلقتصادية وأثرها على السياسة النقدية في الجزائر ما 
2005ـــ 1989بين   

7497 

اإلصالحات اإلقتصادية واإلندماج في اإلقتصاد العالمي : العدد  
عن مخبر اإلصالحات اإلقتصاديةمجلة تصدر 23:  

14033 

اإلصالحات اإلقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية : 
فكرية اللتي نظمها المركز الوطني للدراسات  بحوث الندوة ال

 والتحاليل الخاصة بالتخطيط ـــ الجزائر

14347 

 14904 اإلصالحات التي نريد: مقاالت في اإلقتصاد الجزائري

 13170 اإلصالحات الجبائية في الجزائر 

-92)اإلصالحات الجبائية و دورها في تمويل الخزينة العمومية

08) 
13328 

ـــ  1992اإلصالحات الجبائية وأثرها على الشركات الوطنية 
2006 

10444 

 13393 اإلصالحات الجيباءية و إنعكاساتها اإلقتصادية في الجزائر

الضريبية و دورها في تمويل الخزينة العموميةاالصالحات   7018 

 7517 اإلصالحات المالية و البنكية في الجزائر

اإلصالحات النقدية في الجزائر ودورها في تحقيق اإلستقرار 
 النقدي في ظل حرية حركة رؤوس األموال

15111 

 6931 اإلصالحات النقدية وأثرها على اإلقتصادية الوطني

ويقية في إدارة المحالت و المؤسسات التجارية األصول التس  15409 



األصول الحديثة في علم اإلدارة العامة : العملية اإلدارية :  
 التخطيط ــ التنظيم ــ القيادة ــ التنسيق واإلتصاالت ــ الرقابة 

12542 

 14967 األصول العلمية في إدارة المبيعات

الحرب المحتملة بين مؤسسات األصول العلمية للتسويق الحديث : 
 األعمال

5633 

 Scientific principales : األصول العلمية للتسويق المصرفي

of bank marketing 
14964 

 4307 األصول العلمية للمراجعة : بين النظرية و الممارسة

 12490 األصول العلمية و العملية في الرقابة اإلدارية 

يع الشخصي : مدخل إلى اإلحتراف  األصول العلمية و العملية للب
 في البيع

14960 

األصول العلمية و العملية للمحاسبة المالية في شركات األموال :  
 شركات القطاعين الخاص واألعمال العام

4297 

 4984 األصول العلمية والعملية إلدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الحساباتاألصول العلمية والعملية لتدقيق   3672 

األصول العلمية والعملية للضريبة العامة على المبيعات : تحليلي  
تطبيقي  -نظري   

5749 

 10125 األصول الفكرية و التحديات التي تواجه المحاسبين في قياسها

األصول المحاسبية واألسس العلمية في محاسبة التكاليف : المدخل 
 النظري والتطبيقي 

5783 

ية الحديثة لدراسات الجداول المالية لإلستثمار : األصول المنهج
 مناهج التخطيط والرقابة على إقتصاديات المشروعات اإلستثمارية

13995 

 10430 األصول المنهجية إلعداد البحوث العلمية

 11984 األصول واألعراف الموحدة لإلعتمادات المستندية 

العمومي : دراسة اإلضراب و أهميته في تحقيق مبادئ التسيير 
 حالة متوسطة دغيش بوعزة بلدية سيدي زيان

14007 

 3628 اإلطار النظري للمحاسبة في ظل عمليات التجارة اإللكترونية

 8012 األطر القانونية ألسواق األوراق المالية

 3096 اإلطراد والبيئة و مداواة البطالة 

الدولية اإلعتراف والقياس المحاسبي وفق المعايير المحاسبية  

LAS/IFSRوأثره على القوائم المالية 
8106 

اإلعتماد األكاديمي وإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي : 
 (حالة كليات التربية نموذجا) 

5563 

اإلعتماد اإليجاري أداة تمويل اإلستثمارات : دراسة حالة الوضعية 
 EDIMAالمالية لشركة التوزيع الفالحي 

6370 

 5147 اإلعتماد المالي : دراسة مقارنة

 14608 اإلعتماد المستندي 

 8035 االعتماد المستندي تقنية في تمويل التجارة الخارجية 

لتمويل التجارة الخارجية : دراسة حالة  اإلعتماد المستندي كآلية 
 وكالة البرواقية  BNA البنك الوطني الجزائري

14554 

 14105 االعتماد المستندي كتقنية بنكية في تمويل التجارة الخارجية

 15893 االعتماد المستندي كتقنية دفع و تمويل للتجارة الدولية

ضمان للتجارة الخارجية اإلعتماد المستندي كتقنية دفع و تمويل و   14067 



اإلعتماد المستندي كطريقة لتمويل التجارة الخارجية : دراسة حالة 
 وكالة المدية BEAالبنك الجزائري الخارجي 

15559 

 12202 اإلعتماد المستندي كطيرقة لتمويل التجارة الخارجية 

اإلعتماد المستندي والتجارة اإللكترونية : في ظل القواعد  
الدولية والتشريع الداخليواألعراف   

13081 

 Documentary credit 11800 = اإلعتمادات المستندية

اإلعتمادات المستندية: فن اإلستيراد و التصدير في البنوك : 
 لموظفي البنوك ، المحاسبين ، المبتدئين 

6253 

 3362 اإلعفاءات من ضريبة الدخل : دراسة مقارنة

والعولمة الجديدةاإلعالم الدولي   8995 

 15684 اإلعالم السياحي : مفاهيمه و تطبيقاته 

 3081 اإلعالم السياحي وتنمية السياحة الوطنية

 8369 اإلعالم والتنمية الشاملة 

 10301 اإلعالم والدعاية : رؤية تحليلية نقدية

 3478 اإلعالن 

 4330 اإلعالن 

 4340 اإلعالن 

 5347 اإلعالن 

 9564 اإلعالن 

 4209 اإلعالن و العالقات العامة : دراسة مقارنة

 3479 اإلعالن : أسسه، وسائله، فنونه 

 5547 اإلعالن : التقليدي واإللكتروني

 4116 اإلعالن : المجلد األول 

 11030 اإلعالن : المدخل والنظرية 

 14336 اإلعالن : مدخل تطبيقي

محلية ودوليةاإلعالن الفعال : تجارب   14863 

 3930 اإلعالن الفعال : منظور تطبيقي متكامل

 4997 اإلعالن بين النظرية و التطبيق 

 14874 اإلعالن في األنظمة اإلذاعية المعاصرة

 4603 اإلعالن و حماية المستهلك

اإلعالن وأثره على تطور المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية : حالة  
الجزائر بالمديةوحدة إتصاالت   

12965 

 11765 اإلعالن والتسويق

 5599 اإلعالن والمهارات البيعية

 4101 اإلعالن ودوره في النشاط التسويقي

اإلعمار و المصلحة العامة : في إقتصاد ما ـ بعد ـ الحرب و  
 سياسته

13460 

 15433 األعمال : الخصائص والوظائف اإلدارية 

اإللكترونية األعمال   4616 

 15977 األعمال اإللكترونية 

 4006 األعمال اإللكترونية في السياحة واإلستضافة

المحل التجاري  -التاجر  -األعمال التجارية   10879 



 10885 األعمال المالية للسكرتاريا

 األعمال المحاسبية في نهاية الدورة وفق النظام المحاسبي المالي
(SCF) 

8972 

األعمال المصرفية اإللكترونية : بنوك إلكترونية ونقود إلكترونية 
 وبطاقات إلكترونية

14781 

اإلغراق التجاري و أثره على السوق و التنمية في الدول اإلسالمية 
 : دراسة فقهية إقتصادية معاصرة

3398 

اآلفاق المستقبلية ألسواق األوراق المالية العربية في ظل األزمات 
العالمية : دراسة مقارنة لدول مصر األردن والجزائرالمالية   

7097 

األفاق المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية بين مظاهر العولمة 
 وتدويل السيادة

4030 

 8517 األفراد في الصناعة 

اإلفصاح المالي : أثره وأهميته في نمو األعمال التجارية العربية 
 داخل البالد األجنبية 

4118 

 11721 اإلفصاح المالي و أهميته و أثره في األعمال التجارية العربية

 6625 اإلفصاح المالي وفق معايير المحاسبة الدولية 

اإلفصاح المحاسبي اإلستباقي و انعكاسه على مستخدمي القوائم  
 المالية 

3354 

اإلفصاح المحاسبي الكمي والنوعي عن األداء البيئي في ظل تبني  
سؤولية اإلجتماعية : دراسة حالة شركة قطر غاز  المؤسسة الم

2018-2011خالل الفترة الممتدة من   

6353 

اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية اإلجتماعية في المؤسسات 
2020-2019اإلقتصادية : دراسة حالة شركة نفطال لفترة   

9826 

 13377 اإلفصاح المحاسبي عن الموارد البشرية واثره علي القوائم المالية 

 7482 اإلفصاح المحاسبي في ظل المحاسبة اإلجتماعية

اإلفصاح المحاسبي ودوره في ترشيد القرارات اإلستشارية : 
 دراسة حالة ميدانية

15750 

اإلفصاح المحاسبي ودوره في تفعيل نظام الرقابة في المؤسسة  
اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للوسط 
 فرع المدية

8419 

 3063 اإلفصاح المحاسبي وفقا للمعايير المحاسبية الدولية 

اإلفصاح عن المسؤولية اإلجتماعية في المؤسسات : دراسة حالة  
 نفطال بالمدية 

14008 

اإلفصاح في المؤسسات في ظل معايير المحاسبية الدولية : دراسة 
 حالة الجزائر 

10397 

المحاسبي للموارد البشرية : دراسة حالة  اإلفصاح و القياس 
 لمديرية الضرائب لوالية المدية 

6200 

 13013 اإلفالس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات 

 10878 اإلفالس والتسوية القضائية

 10166 اإلقتصاد

 3443 اإلقتصاد اإلداري 

 12549 اإلقتصاد األخضر : مسار جديد في التنمية المستدامة

 12002 اإلقتصاد األخضر والنمو اإلقتصادي : تجارب إفريقية

 2701 اإلقتصاد اإلداري 



 4386 اإلقتصاد اإلداري 

 4762 اإلقتصاد اإلداري 

 4943 اإلقتصاد اإلداري 

 12037 اإلقتصاد اإلداري 

 13659 اإلقتصاد اإلداري 

 16068 اإلقتصاد اإلداري 

إقتصاديات اإلدارة اإلستراتجيةاإلقتصاد اإلداري :    4506 

 5640 اإلقتصاد اإلداري : األسس والمفاهيم والتطبيقات 

 4667 اإلقتصاد اإلداري : المفهوم والتطبيق 

 14483 اإلقتصاد اإلداري : النظرية والتطبيق 

اإلقتصاد اإلداري : مدخل تحليلي كمي إلتخاذ القرارات في 
 منظمات األعمال

11825 

د اإلداري : مدخل منهجياإلقتصا  11688 

 Managerial economics 11884 = اإلقتصاد اإلداري

 4663 اإلقتصاد اإلسالمي

 5202 اإلقتصاد اإلسالمي

 5751 اإلقتصاد اإلسالمي

 9434 اإلقتصاد اإلسالمي : أصول ومبادئ

: منهج أصيل ...و حلول معاصرة 232اإلقتصاد اإلسالمي : العدد  9933 

الزكاة-الربا-اإلقتصاد اإلسالمي : المال  8460 

 2849 اإلقتصاد اإلسالمي : النظام و النظرية

 10233 اإلقتصاد اإلسالمي : الوقائع و األفكار اإلقتصادية

 3732 اإلقتصاد اإلسالمي : دراسة وتطبيق 

 10270 اإلقتصاد اإلسالمي : مبادئ وخصائص وأهداف 

اآلفاق و التحدياتاإلقتصاد اإلسالمي بين   8667 

تطبيقاته   -خصائصه  -اإلقتصاد اإلسالمي علما وعمال : منهجيته 
مستقبله  -تاريخه  -  

14315 

 15445 اإلقتصاد اإلسالمي كما يجب أن نراه كحل لألزمة المالية العالمية 

 11935 اإلقتصاد اإلسالمي كمنهج لحل المشكلة اإلقتصادية

اإلسالمي لغير المختصيناإلقتصاد   9139 

اإلقتصاد اإلسالمي وما بعد األزمة المالية العالمية : دراسة مقارنة 
 مع األنظمة الوضعية

6605 

 3721 اإلقتصاد اإلسالمي ونموذج اإلسالم في اإلنماء: الجزء األول

 9191 اإلقتصاد البنكي : مدخل معاصر

 5902 اإلقتصاد البيئي

البيئي : الجزء األول اإلقتصاد   13883 

 13882 اإلقتصاد البيئي : الجزء الثاني 

 14310 اإلقتصاد البيئي : مقوماته وتطبيقاته

 11633 اإلقتصاد البيئي و التنمية 

 2555 اإلقتصاد التحليلي 

 8512 اإلقتصاد التحليلي 

 3251 اإلقتصاد التحليلي : مدخل حديث لتحليل المشاكل اإلقتصادية 



 9687 اإلقتصاد التطبيقي في إدارة األعمال

 11749 اإلقتصاد الجديد 

-1962) اإلقتصاد الجزائري : محاولتان من أجل التنمية

1990،1989-2005) 
7580 

اإلقتصاد الجزائري : مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية علوم  
 إقتصادية 

10348 

 4382 اإلقتصاد الجزئي 

 5752 اإلقتصاد الجزئي 

 9135 اإلقتصاد الجزئي 

 9699 اإلقتصاد الجزئي 

 9927 اإلقتصاد الجزئي : أسعار السلع و أسعار عوامل اإلنتاج 

تمارين محلولة 100اإلقتصاد الجزئي : أسلوب رياضي:   10997 

 15921 اإلقتصاد الجزئي : المفاهيم و التطبيقات 

 5001 اإلقتصاد الجزئي : النظريات والسياسات 

 5744 اإلقتصاد الجزئي : تحليل نظري وتطبيقي 

 11883 اإلقتصاد الجزئي : دروس مع تمارين محلولة 

مطبوعة -اإلقتصاد الجزئي : محاضرات مدعمة بتمارين محلولة   

- 
13163 

 8841 اإلقتصاد الجزئي : محاضرات وتمارين محلولة

الجزئياإلقتصاد الجزئي : مدخل إلى نظريات اإلقتصاد   11469 

 -حوكمة إقتصادية  -أسواق حديثة -اإلقتصاد الجزئي : نظريات 

 تطبيقات رياضية حديثة 
4707 

 microeconomics 4010 = اإلقتصاد الجزئي

: محاضرات مدعمة بأسئلة وتمارين تطبيقية  1اإلقتصاد الجزئي 
محلولة : مطبوعة موجهة لطلبة السنة األولى جذع مشترك في 

علوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسييرميدان ال  

10802 

محاضرات مدعمة   : MiCRoاإلقتصاد الجزئي المرونات 
 بأعمال تطبيقية بحلولها النموذجية

9703 

 4508 اإلقتصاد الجزئي بين األمثلية النظرية والديناميكية الواقعية

 = اإلقتصاد الجزئي بين النظرية والتطبيق

MICROECONOMIC 
12890 

 6917 اإلقتصاد الحضري 

 14321 اإلقتصاد الحضري : نظرية وسياسة

 11678 اإلقتصاد الخفى و غسيل األموال و الفساد

 2697 اإلقتصاد الدولي 

 14851 اإلقتصاد الدولي 

 6327 اإلقتصاد الدولي : التجارة الخارجية و التمويل 

العالقات اإلقتصادية والنقدية اإلقتصاد الدولي  اإلقتصاد الدولي : 
 الخاص لألعمال إتفاقات التجارة العالمية

12793 

 11865 اإلقتصاد الدولي : النظرية و السياسات

 5856 اإلقتصاد الدولي : النظرية والتطبيق 

 13769 اإلقتصاد الدولي : مدخل السياسات

 2737 اإلقتصاد الدولي : نظريات و سياسات



 15817 اإلقتصاد الدولي : نظريات وسياسات

 Enternationat Economy 6188 = اإلقتصاد الدولي

 4983 اإلقتصاد الدولي الحديث بين الجدلية النظرية والتطبيق 

النظام الجديد  -اإلقتصاد الدولي المعاصر : نظرية التجارة الدولية 
ولي المعاصر أهم مشكالت اإلقتصاد الد -للتجارة العالمية   

10993 

سياسة تقييد -اإلقتصاد الدولي و التجارة الخارجية : معدالت التبادل
التكامل -العولمة والتكتالت اإلقتصادية-ة الخارجيةالتجار

ميزان المدفوعات-الصرف األجنبي-اإلقتصادي  

14437 

 5425 اإلقتصاد الدولي و تقييم المشروعات

الخارجية : النظرية والتطبيق اإلقتصاد الدولي والتجارة   11707 

 3743 اإلقتصاد الدولي وتقييم المشروعات

 5517 اإلقتصاد الرقمي 

اإلقتصاد الرقمي : األنترنت وإعادة هيكل اإلستثمار والبورصات  
 والبنوك األلكترونية 

5577 

 12551 اإلقتصاد الرياضي 

 Mathematical economics 3420 : اإلقتصاد الرياضي

قتصاد الرياضي : مدخل كمي تحليلياإل  13780 

 10996 اإلقتصاد الرياضي محاضرات و تمارين محلولة

 4595 اإلقتصاد الزراعي 

 5514 اإلقتصاد الزراعي 

 13272 اإلقتصاد السكاني

 13276 اإلقتصاد السكاني

 10469 اإلقتصاد السياحي 

ظل اتفاق اإلقتصاد السياسى لحماية حقوق الملكية الفكرية في 
 التربس

11701 

 8555 اإلقتصاد السياسي 

 9501 اإلقتصاد السياسي 

 10458 اإلقتصاد السياسي 

 11459 اإلقتصاد السياسي 

 12035 اإلقتصاد السياسي 

 5271 اإلقتصاد السياسي : القيمة والتوزيع

 10129 اإلقتصاد السياسي : أهمية التحليل اإلقتصادي 

كيفية آداء اإلقتصاد الرأسمالي، التحليل  اإلقتصاد السياسي : 
 الوحدي 

10987 

 14818 اإلقتصاد السياسي : مبادئ ــ مدارس ــ أنظمة

اإلقتصاد السياسي البرجوازي يعيش وضعية كارثية : بعض  
 اإلضافات إلى النظرية الماركسية الينينية لألزمة 

5875 

 8554 اإلقتصاد السياسي في النقد والبنوك

السياسي لإلنصاف اإلقتصاد   3293 

 9965 اإلقتصاد السياسي للتخلف مع إشارة خاصة إلى السودان وفنزويال

 5847 اإلقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين 

 12077 اإلقتصاد السياسي للراسمالية 



 15947 اإلقتصاد السياسي للعولمة 

عربية لتطوراتهاإلقتصاد السياسي للنفط : رؤية    5813 

اإلقتصاد السياسي والسياسة اإلقتصادية : األهداف العامة  
 والوسائل الخاصة في تحقيق الخصخصة 

15802 

 5110 اإلقتصاد الصناعي 

 12381 اإلقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيق 

 11734 اإلقتصاد الصناعي والتجارة اإللكترونية

المفاهيم _ المكونات _ األسباب _ األثر على اإلقتصاد الظلي :  
 الموازنة العامة 

5880 

 4023 اإلقتصاد العالمي : قضايا راهنة 

 15390 اإلقتصاد العالمي الخفي : رأسمالية جديدة تجارة الرقيق والجنس

اإلقتصاد العالمي: المرحلة التالية ? : تحديات وفرص في عالم بال 
 حدود

5918 

وظاهرة العولمة اإلقتصاد العربي  14745 

 5767 اإلقتصاد الفعال : دراسة تحليلية لما بعد اإلقتصاد المعرفي

 2574 اإلقتصاد القياسي

 6066 اإلقتصاد القياسي

 10145 اإلقتصاد القياسي

 spss 11751 اإلقتصاد القياسي : األسس النظرية وتطبيقات

 15062 اإلقتصاد القياسي : دروس و مسائل محلولة

 11812 اإلقتصاد القياسي : مدخل في اتخاذ القرارات 

 4708 اإلقتصاد القياسي : نظرية و أداء و تجارب 

 12379 اإلقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق 

 اإلقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق بالستخدام برنامج
EViews 7 

9266 

تطبيق باستخدام برنامجاإلقتصاد القياسي نظرية وحلول :   - 

Minitab. Relase 14 
4703 

 2524 اإلقتصاد الكلي 

 3117 اإلقتصاد الكلي 

 3258 اإلقتصاد الكلي 

 3459 اإلقتصاد الكلي 

 4380 اإلقتصاد الكلي 

 4992 اإلقتصاد الكلي 

 5756 اإلقتصاد الكلي 

 5758 اإلقتصاد الكلي 

 8602 اإلقتصاد الكلي 

الكلي اإلقتصاد   9128 

 10146 اإلقتصاد الكلي 

 11458 اإلقتصاد الكلي 

 12320 اإلقتصاد الكلي 

 8239 اإلقتصاد الكلي : اإلختيار العام والخاص 

 12988 اإلقتصاد الكلي : الحسابات ــ النظرية ـــالسياسة 



 4694 اإلقتصاد الكلي : النظرية ــ التطبيق 

والسياساتاإلقتصاد الكلي : النظرية   11687 

 6236 اإلقتصاد الكلي : بين النظرية والتطبيق 

 5743 اإلقتصاد الكلي : تحليل نظري وتطبيقي 

 4963 اإلقتصاد الكلي : مبادئ وتطبيقات

 Mecroeconomic 13649 = اإلقتصاد الكلي : مبادئ وتطبيقات

 6237 اإلقتصاد الكلي : نظريات

 Macro economics 10592 = اإلقتصاد الكلي

 7193 اإلقتصاد الكلي المعمق: الجزء األول

 10989 اإلقتصاد المالي 

 11746 اإلقتصاد المالي 

 13684 اإلقتصاد المالي 

اإلقتصاد المالي العام في ظل التحوالت الحكومى : تطور الدور 
اإلقتصادي الحكومي ( الضرائب ، اإلنفاق العام ، الموازنة العامة  
( 

5882 

 12407 اإلقتصاد المالي الوضعي و اإلسالمي بين النظرية والتطبيق 

 11947 اإلقتصاد المالي بين النظرية والتطبيق 

 9024 اإلقتصاد المصرفي : البنوك اإللكترونية

  -البنوك اإلسالمية -البنوك التجارية -اإلقتصاد المصرفي : النقود

األزمة المالية -األسواق المالية -النقديةاألسواق  -السياسة النقدية  
11946 

 4232 اإلقتصاد المعرفي 

 5768 اإلقتصاد المعرفي 

 11689 اإلقتصاد المعرفي 

 11958 اإلقتصاد المعرفي 

 13666 اإلقتصاد المعرفي 

 14480 اإلقتصاد المعرفي 

 4973 اإلقتصاد المعرفي : اإلطار النظري

الثروة المستدامة اإلقتصاد المعرفي :   3538 

 5413 اإلقتصاد المعرفي : مفهوم متكامل

 11747 اإلقتصاد المعرفي والتصدير 

اإلقتصاد المعرفي وإنعكاساته على التنمية البشرية : نظرية وتحليل 
 في دول عربية مختارة

3755 

اإلقتصاد المعرفي ودوره في تعزيز القدرات التنافسية للصادرت 
 الصناعية : تجارب عالمية 

5603 

 3720 اإلقتصاد المقارن 

 5511 اإلقتصاد الموازي 

 13841 اإلقتصاد النقدي 

 14482 اإلقتصاد النقدي 

البنوك  -البنوك التجارية-اإلقتصاد النقدي : المؤسسة النقدية
 المركزية

14304 

 12582 اإلقتصاد النقدي : وقائع ونظريات وسياسات 

 13972 اإلقتصاد النقدي و البنكي



 10234 اإلقتصاد النقدي و المصرفي 

 11038 اإلقتصاد النقدي و المصرفي 

 14857 اإلقتصاد النقدي و المصرفي : بين النظرية والتطبيق 

اإلقتصاد النقدي و المصرفي : دراسة تحليلية للمؤسسات و 
 النظريات 

7914 

 10347 اإلقتصاد النقدي واألسواق المالية 

 14878 اإلقتصاد النقدي والدولي 

 3458 اإلقتصاد النقدي والمصرفي 

 engineering economy 4635 = اإلقتصاد الهندسي

 12989 اإلقتصاد الوحدي : النظرية والتطبيق 

 11131 اإلقتصاد اليوم كيف يعمل 

 3142 اإلقتصاد بين اإلسالم والنظم المعاصرة

التنمية و التخلفاإلقتصاد بين   13875 

اإلقتصاد غي الرسمي وآثاره اإلقتصادية علي البلدان النامية : حالة 
 الجزائر 

14611 

اإلقتصاد غير الرسمي في الجزائر : اآلثار وسبل المواجهة 
1990-2014  

9707 

 4589 اإلقتصاد في ظل التحوالت المعرفية والتكنولوجية 

: الحريري مناخ جديد لإلستثمار  253اإلقتصاد و األعمال : العدد   2715 

: ترياق العراق 254اإلقتصاد و األعمال : العدد   2716 

: عاطف عبيد رجل العبور  256اإلقتصاد و األعمال : العدد 
 اإلقتصادي 

2717 

: اإلصالح السعودي علي   259اإلقتصاد و األعمال : العدد 
 الطريق السريع

2718 

: عولمة اإلقتصاد السوري  260العدد اإلقتصاد و األعمال :   2719 

- : مؤتمر إقتصادي سعودي  261اإلقتصاد و األعمال : العدد 

بناني في بيروت ل  
2720 

: الكابوس 262اإلقتصاد و األعمال : العدد   2721 

: الركود  263اإلقتصاد و األعمال : العدد   2722 

ية ترد علي : البنوك اإلسالم 264اإلقتصاد و األعمال : العدد 
 اإلتهامات األمريكية 

2723 

 9937 اإلقتصاد و التنمية : العدد األول : مجلة علمية دورية محكمة 

 9939 اإلقتصاد و التنمية : العدد الثالث : مجلة علمية دورية محكمة 

 9938 اإلقتصاد و التنمية : العدد الثاني : مجلة علمية دورية محكمة 

العدد الرابع : مجلة علمية دورية محكمة اإلقتصاد و التنمية :   9940 

: مجلة علمية دورية  2016اإلقتصاد و التنمية:العدد السادس جوان
 محكمة 

9943 

 14338 اإلقتصاد والتنمية

اإلقتصاد والقانون : دروس وملخصات وأسئلة تقييمية لفائدة: 
ن المهنيطلبة التكوي -الطلبة الجامعيية  -تالميذ السنة الثالثة ثانوي   

15112 

اإلقتصاد والمجتمع : اإلقتصاد واألنظمة اإلجتماعية والقوى 
 المخلفات: السيادة

3281 

الهبة  -التبادل -اإلقتصاد والمجتمع : اإلكراه  7687 



 2903 اإلقتصاد والمجتمع : دراسة في علم اإلجتماع اإلقتصادي

اإلجتماع اإلقتصادياإلقتصاد والمجتمع والتنمية : دراسة في علم   4114 

 5270 اإلقتصاد وسياسة األردن الخارجية

 5620 اإلقتصادات العربية وتناقضات السوق و التنمية

 2915 اإلقتصاديات الدولية 

 2916 اإلقتصاديات الدولية 

 15813 اإلقتصاديات النامية : أزمات وحلول

 12552 اإلقتصد السياسي : المبادئ اإلقتصادية 

اإلكتتاب : دليل رجال األعمال حول كيفية طرح شركاتهم الخاصة 
 لإلكتتاب العام 

2993 

اإللتزام بمتطلبات المحاسبة عن المسؤولية اإلجتماعية كآلية  
 لتطبيق حوكمة المؤسسات : دراسة ميدانية

13562 

 8284 اإللتزام وإستراتيجية إتخاد القرارات اإلدارية 

الضريبية للمؤسسة االقتصاديةااللتزامات   10212 

 3831 اإللزام في التصرفات المالية في الفقه اإلسالمي

 2666 األلعاب والمباريات التدريبية لتطوير مهنة التدريب

 12908 اآلليات اإلقتصادية للمحافظة على البيئة

اآلليات الحديثة لتمويل البنوك للقطاع الفالحي في الجزائر : دراسة 
 حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة المدية 

9155 

اآلليات الحديثة للتمويل البنكي : دراسة مقارنة بين البنوك 
حالتي بنك الفالحة -اإلسالمية والبنوك التجارية في الجزائر 

 والتنمية الريفية وبنك السالم

12234 

لي  اآلليات الحديثة لمصادر التمويل وأثرها على األداء الما
 للمؤسسة اإلقتصادية : دراسة ميدانية

7636 

اآلليات المعتمدة من طرف البنوك التجارية للتقليل من خطر عدم  
 CPA السداد : دراسة حالة وكالة القرض الشعبي الجزائري

 بالمدية
14719 

اإلمام الشاعر المادح سيدي الحاج محمد بن يلس : الرسائل 
 والموافق الصوفية 

7052 

اإلمام المغيلي : الجزء األول : عصره وحياته: دراسة تاريخية ،  
 تحليلية وتوثيقية

5972 

اإلمام المغيلي : الجزء الثاني : عصره وحياته: دراسة تاريخية ،  
 تحليلية وتوثيقية

5973 

 5285 اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي : فقه السياسة والحوار الديني

و دورها في إنعاش اإلقتصاد في الجزائر اإلمتيازات الجبائية   9948 

اإلمتيازات الجبائية لتحفيز اإلستثمار الخاص في الجزائر : حالة  
 والية المدية

8859 

 5545 األمراض و اإلضطربات النفسية 

اإلمكانيات المتاحة لرفع كفاءات أداء البنوك الجزائرية في ظل  
الراهنة التحوالت اإلقتصادية والمصرفية   

10072 

تثمين عقاري -تقييم عقاري  -األمالك العقارية : إدارة األمالك   3631 

 5136 األمن اإلقتصادي : من منظور إسالمي

 2746 األمن اإلقتصادي في الشريعة اإلسالمية : دراسة تأصيلية 



وآليات تحقيقه : دراسة مقارنة بالفكر  -األمن اإلقتصادي: معوقاته 
 اإلسالمي

14244 

 13671 األمن السياحي

 4877 األمن السياحي : المفهوم والتطبيق

 2735 األمن الصناعي 

 12278 األمن الصناعي 

 11704 األمن الغذائي العربي : ثنائية الغذاء والنفط

 5621 األمن الغذائي العربي : مقاربات إلى صناعة الجوع 

المستدامةاألمن الغذائي والتنمية   6322 

 9042 األمن المائي العربي : الواقع والتحديات

 13541 األمن الوطني وإدارة األزمات

 3154 األمن و حرب المعلومات 

 11033 األموال العامة

 12453 اإلنابة القضائية في نطاق العالقات الخاصة الدولية 

 4743 اإلنتاج وإدارة العمليات : منهج كمي وتحليلي 

وأثرها في إقتصاديات الدول   OMC إلى GATT اإلنتقال من
 النامية

13240 

اإلنتقال من المخطط المحاسبي الوطني إلى المخطط المحاسبي 
 المالي الجديد

14246 

اإلنتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام المحاسبي 
 المالي الجديد واقعة و تحديات

14610 

المخطط الوطني المحاسبي إلى النظام المحاسبي  اإلنتقال من 
 المالي : دراسة حالة لمؤسسة بوفال

9375 

اإلنتقال من النتيجة المحاسبة غلى النتيجة الجبائية : دراسة مجمع 
 صيدال لفرع المضادات الحيوية بالمدية

12742 

 2526 اإلنتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية

النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية : دراسة حالة   اإلنتقال من
 المؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بالمدية

10473 

اإلنحراف اإلقتصادي: العولمة والهيمنة واإلستبداد السياسي : 
 ملفات للمراجعة

7938 

اإلندماج المصرفي : المنهج المتكامل إلكتساب البنوك والمصارف 
الحجم إقتصاديات   

3650 

اإلندماج المصرفي : النشاة و التطور والدوافع والمبررات واألثار 
 مع نظرة على تجارب اإلندماج عالميا وعربيا ومصريا 

3316 

 10711 اإلندماج المصرفي : دراسة مقارنة

اإلندماج المصرفي في العالم وآثاره المحتملة على اإلقتصاد  
 الجزائري في ظل العولمة 

15691 

ندماج المصرفي كآلية لتحسين األداء و التقليل من المخاطر اإل
 المصرفية 

14953 

 6439 اإلندماج المصرفي للبنوك التجار ية في ظل تحديات العولمة

 9156 االندماج المصرفي للبنوك التجارية و تحديات العولمة المالية

موقع  اإلندماج المصرفي وأثرها على القدرة التنافسية للبنوك و 
 الجزائر 

11190 



 11691 اإلندماج المصرفي وخصخصة البنوك : تحليل مقارن 

اإلندماج في اإلقتصاد العالمي وإنعكاساته على القطاع الخاص في  
 الجزائر 

15353 

 4901 اإلندماج و التحالفات اإلستراتيجية بين الشركات في الدول العربية

 4552 اإلنسان بين المادة و الروح

الترويجية السياحية األنشطة  2936 

األنشطة التسويقية لخدمات المعلومات اإللكترونية بمكتبة 
 اإلسكندرية : دراسة تحليلية تقويمية

14388 

األنظمة اإلقتصادية ودورها في جذب اإلستثمار : اإلستثمار 
تحديات اإلقتصاد   -التمويل الدولي  -وعالقته بالسياسة المالية 

تكنولوجيا المعلومات -الجديد العالمي   --- 

3540 

 13182 األنظمة الجمركية اإلقتصادية و دورها في ترقية التجارة الخارجية

 7742 األنظمة الخبيرة و دورها في دعم إتخاذ القرار بالمنظمة

  -البنوك التجارية -األنظمة المحاسبية المتخصصة : الفروع

الوحدات الحكومية -شركات التأمين  
6090 

 9769 اإلنفاق العام و مدى مساهمته في التنمية اإلقتصادية بالجزائر

-2000اإلنفاق العام وأثره علي النمو اإلقتصادي في الجزائر

0102  
13045 

اإلنفاق العام ودوره في تفعيل التنمية المحلية : دراسة حالة البرامج 
 البلدية للتنمية بوالية المدية

7242 

العمومي وأثره علي النمو في الجزائر اإلنفاق   8583 

اإلنفتاح اإلقتصادي في الجزائر وانعكاساته على السياسات المالية 
2015-1990والنقدية : دراسة تحليلة قياسية خالل الفترة   

6803 

 10425 اإلنفتاح اإلقتصادي وأثاره اإلجتماعية على األسرة

التنافسية المستدامة األنماط القيادية : الطريق لبناء الميزة   12507 

 4865 اإلهتمام بإتقان العمل في اإلقتصاد اإلسالمي

: مجلة أسبوعية  1759-1743األهرام اإلقتصادي : العدد
 إقتصادية 

3257 

: مجلة أسبوعية  1775-1760األهرام اإلقتصادي : العدد
 إقتصادية 

7067 

الوضعى و الفقه  األهلية التجارية : دراسة مقارنة بين القانون 
 اإلسالمى

3992 

 4235 األهمية اإلستراتيجية للنفط العربي

 10818 األهمية النسبية للعوامل المؤثرة علي التهريب الجبائي

 2532 األهمية النسبية للعوامل المؤثرة علي الثقة في القوائم المالية 

 10638 األوبيك : ماضيها، حاضرها وآفاق تطورها 

الشيك  -السند ألمر  -التجارية : الكمبيالة األوراق   4261 

 11424 األوراق التجارية : وسائل الدفع اإللكترونية الحديثة

 3567 األوراق التجارية اإللكترونية : دراسة تحليلية مقارنة

 17األوراق التجارية و اإلفالس : وفقا األحكام قانون التجارة رقم 

1999لسنة   
11423 

ارية والعمليات المصرفية األوراق التج  15314 

 15986 األوراق التجارية والعمليات المصرفية 



األوراق المالية األسالمية وحجيتها في اإلثبات : دراسة تأصيلية 
 تحليلية مقارنة ومعمقة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

5048 

المالية : الجزء األوراق المالية المتداولة في البورصات و األسواق 
 الثاني

8038 

 4701 األوراق المالية في ميزان الشريعة اإلسالمية : دراسة فقهية مقارنة

 15734 األوراق المالية وأسواق المال 

أسواق صرف -األوراق المالية وسوق المال العالمي : (البورصات
الحوكمة)-التحليل المالي-العمالت   

16138 

لخارجية و آثاره على اإلقتصاد  األورو كوحدة التعامالت ا
 الجزائري 

14724 

 11772 األوضاع اإلقتصادية والسياسية

 13480 األوقاف و أثرها على التنمية اإلقتصادية

 6726 اإلئتمان في البنوك التجارية : المخاطر وأساليب تسييرها 

 12853 األئتمان والمداينات في البنوك اإلسالمية

التمويلي الحقيقي للمعدات اإلنتاجيةاإليجار   2635 

 6818 اإليجار المالي و دوره في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 10790 اإليرادات العامة للدولة ودورها في اإلقتصاد الوطني 

 6213 االيرادات العامة و النفقات العامة و دورها في االقتصاد الوطني 

دورها في تمويل ميزانية الدولة اإليرادات العامة و   10388 

 14078 الباهر في الجبر 

البترو دوالر واإلستثمار األجنبي : دراسة تحليلية تداعيات أسعار 
 البترول على أسواق رأس المال والتمويل الدولي

10307 

 3870 البترول : ذروة اإلنتاج وتداعيات اإلنحدار

 10268 البحث العلمي : أساليبه وتقنياته

 2926 البحث العلمي : أسس وتحليل وتطبيقات 

 3773 البحث العلمي : أسسه ومناهجه

 3130 البحث العلمي : إعداد مشروع البحث وكتابة التقرير النهائي 

 12121 البحث العلمي : البحث النوعي والبحث الكمي 

 13592 البحث العلمي : الكمي والنوعي 

النظرية والتطبيق البحث العلمي : بين   4843 

المفاهيم اإلحصائية  -مناهجه - خطواته -البحث العلمي : تعريفه  5236 

 13685 البحث العلمي : تقنياته ومناهجه 

 10641 البحث العلمي : خطوات و مهارات

 3291 البحث العلمي : في العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

تطبيقات البحث العلمي : مفاهيم، أساليب ،   5993 

 15483 البحث العلمي : مناهجه و طرائقه عرض و تطبيق 

البحث العلمي : و استخدام مصادر المعلومات التقليدية و  
 اإللكترونية

11521 

: التصميم والتنفيذ التجريبي  2البحث العلمي   2740 

 12957 البحث العلمي اإلجتماعي بين النظرية واإلمبريقية 

العلمي بين النظرية والتطبيق البحث   4985 

 5652 البحث العلمي في إدارة األعمال : باستخدام تقنيات الحاسوب 



 12004 البحث العلمي في الوطن العربي : إشكاليات وآليات للمواجهة

 13594 البحث العلمي وإستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية

 4073 البحث العلمي وكتابته

بحث العلمي ومصادر المعلومات اإللكترونيةال  9583 

 14325 البحث العلمي ومصادره : في الدراسات العربية واإلسالمية 

 13796 البحث العلمي ومناهجه : في العوم اإلجتماعية والسلوكية

أساليبه اإلحصائية : دليل في   -أقسامه  -البحث العلمي: مناهجه 
الماجستير والدكتوراهإعداد رسائل   

13831 

السنة الثانية و العشرون ، العدد األول،  :البحوث اإلدارية 
: مجلة دورية، سنوية ، علمية ، محكمة 2004يناير،  

3075 

 4435 البحوث اإللكترونية للعمليات اإلدارية

البحوث العلمية ومشروعات التخرج والرسائل الجامعية : دليل  
 عملي

12633 

ي أعمال تجارة التجزئة المربحة وتشغيلها البدء ف  9535 

 14933 البرازيل : القوة الصاعدة في أمريكا الالتينية

البرامج التكوينية ودورها في تعزيز عملية التطوير اإلداري :  
 دراسة حالة بلدية عزيز

10549 

 14155 البرمجة الخطية : التوزيع األمثل للموارد المحددة 

التأهيلي إلعداد أصحاب المشروعات الصغيرةالبرنامج   4393 

 11191 البرنامج الوطني للتنمية الفالحية إستراتيجية و آلياته

 9348 البروتوكول وخدمة الزبائن

 15494 البصريات الهندسية

البضاعة الراكدة في الشركات التجارية : أسبابها وطرق التخلص 
 منها 

6336 

الفقه و القانونالبطاقات البنكية بين   9364 

كتقنية معلوماتية إلكترونية نقدية و   CIBالبطاقة الما بين بنكية 
راسة حالة إستعمالها كوسيلة للدفع الحديث في البنوك الجزائرية : د

 CPA القرض الشعبي الجزائري

7065 

واستعماالتها كوسيلة للدفع الحديث في   CIB البطاقة ما بين بنكية
: دراسة حالة البنك الخارجي الجزائريالبنوك التجارية   bea 

 لوكالة المدية 
10836 

 10484 البطاقةالبنكية : دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري 

البطالة : األسباب و اآلثار و تقييم السياسات الحالية و آليات العالج 
المقترحة في ضوء المستجدات : دراسة حالة المملكة العربية 
 السعودية

9094 

لبطالة : مشكلة سياسية إقتصادية ا  15820 

 3956 البطالة في الوطن العربي : المشكلة ... والحل 

 3730 البطالة و التضخم 

 3110 البطالة وآثارها اإلجتماعية واإلقتصادية : أسس المواجهة

البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي لإلقتصاد : 
الجزائر من خالل حالة   

12209 

البطالة والنمو اإلقتصادي في الجزائر : دراسة قياسية خالل الفترة 
1970-2014  

15334 



 15094 البعد األخالقي لممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر 

 6713 البعد األخالقي واإلجتماعي للتسويق 

2003-1989البعد اإلقتصادي للتنمية السياسية في األردن   3937 

 6712 البعد البيئي للتسويق 

 7607 البعد البيئي للمسؤولين اإلجتماعيين للشركات

 11524 البعد الثالث إلدارة القرن الحادي و العشرون

 5432 البلديات والمحليات في ظل األدوار الجديد للحكومة 

 5043 البناء الموازي : نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة

دوره في إقتصاديات الدول -مؤسساته-سياساتهالبنك الدولي :   2932 

البنك الدولي وصراع اإلرادات : دراسة تحليلية لظاهرة  
 البيروقراطية الدولية 

11600 

 14697 البنك المركزي كأداة للرقابة 

 11055 البنك المركزي و السياسات النقدية

 14712 البنك المركزي والسياسة النقدية

ه في مراقبة اإلئتمان المصرفيالبنك المركزي ودور  14117 

 15801 البنك المركزي وعالقته بالبنوك التجارية و اإلسالمية 

 4281 البنود التحكيمية في العقود التي تكون اإلدارة طرفا فيها

 5854 البنوك الشاملة و دورها في تحفيز اإلستثمار 

 3160 البنوك : مدخل محا سبي و إداري

اإلسالميةالبنوك   3657 

 5019 البنوك اإلسالمية

 9127 البنوك اإلسالمية

 4684 البنوك اإلسالمية : أحكامها و مبادئها و تطبيقاتها المصرفية

البنوك اإلسالمية : أساس التنمية اإلقتصادية و الخالص من  
 المعامالت الربوية 

10706 

الكويت ودول البنوك اإلسالمية : دراسة مقارنة للنظم في دولة  
 أخرى 

14451 

 8996 البنوك اإلسالمية الدولية و عقودها

 5411 البنوك اإلسالمية النشأة، التمويل، التطوير

البنوك اإلسالمية بين اإلحتياجات اإلقتصادية اإلسالمية والعالم 
 المتطور

9053 

 12585 البنوك اإلسالمية في مواجهة األزمات المالية

اإلسالمية كممول للمشاريع اإلستثمارية ودورها في التنمية البنوك 
 اإلقتصادية : حالة بنك البركة الجزائر ي وكالة رويبة

10713 

 9279 البنوك اإلسالمية نحو إقتصاد إسالمي

 7228 البنوك اإلسالمية و أساليب التمويل فيها و تجاربها 

 14509 البنوك اإلسالمية و تمويل المشاريع الفالحية

البنوك اإلسالمية و دورها في التمويل : دراسة حالة تطبيقية بنك  
 البركة الجزائري وكالة البليدة 

13080 

 12039 البنوك اإلسالمية و دورها في التنمية اإلقتصادية

 11983 البنوك اإلسالمية و دورها في معالجة البطالة 

 15354 البنوك االسالمية و عالقتها بالبنك المركزي



 6957 البنوك اإلسالمية و عالقتها بالبنك المركزي

 12501 البنوك االسالمية و عالقتها بالتنمية االقتصادية 

 11342 البنوك اإلسالمية والمنهج التمويلي

البنوك اإلسالمية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة : دراسة  
2017-2009حالة البنك اإلسالمي األردني   

8981 

نوك اإللكترونية الب  3407 

 E-Banking 6244 = البنوك اإللكترونية : الواقع و اآلفاق

مقارنة بين البنوك   -البنوك اإللكترونية : مزايا البنوك اإللكترونية
 ....اإللكترونية

16137 

 10012 البنوك اإللكترونية كآلية لتطوير التجارة اإللكترونية

أساليبها في إستثمار األموالالبنوك التجارية و   4779 

 6692 البنوك التجارية و أساليبها في إستثمار أموال العمالء 

 12226 البنوك التجارية و أساليبهافي إستثمار أموال العمالء 

 14407 البنوك التجارية و إستثمارها في أموال العمالء 

مقارنة الجانب البنوك التجارية و البنوك اإلسالمية : دراسة 
 التمويلي حالة بنك البركة الجزائري و البنك الخارجي الجزائري 

7734 

 11198 البنوك التجارية و تسيير المخاطر البنكية

 9889 البنوك التجارية و دورها في التنمية االقتصادية 

البنوك التجارية و دورها في تمويل قطاع الفالحة عن طريق  
الحة و التنمية الريفية قروض اإلستغالل : بنك الف  

13208 

 3015 البنوك التجارية وأساليبها في إستثمار أموال العمالء 

البنوك التجارية واستخدام أنظمة الدفع و السداد و الكالسيكية  
ية لوالية ودوافع التغيير : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريف

 المدية 
10116 

والتسويق المصرفيالبنوك التجارية   8127 

 13527 البنوك الربوية وآاثارها على اإلقتصاد و المجتمع

 11672 البنوك الشاملة : عملياتها وإدارتها

 7372 البنوك الشاملة و البنوك التجارية وظاءف و آليات 

 6205 البنوك الشاملة و دورها في تحفيز اإلستثمار 

الجهاز المصرفي المصري :  البنوك الشاملة وتطوير دور 
 الصيرفة الشاملة عالميا و محليا

11112 

 13099 البنوك الشاملة ودورها في في تحفيز اإلستثمار 

 15305 البنوك المركزية و التوزان اإلقتصادي 

 16110 البنوك المركزية و دورها في إقتصاديات الدول 

 3793 البنوك المركزية والسياسات النقدية

 7026 البنوك و اإلستراتيجية التسويقية

البنوك و المصارف و منظمات األعمال : معايير حوكمة  
 المؤسسات المالية

8514 

 6654 البنوك و تطويرها في ظل اإلتجاهات الحديثة

 15543 البنوك و تمويل المشاريع االستثمارية

 8526 البنوك و مخاطر األسواق المالية العالمية

 7400 البنوك والسياسات النقدية مع اإلشارة إلى البنوك اإلسالمية 



 13309 البنوك وتبييض األموال : دراسة حالة الجزائر 

 16084 البنوك ودورها في انعاش وحماية اإلقتصاد 

 5370 البنوك وعمليات غسيل األموال

البنوك ومحافظ اإلستثمار : مدخل دعم إتخاذ القرار = أنواع 
قياس تكلفة األموال-اإلئتمان والودائع المصرفية  -البنوك .... 

9271 

البنية اإلقتصادية في األقطار العربية وأخالقيات المجتمع : الحلقة 
 النقاشية التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد

8330 

 4406 البورصات

صناديق اإلستثمار  -سندات  -البورصات : أسهم   8927 

 8905 البورصات : أسهم ــ سندات ــ و ثائق إ ستثمار ـــ خيارات

 14299 البورصات : أسواق رأس المال وأدواتها

 3042 البورصات العربية بين التطوير والتحديات المستقبلية

 7900 البورصات المالية وتكوين محافظ اإلستثمار

قضايا نقدية ومالية:  1البورصات و األ سواق المالية العالميةج  15077 

البورصات و األسواق المالية : دور المنظمات و التكتالت الدولية 
 و األهلية

4143 

 8920 البورصات و المؤسسات المالية

 5586 البورصات و الهندسة المالية 

 4545 البورصات و سوق األوراق المالية فى ميزان الفقه اإلسالمى 

 6995 البورصة 

مليات البورصة ــ تنازع القوانين ــ اخصاص  البورصة : ع
 المحاكم

15980 

ومدى تأثر التداول بعا  -مستقبلها   -تاريخها  -البورصة : ماهيتها 
 خالل ثورات الدول العربية 

15446 

البورصة كمصدر تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :  
 دراسة تجارب أجنبية

6225 

 13618 البورصة و آليات العمل فيها

 15811 البورصة و دورها في االقتصاد الوطني

 12671 البورصة و عالقتها بالبنوك في ظل العولمة 

 6727 البورصة واألسواق المالية : دراسة تحليلية

 10707 البورصة والثراء 

 7468 البورصة ودورها في التنمية اإلقتصادية 

الناميةالبورصة ودورها في تفعيل إقتصاديات الدول   9682 

 12007 البيروقراطية في اإلدارة المحلية 

 4362 البيروقراطية ودورها في بناء المؤسسات اإلدارية

 4491 البيع الشخصي والتسويق المباشر

 15379 البيع الشخصي وخدمة العمالء في المؤسسة اإلقتصادية 

 6249 البيع باإليجارودوره في التقليل من أزمة السكن 

البيع بالتقسيط كصورة من صور البيوع التجارية الخاص .ماهيته 
ضماناته : دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي -  

3993 

 15783 البيع بالوساطة : بناء العائدات على الشبكة

 4392 البيع والشراء عبر األنترنت 



 13505 البيوع التجارية

 4666 البيئة اإلستثمارية

بيئة اإلستثمارية ودورها في تحفيز اإلستثمار األجنبي المباشر  ال
 والنمو اإلقتصادي

3191 

 9765 البيئة التسويقية و تأثيرها على إستراتجية المؤسسة

البيئة التسويقية و تأثيرها على إستراتيجية المؤسسة : دراسة حالة  
 إتصاالت الجزائر بالمدية

6751 

المستدامة : أسس و قيمالبيئة و التنمية   4057 

 9244 البيئة واإلقتصاد واإلتفاقيات الدولية

 16181 البيئة والتشريعات البيئية 

 3959 البيئة ومحاور تدهورها وآثارها على صحة اإلنسان 

 6279 التأثير الجبائي على إختيار مصادر تمويل المؤسسة 

المؤسسة االقتصادية : التاثير الجبائي على اختيار مصادر تمويل 
المدية)-دراسة حالة صيدال ( فرع انتييوتيكال  

7221 

التأثير الضريبي على مصادر تمويل للمؤسسة اإلقتصادية : دراسة 
 حالة مجمع صيدال 

4716 

الوقاية و إزالة   : NORMالتأثيرات البيئية للمواد المشعة طبيعيا
 التلوث

5211 

ات التاجر واألعمال التجارية والشرك  2523 

 5146 التأجير التمويلي : دراسة مقارنة

 4547 التأجير التمويلي : مستقبل صناعة التمويل

 3514 التأجير التمويلي وتطبيقات مختارة

-اإلقتصادية -المحاسبية -التأجير التمويلي ومداخله : المالية 

التطبيقية  -لتشريعية ا  
11810 

 Leasing 13892 : التأجير: فن وإدارة

 10647 التأمين : المبادئ واألسس والنظريات 

 6096 التأمين : دراسة تطبيقية

 13228 التأمين : مبادئه, أنواعه

التأمين اإلجتماعي ودوره في تحقيق التنمية اإلقتصادية : دراسة  
2012-2001حالة الجزائر   

7799 

التصور للتأمين التعاوني  التأمين اإلسالمي : دراسة شرعية تبين 
 وممارسة العملية في شركات التأمين اإلسالمية 

15084 

 12714 التأمين اإلسالمي والتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية

التأمين البحري وذاتية نظامه القانوني : دراسة مقارنة بين القانون 
 الجزائري والقانون الفرنسي و اإلنجليزي 

6905 

التأمين التكافلي : دراسة تطبيقية مقارنة بين   التأمين التجاري و
للتأمين -ترست- للتأمين و شركة  -سالمة-شركة   

6791 

التأمين التجاري واإلجتماعي : الجوانب النظرية واألسس  
 الرياضية 

5705 

التأمين التكافلي : التطبيق العملي لإلقتصاد اإلسالمي التحديات 
 والمواجهة

12613 

اإلسالمي كبديل للتأمين التجاريالتأمين التكافلي   7159 

 11302 التأمين التكافلي في الجزائر : واقع وآفاق



التأمين التكافلي كنظام بديل للنظام التقليدي في الجزائر : دراسة  
 حالة شركة إسالمية وكالة المدية 

10821 

 AGRICULTURAL INSURANCE 4186 = التأمين الزراعي

 hypotheque 10792 : التأمين العقاري

 9877 التأمين بين المنفعة و التكلفة

التأمين بين النظام التقليدي والتكافلي : دراسة مقارنة بين التأمين 
 SALAMA والتأمين التكافلي شركة SAA التجاري في شركة

6158 

التأمين ضد حوادث السيارات وإجراءات التعويض : دراسة حالة  
 تابالط  SAA وكالة

13502 

التأمين عبر البنوك و دوره في تطوير الخدمات التأمينية : دراسة  
 حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة المدية 

13249 

 5356 التأمين على الحياة و الضمان اإلجتماعي

التأمين على القروض كآلية للحد من مخاطر عدم السداد : دراسة  
 CPA حالة البنك الوطني الجزائري

14511 

 7794 التأمين على الودائع و حماية المودعين 

 10924 التأمين في التطبيق والقانون والقضاء

 11184 الـتأمين في الجزائر

 15538 التأمين في مواجهة الخطر 

 13010 التأمين من الخطر : دراسة مقارنة

 10925 التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق 

منظور الشريعة اإلسالميةالتأمين من   7738 

 5355 التأمين و إدارة الخطر : تطبيقات على التأمينات العامة

التأمين و الضمان اإلجتماعي : اإلستثمار و البيئة المستدامة : 
 دراسة في دور الزكاة في تنمية المجتمع 

12880 

 6879 التأمين وأثره على النشاط اإلقتصادي في الجزائر 

 8054 التأمين وإدارة الخطر 

 12269 التأمين وإدارة الخطر : النظرية والتطبيق 

 3898 التأمين وإدارة المخاطر : بين النظرية والتطبيق 

 12027 التأمين ورياضياته 

-حق اإلختصاص-التأمينات العينية والشخصية : الرهن الرسمي

لعقاريقانون التمويل ا-الكفالة-حقوق اإلمتياز-لرهن الحيازيا  
7779 

 7883 التأهيل لشغل مناصب إدارية أعلي

 10489 التبادل التجاري : األسس:العولمة والتجارة اإللكترونية

التبادل التجاري اإلسالمي : المقومات والتنمية في ظل التحديات 
 العالمية المعاصرة

10704 

التثبيتات والنظام المحاسبي المالي : دراسة حالة مطاحن قصر  
 البخاري 

12955 

 3121 التجارة اإللكترونية 

 4444 التجارة اإللكترونية 

 4655 التجارة اإللكترونية 

 4793 التجارة اإللكترونية 

 5395 التجارة اإللكترونية 

 6223 التجارة اإللكترونية 



 9108 التجارة اإللكترونية 

 11237 التجارة اإللكترونية 

 13347 التجارة اإللكترونية 

 13683 التجارة اإللكترونية 

 13714 التجارة اإللكترونية 

 14460 التجارة اإللكترونية 

 15597 التجارة اإللكترونية 

 15966 التجارة اإللكترونية 

 16104 التجارة اإللكترونية 

 e-commerce 13935 : التجارة اإللكترونية

القادمة التجارة اإللكترونية : المستقبل الواعد لألجيال   4513 

-E = التجارة اإللكترونية : دراسة تكنولوجية و تطبيقية

COMMERCE 
14369 

 6054 التجارة اإللكترونية : مفاهيم و إستراتيجيات التطبيق في المؤسسة

 14427 التجارة اإللكترونية العربية بين التحديات و فرص العمل

والمأمول التجارة اإللكترونية بين الواقع   13108 

 10328 التجارة اإللكترونية في التسويق اإللكتروني 

 7516 التجارة اإللكترونية في الجزائر واقع و آفاق 

 15131 التجارة اإللكترونية في الدول العربية : الواقع و التحديات

 3549 التجارة اإللكترونية في القانون

العربي النوذجي لمكافحة جرائم التجارة اإللكترونية في القانون 
 الكمبيوتر و األنترنت 

8400 

 5400 التجارة اإللكترونية في الوطن العربي

 4269 التجارة اإللكترونية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد 

 13390 التجارة اإللكترونية في ظل النظام العالمي الجديد 

 13171 التجارة اإللكترونية و أثرها على العمالة 

 3581 التجارة االلكترونية و افاق تطورها في البلدان العربية 

التجارة اإللكترونية و آفاق تطورها في الدول العربية : دراسة  
 مقارنة بين الجزائر و مصر و المغرب 

8345 

 15935 التجارة االلكترونية و افاق تطويرها في الجزائر

القانونية التجارة اإللكترونية و حمايتها   8405 

التجارة اإللكترونية و دورها في تسويق السلع و الخدمات و  
 األعمال المصرفية 

13937 

 التجارة اإللكترونية و شبكات التواصل اإلجتماعي : منظور إداري 
= Electronic Commerce and Social Networks 

3706 

 12649 التجارة اإللكترونية و مهارات التسويق العلمي 

 16134 التجارة اإللكترونية وأبعادها القانونية الدولية

 2634 التجارة اإللكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي

التجارة اإللكترونية وإشكالية تسليم المنتجات عبر شبكة اإلتصاالت 
والقانون  الدولية : اإلنترنت : (دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي

 الوضعي)
4162 

 8832 التجارة اإللكترونية وآفاق تطورها في الوطن العربي



التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية : من منظور تقني  
 وتجاري وإداري 

4568 

 15195 التجارة اإللكترونية والتسويق اإللكتروني 

 10894 التجارة اإللكترونية والعولمة 

 11702 التجارة اإللكترونية والعولمة 

 13597 التجارة اإللكترونية وتطبيقاتها 

التجارة اإللكترونية ومكافحة الجريمة المعلوماتية : قواعد اإلثبات 
 المدنى والتجارى 

14867 

 14201 التجارة البحرية 

 3899 التجارة الخارجية 

 4017 التجارة الخارجية 

 4381 التجارة الخارجية 

 4786 التجارة الخارجية 

الخارجية للدول النامية في ظل العولمة : دراسة حالة  التجارة 
 الجزائر 

12253 

التجارة الخارجية : المفاهيم ـــ التجارب ــ التحديات ــ األبعاد 
 التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونية 

8686 

 Foreign Trade = التجارة الخارجية بمنظور علمي متقدم

Advanced Science Perspective 
5337 

 8291 التجارة الخارجية بين التنظير و التنظيم : الكتاب الثاني 

 10323 التجارة الخارجية في الجزائر 

- 1382ه / 922-784التجارة الداخلية في دولة الممالك الثانية (

م)5161  
9187 

 3122 التجارة الدولية 

الدولية التجارة   3384 

 11489 التجارة الدولية 

 12809 التجارة الدولية 

 15175 التجارة الدولية 

 4385 التجارة الدولية : األسس والتطبيقات

 4081 التجارة الدولية : النظرية وتطبيقاتها 

 10773 التجارة الدولية : في ضوء الفقه اإلسالمي وإتفاقيات الجات 

نظريات و سياساتالتجارة الدولية :   12805 

التجارة الدولية ــالتجارة الخارجية ــالصادرات والوردات ــ  
 التعرفة الجمركية ــــ السوق العربية المشتركة و ظاهرة العولمة 

4695 

 12717 التجارة الدولية في ضوء منظمة التجارة العالمية

 9510 التجارة الدولية في عصر العولمة 

تأثيرها على التنمية المستدامة في البلدان النامية : التجارة الدولية و 
 حالة الجزائر 

11278 

 16170 التجارة الدولية والتكتالت اإلقتصادية

التجارة الدولية والصيرفة اإللكترونية: الموسوعة اإلقتصادية  
 الدولية : النظريات والسياسات 

4148 

التجارة العالميةومنظمة  94التجارة العالمية بين جات   11827 

94التجارة العالمية و جات   11811 



التجارة بالتعلم في الوطن العربي : اإلشكاليات والمخاطر والرؤية 
 المستقبلية 

10067 

 8417 التجارة عبر اإلنترنت 

 8401 التجارة عبر األنترنت 

  -وسائل حمايتها  -إثباتها  -التجارة عبر الحاسوب : ماهيتها  

القانون الواجب التطبيق عليها في كل من األردن ومصر وإمارة 
 دبي دراسة مقارنة 

5186 

 10342 التجارة في ظل العولمة ودراسة حالة الجزائر 

التجارة واإلستثمار و التنمية في الشرق األوسط و شمال أفريقيا  
 التفاعل مع العالم 

3254 

 11756 التجارة واألعمال اإللكترونية 

واألعمال اإللكترونية المتكاملة في مجتمع المعرفة التجارة  5573 

 2587 التجارة والتحكيم الدولي 

 9194 التجارة والتسويق اإللكتروني 

 4079 التجارة والتنمية 

التجربة التنموية في كوريا الجنوبية : دراسة تحليلية ألسباب النمو 
 اإلقتصادي ومراحل وعوامل التطور

14442 

1980-1962التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط :   2605 

 3041 التجربة الماليزية... : مهاتير محمد...والصحوة اإلقتصادية 

التجربة اليابانية في اإلدارة و التنظيم : الدعائم األساسية و مقومات 
 النجاح

2801 

و مقومات  التجربة اليابانية في اإلدارة و التنظيم : الدعائم األساسية
 النجاح

2867 

 6660 التجفيز الجبائي و دوره في تشجيع و ترقية اإلستثمارات 

 10524 التجمع المحسبي : دراسة حلة مجمع صيدال

 7251 التحالفات اإلستراتجية كمنطق لنمو المؤسسات 

 9574 التحالفات اإلستراتيجية في منظمات األعمال

المنافسة إلى التعاون : خيارات القرن  التحالفات اإلستراتيجية من 
 الحادي والعشرون 

5589 

 7824 التحدث علي المأل و العرض الجيد

 8957 التحديات البيئية في القرن الحادي والعشرين

التحديات التنموية في الدول العربية لأللفية الثالثة : دراسة حالة  
2016-2000الجزائر من   

6415 

: األزمة   1تواجه منظمات األعمال المعاصرة ج: التحديات التي 
 المالية العالمية واآلفاق المستقبلية

5119 

: األزمة   2التحديات التي تواجه منظمات األعمال المعاصرة ج: 
 المالية العالمية واآلفاق المستقبلية

5244 

: األزمة   3التحديات التي تواجه منظمات األعمال المعاصرة ج: 
لمية واآلفاق المستقبليةالمالية العا  

4373 

: األزمة   4التحديات التي تواجه منظمات األعمال المعاصرة ج: 
 المالية العالمية واآلفاق المستقبلية

13844 

 8250 التحديات الحديثة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

حالة "  التحديات المعاصرة التي تواجه البنوك اإلسالمية : دراسة 
 "بنك البركة الجزائري

15392 



التحرير المالي علي تدفق اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول  
 العربية : حالة الجزائر 

7427 

التحرير المصرفي في ظل التطورات اإلقتصادية والمالية العالمية 
لمصرفي ،  : العولمة اإلقتصادية والمالية وأثرها على التحرير ا

تحرير الخدمات -الحسابات المصرفية الحديثة-ونيةالبنوك اإللكتر
 المالية ضمن التجارة العالمية

3742 

التحرير المصرفي و متطلبات تطوير و زيادة القدرة التنافسية  
 للبنوك التجارية الجزائرية 

7595 

 10001 التحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية 

تطبيق التحصيل الضريبي بين النظرية و ال  6867 

 12402 التحصيل الضريبي في الجزائر 

التحفيز الذاتي للعامل ودوره في رفع مستوي اإلبداع لدى المؤسسة 
 : دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع المدية 

11263 

 7732 التحفيز الضريبي و اثره على االستثمار المحلي 

حالة  التحفيز و أثره على الرضا الوظيفي في المؤسسة : دراسة 
 مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالمدية

9477 

 15191 التحفيز و أثره على تنمية الموارد البشرية

التحفيز و إنعكاساته على أداء المورد البشري : دراسة حالة المعهد 
 الوطني لتحسين مستوى التجهيز 

11005 

التحفيز ودوره في تحقيق الوالء التنظيمي في المؤسسة اإلقتصادية 
دراسة حالة-شركة الكهرباء والغاز بالمدية   - 

13190 

التحفيز ودوره في تطوير أداء العاملين في المؤسسة : دراسة حالة  
 في جامعة المدية 

15067 

التحفيز ودوره في تفعيل أداء المورد البشري : دراسة حالة  
 مؤسسة إتصاالت الجزائر بالمدية

5929 

األداء الوظيفي في المنظمة التحفيز ودوره في تفعيل   6264 

 13707 التحفيزات الجبائية لترقية اإلستثمار

 13333 التحفيزات الجبائية و أثرها على اإلستثمار في الجزائر 

 14687 التحفيزات الجبائية و أثرها على تشجيع اإلستثمار المحلي 

التحفيزات الجبائية وأثرها في الحد من التهرب والغش الضريبين 
الجزائر  في  

8951 

 7445 التحفيزات الجبائية ودورها في تشجيع اإلستثمار األجنبي المباشر 

 14673 التحفيزات الضريبية و اثارها على تطور االستثمار بالجزائر 

التحفيزات الضريبية و اثرها على استقطاب االستثمار االجنبي  
 المبااشر في الجزائر

9556 

والجمركية كآلية لتنمية الصادرات خارج التحفيزات الضريبية 
2015-1990المحروقات : دراسة حالة اإلقتصاد الجزائري   

6949 

 4169 التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة 

 7395 التحقيق المحاسبي في إطار الرقابة الجبائية

 7717 التحقيق المحاسبي كأداة للرقابة الجبائية 

المؤسسة العمومية كآلية للرشادة في النفقات : التحكم في موازنة 
 دراسة ميدانية حول مؤسسات تربوية بوالية المدية

14947 

 10649 التحكم كوسيلة لتسوية المنازعات في العقود الدولية 



 -التحكيم اإللكتروني : الوسائل اإللكترونية لفض النزاعات

المفاوضات المباشرة  -التحكيم -الوساطة والتوفيق  
2670 

 2539 التحكيم اإللكتروني فى عقود التجارة الدولية 

 3264 التحكيم التجاري البحري : دراسة قانونية مقارنة 

التحكيم التجاري الدولي : دراسة مقارنة ألحكام التحكيم التجاري 
 الدولي 

10176 

 13905 التحليق بمحرك واحد 

 2703 1التحليل 

وتمارين محلولةالتحليل الجزء الثالث : دروس   8833 

 3902 التحليل المالي : تقييم األداء والتنبؤ بالفشل

5التحليل " " 3177 

) : حساب التفاضل1التحليل (  10574 

 3099 التحليل : الجزء الرابع 

1التحليل : دروس وتمارين ج:   7674 

2التحليل : دروس وتمارين ج:   7673 

جامعي التحليل : لطالب السنة األولى   12568 

300: تذكير بالدروس وتمارين محلولة عدد  1التحليل   5955 

300: تذكير بالدروس و تمارين محلولة عدد 1التحليل   5962 

: متسلسالت وتكامالت  3التحليل   6034 

 spss 8244 التحليل اإلحصائي األساسي باستخدام

 SPSS 9467 التحليل اإلحصائي المتقدم للبيانات باستخدام

التحليل  : excel xpالتحليل اإلحصائي بإستخدام إكسيل إكس بي 
الرسم البيانني  -إكسيل إكس بي  -اإلحصائي   

12021 

 Excel xp 12017 التحليل اإلحصائي باستخدام إكسيل إكس بي

 SPSS 13020 التحليل اإلحصائي للبيانات بإستخدام

تنظير والتطبيق  ال spss التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام
 والتفسير 

5049 

 SPSS 2730 التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برمجية

 SPSS 15165 التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج

 Statistical Analysis And : التحليل اإلحصائي واإلحتماالت

Probability 
12430 

الخدمة اإلجتماعيةالتحليل اإلحصائي وتطبيقاته في دراسات   12372 

 3220 التحليل اإلستراتيجي و الميزة التنافسية

الجمعي  -التحليل اإلقتصادي : الوحدي  2552 

 8511 التحليل اإلقتصادي الجزئي

 11930 التحليل اإلقتصادي الجزئي

 14852 التحليل اإلقتصادي الجزئي

والتطبيق التحليل اإلقتصادي الجزئي : النظرية   15317 

تمرينا ومسألة محلولة  75التحليل اإلقتصادي الجزئي : مدعما ب 
تمرينا ومسألة مفترحة للحل  65و  

13153 

 5632 التحليل اإلقتصادي الجزئي : مفاهيم ونظريات وتطبيقات 

تطبيقات -سياسات-التحليل اإلقتصادي الجزئي : نظريات  4507 



ظرية و التطبيق التحليل اإلقتصادي الجزئي بين الن  12376 

 14352 التحليل اإلقتصادي الجزئي بين النظرية و التطبيق 

 3375 التحليل اإلقتصادي الكلي 

 14858 التحليل اإلقتصادي الكلي 

حلول  -تطبيقات رياضية  -التحليل اإلقتصادي الكلي : أساسيات 
 تمارين 

14850 

 11185 التحليل اإلقتصادي الكلي : اإلقتصاد الكلي 

 15240 التحليل اإلقتصادي في الرعاية الصحية

التحليل اإلقتصادي في قطاع الصناعة التحويلية (اإلنتاجية  
 والتغيير التقني) : دراسة قياسية

4517 

 11755 التحليل اإلقتصادي لتغيرات أسعار األسهم : منهج اإلقتصاد الكلي

العقارات المبنية رقم التحليل اإلقتصادي لقانون الضرائب على 
2008لسنة  196  

15405 

التحليل اإلقتصادي للطلب : دراسات في النظرية والنماذج 
 واإلدارة

4516 

التحليل اإلئتماني : ودوره في ترشيد عمليات اإلقتراض و التوسع 
 النقدي في البنوك

12334 

مديرية التحليل اإلئتماني كآلية للتنبؤ بالتعثر المالي : دراسة حالة 
 بالمدية BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية

13172 

 12070 التحليل التنافسي و دوره في إعداد اإلسترتيجية التنافسية 

 8218 التحليل الحقيقي

2التحليل الرياضي : التوابع ذات متغير واحد ج:  11074 

1التحليل الرياضي : التوابع ذات متغيرات حقيقية متعددة ج:   11075 

 16123 التحليل الرياضي : الجزء األول 

التحليل الرياضي : الجزء األول : دروس : تمارين محلولة : 
 تمارين مقترحة للحل 

14473 

 13865 التحليل الرياضي : الجزء الثاني

 8876 التحليل الرياضي : تمارين ومسائل محلولة 

 -عي دروسالتحليل الرياضي: الجزء الثاني : للسنة األولي جام

تمارين مقترحة للحل  -تمارين محلولة  
14458 

 9185 التحليل الفني في قياس أداء األسواق المالية 

 8675 التحليل الفني و األساسي لألوراق المالية

 8693 التحليل الفني و األساسي لألوراق المالية

 8682 التحليل الفني واألساسي لألوراق المالية 

العالقات الخطية 1اإلقتصادي : التحليل الكمي   5174 

 14631 التحليل الكمي في مجال األعمال 

التحليل الكمي والنوعي ألهمية الموارد البشرية في ظل تبني 
المؤسسة للمسؤولية اإلجتماعية : دراسة حالة شركة قطر غاز  

2011-2018  

9267 

 3431 التحليل المالي : اإلطار النظري وتطبيقاته العملية 

التحليل المالي : الجزء الثاني : حلول التمارين بطريقة مبسطة  
 ومعلق عليها 

12217 

 2729 التحليل المالي : شركات وأسواق مالية



التحليل المالي : الغراض تقييم ومراجعة األداء واإلستثمار في  
 البورصة 

13974 

 10691 التحليل المالي : مدخل صناعة القرارات

 IFRS 10970 التحليل المالي الحديث طبقا للمعايير الدولية لإلبالغ المالي

 3801 التحليل المالي باستحدام الحاسوب

 EXCEL 9278التحليل المالي بالستخدام برنامج  

التحليل المالي على ضوء التوازن و المردودية المالية في المؤسسة 
اإلنجازاإلقتصادية : دراسة تطبيقية لدى مؤسسة   ERM بالمدية 

6314 

التحليل المالي في أداء إتخاذ القرار : دراسة حالة انتيبيوتيكال  
 (صيدال) المدية 

13785 

 2573 التحليل المالي في األعمال التجارية

التحليل المالي في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة  
 اتصاالت الجزائر بالمدية

15866 

المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة  التحليل المالي في 
 سونلغاز 

10100 

 13478 التحليل المالي في ظل المعايير المحاسبية الدولية

التحليل المالي كأداة فعالة في ترشيد القرارات المالية في المؤسسة 
- 2015اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز لوالية المدية 

0172  

10186 

المالي كأداة إلتخاذ القرار اإلئتماني : دراسة حالة البنك التحليل 
وكالة البرواقية-الوطني الجزائري  - 

6843 

التحليل المالي كأداة إلتخاذ القرار في المؤسسات اإلقتصادية :  
2016-2014دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية   

10673 

اسة حالة  التحليل المالي كاداة التخاذ القرار في المؤسسة : در 
 نافطال

8612 

- التحليل المالي كآداة لتفعيل دور اإلدارة المالية : دراسة تطبيقية 

رع صيدال أنتيبيوتيكالف - 
7410 

 7466 التحليل المالي للبنوك التجارية

 4691 التحليل المالي للقوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية

والقروض المصرفية: موسوعة اإلئتمان التحليل المالي للمخاطر 
تحليل مخاطر  -المصرفي: الجزء الثاني : تحليل مخاطر الصناعة 

تحليل القوائم المالية -األعمال   ...تحليل التدفق النقدي - 
8424 

التحليل المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : دراسة تطبيقية  
 في مؤسسة سونلغاز بالمدية 

14803 

الي من اجل منح قرض قصير األجل التحليل الم  13102 

-بوفال -التحليل المالي و أثره على التسيير : دراسة حالة مؤسسة 

البرواقيةب  
9759 

إعداد الموازنة  -التحليل المالي و إدارة المخاطر : التخطيط المالي 
المشتقات المالية-النسب المالية -التقديرية   

9197 

التكاليف الحقيقية و دورها في إتخاذ القرار التحليل المالي و   7499 

التحليل المالي و التمويلي في المؤسسات : مؤسسة صيدال فرع 
 انتيبوتيكال

6423 

التحليل المالي و دوره في إتخاذ القرار و تقييم األداء داخل 
 المؤسسة

13609 



 10969 التحليل المالي و دوره في ترشيد القرارات 

و دوره في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة و  التحليل المالي
 إتخاذ القرار : دراسة حالة خاصة بوحدة صيدال بالمدية

14063 

التحليل المالي وإستخداماته في تفعيل دور الوظيفة المالية في  
المدية -المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز  

13569 

دوى المشاريع التحليل المالي واإلقتصادي : في دراسات تقييم وج  4234 

 3995 التحليل المالي وآليات صنع القرار

 7886 التحليل المالي وترشيد قرارات اإلستثمار 

 4423 التحليل المالي وجهة نظر إدارية محاسبية 

 6891 التحليل المالي ودوره في إتخاذ القرار داخل المؤسسة

للمؤسسة التحليل المالي ودوره في تحسين األداء المالي   9905 

التحليل المالي ودوره في تقييم األداء المالي : دراسة حالة المؤسسة 
سطيف-العلمة -الوطنية لصناعة أجهزة القياس و المراقبة   

13266 

 12216 التحليل المالي ويتبع بحلوله : الجزءاألول

 5774 التحليل المدني و أهميته في تقييم نشاط المؤسسة

المركب : دروس و تمارين محلولة التحليل   6606 

التحليل الموضوعي لمصادر المعلومات بالمكتبات ومرافق  
 المعلومات : دراسة في رؤوس الموضوعات وقوائمها 

15319 

 9778 التحليل والتخطيط المالي

 5658 التحليل والتخطيط المالي : إتجاهات معاصرة 

 10958 التحليل والتقييم في اإلدارة الحديثة

 13583 التحوط وإدارة المخاطر في التمويل اإلسالمي 

 12398 التحول إلى حكومة إلكترونية

 5153 التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص

التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص : بين التنظير و الواقع 
 مع رؤية مستقبلية 

12053 

التسيير والموازنات التقديريةالتحوالت الكبرى في أنظمة مراقبة   16031 

 2693 التحوالت في رأس المال وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية

 13570 التخاصية : أحداث نماذج التنمية اإلقتصادية

 4401 التخزين اإللكترونى 

 4819 التخزين السلعي 

 12907 التخصيل الجبائي

 13024 التخطيط : أسس ومبادئ عامة

 9714 التخطيط : مدخل إقتصادي إجتماعي 

 4723 التخطيط اإلداري

 12883 التخطيط اإلداري

 4051 التخطيط اإلستراتيجي

 14367 التخطيط اإلستراتيجي

 14621 التخطيط اإلستراتيجي

 5172 التخطيط اإلستراتيجي : عرض نظري و تطبيقي 



تقنيات    -التخطيط أنواع -التخطيط اإلستراتيجي : مفهوم التخطيط 
الخطة  -األحصاء و التنبؤ  -دعم التخطيط اإلستراتيجي 

 اإلستراتيجية 
5357 

 3828 التخطيط اإلستراتيجي : منهج لتحقيق التميز التنافسي

 7835 التخطيط اإلستراتيجي : هل يخلو المستقبل من المخاطر؟

 2758 التخطيط اإلستراتيجي القومي : منهج المستقبل 

 3373 التخطيط اإلستراتيجي المالي الحكومي 

 swot 9254 التخطيط اإلستراتيجي باستخدام المصفوفة المربعة

 13633 التخطيط اإلستراتيجي بين دافعية اإلنجاز واإلتجاهات النفسية

 5726 التخطيط اإلستراتيجي في إدارة المشاريع التنموية 

عاصر في عالم متجدد التخطيط اإلستراتيجي في التعليم : تخطيط م   

= Stratygic planning in education 
3338 

التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :  
 بالمدية Radiou Metal دراسة حالة مؤسسة

7501 

التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات العامة : فكر معاصر و منهج 
 علمي في عالم متجدد 

3331 

اإلستراتيجي لتنمية الموارد البشرية في المنظمةالتخطيط   10935 

التخطيط اإلستراتيجي للبرامج الخاصة بالحمالت الفعالة للعالقات 
 العامة

15956 

 5459 التخطيط اإلستراتيجي للتفوق والتميز في القطاع الحكومي 

 5208 التخطيط اإلستراتيجي للجامعات والتعليم العالي

اإلستراتيجي للجمعيات األهليةالتخطيط   7817 

 7819 التخطيط اإلستراتيجي للمنظمات المدنية

 4467 التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام 

التخطيط اإلستراتيجي للموارد المائية : األبعاد القانونية والتنظيمية 
 واألمنية : سياسة تسعير الموارد المائية

6479 

اإلستراتيجي للمؤسسات العامة وغير الربحية :  التخطيط 
 The strategic planning of both = المؤسسات الرياضية

general non benefit institutions : sports institutions 

4159 

 3333 التخطيط اإلستراتيجي لنظم المعلومات 

 7815 التخطيط اإلستراتيجي و التفكير اإلبداعي

اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية : مفاهيم ونظريات  التخطيط 
 وحاالت تطبيقية

5142 

 4593 التخطيط اإلستراتيجي والعولمة

التخطيط اإلستراتيجي ودوره في تحسين أداء العاملين : دراسة  
 حالة بمؤسسة اتصاالت الجزائر فرع المدية

7289 

: دراسة   التخطيط اإلستراتيجي ودوره في تحسين أداء المنظمة
فرع المدية -حالة بمؤسسة إتصاالت الجزائر   - 

10606 

التخطيط اإلستراتيجي ودوره في تحسين أداء المؤسسة : دراسة  
المدية -تطبيقية بمديرية التوزيع للكهرباء و الغاز   - 

7202 

التخطيط اإلستراتيجي ودوره في تعزيز إدارة األزمات : دراسة 
العمومية اإلستشفائية بالبرواقيةحالة المؤسسة   

7773 

 4482 التخطيط اإلقتصادي

 11337 التخطيط اإلقتصادي



 14498 التخطيط اإلقتصادي

األساليب  -التخطيط اإلقتصادي : النظرية   9879 

 9161 التخطيط اإلقليمي ودوره في التنمية المحلية : دراسة مقارنة 

وتطبيقات التخطيط التسويقي : مفاهيم   4813 

 2620 التخطيط التعاوني و النشاط التسويقي 

 14178 التخطيط التنفيدي في خدمة األهداف اإلستراتيجية 

 5732 التخطيط الحضري 

 3889 التخطيط السياحي

 4422 التخطيط السياحي

 12321 التخطيط السياحي

التخطيط الشخصي للعامل ودوره في تحقيق األداء المتميز  
للمنظمة : دراسة ميدانية في مؤسسة صيدال وحدة أنتيبيوتيكال  
 بالمدية

4720 

 4976 التخطيط العمراني وأثره في برامج الدفاع المدني

 4002 التخطيط المالي للتنمية اإلقتصادية

التخطيط المالي و اتخاد القرارات المالية في إدارة المؤسسات 
 اإلقتصادية

9199 

- المالي و دوره في المؤسسة االقتصادية : دراسة حالة التخطيط 

ؤسسة سونلغاز بالمديةم  - 
9871 

 7865 التخطيط المالي وإعداد الموازنات

 7872 التخطيط المالي وتقييم المشروعات ماليا 

التخطيط المالي ودوره في تحديد الهيكل المالي األمثل للمؤسسة 
 اإلقتصادية : دراسة حالة 

11045 

التخطيط المالي ودوره في تحسين األداء المالي في المؤسسة  
-2019) اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية

2021) 

11104 

 9205 التخطيط في مواجهة األزمات 

 10815 التخطيط لتنمية العرض علي السياحة من خالل الطلب

 5125 التخطيط للتنمية السياحية في ليبيا

 3886 التخطيط لمواجهة األزمات والكوارث

 12479 التخطيط مع حرية التسويق 

 7813 التخطيط و إتخاذ القرارات

 9580 التخطيط و إدارة األرباح والمؤشرات المالية لتقويم األداء

التخطيط و التطوير اإلقتصادي : دراسة التطورات اإلقتصادية في 
 الدول العربية

5786 

التنظيم اإلستراتيجي التخطيط و   15046 

 4855 التخطيط و السيطرة على اإلنتاج و العمليات 

 5343 التخطيط و المراقبة اإلدارية 

التخطيط والتصميم الحضري : دراسة نظرية تطبيقية حول 
 المشاكل الحضرية 

5529 

 12099 التخطيط والتطوير اإلداري 

توجيهات التنمية اإلقتصادية التخطيط والتنمية : الجزء الثاني، 
 واإلجتماعية على المديين المتوسط والطويل

9251 



 4764 التخطيط والتنمية اإلقتصادية

 11937 التخطيط والتنمية السياحية

 11957 التخطيط والتنمية السياحية

إعالمي) -بيئي-التخطيط والتنمية من منظور (إلقتصادي  13660 

المالية التخطيط والرقابة   7866 

 13998 التخطيط والرقابة باستخدام الموازنات والمحاكاة 

 14496 التخلف والتنمية

 14817 التخلف والتنمية : دراسات إقتصادية

 4050 التدريب اإلداري 

 4747 التدريب اإلداري 

 8763 التدريب اإلداري : المفاهيم و األساليب

الجدارة : التدريب حسب الطلبالتدريب اإلداري المبني على   8551 

 4539 التدريب اإلداري المعاصر 

 5256 التدريب اإلداري الموجه باألداء 

التدريب اإلداري واألمني : رؤية معاصرة للقرن الحادي  
 والعشرين

5167 

التدريب اإلداري وفق رؤية تطويرية : (مفاهيم التدريب و أساليبه, 
اإللكتروني, مكونات العلمية التدريبية, الحقيبة  التدريب اإلداري 

 التدريبية , بناء البرامج التدريبية و تقويمها 
4540 

 14972 التدريب األسس و المبادئ

 3946 التدريب اإللكتروني 

التدريب اإللكتروني و أثره على أداء العاملين : دراسة حالة  
 مؤسسة سونلغاز المدية

6752 

الفعال : منهجي وتطبيقيالتدريب   3576 

 15643 التدريب الفعال وأثره غلى التكلفة : دليل المدير 

التدريب الفعال وواقعه في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة  
 مؤسسة نفطال مقاطعة المدية

10526 

 Caoching 13827 = التدريب المباشر اإلرشادي

 3680 التدريب المبني على المعرفة 

 4126 التدريب المحاسبي والمالي

 7952 التدريب على جودة الخدمة 

 التدريب علي المهارات الشخصية : معايير إلدارة األفراد بالعمل
= Training in interperson skills tips for manging 

people at work 

11530 

التدريب علي مهارات اإللقاء وأثره في اآلداء الوظيفي : دراسة  
ميدانية في كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 
 جامعة المدية

10005 

التدريب في ظل التكنولوجيا أثره على إدارة الموارد البشرية :  
 حالة فرع المضادات الحيوية 

7181 

 6196 التدريب في ظل الجودة الشاملة 

 15340 التدريب في ظل الجودة الشاملة 

أساس لدعم إستراتيجية التمكين في المؤسسة : دراسة  التدريب ك
 ميدانية في مركز التكوين المهني والتمهين امحمد ضريفي بالمدية

5961 



التدريب و أثره على الميزة التنافسية : دراسة حالة مؤسسة  
 سونلغازبالمدية 

9767 

 9162 التدريب و اثره على الميزة التنافسية للمنظمة

دوره في رفع آداء العاملينالتدريب و   9079 

التدريب وأثره في تحسين اداء العاملين : دراسة حالة بلدية  
والية المدية-بوشراحيل - 

7565 

التدريب وأهميته في رفع مستوى أداء العاملين في المؤسسة :  
 دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمدية

6136 

لعاملين : دراسة حالة مؤسسة  التدريب وتأثيره في تحسين أداء ا
 سونلغاز بالمدية 

9675 

 12313 التدريب وتنمية الموارد البشرية : األسس والعمليات 

التدريب ودوره في رفع إنتاجية المؤسسة : دراسة ميدانية لوحدة  
2015-2014الصمامات بمؤسسة بوفال البرواقية   

9208 

التكنولوجيا الحديثة : دراسة  التدريب وعالقته األساسية في ظل 
 برويبة  NCA حالة تطبيقية في مؤسسة

6380 

التدفقات المالية ودورها في تنشيط أداء البورصات العربية :  
 دراسة حالة بورصة فلسطين ومصر

9049 

 16056 التدقيق اإلجتماعي و دوره في تحسين أداء الموارد البشرية

غيرة والمتوسطة في التدقيق اإلداري وتأهيل المؤسسات الص
 الجزائر 

5970 

 7507 التدقيق اإللكتروني في ظل التشغيل اإللكتروني للبيانات المحاسبية 

التدقيق اإللكتروني و دوره في تحسين األداء المالي للمؤسسة :  
 دراسة حالة مؤسسة مطاحن قصر البخاري 

15182 

 8162 التدقيق الحديث للحسابات

لحساب النتائج : دراسة حالة مؤسسة أشغال  التدقيق الخارجي 
2019-06-23الى 2019-06-02بوالية المدية -كهريف -الكهربة  

9227 

 5771 التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق 

التدقيق الداخلي على عمليات اإلئتمان و المخاطر المتعلقة بها في  
 البنوك التجارية

14519 

التدقيق اإلداري : دراسة ميدانية التدقيق الداخلي كآلية لتطبيق   12488 

التدقيق الداخلي كآلية لتفعيل حوكمة الشركات في الجزائر : دراسة 
 ميدانية 

3449 

 15603 التدقيق الداخلي للتثبيتات في المؤسسات اإلقتصادية

 2878 التدقيق الداخلي للجودة و دوره في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة

الداخلي للإلئتمان و مخاطره في البنوك التجارية : دراسة  التدقيق 
 حالة بنك البركة الجزائري 

12174 

 8178 التدقيق الداخلي و الحكومي

التدقيق الداخلي ودوره في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية :  
 دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري في وكالة المدية 

6486 

تقييم كفاءة نظام الرقابة الداخلية :  التدقيق الداخلي ودوره في 
 دراسة حالة مجمع صيدال وحدة انتيبيوتيكال

8209 

 2563 التدقيق القائم على مخاطر األعمال : حداثة وتطوير



التدقيق المحاسبي بين التأصيل العلمي و التطبيق العملي : الجزء 
للبحث األول: مدعم بأسئلة ودراسة حاالت مع الحلول ومواضيع 

 والمناقشة

11783 

التدقيق المحاسبي بين التأصيل العلمي و التطبيق العملي : الجزء 
الثاني : مدعم بأسئلة ودراسة حاالت مع الحلول ومواضيع للبحث 
 والمناقشة

11784 

التدقيق المحاسبي على المبيعات في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة 
 حالة وحدة المسبك مؤسسة بوفال

6861 

تدقيق المحاسبي على مبيعات المؤسسة اإلقتصاديةال  11165 

التدقيق المحاسبي في ظل المعايير المحاسبية ومعايير التقارير  
 دراسة مقارنة حالة الجزائر  : IAS/IRFSالمالية الدولية

6872 

التدقيق المحاسبي للنقديات في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة  
 مؤسسة بوفال

14735 

المحاسبي من منظور المعايير الدولية للتدقيق وإمكانية   التدقيق
 تطبيقها في الجزائر : دراسة ألراء بعض المهنيين 

15916 

 10240 التدقيق المحاسبي و أثره على مردودية المؤسسة 

 15600 التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية

الجنسيات : في ضوء التدقيق على اإلستثمار في الشركات متعددة 
 معايير التدقيق الدولية 

3683 

التدقيق في البنوك التجارية (حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية ) :  
 دراسة حالة تدقيق القروض 

13743 

التدقيق في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجزائر : دراسة 
 ميدانية 

10158 

ةالتدقيق و أثره على التسيير في المؤسس  10748 

التدقيق و اإلفصاح المحاسبي عن القوائم المالية : دراسة حالة  
 بالمدية BADRبنك

11202 

 13192 التدقيق و الرقابة في البنوك

 8183 التدقيق والتأكيد : وفقا للمعايير الدولية للتدقيق 

 8174 التدقيق والتأكيد الحديث : المشاكل والمسؤوليات 

الداخلية على المبيعات : دراسة ميدانية بمؤسسة التدقيق والرقابة 
 تربية الدواجن بقصر البخاري 

4732 

 3503 التدقيق والرقابة الداخلية في بيئة نظم المعلومات المحاسبية

  -المراجعة -رقابة الجودة - التدقيق ورقابة الجودة : التأكيد 

 الخدمات ذات العالقة 
8179 

الوسط الطالبيالتدين والبحث عن الهوية في    14934 

التربية الدولية : تجارب وخبرات عالمية معاصرة قي تحسين 
 التدريس واإلدارة والجودة

11465 

الترتيب الداخلي لبنك تجاري و تأثيره في أدائه : دراسة مقارنة 
بين وكالة بنك الفالحة و التنمية الريفية ووكالة بنك الوطني 
 الجزائري بالمدية 

10548 

اإلقتصادي للطاقات اإلنتاجية في المؤسسة  الترشيد  11357 

 5653 الترشيد الفعلي لإلنفاق اإلستثماري بأسلوب جيرت 

 3511 الترويج التجاري للسلع و الخدمات

 15017 الترويج الفندقي الحديث 



 4652 الترويج و اإلعالن

تطبيقات  -نظريات -الترويج و اإلعالن : أسس  12464 

تاثيره على المبيعات : حالة تطبيقية لمؤسسة بوفال الترويج و مدى 
 بالبرواقية

13811 

الترويج وأثره على المبيعات : (دراسة الحالة التطبيقيةفي فرع 
 المضادات الحيوية) 

5703 

 3749 الترويج واإلعالن : كيف تروج منتجاتك ؟

الترويج واإلعالن التجاري : أسس .نظريات .تطبيقات مدخل 
 متكامل

4825 

 4599 الترويج والعالقات العامة : مدخل اإلتصاالت التسويقية

العمليات : النظرية والتطبيق:  -اإلستراتيجيات  -الترويج: المفاهيم
 الجزء الثالث 

2780 

إلتزام البائع بالتسليم والمطابقة : دراسة في القانون اإلنجليزي 
إتفاقية فيينا  1980وإتفاقية األمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع   

14317 

 5536 إلتزامات المساهم في الشركات المساهمة : دراسة مقارنة

 6280 التسجيل المحاسبي لعملية الفاتورة في المؤسسة

آثاره  -إجراءاته -التسريح لسبب إقتصادي : مفهومه  7161 

 3426 التسعير : مدخل تسويقي

المتوسطة : دراسة حالة مؤسسة  التسعير في المؤسسة الصغيرة و 
 اآلجر و القرميد بالمدية

5957 

التسعير و اثره على المبيعات : مجمع صيدال فرع المظادات  
 الحيوية

14045 

 3218 التسوبق : أسس ومفاهيم معاصرة

 4816 التسوبق في عصر اإلنترنت واإلقتصاد الرقمي 

 4102 التسويق 

 4105 التسويق 

 4107 التسويق 

 4120 التسويق 

 4332 التسويق 

 4335 التسويق 

 4336 التسويق 

 4337 التسويق 

 4338 التسويق 

 4339 التسويق 

 7896 التسويق 

 11857 التسويق 

 11419 التسويق والتجارة اإللكترونية 

 4654 التسويق : أساسيات ومبادئ 

 Marketing 8433 = التسويق : أساسيات ومفاهيم

أساليب التسويق الرئيسية: الجزء الثالث التسويق :   13864 

 12803 التسويق : إستراتجيات التسويق المصرفي و الخدمات المصرفية 

 13862 التسويق : السلع واألسعار: الجزء الرابع



المعلومات: الجزء الثاني -البيئة  -األسواق  -التسويق : السلوك   13861 

اإلستراتيجياتالتسويق : المفاهيم و   4333 

 4341 التسويق : المفاهيم و اإلستراتيجيات

 9229 التسويق : المفاهيم و اإلستراتيجيات

 4600 التسويق : النظرية والتطبيق 

إستراتيجيته: الجزء  -مسؤوليته األخالقية  -التسويق : تطوره  
 األول

13863 

إيداع -متعة-التسويق : عشق  11485 

مبادئه ، إدارته ، بحوثهالتسويق :   12771 

التسويق : مدخل إسترتيجي للبيئة التسويقية وسلوك المستهلكين  
 والمزيج التسويقي 

4769 

 13027 التسويق : مدخل التحليل المتكامل

 15635 التسويق : مدخل المعلومات واإلستراتيجيات 

 2808 التسويق : مدخل تطبيقي 

تسويقية معاصرةالتسويق : مدخل لقضايا   = Marketing To 

Contemporary Marketing Lssues 
11603 

 3832 التسويق : مدخل معاصر 

التسويق : معرفة السوق والمستهلكين من الدراسة التسويقية إلى 
 الخيارات اإلستراتيجية 

13635 

 10609 التسويق : مفاهيم معاصرة 

 3444 التسويق : من المنتج الى المستهلك

ويق : نظريات حديثة التس  7671 

 2809 التسويق : وجهة نظر معاصرة 

 2821 التسويق : وجهة نظر معاصرة 

 15546 التسويق اإل لكتروني 

 2857 التسويق اإلبتكاري 

 11656 التسويق اإلبتكاري : الطريق إلى الربح المتوازن في كل العصور 

دراسة ميدانيةالتسويق اإلبتكاري وأثره في اتخاذ قرار الشراء :   13912 

 5189 التسويق اإلجتماعي

 12128 التسويق اإلجتماعي : األخضر والبيئي

 3228 التسويق اإلجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالمية 

 3216 التسويق األخضر

التسويق األخضر كمدخل لحماية البيئة المستدامة في منظمات  
 األعمال

13687 

التدويرالتسويق األخضر و إعادة   3219 

التسويق األخضر ودوره في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة : دراسة حالة المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة ببلدية المدية

13602 

 4421 التسويق اإلستراتيجي 

 6082 التسويق اإلستراتيجي 

 12901 التسويق اإلستراتيجي 

اإلستراتيجيالتسويق   = Stratigic markethng 4371 



 14864 التسويق اإلستراتيجي للخدمات

التسويق اإلستراتيجي للخدمات في شركة اإلتصال : دراسة حالة  
 شركات اإلتصال

6772 

التسويق اإلستراتيجي و أثره على الميزة التنافسية : دراسة حالة  
 شركة سونلغاز بالمدية 

14448 

اإلستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة  التسويق 
فرع المدية-حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر - 

7470 

 2639 التسويق اإلعالني واإللكتروني 

 2653 التسويق اإللكتروني 

 2949 التسويق اإللكتروني 

 4402 التسويق اإللكتروني 

 4634 التسويق اإللكتروني 

 4840 التسويق اإللكتروني 

 8492 التسويق اإللكتروني 

 11152 التسويق اإللكتروني 

 14819 التسويق اإللكتروني 

التسويق اإللكتروني : دراسة حالة مموقع على  
 www.sinsbadmall.comاإلنترنت

6809 

 2784 التسويق اإللكتروني : عناصر المزيج التسويقي عبر األنترنت 

 11956 التسويق اإللكتروني الفعال

التسويق اإللكتروني ودوره في تحقيق رضا الزبائن : دراسة  
استقصائية آلراء عينة من زبائن شركات االتصاالت (مؤسسة 

وكالة المدية )-موبيليس   

11449 

 11282 التسويق اإللكتروني ودوره في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة

 5906 التسويق البنكي 

حالة بنك الفالحة و التنمية الريفيةالتسويق البنكي دراسة  - 

(B.A.D.R) 
13370 

التسويق البنكي كمدخل لرفع أداء البنوك العاملة في الجزائر :  
 دراسة ميدانية ببنك الفالحة و التنمية الريفية لوالية تبسة 

6142 

 4841 التسويق الحديث : مبادؤه، إدارته وبحوثه 

 4375 التسويق الحديث : مدخل شامل

 6278 التسويق الحديث للخدمات السياحية في الجزائر 

التسويق الخدمي ودوره في تحسين جودة الخدمة التعليمية : دراسة 
 حالة معهد أنترناسيونال المدية

11549 

التسويق الداخلي ودوره في رفع درجة الرضا الوظيفي لدى 
 العاملين : دراسة حالة موقع إتصاالت الجزائر بقصر البخاري

14097 

 3968 التسويق الدوائي : مدخل إستراتيجي تحليلي

 2825 التسويق الدولي

 4280 التسويق الدولي

 4469 التسويق الدولي

 4470 التسويق الدولي

 7719 التسويق الدولي

 8015 التسويق الدولي



 8338 التسويق الدولي

 8714 التسويق الدولي

بيئته وكيفية إختيار   -استراتيجياته -التسويق الدولي : مفاهيم عامة 
 األسواق الدولية 

13049 

 13145 التسويق الدولي : مفاهيم وأسس النجاح في األسواق العالمية

 International = التسويق الدولي : نظم التصدير و اإلستراد

Marketing 
12408 

 International marketing 2650 = التسويق الدولي

 International marketing 4867 = التسويق الدولي

 International marketing 13408 = التسويق الدولي

 10452 التسويق الدولي في إطار النظام التجاري العالمي الجديد 

 5420 التسويق الدولي و األسواق العالمية

 4434 التسويق الرياضي

 8519 التسويق الزراعي 

 10940 التسويق الزراعي 

 12126 التسويق الزراعي 

 5190 التسويق السياحي

 7811 التسويق السياحي

 14701 التسويق السياحي : مدخل ترويجي

 12111 التسويق السياحي : مدخل سلوكي

 3481 التسويق السياحي في المنشآت السياحية

الفندقي : أسس علمية وتجارب عربيةالتسويق السياحي و   11780 

التسويق السياحي و تخطيط الحمالت الترويجية في عصر  
 تكنولوجيا اإلتصاالت 

3214 

 = التسويق السياحي والفندقي : مدخل صناعة السياحة والضيافة

Hotel & tourism marketing 
3936 

حالة  التسويق السياحي ودوره في تفعيل قطاع السياحة : دراسة 
 الجزائر 

7492 

 2588 التسويق السياسي : الطريق للتفوق في التمثيل السياسي

التفاوض -التسويق السياسي : فن البيع  2794 

التسويق السياسي : كيفية صناعة الحمالت اإلنتخابية بمنهج  
 تسويقي 

3885 

 9971 التسويق السياسي و ترقية السياحة الجزائرية

وإدارة الحمالت اإلنتخابية التسويق السياسي   2862 

 3378 التسويق السياسي واإلعالم : اإلصالح السياسي في مصر 

 4457 التسويق الصحي

 12118 التسويق الصحي و الدوائي 

 4390 التسويق الصناعي

 4767 التسويق الصناعي

 12249 التسويق الصناعي

 Industrial Marketing 4376 : التسويق الصناعي

 11822 التسويق الصناعي : دراسة حالة وحدة المسبك بمؤسسة بوفال



 4814 التسويق الصيدالني 

 15229 التسويق الصيدالني : دراسة حالة المجمع الصناعي صيدال 

 Pharmaceutical Marketing 4836 = التسويق الصيدالني

الدماغ في التسويق التسويق العصبي : مخاطبة   2700 

 3918 التسويق العقاري

 4429 التسويق العقاري

 11657 التسويق الفعال : األساسيات و التطبيق 

المبادرة  -اإلستراتيجية  -التسويق الفعال : العمالء   6167 

 5418 التسويق الفندقي

 7812 التسويق الفندقي

 15019 التسويق الفندقي

الفيروسي : مدخل استراتيجي في التسويق المعاصر التسويق   9386 

التسويق الفيروسي وأثر مواقع التواصل اإلجتماعي علي  
 المؤسسات الخدماتية : دراسة حالة معهد المعرفة

9904 

 10275 التسويق الفيروسي وتأثيره على تنافسية المؤسسة

دراسة حالة  التسويق اٌلكتروني ودوره في تحقيق رضا الزبون : 
 إتصاالت الجزائر المديرية العلمية بالمدية

14715 

 Direct marketing 6159 = التسويق المباشر

 Direct marketing 12250 = التسويق المباشر

 Direct and = التسويق المباشر من خالل قواعد البيانات

database marketing 
15056 

 12127 التسويق المباشر والعالقات العامة

 3174 التسويق المبني علي المعرفة : مدخل األداء التسويقي المتميز 

 11833 التسويق المتقدم 

 3309 التسويق المتميز في المصرف اإلسالمي : مدخل منهجي و تطبيقي 

التسويق المستدام والتسويق العكسي : إتجاهات تسويقية معاصرة  
21في القرن   

11092 

 2564 التسويق المصرفي

 4682 التسويق المصرفي

 5649 التسويق المصرفي

 8940 التسويق المصرفي

 15806 التسويق المصرفي

 4363 التسويق المصرفي : مدخل إستراتيجي. كمي. تحليلي

 11692 التسويق المصرفي : مدخل اقتصادي

التسويق المصرفي : مدخل متكامل للبنوك إلمتالك منظومة المزايا 
 التنافسية في عالم ما بعد الجات 

3664 

 9211 التسويق المصرفي : مدخل معاصر

 10070 التسويق المصرفي في ظل إقتصاد السوق

 2957 التسويق المصرفي وسلوك المستهلك

 2971 التسويق المعاصر

 10918 التسويق المعاصر



 Modern = التسويق المعاصر : المبادئ.النظرية والتطبيق

marketing 
2840 

 3736 التسويق المعاصر : المفاهيم و السياسات 

 6166 التسويق الناجح

 3342 التسويق الناجح أو أساسيات البيع 

 3037 التسويق بإختصار 

 11417 التسويق باإلنترنت والتجارة اإللكترونية 

 10908 التسويق بالعالقات 

 10909 التسويق بالعالقات 

 Marketing by = التسويق بالمنظومات و المصفوفات

Systems &Matrices 
5582 

 8333 التسويق عبر اإلنترنت 

 12422 التسويق عبر األنترنت 

 Facebook marketing 14122 : التسويق عبر فايسبوك

 4889 التسويق في إدارة الضيافة و السياحة 

 3030 التسويق في اإلسالم

البنوك التجاريةالتسويق في   10312 

 11407 التسويق في المشاريع الصغيرة : مدخل إستراتيجي

 5324 التسويق في المفهوم الشامل

 2695 التسويق في المنشآت الصغيرة 

 Marketing pour = التسويق في خدمة المشروع

l'entreprise 
5897 

 3665 التسويق في ظل الركود

نظام معلومات : منهج إقتصادي التسويق في ظل عدم وجود 
 ... إداري متكامل للتعامل مع المجهول

3663 

 8473 التسويق كمدخل إستراتيجي لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة 

 9247 التسويق من خالل عالقتك بالعمالء

 14992 التسويق و اإلتصال 

 12576 التسويق و التجارة اإللكترونية 

الدوليةالتسويق و التجارة   3279 

 3231 التسويق و المسؤولية اإلجتماعية

 11967 التسويق و تدعيم القدرة التنافسية للتصدير 

التسويق و دوره في النظام المصرفي الجزائري : دراسة حالة  
 القرض الشعبي الجزائري 

6332 

 11016 التسويق وإدارة اإلعالن

 12623 التسويق واإلعالن و أثرهما على سلوك المستهلك 

 4003 التسويق والمبيعات السياحية والفندقية 

التسويق والمسؤولية اإلجتماعية : مدخل لتحسين الصورة الذهنية 
 للمؤسسة

13358 

 4751 التسويق والمكانة الذهنية : منظور إستراتيجي

 11964 التسويق وتحديات التجارة اإللكترونية 

األنترنت  -الموبايل  -الهاتف التسويق وتكنولوجيا اإلتصاالت :   10504 



 8100 التسويق وفق منظور فلسفي ومعرفي معاصر

 5360 التسويق وفن البيع 

أساسي : -اإلستراتيجيات) الجزء األول  -التسويق: (المفاهيم 
 النظرية والتطبيق 

2781 

التسيير اإلستراتيجي لكفاءات الموارد البشرية : دراسة ميدانية 
المدية-القصيرلبلدية عين  - 

6718 

 12526 التسيير اإلستراتيجي للكفاءات في ظل العولمة 

 3053 التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية

التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية : حالة شركة توزيع الكهرباء 
سونلغاز وكالة المدية -و الغاز  - 

6845 

ؤسسة اإلقتصادية التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية في الم  9815 

 7720 التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسة 

التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية وأثره على الميزة التنافسية 
 للمؤسسة اإلقتصادية 

6834 

التسيير األمثل للخزينة في المؤسسة الفإقتصادية : دراسة حالة  
للبالستيك و المطاطالمؤسسة الوطنية   

12276 

 15636 التسيير العملي و اإلتصاالت اإلدارية : المفاهيم و التطبيقات 

 12207 التسيير العمومي بين اإلتجاهات الكالسيكية واإلتجاهات الحديثة

التسيير الفعال في استخدام موارد بشرية في ظل وضع تنافسي في 
 المؤسسة

9956 

(اإلدارة المالية) : الجزء الثاني :أجوبة: تمارين التسيير المالي 
 وحلول

6698 

 6697 التسيير المالي : ( اإلدارة المالية) دروس وتطبيقات 

التسيير المالي : تحليل نظري مدعم بأمثلة وتمارين محلولة لطلبة 
 العلوم اإلقتصادية والتجارية والتسيير 

13962 

الرسمي الجديدالتسيير المالي حسب البرنامج   15114 

 11039 التسيير المالي للمؤسسة : دروس ومسائل محلولة

التسيير المالي و المحاسبي إلحتياطات شركات التأمين : دراسة  
 بالمدية  CAAT حالة شركة

10835 

التسيير المالي والمحاسبي : أعمال نهاية السنة : وفق النظام  
 SCF المحاسبي المالي

6573 

اسبي للصفقات العمومية في إطار تنفيذ المشاريع  التسيير المح
 التنموية في الجزائر : دراسة حالة مديرية الثقافة و الفنون المدية 

7540 

 9539 التسيير المحاسبي والمالي : تمارين ومسائل محلولة

 8453 التسيير النقدي لدى البنوك

 3554 التشابك اإلقتصادي بين النظرية و التطبيق 

التشخيص اإلستراتيجي ودوره في فعالية اإلختيار اإلستراتيجي :  
 SAA دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين

9548 

 13169 التشخيص المالي بشركات التأمين

التشخيص المالي في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة 
المدية -توزيع المواد الغذائية  - 

11095 

التأمين التشخيص المالي لشركات دراسة حالة الشركة الوطنية  ) 
 (SAA للتأمين

6838 

 13566 التشريع الجمركي الجزائري و إقتصاد السوق



التشريعات التجارية وتشريعات األعمال : لطلبة العلوم اإلدارية  
 Commercial and Business Law = والمالية

4254 

 4579 التشريعات السياحية 

السياحية التشريعات   4580 

 5591 التصدير المعاصر والتحالفات اإلستراتيجية 

 9002 التضخم وتاثره على الشركات المتعددة الجنسية

 5515 التضخم اإلقتصادي والتنمية السياحية

 12765 التضخم المالي 

 6459 التضخم المالي و األساليب المحاسبية لمعالجته

الفرد و المجتمع في العصر  التضخم النقدي أسبابه و أثره على 
 الحديث : دراسة تطبيقية من منتصف القرن العشرين 

2767 

 13416 التضخم النقدي في الجزائر

 13556 التضخم و التوسع النقدي في الجزائر

 12525 التضخم وأثره على التنمية اإلقتصادية 

 3907 التضخم والكساد 

مبادئ اإلقتصاد التضخم والكساد : األسباب والحلول وفق 
 اإلسالمي

9640 

الخاصة   29001:  2010التطبيق العملي لمواصف إيزو/مف 
 بصناعات النفط والبتروكيماويات والغاز الطبيعي 

5121 

 8257 التطبيقات العملية إلتصاالت البيانات

 14384 التطبيقات المحاسبية إلستخدام الحاسب

 13697 التطور التنظيمي لإلقتصاد و إدارة األعمال

 7058 التطور الفالحي و التنمية اإلقتصادية (حالة الجزائر)

 14643 التطور المحاسبي والمشاكل المحاسبية المعاصرة

 14292 التطورات التكنولوجية واإلدارة الصناعية 

 13269 التطورات الحديثة في علم اإلدارة الوصول للقمة 

أعمال البنوكالتطورات العالمية وانعكساتها على   8689 

التطورات العامة في اإلقتصاد الدولي : النظرية العامة للمناطق  
 اإلقتصادية الحرة 

14591 

 14798 التطورات المنهجية وعملية البحث العلمي

التطورات في أسعار الصرف األورو وانعكاساتها علي ميزان 
 المدفوعات الجزائري

2895 

اإلقتصادية الدولية : دعم وتنمية  التطورات والمتغيرات 
 المشروعات الصغيرة لحل مشاكل البطالة والفقر

8515 

 8350 التطوير اإلداري

 11727 التطوير اإلداري : مفاهيم حديثة

 5464 التطوير اإلداري في الوطن العربي : حاالت تطبيقية 

 2535 التطوير اإلداري في منظمات الرعاية اإلجتماعية

تنظيمي التطوير ال  13590 

 5240 التطوير التنظيمي : أساسيات ومفاهيم حديثة

 10981 التطوير التنظيمي : القواعد النظرية و الممارسات التطبيقية



- التطوير التنظيمي : مدخل تحليلي للمفاهيم والعالقات 

المناهج و التنقنيات -إلستراتيجيات والعمليات ا  
4971 

واإلداريالتطوير التنظيمي   4043 

 14474 التطوير التنظيمي واإلداري

 8816 التطوير التنظيمي والخصوصية العربية

 13233 التطوير المؤسساتي ودوره في خلق الوالء لدى الزبون 

 5341 التطوير واإلصالح اإلداري وتقييم األداء

 3890 التعاقد اإللكتروني عبر األنترنت 

المعاصرة وآثارها التضخمية النقديةالتعامل بالنقود   9310 

التعامل في األسواق المالية من منظور إسالمي و انعكاساته علي 
 اإلقتصاد الوطني

12227 

 3029 التعاون اإلقتصادي للتنمية : في نطاق المنظمات الدولية

التعاون التقني العربي الدولي في مجال العدالة الجنائية ومنع  
 الجريمة

9 

 10393 التعاون المصرفي العربي : التوسع والتكامل 

 3895 التعايش مع التكنولوجيا 

التعبئة و التغليف و أثرهما على المبيعات : دراسة حالة مؤسسة 
 سيدي الكبير للمشروبات الغازية و المياه المعدنية البليدة 

8717 

  التعثر المصرفي في الجزائر وأساليب الوقاية منه : دراسة حالة

وكالة المدية-البنك الجزائري الخارجي  - 
13444 

 7464 التعريفة الجمركية وأثرها على التجارة الخارجية

 5491 التعلم اإلستراتيجي ودوره في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية

التعليم اإلداري العربي : اآلفاق والتحديات : أوراق ووقائع مؤتمر  
لتعليم اإلداري العربي التوجهات اإلستراتيجية الحديثة في ا  

5462 

 4569 التعليم اإللكتروني : من منظور تجاري وفني وإداري 

 16128 التعليم اإللكتروني : واقع وطموح 

 8083 التعليم التقني وبناء مهارات العمل

 5468 التعليم العالي العربي وسوق العمل

 11106 التعليم تخطيطه و إقتصادياته

الدولية وسيناريوهات الثقافة العربيةالتغيرات   4630 

 12301 التغيرات العالمية الحديثة و أثرها على التنمية العربية

 12888 التغيرات في قيمة النقود : اآلثار والعالج في اإلقتصاد اإلسالمي

 15982 التغيير التنظيمي : منظور األداء المتوازن

األداءالتغيير التنظيمي كمدخل لتحسين   6994 

التغيير التنظيمي وأثره علي آداء العاملين : دراسة حالة سونلغاز  
 بالجلفة

6513 

 7250 التغيير التنظيمي وأثره في المؤسسة

التغيير التنظيمي وتأثيره على أداء المؤسسة : دراسة حالة مديرية  
 الضرائب بالمدية

11070 

عالم التجارة التغيير المتواصل : خوض غمار التنافس في 
 اإللكترونية

13703 

التغيير والقيادة والتنمية التنظيمية محاور اإلصالح اإلستراتيجي 
21في القرن   

5581 



1التفاضل و التكامل : الجزء   8220 

2التفاضل و التكامل : الجزء   8219 

 3318 التفاوض

 4410 التفاوض

 2967 التفاوض : إستراتيجيات تكتيكات ومهارات تطبيقية 

 3506 التفاوض : فن ومهارة

 2969 التفاوض : مهارات و إستراتيجيات

 12411 التفاوض الفعال في الحياة واألعمال

 2676 التفاوض الناجح : مدخل استراتيجي سلوكي

 2678 التفاوض الناجح : مدخل إستراتيجي سلوكي

 7987 التفاوض بمهارة 

 15959 التفاوض بين الفرص و التحديات

 12412 التفاوض في الحياة واألعمال : دليل عملي

 15126 التفقات العامة و إشكالية تزايدها الظاهري في الجزائر 

 9031 التفكير اإلبتكاري واإلبداعي في ظل القبعات الست للتفكير 

 7089 التفكير اإلبداعي في إتخاذ القرارات

اآلخرين في  التفكير اإلبداعي و سيكولوجية القيادة و التعامل مع
 العملية اإلدارية 

3311 

 7816 التفكير اإلبداعي و قرارات اإلدارة العليا

 9272 التفكير اإلداري واإلستراتيجي في عالم متغير : الجزء األول

-األهداف-التقنيات -األنظمة-التفكير اإلستراتيجي : األولويات 

لمراجعاتا ... 
6174 

قواعد البيانات -التدريب  -المهارات  التفكير اإلستراتيجي :   ... 6162 

التفكير اإلستراتيجي : منهج مكون من تسع خطوات لوضع 
 اإلستراتجية و تحديد أسس القيادة للمديرين و المسوقين

15945 

 7818 التفكير اإلستراتيجي للمدير و رجل األعمال 

 5318 التفكير اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتجية : منهج تطبيقي 

التفكير اإلستراتيجي: منهج متكامل للمستقبل : مفاهيم ونماذج  
 نظرية وحاالت دراسية تطبيقية

3330 

 3725 التفكير التحليلي وحل المشكالت الحياتية

التفكير الخالق : السلوك التنظيمي في اإلدارة:إستخدام القدرات و 
 الميول اإلنسانية في العملية اإلدارية

3313 

 16180 التفوق اإلداري

 Administrative Authority 5409 = التفويض اإلداري

 10216 التقارب التالي : مستقبل النمو اإلقتصادي في عالم متعدد السرعات

التقارب والنمو اإلقتصادي : دراسة حالة بلدان المغرب العربي 
2017-1990وبلدان جنوب شرق آسيا للفترة   

10722 

يةالتقارير الفن  = Technical reports 11307 

 8679 التقارير المالية

 8688 التقارير المالية : أسس اإلعداد والعرض والتحليل

 3094 التقارير المالية في المنشآت الصغيرة 

 5516 التقدم التقني في صناعة السياحة 



التقدير الذاتي للعامل دوره في تحسين إنتاجية المؤسسة : دراسة  
المدية-ميدانية في مؤسسة إتصاالت الجزائر  

9010 

التطور اإلقتصادي و النقدي  2008 -2007التقرير السنوي
 للجزائر 

7066 

 9880 التقنوقراطيون و اإلدارة العمومية في الجزائر : واقع وآفاق 

 6567 التقنيات البنكية المستعملة في تمويل التجارة الخارجية 

المستعملة في تمويل التجارة الخارجية التقنيات البنكية   6864 

التقنيات البنكية المسعملة في تمويل التجارة الخارجية ومدى  
 فعاليتها : دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري وكالة المدية 

10725 

 13048 التقنيات البنكية محاضرات و تطبيقات : الجزء األول

 15407 التقنيات البنكية و عمليات اإلئتمان

 7339 التقنيات الجبائية : مع تمارين محلولة 

 13704 التقنيات الجمركية في محاربة التهريب 

 6510 التقنيات الحديثة لتمويل عمليت التجارة الخارجية

 14628 التقنيات الحديثة للمعلومات 

 16028 التقنيات الكمية في إدارة األعمال : محاضرات و تمارين 

المحوسبة في تدقيق البيانات الماليةالتقنيات   15936 

التقنيات المستحدثة لتمويل المؤسسات اإلقتصادية وفقا 
 الميكانزمات الجديدة في الجزائر : دراسة حالة سونلغاز

12963 

التقنيات المكتبية الحديثة و الوظائف اإلدارية المعاونة في األجهزة 
 الحكومية

4253 

بنك ألغراض اإلندماج أو الخصخصة التقييم : تقدير قيمة   8690 

 15224 التقييم المالي لالصول الغير مادية للمؤسسة 

 16079 التقييم المالي للمشاريع اإلستثمارية

 التقييم المالي للمشاريع اإلستثمارية : دراسة حالة مؤسسة
POVAL  وحدة مسبك 

6115 

ستثمارية : التقييم المالي و اإلقتصادي و اإلجتماعي للمشاريع اإل
 SETAM :دراسة حالة

10334 

 15524 التقييم المالي واإلقتصادي واإلجتماعي للمشروعات

 3355 التقييم المحاسبي للمصارف اإلسالمية

 8704 التقييم و إعادة هيكلة الشركات : تحديد قيمة المنشأة

 14638 التكاليف في مجالي التخطيط والرقابة

اإلقتصادي العربيالتكامل   4949 

 9555 التكامل اإلقتصادي األورو مغاربي بين العولمة واإلقليمية

 4286 التكامل اإلقتصادي العربي

 3894 التكامل اإلقتصادي العربي : الواقع واألفاق

 14239 التكامل اإلقتصادي العربي : وتحديات العولمة مع رؤية إسالمية 

العربي كآلية لتحسين و تفعيل الشراكة العربية التكامل اإلقتصادي 
األوروبية : بحوث و أوراق عمل الملتقى الدولي المنعقد خالل -

2004ماي 9-8الموافق  1425ربيع األول  19-18الفترة :  

8022 

 12672 التكامل اإلقتصادي العربي و اقع و آفاق

 13518 التكامل اإلقتصادي العربي و تحديات العولمة



امل اإلقتصادي العربي واإلسالمي : اللوحة اإلقتصادية لمسيرة التك
 التنمية (الجزائر نموذجا) 

15586 

 7124 التكامل اإلقتصادي العربي والتكتالت اإلقليمية الراهنة

 12694 التكامل اإلقتصادي أنشودة العالم المعاصر : النظرية والتطبيق

التعاون الخليجي : إنجازاته و التكامل اإلقتصادي بين دول مجلس 
 تحدياته

5060 

 8989 التكامل اإلقتصادي في عصر العولمة

 3624 التكامل اإلقتصادي و الصناعات البتروكيماوية 

 14940 التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية 

 11807 التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية في إطار العولمة 

ر العولمة التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية في عص  9804 

2التكتالت اإلقتصادية بين التنظير والتطبيق ج   8290 

 15258 التكتالت اإلقتصادية في ظل األزمات المالية

 8594 التكتالت اإلقتصادية في ظل األوضاع اإلقتصادية الراهنة 

 11578 التكتالت اإلقتصادية هل هي تحايل على الجات؟ 

التجارة الخارجية التكتالت اإلقتصادية و تطوير   3991 

التكشيف و المكانز و المستخلصات بين األعمال الفنية و األوعية  
 المرجعية و الخدمات المعلوماتية المعاصرة

10869 

 14644 التكلفة اإللكترونية ألغراض القياس والتخطيط والرقابة

 3745 التكلفة الجبائية إلنشاء وتسيير المؤسسة في الجزائر

 4089 التكلفة الفعلية في المصارف اإلسالمية : األسباب والضوابط 

 12943 التكنولوجيا المستوردة وتنمية الثقافة العالمية بالمؤسسة الصناعية 

 9967 التكنولوجيات الحديثة وغسيل األموال

التكوين و أثره على الرضا الوظيفي في المؤسسة اإلقتصادية :  
غاز بالمديةدراسة ميدانية لمؤسسة سونل  

6411 

التكوين وأهميته في تحقيق مبادئ التسيير العمومي في المؤسسة  
 العمومية اإلقتصادية : دراسة حالة شركة الجزائرية للمياه بالمدية

9837 

 6717 التكوين وعالقته باألداء في المؤسسة

 10737 التكييف الشرعي لألوراق النقدية وما ينبني عليه من أحكام فقهية 

 6062 التكييف الفقهي للخدمات المصرفية

التالعب المحاسبي بالمخصصات و أثره على جودة القوئم المالية : 
 دراسة ميدانية في وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة

15071 

سلوك - أخطار  -التلوث البيئي : أسباب   3872 

دارات التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي والشعور باألمن في اإل
 الجامعية

4344 

 5748 التمكين اإلداري في العصر الحديث

التمكين اإلداري وأثره على الرضا الوظيفي : جامعة يحي فارس 
 بالمدية

11542 

التمكين اإلداري وأثره على الرضا الوظيفي : دراسة حالة مؤسسة 
 إتصاالت الجزائر فرع المدية 

15069 

فعالية إدارة أزمة كوروناالتمكين اإلداري وأثره على   covid 19 

 دراسة حالة المؤسسة العمومية اإلستشفائية بالبرواقية :
3012 



التمكين اإلداري وأثره علي الرضا الوظيفي للعاملين : دراسة حالة  
 مؤسسة سونلغاز مديرية تةزيع الكهرباء والغاز بالمدية

13728 

 9032 التمكين اإلداري وصناعة قادة المستقبل 

التمكين اإلداري وعالقته باألداء الوظيفي في المؤسسة اإلقتصادية 
 : دراسة حالة مطاحن قصر البخاري

10191 

 5674 التمكين النفسي : دور وظائف إدارة الموارد البشرية 

التمكين كآلية لدعم وتعزيز اإلبداع في المؤسسة اإلقتصادية :  
الجزائردراسة حالة المديرية العامة إلتصاالت   

6514 

 Empowerment 15085 = التمكين كمفهوم إداري معاصر

 14279 التمكين و أثره على المنظمات العربية

 6865 التمكين و اثره على المواطنة التنظيمية 

التمكين ودوره في تعزيز المواطنة التنظيمية لدى العمال : دراسة  
 حالة مديرية الضرائب لوالية المدية

13293 

يل االجباري و مدى امكانية تطبيقاته العمليةالتمو  7625 

 8718 التمويل االستثماري الحديث

 13876 التمويل اإلسالمي 

التمويل اإلسالمي للمشاريع وأثره على التنمية اإلقتصادية : دراسة 
2019-2012حالة مصرف السالم الجزائري    

10932 

المتوسطة : دراسة حالة التمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغيرة و 
 بنك البركة وكالة البليدة

12819 

 6755 التمويل اإلسالمي و تطبيقاته في المصارف اإلسالمية

التمويل اإلسالمي ودوره في تمويل اإلستثمارات : دراسة حالة  
وكالة البليدة-بنك البركة الجزائري - 

11266 

الصغيرة التمويل اإلسالمي ودوره في تمويل المنشآت   2776 

التمويل اإلسالمي ودوره في تمويل المؤسسات الصغيرة  
 والمتوسطة : دراسة حالة بنك البركة الجزائري وكالة البليدة

13770 

 5859 التمويل اإليجاري و مدي إمكانية تطبيقاته العملية

التمويل اإليجاري ودوره في تطوير المؤسسات الصغيرة : دراسة  
الفالحة والتنمية الريفيةحالة بنك   

6050 

 7627 التمويل اإليجاري ومدى إمكانية تطبيقاته العملية

 7572 التمويل البنكي للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة

 9317 التمويل البنكي لدعم تشغيل الشباب

 8830 التمويل البنكي لعمليات التجارة الخارجية

مقارنة بين البنوك التجارية  التمويل البنكي لإلقتصاد : دراسة 
 والمصارف اإلسالمية

15653 

التمويل البنكي لإلقتصاد دراسة مقارنة بين البنوك التقليدية و  
الريفية وكالة  اإلسالمية : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية

 _المدية_بنك البركة

13542 

 B.N.A. 8628 التمويل البنكي للتجارة الخارجية : دراسة حالة : بنك

 13092 التمويل البنكي للتجارة الخاريجة

التمويل البنكي للمشاريع اإلستثمارية : دراسة حالة بنك الفالحة و  
 BADR التنمية الريفية

12728 

التمويل البنكي للمشاريع المدعمة : دراسة تطبيقية في البنك 
 الخارجي الجزائري 

11913 



سطة التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتو  5862 

 8671 التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 12997 التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 15900 التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين الفرص و  
الجزائري وكالة قصر  المخاطر : دراسة حالة القرض الشعبي 

 البخاري 
6744 

التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة *بين الفرص 
 BADR والمخاطر* : دراسة حالة بنك

13350 

التمويل البنكي و أثره على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :  
 دراسة حالة بنك التنمية الفالحية بدر بالمدية

9284 

المفاهيم واألسسالتمويل التأجيري :   15759 

التمويل التأجيري كآلية لدعم ربحية البنوك التجارية : دراسة حالة  
2015-2011بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة تابالط   

6490 

 15961 التمويل الجماعي كآلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 12000 التمويل الخارجي وأثره على الفجوات اإلقتصادية

 3151 التمويل الخارجي وأثره على الهيكلة في القطاعات اإلقتصادية 

 16176 التمويل الخارجي وسياسات اإلصالح اإلقتصادي : تجارب عربية

 3518 التمويل الدولي 

 4657 التمويل الدولي 

 5551 التمويل الدولي 

 8499 التمويل الدولي 

 12182 التمويل الدولي 

 12517 التمويل الدولي 

 14919 التمويل الدولي 

 4948 التمويل الدولي : مدخل حديث 

التمويل الدولي عبر الشركات متعدية الجنسيات و أثره في القدرة 
 اإلقتصادية للدولة : دراسة لنماذج نامية مختارة 

4170 

 5675 التمويل الدولي و العمليات المصرفية

الدولية التمويل الدولي والعالقات النقدية    3403 

 5677 التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية 

 International = التمويل الدولي ونظريات التجارة الخارجية

finance & international trade theories 
15309 

بئر -التمويل الذاتي في المؤسسة : حالة مؤسسة الحليب كوليتال
 خادم 

9440 

الجزائر في ضل اإلصالحات اإلقتصادية :  التمويل الزراعي في 
 دراسة حالة قرض فالحي مدعم 

9157 

 3131 التمويل السلوكي وأثره على سوق األوراق المالية

 11808 التمويل العام : المدخل اإلدخاري والضريبي

 5080 التمويل العقاري : دراسة فقهية قانونية إقتصادية مقارنة 

حد من أزمة السكن بالجزائر : دراسة التمويل العقاري ودوره في ال
2018-2000مقارنة مع تجارب بعض الدول خالل الفترة   

6436 



التمويل الفالحي في ظل الغصالحات اإلقتصادية مع دراسة حالة  
 والية المدية

2598 

 2597 التمويل الالريوي وآ ثاره على التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية 

والتنمية المحليةالتمويل المحلي :   11670 

 6259 التمويل المصرفي في اإلسالم : للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 6014 التمويل المصرفي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 12665 التمويل باألسهم في الجزائر : دراسة حالة شركة أليانس للتأمينات 

 4277 التمويل بالتورق : دراسة فقهية مقارنة

يل بالمرابحة في البنوك اإلسالميةالتمو  5412 

 3647 التمويل بدون نقود 

 15839 التمويل طويل األجل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

التمويل عن طريق قرض اإليجار : دراسة حالة الشركة العربية 
 ALC اإليجار المالي

15345 

 9931 التمويل غير التقليدي وتطبيقه في الجزائر 

 14795 التمويل في اإلسالم

التمويل في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية : دراسة فقهية من 
 حيث المفاهيم واإلجراءات والتكلفة

7285 

 -التمويل في المؤسسات اإلقتصادية : التحليل المالي في المؤسسات

وسائل التمويل -التوازن المالي ... 
16135 

اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة سونلغازالتمويل في المؤسسات   6270 

التمويل و التقييم المصرفي لإلستثمارات في الجزائر : دراسة حالة 
المجمع الجهوي لإلستغالل -بنك الفالحة و التنمية الريفية  - 

8212 

التمويل و التقييم المصرفي لإلستثمارات في الجزائر : دراسة حالة 
المجمع الجهوي لإلستغالل -يفيةبنك الفالحة و التنمية الر - 

8213 

 14965 التمويل و المؤسسات التمويلية : مفهوم و أهداف وسياسات 

التمويل و عالقته بالعملية اإلنتاجية : دراسة حالة بمؤسسة األقمشة 
 الصناعية الجزائرية بالمسيلة تينادال 

8062 

 2942 التمويل وإدارة المؤسسات المالية

خلل الهياكل المالية : مصادر تمويل منظمات  التمويل وإصالح 
إصالح الهياكل المالية-تكوين الهياكل المالية-األعمال  

11806 

 5879 التمويل واإلدارة المالية للمؤسسات

 5396 التمويل واإلستثمار في اإلسالم 

التمويل والشراكة في تطوير التعليم في ضوء اإلتجاهات العالمية 
 المعاصرة

11426 

 9435 التمويل والمؤسسات المالية اإلسالمية

 12583 التمويل وسوق الصرف والتنمية في إقتصاد نفطي 

 8063 التمويل وعالقته بالعملية اإلنتاجية

 4618 التمويل ووظائفه في البنوك اإلسالمية والتجارية : دراسة مقارنة 

نفطال التموين و تسيير المخزونات بالمؤسسة : دراسة حالة شركة 
 بالمدية

15651 

 8004 التميز : الموهبة والقيادة 

 11523 التميز اإلداري في القرن الحادي والعشرين

 15662 التميز اإلداري في منظمات األعمال



 4437 التميز اإلداري للعاملين بقطاع التربية والتعليم 

 9243 التميز التنظيمي 

الممارسات مبادئ  التميز المؤسسي : مدخل الجودة وأفضل 
 Institional ExcellenceM: Quality best = وتطبيقات

practies Approach Principles & Applicatione 

5996 

 9033 التميز في عرض المنتجات

 9392 التنافس الدولي على الطاقة في قزوين

التنافسية : كآلية من آليات العولمة اإلقتصادية ودورها في دعم  
والتنمية في العالم جهود النمو   

9740 

 3310 التنافسية الجبائية و تأثيرها تنافس الدول 

 14876 التنافسية في القرن الحادي والعشرين : مدخل إنتاجي

 2802 التنافسية و تغيير قواعد اللعبة : رؤية مستقبلية

التنبؤ اإلحائي قصير المدى لمبيعات المؤسسة الوطنية لصناعة  
الكهرومنزليةاألدوات   "ENTEM" 

13636 

 ARCH 11518 التنبؤ بأسعار األسهم في البورصة باستعمال تقنية

التنبؤ بأسعار صرف العمالت األجنبية في سوق الفوركس : دراسة 
دوالر باستخدام نماذج -تطبيقية حول زوج األرو   ARCH -

GARCH 

10837 

 12179 التنبؤ باألزمات المالية 

بالفشل المالي عن طريق إدارة المخاطر : دراسة حالة بنك التنبؤ 
 الفالحة و التنمية الريفية وكالة المدية

15150 

 7275 التنبؤ بالمبيعات بين النظرية والتطبيق 

 8815 التنبؤ بالمدخيل الجبائية : حالة الجزائر

 ARFIMA التنبؤ بسعر الصرف باستخدام نماذج الذاكرة الطويلة

حالة الجزائر 2020-1990الفترة خالل   
8545 

 5171 التنبؤ و التخطيط اإلستراتيجي

 4404 التنسيق اإلداري

التنسيق الضريبي ودوره في تنمية اإلستثمار : دراسة حالة دول  
 اتحاد المغرب العربي

13725 

 14173 التنظيم : الدليل العلمي لتصميم الهياكل و الممارسات التنظيمية 

التطبيقات-الهياكل-النظريةالتنظيم :   11412 

 5242 التنظيم اإلداري : األساليب و اإلستثمارت 

 16075 التنظيم اإلداري : تنظيم اإلدارة المركزية والمحلية

 12092 التنظيم اإلداري : مبادئه و أساسياته

التنظيم اإلداري في األجهزة الحكومية وأثره على الرضا والوالء 
بحوث محكمة منتقاة الوظيفي :   

14282 

التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة : مدخل تطبيقي إلعداد و 
 تطوير التنظيم اإلداري للمنشآت المتخصصة 

2672 

 10414 التنظيم الحديث للمؤسسة : التصور والمفهوم 

 15426 التنظيم الدولي

والتجارب التنظيم الصناعي : المبادئ ، العمليات ، المداخل   11729 

 8530 التنظيم الصناعي و إدارة اإلنتاج

 16175 التنظيم الصناعي و إدارة اإلنتاج



إقتصاد  -التنظيم الصناعي و اإلداري لطلبة كليات الهندسة : إدارة   9565 

 8496 التنظيم الصناعي وإدارة اإلنتاج

اإلنترنات التنظيم القانوني لإلعالنات التجارية عبر شبكة   13012 

 3305 التنظيم القانوني للبنك اإللكتروني على شبكة اإلنترنت 

 3190 التنظيم القانوني للتجارة اإللكترونية : دراسة مقارنة 

 3432 التنظيم غير الرسمي في المؤسسات الصناعية 

 3433 التنظيم غير الرسمي في المؤسسات الصناعية 

دراسة تحليلية لألنظمة اليابانية التنظيم لرفع اإل نتاجية : 
 وممارساتها 

14133 

 2747 التنظيم و أساليب العمل 

التنظيم و اإلدارة : مدخل معاصر لعمليات التخطيط والتنظيم 
 والقيادة والرقابة 

5350 

 5239 التنظيم وإجراءات العمل

 8769 التنظيم واإلدارة الحديثة : األصول العلمية والعملية

التنفيذ الجبري و إشكاالته : دراسة تحليلية, مقارنة, لطرق التنفيذ و 
 إجراءاته و منازعاته 

6483 

بشريا -إداريا-سياسيا -إقتصاديا -ثقافيا-التنمية : إجتماعيا  9713 

 4007 التنمية اإلجتماعية : من الحداثة الى العولمة 

مدخل   التنمية اإلجتماعية و نظام التعليم الرسمي في الجزائر :
 .... سوسيولوجي جديد لدراسة التعليم و التنمية

9856 

 5241 التنمية اإلدارية

الفعاليات -التحديات  -التجارب  -التنمية اإلدارية : اإلستراتيجيات    

= Management Devlopment 
5611 

 12592 التنمية اإلدارية في اإلدارة الرياضية واإلدارة العامة 

اإلقتصاديةالتنمية   3686 

 6326 التنمية اإلقتصادية

 7796 التنمية اإلقتصادية

 12192 التنمية اإلقتصادية : دراسات نظرية و تطبيقية 

 12193 التنمية اإلقتصادية : دراسات نظرية وتطبيقية 

 5560 التنمية اإلقتصادية : دراسات و مفهوم شامل 

سياساتها  -نظرياتها  -التنمية اإلقتصادية : مفهومها  12190 

 5108 التنمية اإلقتصادية : نظريات و سياسات و موضوعات

 3768 التنمية اإلقتصادية : نظريات وتجارب

 5105 التنمية اإلقتصادية : نظريات وسياسات وموضوعات 

 12188 التنمية اإلقتصادية بين النظرية و التطبيق 

سبل   -العوائق  -العربي : الواقع التنمية اإلقتصادية في العالم 
 النهوض

4187 

 12191 التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و مشكالتها 

 6152 التنمية اإلقتصادية و التطبيق العملي لها في الفقه اإلسالمي

التنمية اإلقتصادية و دورها في النمو اإلقتصادي في الجزائر :  
2017-1990دراسة قياسية للفترة:  

7141 

تنمية اإلقتصادية والبشريةال  4790 



 11699 التنمية البشرية و أثرها علي تحقيق التنمية المستدامة

 8205 التنمية البشرية الحديثة

التنمية البشرية المستدامة في الفكرين اإلسالمي والوصفي : 
 منظور مقارن

3752 

دراسات في  التنمية البشرية في المجتمعات النامية و المتحولة : 
 آثار العولمة و التحوالت العالمية

4529 

التنمية البشرية في الوطن العربي : بحوث الندوة الفكرية التي 
 ..........نظمتها األمانة العامة لجامعة الدول العربية

11486 

 12291 التنمية البشرية و تكوين راس المال البشري 

دامة التنمية البشرية وأثرها على التنمية المست  8014 

التنمية البشرية واإلبداع اإلداري : دراسة نظرية بتطبيق علمي  
 معاصر

5830 

 8840 التنمية البشرية والتنمية اإلقتصادية

 12886 التنمية البشرية والتنمية المستدامة

التنمية البشرية ودورها في التسيير العمومي : دراسة حالة إذاعة  
 المدية الجهوية 

7454 

 5303 التنمية الحديثة للمجموعات المكتبية في مكتبات الجامعات 

 3116 التنمية الزراعية المستدامة : العوامل الفاعلة 

 13661 التنمية السياحية

 15098 التنمية السياحية

 9511 التنمية السياحية والسياسات المالية النقدية 

 8095 التنمية الصحية وعالقتها بالتنمية البشرية

 10405 التنمية الصناعية في الجزائر : بين التخطيط وإقتصاد السوق 

 5295 التنمية الصناعية وإتجاهاتها المكانية في محافظة أربيل

التنمية المجتمعية المستدامة : نظرية في التنمية اإلقتصادية  
 والتنمية المستدامة

9629 

 6915 التنمية المحلية : ممارسات وفاعلون

 10224 التنمية المحلية في الجزائر 

 13484 التنمية المحلية في ظل اإلصالحات الجبائية

 13161 التنمية المحلية لبلدية ام الجليل و اساليب تطويرها 

 15894 التنمية المحلية و اثرها على التشغيل : دراسة حالة والية المدية 

 10266 التنمية المستدامة

المستدامةالتنمية   13662 

  -التنمية المستدامة : تحديات السيادة الوطنية في العالم العربي 

 الجزائر نموذجا
12906 

مؤشراتها  -أبعادها  -التنمية المستدامة : مفهومها   2662 

 5015 التنمية المستدامة في إستراتيجيات األمم المتحدة 

النظرية والتطبيق التنمية المستدامة في البلدان العربية : بين   4484 

 11585 التنمية المستدامة في الوطن العربي

 10419 التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية

 9141 التنمية المستدامة للمنظمات : جودة ، بيئة ، صحة وسالمة مهنية



التنمية المستدامة من خالل اإلستراتيجيات التسويقية المطبقة في 
ي : دراسة حالة القطاع السياحي القطاع السياحي الجزائر

 الجزائري 
6081 

 14768 التنمية المستدامة و إستراتيجية تطبيقها في الجزائر

التنمية المستدامة و الكفاءة اإلستخدامية للموارد المتاحة : بحوث و 
ربيع 02-01ولي المنعقد خالل الفترة :أوراق عمل الملتقى الد

م 2008أفريل 07/08هـالموافق لـ أيام 1429الثاني   

8025 

التنمية المستدامة و الكفاءة اإلستخدامية للموارد المتاحة : بحوث و 
ربيع  02-01أوراق عمل الملتقى الدولي المنمعقد خالل الفترة :

2008أفريل 08/ 07هـالموافق لـأيام 1429الثاني  . 

8026 

التطورالتنمية المستدامة وإدارة البيئة بين الواقع ومقتضيات   11316 

 11317 التنمية المستدامة وإدارة البيئة بين الواقع ومقتضيات التطور

التنمية المستدامة واألمن اإلقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق  
 اإلنسان

4561 

التنمية المستدامة والمحاسبة والمراجعة البيئية في التربية البدنية 
 والرياضة 

4160 

المستديمة : فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها التنمية   13025 

 15377 التنمية المستديمة على ضوء الشريعة اإلسالمية 

 14314 التنمية المستديمة في ظل تحديات الواقع من منظور إسالمي

التنمية المستقلة المتطلبات واإلستراتيجيات والنتائج : دراسة  
 مقارنة في أقطار مختلفة

8561 

 4032 التنمية المهنية للقيادات اإلدارية التربوية : إتجاهات معاصرة 

 4563 التنمية الميستدامة ومجاالتها 

التنمية في الفكر اإل سال مي : مفاهيم ــ عطاءات ــ معوقات ــ 
 أساليب

4771 

 14484 التنمية في ظل عالم متغير 

 9131 التنمية و التخطيط اإلقتصادي

التخطيط اإلقتصاديالتنمية و   12698 

 14497 التنمية و التخطيط اإلقتصادي

التنمية و التخطيط في ظل التحوالت اإلقتصادية العالمية : حالة  
 اإلقتصاد الجزائري 

15934 

 8978 التنمية و التخلف في العالم العربي : طروحات تنموية 

 13665 التنمية و التسويق السياحي 

اإلنسان : نظرة إجتماعيةالتنمية و حقوق   2534 

 12706 التنمية والتخطيط اإلقتصادي

 12275 التنمية والتخطيط اإلقتصادي : (مفاهيم وتجارب) 

 3751 التنمية والسكان

 8805 التنمية والمجتمع : مدخل نظري لدراسة المجتمعات المحلية 

 13613 التنمية وتمويل المشاريع اإلقتصادية في ظل العولمة

التنوع اإلقتصادي النرويجي في ظل تحديات الثروة النفطية :  
وعدم اليقين  -ولعنة الموارد  -المرض الهولندي   

5191 

التنويع في مصادر الدخل و أثره على النمو اإلقتصادي خالل  
2020-1990الفترة   

11344 



التنويع كآلية للحد من مخاطر المحافظ المالية : دراسة حالة  
2016لبيضاء خالل بورصة الدار ا  

6734 

 15061 التهرب الضريبي

 12065 التهرب الضريبي في الفقه اإلقتصادي اإلسالمي

التهرب الضريبي و آثاره علي الخزينة العمومية : دراسة حالة  
2014-2010لمديرية الضرائب لوالية المدية    

5991 

 11259 التهرب الضريبي و اثره على االقتصاد الوطني

 11528 التهرب الضريبي و اثره على الخزينة العمومية 

التهرب الضريبي و أثره على الخزينة العمومية : دراسة حالة  
 الجزائر 

12342 

التهرب الضريبي و أثره على فعالية السياسة المالية : دراسة حالة  
 مديرية الضرائب لوالية المدية 

5893 

 15523 التهرب الضريبي و طرق معالجته

تهرب الضريبي وآثاره على الميزانية العمومية : دراسة حالة  ال
 لمديرية الضرائب بالمدية

15297 

التهرب الضريبي وأثاره وطرق مكافحته : دراسة حالة بمديرية 
 الضرائب لوالية المدية 

6272 

 6372 التهرب الضريبي وأثره على إقتصاد الوطن 

حالة اإللتزامات التهرب الضريبي وطرق معالجته : دراسة 
 الضريبية للمؤسسات اإلقتصادية بمديرية الضرائب لوالية المدية

10177 

 6023 التهرب و الغش الضريبي

 7235 التهرب و الغش الضريبي

 14013 التهرب و الغش الضريبي

التهرب و الغش الضريبي في الجزائر و دور الرقابة الجبائية في 
 المكافحة 

7583 

جبائيينالتهرب والغش ال  6833 

 9619 التهريب الضريبي في المؤسسة

 6017 التوازن اإلستراتيجي المفقود في القرن الحادي والعشرين 

التوازن اإلقتصادي العام في النظام اإلقتصادي الوضعي النظام  
 اإلقتصادي اإلسالمي

3082 

 4673 التوازن الكلي في اإلقتصاد اإلسالمي

المؤسسات اإلقتصادية : دراسة مجمع صيدال  التوازن المالي في 
2012-2010فرع المضادات الحيوية  

13824 

التوازن المالي في المؤسسة وكيفية تحقيقه : دراسة حالة  
 سونلغازبالمدية 

6001 

 5785 التوازن النقدي و معدل الصرف : دراسة تحليلية مقارنة 

2016ديسمبر   48عدد:التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون :   8976 

2017سبتمبر  51التواصل في اإلقتصاد واإلدارة والقانون : عدد:  8975 

 8200 التوثيق العلمي : دليل النشر العلمي

التوجه نحو التمويل التشاركي و أثاره على أداء القطاع المصرفي  
 : دراسة حالة بنك القرض الشعبي الدزائري وكالة قصر البخاري 

5818 

التوجه نحو وسائل الدفع اإللكترونية وإسهامها في تحسين أداء 
 بالمدية  BEA البنوك : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري

12541 



التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية : الفرص و التحديات 
 أمام الدول العربية

5448 

 11738 التوريق ودوره في تفعيل األسواق المالية

العمليات:  -اإلستراتيجيات -التوزيع : النظرية والتطبيق:المفاهيم
 الجزء الثاني

2777 

 4768 التوزيع : مدخل لوجستي دولي

التوزيعات الجغرافية للمياه والغذاء وأثرها على المشكالت 
 اإلقتصادية والسياسية

8547 

 3537 التوسع المالي وإتجاهات السياسة المالية 

ة الجزائرية التوظيف في المؤسس  12935 

التوفيق بين شخصية الفرد والحياة المهنية وأثرها علي التقليل من 
 ضغوط العمل

6184 

 Electronic signature 16113 : التوقع اإللكتروني

 3402 التوقعات العقالنية : المدخل الحديث لنظرية اإلقتصاد الكلي 

اإللكترونية : دراسة قانونية و التوقيع اإللكتروني و قانون التجارة 
 تحليلية مقارنة 

5538 

 9504 الثقافة اإلدارية في سياق عالمي 

الثقافة اإلسالمية : العدد السابع : مجلة محكمة نصف سنوية تعني  
 Thakafa islamia = بقضايا الفكر و التراث اإلسالمي

13006 

نوية تعني الثقافة اإلسالمية : العدد السادس : مجلة محكمة نصف س
 Thakafa islamia = بقضايا الفكر و التراث اإلسالمي

13007 

الثقافة اإلسالمية: العدد الثامن : مجلة محكمة نصف سنوية تعني  
 Thakafa islamia = بقضايا الفكر و التراث اإلسالمي

13009 

الثقافة التنظيمية كمدخل إلدارة التغيير التنظيمي بالمنظمات :  
عينة من العاملين بمتوسطة قاسمي شريف بالبرواقية دراسة حالة 

 والية المدية

12598 

الثقافة التنظيمية كمدخل لتحقيق األداء المتميز في المؤسسة 
فرع المدية-اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  - 

14581 

المؤسسة الثقافة التنظيمية وأثرها على األداء الوظيفي للعاملين في 
 : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر بالمدية

13395 

 10250 الثقافة التنظيمية وأثرها على الرضا الوظيفي

الثقافة التنظيمية وأثرها علي المورد البشري : دراسة حالة بكلية 
 العلوم اإلقتصادية بجامعة المدية 

6141 

: دراسة حالة  الثقافة التنظيمية وأثرها في تطبيق إدارة المعرفة 
 مؤسسة نفطال المدية

14066 

 7103 الثقافة التنظيمية واألداء في العلوم السلوكية واإلدارية 

 10726 الثقافة التنظيمية والقيادة 

الثقافة و التسيير في الجزائر : بحث في تفاعل الثقافة التقليدية  
 والثقافة الصناعية 

14366 

اإلقتصادية الكبرىالجات . الخصخصة : الكيانات   12697 

 2548 الجات : اآلثار اإلقتصادية إلتفاقية الجات 

 11700 الجات : تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي

الجات وأليات منطمة التجارة العالمية : من أرجواى لسياتل وحتى 
 الدوحة 

11677 



مراكش الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا الى   5263 

 4746 الجامعة المنتجة : الرؤى اإلستراتيجية ووسائل التنفيذ 

 12268 الجامعة والبحث العلمي

 9846 الجباية الجمركية

الجباية العادية كبديل للجباية البترولية في ظل األزمة اإلقتصادية  
 الراهنة 

13611 

 9980 الجباية العادية و دورها في تمويل ميزانية الدولة 

 7220 الجباية العقارية في الجزائر 

 10572 الجباية المحلية و دورها في التنمية المحلية 

 14354 الجباية المحلية و دورها في تمويل ميزانية الجماعات المحلية 

الجباية المحلية و مكانتها في ميزانية البلدية : دراسة حالة بلدية  
 عين بوسيف 

10696 

وأثرها على التنمية المحلية : دراسة حالة بلدية  الجباية المحلية 
 المدية 

10651 

 8214 الجباية المحلية ودورها في التنمية المحلية الجزائر 

الجباية المحلية ودورها في تمويل ميزانية الجماعات المحلية :  
2012-2007دراسة حالة بلديات والية المدية  

12780 

التنمية المحلية المستدامة : دراسة  الجباية المحلية وفعاليتها في 
2020-2017حالة لبعض بلديات والية باتنة خالل الفترة   

3074 

 8611 الجباية و التنمية اإلقتصادية : حالة الجزائر

 6753 الجباية و اإلستثمار في الجزائر

 7436 الجباية و التنمية اإلقتصادية

 8952 الجباية و التنمية اإلقتصادية

و دورها في تحفيز االستثمارالجباية   4920 

 9811 الجباية و دورها في تمويل ميزانية البلديات 

 14084 ( 2014-2010 )الجباية والتنمية اإلقتصادية في الجزائر

 9996 الجباية ودورها في التنمية اإلقتصادية 

 15344 الجباية ودورها في التنمية اإلقتصادية 

حلولها الجبر : تمارين مع   7335 

2الجبر : دروس وتمارين محلولة ج:   7672 

 13360 الجبر : عرض نظري و مسائل محلولة

1الجبر   2704 

 14110 الجبر الخطي 

 13874 الجبر العالي 

: دروس وتمارين محلولة  1الجبر ج:   7675 

 5691 الجبر من خالل تمارين و مسائل 

الجزء األول الجبر من خالل تمارين و مسائل :   5693 

)300: تذكير بالدروس و تمارين محلولة (ع.د.ر. 1الجبر  5954 

 3363 الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية

 15716 الجدوى اإلقتصادية للمشروعات اإلستثمارية : مدخل متكامل 

الجدوى اإلقتصادية للمشروعات اإلستثمارية وقياس الربحية 
 التجارية والقومية

11823 



 12248 الجديد في إدارة المشاريع الصغيرة

الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و اإلقتصادية : 
الجديد في التقنيات المصرفية  1ج  

5492 

الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و اإلقتصادية : 
الجديد في التمويل المصرفي  2ج  

5494 

المصارف من الوجهتين القانونية و اإلقتصادية :  الجديد في أعمال
الجرائم المتعلقة بأعمال المصارفة  3ج  

5493 

 New = الجديد في األساليب الكمية و بحوث العمليات

quntitatve approach and opurations research 
10355 

الجديد في المحاسبة الضريبية : وفق قانون ضريبة الدخل األردني 
والمطبق إعتبارا من   2001) لسنة 25المعدل رقم (

01/01/2002  

12404 

 3126 الجذور الفكرية لألزمة المالية واإلقتصادية العالمية

المستحدثة  -الجرائم اإلقتصادية : التقليدية   11694 

 9664 الجرائم اإلقتصادية وأثرها على اإلقتصاد الوطني

مواجهتها : الندوة العلمية الحادية الجرائم اإلقتصادية وأساليب 
 واألربعون 

10 

 2580 الجرائم المعلوماتية

 5541 الجرائم المعلوماتية

 5414 الجرائم المعلوماتية : دراسة مقارنة

 4184 الجريمة الضريبية 

 9176 الجريمة المنظمة اإلرهاب و غسيل األموال

الظاهرة اإلجرامية  الجريمة في عصر العولمة : دراسة في 
 المعلوماتية 

8418 

الجزء الثالث, السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء 
 الثالث

5759 

 15718 الجزء الثاني, الدفوع أمام القضاء الجنائي

 13349 الجزائر : إشكاليات الواقع ورؤى المستقبل 

 9793 الجزائر اليوم: مقاربات حول ممارسة المواطنة 

41الجزائر باألرقام: العدد   = L'algerie en quelques 

chiffres 
6110 

النتائج -الجزائر و المنظمة العالمية للتجارة : أسباب اإلنضمام
 المرتقبة ومعالجتها 

12213 

 10318 الجزائر ومنظمة التجارة العالمية : آفاق ومعوقات اإلنضمام 

 3807 الجغرافيا اإلقتصادية 

 8017 الجغرافيا اإلقتصادية 

 9829 الجغرافيا اإلقتصادية 

الجغرافيا اإلقتصادية في القرية العالمية بين شعوب الغنى والرفاه 
 وشعوب الفاقة والحرمان

4262 

 2696 الجغرافيا السياحية 

 6301 الجغرافيا والمعالم السياحية 

 10156 الجمارك بين النظري والتطبيق 



المؤسسات األهلية : الجهات المانحة الدولية ــ  الجمعيات و 
 المشاريع ــ اإلدارة 

8172 

الجهاز الجبائي و دوره في تمويل الجماعات المحلية : دراسة حالة 
 بلدية المدية 

6783 

 9976 الجهاز المصرفي الجزائري : واقع وإصالحات حديثة

اإلستثمار الجهاز المصرفي الجزائري و دوره في تمويل   10849 

 10303 الجهاز المصرفي في اإلقتصاد اإلسالمي 

 5562 الجهاز المصرفي واإلستقرار اإلقتصادي

 12699 الجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسبة لبطاقات األئتمان 

 11625 الجوانب العلمية و التطبيقية في إدارة الموارد البشرية بالمنظمات 

اإلدارة التنظيم واإلستراتيجيةالجودة الشاملة :   5938 

 7836 الجودة الشاملة : الدليل المتكامل للمفاهيم و األدوات 

 TQM 4425 = الجودة الشاملة

 2706 الجودة الشاملة في إدارة المعلومات

الجودة الشاملة في التعليم بين مؤشرات التمييز ومعايير اإلعتماد : 
 األسس و التطبيقات 

11386 

الشاملة في التعليم وتطبيقات اآليزو  الجودة  3148 

 13829 الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات 

 14361 الجودة الشاملة و المؤشرات في التعليم الجامعي

الجودة الشاملة و أنماط القيادة التربوية : وفقا لنظرية هيرسي و  
الوظيفي لمعلميهم و أدائهم بالنشارد وعالقتها بمستويي الرضا   

4359 

 12391 الجودة الشاملة والجديد في التدريس

 12392 الجودة الشاملة والمنهج

 5446 الجودة الشاملة وبناء القدرات المؤسسية

 2948 الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية

 3738 الجودة في المنظمات الحديثة

لتحسين األداء في المؤسسات العمومية : دراسة  الجودة كمدخل 
 حالة مؤسسة نفطال المدية 

10035 

 15844 الجودة ميزة تنافسية في البنوك التجارية

 6853 الجودة و التمييز في الخدمات المصرفية 

 13867 الجودة و أنظمة األيزو 

الجودة و تخطيط اإلنتاج في المؤسسات البنكية باستخدام الطرق 
 الكمية

15631 

 14298 الجودة واإلعتماد األكاديمي لمؤسسات التعليم العام والجامعي

الجيولوجيا اإلقتصادية و الثروة المعدنية في الوطن العربي :  
 الجزء األول 

10495 

 6257 الحاسب اإللكتروني و نظم المعلومات 

 4165 الحاسوب : نماذج وتطبيقات في إدارة األعمال والتسويق

 10416 الحاسوب في المالية واألعمال 

- عربي -الحاسوب والبرمجيات الجاهزة : المهارات األساسية

نجليزيإ  
3923 

الحث على العمل في اإلقتصاد اإلسالمي و دوره في الحد من  
 مشكلة البطالة 

10822 



 5503 الحداثة والهيمنة اإلقتصادية ومعوقات التنمية 

القياسي بين النظرية و التطبيق الحديث في اإلقتصاد   12382 

الحركية اإلقتصادية في الدول النامية بين عالمية مالك بن نبي و  
 العولمة الغربية

12212 

 Contemporary Trade Wars : الحروب التجارية المعاصرة

C.T.W 
5615 

 6829 الحرية اإلقتصادية في التجارة الخارجية وواقعها في الجزائر 

قتصادية واإلنتاجية الكلية بين دوافع اإلبداع ومنابع  الحرية اإل
 التمكين 

11611 

الحرية المالية : إستراتيجية إستثمارية مبسطة لألفراد دون الدخول 
 في تعقيدات النظريات واألساليب 

11150 

الحساب اإلقتصادي تطبيقه على مسائل في التسيير; تر. وداد 
 شليحي

9367 

تمارين محلولة-التفاضلي : عرض نظريالحساب   8086 

308-301-300الحساب التفاضلي و المعادالت التفاضلية :  ] 12990 

 4216 الحساب المصرفي : دراسة قانونية مقارنة

الحسابات اإلقتصادية القومية و استخداماتها في التخطيط و التنمية 
 : الجزء األول 

13650 

و إستخدماتها في التخطيط و التنمية : الحسابات اإلقتصادية القومية 
 الجزء الثاني

13651 

الحسابات الرئيسية للعمالء و طرق إدارتها بإمتياز من منظور 
 سانت جالين

6546 

 10101 الحسابات القومية

 12184 الحسابات القومية بين النظرية و التطبيق 

التعلم-الحوافز-التشجيع-الفهمالحفز ألداء أمثل :  ... 6172 

 5288 الحقيقة و المجاز في الرحلة إلى الحجاز

 7054 الحكم الراشد في التنمية 

 15430 الحكم في عالم يتجه نحو العولمة

 5102 الحكمانية في األداء الوظيفي

الحكمة : العدد الثالث عشر : مجلة دورية مستقلة محكمة 
بالبحوث العلمية الجادة و الدراسات الفلسفية  متخصصة تعني 

 Alhikma = العميقة

7930 

 E-government 13571 : الحكومة اإللكترونية

 3712 الحكومة اإللكترونية : الطريق نحو اإلصالح اإلداري

 5261 الحكومة اإللكترونية : النماذج والتطبيقات والتجارب الدولية

واآلفاق الحكومة اإللكترونية : الواقع  5725 

 14921 الحكومة اإللكترونية : بين النظرية والتطبيق 

 9961 الحكومة اإللكترونية : مدخل إداري متكامل 

متطلباتها - مبادئها- الحكومة اإللكترونية : مفهومها  3543 

 = الحكومة اإللكترونية بين النظرية و التطبيق

E.governement 
5575 

اإللكترونية كأداة لترشيد اإلنفاق العام : دراسة حالة  الحكومة 
 الجزائر 

7736 



 5099 الحكومة اإللكترونية و اإلدارة المعاصرة

 3553 الحكومة اإللكترونية و دورها في تقديم الخدمات المرفقية

 4538 الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي 

الحد من الفساد : دراسة حالة  الحكومة اإللكترونية ودورها في  
 بلدية المدية 

6779 

الحكومة اإللكترونية ودورها في تحسين أداء الموظف : دراسة  
 حالة بمصالح والية المدية 

10519 

 8092 الحكومة اإللكترونية ودورها في تحسين الخدمة العمومية

بلدية  - الحكومة اإللكترونية ودورها في تفعيل الخدمة العمومية
رواقيةالب - 

13114 

الحكومة اإللكترونيةالمتكاملة والمدن الذكية وحوكمتها في مواجهة 
ل نظرية تكنولوجية حروب الجيل الرابع وما بعده : أصو

 وتطبيقات إدارية وتعليمية عالمية

8428 

 4452 الحل اإلبتكاري للمشكالت : طريقك للنجاح

اآلني الحل اإلسالمي لمشكلة الفقر من المنظور   9118 

الحماية القانونية لعمليات التداول في أسواق المال وفقا للنظام 
 السعودي

11093 

 2578 الحماية المدنية لألموال في الشريعة اإلسالمية : دراسة مقارنة

 3463 الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد اإللكتروني : دراسة مقارنة

التجارة اإللكترونية : (دراسة الحماية المدنية للمستهلك في عقود 
 مقارنة) 

12047 

 5301 الحوار بين الشمال والجنوب : نحو عالقات إقتصادية عادلة 

 14404 الحوافز و أثرها على أداء األفراد في المؤسسة 

 الحوافز و أثرها على أداء العاملين : حالة مؤسسة اإلنجاز بالمدية
(E.R.M) 

12979 

تأثيرها على أداء العاملين في المؤسسة الحوافز و   13280 

الحوافز وأثرها على أداء العمال في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة 
 حالة مطاحن قصر البخاري 

7726 

 14005 الحوافز وأثرها على الروح المعنوية للعاملين

الحوافز وأثرها على زيادة أداء العاملين في المؤسسات العمومية : 
مجمع صيدال بالمدية  دراسة حالة  

5964 

الحوافز وتأثيرها على أداء العاملين في المؤسسة العمومية : 
دراسة حالة كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  

جامعة المدية-التسيير  

11248 

 15362 الحوافز وتأثيرها على األداء الوظيفي والتنظيمي 

العاملين : دراسة حالة ديوان  الحوافز ودورها في تحسين أداء  
2015-2014الترقية والتسيير العقاري بالمدية   

9987 

الحوافز ودورها في تحقيق اإللتزام التنظيمي : دراسةحالة مجمع 
المدية-صيدال وحدة انتيبيوتيكال  

4800 

الحوافز ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي في المؤسسة : دراسة  
مديةتطبيقية بمؤسسة سونلغاز بال  

13074 

 7332 الحوافز وعالقتها و أداء العاملين

 6192 الحوسبة الكمية

 7759 الحوكمة البيئية العالمية ودور الفواعل غير الدوالتية فيها 



 7685 الحوكمة الذكية في القرن الحادي و العشرين

 2667 الحوكمة الرشيدة : فن إدارة المؤسسات عالية الجودة 

الضريبية كآلية لتفعيل الجباية المحلية : دراسة حالة والية الحوكمة 
 المدية 

7117 

الحوكمة المصرفية ومدى نجاعتها في تقويم األداء المالي : دراسة 
 تطبيقية ببنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة بني سليمان 

6243 

 11329 الحوكمة المؤسسية واألداء المالي اإلستراتيجي للمصارف

مة في الشركاتالحوك  3435 

الحوكمة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : فرع انتيوبيوتيكال 
 بالمدية

14102 

الحوكمة في شركات التأمين ودورها في تحسين األداء المالي  
 SAA للشركة : دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين

15633 

مقارنة بين الحوكمة وأثرها علي األداء المالي للشركة : دراسة 
 بعض الشركات األمريكية و الجزائرية

12177 

 5722 الحوكمة ودورها في إدارة المخاطر في المصارف 

الحوكمة ودورها في التأثير علي اآلداء المالي للبنوك : دراسة  
زائري ميدانية في بنك الفالحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الج

 بالمدية
15223 

ودورها في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة حالة في  الحوكمة 
 الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز المدية

15180 

الحوكمة ودورها في ترشيد اإلنفاق العام في الجزائر للفترة 
1996-2017  

12863 

 5212 الحيز وأقطاب النمو

افتراضية  الخبرة القضائية المحاسبية لإلفالس التجاري : دراسة 
 لدى محافظ حسابات معتمد كخبير قضائي لدي محكمة المدية 

11287 

الخبرة القضائية المحاسبية و دورها في حل النزاعات الجبائية :  
 دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية المدية

15335 

الخداع اإلعالني وأثره في معيار التدليس : دراسة مقارنة في  
 القانون المدني

15941 

لخداع التسويقي وأثره على بناء الصورة الذهنية للمستهلكين :  ا
 دراسة حالة المديرية الفرعية إلتصاالت الجزائر بالمدية

6214 

الخداع التسويقي وأثره على قرار الشراء لزبائن المستشفيات  
 Marketing Deception and its Impact on = الخاصة

Purchasing Customers Decisions of Private 

Hospitals 

4641 

 2789 الخدمات البنكية اإللكترونية عبر اإلنترنت 

الخدمات المالية و إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية : 
  05-03بحوث و أوراق عمل الندوة الدولية المنعقدة خالل الفترة 

م 2010أفريل  20-18ه الموافق  1431جمادى األولى   

8023 

المصرفية اإللكترونيةالخدمات   3470 

الخدمات المصرفية اإللكترونية و أثرها في تحسين جودة الخدمات 
فية : دراسة عينة من الزبائن و اإلداريين العاملين المصر

 بالمصارف التجارية العاملة في مدينة البليدة
6344 

الخدمات المصرفية اإلئتمانية في البنوك اإلسالمية : دراسة مقارنة 
لقانون و الفقه اإلسالميفي ا  

4602 



 الخدمات المصرفية الحديثة : دراسة حالة بنك التنمية المحلية
BDL بالمدية 

9325 

 5306 الخدمات المكتبية والمعلومات للمستفيدين 

 15497 الخدمات في المصارف اإلسالمية : آليات تطوير عملياتها 

القانونية والواقعالخدمة العمومية بين تطبيقات النصوص   7622 

 11847 الخروج من فخ العولمة 

الخزينة و دورها في التسيير المالي للمؤسسة : دراسة حالة  
 مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة

12941 

الخسارة : مفهومها ومعايير احتسابها وتطبيقاتها في الفقه 
 اإلسالمي

13828 

تجارب دولية -(مفاهيم الخصخصة : إتحاد العاملين المساهمين 
 وعربية)

4780 

الخصخصة : أثرها في معدالت التضخم وإنعكاساتها على معدالت 
 النمو اإلقتصادي

5338 

 8399 الخصخصة : إعادة ترتيب دور الدولة ودور القطاع الخاص 

 3097 الخصخصة : آفاقها وأبعادها

 11584 الخصخصة : المصطلح و التطبيق

خالصة التجارب العالميةالخصخصة :   15726 

الخصخصة : مفهوم جديد الفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق  
 العامة

5889 

 3834 الخصخصة : وأثرها على التنمية بالدول النامية

 4155 الخصخصة اإلدارية والقانونية في التربية البدنية والرياضة 

 3606 الخصخصة المصرية : رؤية شخصية

 8834 الخصخصة عن طريق األسواق المالية

 12091 الخصخصة في اإلدارة العامة : بين النظرية و التطبيق 

 2773 الخصخصة و تأثيراتها اإلقتصادية

الخصخصة و تأثيرها على الربحية في المؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة تطبيقية حول مؤسسة بوفال بالبرواقية

15484 

ق العاملين بالقطاع العام الخصخصة وأثرها على حقو  8351 

الخصخصة وتحديات التنمية المستدامة في األقطار العربية :  
بحوث ومناقشات الحلقة النقاشية التي أقامتها المنظمة العربية  
 لمكافحة الفساد 

5602 

 2576 الخطة الدولية لألعمال التجارية الهياكل التنتظيمية

المستهلك : دراسة ميدانية الخطر المدرك لسلوك   4733 

 12029 الخطر و التأمين : المبادئ النظرية و التطبيقات العملية

 2702 الخطوط الكبرى في اإلقتصاد اإلسالمي

 2611 الخطوط الكبرى في اإلقتصاد الوضعي

 10481 الخوصصة 

 7751 الخوصصة بين النظرية والتطبيق

الماليةالخوصصة عن طريق السوق   13945 

تجارب و آفاق-الخوصصة في الجزائر  9003 

 10678 الخوصصة في ظل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة

 15942 الخوصصة في نطاق إصالح المؤسسات العمومية



 15897 الخوصصة لمواجهة متطلبات البقاء و تحديات النمو و التنمية 

اساتها على التنمية اإلقتصاديةالخوصصة و األداء _التقييم و إنعك  13729 

 14305 الخوصصة و التصحيحات الهيكلية : أراء وإتجاهات

الخوصصة وأثرها على النمو اإلقتصادي لبعض الدول العربية 
2015-1995للفترة   

11214 

 9228 .الخوصصة وأهميتها في تنمية المؤسسة اإلقتصادية

تحقيق الميزة التنافسيةالخيار اإلستراتيجي وأثره في   5144 

الخيارات اإلستراتيجية لنمو المؤسسة : األسس النظرية لعملية 
 المفاضلة بين البدائل اإلستراتيجية للنمو

6700 

 7898 الدافعية وحوافز العمل

 5003 الدبلوماسية بين النظرية و التطبيق

 13291 الدبلوماسية والتفاوض

مجلة ثقافية محكمة نصف سنوية يصدرها الدراسات اإلسالمية : 
الجزائر-المجلس اإلسالمي األعلى  

10968 

 3497 الدراسات األكاديمية الدولية الحديثة في إدارة الموارد البشرية 

 12080 الدراسات التسويقية ونظم معلومات التسويق 

 9153 الدراسة المالية في المؤسسات البترولية

إل قتصادية : دراسة حالة مؤسسة بوفال  الدراسة المالية للمؤسسة ا
 بالبروقية

11558 

 14136 الدرر المكنونة في نوازل مازونة : الجزء األول 

 14137 الدرر المكنونة في نوازل مازونة : الجزء الثاني 

 2743 الدعاية و اإلعالن : المفاهيم

سبتمبر 11الدعاية و اإلعالن بعد   5148 

العالقات العامةالدعاية و اإلعالن و   15408 

 5985 الدعاية و الرأي العام : أحاديث مع نعوم تشومسكي 

 4647 الدعاية وأساليب اإلقناع 

 12826 الداللة و اإلرشاد السياحي : علم وفن

 7631 الدليل اإلحصائي للطالب في العلوم اإلقتصادية واإلجتماعية

 5641 الدليل التدريبي لتنمية الموارد البشرية

الدليل الشامل في البحث العلمي : مع تطبيقات عملية لإلستشهادات 
 ISO .ALA المرجعية الورقية واإللكترونية وفقا للمعايير الدولية

.MLA .CM 

14503 

 9596 الدليل الشامل في مراجعة العمليات

 14200 الدليل العلمي في اختيار الموارد البشرية

لإلستثمار بالبورصة : التحليل األساسيالدليل العلمي   = 

fundamental analysis 
3140 

 13642 الدليل العملي في توظيف و إدارة األفراد 

الدليل العملي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في شركات 
 ومشروعات التشييد 

10502 

 14198 الدليل العملي للمديرين في اإلدارة اإلستراتيجية

المختصر في كتابة البحوث والرسائل واألطاريح العلميةالدليل   2583 

 13406 الدوافع وألثرها على العاملين



 7760 الدور اإل قتصادي و المالي للرسم على القيمة المضافة 

 9995 الدور اإلجتماعي للبنوك في ظل تبني المسؤولية اإلجتماعية

 5159 الدور اإلعالمي للنقود 

اإلقتصادي للدولة في ظل العولمةالدور   7128 

 3430 الدور اإلقتصادي للزكاة

الدور اإلقتصادي للمناطق الحرة في جذب اإلستثمار : دراسة 
 مقارنة

3480 

 10182 الدور اإلقتصادي واإلجتماعي للزكاة

 14377 الدور التمويلي لصندوق النقد و البنك الدوليين

للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اإلقتصاد الدور التنموي 
 الوطني

2601 

 14578 الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر 

الدور الثقافي للمكتبات الجامعية بين تكنولوجيا اإلتصاالت و ثورة  
 المعلومات 

9105 

 14323 الدور القيادي لعمداء الكليات في الجامعات العربية

الدور والحاجة لتدريب الموارد البشرية في المؤسسة : دراسة حالة 
 فرع أنتبيوتيكال بالمدية 

6988 

الدورات اإلقتصادية العينية والتفسير النيوكالسيكي الحديث  
 للتقلبات اإلقتصادية

15859 

- 2000الدورات اإلقتصادية وآليات التحكم فيها : حالة الجزائر 

0122  
15682 

الدورات اإلئتمانية ودورات األعمال في ظل تطور الصناعة  
 المصرفية 

5561 

- 2000الدوريات اإلقتصادية وآليات التحكم فيها : حالة الجزائر

0122  
15680 

اإلتاحة -التجهيز والنشر-الدوريات اإللكترونية : الخصائص  4122 

 7063 الدول النامية وأزمة المديونية : األسباب والحلول

ل النامية والتجارة العالمية األداء واألفاق المستقلةالدو  3078 

 13041 الدول النامية والعولمة

 9293 الدولة الجزائرية الحديثة : اإلقتصاد والمجتمع والسياسة

 4239 الدولة الريعية وسياسات تنويع اإلقتصاد : تجربة دولية 

المغرب األوسط الدولة السليمانية واإلمارات العلوية في   4237 

الدولة والتنمية في الوطن العربي : محاولة اإلستباق التغير العالمي 
 في ظل منهجية التحليل المستقبلي 

3901 

الدولرة و مشاكل عدم استقرار النقد و اثر الدوالر على االقتصاد  
 الجزائري 

15102 

 الدين العام المحلي واآلداء اإلقتصادي في مصر خالل الفترة
(1986-2009) 

12103 

الدين العام و أثره على التنمية اإلقتصادية : دراسة حالة أزمة  
 الديون السياسية األروبية

10375 

 14995 الدين العمومي الداخلي و تدخالت الخزينة

الدين العمومي الداخلي و تدخالت الخزينة في األوراق النقدية :  
 خزينة والية المدية

16010 



الخارجية و آثارها على التنمية اإلقتصادية في البلدان  الديون 
 العربية

9868 

 3660 الديون المتعثرة : الظاهرة، األسباب، العالج

 4523 الذكاء األخالقي : مدخل لدعم سمعة منظمات األعمال

 8101 الذكاء الثقافي في المنظمات 

 10290 الذكاء الصناعي 

الذكيةالذكاء الصناعي : دليل النظم   15640 

الذكاء العاطفي وعالقته باستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي :  
 دراسة حالة المؤسسة اإلستشفائية محمد بوضياف بالمدية

12995 

الرأسمالية الطاغية : التحوالت في قطاع األعمال والديمقراطية 
 والحياة اليومية 

9599 

واحد والعشرين الرأسمالية أم الديمقراطية ؟ : خيار القرن ال  13238 

 8325 الرأسمالية وأزمة الفكر العربي

 4683 الربا واإلقتصاد والتمويل اإلسالمي : رؤية مختلفة

 7753 الربح على حساب الشعوب : الليبيرالية الجديدة والنظام الكوكبي

 12854 الربح و الخسارة : في معامالت المصارف اإلسالمية

المضافةالرسم على القيمة   La T.V. A :   حسب تعديالت قانون
لطلبة المعاهد العليا والجامعات وكل المختصين   2010المالية لـ 

 اإلقتصاديين
6556 

 12992 الرسوم القضائية وتعاضد القضاة والمحاماة 

الرشادة في اتخاذ قرار منح القرض و مخاطره : دراسة حالة بنك 
المدية -الجزائر الخارجي الجزائري   - 

13409 

الرشادة في إتخاذ قرار منح القروض مخاطرها و معالجتها : 
 دراسة حالة بوكالة البنك الخارجي الجزائري بالمدية 

13909 

 4179 الرضا الوظيفي : أطر نظرية وتطبيقات عملية

أساليب  -تفسير درجاته  -طرق قياسه  -الرضا الوظيفي : مفهومه 
 Job satisfaction = زيادته في العمل

3941 

الرضا الوظيفي لدي عمال ما قبل التشغيل في المؤسسات 
الجزائرية : دراسة استطالعية لعمال المؤسسة العمومية 
 اإلستشفائية بعين بوسيف والية المدية

6799 

 8416 الرضا الوظيفي و اثره على أداء العاملين

 14682 الرضا الوظيفي و أثره على أداء العاملين

الرضا الوظيفي و أثره على أداء العاملين : دراسة حالة رئاسة  
 جامعة يحي فارس بالمدية

14796 

الرضا الوظيفي و أثره على أداء العاملين : دراسة ميدانية شركة  
 توزيع الكهرباء و الغاز سونلغاز المدية 

9231 

 3861 الرضا الوظيفي وأثره على أداء العاملين

الوظيفي وأثره على أداء العاملينالرضا   6495 

الرضا الوظيفي وأثره على أداء العاملين : دراسة حالة المؤسسة 
 اإلستشفائية بن يوسف بن خدة بالبرواقية

8783 

الرضا الوظيفي وأثره على أداء العاملين : دراسة حالة لشركة  
 توزيع الكهرباء والغاز 

7446 

لعاملين في المنظمة : دراسة حالة الرضا الوظيفي وأثره علي أداء ا 
 مديرية الضرائب لوالية المدية 

11226 



الرضا الوظيفي وأثره علي أداء العاملين في المؤسسات 
 اإلقتصادية : دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمدية

10092 

الرضا عن العمل و عالقته بالحوافز : حالة مؤسسة اإلنجاز 
 بالمدية

12502 

 15937 الرضا والوالء الوظيفي : قيم وأخالقيات األعمال

 15649 الرعاية الرياضية : دراسة حالة شركة الخطوط الجوية الخليفة

 13262 الرعب اإلقتصادي : ديكتاتورية الريعية

 3347 الرفاهية اإلجتماعية والنمو اإلقتصادي 

والتطبيقات العملية الرفاهية اإلقتصادية : بحث في األسس العلمية 
 لرفاهية الفرد والمجتمع

12695 

 11587 الرقابة اإلدارية : في منظمات األعمال

 5150 الرقابة اإلدارية : من وجهة نظر إسالمية

 11591 الرقابة اإلدارية على المال واإلعمال

الرقابة اإلدارية و المالية على األجهزة الحكومية : دراسة تحليلية 
تطبيقية و   

5096 

الرقابة اإلدارية و دورها في الوظيفة المالية داخل المؤسسة 
 O.P.G.I اإلقتصادية

8947 

الرقابة اإلدارية ودورها في تطوير كفاءة أداء العاملين : دراسة  
 حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بالمدية

6444 

ية  الرقابة التنظيمية و أثرها على األداء الوظيفي : دراسة ميدان
بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية للصحة الجوارية قصر البخاري  
 المدية 

6265 

 14886 الرقابة الجبائية : دراسة حالة مفتشية الضرائب لوالية المدية 

 14677 الرقابة الجبائية في الجزائر 

 6602 الرقابة الجبائية في الجزائر : دراسة حالة مديرية الضرائب بالمدية

 10634 الرقابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري 

 13374 الرقابة الجبائية في ظل النظام الحقيقي 

 14526 الرقابة الجبائية في مواجهة التهرب و الغش الجبائي في الجزائر 

الرقابة الجبائية كأداة لمكافحة التهرب و الغش الضريبي : دراسة  
ة للفترةحالة مديرية الضرائب لوالية المدي  ( 2010- 2014) 

10886 

 11912 الرقابة الجبائية و إشكالية المنازعات الجبائية في إدارة الضرائب

 13231 الرقابة الجبائية و جورها في تحفيز اإلستثمارات 

 12927 الرقابة الجبائية و دو رها في مكافحة الغش الضريبي

االستثمار الرقابة الجبائية و دورها في تشجيع   7624 

 15260 الرقابة الجبائية و دورها في توازن ميزانية الوالية : والية المدية

 12133 الرقابة الحكومية على تأسيس الشركات : دراسة مقارنة

 10870 الرقابة الداخلية في البنوك التجارية

الرقابة الداخلية في البنوك التجارية : دراسة حالة وكالة القرض  
الجزائريالشعبي   cpa 

12505 

 14932 الرقابة الداخلية لوظيفة الشراء 

 5931 الرقابة الداخلية و المراجعة 

 3504 الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات 



الرقابة الداخلية ودورها في حماية نظم المعلومات المحاسبية  
والية المدية و البويرة اإللكترونية : دراسة حالة علي البنوك في   

10264 

 8703 الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية 

 5194 الرقابة المالية : النظرية والتطبيق

 4882 الرقابة المالية العليا : دراسة مقارنة

 9403 الرقابة المالية على الصفقات العمومية 

المرسوم الرئاسي  الرقابة المالية على الصفقات العمومية في ظل 
15-247  

12333 

 2569 الرقابة المالية على النفقات العامة

الرقابة المالية علي صرف النفقات العامة في ظل تكنولوجيا  
ي  المعلومات في النظام الجزائري : دراسة حالة المراقب المال

 والمحاسب العمومي 

9172 

 5196 الرقابة المالية في اإلسالم 

ي المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري ودورها  الرقابة المالية ف
في الحفاظ على المال العام : دراية حالة المؤسسة العمومية للصحة 
 الجوارية قصر البخاري 

12524 

الرقابة المالية كأداة لترشيد النفقات العمومية : دراسة حالة المعهد 
 الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية 

4908 

الرقابة المالية وأثرها على ترشيد النفقات العمومية : دراسة حالة  
 المراقب المالي لوالية المدية

4911 

 5441 الرقابة المالية واإلدارية ودورها في الحد من الفساد 

 7981 الرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظرية 

رنة النظام المالي  الرقابة المالية وأهميتها اإلقتصادية في ظل عص
 العمومي : دراسة حالة الجزائر 

8043 

 5089 الرقابة المحاسبية الداخلية في النظامين اليدوي و اإللكتروني 

 5086 الرقابة المحاسبية الداخلية في النظامين اليدوي و اإللكتروني 

 11470 الرقابة المصرفية 

 Banking supervision 11987 = الرقابة المصرفية

 9722 الرقابة المصرفية على عمليات البنوك 

 9851 الرقابة المصرفية علي عمليات البنوك في الجزائر

الرقابة المصرفية في ظل التحوالت اإلقتصادية العالمية و معايير  
 لجنة بازل 

11277 

 6058 الرقابة المصرفية ودورها في تفعيل أداء البنوك

ابة المصرفية ودورها في تفعيل أداء البنوك التجارية : دراسة  الرق
 BNA حالة البنك الوطني الجزائري

13525 

 4250 الرقابة على أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة

 15396 الرقابة على اآلداء من الناحية العلمية والعملية

الجزائرالرقابة على األموال العمومية : دراسة حالة   13128 

 15230 الرقابة على االئتمان المصرفي في الجزائر 

 4267 الرقابة على المال العام في اإلقتصاد اإلسالمي

 9163 الرقابة على النفقات العامة في الجزائر

 12755 الرقابة على تنفيذ النفقات العامة في الجزائر 



حالة خزينة والية الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية : دراسة 
 المدية 

7244 

 15833 الرقابة على صرف النفقات العمومية

 11508 الرقابة علي األعمال اإلدارية 

الرقابة علي عمليات الصيرفة اإللكترونية : دراسة حالة البنك 
 الخارجي الجزائري 

6120 

 15983 الرقابة في اإلدارة العامة 

قروض البنكيةالرقابة و التدقيق على منح و تسيير ال  6552 

الرقابة و المراجعة الداخلية الحديثة فى بيئة تكنولوجيا المعلومات  
 و عولمة أسواق المال 

15534 

الرقابة و المراجعة في بيئة التشغيل اإلليكتروني : خدمات مراقب  
 ...الحسابات في بيئة التشغيل اإلليكتروني

12893 

القروض البنكية : دراسة حالة  الرقابة والتدقيق على منح وتسيير 
 وكالة القرض الشعبي الجزائري 

7594 

 4322 الرقابة والمراجعة الداخلية : على المستوى الجزئي والكلي 

الرقابة والمراجعة في نظم المحاسبة األلية : المراجعة المستمرة  
الثقة بنظام المعلومات-في التجارة اإللكترونية  sys.trust-

لمراجعة في ظل نظام التشغيل اإللكتروني جراءات وأساليب اإ
إجراءات الرقابة اللداخلية في ظل الحسابات -للبيانات المحاسبية

دور مراجع ال-اإللكترونية  

10780 

الرقابة ودورها في تقييم أداء العاملين في المؤسسة : دراسة حالة  
األستاذ الجامعي في كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية  

جامعة المدية-م التسيير وعلو - 

11149 

الرقابة ودورها في مكافحة الفساد اإلداري : دراسة حالة مصلحة  
 المراقبة المالية لوالية المدية 

14550 

 7867 الرقابةالمالية والتدقيق الداخلي 

 8197 الرقمنة كمدخل لترقية قطاع التأمين في الجزائر 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الروح المقاوالتية و تاثيرها على   13033 

 8321 الرؤية التخطيطية للقوى العاملة 

 Entrepreuship and = الريادة وإدارة األعمال الصغيرة

Small Business Management 
5570 

 2955 الريادة وإدارة المشروعات الصغيرة 

 4045 الريادة وإدارة منظمات األعمال

 4509 الرياضة المالية 

 5709 الرياضة المالية والتجارية : بين النظرية والتطبيق 

 12020 الرياضة والتأمين

 9206 الرياضيات : (تطبيقات إقتصادية)

 - اإلقترانات  -المستقيمات  -المنحنيات  -الرياضيات : اإلحداثيات 

 النهايات 
9439 

 10699 الرياضيات : في العلوم المالية واإلدارية واالقتصادية 

 8222 الرياضيات : لدارسي العلوم اإلقتصادية واإلدارية والمالية 

 11378 الرياضيات : لإلقتصاد والعلوم اإلدارية والمالية 

101الرياضيات   11157 

102الرياضيات   11156 



 10962 الرياضيات اإلقتصادية

 13647 الرياضيات اإلقتصادية : أسس وتطبيقات 

فوفاتالرياضيات اإلقتصادية : المص  10793 

 3068 الرياضيات الحديثة 

الرياضيات الحديثة : اإلنحدار واإلرتباط، التكامل المركب،  
 ...النهايات

4085 

 5058 ...الرياضيات الحديثة : الكمية المتجهة، اإلقترانات المطابقة

 2712 ...الرياضيات الحديثة : المتجهات والعدديات، اإلحداثيات

الحديثة : المجموعات وطرق العد، األخطاء، الرياضيات 
 ...التوزيعات التكرارية، الدوال والنهايات

9255 

 12770 الرياضيات الحديثة : تطبيقات التكامل المحدد

 -المساحات و الحجوم -الرياضيات الحديثة : نظرية الباقي 

نماذج من  -مقدمة في الهندسة التحليلية المستوية -الهندسة اإلحداثية
 التوزيعات اإلحتمالية المنفصلة

4086 

 3529 الرياضيات العامة

 11151 الرياضيات العامة

 10594 الرياضيات العامة : الجزء األول 

 5233 الرياضيات العامة : الجزء الثالث

 10593 الرياضيات العامة : الجزء الثاني

 5334 الرياضيات المالية 

 6771 الرياضيات المالية 

تمرين محلولة  99الرياضيات المالية :   2610 

 12218 الرياضيات المالية : الجزء الثاني : حلول التمارين 

 12025 الرياضيات المالية : النظرية والتطبيق 

 12215 الرياضيات المالية : تقنيات مراقبة التسيير

  - الرياضيات المالية : تمارين ومسائل محلولة في الفائدة المركبة

المردودية وإختيار  -إستهالك القروض  -الدفعات العادية 
 اإلستثمارات 

13548 

1الرياضيات المالية : ج.  12210 

2الرياضيات المالية : ج.  12211 

 11813 الرياضيات المالية : فائدة بسيطة وفائدة مركبة 

 Financal Mathematics 15308 = الرياضيات المالية

المالية المعاصرة الرياضيات   5543 

 8753 الرياضيات المالية مع تطبيقات في الحاسوب

 7006 الرياضيات بنظرة فلسفية على خطى كفاييس 

 11160 الرياضيات في اإلحصاء واإلحتماالت 

 11159 الرياضيات في اإلدارة واإلقتصاد 

 3120 الرياضيات في اإلقتصاد والتجارة والعلوم اإلدارية 

 14810 الرياضيات في العلوم اإلقتصادية و التجارية

 10698 الرياضيات في العلوم المالية واإلدارية 

 3766 الرياضيات لطلبة اإلقتصاد و العلوم اإلدارية 

 15694 الرياضيات لإلقتصاد و العلوم اإلدارية 



 8748 الرياضيات للعلوم اإلدارية و المالية

اإلقتصادية و اإلداريةالرياضيات للعلوم   2761 

 6019 الرياضيات و اإلحصاء لدراسات المحاسبة و األعمال

 5077 الرياضيات واإلحصاء

 3340 الرياضيات واإلقتصاد : نظرية وتطبيق 

 3178 الرياضيات والبرمجة الخطية وتطبيقاتها اإلدارية واإلقتصادية

 8808 الرياضيات والتأمين

والهندسة التحليلية الرياضيات   10551 

 3262 الرياضيات وتطبيقاتها : في العلوم اإلدارية واإلقتصادية 

إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض األضرار الناشئة عن  
 حوادث المرور في التشريع الجزائري

6788 

 12949 الزراعة العربية وتحديات األمن الغذائي : حالة الجزائر

والتجارةالزراعة والصناعة   13459 

الزكاة و الضريبة األساس العلمي و التطبيق العملي : دراسة فقهية 
 إقتصادية 

14477 

الزكاة و دورها في التخفيف من حدة البطالة : دراسة حالة صندوق 
2014-2010الزكاة لوالية المدية خالل الفترة    

3525 

الجزائر الزكاة و دورها في التنمية : حالة صندوق الزكاة في   13576 

 7199 الزكاة و دورها في التنمية اإلقتصادية 

 16002 الزكاة وآثارها على دالة اإلستهالك الكلي 

الزكاة وأثرها اإلقتصادي واإلجتماعي في معالجة التضخم النقدي 
وإعادة توزيع الدخل : دراسة تأصيلية من منظور اإلقتصاد 
 اإلسالمي

2770 

مارالزكاة وأثرها على اإلستث  12833 

 6198 الزكاة ودورها في توظيف الموارد اإلقتصادية 

 14516 الزكاة ودورها في محاربة البطالة

 13889 الزكات الضريبية و أثرهما على اإلنتعاش اإلقتصادي

 12506 الزكات و أثرها على اإلستثمار 

الزيادة السكانية و انعكاساتها على اإلنفاق في التعليم : دراسة  
 (2020-1990) قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة

7566 

السبل التسويقية لتحقيق وإستدامة المزايا التنافسية للمصارف :  
تحقيق رضا العمالء -الجودة  -الكفاءة  -المدخل   

9218 

السبيل إلي األعداد الحقيقية : مفروش بتمارين محلولة و محفوف  
 بأخري للحل 

8309 

ها في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة الستة سيجما و دور  12945 

 9686 السر المصرفي 

 6393 السرقة المصرفية كعقوبة من عقوبة مكافحة غسيل األموال

 6016 السرية المصرفية 

 14998 السرية المصرفية بلجيكا ، فرنسا ، الكسمبورغ ، سويسرا ، ولبنان 

مقارنةالسرية المصرفية في ظل العولمة : دراسة   10269 

 12364 السكان و التنمية البشرية

 15604 السكان والتنمية : مقاربة سوسيوتنموية 



 10788 السكرتاريا المتخصصة 

 8614 السالسل الزمنية و تقنيات التنبؤ القصير المدى 

 11306 السالمة والصحة المهنية و بيئة العمل

السلوكيةالسلوك اإلداري (التنظيمي ) و العلوم   3521 

 4399 السلوك اإلداري : العالقات اإلنسانية

 12315 السلوك اإلداري التنظيمي في المنظمات المعاصرة 

 3908 السلوك اإلداري والتنمية البشرية

 11626 السلوك اإلنساني في المنظمات 

السلوك اإلنساني في المنظمات : فهم وإدارة الجانب اإلنساني 
 للعمل

10453 

 11415 السلوك التنظيمى في بيئة العولمة و األنترنت 

 3607 السلوك التنظيمي 

 8236 السلوك التنظيمي 

 10454 السلوك التنظيمي 

 10459 السلوك التنظيمي 

 4420 السلوك التنظيمي : الجزء األول

السلوك التنظيمي : دراسة في التحليل السلوكي للبيروقراطية  
 المصرية 

12415 

السلوك التنظيمي : دراسة لسلوك األفراد والجماعات داخل  
 منظمات األعمال

12005 

 8480 السلوك التنظيمي : سلوك األفراد في المنظمات 

 8478 السلوك التنظيمي : سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال

 14190 السلوك التنظيمي : مدخل بناء المهارات

مدخل تطبيقي معاصرالسلوك التنظيمي :   11629 

 11742 السلوك التنظيمي : مدخل نفسي سلوكي لتطوير القدرات

السلوك التنظيمي : مفاهيم وأسس سلوك الفرد و الجماعة في  
 التنظيم 

5391 

السلوك التنظيمي : نظريات ونماذج وتطبيق عملي إلدارة السلوك 
 في المنظمة

5319 

 organization behavior 9514 = السلوك التنظيمي

 Organizational behavior 11970 = السلوك التنظيمي

 Organizational behavior 14730 = السلوك التنظيمي

 12806 السلوك التنظيمي اإلداري

 14434 السلوك التنظيمي الحديث

 8505 السلوك التنظيمي المعاصر

 6341 السلوك التنظيمي بين النظرية والتطبيق 

 4883 السلوك التنظيمي في منظمات األعمال

 = السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية

Organizational behaviorai managing education 

instittutions 

11962 

السلوك التنظيمي في اإلدارة التفكير اإلبتكاري في السلوك  
 التدريبي في العملية اإلدارية 

3312 



التنظيمي في المنظمات السلوك   3843 

 11597 السلوك التنظيمي في منظمات األعمال : العلوم السلوكية

 8931 السلوك التنظيمي و إدارة األفراد 

 8918 السلوك التنظيمي و إدارة األفراد 

 8713 السلوك التنظيمي و التحديات المستقبلية في المؤسسات التربوية

التطوير اإلداريالسلوك التنظيمي و   14044 

 14012 السلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية

 3522 السلوك التنظيمي والعلوم السلوكية

 8126 السلوك التنظيمي والنظريات اإلدارية الحديثة 

السلوك الشرائي للمستهلك الجزائري اتجاه المالبس المقلدة : 
 دراسة ميدانية في واليةالمدية 

8964 

 14791 السلوك الفردي و الجماعي في منظمات األعمال 

 11624 السلوك الفعال في المنظمات 

 11630 السلوك الفعال في المنظمات 

 8506 السلوك في المنظمات

 8525 السلوك في المنظمات

-السلوك و التطور التنظيمي : السلوك التنظيمي في ظل العولمة 

القيم و اإلتجاهات و   -األنترنت إلتصال اإللكتروني في عصر ا
القوة و الصراع عبر الثقافات -الرضا عن العمل   

14792 

 9735 السلوكية واإلدارة

 12852 السمسرة في الفقه اإلسالمي والتطبيقات المعاصرة : دراسة مقارنة

 5763 السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء األول 

أحاديث أصول الدين : الجزء الثانيالسنن المبين في شرح   5761 

 5760 السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء الخامس

 5762 السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء الرابع 

 5764 السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين : الجزء السادس 

قيالسوق األفريقية المشتركة واالتجاد األفري  11660 

م وإنعاساتها على العالقات  1992السوق األوروبية الموحدة 
 اإلقتصادية العربية األوروبية

3106 

 12877 السوق التمويلية و أثرهافي تفعيل التنمية اإلقتصادية

 11663 السوق العربية المشتركة : الواقع و المستقبل في األلفية الثالثة

المشتركة في عصر العولمةالسوق العربية   5427 

 9144 السوق المالي و دخول المؤسسة إلى البورصة 

 8967 السوق المالي و دوره في تنمية االقتصاد الوطني

 11002 السوق المفتوحة كأداة لتحقيق أهداف السياسة النقدية

 9809 السياحة البيئية : األسس والمرتكزات

النظرية والتطبيق السياحة البيئية : بين   4345 

 Eco - Tourism 9347 = السياحة البيئية

 9099 السياحة الريفية 

 12083 السياحة في الوطن العربي : دراسة ألهم المواقع السياحية العربية

 4416 السياحة و البيئة



السياحة و الفنادق : العناية بالغرف و إدارة األمن في الفنادق 
 السياحية

5891 

ة و الفنادق : تنظيم السياحة و المنظمات السياحية السياح  5987 

 9552 السياحة ودورها في تحقيق التنمية اإلقتصادية في الجزائر 

 3556 السيادة اإلستثمارية : دليل األفراد لقوة الثروة 

 15395 السياسات اإلدارية : سياسيات األعمال

أثرها في السوق المالي و  السياسات اإلقتصادية : اإلطار العام و 
 متغيرات اإلقتصاد الكلي

3728 

السياسات اإلقتصادية الكلية ودورها في مكافحة المرض الهولندي 
2015-2000و تحقيق اإلستقرار اإلقتصادي : حالة الجزائر   

15681 

دراسة حالة  -السياسات اإلقتصادية المعتمدة في معالجة التضخم 
 الجزائر 

11171 

 7024 السياسات اإلقتصادية المعتمدة لمعالجة التضخم : حالة الجزائر 

 11695 السياسات اإلقتصادية على مستوى اإلقتصاد القومي : تحليل كلي 

 11666 السياسات اإلقتصادية على مستوى المشروع : تحليل جزئي

 15196 السياسات اإلقتصادية في ظل العولمة

اإلقتصادية للمستقبل : مدخل اتخاذ القراراتالسياسات   11809 

السياسات اإلقتصادية والسوق المالي، سياسات تفعيل السوق المالي 
 : السوق المالي السعودي نموذجا

13215 

 4396 السياسات البترولية في مجال األفراد 

 6266 السياسات التجارية الخارجية و دورها في ترقية االقتصاد 

السياسات التجارية و االندماج في ظل النظام التجاري العالمي 
 الجديد 

8283 

 11303 السياسات التسعيرية في المؤسسة و العوامل المؤثرة عليها 

 3197 السياسات الدولية في المالية العامة

 3201 السياسات الدولية في المالية العامة

الغذائي في  السياسات الزراعية و أثرها على أوضاع األمن 
 (2012-2000)الجزائر باإلشارة إلي إنتاج القمح في الفترة

12304 

 9355 السياسات المالية

 9362 السياسات المالية

 10724 السياسات المالية لتمويل المؤسسات المتوسطة 

السياسات المالية والنقدية : دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي 
 والفكر اإلسالمي 

11839 

 10335 السياسات المالية والنقدية ودورها في تحقيق اإلستقرار اإلقتصادي

 11920 السياسات النفطية العربية : تقييم نقدي

 14855 السياسات النقدية والبعد الدولي لليورو

 3754 السياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق المالية

واإلستقرار اإلقتصادي : النظرية  السياسات النقدية والمالية 
 والتطبيق 

11546 

السياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي في إطار النظام  
 المصرفي اإلسالمي 

12587 

السياسات الوقائية لمواجهة األزمات الماليةالعالمية : دراسة حالة  
2008األزمة المالية األمريكية  

13075 



ستثمارات األجنبيةالسياسات و األشكال المختلفة لإل  2869 

 3874 السياسة اإلقتصادية 

السياسة اإلقتصادية اإلسالمية لترشيد اإلستهالك الفردي للسلع 
 والخدمات : دراسة مقارنة 

4863 

 5251 السياسة اإلقتصادية المثلى

 11888 السياسة اإلقتصادية المعتمدة في معالجة التضخم 

 11614 السياسة االقراضية 

السياسة التجارة في الجزائر في ظل العولمة و دراسة مقارنة بين  
 الجزائر و االردن 

6830 

 6927 السياسة التجارية الجزائرية في ظل تحرير التجارة الخارجية 

السياسة التجارية الخارجية في النظام اإلقتصادي اإلسالمي : 
 دراسة مقارنة 

7985 

اسة حالة وحدة بوفال  السياسة التسويقية لمؤسسة بوفال : در
 للحمامات

11200 

 6407 السياسة الجبائية الجزائرية و دورها في تشجيع اإلستثمار 

 15670 السياسة الجبائية كأداة لتحفيز اإلستثمار 

السياسة الجبائية و الجمركية وأثرها على التنمية اإلقتصادية 
 بالجزائر

3021 

اإلقتصادي في الجزائرالسياسة الجبائية وأثرها على النمو   14107 

السياسة الجبائية والنمو في المدى البعيد : دراسة تحليلية قياسية في 
2009-1980الجزائر   

13880 

السياسة الجبائية وتأثيرها على اإلستثمار : حالة الجزائردراسة  
2009-1990قياسية  

14409 

اإلقتصادية العالميةالسياسة الجديدة في إقتصاد األمم والشبكات   9817 

 2644 السياسة الجمركية وأثرها في تحقيق التنمية المستدامة

السياسة الزراعية في ظل اإلنظمام للمنظمة العالمية للتجارة : 
 الواقع واآلفاق 

14555 

 9026 السياسة السعرية في إطار العولمة اإلقتصادية 

يالسياسة السعرية في المذهب اإلقتصادي اإلسالم  5728 

السياسة الشرعية في المعامالت المالية و اإلقتصادية و 
 اإلستثمارية

15795 

 3913 السياسة الضريبية في ظل العولمة

 8377 السياسة الضريبية و دورها في عملية االنعاش االقتصادي

 5118 السياسة العامة : رسم و تنفيذ و تقييم و تحليل 

البنية و التحليلالسياسة العامة : منظور كلي في   5041 

 13519 السياسة المالية ودورها في تحقيق التنمية اإلقتصادية في الجزائر 

 6300 السياسة المالية في اإلقتصاد اإلسالمي

السياسة المالية للمؤسسة ودورها في التأثير على المؤسسة  
 اإلقتصادية

8726 

باشر السياسة المالية و اثارها على االستثمار االجنبي الم  8666 

 4287 السياسة المالية و أثرها على اإلستثمار : حالة الجزائر 

 15756 السياسة المالية و أثرها على اإلستثمار في الجزائر



 السياسة المالية و اثرها على االستثمار في الجزائر في فترة
(1980-2005) 

10807 

الجزائر السياسة المالية و أثرها على النمو اإلقتصادي : حالة    14805 

السياسة المالية و أثرها على جذب اإلستثمار األجنبي المباشر في 
 الجزائر : دراسة قياسية 

15154 

السياسة المالية و أثرها علي اإلستثمار : دراسة حالة الجزائر  
2005-2012  

4922 

 5197 السياسة المالية و النقدية في ظل اإلقتصاد اإلسالمي

المالية و النقدية في ظل اإلقتصاد اإلسالمي : دراسة  السياسة 
 تحليلية مقارنة 

5199 

 9624 السياسة المالية و النقدية و دورها في التنمية االقتصادية

السياسة المالية و دورها في تحقيق اإلستقرار اإلقتصادي : دراسة 
2007-2000حالة الجزائر من سنة   

13301 

ي تحقيق التوازن اإلقتصادي السياسة المالية و دورها ف   10022 

 10624 السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن اإلقتصادي 

 11135 السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن اإلقتصادي 

 11515 السياسة المالية و دورها في ترقية اإلستثمار 

الجزائر السياسة المالية و دورها في ظبط التضخم : حالة   13176 

السياسة المالية وأسواق األوراق المالية خالل فترة التحول  
 إلقتصاد السوق

5881 

 12491 السياسة المالية ودورها في التنمية اإلقتصادية 

 8636 السياسة المالية ودورها في تحقيق التنمية اإلقتصادية

 14543 السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن اإلقتصادي 

 14684 السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن المالي 

 9648 السياسة المالية ودورها في تفعيل اإلستثمار : حالة الجزائر 

 السياسة المالية ودورها في جلب اإلستثمار األجنبي : حالة الجزائر 
(2008-2012) 

6263 

المالي (دورات السياسة المستقبلية لإلدارة المالية إلصالح الهيكل 
- التكاليف المعيارية-التحليل المالي-التجاريين : التخطيط المالي

الرقابة المالية -دارة المشروعإ  

5566 

السياسة النقدية المشتركة لدول اإلتحاد النقدي و اإلقتصادي 
 األوروبي 

7017 

 10719 السياسة النقدية بين الفقه اإلسالمي و اإلقتصاد الوضعي 

ية في اإلقتصاد اإلسالمي ودورها في التنمية  السياسة النقد
 اإلقتصادية

10705 

 6645 السياسة النقدية في النظامين اإلسالمي والوضعي : دراسة مقارنة 

 4734 السياسة النقدية كأداة فعالة للحد من ظاهرة التضخم 

 10010 السياسة النقدية و أثرها على التجارة الخارجية 

إستقاللية البنك المركزيالسياسة النقدية و   11674 

 12591 السياسة النقدية و التوازن اإلقتصادي الكلي 

السياسة النقدية و دورها في عالج العجز الموازني : دراسة حالة  
2014-2009الجزائر خالل الفترة   

11024 

 10199 السياسة النقدية و معالجة اختالل ميزان المدفوعات 



وأثرها على إنتعاش اإلقتصاد الوطنيالسياسة النقدية   6458 

-2001السياسة النقدية وأثرها علي بعض متغيرات اإلقتصاد الكلي

0132  
7630 

السياسة النقدية والسياسة المالية ودورهما في مكافحة التضخم  
2010-2000بالجزائر من   

7543 

 12960 السياسة النقدية ودورها في التنمية

ها في حل األزمات الماليةالسياسة النقدية ودور  13456 

السياسة النقدية ودورها في دعم التنمية اإلقتصادية مع اإلشارة  
2010-2000لحالة الجزائر  

11101 

السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي في  
2009-2000الجزائر  

10571 

 2642 السياسة النقدية ونظرية النقود في اإلقتصاد اإلسالمي

 9706 السياسة و اإلقتصاد عند ابن خلدون

 10261 السياية النقدية المعتمدة في معالجة التضخم 

 curriculum = السيرة الذاتية : بالعربية و اإلنجليزية

vitae(cv( 
6252 

 7752 السيطرة على اإلعالم : اإلنجازات الهائلة للبروباجندا

 6018 السيكس سيجما : رؤية متقدمة في إدارة الجودة

 4950 السيولة الدولية في ظل األزمات اإلقتصادية و المالية 

 10740 السيولة المصرفية وأثرها علي العائد 

الشامل لتقنيات أعمال البنوك : دراسة تحليلية لتقنيات النظام  
سالمي المصرفي الجزائري مع إشارة إلى اإلقتصاد البنكي اإل

الكالسيكي كبديل لنظام البنكي   

6046 

1الشامل مبادئ المحاسبة ج  5164 

الشبابيك اإلسالمية و دورها في التحول للصيرفة اإلسالمية في 
وكالة المدية  BNAالجزائر : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري
 (2022-2021) خالل فترة

13378 

 4400 الشراء اإللكتروني

الجزائر : دراسة  الشراء الهامشي وإمكانية تطبيقه في بورصة 
2017-2011حالة بورصة الجزائر   

11782 

 11818 الشراء و اإلستالم و التخزين فى المنشآت الفندقية

 6679 الشراكة آفاق و تحدي : دراسة مجمع صيدال

 6144 الشراكة االجنبية الجزائرية 

 9864 الشراكة األجنبية في الجزائر : واقع وتحديات 

األجنبية في قطاع المحروقاتالشراكة   6035 

 6408 الشراكة األورو جزائرية 

الشراكة األورو جزائرية ودورها في ترقية المؤسسات الصغيرة و 
 الموسطة في إطار برنامج ميدا

3962 

الشراكة األورو متوسطية و آثارها على التكامل اإلقتصادي  
 العربي

10810 

على تطور اإلستثمار في الجزائرالشراكة األورومتوسطية وأثرها    7216 

 6268 الشراكة األورومغاربية : دراسة حالة الجزائر 



الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتطلبات التنمية : 
 اإلمكانيات والتحديات : الحالة البصرية في ضوء التجارب الدولية 

14435 

 4567 الشراكة من أجل تنمية إفريقيا النيباد

اإل لكترونية الشركات  3406 

 10880 الشركات التجارية

 11434 الشركات التجارية

 10174 الشركات التجارية : األحكام العامة والخاصة (دراسة مقارنة )

الشركات المتعددة الجنسيات و إقتصاديات البلدان العربية في ظل  
 العولمة اإلقتصادية 

9338 

وأثرهاعلى المنافسة والعمالة والتصدير في الشركات دولية النشاط 
 الدول النامية

15564 

 3707 الشركات في الفقه اإلسالمي : بحوث مقارنة 

 13626 الشركات متعددة الجنسيات و تأثيرها على إقتصاديات الدول 

الشركات متعددة الجنسيات و حكم العالم : تطوير وربط  
 البورصات العربية

4134 

متعددة الجنسيات وسيادة الدولة الشركات   12991 

 10363 الشركات متعددة الجنسية و اهم المشاكل المحاسبية المتعلقة بها 

 12594 الشركة المتعددة الجنسية : آلية التكوين و أساليب النشاط 

 5287 الشعائر الدينية حرية ممارستها حق يكفله الدين و القانون

الدولة : طريق اإلصالح اإلداري الشفافية في إدارة   7088 

 3361 الشفافية في اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية

 2900 الشفافية و اإلفصاح ودورهما في مواجهة األسولق المالية

 13698 الشكل في القرارات اإلدارية : دراسة مقارنة

 5986 الشكوى هدية : كيف تستعيد والء عمالئك في األوقات الصعبة ؟

الشيخ بن عبد الكريم المغيلى التلمساني المصلح الثائر وفكره  
 اإلصالحي في توات و السودان الغربي : الجزء األول

10759 

الشيخ بن عبد الكريم المغيلى التلمساني المصلح الثائر وفكره  
 اإلصالحي في توات و السودان الغربي : الجزء الثاني

10760 

ي : أعمال ملتقى وطني بتلمسانالشيخ عبد القادر المجاو  5286 

 14920 الشيك اإللكتروني 

 9710 الصحة والسالمة المهنية

الصراع التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفي : دراسة ميدانية  
 لمؤسسة الضمان اإلجتماعي لغير األجراء بالمدية

9541 

 10936 الصراع التنظيمي وإدارة المنظمة

المنظمة و فعالية التسيير اإلداري : دراسة نظرية و الصراع داخل 
 تطبيقية 

13329 

 14797 الصرائب و إنعكساتها على اإلقتصاد الوطني 

 13539 الصفقات العمومية تشريعا وفقها وإجتهادا : دراسة مقارنة 

الصفقات العمومية ونظام مراقبتها في الجزائر : دراسة حالة  
وزرةمشروع إنجاز مقر دائرة   ... 

10570 

 14124 الصفقات القذرة : الحقائق الغابة عن غسيل األموال 

 12860 الصكوك اإلستثمارية اإلسالمية : دراسة مقارنة 

 3776 الصكوك اإلسالمية في التنمية اإلقتصادية 



الصكوك اإلسالمية في ضوء المعامالت المصرفية في الرأسمالية 
مصر و العالم و اإلسالم و أسرار الصكوك في    

14457 

 15365 الصكوك اإلسالمية و دورها في التنمية اإلقتصادية

الصكوك اإلسالمية ودورها في تنشيط األسواق المالية : دراسة  
 حالة السوق المالي الماليزي 

5871 

الصكوك اإلسالمية ودورها في عالج عجز الموازنة العامة مع 
2015-2001عرض تجارب بعض الدول خالل الفترة   

11247 

المخرج -الصكوك المالية اإلسالمية : األزمة   14406 

  -الصناديق اإلستثمارية  -الصكوك المالية و أنواعها : اإلستثمار 

 األوراق المالية و التجارية 
16109 

الصكوك واألسواق المالية اإلسالمية ودورها في تمويل التنمية  
 اإلقتصادية

8112 

سالمية : أدوات لتحقيق التنمية الصكوك والبنوك اإل  12588 

  -الصكوك ودورها في تحقيق التنمية اإلقتصادية : مفهومها  

  -المخاطر وعالجها  -الرقابة عليها  -آليات التعامل بها   -أنواعها 

سبل تحقيقيها  -دورها التنموي   

12586 

 3104 الصلح الواقي من اإلفالس : دراسة مقارنة

2008السيادية و األزمة الماليةالراهنةالصناديق   11246 

الصناديق السيادية ودورها في تحقيق اإلستقرار المالي  
-2000واإلقتصادي العالمي : ضبط الموارد في الجزائر أنموذجا 

0152  

15542 

الصناديق والحسابات الخاصة : أبرز قالع الفساد اإلقتصادي التي  
 أقامها العهد البائد

14472 

ديق والصكوك اإلستثمارية اإلسالمية : دراسة تطبيقية فقهيةالصنا  11697 

الصناعات التحويلية في إفريقيا : الفرص و التحديات : مع التركيز 
 علي مصر و تونس

11998 

 2925 الصناعات الصغيرة و دورها في التنمية 

الصناعات و المشروعات الصغيرة و متوسطة الحجم : مدخل  
األعمالرواد   = Smalls medium size entreprises 

&industries: an entrepreneurial approach 

5578 

الصناعة السياحية وسبل تطويرها في الجزائر : دراسة نظرية  
 وتحليلة

12348 

 4223 الصناعة المصرفية اإلسالمية : مداخل و تطبيقات 

 11341 الصناعة المصرفية في ظل العولمة

 8701 الصور الشاملة إلدارة المخاطر 

الصيرفة اإلسالمية كبديل لتمويل مشاريع التنمية اإلقتصادية في  
 الجزائر : دراسة تجارب بعض الدول

14343 

 4227 الصيرفة اإللكترونية : األدوات والتطبيقات ومعيقات التوسع 

 15370 الصيرفة اإللكترونية في الوطن العربي : واقع وتحديات 

الصيرفة اإللكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية :  
تجارب بعض المصارف العاملة في الجزائر في تطبيق الصيرفة 
 اإللكترونية

13555 

الصيرفة اإللكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية  
وكالة أدرار-والتنمية الريفية  - 

15416 



داء التسويقي للبنوك : دراسة الصيرفة اإللكترونية و أثرها على األ
 حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية

11394 

 6849 الصيرفة اإللكترونية و أثرها على الجهاز المصرفي الجزائري

الصيرفة اإللكترونية و أثرها علي تحسين جودة الخدمات 
 BADRالمصرفية : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية

8141 

الصيرفة االلكترونية و النظام المصرفي الجزائري : االفاق و  
 التحديات

8426 

الصيرفة اإللكترونية و أهميتها في عصرنة الجهاز المصرفي  
 الجزائري 

8140 

 12547 الصيرفة اإللكترونية واقع وأفاق

الصيرفة اإللكترونية ودورها في تحسين الخدمة المصرفية :  
وكالة قصر البخاري-الجزائري دراسة حالة البنك الوطني - 

6778 

 10007 الصيرفة اإللكترونية وواقع تطبيقها في الجهاز المصرفي 

 Islamic = الصيغ اإلسالمية لالستثمار في رأس المال العامل

forms of investment in working capital 
8070 

المعلومات الصيغة الحديثة في كتابة التقارير : لطلبة تكنولوجيا   5044 

الضرائب الخضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة  
 التلوث

14241 

الضرائب المؤجلة بين النظام المحاسبي المالي والتشريع الضريبي 
: دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية  2018-2010في الجزائر 

 المدية 
7078 

دراسة مقارنة الضرائب في النظام المالي اإلسالمي :   9075 

الضرائب و دورها في تمويل الخزينة العمومية : دراسة حالة  
 خزينة ما بين البلديات عين بوسيف

12724 

 4462 الضرائب و دورها في تمويل الميزانية العامة للدولة 

 10451 الضرائب و دورها في تمويل الميزانية العامة للدولة 

 11258 الضرائب و محاسبتها 

الضرائب و مدى مساهمتها في تغطية النفقات العامة : دراسة حالة 
 الجزائر 

9790 

الضرائب و مدى مساهمتها في تمويل ميزانية الوالية : دراسة  
 حالة ميزانية والية المدية

7340 

الضرائب وأثرها على ميزانية الدولة : دراسة حالة الجزائر  
1991-2013  

13588 

النظام المحاسبي المالي الضرائب والرسوم في ظل   13513 

 6678 الضرائب والرسوم ودورها في تمويل اإلقتصاد

 11138 الضرائب ودورها في تشجيع اإلستثمار 

الضرائب ودورها في تمويل الميزانية العامة للدولة : دراسة  
 تطبيقية بمديرية الضرائب لوالية المدية 

3022 

الدولة : (دراسة حالة خزينة  الضرائب ودورهافي تمويل ميزانية 
 والية المدية)

15998 

 9110 الضرائب ومحاسبتها 

 6106 الضرائب ومساهمتها في رفع ايردات الدولة 

 4463 الضربية و دورها في عملية اإلنعاش اإلقتصادي



الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال عالقات  
 العمل

4476 

القانون الجزائري دراسة مقارنة : دراسة في الضريبة العقارية في  
 القانون الجزائري والتشريعات المقارنة

14341 

الضريبة على ارباح الشركات و تاثيرها علىالمردودية المالية 
 للمؤسسة

6860 

الضريبة على األجور كآلية للوصول إلى الهيكل األمثل للطلب 
2014-1970الكلي : حالة الجزائر خالل الفترة   

16003 

الضريبة على الدخول غير المشروعة في الشريعة اإلسالمية 
 مقارنة باإلقتصاد الوضعي

5684 

 13722 الضريبة و الزكاة : دراسة مقارنة

الضريبة و الزكات و دورهما في القضاء على مشكلة الفقر و 
 البطالة 

10196 

 12326 الضريبة و دورها في تحفيز األستثملر 

ة و دورها في عملية اإلنعاش اإلقتصاديالضريب  14233 

 10623 الضريبة والخزينة 

 10763 الضريبة ودورها في اإلنعاش اإلقتصادي 

 4445 الضغط والقلق اإلداري 

- الضمانات البنكية الدولية و دورها في ترقية التجارة الخارجية 

راسة حالة البنك الخارجي الجزائرد "BEA" 
15001 

الضمانات البنكية الدولية ودورها في ترقية التجارة الخارجية :  
 البرواقية BNA دراسة حالة البنك الوطني الجزائري

16080 

 13423 الضمانات البنكية كآلية لتقليل مخاطر عدم السداد 

الضمانات البنكية كآلية للتقليل من مخاطر القروض : دراسة حالة 
 CPA بنك الشعبي الوطني

7405 

الضمانات البنكية و أثرها في تمويل المؤسسات الصغيرة و  
 المتوسطة

11466 

 2893 الضمانات البنكية وكيفية تسييرها 

الضمانات العينية :الرهن ومدى مشروعية إستثمارها في  
 المصارف اإلسالمية

4175 

مسؤولية   -تعطيل اآللية  -الضمانة غب الطلب : آلية دفعها 
 المصارف 

5485 

 5290 الضوابط األخالقية و اإلقتصاد اإلسالمي 

الطاقات المتجددة كخيار إستراتيجي في ظل المسؤولية عن حماية 
 البيئة : دراسة حالة الجزائر 

14563 

 8048 الطاقة المتجددة في الجزائر واقع وآفاق

 10823 الطاقة بين أفاق التنمية المستدامة والتحديات البيئية

 3804 الطاقة في مصر : دراسة تحليلية في إقتصاديات المكان 

 14003 الطاقة و التنمية في الدول العربية 

: التوزيع العمومي للكهرباء و الغاز   12الطاقة و المناجم: العدد
 أولي إهتمامات الدولة 

8632 

 2705 الطبولوجيا : الجزء األول

 3411 الطبيعة القانونية للعقد اإللكتروني 



الطرف الطويل : لماذا يكون مستقبل التجارة في بيع القليل من 
 الكثير؟

5888 

 2754 الطرق اإلحصائية

الطرق الكمية التخاذ القرار و دورها في ترشيد سياسات التخزين  
 في المؤسسة االقتصادية 

12500 

 4585 الطريق نحو الحكومة اإللكترونية : رؤية متكاملة 

لثالثة وانعكاسات األزمة المالية العالمية : حالة  الطفرة النفطية ا
 أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

4119 

 9419 الظوابط الشرعية للتمويل في البنوك اإلسالمية 

 15818 العالم ليس للبيع : مخاطر العولمة على التنمية المستدامة 

حالة الجزائرالعجز الموازاني آثاره و سبل معالجته : دراسة   12561 

 11554 العجز الموازين والدين العام وأثرهما اإلقتصادية : حالة الجزائر 

 7969 العد العكسي لألزمة : المواجهة النووية المقبلة مع إيران

العدالة التنظيمية وأثرها في الحد من الصراع التنظيمي : دراسة 
 حالة وحدة بريد الجزائر بوالية المدية

10004 

عرب بين النفوذ اإليراني والمخطط األمريكي الصهيوني ال  7693 

 11860 العرب و التجربة األسيوية 

 8954 العرب والعولمة : شجون الحاضر وغموض المستقبل 

م1895العربي بن عبد القادر بن علي حياته و آثاره ت   10827 

 L'arabe = العربية اإلقتصادية : تمارين في التعريب والعجيم

économmique 
8393 

 5919 العطش إلى النفط : ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطية ؟

العقد اإللكتروني : تحديد مفهومه وطبيعته وتكويناته والقانون  
 واجب التطبيق عليه

4961 

 2537 العقل البشري رأس مال 

 8966 العقالنية واإلقتصاد

اإلقتصادية لألمم المتحدةالعقوبات   14494 

العقوبات التأديبية وأثرها على أداء العمال بالمؤسسة : دراسة حالة 
 عينة من عمال مصلحة المستخدمين بوالية المدية

12252 

 6306 العقود اإلدارية 

 5036 العقود التجارية

 11422 العقود التجارية

البيع التجاري، الرهن التجاري، العقود التجارية وعمليات البنوك : 
 الوكالة بالعمولة دراسة مقارنة

11420 

العقود التجارية وعمليات البنوك : وفقا لقانون التجارة الجديد رقم  
1999لسنة 17  

11432 

 5440 العقود الدولية : القواعد واإلعداد والصياغة 

المرابحة،  العقود الشرعية في المعامالت المالية المصرفية : " 
 المضاربة " دراسة مقارنة 

8520 

عقد وديعة  -العقود المصرفية : المجلد األول: عقد الحساب الجاري
عقد إيجار الصناديق -الصكوك واألوراق المالية في المصارف 

 الحديدية 
15424 



الحساب  -العقود المصرفية : المجلد الثاني: التحويل المصرفي
الكفالة المصرفية -المشترك  

15425 

العقود واالتفاقات في التجارة اإللكترونية : أول ندوة عقود التجارة 
 اإللكترونية ومنازعاتها 

14285 

 8664 العالقات اإلدارية : سلوك و مهارات

 3462 العالقات اإلقتصادية الدولية 

 8498 العالقات اإلقتصادية الدولية 

 12669 العالقات اإلقتصادية الدولية 

 12794 العالقات اإلقتصادية الدولية 

 12801 العالقات اإلقتصادية الدولية 

 11770 العالقات اإلقتصادية الدولية : في ظل األزمة اإلقتصادية العالمية 

العالقات اإلقتصادية الدولية : مدخل لدارسة المبادئ األساسية  
 الحاكمة لإلقتصاد الدولي بمراعات التطورات المستجدة الناتجة

 عن تنامي مظاهر العولمة في نطاقه 

8616 

 3128 العالقات اإلقتصادية الدولية المعاصرة

 2980 العالقات اإلقتصادية والنظم النقدية الدولية 

 10241 العالقات التجارية بين الدول العربية و اإلتحاد األروبي 

الواد  العالقات التجارية للمغرب األوسط : في عهد إمارة بني عبد 
م)  16-13من القرن السابع إلى القرن العاشر الهجريين (  

6260 

 12544 العالقات الدولية 

 2775 العالقات الدولية المعاصرة

 15216 العالقات الدولية بين العولمة األمركة

العالقات السياسية بين الطائفتين األندلسية والبربرية في جنوب  
 -الطوائف : القرن الخامس الهجري األندلس في عصر ملوك 

 الحادي عشر ميالدي
9329 

 5346 العالقات العامة

 8318 العالقات العامة

 9091 العالقات العامة

العالقات العامة : أساليب وممارسات مع دراسة لنشأتها وتطورها 
 في اليمن واتجاهات متخذي القرار نحوها

4387 

بيق العالقات العامة : المبادئ و التط  4327 

 4328 العالقات العامة : المبادئ والتطبيق

 3953 العالقات العامة : المشكالت والحلول

 3765 العالقات العامة : رؤية معاصرة

 14260 العالقات العامة : رؤية نظرية

 5568 العالقات العامة : مدخل بيئي

 8245 العالقات العامة : مفاهيم وممارسات

العامةالعالقات   = Public Relations 15743 

 4820 العالقات العامة الدولية 

 2974 العالقات العامة المعاصرة وفاعلية اإلدارة 

 3227 العالقات العامة بين التخطيط واإلتصال

 12556 العالقات العامة بين النظرية و التطبيق 



 14462 العالقات العامة بين النظرية والتطبيق 

 4831 العالقات العامة في األزمات

 3764 العالقات العامة في التطبيق

العالقات العامة في القرن الحادي والعشرين : النظرية والممارسة  
 منحى نظامي وإستراتيجي 

9378 

 12195 العالقات العامة في المجال التطبيقي

التأمينالعالقات العامة في المنشآت المالية : البنوك وشركات   12197 

 8371 العالقات العامة في المؤسسات الحديثة

 9777 العالقات العامة في منشآت القطاع الخاص : مفاهيم وواقع

 3153 العالقات العامة من منظور الخدمة اإلجتماعية

 2614 العالقات العامة و اإلتصال اإلنساني

اإلجتماعيةالعالقات العامة و اإلعالم في الخدمة   11113 

 13798 العالقات العامة و الخدمة اإلجتماعية

العالقات العامة و دورها في تحسين األداء في المؤسسة : حالة  
 Mobilis مؤسسة

9950 

 3762 العالقات العامة وإدارة األزمات

 13246 العالقات العامة وإدارتها : مدخل وظيفي 

لم اإلجتماعالعالقات العامة واإلعالم من منظور ع  9715 

ومجاالت   -العالقات العامة والخدمة اإلجتماعية : أسس نظرية
 تطبيقية 

6095 

 3763 العالقات العامة والعولمة 

العالقات العامة ودورها في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة  
 الخدماتية : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر

6080 

تيزي  -والحضارية بين زواوة وتلمسات : بجايةالعالقات العملية 
2011 -وزو  

5284 

العالقة التبادلية بين سعر الصرف وسعر الفائدة وإنعكاسها على 
 ميزان المدفوعات 

15567 

العالقة التبادلية بين معدالت الدولرة وفاعلية السياسة النقدية :  
 تحليل رياضي وقياسي

11792 

آليتي التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي :  العالقة التفاعلية بين 
 دراسة ميدانية

15356 

العالقة السببية بين تطور القطاع المالي و النمو اإلقتصادي في  
 (2012-1980)الجزائر : دراسة تحليلية قياسية للفترة

8643 

 15201 العالقة بين البطالة و التضخم في الجزائر 

ؤسسات : دراسة حالة البنك العالقة بين البنوك التجارية والم
 والمؤسسة الوطنية ألشغال الكهرباء BNA الجزائري

KAHRIF 

9945 

 10024 العالقة بين الضرائب و اإلنفاق العام في الجزائر 

 11979 العالقة بين المشتري و المورد : مدخل للتسويق بالعالقات 

النظام   العالقة بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية وفق قواعد
 المالي المحاسبي وقواعد النظام الجبائي 

11166 

 4696 العالقة بين خصائص القيادة وإدارة األزمات : دراسة ميدانية



العالقة بين سعر الصرف وسعر الفائدة وأثرها علي ميزان  
2014-1994المدفوعات : دراسة حالة الجزائر   

6307 

الميزة التنافسية للمؤسسةالعالقة بين مدخل إدارة المعرفة و   5868 

العالقة غي الخطية بين تغيرات أسعار النفط والتضخم : دراسة  
بإستخدام نموذج 2017-1970قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة   

NARDL 

10383 

 3858 العالمات التجارية

 4660 العالمة التجارية : دالالتها الوظيفية والتعبيرية 

التجارية و اإلعالن و أثرهما على المستهلكالعالمة   7575 

 9712 العلم والبحث العلمى : دراسة في مناهج العلوم

 3989 العلوم السلوكية في التطبيقات اإلدارية 

 14949 العمارة الصحراوية التقليدية بمدينة تيندوف 

 8521 العمل عن بعد و اثره على المؤسسة

اإلسالميالعمل في اإلقتصاد   11636 

العملة األوروبية الموجودة نحو قطب جديد في المعامالت  
 اإلقتصادية

8663 

العملة األوروبية الموحدة "األورو" و سعر الصرف و تأثيرها  
 على اإلقتصاد الجزائري 

10654 

 10808 العملة األوروبية الموحدة و أثرها على أداء الميزان التجاري 

 15746 العملة والنقود

 4677 العمليات اإلدارية : مبادئ وأصول وعلم وفن 

 12648 العمليات اإلدارية في المؤسسات التربوية

 10037 العمليات البنكية : المنظور المحاسبي

 15262 العمليات المحاسبية الختامية 

العمليات المحاسبية للبنوك التجارية : دراسة حالة بنك الفالحة و  
الريفية لوالية المديةالتنمية   

13164 

 11923 العمليات المصرفية : الطرق المحاسبية الحديثة

 11910 العمليات المصرفية اإلسالمية : الطرق المحاسبية الحديثة

العمليات المصرفية اإلسالمية ودورها في تمويل التنمية 
 اإلقتصادية في إشارة إلي تجارب البنك اإلسالمي للتنمية

4881 

 3822 العمليات المصرفية الخارجية 

 10926 العمليات المصرفية الخارجية 

 14756 العمليات المصرفية والسوق المالية

 9283 العمليات المصرفية والمخاطر التي تواجهها 

 4446 العملية اإلدارية 

 4190 العملية اإلدارية : وظائف المديرين

المعلومات العملية اإلدارية وتكنولوجيا   4621 

العملية التدريبية ودورها في تنمية الموارد البشرية في المؤسسة  
 العمومية : دراسة حالة مركز التكوين المهني إناث قصر البخاري 

14501 

 7838 العناية بالعميل 

العوامل المالية و اإلقتصادية المؤثرة في عوائد األسهم : النظرية و 
 التطبيق 

3919 



العوامل المحددة لجودة اإلفصاح المحاسبي في تحسين جودة 
 حوكمة الشركات : دراسة ميدانية

11939 

العوامل المحددة لحجم اإلنفاق العام في الجزائر : دراسة قياسية  
2014-1980للفترة   

11021 

 9898 العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار الشرائي للمالبس النسائية

لى اختيار البنك التجاري : البنك الوطني العوامل المؤثرة ع
 التجاري فرع البرواقية 

7269 

العوامل المؤثرة على اختيار القتوات التلفزيونية : دراسة حالة قناة 
 النهار

10282 

العوامل المؤثرة على اختيار الوكاالت السياحية : دراسة ميدانية 
 بالمدية

13070 

البنوك و انعكاس ذلك على تنافسيتها في العوامل المؤثرة على أداء 
: دراسة تحليلية حول عينة من   2012-1990الجزائر للفترة 

 البنوك العمومية
10180 

العوامل المؤثرة على استقاللية المراجع الخارجي : دراسة آراء  
تيبازة -الجزائر-عينة من ممارسي مهنة المحاسبة في والية المدية  

12476 

المؤثرة على أسعار األسهم لبعض الشركات المدرجة في  العوامل 
2017-2010السوق المالي : دراسة حالة مصر من   

7590 

العوامل المؤثرة على إكتشاف المراجع الخارجي للغش و التضليل  
 في القوائم المالية : دراسة ميدانية بوالية المدية

15341 

ر الحمامات العوامل المؤثرة على األسر الجزائرية في اختيا
 المعدنية

10557 

 7569 العوامل المؤثرة على اإللتزام الضريبي لدى المكلفين

العوامل المؤثرة على التسرب الوظيفي لألطباء من المستشفيات  
 العمومية : دراسة ميدانية

14119 

العوامل المؤثرة على التهرب الضريبي : دراسة ميدانية لوالية 
 المدية 

15116 

العوامل المؤثرة على القرار الشرائي لجهاز التلفاز : دراسة  
 ميدانية بوالية المدية

12786 

العوامل المؤثرة على القرار الشرائي للسيارات : دراسة حالة  
 مستهلكي السيارات السياحية بالمدية

11206 

العوامل المؤثرة على جودة التدقيق الخارجي من وجهة نظر 
ة : بوالية المدية ممارسي مهنة المحاسب  

10929 

العوامل المؤثرة على جودة التعليم المحاسبي : دراسة ميدانية في  
 جامعة المدية

11164 

العوامل المؤثرة على جودة المعلومات المحاسبية في المكاتب  
 المحاسبية

7467 

العوامل المؤثرة على جودة خدمة المراجعة من وجهة نظر 
المحاسبةممارسي مهنة   

12731 

العوامل المؤثرة على رضا زبائن المؤسسات الخدمية الصحية :  
 دراسة مقارنة بين المؤسسات العامة والخاصة 

15851 

العوامل المؤثرة على نمو اإلنفاق الحكومي في الجزائر : دراسة  
2018-1970قياسية للفترة   

13177 

ء األجهزة  العوامل المؤثرة على نية المستهلك الجزائري لشرا
 الكهرومنزلية صديقة البيئة : دراسة ميدانية

8874 



 13638 العوامل المؤثرة علي القرار الشرائي للمنتجات الخضراء

العوامل المؤثرة علي جودة اإلفصاح المحاسبي عن األداء  
 اإلجتماعي

6581 

العوامل المؤثرة علي درجة األمان في البنوك التجارية : دراسة  
-2004عينة البنوك التجارية الجزائرية خالل فترة تطبيقية علي 

0112  

12163 

العوامل المؤثرة علي ربحية البنوك التجارية : دراسة تطبيقية علي 
2011-2005حالة البنوك التجارية العاملة في الجزائر  

10855 

العوامل المؤثرة علي ربحية شركات التأمين : دراسة تطبيقية علي 
2013-2009عاملة في الجزائر خالل فترة ستة شركات تأمين   

8301 

العوامل المؤثرة علي رضا العاملين في المصارف لتحسين آدائها : 
 دراسة ميدانية بالمصارف العمومية العاملة بمدينة المدية

15331 

العوامل المؤثرة علي قرارات التمويل في البنوك التجارية : دراسة 
 ميدانية 

6367 

في اختيار المستهلك الجزائري للمطاعم : دراسة  العوامل المؤثرة 
 ميدنية 

10510 

العوامل المؤثرة في التمويل لبناء هيكل تمويلي مناسب لمؤسسة  
إقتصادية : دراسة حالة مؤسسة طوملي للحليب ومشتقاته بوسكن 

2016-2017  

13116 

 9402 العوامل المؤثرة في جودة المراجعة الخارجية في الجزائر 

العوامل المؤشرة على درجة األمان في البنوك التجارية الجزائرية 
: دراسة تطبيقية على مجموعة من البنوك العامة في الجزائر خالل 
 (2014-2009) الفترة

14085 

العولة المالية وانعكاساتها على اإلستثمار األجنبي : دراسة حالة  
 الجزائر 

15570 

 9742 العولمة : إشكاليات معاصرة

 13936 العولمة : الطوفان أم اإلنقاد

 15349 العولمة : المفاهيم األساسية

العولمة : تاريخ ــ ابعاد ومؤثرات على العالم العربى بحث فى 
 التاريخ السياسي 

16165 

 15172 العولمة : دراسة في المفهوم و الظاهرة و األبعاد 

تأثيراتها -مظاهرها -العولمة : فلسفتها  7941 

 3653 العولمة : مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولة 

 11580 العولمة : وأثارها في القكر المالي والنقدي

 2912 العولمة : وعالقاتها بالهيمنة التكنولوجية

التحديث)  -العولمة اإلدارية : (التطوير   11586 

 9138 العولمة اإلقتصادية 

 9860 العولمة اإلقتصادية 

 11667 العولمة اإلقتصادية : منظماتها ــ شركاتها ــ تداعياتها 

 10361 العولمة اإلقتصادية على الدول النامية

 10106 العولمة اإلقتصادية و آثارها على الدول النامية حالة الجزائر

 14062 العولمة اإلقتصادية و أثرها على الدول النامية

الجزائر إلى المنظمة العالمية  العولمة اإلقتصادية و آفاق إنضمام 
 للتجارة

10527 



 10747 العولمة اإلقتصادية و تأثيرها على النظام المصرفي 

 11066 العولمة اإلقتصادية و مدى تأثيرها على الدول النامية 

 = العولمة اإلقتصادية واألمن الدولي : مدخل إلى الجيواقتصاد

Globalisatoin economique et sécurité 

internationale, introduction à la géoéconomie 

13270 

 7515 العولمة اإلقتصادية وتأثيرها على الجهاز المصرفي في الجزائر 

العولمة الرأسمالية وأثرها على إقتصاديات الدول النامية : الندوة  
اد العلمية األولى لكلية اإلدارة واإلقتص 2016مارس  25*24  

8294 

العولمة السياسية بين الفكرين اإلسالمي والغربي من المنظور  
 التاريخي

12164 

 9593 العولمة الكونية وأبعادها اإلدارية

 4192 العولمة المالية وإمكانات التحكم : عدوى األزمات المالية 

 7626 العولمة المالية و أثرها على أسواق المال العربية

- 2006العولمة المالية و أثرها علي الجهاز المصرفي الجزائري 

0112  
9873 

 11602 العولمة المالية و النقدية 

 8775 العولمة المالية و النمو اإلقتصادي

 7319 العولمة المالية و تاثيرها على االقتصاد الجزائري 

 4188 العولمة المالية و تبييض األموال 

دورها في انتشار األزمات المالية : دراسة حالة  العولمة المالية و 
2008األزمة المالية العالمية العالمية   

10099 

 9112 العولمة المالية و مستقبل األسواق العربية لرأس المال 

 15886 العولمة المالية و مستقبل األسواق المالية العربية 

 7358 العولمة المالية وأثارها على إقتصاديات الدول العربية

 14202 العولمة المالية وأثرها على نظام الصرف 

 11955 العولمة المالية واألنظمة المصرفية العربية

 7327 العولمة المالية وتأثيرها على اإلقتصاد الجزائري 

العولمة المالية وتأثيرها على الجهاز المصرفي : دراسة حالة  
 الجزائر 

14782 

خلق األزمات اإلقتصادية ، رؤية العولمة المالية ودورها في 
شرعية إقتصادية : دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون 
 الوضعي

9234 

 12082 العولمة المالية وسوق رؤوس األموال الجزائري 

العولمة المتنوعة من أجل مقاربة متعددة الثقافات في اإلدارة : 
 الجزء األول 

9478 

بة متعددة الثقافات في اإلدارة : العولمة المتنوعة من أجل مقار
 الجزء الثاني

9479 

 8434 العولمة المصرفية و أثرها على البنوك اإلسالمية

 8114 العولمة الهوية والمسار : رؤية عربية

العولمة بين التفكيك واعادة التركيب : دراسات في تحديات النظام 
 العالمي الجديد 

8396 

أثارها -تداعياتها اإلقتصادية  -القادم : أسبابها العولمة ذلك الخطر  
 التربوية

9639 



 11579 العولمة في إدارة المنظمات العالمية

 4115 العولمة في ميزان الفكر : دراسة تحليلية

 7940 العولمة من اإلقتصاد إلى اإليديولوجيا 

 9659 العولمة و آثارها على التنمية المستدامة

أثرها على إقتصاديات الدول المتقدمةالعولمة و   8650 

 15000 العولمة و أثرها على اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر

العولمة و أثرها على تدفق اإلستثمار األجنبي المباشر على الدول  
المغرب-الجزائر-المغاربية : تونس   

12982 

عالم الثالث العولمة و أثرها في البطالة والفقر التكنو لوجي في ال  11581 

 5498 العولمة و إقتصاد السوق الحرة 

 11551 العولمة و اإلصالحات اإلقتصادية في الجزائر 

 9874 العولمة و البنى الوظائفية الجديدة للدولة 

 14662 العولمة و التحوالت المجتمعية في الوطن العربي 

 5848 العولمة و التظام الدولي الجديد 

الجدل الدار حولهاالعولمة و   5296 

 4789 العولمة و النظام العالمي الجديد

 9425 العولمة و الهوية الثقافية

 13156 العولمة و تأثيرها على اإلقتصاد الجزائري 

 15993 العولمة و تأثيرها على القطاع الفالحي : حالة والية المدية 

المباشر الى العولمة و تاثيرها على تدفق االستثمار االجنبي 
 الدزائر 

6492 

العولمة و تأثيرها على تدفق اإلستثمار األجنبي المباشر إلى الدول  
 النامية : الجزائر 

7144 

 5362 العولمة و تنمية الموارد البشرية 

 4024 العولمة و قضايانا

 15917 العولمة و موقع إقتصاديات الدول العربية منها 

 5753 العولمة وأبعادها اإلقتصادية

 8558 العولمة واثارها : رؤية تحليلية اضافية 

 5004 العولمة وآثارها في الوطن العربي

 10238 العولمة وأثرها على الصيرفة اإللكترونية

العولمة وأثرها على الطلب اإلستهالكي في الدول النامية مع إشارة 
 إلى وجهة النظر اإلسالمية

11703 

المجتمعات العربيةالعولمة وأثرها على   12456 

 6966 العولمة وأثرها على دول العالم 

 11665 العولمة واقتصاديات البنوك

 11669 العولمة وإقتصاديات البنوك

 10702 العولمة والتجارة اإللكترونية : رؤية إسالمية

 11733 العولمة والتجارة الدولية 

للتناقض أم للتضافر في  العولمة والتكتالت اإلقتصادية : إشكالية 
 القرن الحادي والعشرين 

11963 

 3524 العولمة والتنمية اإلقتصادية

 3296 العولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي 



العولمة والتنمية العربية : من حملة نا بليون الى جولة  
 األوروغواي

5846 

 9660 العولمة والشركات متعددة الجنسيات

العولمة والقواعد الجديدة للتنمية : اإلقتصادية واإلجتماعية 
 والسياسية

10667 

 3888 العولمة والمجتمع 

 3109 العولمة والنهج اإلقتصادي اإلسالمي

 11819 العولمة وتأثيرها على الجعاز المصرفي : الجزء األول 

 11820 العولمة وتأثيرها على الجهاز المصرفي : الجزء الثاني 

 14723 العولمة وتاثيرها على تدفق اإلستثمار األجنبي المباشر 

 4776 العولمة وتأثيرها على تدفق اإلستثمار األجنبي المباشر 

 12258 العولمة وتأثيرها على تدفق اإلستثمار األجنبي المباشر 

العولمة وتحوالت العالم : إشكالية التنمية في زمن العولمة وصراع 
 الثقافات

14340 

عولمة وتطور الفكر اإلداريال  11576 

 10608 العولمة وتنميط اإلنسان : بحث فكري ناقد

 2796 العولمة وحاضنات األعمال : حاالت عملية و حلول مشكالت 

 5915 العولمة وحقيقتها 

 11228 العولمة وقضايا إقتصادية معاصرة

 6083 العولمة وقضايا اإلقتصاد السياسي

ومستقبل الصراع اإلقتصاديالعولمة   5000 

 6801 العولمةاالقتصادية و أثرها على الدول النامية : حالة الجزائر

الغات وأخواتها : النظام الجديد للتجارة العالميةومستقبل التنمية 
 العربية

4958 

 6464 الغاز الجزائري : بين الحكمة والضالل 

 12292 الغسيل اإللكتروني لألموال 

التجاري الغش   5078 

 4929 الغش الضريبي وأثره على اإلقتصاد الوطني 

 7953 الغش و الرقابة الجبائية

الفالج المقروض في اإلمتحانات والفروض الجزء األول : عرض 
 مفصل لإلمتحانات 

8316 

الفالج المقروض في اإلمتحانات والفروض الجزء الثاني : عرض 
 مفصل لإلمتحانات 

8315 

الفائدة : موقعها بين التشريع والشريعة وتأثيرها في الحياة اإل 
 قتصادية 

15060 

متغيرات   -الفائدة والتضخم (بين النظرية والواقع) : سعر الفائدة 
عجز الموازنة -الضرائب  -التضخم   

11817 

 2 الفتوى الوطنية في فكر الشيخ أحمد حماني 

تصادية الضائعة الفجوات الثالث : متالزمة التنمية اإلق  4887 

 See،Feel،Think،Do 10565 = الفراسة

 13130 الفرد وما يحتاج 

 4962 الفساد اإلداري و البطالة 



الفساد اإلداري واإلقتصادي و الكسب غير المشروع و طرق  
 مكافحته

16111 

الفساد اإلداري والمالي : مفهومه و آثاره و طرق قياسه وجهود  
 مكافحته

3876 

الفساد اإلداري والمالي في الوطن العربي : بحوث وأوراق عمل 
 الملتقيات والندوات 

5452 

 4231 الفساد اإلداري والمالي و آثاره اإلقتصادية و اإلجتماعية

مظاهره : الوثائق العالمية و    -أسبابه -الفساد اإلداري: ماهيته 
حكومية و  الوطنية المعنية بمكافحته و دور الهيئات و المؤسسات ال

 غير الحكومية في مواجهة الفساد

14923 

 14711 الفساد اإلقتصادي 

و آليات مكافحته  -آثاره  -أشكاله  -الفساد اإلقتصادي : أسبابه   14240 

الفساد اإلقتصادي وأثره على المجتمع : دراسة فقهية مقارنة 
 بالقانون واإلقتصاد

11777 

 4766 الفساد في اإلدارة المحلية 

 5163 الفساد والعولمة : تزامن ال توأمة

 10410 الفعالية اإلدارية في المؤسسة : مدخل سوسيولوجي

 7209 الفعالية التنظيمية بالستخدام لوحة القيادة

الفقر في ظل العولمة : دراسة تطبيقية على الدول المتقدمة والنامية 
 ودول العالم الثالث

9741 

األوضاع الداخلية و النظام العالمي الفقر و التنمية بين   10961 

 12903 الفقر و الفقراء في الوطن العربي

 15828 الفقه المالكي في بالد توات : إجتهادا وتدريسا 

 10047 الفكر اإلداري واإلدارةفي التطبيق العملي

 3694 الفكر اإلستراتيجي : قراءات معاصرة

اة من التجارب العالمية الفكر اإلستراتيجي للقادة : دروس مستوح
 والعربية

16161 

الفكر اإلستراتيجي للموارد البشرية : رؤية فلسفية معاصرة 
 وتوجهات تطبيقية

3970 

الفكر اإلستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات األعمال :  
 قراءات وبحوث 

3792 

 14306 الفكر اإلقتصادي اإلسالمي في وظائف النقد : أصالة معاصرة 

الفكر البرلماني : دور البرلمان في قوة الدولة الجزائرية المعاصرة 
 ...وإستقرارها

9401 

 4888 الفكر التنظيمي في إدارة األعمال

الفكر الحديث في إدارة المخاطر: الهندسة المالية باستخدام التوريق 
د والمشتقات : الجزء الثاني، المشتقات: العقود األجلة والعقو

 المستقبلية 
15733 

 15730 الفكر الحديث في مجال اإلستثمار 

 15735 الفكر الحديث في هيكل تمويل الشركات 

 3727 الفكر السياسي : المفاهيم والنظريات

:   1950ــ 1801الفكر و اإلجتهاد اإلقتصادي في عصر النهضة 

 علي مبارك ــ محمد عبدو ــ جمال الدين األفغاني ــ مالك بن نبي
7689 

 15164 الفوائض المالية العربية بين الهجرة و التوطين 



 8258 القادة الجدد : تحويل فن القيادة اإلدارية إلى علم نتائج 

- القاموس التجاري لرجال المال و األعمال : عربي/إنجليزي

نجليزي/عربي إ  
10782 

عربي   -القاموس التجاري لرجال المال واإلقتصاد : انجليزي 
انجليزي -عربي   

10785 

 10784 القاموس التجاري لرجال المال واإلقتصاد وأعمال البنوك

عربي-القاموس الدولي المحاسبة والتدقيق : إنجليزي  8181 

عربي-القاموس الدولي إلختصارات المحاسبة : إنجليزي  15239 

عربي)-القاموس الموسوعي اإلداري : (عربي  5975 

النشاط اإلداري  -اإلداري القانون اإلداري : التنظيم   6305 

عمليات البنوك  -القانون التجاري : اإلفالس  5037 

: األعمال التجارية ــ التجار ــ المحل  1القانون التجاري : ج.
 التجاري 

4739 

 3213 القانون التجاري الجزائري 

المحل  -التاجر-التجاريةالقانون التجاري الجزائري : األعمال 
 التجاري 

13211 

القانون التجاري الجزائري : النصوص التطبيقية واإلجتهاد 
 القضائي والنصوص المتممة

8598 

 15987 القانون التجاري الشركات : دراسة مقارنة

 15176 القانون الدولي الخاص 

 15979 القانون المصرفي والنقدي

يعرفه و يفعله و يقوله القادة البارعون؟ القائد البارع : ما الذي   13859 

القدرة التنافسية للمؤسسات اإلقتصادية الجزائرية : دراسة حالة  
 وحدة أنتبيوتيكال 

11069 

القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل االنفتاح 
 االقتصادي 

13532 

 15311 القدرة على إتخاذ القرار و عالقتهما بمركز الضبط 

 4438 القرار اإلداري و نظم دعمه 

 11340 القرار اإلستثماري في البنوك اإلسالمية

 6304 القرارات اإلدارية 

 12845 القرارات اإلدارية في اإلدارة التربوية

القرارات المالية وفعاليتها في تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة  
الشركات المدرجة في السوق  اإلقتصادية : دراسة حالة عينة من 

2015-2010المالي السعودي خالل الفترة   

7083 

 12242 القرارات و اإلستراتيجيات التسويقية 

القرض اإليجاري في الجزائر واقع وآفاق : دراسة حالة شركة  
 المغاربية لإليجار

6485 

القرض اإليجاري كآلية لتمويل اإلستثمارات : دراسة حالة بنك 
 الفالحة والتنمية الريفية وكالة المدية

10009 

 13428 القرض اإليجاري و دوره في التمويل 

القرض اإليجاري و دوره في تمويل قطاع الفالحة : بنك الفالحة و 
 BADR التنمية الريفية بالمدية

7564 

 12548 (BDL دراسة حالة في بنك التنمية المحلية) : القرض العقاري



المصرفي : دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة اإلسالمية القرض 
 و القانون الوضعي

3244 

 القرض ومخاطرة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة المدية
(BNA) 

11147 

القروض اإلستثمارية كآلية لتمويل التنمية اإلقتصادية : دراسة  
 كلية - BEA حالة جزئية

9756 

في تمويل المؤسسات الصغيرة و   القروض اإلستثمارية و دورها
 BEA المتوسطة : بنك

7419 

القروض اإلستهالكية وأثرها عبى ميزان المدفوعات في الجزائر : 
2009-2001دراسة قياسية   

15527 

 10330 القروض البنكية : مخاطرها وطرق تسييرها 

 القروض البنكية كأداة لتقييم المشاريع اإلستثمارية : دراسة حالة
BNA 

14765 

القروض البنكية وتقنيتها : حالة الصندوق الجهوي للتعاون 
 الفالحي

5898 

 8548 القروض البنكية ومشكلة عدم السداد 

القروض المتعثرة : دراسة حالة في وكالة القرض الشعبي 
 CPA الجزائري

15466 

 15664 القروض المتعثرة اسبابها و طرق عالجها

ا و طرق معالجتها : دراسة حالة بنك القروض المتعثرة أسبابه
 الفالحة و التنمية الريفية

7029 

القروض المتعثرة في البنوك التجارية الجزائرية : دراسة حالة  
وكالة البرواقية-البنك الوطني الجزائري - 

8363 

 12469 القروض المتعثرة في المصارف و أثرها على األزمات المالية 

وكيفية معالجتها في البنوك التجارية : دراسة  القروض المتعثرة 
 بالمديةcpa حالة وكالة القرض الشعبي الجزائري

5921 

 11219 القروض المصرفية 

القروض المصرفية المتعثرة وسبل عالجها : دراسة تطبيقية لحالة 
 BADR MEDEA بنك الفالحة والتنمية الريفية بالمدية

15869 

تمويل اإلستثمار  القروض المصرفية و دورها في  14572 

القروض المصرفية ودورها في اإلنعاش اإلقتصادي : دراسة حالة 
الة الوطنية لدعم تشغيل دراسة ميدانية للوك -القروض المصغرة 

 -الشباب حالة وكالة المدية
10636 

 13296 القروض المصرفية ودورها في التشغيل 

اإلقتصاديةالقروض المصرفية ودورها في التنمية   15225 

 13064 القروض المصرفية ومخاطرها 

القروض المصغرة و دورها في الحد من البطالة : دراسة حالة  
 ANGEM MEDEA وكالة المدية لتسيير القرض المصغر

6036 

 7774 القروض و أثرها على اإلستثمار

 11250 القروض و أهميتها في تمويل المشاريع اإلستثمارية 

القروض ومعايير منحها في البنوك التجارية : دراسة حالة بنك  
 بالمدية -BADR الفالحة والتنمية الريفية

4004 

القروق الموجهة لإلستثمار بين تنمية المشاريع و مخاطر  
 الضمانات

10646 



 11455 القطاع السياحي ودوره في تفعيل التنمية المستدامة في الجزائر 

ع الخاص في الوطن العربي : بحوث و القطاع العام و القطا
 مناقشات الندوة الفكرية 

14664 

القطاع المصرفي و اإل قتصاد الوطني : القطاع المصرفي وغسيل 
 األموال

4138 

القطاع النفطي بين واقع اإلرتباط وحتمية الزوال في اإلقتصاد  
 الجزائري 

12700 

إدارة المخاطر : دراسة القواعد اإلحترازية في البنوك ودورها في 
 حالة البنك الخارجي الجزائري 

8383 

القواعد الجديدة للتسويق والعالقات العامة : استخدام التقنيات 
تروني للوصول إلى  الحديثة والمدونات اإللكترونية واإلعالم اإللك

 المشترين مباشرة 
10402 

 9621 القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني

المالية و استخداماتها في التحليل الماليهاالقوائم   7114 

القوائم المالية و انتقالها من النظام القديم الى النظام الجديد :  
 مؤسسة سونالغاز 

7359 

 13239 القوة الثالثة : المؤسسات العالمية عبر الحدود القومية

القوة النقدية للدينار الجزائري مبررات التذبذب ومتطلبات التحول 
2021-1990حو اقتصاد السوق : دراسة تحليلية قياسية للفترة ن  

13136 

 3711 القوى االعاملة وسوق العمل 

 2992 القوى البشرية في المصارف اإلسالمية : بين الواقع والمثالية

 8537 القيادة : أساسيات ونظريات ومفاهيم

 3674 القيادة : دراسة حديثة

واألداء المتميز : حقيبة تدريبية لتنمية اإلبداع القيادة اإلبتكارية 
 اإلداري 

11573 

القيادة اإلبداعية ودورها في تحقيق التفوق التنافسي : دراسة حالة  
 المديرية العملياتية إلتصاالت الجزائر بالمدية

13084 

 4837 القيادة اإلدارية 

 9240 القيادة اإلدارية 

 9242 القيادة اإلدارية 

 13848 القيادة اإلدارية 

 14428 القيادة اإلدارية 

 9763 القيادة اإلدارية : آراء مجموعة من كبار المدراءالتنفيذيين 

 Administrative Leadership 3194 = القيادة اإلدارية

 4414 القيادة اإلدارية اإلبداعية 

 5302 القيادة اإلدارية التربوية : في مؤسسات التعليم العالي

 8720 القيادة اإلدارية الحديثة في إستراتيجية التنمية 

 4055 القيادة اإلدارية الفعالة 

المكافآت-الدعم-الفهم-القيادة اإلدارية الفعالة : حل المشكالت ... 6173 

 15480 القيادة اإلدارية في القرن الواحد والعشرين

 7304 القيادة اإلدارية و اإلتصال في المنظمة

دارية و دورها في تحسين أداء العاملينالقيادة اإل  15454 

 6157 القيادة اإلدارية و فعاليتها في اتخاد القرارات 



 6277 القيادة اإلدارية واإلتصال في المنظمة

 3965 القيادة اإلدارية وتطوير منظمات التعليم العالي 

القيادة اإلدارية ودورها في تحسين أداء المنظمة : دراسة حالة  
 مؤسسة نفطال المدية

6033 

القيادة اإلدارية ودورها في تفعيل إدارة الوقت في المنظمة : دراسة 
 حالة الصندوق الوطني للتقاعد وكالة المدية 

6318 

 8210 القيادة اإلدارية ودورها في تفعيل التغيير التنظيمي 

بالمنظمة القيادة اإلدارية ودورها في تفعيل عملية إدارة الوقت   11903 

القيادة اإلدارية وعالقاتها باإلبداع اإلداري : دراسة حالة ديوان  
 OPGIالترقية والتسيير العقاري لوالية المدية

5963 

القيادة اإلدارية وواقع اإلتصال في المؤسسة : دراسة حالة كلية  
 األداب و اللغات و العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية جامعة المدية

7136 

 Haw can = القيادة اإلستراتجية و حوكمة الشركات

managerrs exercise control ? 
10957 

 9241 القيادة اإلستراتيجية 

القيادة اإلستراتيجية للتحول الرقمي في قطاع التربية : دراسة حالة 
 مديرية التربية لوالية المدية

14450 

في : وجهة نظر تربوية القيادة التبادلية والتحويلية والرضا الوظي
 معاصرة

14309 

 4845 القيادة التحويلية : مدخل إلعداد قادة التغيير في الجامعات 

 13242 القيادة التحويلية في تطوير مهارات الموظفين 

 10630 القيادة الفعالة 

 7677 القيادة المتميزة : صياغة إستراتيجيات للتغيير 

األمامالقيادة النسائية : القيادة من   = The woman leading 14131 

 3639 القيادة بهدوء : منهج تقليدي لمواجهة التحديات اليومية 

 13878 القيادة و التغيير : الطريق نحو النجاح

القيادة و الرقابة اإلدارية و أثرها على أداء العنصر في المؤسسة :  
المدية -دراسة حالة مؤسسة سونلغاز  - 

11443 

 12846 القيادة و الرقابة و اإلتصال اإلداري

 12093 القيادة و دورها في العملية اإلدارية

 10249 القيادة و عالقتها باألداء : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز

 15477 القيادة وإدارة اإلبتكار 

 2643 القيادة واإلدارة في الفكر العربي المعاصر

 4760 القيادة واإلشراف اإلداري 

 10245 القيادة وعالقتها باألداء : دراسة حالة سونالغاز

 15663 القيادة وعالقتها بالرضا الوظيفي

 = القياس اإلقتصادي : النظرية و التحليل

ECONOMETRICS : Theories& Analyze 
5012 

القياس المحاسبي في المؤسسة اإلقتصادية وفقا لمعايير المحاسبة  
رنة مع النظام المحاسبي المالي الدولية : دراسة مقا  

13298 

القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم المالية 
لتحسين األداء البيئي : دراسة حالة مركب المضادات الحيوية 
 بالمدية

14544 



القياس المحاسبي للضرائب المؤجلة بين متطلبات المعيار 
ي المحاسبيوالنظام المال IAS المحاسبي رقم  SCF 

6525 

القياس المحاسبي و محدداته و إنعكاسها على رأي مراقب 
 الحسابات

3352 

القياس و اإلفصاح المحاسبي عن تكلفة الموارد البشرية و أثره 
 علي اتخاذ القرارات المالية 

7171 

القياس واإلفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة العربية  
األول والدولية : الجزء   

15530 

القياس واإلفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة العربية  
 والدولية : الجزء الثاني

12604 

القياسات اإلقتصادية في إتخاذ القرارات : تحليل النظم وإدارة 
 األعمال

3247 

القيم اإلدارية و أثرها على النمط التسييري في المؤسسة : دراسة  
ة حالة مديرية أمالك الدول   

13078 

 4 القيم الروحية في الثقافة األمازيغية

 4278 القيم الروحية و الرؤية الوطنية في الطريقة الشيخية 

تمارين ومسائل مع الحلول -الكامل في اإلحصاء : دروس مفصلة  12294 

 6072 الكامل في بحوث التسويق 

لإلستهالك : العدد الكشف الشهري ألسعار المواد الغذائية األساسية 
1413 

15821 

الكشف الشهري ألسعار المواد الغذائية األساسية لإلستهالك : العدد 
15-16  

15822 

الكشف الشهري ألسعار المواد الغذائية األساسية لإلستهالك : العدد 
17-20  

15823 

 7286 الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية : دراسة تطبيقية مقارنة

 8029 الكفايات التعليمية في القياس والتقويم

 5354 الكفاية اإل نتاجية للمنشأت الصناعية : التكلفة ــ الوقت ــ األداء 

 13817 الكمبيوتر أسرع أسهل

 6924 الكوننة او السوق العالمية : العولمة

المسئولية الجنائية  -الكيان القانوني لغسل األموال : الجريمة  - 

 المكافحة 
10438 

الكيان القانوني لغسيل األموال : مع التعليق على نصوص القانون 
بشأن مكافحة غسيل األموال في مصر  2002لسنة  70رقم   

2673 

 5109 الإلقتصاد الصناعي 

 15860 اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي 

 13236 الليبرالية المعاصرة 

العربيالماء : الذهب األزرق في الوطن   3957 

 15784 المال و األسواق و السيادة

 3090 المالية الدولية 

 3565 المالية الدولية 

 5103 المالية الدولية 

 10359 المالية الدولية 

 4607 المالية الدولية : نظرية وتطبيق 



 12167 المالية السلوكية : علم النفس . صناعة القرار. و األسواق 

 3439 المالية العامة 

 9064 المالية العامة 

 9124 المالية العامة 

 9363 المالية العامة 

 9946 المالية العامة 

 13139 المالية العامة : اإلقتصاد المالي 

 3195 المالية العامة : الضرائب و النفقات العامة

 12483 المالية العامة : المفاهيم والتحليل اإلقتصادي والتطبيق 

  -رسوم -ضرائب -وارداتها - نفقاتها  -العامة : الموازنةالمالية 

الخزينة -اإلصرار النقدي -القروض  
12814 

 9086 المالية العامة : النظرية والتطبيق 

 12362 المالية العامة : النظم الضربية وموزانة الدولة 

العامةالميزانية  -اإليرادت العامة  -المالية العامة : النفقات العامة   15393 

 6303 المالية العامة : النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية العامة 

 5676 المالية العامة : تحليل أسس اإلقتصاديات المالية 

 12136 المالية العامة : مدخل تحليلي معاصر

المالية العامة : مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية علوم إقتصادية  
سييروعلوم الت  

6107 

 10540 المالية العامة : من منظور إسالمي

ضرائب  -المالية العامة : موازنة   4090 

 12185 المالية العامة بين النظرية والتطبيق

 10192 المالية العامة في اإلسالم و دورها في التنمية اإلقتصادية

 14342 المالية العامة في التشريع الجزائري

العامة في الشركات التجاريةالمالية   2575 

 13264 المالية العامة و السياسة المالية 

 5157 المالية العامة والتشريع الضريبي

 12763 المالية العامة والتشريع الضريبي

 4850 المالية العامة والتشريع المالي الضريبي

1المالية العامة والقانون المالي والضريبي ج:   4859 

المالية العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها : 
 دراسة مقارنة 

3914 

بيت المال  -المالية العامة والنظام المالي اإلسالمي : اإلقتصاد العام
 المسلمين

4153 

المالية العامة والنظم الضريبية : تقدير وتحليل الموازنة العامةفى 
 الشريعة والقانون

3146 

 15996 المالية العمومية

 9409 المالية المحلية وإشكالية العجز في الميزانية البلدية 

 15088 المالية المحلية ميزانية البلدية 

المالية المحلية ودورها في تحقيق التنمية : دراسة حالة بلدية  
 العزيزية

14224 

 13706 المبادئ األساسية في إدارة األعمال



األساسية للمحاسبة العامة والمخطط المحاسبي الوطنيالمبادئ   9013 

 11122 المبادئ األساسية للمحاسبة العامة والمخطط المحاسبي الوطني

 6539 المبادئ واإلتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات

 10946 المباراة اإلدارية 

الديوان  المبيعات وأثرها على مردودية المؤسسة : دراسة حالة 
 وحدة اإلنتاج بقصر البخاري ONAB الوطني ألغذية األنعام

14081 

 12776 المبيعات والتسويق في المنظمات المعاصرة

 10220 المبيعات والتسويق والتحسين المتواصل

المتابعة المالية للمشاريع وتأثيرها على الوضعية المالية للمؤسسة : 
الكهرباء والغاز بالمدية دراسة حالة مؤسسة توزيع   

10132 

 9076 المتاجرة في العمالت : تقدير إقتصادي إسالمي 

 11919 المتطلبات الفنية إلنشاء مراكز التدريب المهني العصرية

المتطلبات المحاسبية والضريبية للنظامين التصريحيين الحقيقي  
المدية-مفتشية الضرائب لبني سليمان  -والجزافي : دراسة حالة  

10851 

 3955 المتغيرات اإلقتصادية وأثرها على السلوك الجرمي واإلنحراف 

اإلقتصاد  -العولمة -المتغيرات العالمية للمنظمات : الخصخصة 
 المعرفي

11735 

 7747 المتغيرات المركبة و تطبيقات 

 3348 المثبتات التلقائية في تحقيق إستقرار الموازنة العامة للدولة 

العربي وأهم تحديات العولمة : الكتاب األول التحديات المجتمع 
 القانونية 

14749 

التحديات اإلقتصادية و  2المجتمع العربي واهم تحديات العولمة ج.
 اإلجتماعية

14355 

 14752 المجتمع العربي وظاهرة العولمة 

 5453 المجتمع المدني ودوره في دعم النزاهة والشفافية 

الجزائرية العلمية للمالية العامة: العدد األول : مجلة سنوية  المجلة 
 Revue annuelle publiée = صادرة عن جامعة تلمسان

sous l'égide de l' université de tlemcen 

14346 

 Scientific = المجلة العلمية لإلقتصاد و التجارة: العدد الرابع

magazine for economic and commerce 
8317 

 13830 المجلة العلمية لإلقتصاد والتجارة 

 6102 المحاسبة في مجال التنمية المستدامة بين النظرية و التطبيق 

 5267 المحاسبة : أساس لقرارات األعمال

 15358 المحاسبة : أساس لقرارات األعمال

أثارها  -أساليبها  -المحاسبة اإلبتكارية : دوافعها   8700 

اعية بين القانون و األخالق من وجهة نظر ممارسي المحاسبة اإلبد
 مهنة المحاسبة

12751 

المحاسبة اإلبداعية وتأثرها باإلستراتيجية المالية للمؤسسة : دراسة 
40عينة من المؤسسات الفرنسية المدرجة بمؤشر  CAC  للفترة

2014إلى2011  

9009 

 3452 المحاسبة اإلدارية 

 3759 المحاسبة اإلدارية 

 3840 المحاسبة اإلدارية 



 4576 المحاسبة اإلدارية 

 5013 المحاسبة اإلدارية 

 5026 المحاسبة اإلدارية 

 8005 المحاسبة اإلدارية 

 11484 المحاسبة اإلدارية 

 13719 المحاسبة اإلدارية 

 15610 المحاسبة اإلدارية 

 15771 المحاسبة اإلدارية 

تقييم   -بحوث العمليات   -القرارات المحاسبة اإلدارية : إتخاذ  
 األداء

15609 

 5990 المحاسبة اإلدارية : األصالة و المعاصرة

 8184 المحاسبة اإلدارية : التخطيط والرقابة وصنع القرار 

 8255 المحاسبة اإلدارية : مدخل محاسبة المسؤولية وتقييم األداء 

 8563 المحاسبة اإلدارية المتقدمة 

تقييم  -تقارير األداء -المحاسبة اإلدارية المتقدمة : اتخاذ القرارات 
 األداء

2617 

نظم   -تقييم األداء   -المحاسبة اإلدارية المتقدمة : تسعير المنتجات
 اإلنتاج الحديثة 

8564 

 8587 المحاسبة اإلدارية المتقدمة للفكر اإلستراتيجي 

األعمال المعاصرةالمحاسبة اإلدارية فى بيئة   15612 

 4215 المحاسبة اإلدارية في المصارف 

 3285 المحاسبة اإلدارية قضايا معاصرة

 4022 المحاسبة اإلدارية لتخصص نظم المعلومات المحاسبية

 2858 المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات التخطيطية 

 9841 المحاسبة اإلدارية مع تطبيقات بالحاسب اآللي : الجزء األول 

 9840 المحاسبة اإلدارية مع تطبيقات بالحاسب اآللي : الجزئ الثاني

 8168 المحاسبة اإلدارية و نماذج بحوث العمليات في اتخاذ القرارات

 9884 المحاسبة اإلدارية والقرار اإلستثماري

 6099 المحاسبة اإلدارية ودراسات الجدوى اإلقتصادية

 10280 المحاسبة اإلسالمية

تطبيقي  -المحاسبة اإلسالمية : نظري   12390 

المحاسبة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات و تصميم و إدارة 
 ERP-Oracle-Access = قواعد البيانات

11909 

 6089 المحاسبة البيئية : بين النظرية و التطبيق 

 7667 المحاسبة التحليلية 

لمراقبة التسيير ووسيلة إتخاذ القرار المحاسبة التحليلية كأداة   11068 

المحاسبة التحليلية ودورها في المراجعة الداخلية في مؤسسة  
 إلقتصادية

7960 

 6105 المحاسبة التحليلية : دروس وتمارين

المحاسبة التحليلية كأداة اتخاذ القرار : دراسة حالة شركة توزيع 
 الكهرباء و الغاز المدية

6584 

التحليلية كأداة إلتخاذ القرار المحاسبة   13340 



 12520 المحاسبة التحليلية كأداة للتخطيط و الرقابة 

المحاسبة التحليلية كأداة للتسيير و الرقابة : دراسة حالة مؤسسة  
 بوفال

6527 

المحاسبة التحليلية كأداة للرقابة على التسويق : دراسة حالة  
الكهرباء والغاز مديرية التوزيع بالمديةالشركة الجزائرية لتوزيع   

13852 

 6465 المحاسبة التحليلية كآداة لمراقبة اإلنتاج 

المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير في المؤسسة : دراسة حالة 
بالبرواقية  -وحدة الصمامات-مؤسسة بوفال  

10113 

القرار المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير و إتخاذ   3737 

المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبةالسير و اتخاذ القرار : دراسة حالة 
 مؤسسة سونطراك وحدة أرزيو 

7334 

 10569 المحاسبة التحليلية كأداة مراقة التسيير 

المحاسبة التحليلية كأدات لمراقبة التسيير : دراسة حالة شركة  
 نفطال بالمدية 

15228 

التحليلية كتقنية إلتخاذ القرار : دراسة حالة مؤسسة المحاسبة 
 بوفال

5958 

 10338 المحاسبة التحليلية كوسيلة لمراقبة التسيير

 poval 9791 المحاسبة التحليلية و إتخاذ القرارات : دراسة حالة مؤسسة

 6154 المحاسبة التحليلية و دورها في إتخاذ القرارات 

في تسيير اإلنتاج : دراسة حالة  المحاسبة التحليلية و دورها 
 POVAL مؤسسة بوفال

13944 

المحاسبة التحليلية و دورها في دعم التسيير و اتخاذ القرار :  
 دراسة حالة مجمع صيدال فرع انتيبيوتيكال بالمدية 

8824 

 7296 المحاسبة التحليلية وأهميتها في في المؤسسة اإلقتصادية 

النظام المحاسبي الماليالمحاسبة التحليلية وفق   SCF 6572 

المحاسبة التطبيقبة : أقسام وفروع ـــ بضاعة أمانة ـــ البيع 
 بالتقسيط 

3455 

المحاسبة الجبائية في ظل النظام المحاسبي المالي : دراسة حالة  
البرواقية-مؤسسة إقتصادية  - 

7329 

ة  المحاسبة الجبائية وفق النظام المحاسبي المالي : دراسة حال 
فرع المدية-مؤسسة سونلغاز - 

14785 

 15815 المحاسبة الحكومية

المحاسبة الحكومية (العمومية) مجالها، و النظريات و األسس  
 المبنية عليها 

15053 

 8677 المحاسبة الحكومية : الرقابة على المال العام 

 14217 المحاسبة الحكومية : مدخل معاصر

التقليد الى الحداثة المحاسبة الحكومية : من   2959 

المحاسبة الحكومية : وفق الخطة الدراسية لجامعة البلقاء التطبيقية  
 والجامعات الخاصة 

5018 

المحاسبة الحكومية في قطاع الجمارك : اإلطار النظري . مشاكل 
 التطبيق العملي . أسئلة و تطبيقات و حلولها 

10253 

المالية العامة المحاسبة الحكومية و اإلدارة   8407 

 3533 المحاسبة الحكومية و الميزانية العامة للدولة 

 14213 المحاسبة الحكومية والقومية 



 6092 المحاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيق 

 15969 المحاسبة الحكومية وتطبيقاتها النظرية والعملية

المحا سبة الدولية المحاسبة الدولبة : مع التطبيق العملي لمعايير  8079 

 5065 المحاسبة الدولية 

 5083 المحاسبة الدولية 

 8711 المحاسبة الدولية 

 13198 المحاسبة الدولية 

 13977 المحاسبة الدولية : الشركات المتعددة الجنسية

 3817 المحاسبة الدولية : النظرية و التطبيق للمعايير الدولية

علمي للمشاكل المحاسبية وحلولها المحاسبة الدولية : منهج   4606 

 2727 المحاسبة الدولية و انعكاساتها على الدول العربية

 5062 المحاسبة الدولية و معاييرها

 7983 المحاسبة الدولية وعالقاتها بالتجارة اإللكترونية

 3865 المحاسبة الضريبية 

 13738 المحاسبة الضريبية 

 15970 المحاسبة الضريبية 

 6530 المحاسبة الضريبية : دراسة حالة الضريبة على المدخل اإلجمالي

المحاسبة الضريبية لضريبة األجور و الرواتب : دراسة حالة  
 مفتشية الضرائب بالمصلى 

14539 

 10727 المحاسبة العامة 

 10119 المحاسبة العامة كأداة للرقابة 

للمخطط المحاسبي الوطنيالمحاسبة العامة : أصول ومبادئ وفقا   13717 

:حسب المخطط المحاسبي الوطني  1المحاسبة العامة : الجزء:   14393 

 11235 المحاسبة العامة : دروس, مواضيع ومسائل محلولة

 7107 المحاسبة العامة : مدخل عام 

تمرين محلول 77المحاسبة العامة   11881 

 13160 المحاسبة العامة النظري و التطبيقي

المحاسبة العامة في المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة اآلجور و 
 القرميد بالمدية

6215 

 7506 المحاسبة العامة كأداة في التحقيق الجبائي

 7599 المحاسبة العامة كأداة للتحقيق الجبائي 

المحاسبة العامة للمؤسسة : دراسة موضحة بأمثلة مرفقة بتمارين  
لمخطط المحاسبي الوطنيو مسائل محلولة، طبقا ل  

7132 

المحاسبة العامة للمؤسسة : دراسة موضحة بأمثلة و مرفقة 
 بتمارين و مسائل محلولة،طبقا للمخطط المحاسبي الوطني 

7126 

المحاسبة العامة للمؤسسة : دراسة موضحة بأمثلة ومرفقة بتمارين 
 ومسائل محلولة

7131 

التسيير في المؤسسةالمحاسبة العامة و أثرها على    14880 

 14881 المحاسبة العامة و أثرها على التسيير في المؤسسة

المحاسبة العامة و التحليل المالي وأثرها على التسيير في 
 االمؤسسة 

10738 

 11447 المحاسبة العامة و دورها الرقابي في مصلحة الضرائب



دراسة  المحاسبة العامة و دورها الرقابي في مصلحة الضرائب 
 حالة بالمدية 

9823 

 4721 المحاسبة العمومية : دروس مع أسئلة وتمارين محلولة

المحاسبة العمومية كأداة في تنفيذ النفقات العمومية : دراسة حالة  
 الجزائر 

8645 

المحاسبة العمومية كأداة لترشيد اإلنفاق العام في الجماعات المحلية 
 : دراسة حالة بلدية وامري 

9663 

المحاسبة العمومية كأداة لتسيير مصلحة الضرائب : دراسة حالة  
البرواقية-مصلحة الضرائب  -- 

9066 

المحاسبة العمومية كأداة للالقابة على ميزانية البلدية وفق متطلبات 
 الحوكمة : بلدية سيدي نعمان بالمدية أنموذجا

11100 

زانية  المحاسبة العمومية و ترشيد النفقات في إطار تسيير مي
 الجماعا ت المحلية : دراسة حالة لميزانية بلدية سيدي نعمان

15644 

 10715 المحاسبة العمومية و دورها في تسيير الجماعات المحلية

المحاسبة العمومية و دورها في تسيير الجماعات المحلية : دراسة  
 حالة الميزانية األولوية لبلدية وزرة

12735 

العمومية ودورها في التنمية المحلية : دراسة حالة  المحاسبة 
2017-2016-2015ميزانية بلدية البرواقية خالل الفترة   

6914 

المحاسبة العمومية ودورها في تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية 
 ذات الطابع اإلداري 

11347 

 11289 المحاسبة المالية 

 13083 المحاسبة المالية 

المالية : الدورة المحاسبية ومشاكل القياس واإلفصاح  المحاسبة 
 والتحليل

14914 

المحاسبة المالية : القياس والتقييم واإلفصاح المحاسبي وفقا 
 لمعايير المحاسبة الدولية والمصرية

15614 

قياس و تقييم األصول قصيرة  -المحاسبة المالية : المدخل النظري 
 األجل

2646 

: األصول العلمية والعملية1المالية : ج.المحاسبة   3869 

: األصول العلمية والعملية2المحاسبة المالية : ج.  3868 

 11535 المحاسبة المالية : مبادئ وتطبيقات

 2549 المحاسبة المالية : مخرجات نظام المحاسبة المالية 

 6101 المحاسبة المالية : مدخل نظم المعلومات 

المالية : وفق النظام المالي والمحاسبي الجديد مبادئ  المحاسبة 
 عامة /أمثلة محلولة 

9800 

 Financial Acct 3882 = المحاسبة المالية

: مناهج الجامعات العالمية 1المحاسبة المالية   = Financial 

accounting 1: international universites curriculum 
3351 

1المحاسبة المالية الجزء   3760 

 16102 المحاسبة المالية الخاصة 

الفروع   -الفروع التابعة -المحاسبة المالية الخاصة : األقسام
البيع بالتقسيط  -بضاعة األمانة -المحاسبة الدولية -المستقلة  

8880 

 5064 المحاسبة المالية المتقدمة 

 10770 المحاسبة المالية المتقدمة 



 10776 المحاسبة المالية المتقدمة 

 11774 المحاسبة المالية المتقدمة 

الشركات متعددة  -المحاسبة المالية المتقدمة : التقلبات في األسعار
الشركات القابضة والتابعة-الجنسيات   

10766 

 Advanced = المحاسبة المالية المتقدمة : الجزء األول

Financial Accounting 
5182 

المتقدمة : الجزء الثانيالمحاسبة المالية   = Advanced 

Financial Accounting 
5183 

المحاسبة المالية المتقدمة : المحاسبة عن اإلندماج وإعداد القوائم 
 المالية في الشركات القابضة والتابعة

2648 

المحاسبة المالية المتقدمة : وفقا لمعايير المحاسبة الدولية و  
 األمريكية و العربية

10767 

 3152 المحاسبة المالية المتوسطة 

 2647 المحاسبة المالية المتوسطة : القياس والتقييم واإلفصاح المحاسبي 

 4313 المحاسبة المالية المتوسطة : القياس والتقييم واإلفصاح المحاسبي 

 13718 المحاسبة المالية بين النظرية و التطبيق 

 7870 المحاسبة المالية في الفنادق

 7869 المحاسبة المالية في المستشفيات 

المحاسبة المالية في شركات األشخاص، شركات األموال، 
  -القيود  -اإلجراءات  -ابعة : المفاهيم الشركات القابضة والت

القوائم المالية المجمعة -التسويات   

10255 

 4298 المحاسبة المالية في شركات األموال

موال : قطاع األعمال العام المحاسبة المالية في شركات األ  12143 

المحاسبة المالية في ظل اإلدارة اإللكترونية : دراسة حالة مؤسسة 
 توزيع الكهرباء والغاز 

7661 

 10774 المحاسبة المالية لشركات األشخاص

 9589 المحاسبة المالية لشركات األموال : دراسة ميدانية شركة صيدال 

لشركات األموال في القطاع الخاص وقطاع  المحاسبة المالية 
 األعمال العام 

10768 

المحاسبة المالية لشركات األموال في القطاع الخاص وقطاع  
 األعمال العام 

10775 

 9803 المحاسبة المالية وفق النظام المحاسبي المالي : مطبوعة

وتطبيقات المحاسبة المالية ومعايير المحاسبة الدولية : دروس   7133 

المحاسبة المالية: القياس واإلفصاح المحاسبي عن األصول  
 واإللتزامات 

11907 

 3328 المحاسبة المتقدمة

 10769 المحاسبة المتقدمة

المحاسبة المتقدمة : حاالت و تطبيقات عملية في مشاكل المحاسبة 
 المعاصرة

14916 

النظرية والعملية المحاسبة المتقدمة في الشركات : األسس 
 إلحتساب قيمة الشركات

4207 

المحاسبة المتقدمة لإل ستثمارات في األسهم والسندات : وتطبيقاتها 
 للمعايير المحاسبية الحديثة والقابضة والتابعة 

5184 

 3334 المحاسبة المتوسطة



 3454 المحاسبة المتوسطة

 3781 المحاسبة المتوسطة

القياس واإلفصاح المحاسبيالمحاسبة المتوسطة : أسس   4309 

 4300 المحاسبة المتوسطة : األسس العلمية للقياس و اإلفصاح المحاسبي 

المحاسبة المتوسطة : اإلطار الفكري والعملي للمحاسبة كنظام 
 للمعلومات 

4311 

 15951 المحاسبة المتوسطة : الجزء األول

 9491 المحاسبة المتوسطة : الجزء الثاني

المتوسطة : القياس و اإلفصاح وفقا لمعايير المحاسبة  المحاسبة
 المالية 

4301 

 3784 المحاسبة المتوسطة : بين النظرية والتطبيق 

 14915 المحاسبة المتوسطة : دراسة نظرية و تطبيقات عملية 

 3329 المحاسبة المتوسطة : مشاكل القياس و اإلفصاح المحاسبي

قياس الدخل و المحاسبة و اإلفصاح المحاسبة المتوسطة : مشاكل 
 عن األصول 

15618 

 3788 المحاسبة المتوسطة : وفقا لمعايير المحاسبة المالية 

 Intermediate Accounting 15625 = المحاسبة المتوسطة

 5181 المحاسبة المتوسطة الحديثة 

 12774 المحاسبة المحوسبة

وعناصر اإلفصاح في المحاسبة المراجعة : في ضوء المعايير 
 القوائم المالية 

3268 

 8148 المحاسبة المصرفية بين النظرية و التطبيق 

 15978 المحاسبة المصرفية في البنوك التجارية و اإلسالمية 

المحاسبة المعمقة : وفقا للنظام المحاسبي المالي الجديد والمعايير 
 المحاسبية الدولية 

8193 

مالمحاسبة المعمقة وفق النظا  SCF : 13953 تمارين وتطبيقات محلولة 

 13716 المحاسبة المعمقة وفقا للمخطط المحاسبي الوطني 

المحاسبة الوطنية : نظام الحسابات اإلقتصادية الجزائرية مدعم  
 بعدد من األمثلة والتمارين المحلولة 

3071 

 4646 المحاسبة سالح أديولوجي نفاد : عولمة المحاسبة 

المحاسبة عن األسهم والسندات المتداولة في بورصة األوراق  
 المالية 

13986 

 6093 المحاسبة عن التأثيرات البيئية و المسؤولية اإلجتماعية للمشروع 

 12388 المحاسبة عن العقود طويلة األجل : المقاوالت

 -المحاسبة عن تأجير األصول الثابتة : دراسة حالة بنك
NATIXIX- الجزائر 

8847 

 12385 المحاسبة عن تكاليف العقود طويلة األجل (المقاوالت) 

 4987 المحاسبة عن رأس المال الفكري : النظيم العلمي التطبيق العملي 

المحاسبة في الشركات : التضامن ــــ التوصية البسيطة ـــ  
 المساهمة ــــ ذات المسؤلية المحدودة

9302 

 3999 المحاسبة في الشركات القطاع الخاص

 7551 المحاسبة في القطاع البنكي وآثارها على أداء البنوك

 9959 المحاسبة في المستشفيات و الفنادق



 3551 المحاسبة في المنشآت الفردية : األساسيات 

 10251 المحاسبة في المنشآت المالية : البنوك التجارية وشركات التأمين

المحاسبة في المنشآت المالية و األنظمة المحاسبية المتخصصة :  
 حكومية و قومية و بنوك و شركات تأمين و أقسام و فروع

11896 

المحاسبة في المنظمات المالية المصارف وشركات التأمين 
 التجارية

4183 

 4182 المحاسبة في المنظمات المالية : المصارف اإلسالمية

ات الحكوميةالمحاسبة في الوحد   5421 

المحاسبة في الوحدات الحكومية والمحاسبة القومية بالتطبيق على 
 قطاع الجمارك

10254 

 3517 المحاسبة في شركات األشخاص

 4320 المحاسبة في شركات األشخاص

 11791 المحاسبة في شركات األشخاص

المحاسبة في شركات األشخاص : األسس العلمية والعملية 
 للمحاسبة في شركات األشخاص

12895 

المحاسبة في شركات األموال : وفقا للمعايير المحاسبية المصرية  
 و الدولية 

3789 

 4736 المحاسبة في شركات التأمين

 6421 المحاسبة في شركات التأمين : دراسة حالة 

 11898 المحاسبة في قطاع السياحة والفنادق

التأمين في ضوء المعايير المحاسبية لشركات المحاسبة في منشآت 
 التأمين

3997 

 10778 المحاسبة لغير الماليين

 14207 المحاسبة و الحاسبات : مدخل للحاسب و نظام التشغيل

 8145 المحاسبة و العمليات المصرفية

 8147 المحاسبة و العمليات المصرفية

 13346 المحاسبة و تكنولوجيا الحاسوب 

 3464 المحاسبة والتحاسب الضريبي

 11291 المحاسبة والتكاليف الزراعية 

 10278 المحاسبة والتمويل : مدخل تطبيقي

 المحاسبة والحاسبات اآللية : مدخل للحاسب ونظم التشغيل
WINDOWS xp 

14216 

 6179 المحاسبة والحسابات : مضبط قياس األداء العام للمؤسسة 

لمعلومات : نظم المعلومات المحاسبية المحاسبة وتكنولوجيا ا
 وتطبيقهاعلى الحاسب

9297 

المحافظ المالية اإلستثمارية : أحكامها و ظوابطها في الفقه 
 اإلسالمي

4674 

المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية في ظل تطبيق معايير المحاسبة 
فرع أنتيبيوتيكال-الدولية : دراسة حالة مؤسسة صيدال  

7785 

 5272 المحفظة البنكية و االسواق المالية

 15037 المحل التجاري 

 13507 المحيط الدولي : المحيط الدولي والمؤسسة اإلقتصادية الجزائرية



المخاطر المرتبطة بالقروض المصرفية و طرق تدنيتها : حالة بنك 
 وكالة المدية BDL التنمية المحلية

14619 

سعارفي سوق الصرف األجنبي : المخاطر الناشئة عن تقلبات األ
أساليب تالفيها -أنواعها  -أسبابها   

15855 

المخزونات وفق النظام المحاسبي المالي : دراسة حالة وحدة  
 سواكس بالست بالمدية 

10111 

المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية : دراسة حالة تطبيقية 
 لوالية المدية

8486 

الوطنيالمخطط المحاسبي   P.C.N 13815 

 11145 المخطط المحاسبي الوطني في ضوء المعايير الدولية للمحاسبة

وأثره على القطاع   (PNDA) المخطط الوطتي للتنمية الفالحية
 الفالحي

6422 

 3366 المد و الجزر بين السرية المصرفية و تبييض األموال 

المداخل الحديثة في محاسبة التسيير ومحاولة تطبيق  
ريقةط ABCفي وحدة المسبك : مؤسسة POVAL بالمدية 

9899 

 9570 المدخل الحديث في اعداد و استخدام الموازنات

 9571 المدخل الحديث في إعداد واستخدام الموازنات

 2970 المدخل الحديث في اإلدارة العامة 

 8163 المدخل الحديث لتدقيق الحسابات

المحاسبة المالية المدخل المعاصر إلى علم   5679 

 9577 المدخل المعاصر في المحاسبة اإلدارية

 10864 المدخل المعاصر في مبادئ اإلدارة

 3700 المدخل المعرفي في تحليل اإلختبار اإلستراتيجي 

 4110 المدخل المنهجي في دراسات جدوى المشروع

المدخل إلى إدارة اإلستثمارات من منظور إسالمي : دراسة  
 تأصيلية للمفاهيم العلمية و الممارسات العملية

13516 

 4852 المدخل الى إدارة المعرفة 

 14357 المدخل إلى أسس علم اإلقتصاد 

 14293 المدخل إلى اإلدارة واأليزو

 11461 المدخل إلى اإلقتصاد النقدي

 11932 المدخل إلى التخطيط اإلقتصادي : منهج نظري و أساليب تخطيطه 

 8151 المدخل إلى التدقيق الحديث

المدخل إلى التدقيق و التأكيد الحديث : اإلطار الدولي...أدلة ونتائج 
 التدقيق

8175 

 M003 6669 المدخل إلى الجبر الخطي : مقدر

 13917 المدخل إلى الرخصة الدولية والبوابة اإللكترونية 

ماستر :  -المدخل الى الرياضيات المالية وتطبيقاتها : ليسانس  
مثال وتمرين محلول طلبة العلوم اإلقتصادية   160أكثر من 

 والتجارية وعلوم التسيير

7534 

 13418 المدخل إلى السياسات اإلقتصادية الكلية : دراسة تحليلية تقييمية

 11460 المدخل إلى العلوم اإلدارية 

 4163 المدخل إلى المالية العامة اإلسالمية

دراسة اإلستراتيجيةالمدخل إلى   13251 



كيف يسير اإلقتصاد الكلي  1المدخل إلى دراسة علم اإلقتصاد : ج.
 جنبا إلى جنب مع اإلقتصاد الجزئي

12703 

إقتصاد السوق  2المدخل إلى دراسة علم اإلقتصاد : ج.  12704 

العالقات اإلقتصادية  3المدخل إلى دراسة علم اإلقتصاد : ج.
 الدولية 

12696 

أسئلة -مصطلحات  -المدخل الى علم اإلقتصاد : مفاهيم   9016 

 14444 المدخل إلى علم المعلومات والمكتبات والتوثيق 

 12577 المدخل إلى فن المفاوضات

 14356 المدخل إلى مبادئ اإلقتصاد اإلجتماعي

 8272 المدخل إلى معاينة المراجعة

 13318 المدخل الى مناهج البحث العلمي

خل إلى نظم المعلومات اإلداريةالمد  4515 

المدخل الياباني إلى إدارة العمليات : اإلستراتجية والنظم  
 واألساليب 

12076 

 5422 المدخل في المحاسبة المالية : المحاسبة لغير التجاريين

 4113 المدخل في النظرية اإلقتصادية : المفهوم و التطبيق 

اإلقتصادية : المفهوم و التطبيق المدخل في النظرية   8513 

 5500 المدخل لبحوث العمليات

 4161 المدخل لدراسة اإلقتصاد اإلسالمي

 11519 المدخل لدراسة جرائم األعمال المالية والتجارية : دراسة مقارنة

 6022 المدرب المتميز : فن إيصال الرسالة التدريبية 

النصوص التطبيقية و اإلجتهاد المدونة البنكية الجزائرية : مع 
 القضائي و النصوص المتممة

14236 

المدونة الجزائرية للبورصة : مع النصوص التطبيقية واإلجتهاد 
 القضائي

14242 

المدونة الجزائرية للتامينات : مع النصوص التطبيقية واإلجتهاد 
 القضائي والنصوص المتممة

8599 

يةالمدونة النقدية و المالية الجزائر  14237 

المدير ... القائد والمفكر اإلستراتيجي : فن ومهارات التفاعل مع 
 األخرين

5664 

المدير اإلستراتيجي : هل يمكن لشركتك النحاح بدون إعداد خطة  
دليلك العلمي نحو تحقيق ميزة تنافسية متواصلة و  إستراتيجية ؟

 التطلع نحو إختراق األسواق العالمية
14624 

 12899 المدير الفعال ونجاح المنظمة 

 2684 المدير المعاصر وإدارة األعمال في بيئة العولمة المعاصرة

: التوجهات الفكرية و األساليب العملية 21المديرالفعال للقرن الـ  5719 

المديرون والمنظمات في ظل المتغيرات العالمية : الخصخصة _  
 العولمة _ اتفاقية الجات 

14289 

يونية الخارجية و إنعكساتها اإلقتصادية في الجزائرالمد  7480 

 12071 المديونية وأثرها على اإلقتصاد الجزائري

 2996 المراجعة : مدخل متكامل

 3056 المراجعة : معايير وإجراءات



المراجعة أداء لتقييم نظام الرقابة الداخلية : دراسة حالة البنك 
 بوكالة المدية  BEAالخارجي الجزائري

7376 

 6453 المراجعة أداة لتقييم نظام المعلومات المحاسبي

 Management auditing = المراجعة اإلدارية وتقييم اآلداء

and performance evaliation 
13996 

 13976 المراجعة البيئية

 4316 المراجعة التشغيلية و الرقابة الداخلية

المفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقا  المراجعة الخارجية : 
 للمعاييرالمتعارف عليها و المعايييرالدولية 

4312 

 11042 المراجعة الخارجية في الجزائر 

 16048 المراجعة الخارجية في الجزائر 

المراجعة الخارجية في المؤسسات العمومية في الجزائر : دراسة 
يدال أنتيبيوتيكال) حالة(الوضعية المالية والمحاسبية لمؤسسة ص  

7178 

 13062 المراجعة الخارجية في ظل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية 

المراجعة الخارجية للحسابات في المؤسسات اإلقتصادية : دراسة  
 EDIMA الوضعية المالية لشركة توزيع الفالحي

6371 

 9833 المراجعة الخارجية للنقديات

 8144 المراجعة الداخلية 

 6656 المراجعة الداخلية أداة للرقابة في المؤسسة

المراجعة الداخلية دورها و مدى نجاعتها في البنوك التجارية : 
البنك الخارجي الجزائري-دراسة حالة   BEA 

3064 

المراجعة الداخلية في البنوك التجارية : دراسة تطبيقية في البنك 
روض البنكيةمراجعة الق-وكالة المدية BNAالوطني الجزائري - 

6708 

المراجعة الداخلية في المؤسسات اإلقتصادية و دورها في تقييم 
 األداء المالي : دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز الوسط

9598 

 10089 المراجعة الداخلية في المؤسسة 

 6635 المراجعة الداخلية في المؤسسة : دراسة حالة 

المؤسسة البنكية : دراسة حالة في وكالة  المراجعة الداخلية في 
 البنك الخارجي الجزائري

11505 

 4078 المراجعة الداخلية في ظل التشغيل اإلليكتروني 

المراجعة الداخلية في ظل المعالجة اإللكترونية للبيانات : دراسة 
 -CR-METAL حالة مؤسسة

5309 

اإللكترونية للحسابات في المراجعة الداخلية في ظل المعالجة 
 المؤسسة اإلقتصادية 

9635 

المراجعة الداخلية كأداة لتقييم الرقابة الداخلية و تحسين التسيير : 
الوحدة اإلنتاجية  -للمواد الدسمة  دراسة حالة المؤسسة الوطنية

 (ENCG/UP5) الخامسة دورة المخزونات

7718 

 11345 المراجعة الداخلية للمشتريات 

المراجعة الداخلية للمشتريات : دراسة حالة المؤسسة الوطنية 
 لألشغال الكهربائية الريفية كهريف

10018 

المراجعة الداخلية مهمتها ومساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة : 
 دراسة حالة نفطال وحدة المدية 

9452 

 7044 المراجعة الداخلية و دورها في اتخاذ القرار 



ة و دورها في تحسين مردودية المؤسسة : جراسة المراجعة الداخلي
 حالة مجمع صيدال فرع المضادات الحيوية

8610 

 9232 المراجعة الداخلية ودورها في تحسين أداء المؤسسة 

 12867 المراجعة الداخلية ودورها في تحسين األداء

 3038 المراجعة الداخلية ودورها في تحسين مردودية المؤسسة

 12756 المراجعة الداخلية ودورها في تفعيل أداء البنوك التجارية

المراجعة الداخلية ودورها في منح القروض البنكية : دراسة حالة  
 بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة المدية 

12817 

المراجعة الداخلية ومراقبة الحسابات في المؤسسة : دراسة حالة  
ر بمؤسسة تحويل البالستيك والمطاط الرقابة على الرواتب واألجو

 بالمدية
9394 

المراجعة الداخلية ومهمتها في تحسين تسيير المؤسسة : دراسة 
التجاري لمجمع سوناطراك  حالة قسم تصدير الغاز التابع للنشاط 

مقبوضات -الدورة" مبيعات    " 

6461 

المراجعة القانونية للحسابات في الجزائر : دراسة حالة شركة  
اسات التقنية والهندسية المعمارية في المدية الدر  

14557 

 9526 المراجعة المالية و المحاسبة في المؤسسة

المراجعة المالية والحاسبية في المؤسسة : دراسة حالة سونلغاز 
 بالمدية

15775 

المراجعة المالية والمحاسبية : دراسة حالة تطبيقية في المؤسسة  
الكهربة ( كهريف )الوطنية ألشغال   

7525 

 Advanced auditing 11878 = المراجعة المتقدمة

المراجعة المتقدمة في بيئة األعمال الحديثة : المراجعة المستمرة 
مسؤولية مراجعة الحسابات عن اكتشاف  -في التجارة اإللكترونية 

 ... الغش و الفساد
12603 

العربي للقرن الحادي و  المراجعة المتكاملة : مدخل المراجع 
 العشرين

10771 

 Audit Sampling 13980 = المراجعة باستخدام العينات

 7922 المراجعة بين النظرية و التطبيق 

 15928 المراجعة بين النظرية و التطبيق : الكتاب األول

 4318 المراجعة بين النظرية والتطبيق 

 13983 المراجعة بين النظرية والتطبيق 

 15927 المراجعة بين النظرية والتطبيق : الكتاب الثاني 

المراجعة في المؤسسات اإلقتصادية : دراسة حالة مجمع صيدال  
المدية -فرع أنتيبيوتيكال  - 

15904 

المراجعة في قطاع البنوك : دراسة حالة مراجعة القروض بوكالو 
 بنك الفالحة و التنمية الريفية 

7416 

التدقيق في البنوك التجاريةالمراجعة و   9612 

 14686 المراجعة و الرقابة الداخلية في قطاع البنوك 

المراجعة و تدقيق الحسابات : اإلطار النظري و الممارسة 
 التطبيقية

11451 

 Auditing and Corporate = المراجعة و حوكمة الشركات

Governance 
3381 



الي للمؤسسة : دراسة حالة المراجعة و دورها في إبراز النشاط الم
 مؤسسة تحويل البالستيك بالمدية

8838 

 6839 المراجعة والرقابة في المصارف اإلسالمية 

 14362 المراجعة والمراقبة المالية : المعايير والقواعد

 7130 المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق

المراحل و اإلجراءات المكملة لعملية التصدير بالمؤسسة الوطنية 
 ببسكرة  ENICABلصناعة الكوابل 

5310 

المراحل واإلجراءات المكملة لعملية التصدير بالمؤسسة الوطنية 
 ببسكرة ENICAB لصناعة الكوابل

7215 

 10717 المراسالت التجارية 

 12788 المراسالت التجارية بين النظرية و التطبيق 

 9462 المراسالت التجارية والودية ومصطلحات المال واألعمال 

  -السفر  -العمل -المراسالت الرسمية واإلدارية : في المناسبات 

 بين رجل المال واألعمال 
2709 

المرافقة المقاولتية كأسلوب فعال في إنشاء المؤسسات المصغرة : 
الشباب المدية دراسة حالة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل   

8390 

 8275 المراقبة اإلدارية و قيادة األداء

المراقبة الداخلية و التدقيق المحاسبي لإلستثمارات في المؤسسة  
 اإلقتصادية فرع : قصر البخاري المدية 

10068 

 4525 المراقبة الداخلية والمراجعة في األجهزة الحكومية

وكالة الجزائر بالمدية المراقبة في البنوك التجارية : دراسة حالة  12528 

المراقبة و المراجعة الداخلية لمبيعات المؤسسة : دراسة حالة  
 بوفال

15911 

 9318 المراكز المالية خارج الحدود و ظاهرة غسيل األموال

 16159 المرجع إدارة المشروعات : الدليل الملي للسيسات والتدابير الفعالة

التفكيرالمرجع الشامل في برنامج   CORT :   البرنامج العلمي
 ISPPS المتكامل لحل المشكالت

11009 

 Handbook of Quality = المرجع العالمي إلدارة الجودة

Managment 
10663 

المرجع العلمي لتطبيق منهج الهندرة : كيف تطبق منهج الهندرة 
 خطوة .........خطوة 

6757 

اإلدارية والتجارية :  المرجع العملي في المراسالت 
 Model busness letters = إنجليزي/عربي

3027 

 9855 المرجع الكامل في اإلحصاء 

 8237 المرجع المتكامل في إدارة اإلستراتيجية

 8233 المرجع المتكامل في إدارة األعمال : منظور كلي

 4440 المرجع المتكامل في اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية

 2854 المرجع في التفكير اإلستراتجي واإلدارة اإلستراتجية

المرجع في وظيفة اإلحتياجات وإدارة األنشطة اللوجستية في  
المنظمات المعاصرة : مدخل إستراتيجي تطبيقي لتحقيق المبرة  
 التنافسية من خالل أعمال الشراء والتخزين

2853 

 6446 المرجعة الحسابية في المؤسسة

المرجعة في قطاع البنوك : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري  
 بالبرواقية

7430 



 13058 المردودية المالية واإلقتصادية 

 10094 المرشد األساسي في التجارة اإللكترونية 

 2748 المرشد إلى توصف وتصنيف الوظائف

 5258 المركزية والالمركزية في تنظيم اإلدارة المحلية 

ستراتيجية متغير وسيط بين الثقافة التنظيمية وعالقتها المرونة اإل
دراسة   : efqm بتميز األداء المؤسسى وفقا للنموذج األوروبي
 تطبيقية على جامعات األقصى واألزهر بغزة 

15177 

 Marketing mix = المزيج الترويجي : البيع المباشر والدعاية

sales and promotions 
8319 

الترويجي و دوره في المؤسسة : دراسة حالة فرع المزيج 
 المضادات الحيوية 

9306 

المزيج الترويجي ودوره في المؤسسة : دراسة الحالة التطبيقية في 
 فرع أنتيبيوتيكال بالمدية

15565 

المزيج التسويقي المصرفي كمدخل لكسب رضا العميل الخارجي  
المصارف العمومية العاملة المصرفي : دراسة ميدانية لوكاالت 

 بوالية تسمسيلت 
14135 

 4792 المزيج التسويقي المصرفي و أثره في الصورة المدركة للزبائن 

 7864 المزيج التسويقي لمشروع الشباب

 12950 المساجد و الزوايا في مدينة قسنطينة األثرية 

 10927 المساحة المستوية و الطبوغرافية 

البحوثالمساعد في كتابة   6298 

المساهمة في إنشاء و تقييم نظام اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسة 
الصناعية بالجزائر : دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت و مشتقاته  
 بشلف

15906 

المساومة عبر الحدود : كيف تتفاوض بنجاح في مجال األعمال 
 يأي مكان في العالم 

13267 

ة الدولية المستشار في إدارة الشراء و التجار  4532 

 4464 المستشار في الضريبة العامة على المبيعات 

 4536 المستشار في كتابة التقارير و المراسالت التجارية

المسؤولية اإلجتماعية بين إشكالية تحقيق النمو المالي واإللتزام 
 البيئي : دراسة حالة عينة من المؤسسات 

9337 

البنوك اإلسالمية : دراسة حالة  المسؤولية اإلجتماعية لدى 
المجموعة المصرفية لبنك البركة بصفة عامة وبنك البركة 

2013-2018الجزائري بصفة خاصة للفنرة مابين   

8065 

 4405 المسؤولية اإلجتماعية لالدارة

 12838 المسؤولية اإلجتماعية للبنوك : البنك األهلي األردني

جهة نظر أساتذة جامعة المدية المسؤولية اإلجتماعية للجامعة من و
 : دراسة تحليلية في جامعة المدية 

13343 

 4802 المسؤولية اإلجتماعية للشركات

 4788 المسؤولية اإلجتماعية للشركات نحو التنمية المستدامة

 4503 المسؤولية اإلجتماعية للشركات و أخالقيات األعمال

المنظمات : المواصفة القياسيةالمسؤولية اإلجتماعية للشركات و   

iso26000 
2656 



المسؤولية اإلجتماعية للمصارف الخاصة : في إطار العالقة بين  
 رأس المال الفكري التمويلي

3137 

المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات وعالقاتها باألداء المالي : دراسة 
 علي عينة من المؤسسات القطاع اإلقتصادي لوالية المدية 

13584 

 Corporte social : المسؤولية اإلجتماعية لمنظمات األعمال

responsibility 
13232 

المسؤولية اإلجتماعية وأثرها في تحسين األداء المالي للمؤسسة :  
 دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية

9708 

 = المسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات األعمال : األعمال والمجتمع

Social Responsibility &Business Ethics 
4970 

المسؤولية اإلجتماعية ودورها في تحسين أداء الموارد البشرية :  
 دراسة حالة مجمع صيدال بالمدية 

4946 

المسؤولية اإلجتماعية وعالقتها بإدارة الموارد البشرية : دراسة  
فرع المدية - حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر   

10198 

التقصيرية اإللكترونية : المسؤولية الناشئة عن إساءة المسؤولية 
 استخدام أجهزة الحاسوب واإلنترنت 

3708 

المسؤولية الدولية عن إنتهاكات الشركات متعددة الجنسية لحقوق  
 اإلنسان

11204 

المسؤولية المجتمعية للمؤسسات (من األلف إلي الياء ) : الموجة  
 الرابعة لإلدارة

3566 

لمدنية للصحفي : دراسة مقارنةالمسؤولية ا  13250 

 11001 المسؤولية المدنية للمنتج : دراسة مقارنة

 14787 المسؤولية المصرفية في اإلعتماد المالي 

 10610 المشاركة في المعارض التجارية : األسس واإلستراتيجيات 

المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة لإلصالح السياسي  
 واإلقتصادي في األقطار العربية 

3539 

 5152 المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية

 9820 المشاكل العالمية وثقافة الرأسمالية

المشتريات كأداة لتمويل المخازن وحسابات المخازن كأداة للرقابة  
 على المستلزمات السلعية 

3269 

 13575 المشتقات المالية

 8687 المشتقات المالية : ( المفاهيم ــ إدارة المخا طر ــ المحاسبية)

المبادالت -المشتقات المالية : عقود المستقبليات : الخيارات  3835 

إستخدامها في إدارة  -أنواعها  -المشتقات المالية : مفاهيمها 
المحاسبة عنها -المخاطر   

8708 

إدارة المخاطر ودورها الهندسية المشتقات المالية : ودورها في 
 المالية في صناعة أدواتها

8510 

المشتقات المالية و دورها في مواجهة مخاطر اإلستثمار في 
 األسواق المالية

13337 

 9787 المشتقات المالية ودورها في تغطية المخاطر في األسواق المالية 

المالي : دراسة المشتقات المالية ودورها في تغطية مخاطر السوق 
2014-2009حالة سوق الكويت لألوراق المالية للفترة   

15593 

 Derivatives & Financial = المشتقات والهندسة المالية

Engineering 
5571 



المشروع األورآسيوي من اإلقليمية إلى الدولية : العالم بين الحالة  
 األقطبية والنظام العالمي متعدد األقطاب 

5133 

ع الصغير طريق لتشغيل : دراسة حالةالمشرو  ANSEJ 11608 

 2728 المشروعات الصغيرة : مفتاح التنمية 

المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر بين وسائل التمويل  
 التقليدية و اإلسالمية : دراسة مقارنة

5548 

تنظيم  -المشروعات الصغيرة و المتوسطة : دراسات الجدوي 
التسويق  -الحسابات   

3119 

 11373 المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية

 4678 المشروعات الصناعية : إدارة المواد

المشروعات العربية المشتركة ودورها في تحقيق التكامل  
 اإلقتصادي العربي 

13206 

المشكالت اإلقتصادية : أسبابها وأثرها على الفرد و المجتمع 
الحديثومواجهتها في العصر   

2768 

المشكالت اإلقتصادية والسياسية : أفريقيا وإقتسام المياه بين دول  
 حوض النيل

2940 

المشكالت التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر 
 و متطلبات تأهيل محيطها المالي 

4941 

المشكالت التي تعوق اإلستثمارات العربية البينية ووسائل التغلب 
 (2010/2000) عليها في إطار تحقيق التكامل اإلقتصادي العربي

6247 

 8061 المشكالت السكانية 

المشكلة اإلقتصادية و إستراتيجية التنمية في النظام اإلقتصادي  
 اإلسالمي

13302 

 3718 المصارف اإلسالمية

 3873 المصارف اإلسالمية

 13138 المصارف اإلسالمية

آدائها المالي وآثارها في سوق األوراق المصارف اإلسالمية : 
 المالية 

5513 

 5742 المصارف اإلسالمية : األسس النظرية و التطبيقات العلمية

 5755 المصارف اإلسالمية : األسس النظرية والتطبيقات العملية

 14312 المصارف اإلسالمية : التجربة وتحديات العولمة 

علمية فقهية للمارسات العملية المصارف اإلسالمية : دراسة   4210 

  -تحديات العولمة  -المصارف اإلسالمية : مقررات لجنة بازل 

 إستراتيجية مواجهتها 
9082 

 15938 المصارف اإلسالمية : نظرة تحليلية في تحديات التطبيق 

 5734 المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق 

المأمولالمصارف اإلسالمية بين الواقع و   4475 

المصارف اإلسالمية دراسة في تقويم المشروعية الدينية و الدور 
 اإلقتصادي و السياسي 

11056 

 12238 المصارف اإلسالمية و المؤسسات اإلقتصادية : أساليب اإلستثمار

 6359 المصارف العربية و تحديات العولمة المالية 

سالمية في البلدان  المصارف و األسواق المالية : التقليدية و اإل
 العربية

10391 



 E-banking&E- mony 10684 : المصارف والنقود اإللكترونية

المصاريف اإل سالمية : العمليات ،إدارة المخاطر ، والعالقات مع 
 المصارف المركزية و التقليدية 

10392 

إستثماراته : دراسة   -خدماته  -المصرف اإلسالمي : أسسه 
 تطبيقية فقهية 

11698 

 4358 المصرف و األعمال المصرفية 

 3635 المصرفية اإلسالمية : األسس النظرية وإشكالية التطبيق 

 15151 المصرفية اإلسالمية و دورها في معالجة األزمات المالية

المصطلحات القانونية والتجارية والمصرفية : فرنسي عربي 
 عربي فرنسي

3367 

 5363 المصفوفات : دروس و مسائل

 3138 المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة

-التحليل الفني-المضاربة في البورصة : التعامالت التجارية

لمراهنةعلى الفروق المالية ا  
9521 

 3136 المعادالت التفاضلية

 6229 المعادالت التفاضلية

 11954 المعادالت التفاضلية

 Differential equations 10789 = المعادالت التفاضلية

المعالجة المحاسبية ألثر التضخم على جودة القوائم المالية : دراسة 
فرع المدية-حالة مؤسسة سونلغاز  - 

7750 

 المعالجة المحاسبية إلندماج الشركات : دراسة حالة لشركة
Sanofi - Aventis 

9046 

والتطوير وفقا للنظام المحاسبي المعالجة المحاسبية لتكاليف البحث 
 المالي والمعايير الدولية : دراسة ميدانية 

2600 

المعالجة المحاسبية لعمليات شركات التأمين علي األشخاص وفق 
النظام المحاسبي المالي الجديد : دراسة حالة شركة كرامة  
 للتأمينات 

15263 

ازالمعالجة المحاسبية لألجور : دراسة حالة مديرية سونلغ  8884 

المعالجة المحاسبية لإلمتالكات في ظل المعايير : المحاسبة الدولية 
 و النظام المالي الجديد

5869 

المعالجة المحاسبية للزكاة في مؤسسة إقتصادية حسب المخطط  
 الوطني المحاسبي

9608 

المعالجة المحاسبية للضرائب في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة  
البالستيك و المطاطحالة   

13557 

 13256 المعالجة المحاسبية للقرض اإليجاري

المعالجة المحاسبية للمخزونات مابين النظام المحاسبي المالي 
 والمعايير المحاسبية الدولية : دراسة مقارنة

7189 

المعالجة المحاسبية لنشاطات المؤسسة اإلقتصادية وفق النظام  
الة المؤسسة اإلنتاجية لمطاحن بحة المحاسبي المالي : دراسة ح

 المدية 
6848 

 IRG 9334 المعالجة المحاسبية و الجبائية للضريبة على الدخل اإلجمالي

المعالجة المحاسبية والجبائية للضرائب والرسوم في مؤسسة 
مؤسسة   -المالي : دراسة حالة اقتصادية وفق النظام المحاسبي

 اشغال الكهرباء كهريف فرع المدية
14529 



 14253 المعالجة المحاسية لألجور : دراسة حالة شركات زكار

المعامالت اإللكترونية و دوره في تحسين الخدمات : دراسة حالة 
 البطاقة المغناطيسية لبريد الجزائر

9395 

المعامالت اإللكترونية والقانون الدولي الخاص : المشكالت 
 والحلول 

4890 

البنوك اإلسالميةالمعامالت البنكية في   12332 

 12289 المعامالت التجارية اإللكترونية : األسس القانونية والتطبيقات 

 2633 المعامالت المالية في الشريعة اإلسالمية

المعامالت المالية في العقود اإلسالمية بين اإلمام األلوسي  
 والمذاهب الفقهية : دراسة مقارنة 

7977 

االقتصاد االسالميالمعامالت المالية في ظل   7600 

المعامالت المصرفية : المحاسبة و اإلستثمار و تحليل القوائم  
 المالية 

5989 

 12850 المعامالت المصرفية في نظر اإلقتصاد اإلسالمي

المعامالت المصرفية و المدفوعات اإللكترونية : أثرهما في ضوء 
 السياسات النقدية و اإلنتمائية للبنكالمركزي

13379 

 5269 المعاملة الضريبية للدخل غير المشروع 

 11497 المعاينة اإلحصائية : طرقها وإستخداماتها 

 7871 المعايير البريطانية ومؤشرات اإلفصاح

 4238 المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات 

 10516 المعايير الدولية المحاسبية

والتدقيقالمعايير الدولية للمحاسبة   8160 

 8422 المعايير الدولية للمراجعة : شرح وتحليل

 10036 المعايير المالية المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي

 11874 المعايير المحاسبية الدولية 

 7651 المعايير المحاسبية الدولية و النظام المحاسبي الجديد في لجزائر 

واآلداء المالي للشركات الصناعية  المعايير المحاسبية الدولية 
 المساهمة العامة 

4388 

المعايير المحاسبية المصرية و مشكالت التطبيق : دراسات في 
 النظرية المحاسبية

14429 

المعايير المعتمدة من طرف البنوك التجارية في منح القروض :  
القرض الشعبي الجزائري -دراسة حالة بنك تجاري  - 

3013 

 14840 المعايير واالختبارات المهنية على المستوى العربي

المعجم اإلقتصادي : أول معجم شامل بكل المصطلحات 
 اإلقتصادية المتداولة في العالم وتعريفاتها 

11980 

 4180 المعجم اإلقتصادي اإلسالمي

عربي -فرنسي  -المعجم اإلقتصادي والتجاري : انجليزي   15749 

التجاري واإلقتصادي المعجم   10931 

 -المعجم الذهبي للمصطلحات اإلقتصادية والتجارية : فرنسي 

 عربي
4145 

المعجم الشامل للعلوم التجارية والمالية : مرجع تعليمي عصري 
عربي -إنجليزي  

13265 



المعجم الشامل لمصطلحات العلوم اإلدارية المحاسبة التمويل 
 والمصارف 

4824 

للمصطلحا ت القانونية المعجم العملي   10941 

عربي-المعجم الموجز لمصطلحات التمويل والمصارف : إنجليزي  4838 

 14098 المعجم الموسوعي في الكمبيوتر واإللكترونيك 

 13596 المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات واالنترنت 

 8223 المعدالت التفاضلية

النسق التاريخي والعقدي المعرفة اإلقتصادية : دراسة في 
 (اإلقتصاد اإلسالمي أنموذجا) 

5378 

 5327 المعرفة السوقية و القرارات اإلستراتيجية 

 11900 المعرفة المحاسبية لغير التجارين

المعرفة المحاسبية لغير التجاريين : تطبيقات عملية في مجاالت  
 متنوعة 

11895 

القرارات في المؤسسة المعلومات : اإلتصاالت و إتخاذ   13806 

 14642 المعلومات المحاسبية وبحوث العمليات في إتخاذ القرارات 

 8715 المعلومات و أثرها في زيادة الفعالية اإلدارية 

 3775 المعلوماتية والبحث العلمي 

المعوقات والمشاكل اإلجرائية في المنافذ وتأثيرها على حركة 
 التجارة بين الدول العربية 

13498 

المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية الشاملة في الوطن  
 العربي

5473 

المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس : الجزء 
 األول

3208 

المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس : الجزء 
 الثالث

3209 

اإلمام مالك بن أنس : الجزء المعونة على مذهب عالم المدينة 
 الثاني

3210 

 14622 المعيار : مجلة دورية محكمة

 5100 المفاهيم اإلدارية الحديثة 

المفاهيم اإلقتصادية المحورية والمستقرة : دراسة منهجية في 
 النظرية اإلقتصادية الكلية 

7917 

 12428 المفاهيم التسويقية الحديثة وأساليبها

التسويقية لخدمات المكتبات و المعلومات المفاهيم   9505 

 10272 المفاهيم الحديثة إلدارة اإلنتاج والعمليات 

 4128 المفاهيم المحاسبية الحديثة

 4197 المفاهيم والمعالجات األساسية في اإلحصاء

المفاهيم والنظم اإلقتصادية الحديثة : التحليل اإلقتصادي الجزئي  
 والكلي

5635 

اإلجتماعيون : قراءة معاصرة ألعمال خمسة من أعالم  المفكرون 
 علم اإلجتماع الغربي

12562 

 3809 المفهوم الحديث إلدارة التسويق 

 14185 المقابالت الشخصية



المقاولة من الباطن و دورها في تحسين اداء المؤسسات الصغيرة 
 -فرع المدية- ANSEJو المتوسطة : دراسة حالة 

7061 

المقدرات الجوهرية للمورد البشري : اإلتجاه المعاصر لتنافسية 
 األعمال

11598 

 8410 المقدمة في التسويق

 12844 المقرر في منهجية البحث العلمي 

للتحليل الدالي : ملقح بتمارين محلولة و مصفح  المقعد المجلي
بأخري للحل للسنة الثانية من المرحلة األولي للجامعات و  
 المدارس العليا العلمية الجامعية

8311 

 11645 المكتبات واألرشيفات الرقمية : التخطيط والبناء واإلدارة 

 16118 المكتبة التاريخية : منهج البحث التاريخي

 2561 المكتبة الجامعية وتحديات مجتمع المعلومات 

 15720 المكتبة ومهارات إستخدامها 

 3418 المالمح اإلقتصادية و اإلجتماعية للنظم اإلقتصادية المعاصرة 

 3196 المالمح الرئيسية في إقتصاديات البلدان العربية

الملتقى العربي األول حول األساليب الحديثة في تنظيم وإدارة  
مناطق الحرةال  

5434 

 8202 الملخص الوجيز لإلدارة والتحليل المالي 

 3562 الملكية التجارية والصناعية : دراسة مقارنة

 2973 الملكية الصناعية في القانون الجزائري

 15763 الملكية الفكرية : التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

الموارد البشرية وعالقتها بالفاعلية الممارسات اإلستراتيجية إلدارة 
 التنظيمية إلدارة األزمات : دراسة حالة مؤسسة نفطال بالمدية

11504 

الممارسات الجبائية في شركة التأمين وواقع تطبيقها في الجزائر : 
وكالة المدية خالل   SAA دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين

2018-2015الفترة   

13622 

د األولالمناجر : العد  = Le manager 4627 

 Le manager 4628 = المناجير : العدد الثاني

المناخ التنظيمي و تاثيره على العمل االبداعي : دراسة حالة في  
 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير 

7349 

المناخ التنظيمي وأثره على الرضا الوظيفي في المنظمة : دراسة 
بلدية العماريةحالة   

13530 

المناخ التنظيمي وتأثيره على األداء الوظيفي : دراسة حالة مؤسسة 
 إتصاالت الجزائر فرع قصر البخاري بالمدية

15401 

 14593 المناخ التنظيمي وعالقته بالرضا الوظيفي

المناطق الحرة و دورها في التنمية اإلقتصادية : دراسة حالة  
 مشروع إقامتها بالجزائر 

8955 

األورو ومستقبل النظام النقدي بينهما -المنافسة الدوالر  13168 

 9825 المنافسة العالمية : وديناميات التفعل من الممارسة الى النظرية

 4354 المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية : دراسة مقارنة 

المراكز المنافسة و الترويج التطبيقي : آليات الشركات لتحسين 
 ....التنافسية

5609 

المنافسة والترويج التطبيقي : آليات الشركات لتحسين المراكز 
 التنافسية: مدخل المقارنات التطويرية المستمره 

5593 



 16158 المنافسة والتنمية : قوة األسواق التنافسية 

 12653 المناقصات و المزايدات

تنفيذها  -تطويرها   -المناهج : تخطيطها   = Curriculum 11389 

تقويمها وتطويرها-تنظيمها   -أسسها -المناهج : مفهومها  8993 

 7862 المناهج التدريبية المتكاملة : التميز في عرض المنتجات 

 7858 المناهج التدريبية المتكاملة : منهج المهارات التخصصية 

واالسترجاع: منهج المناهج التدريبية المتكاملة : نظم الحفظ 
 مهارات السكرتارية 

7832 

 14658 المناهج التربوية الحديثة : مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياتها 

 12223 المناهل المحمدية في شرح الصالة األنموذجية

 5340 المنتقى في شرح عقد التأمين

تحليلي)المنشآت التسويقية : إدارة منافذ التوزيع (مدخل وصفي   5317 

 8936 المنشآت المالية ودورها في التنمية اإلقتصادية 

 3971 المنطق األخالقي والمعرفي لثقافة المنظمة

 15667 المنظمات : هياكلها، عملياتها و مخرجاتها 

المنظمات اإلقتصادية الدولية : في مجاالت التعاون النقدي  
ة ذات الطابع والتجاري والتنمية والتمويل والزراعة واألغذي

 اإليدولوجي
4021 

 5010 المنظمات التجارية واإلقتصادية العالمية

المنظمات الدولية واإلقليمية والمتخصصة : دراسة في عصبة  
األمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة الوحدة اإلفريقية ومنظمة  
 الصحة العالمية وجمعية الهالل األحمر الليبي

4211 

أسس إدارتها المنظمات و   13799 

 15837 المنظمة العالمية للتجارة و آفاق إننضمام الجزائر اليها

المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة و المحاسبة و 
ة العليا : دراسة تطبيقية علي دورها في تحسين الرقابة المالي

 مجلس المحاسبة الجزائري 

10581 

9000: 2000يد القياسي : اإليزو المنظمة الدولية للتوح  8796 

 14024 المنظمة العالمية للتجارة

 9847 المنظمة العالمية للتجارة و آفاق انضمام الجزائر إليها

 13958 المنظمة العالمية للتجارة و العالم النامي

 11060 المنظمة العالمية للتجارة و إنعكسات إنضمام الجزائر إليها

العالمية للتجارة و تحرير الخدمات المصرفية و المالية :  المنظمة 
 دراسة حالة الجزائر 

3008 

 6519 المنظمة العالمية للتجارة وآثار إنظمام الجزائر

 15367 المنظمة العالمية للتجارة ودورها في تفيل إقتصاديات الدول النامية 

 13056 المنظمة العالمية للتجارةوآفاق انضمام الجزائر إليها

المنظمة المتعلمة كمدخل لتنمية اإلبداع اإلداري بالمنظمات : 
أحمد مختيش بالمدية-دراسة ميدانية معهد التكوين المهني - 

9988 

المنظمة المتعلمة ودورها في تعزيز الريادة اإلستراتيجية لمنظمات 
المدية-األعمال : دراسة ميدانية مديرية األشغال العمومية  - 

9480 

ة المعبرة : الهوية، السمعة والعالمة التجارية للشركة المنظم  11015 

 4613 المنظور اإل سالمي للتنمية البشرية



المنظور اإلقتصادي للتنمية المستدامة : التجارة الدولية وأثرها  
 على التنمية المستدامة 

5444 

المنهج التنموى البديل في اإلقتصاد اإلسالمي : دراسة للمفاهيم 
واألولويات وتحليل لألركان والسياسات والمؤسسات  واألهداف  

11133 

 9832 المنهج الراديكالي في إدارة المشروعات

 = المنهج العلمي في إدارة األعمال : نماذج قرار وتطبيقات عملية

Quantitative Approach Management 
5024 

 4152 المنهج العلمي في البحث األدبي

إلدارة الجودة الشاملةالمنهج العلمي   11838 

 5027 المنهج الكمي في إتخاذ القرارات اإلدارية المثلى 

 = المنهج الكمي في إدارة األعمال : نماذج قرار وتطبيقات عملية

Quantitative approch to management 
5023 

المنهج الكمي في إدارة الوقت : بالتركيز على منظمات األعمال 
 اإلنتاجية 

5029 

المنهج المحاسبي في البنوك التجارية عرض وتحليل و تجاهات 
 للتطوير

5552 

 12499 المنهج المقارن : مع دراسات تطبيقية

 5700 المنهج واإلقتصاد المعرفي

المنهجيات والتقنيات وإدارة العمليات الحديثة في هندسة 
 البرمجيات 

10470 

الفضائل العلمية في الدراسات العليا و األبحاث المنهجية العلمية و 
االجامعية : قانون البحث العلمي ,فصائل الجامعة ,لدراسات العليا  
 و البحث العلمي,أصول و قواعد المنهجية 

3182 

 12451 المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة : وجهة نظر 

مدخل لتحقيق   المنهجية المتكاملة إلدارة المعرفة في المنظمات :
 التميز التنظيمي في األلفية الثالثة

8420 

المنهجية في التحليل السياسي : المفاهيم، المناهج، اإلقترابات،  
 واألدوات

10947 

المنهجية والفضائل العلمية في الدراسات العليا واألبحاث الجامعية  
 : قانون البحث العلمي

3184 

وتحليل اإلستغالل المنير في التحليل المالي   7390 

 7496 المنير في المحاسبة التحليلية 

 7389 المنير في المحاسبة العامة

 4042 المهارات اإلدارية في تطوير الذات

 14626 المهارات و الوظائف اإلدارية : (كيف تنمي مهاراتك اإلدارية؟)

المهارة في إدارة األزمات و حل المشكالت : األسس النظرية و  
 التطبيقية

8469 

 8470 المهارة في مواجهة التحديات

 9953 المهمشون بين النمو والتنمية

 9411 الموارد اإل قتصادية 

 14853 الموارد اإلقتصادية 

 5901 الموارد اإلقتصادية ودورها في التنمية المستدامة

 10152 الموارد البشرية : المعنى والتطبيق



لتحقيق الميزة التنافسية الموارد البشرية : مدخل    14452 

:الحقوق والواجبات : الوظائف والمهن 1الموارد البشرية   12859 

:الحقوق والواجبات : الوظائف والمهن 2الموارد البشرية   12858 

الموارد البشرية وتأثيرها على الميزة التنافسية للمؤسسة  
 اإلقتصادية

7393 

دية دون سواها الموارد الجبائية المحصلة لفائدة البل  10331 

الموارد المالية العامة : في الفقه اإلقتصادي اإلسالمي ودورها في 
 التنمية اإلقنصادية

12064 

 2626 الموارد واقتصادياتها

 8684 الموازانات التقديرية : نظرة متكاملة

 13183 الموازنات التقديرية : أداة فعالة للتسيير 

آداة في إتخاذ القرار الموازنات التقديرية :   15578 

 8379 الموازنات التقديرية أداة فعالة في التسيير 

 7179 الموازنات التقديرية اداة فعالة في اتخاذ القرار 

الموازنات التقديرية كأداة لمراقبة التسيير وأهميتها في المؤسسة 
 اإلقتصادية

9061 

العائد في اتخاذ قرار  الموازنة اإلستثمارية و مدى أهمية التكلف و 
اإلستثمار : دراسة تطبيقية في مجمع صيدال فرع المضادات 

المدية-الحيوية أنتيبيوتيكال - 

14039 

 9543 الموازنة التقديرية و عالقتها بالتخطيط و الرقابة

 Digital budget 5535 = الموازنة الرقمية

المالي اإلسالميالموازنة العامة بين الفكر المالي الحديث و الفكر   15666 

 6695 الموازنة العامة بين الفكر المالي الحديث والفكر المالي اإلسالمي

الموازنة العامة على أساس النتائج ودورها في التحكم في اإلنفاق 
 العام للدولة 

7169 

 13397 الموازنة العامة في اإلقتصاد اإلسالمي

 8754 الموازنة العامة للدول 

 3388 الموازنة العامة للدولة : مدخل معاصر 

 7145 الموازنة العامة وآفاق العصرنة : حالة الجزائر 

 3349 الموازنة العامة وبنية الناتج المحلي اإلجمالي

 14612 الموازنة العلمية في ظل اإلقتصاد اإلسالمي

ة الموازنة المحلية و اهميتها في التنمية : دراسة حالة بلدية العماري
 2009-2005خالل فترة 

15337 

 8968 المواقع اإللكترونية وحقوق الملكية الفكرية 

, اإلتجاهات التطبيقية 2004ديسمبر  7-5المؤتمر العربي الثالث 
 الحديثة في إدارة المستشفيات : تقنية نظم المعلومات 

3317 

المؤتمر العربي الثالث: اإلدارة المحلية : ممارسات وتجاري في  
 الألمركزية وتطوير اإلدارة المحلية

5442 

المؤتمر العربي السنوي الخامس في اإلدارة: اإلبداع والتجديد،  
نوفمبر (تشرين   29-27دور المدير العربي في اإلبداع والتمييز : 

شرم الشيخ جمهورية مصر العربية  2004ثان)   

5436 

لوطن العربيالمؤتمر العلمي العام الثالث : للتنمية اإلدارية في ا  12280 

 15882 المؤثرات السياسية على قيمة النقود في الجزائر 



 2756 الموجز في الطرق اإلحصائية 

 6335 الموجز في النظرية اإلقتصادية 

 15299 الموجز في قانون التجارة الدولية 

المؤسسات اإلدارية في المغرب العربي جكومات الجزائر 
 والمغرب وتونس 

15372 

 5837 المؤسسات الصغيرة مكانتها في اإلقتصاد الوطني : حالة الجزائر 

 14799 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين التنمية و إشكالية التمويل

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ودور صندوق  
 ضمان القروض في حل مشاكل تمويلها 

13820 

أثرها على التنمية اإلقتصادية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و   8852 

 9351 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أثرها على التنمية اإلقتصادية 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أثرها على حجم العمالة في  
 الجزائر 

7057 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية المحلية :  
 AESEJحالة مؤسسة صغيرة

10659 

لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة واقع و افاقا  16074 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومدى مساهمتها في التقليل في 
2014-2007البطالة : دراسة حالة والية المدية   

7435 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومساهمتها في ترقية حالة 
 بالمسيلة ALGAL الشركة الجزائرية لأللمنيوم

9116 

 11945 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : آلية لتحقيق التنمية المستدامة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمة :  
 فرص وتحديات 

11298 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في والية المدية الواقع واآلفاق :  
- 2000دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالمدية

0172  

7210 

 15222 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية اإلقتصادية

 3609 المؤسسات المالية : البورصة و البنوك التجارية

 11762 المؤسسات المالية : البورصة و البنوك التجارية

 6397 المؤسسات المالية الدولية و دورها في توجيه السياسة النقدية 

المالية المحلية والدوليةالمؤسسات   : Financial institution 

local and international 
15306 

 11437 المؤسسات المالية و دورها في التنمية اإلقتصادية

المؤسسات المالية والمصرفية في مواجهة التحديات الحالية و 
 المستقبلية 

9333 

قتصادية  المؤسسات المصرفية و دورها في دفع عجلة التنمية اإل
 BDL بالجزائر : دراسة حالة بنك التنمية المحلية

11550 

 6526 المؤسسات المصرفية ودورها في إنعاش اإلقتصاد الوطني

 2196 المؤسسات في علم اإلقتصاد : المؤسسة القديمة والجديدة 

 2490 المؤسسات واإلقتصاد

وتأهيلها  المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية : تشخيص واقع األنظمة 
 في المؤسسة اإلقتصادية 

13509 

 7716 المؤسسة اإلقتصادية و طرق تمويلها



 14250 المؤسسة اإلقتصادية واستراتجية التسويق 

المؤسسة الصغيرة و المتوسطة ومساهمتها في ترقية المنتوج  
دراسة حالة الشركة الجزائرية لآللمنيوم (بالمسيلة)-الوطني   

15136 

استر اتيجية إدارية للتنميةالمؤسسة العامة ك  13305 

المؤسسة و عالقتها بالمحيط الخارجي : دراسة حالة وكالة التنمية 
 اإلجتماعية بالمدية 

14882 

 6366 المؤسسة ودورها في التنمية اإلقتصادية 

إنجليزي-الموسعة اإلقتصادية واإلجتماعية : عربي  11876 

اإلقتصاد و اللغةالموسوعة اإلدارية الشاملة :    = The 

comprehensive administrative encyclopedia 
9786 

 5795 الموسوعة اإلدارية الشاملة: إدارة األزمات المالية الحادة واإلفالس

1-الموسوعة اإلدارية الشاملة: إدارة األعمال والتنمية الذاتية   - 5791 

2-نمية الذاتية الموسوعة اإلدارية الشاملة: إدارة األعمال والت  - 5792 

3-الموسوعة اإلدارية الشاملة: إدارة األعمال والتنمية الذاتية   - 5793 

 5801 الموسوعة اإلدارية الشاملة: إدارة المحاسبة العامة والخاصة 

 15008 الموسوعة اإلدارية الشاملة: اإلدارة ومبادؤها 

األسهمالموسوعة اإلدارية الشاملة: البورصة وتجارة   5799 

 5800 الموسوعة اإلدارية الشاملة: التسويق 

الموسوعة اإلدارية الشاملة: التطور اإلقتصادي ودوره في حركة  
 النمو

5803 

 5802 الموسوعة اإلدارية الشاملة: القادة والمدراء

 5798 الموسوعة اإلدارية الشاملة: مهارات التواصل وفن اإلقناع

اإلدارية الشاملة:إدارة اإلجتماعات وفن التفاوضالموسوعة   5794 

 5796 الموسوعة اإلدارية الشاملة:إدارة الموارد البشرية 

 5797 الموسوعة اإلدارية الشاملة:التسويق عبر شبكة اإلنترنت 

 14757 الموسوعة اإلقتصادية 

 2071 الموسوعة اإلقتصادية الميسرة

هم اإلتفاقيات اإلقتصادية الموسوعة اإلقتصادية مع مالحق أل
الجزء الثاني -العربية   

14755 

الموسوعة اإلقتصادية: الجزء األول : مع مالحق ألهم اإلتفاقيات  
 اإلقتصادية العربية

14758 

 4058 الموسوعة البحرية والتأمينية والتجارية

الموسوعة التجارية الحديثة : الكتاب الثاني في األعمال والعقود 
 واألوراق التجارية وعمليات البنوك واإلفالس 

2625 

: عقود التجارة الدولية في  1الموسوعة التجارية والمصرفية : مج.
 مجال نقل التكنولوجيا 

5220 

: التشريعات التجارية 2الموسوعة التجارية والمصرفية : مج.
 واإللكترونية

5222 

جارية : األوراق الت3الموسوعة التجارية والمصرفية : مج. . 

 دراسة مقارنة 
5221 

: عمليات البنوك ، دراسة 4الموسوعة التجارية والمصرفية : مج.
 مقارنة

5225 

: الشركات التجارية 5الموسوعة التجارية والمصرفية : مج.  5223 



: عقود التأمين من الناحية  6الموسوعة التجارية والمصرفية : مج.
 القانونية 

5224 

للمصطلحات السياسية واإلقتصاديةالموسوعة الحديثة   11372 

 13934 الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة

الموسوعة العلمية الإلدارة الرياضية : الرقابة وعملية إتخاذ القرار 
 في المجال الرياضي 

11975 

التنمية -الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية : العالقات العامة
السياحة مصدر  -تسويق التمويل في المجال الرياضي ال-اإلدارية

 لتموبل الرياضة
11974 

 11976 الموسوعة العلمية لإلدارة الرياضية : نظريات اإلدارة وتطبيقاتها 

: التحليل على مستوى 3الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي : ج. 
 الجماعات

4349 

أبعاد السلوك الفردي  : 1الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي : ج.
 والتنظيمي 

4395 

: التحليل على المستوى 2الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي : ج.
 الفردي 

4394 

: التحليل على مستوى 4الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي : ج.
 المنظمات 

4348 

الموسوعة العلمية:الخصخصة اإلدارية والقانونية في التربية 
والرياضيةالبدنية   : SPORT ECONOMICES 

4154 

 4075 الموسوعة القانونية : للتجارة األلكترونية

 15770 الموسوعة القضائية في اإلستثمار 

 Administrative Officer 5408 : الموظف اإلداري

 5209 الموقع الصناعي و سياسات التنميةالمكانية

المكلفون بتنفيذها : دراسة حالة  الميزانية المالية العامة و األعوان 
2014- 2013بلدية تابالط خالل الفترة   

3016 

 8965 الميزانية و عملياتها المالية و تنفيذها دراسة حالة بلدية المدية 

الميزة التنافسية في المؤسسات اإلقتصادية : شركة الخطوط الجوية 
 الجزائرية 

9316 

اإلقتصادية الميزة التنافسية في المؤسسة   6343 

الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية مصادرها, تنميتها, و  
 تطورها 

9207 

- تنميتها -الميزة التنافسية في المؤسسة اإلقتصادية مصادرها

طويرها ت  
6733 

 9184 الميزة التنافسية في مجال األعمال

الميزة التنافسية للبنوك الجزائرية من خالل تحسين الخدمة  
صرفية الم  

8277 

الميزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية : مصدرها ودور اإلبداع 
 التكنولوجي في تنميتها 

8997 

 13385 الميزة التنافسية و إستراتجيات االبنوك لتسويق الخدمة المصرفية 

 6898 الميزة التنافسية و دورها في تعزيز أداء المؤسسة اإلقتصادية 

منظور إستراتيجية التغيير التنظيمي الميزة التنافسية وفق   3696 

 5930 النجارة الخارجية للجزائر مرحلة اإلصالح اإلقتصادي



النشاط المصرفي الجزائري وتحدياته في ضل العولمة : (دراسة  
 حالة القرض الشعبي الجزائري 

16044 

 6972 النشاط الترويجي كعنصر من عناصر المزيج التسويقي

اإللكتروني وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات النشر   4343 

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي : السداسي األول 
2009-2010  

15827 

النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي : السداسي الثاني 
2008-2009  

15826 

 Conseil de la = العدد الثاني :النشرية الرسمية للمنافسة 

concurrence 
14268 

 Conseil de la = العدد الخامس :النشرية الرسمية للمنافسة 

concurrence 
14269 

 Conseil de la = العدد السابع :النشرية الرسمية للمنافسة 

concurrence 
14271 

د السادسالنشرية الرسمية للمنافسة : العد  = Conseil de la 

concurrence 
14270 

 Conseil de la = النشرية الرسمية للمنافسة :العدد الرابع

concurrence 
14272 

 3926 فهم و تحليل البيانات اإلحصائية : SPSS النظام اإلحصائي

 7641 النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية : النصوص الكاملة 

اإلقتصادي اإلسالمي : خصائصه، أهدافه، آثار تطبيقية النظام   16108 

 11821 النظام اإلقتصادي الدولي المعولم

 5141 النظام اإلقتصادي السياسي الدولي

  11النظام اإلقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث 

 ديسمبر 
11671 

 13455 النظام اإلقتصادي في اإلسالم

النظام اإلقتصادي و مواجهة المشكلة اإلقتصادية : مدخل لعلم  
 اإلقتصاد

11403 

النظام البنكي الجزائري و اجراءات منح القروض : دراسة حالة  
 CNEPمنح قرض عقاري بالصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 

 وكالة المدية 

7014 

 5778 النظام البنكي و السياسة النقدية في الجزائر 

ام الجبائي الجزائري الحديث : الجزء األول: جباية األشخاص النظ
 الطبيعيين والمعنويين 

9728 

 9975 النظام الجبائي الجزائري و آثاره على اإلستثمار

النظام الجبائي الجزائري ودوره في إستقطاب اإلستثمار األجنبي  
2014-2002المباشر خالل الفترة   

13036 

د األزمات واقع و آفاقالنظام الرأس المالي و تجد  15436 

 8443 النظام الضريبي الجزائري في مواجهة التجارة اإللكترونية 

 15221 النظام الضريبي الجزائري وأثره على التحصيل الجبائي

 12762 النظام الضريبي في الفكر المالي اإلسالمي : دراسة مقارنة

 12149 النظام الضريبي و أهداف المجتمع

 14478 النظام الضريبي و دوره في تمويل الخزينة العمومية



النظام الضريبي و دوره في تمويل الخزينة العمومية : دراسة حالة 
 خزينة ما بين البلديات بالبرواقية

12909 

 7730 النظام الضريبي ودوره في تشجيع اإلستثمار 

حالة  النظام الضريبي ودوره في تشجيع اإلستثمار : دراسة 
2018-2014بمديرية الضرائب لوالية المدية  

4904 

 8039 النظام الضريبي ودوره في تمويل الخزينة العمومية

 8592 النظام العالمي الجديد و المتغيرات الدولية 

 5499 النظام القانوني لفروع الشركات األجنبية في الجزائر 

األفاق-التحديات -المزاياالنظام القانوني للبنوك اإللكترونية :   14405 

النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص : الخصخصة، دراسة  
 مقارنة

3335 

 9158 النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمية : دراسة نقدية 

 5198 النظام المالي اإلسالمي : دراسة مقارنة

 15573 النظام المالي في اإلسالم

المالي في االسالم : دراسة مقارنةالنظام   5699 

 6445 النظام المالي في اإلقتصاد اإلسالمي

 10508 النظام المالي و اإلقتصادي في اإلسالم

النظام المحاسبي الحكومي و إدارته : المفاهيم و األسس و  
 النظريات و التطبيق العملي 

5257 

المحاسبة الدولية النظام المحاسبي المالي الجديد و معايير   15153 

 10846 النظام المحاسبي المالي الجديد ومعايير المحاسبة الدولية 

النظام المحاسبي المالي بين اإلستجابة للمعايير الدولية و متطلبات  
 التطبيق 

16148 

 3998 النظام المحاسبي الموحد في ضوء المعايير المحاسبية

 11467 النظام المحاسبي لألجور : دراسة حالة 

 4758 النظام المحاسبي للبنوك اإلسالمية

 6100 النظام المحاسبي للمنظمات : الهادفة للربح وغير الهادفة للربح 

 16035 النظام المصرفي اإلسالمي كبديل لألنظمة الحالية 

 13434 النظام المصرفي الجزائري 

المالية النظام المصرفي الجزائري و إمكانية إندماجه في العولمة   14324 

النظام المصرفي الجزائري و تمويل المؤسسات العمومية قبل و  
 بعد االصالحات 

8457 

النظام المصرفي في الجزائر ودوره في تمويل التجارة الخارجية : 
 دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري وكالة المدية 

15123 

لة المدية وكا-النظام المصرفي في ظل العولمة : حالة بنك الجزائر  9885 

 6443 النظام المصرفي في ظل العولمة المالية 

 10974 النظام المصرفي و اإلستثمار المالي

 10013 النظام المصرفي و تحويل اإلستثمارات في الجزائر 

 11097 النظام المصرفي و تمويل اإلستثمارات في الجزائر

دوالر  -أورو -النظام النقدي الدولي : المنافسة   9027 

 13463 النظام النقدي الدولي في ظل العولمة اإلقتصادية 

 5750 النظام النقدي في اإلسالم : دراسة مقارنة



 7224 النظام النقدي والتجارة اإللكترونية

 6859 النظرة الحديثة للتحليل المالي وفق المحاسبي الجديد

اإلقتصادي وظوابطها في النظريات اإلقتصادية المؤثرة في النشاط 
 السوق اإلسالمي

2991 

النظريات اإلقتصادية عند ابن خلدون : و أسسها من الفكر 
 اإلسالمي و الواقع المجتمعي 

14717 

 4127 النظريات المحاسبية 

 THE = النظرية اإلدارية اإلسالمية : إستنباط األسس و المبادئ

THEORY OF ISLAMIC MANAGEMENT 
4686 

نظرية اإلدارة ) : (I Theory ) النظرية اإلسالمية في اإلدارة
 (MBV بالقيم

12317 

 15485 النظرية اإلقتصادية : اإلقتصاد التحليلي الوحدي 

 11928 النظرية اإلقتصادية : التحليل اإلقتصادي الجزئي 

 14300 النظرية اإلقتصادية : التحليل اإلقتصادي الجزئي 

اإلقتصادية : التحليل اإلقتصادي الجزئي النظرية   14302 

 5520 النظرية اإلقتصادية : التحليل اإلقتصادي الكلي 

 14303 النظرية اإلقتصادية : التحليل اإلقتصادي الكلي 

 2546 النظرية اإلقتصادية : التحليل اإلقتصادي الوحدوي 

 13788 النظرية اإلقتصادية : التحليل الجزئي

 11661 النظرية اإلقتصادية : تحليل جزئي و كلي

 11668 النظرية اإلقتصادية : تحليل جزئي و كلي للمبادىء

 10050 النظرية اإلقتصادية اإلسالمية

 3395 النظرية اإلقتصادية الجزئية 

 4243 النظرية اإلقتصادية الجزئية 

 5245 النظرية اإلقتصادية الجزئية 

اإلقتصادية الجزئية النظرية   5247 

 5249 النظرية اإلقتصادية الجزئية 

 15159 النظرية اإلقتصادية الجزئية 

 15160 النظرية اإلقتصادية الجزئية 

 15418 النظرية اإلقتصادية الجزئية 

 12380 النظرية اإلقتصادية الكلية 

 16063 النظرية اإلقتصادية الكلية 

المتقدمة : جزئية وكليةالنظرية اإلقتصادية   4012 

 3283 النظرية الحديثة في القياس

 7979 النظرية العامة في اجراءات المناقصات و العقود

 13845 النظرية العامة في اإلقتصاد 

النظرية العامة لإللتزامات : القسم الثاني : أحكام اإللتزام في  
 القانون المدني الجزائري 

4029 

العامة للتشغيل والفائدة والنقودالنظرية   13907 

 3245 النظرية العامة للقرارات اإلدارية : دراسة مقارنة 

 11229 النظرية الإلقتصادية الكلية 

 3838 النظرية المحاسبية



 15724 النظرية المحاسبية

 15725 النظرية المحاسبية

تمع  النظم اإلجتماعية و اإلقتصادية و أثرها السياسية علي المج
 العربي

4031 

 9126 النظم اإلقتصادية : الرأسمالية، اإلشتراكية، اإلسالم 

النظم اإلقتصادية العالمية الجديدة : العولمة وأثرها السلبي على  
 الشعوب

10217 

 2522 النظم البيئية و اإلنسان 

 2619 النظم التعاونية المقارنة و أساليب التنمية 

فكر التعريفة الجمركية و مستقبلها في النظم الجمركية : دراسة في 
 ظل الجات 

15856 

 2774 النظم السياسية في ظل العولمة

 12140 النظم الضربية : مدخل تحليلي وتطبيقي 

 3198 النظم الضريبية 

 3200 النظم الضريبية 

 8415 النظم الضريبية 

 9360 النظم الضريبية 

 12151 النظم الضريبية : مدخل تحليلي مقارن

 9389 النظم الضريبية وانعكساتها على اإلستثمار الوطني 

النظم المحاسبية الخاصة في محاسبة األقسام والفروع ومحاسبة  
 الفنادق

11296 

 4977 النظم المحاسبية المتخصصة 

 14913 النظم المحاسبية المتخصصة : تطبيقاتها في شركات المقاوالت 

البنوك و شركات التأمين النظم المحاسبية في   8088 

 8398 النظم و القضايا الضريبية المعاصرة

 14660 النفط والغاز في الخليج العربي : نحو ضمان األمن اإلقتصادي

النفط والوحدة العربية : تأثير النفط العربي على مستقبل الوحدة 
 العربية والعالقات اإلقتصادية العربية

11861 

العامة و دورها في التنمية اإلقتصادية : حالة  النفقات 
 (2012-2000)الجزائر

9168 

النفقات العمومية و أثرها على النمو اإلقتصادي : دراسة حالة  
2010-2005الجزائر   

5671 

النفقات المالية في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي 
م  643-632هـ/ 23-11هللا عنهما  

14811 

ــ   42النفقات المالية في عهد عثمان بن عفان وأثرها في الفتنة ( 
م )  556ــ  446هـ/ 53  

4741 

 8574 النقد و السياسة النقدية في إطار الفكرين اإلسالمي و الغربي 

 13495 النقود و البنوك 

 3408 النقود اإللكترونية

 12310 النقود اإللكترونية في الجزائر 

اإللكترونية و آثارها التضخميةالنقود   8771 

 2904 النقود اإللكترونية و دورها في تفعيل النشاط المصرفي 

 12996 النقود اإللكترونية وأثرها على عملية غسيل األموال



 8047 النقود اإللكترونية ودورها في عملية غسيل األموال 

 11089 النقود الدولية و عمليات الصرف األجنبي 

 4787 النقود و البنوك 

 11010 النقود و البنوك 

 13693 النقود و البنوك 

 14204 النقود و البنوك و اإلقتصاد 

 13494 النقود و البنوك و العالقات اإلقتصادية الدولية 

 15669 النقود و التمويل الدولي

 14856 النقود و التوازن اإلقتصادي 

األدوات-األهداف-المفهومالنقود و السياسة النقدية :   11114 

 4230 النقود و المصارف 

 11931 النقود و المصارف 

 4094 النقود و المصارف و األسواق المالية

 11037 النقود و المصارف و اإلئتمان 

 12678 النقود وآثارها في تقييم الحقوق والواجبات : دراسة مقارنة 

 3410 النقود والبنوك 

والبنوك النقود   8128 

 9074 النقود والبنوك 

 9125 النقود والبنوك 

 15660 النقود والبنوك 

 3215 النقود والبنوك : بين النظرية والتطبيق 

 3887 النقود والبنوك و األسواق المالية 

 5130 النقود والبنوك والتجارة الخارجية

 12189 النقود والبنوك والعالقات اإلقتصادية الدولية 

 3263 النقود والبنوك والمتغيرات اإلقتصادية المعاصرة 

 3548 النقود والبنوك والمصارف المركزية

 15076 النقود والسياسات النقدية الداخلية : قضايا نقدية ومالية

 2921 النقود والفوائد والبنوك 

 4662 النقود والمصارف 

 5234 النقود والمصارف 

 5747 النقود والمصارف 

 10697 النقود والمصارف 

 8432 النقود والمصارف : مدخل تحليلي ونظري

 3396 النقود والمصارف والنظرية النقدية

 9252 النماذج اإلقتصادية العالمية; تعريب علي محمد تقي القزويني 

 14866 النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية اإلقتصادية

المحافظ المالية : دراسة حالة  النماذج المعتمدة في تقييم أداء 
 بورصة الجزائر واألردن 

13472 

 12848 النماذج و الطرق الكمية في التخطيط و تطبيقاتها في الحاسوب 

النمو اإلقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية : األبعاد 
 اإلقتصادية

14287 



النمو القتصادي و أثره على البطالة في الجزائر : دراسة  
ياسيةق (1990/2010) 

14092 

النموذج التطبيقي إلعداد دراسة جدوى فعالة : قواعد إعداد جدوى 
نماذج تطبيقية إلعداد دراسات جدوى-فعالة   

11395 

 12311 النموذج المتكامل لدراسة اإلدارة العامة

 8882 النموذج المحاسبي المعاصر : من المبادئ الى المعايير

اإلسالمية في البنوك التقليدية كآلية للتوجه نحو الصيرفة  النوافذ 
 اإلسالمية بالجزائر : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية
BADR  2020-2010لوكالة المدية للفترة  

9549 

النوافذ اإلسالمية للبنوك التجارية كأداة لتمويل المؤسسات الصغيرة 
ني الجزائريوالمتوسطة : دراسة حالة البنك االوط  BNA  فرع

 والية المدية

9258 

النوع اإلجتماعي والتنمية في الشرق األوسط و شمال إفريقيا :  
 المرأة في المجال العام 

3255 

 11256 الهجرات و العولمة

الهدم الخالق في بناء المؤسسات : وفق رؤية شومبيتر وتأثيره  
لتحسين اآلداءعلى اآلداء األكاديمي وفق نموذج روملر وبراش   

10518 

 11512 الهندرة : الهيكل التنظيمي للمنظمة

الهندسة اإلدارية وإدارة الجودة الشاملة ودورها في تفعيل وتطوير 
الموارد البشرية : دراسة حالة المعهد الدبلوماسي والعالقات 
 الدولية 

5702 

التمويل و الهندسة المالية : اإلطار النظرى و التطبيقى ألنشطة 
 اإلستثمار 

7915 

 2829 الهندسة المالية اإلسالمية : ضوابطها الشرعية وأسسها

الهندسة المالية اإلسالمية ودورها في عالج األزمات المالية :  
2008-دراسة حالة األزمة المالية العالمية  - 

15489 

الهندسة المالية اإلسالمية ودورها في معالجة األزمة المالية  
2008-2007ة العالمي  

13431 

الهندسة المالية في البنوك التجارية ودورها في إدارة المخاطر :  
 NATIXIS دراسة حالة بنك

9916 

الهندسة المالية لألعمال اإلستراتيجية : مدخل في إدارة خيار 
 التنويع على أساس القيمة المضافة

3045 

إستراتيجيات الخيارات الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على 
 المالية 

4633 

الهندسة المالية ودورها في تطوير التعامالت المالية اإلسالمية :  
 دراسة صيغة المرابحة في بنك السالم الجزائري بدالي براهيم

12783 

 4895 الهياكل واألساليب في تطوير المنظمات 

 5478 الهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي

لتنظيمي و التوصيف الوظيفي في المؤسسات الرياضيةالهيكل ا  = 

The organization employental description in the 

sports institutions 

4158 

الهيكل المالي و دوره في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسة :  
 دراسة حالة المؤسسة الوطنية للتحويل األولي للبالستيك بالمدية

7351 

 7452 الهيئات اإلستشارية في اإلدارة الجزائرية



الواضح في شرح القانون المدني: اإلثبات في المواد المدنية 
 والتجارية : طبقا ألحداث التعديالت ومزيدة بأحكام القضاء

4028 

 5117 الوجيز في إدارة الموارد البشرية 

 13146 الوجيز في إقتصاد المؤسسة 

تقنيات و تطبيقات  -التجارية : عمليات الوجيز في البنوك   7478 

 14906 الوجيز في التسويق اإللكتروني 

 5298 الوجيز في الشركات التجارية و اإلفالس

 3265 الوجيز في العالقات اإلقتصادية الدولية 

 3996 الوجيز في الفكر اإلقتصادي الوضعي واإلسالمي 

 -اإليرادات العامة  -العامة الوجيز في المالية العامة : النفقات 

 الميزانية العامة
15404 

الوجيز في النظرية العامة لإللتزام : العقد، اإلرادة المنفردة، الفعل 
 المستحق للتعويض، اإلثراء بال سبب، القانون 

13054 

 6934 الوجيز في تاريخ الوقائع اإلقتصادية

 5299 الوجيز في حقوق الملكية الفكرية

 4014 الوجيز في دراسات الجدوى التجارية واإلقتصادية واإلجتماعية

 4478 الوجيز في شرح األوراق التجارية

الوجيز في شرح عقد اإليجار في القانون المدني وفق أحداث  
ماي   13المؤرخ في  07/05النصوص المعدلة له : (القانون رقم 

2007(  

10902 

ة : أركانه، إثباته، القانون الوجيز في عقود التجارة اإللكتروني
 الواجب التطبيق، حمايته"التشفير"، التوقيع اإللكتروني 

5368 

 7980 الوجيز في عقود التنمية التقنية

 14748 الوجيز في مبادئ علم اإلقتصاد 

 14288 الوحدة النقدية األروبية و إشكالية إنشاء منطقة نقد مثالية

شكاليات واألثار المتحملة على  الوحدة النقدية األوربية : اإل 
 المنطقة العربية

10983 

الودائع المصرفية وأهميتها التمويلية ،دراسة حالة بنك الشعبي 
 C P.A. الجزائري

15152 

الوساطة المالية و أثرها على النمو اإلقتصادي : دراسة قياسية  
 (2020-1990) لحالة الدول ذات الدخل المتوسط

11441 

اإلعالمية و تأثيرها على سلوك المستهلك الوسائل   14813 

 2671 الوسائل الشرعية لمكافحة التضخمات النقدية

الوسيط فى علم اإلقتصاد : التحليل اإلقتصادى و اإلستثمار فى 
 المجاالت الطبية

11402 

 4799 الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية : دراسة مقارنة 

اإلقتصاد : القواعد اإلقتصادية في إنشاء و تطوير  الوسيط في علم 
 المدن الجديدة

11404 

 7895 الوصف الوظيفي و إعداد الهياكل 

 4756 الوظائف اإلستراتيجية في إدارة الموارد البشرية 

 11275 الوظيفة المالية وأثارها على تسيير المؤسسة اإلقتصادية 

ك الفالحة و التنمية الوظيفة المالية في البنك : دراسة حالة بن
 الريفية لوالية المدية

2530 



 6754 الوظيفة المالية في المؤسسة

الوظيفة المالية و اتخاذ القرارات المالية للمؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة مركب انتيبيوتيكال بالمدية

10175 

الوظيفة المالية و أثرها في تسيير المؤسسة اإلقتصادية : دراسة  
مؤسسة سونلغاز-ميدانية  - 

5779 

الوظيفة المالية ودورها في اتخاذ القرار في المؤسسة : دراسة حالة 
 توزيع الكهرباء و الغاز بالمدية الوسط

13474 

الوظيفة المالية ودورها في تمويل المؤسسة اإلقتصادية : دراسة  
 حالة مؤسسة سونلغاز المدية

12458 

ات شاغلهاالوظيفة بين واجباتها ومواصف  8336 

 9964 الوعي السياحي والتنمية السياحية : مفاهيم وقضايا 

 14313 الوقف اإلسالمي : إقتصاد وإدارة وبناء حضارة 

 11566 الوقف و دوره في اإلستثمار

 13110 الوقف و دوره في التنمية االقتصادية

 15693 اليابان وعولمة اإلقتصاد السياسي

الخزينة و الرقابة عليها في المؤسسة اإلقتصادية آليات إدارة   14076 

أليات إدارة المخاطر البنكية في البنوك التجارية : دراسة حالة بنك 
وكالة المدية-الفالحة والتنمية الريفية  - 

7331 

آليات إدارة المخاطر الكبرى : دراسة حالة زلزال منطقة الميهوب 
 بوالية المدية

15388 

المخاطر للحد من التعثر المصرفي : دراسة حالة البنك آليات إدارة 
 وكالة المدية BEA الخارجي الجزائري

8198 

آليات إستراتيجية التنويع اإلقتصادي وأثره على النمو اإلقتصادي  
2019-1980في الجزائر : دراسة تحليلية قياسية خالل الفترة   

14234 

المسؤولية اإلجتماعية في الشركات آليات التبني الفعال لمحاسبة 
الجزائرية : دراسة حالة في الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء  
 والغاز وحدة المدية

6039 

آليات التحقيق المحاسبي ودورها في الحوكمة الضريبية : دراسة  
 حالة مديرية الضرائب بالمدية

6665 

حالة بنك  آليات التحوط في المؤسسات المالية اإلسالمية : دراسة
2015-2011البركة الجزائري  

8207 

آليات التمويل اإلسالمي ومساهمتها في تفعيل اإلستثمار : دراسة  
 مقارنة بين مصرف السالم والبنك الوطني الجزائري 

10088 

آليات التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبدائل 
ريالمتاحة لها : دراسة حالة البنك الخارجي الجزائ  BEA 

4942 

آليات التمويل غير التقليدي في معالجة العجز الموازني : دراسة  
2019-2016تحليلية لحالة الجزائر   

5981 

آليات التمويل وفعاليتها في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة  
 (2012-2010) شركة كوسيدار / ألرام البليدة

10163 

األداء المالي لشركات التأمين : آليات الحوكمة ودورها في تحسين 
 saa دراسة ميدانية للشركة الوطنية للتأمين

4596 

 14685 آليات الرقابة الجبائية على الضريبية العقارية : دراسة تطبيقية

 14308 آليات الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية 



دراسة حالة على  آليات الرقابة الوصائية على ميزانية البلديات : 
 ميزانية البلديات بني سليمان وبوسكن

9167 

 13392 آليات الرقابة على البنوك التجارية

 14666 آليات الرقابة على النفقات العمومية : حالة المفتشية العامة للمالية 

أليات الرقابة على ميزانية البلدية ودورها في ترشيد اإلنفاق العام : 
ببلدية عزيز دراسة ميدانية   

12355 

 6476 اليات السياسة النقدية في انعاش االقتصاد الوطني

آليات السياسة النقدية في معالجة اإلختالل في ميزان المدفوعات :  
 دراسة حالة الجزائر 

11297 

 10749 آليات العمل في األسواق المالية 

عربيآليات العولمة اإلقتصادية وآثارها المستقبلية في اإلقتصاد ال  3289 

-1999آليات بنك الجزائر في تنظيم سوق الصرف خالل الفترة 

: دراسة تحليلية  0172  
13454 

 2879 آليات تجسيد العملة الخليجية في ظل األزمة المالية األمريكية

آليات تحديد السعر و إنعكساته على ربحية المؤسسة : دراسة حالة  
 POVAL مؤسسة

14057 

اإلستدامة المالية للمؤسسات : الضمان اإلجتماعي في آليات تحقيق 
 CNAS الجزائر دراسة حالة

15246 

آليات تسوية المنازعات الجبائية في مرحلتها اإلدارية : دراسة  
 حالة بمديرية الضرائب لوالية المدية

8819 

 7015 اليات تسيير السيولة في الجزائر من طرف البنك المركزي

القروض العقارية في البنوك التجارية : دراسة  آليات تسيير تمويل 
 كالة المدية  "CAP" حالة القرض الشعبي الجزائري

6346 

آليات تسيير تمويل القروض العقارية في البنوك التجارية : درالسة 
 وكالة المدية  CAP حالة القرض الشعبي الجزائري

6345 

للدولة : دراسة حالة  آليات تسيير ومراقبة الميزانيات العمومية 
 وزارة المالية 

15568 

آليات تشجيع و ترقية اإلستثمار األجنبي المباشر كأداة لتمويل  
2015-2005التنمية اإلقتصادية : دراسة حالة الجزائر   

3019 

اليات تشجيع و ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  
 لتحقيق التنمية االقتصادية

11049 

تأمين في شركات التأمين الجزائرية : دراسة حالة  آليات تطبيق ال
 وكالة المدية  SAA الشركة الوطنية للتأمين

11830 

آليات تطبيق الحوكمة في البنوك اإلسالمية : دراسة حالة بنك 
 السالم الجزائر العاصمة 

13376 

 7803 آليات تطبيق الضريبة على أرباح الشركات

اإلسالمية في البنوك التجارية : دراسة حالة  آليات تطبيق النوافذ 
 وكالة المدية BADR بنك الفالحة و التنمية الريفية

5976 

ودورها في استقرار العمل   3آليات تطبيق معايير إتفاقية بازل 
 المصرفي : دراسة بعض التجارب الدولية 

11401 

آليات تطبيق مؤشرات المالءة في مؤسسات الضمان اإلجتماعي 
زائر في الج  

10028 

 6608 آليات تطوير التمويل السندي في الجزائر 



آليات تطوير الميزة التنافسية بالمؤسسة اإلقتصادية : دراسة ميداية 
 في شركة سيم لصناعة العجائن 

7502 

آليات تفعيل المؤسسات الناشئة لتحقيق التنويع اإلقتصادي : دراسة 
تنويع اإلقتصادي حالة المؤسسسات الناشئة ودورها في تحقيق ال

 في الجزائر 
6125 

 15399 آليات تمويل اإلستثمار في البنوك اإلسالمية 

اليات تمويل البنك للمشاريع االستثمارية : دراسة حالة البنك 
 BEA الخارجي الجزائري

12980 

اليات تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : دراسة 
الجزائري حالة البنك الخارجي    

9949 

آليات تمويل السكن : دراسة حالة صندوق التوفير و اإلحتياط بنك  
 المدية 

6261 

آليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر : دراسة 
 -بالمدية- CNAC حالة

10244 

آليات تمويل عجز الميزانية العامة في الجزائر في ظل تقلبات 
2017-2010أسعار النفط للفترة   

15757 

آليات تمويل عجز الميزانية العامة في ظل تقلبات أسعار النفط : 
2017-2010دراسة حالة الجزائر   

15758 

آليات حماية البيئة وأثرها على التنافسية الصناعية : دراسة حالة  
 بعض المؤسسات الصناعية في السوق الجزائري

8137 

الفساد آليات حماية المال العام والحد من   5451 

آليات ضمان التوازن المالي في صناديق الضمان اإلجتماعي :  
 دراسة حالة الصندوق الوطني للتقاعد بالمدية

9437 

آليات عمل صناديق اإلستثمار اإلسالمية : دراسة حالة صندوق  
 اإلستثمار الراجحي السعودي

6069 

لمديرية آليات مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر : دراسة حالة 
2015-2010الضرائب لوالية المدية   

13342 

آليات مكافحة ظاهرة غسيل األموال في الجهاز المصرفي  
2016-2000الجزائري خالل الفترة   

7254 

آليات منح القروض البنكية لتمويل المشاريع اإلستثمارية : دراسة 
 حالة بنك التنمية المحلية وكالة المدية

9797 

القروض في البنوك التجاريةأليات منح   10534 

آليات منح القروض في البنوك التجارية : دراسة حالة بنك الفالحة  
 BADR و التنمية الريفية

13402 

آليات منح القروض و دورها في تحسين أداء البنوك التجارية : 
 دراسة حالة بنك نتكسيس وكالة المدية

12530 

ئر : دراسة حالة بنك الفالحة آليات وسبل الدعم الفالحي في الجزا
 والتنمية الريفية 

6217 

آليات وسبل تمويل القطاع الفالحي في الجزائر : دراسة حالة بنك 
 المدية BADR الفالحة والتنمية الريفية

8813 

 8191 الية التحصيل الضريبي دراسة حالة بمديرية الضرائب بتابالط 

د الصيرفة اإلسالمية آلية الحد من مخاطر القروض التجارية باعتما
 -وكالة المدية-BNA : دراسة حالة في البنك الجزائري 

12911 

 11300 آلية تحول البنوك التجارية من أداء التقليدي إلى اإلسالمي



الية تسيير القروض العقارية في البنوك العقارية : دراسة حالة  
 CNEP-CPA-BDL القروض العقارية

13711 

القروض العقارية في البنوك التجاريةآلية تسيير تمويل   11359 

آلية تسيير مخاطر القروض في البنوك التجارية : دراسة حالة  
 بالمديةBEA البنك الخارجي الجزائري

15895 

 14046 آلية تطبيق الضريبة على الدخل اإلجمالي و على أرباح الشركات

ع  آلية تطبيق المحاسبة العمومية في مؤسسة عمومية ذات طاب
 إداري 

15033 

آلية تفعيل تمويل اإلستثمار وإعادة اإلستثمار : دراسة حالة الوكالة 
 ANPI الوطنية لتطوير اإلستثمار بالمدية

9057 

-آلية تفعيل صناديق اإلستثمار : دراسة حالة بورصة الجزائر

صرم  
12636 

 13086 آلية تمويل اإلستثمار 

المتوسطة حالة صندوق آلية دعم تمويل المؤسسات الصغيرة و 
 (FGAR) الضمان اإلجتماعي

6923 

 15166 اليقظة اإلستراتيجية 

اليقظة اإلستراتيجية و دورها في تفعيل تنافسية المؤسسة حالة 
 VITA-JUS مؤسسة

7721 

اليقظة اإلستراتيجية ودورها في تحقيق المرونة اإلستراتيجية  
فرع المدية-مؤسسة إتصاالت الجزائر-للمنظمات : دراسة حالة - 

10619 

 10034 اليقظة التكنولوجية في ظل تكنولوجبات المعلومات 

 12578 اليورو : اآلثار على إقتصاد البلدان العربية والعالم 

اليورو العملة األوربية الموحدة الحقائق ــ األثار التجارية و 
 المصرفية ــ التوقعات

5564 

الخارجية وأثرها على اإلقتصاد  اليورو كوحدة التعامالت 
 الجزائري 

6379 

 12137 امتحانات الرياضيات مع حلولها المفصلة 

امتحانات الرياضيات مع حلولها المفصلة للسنة األولى من التعليم  
 الجزائري : فرع العلوم الدقيقة

12138 

 10258 أمركة العولمة في الشرق األوسط و آسيا الوسطى

البلدان العربية نحو اإلقتصاد المعرفيإمكانات توجه   5777 

إمكانية إستعمال األوقاف في التأثير على سياسة ترشيد النفقات  
ة مديرية الشؤون الدينية لوالية العامة في الجزائر : دراسة حال 

2016-2011البليدة للفترة   

5834 

إمكانية تبني الطرق الحديثة لمراقبة التسيير في المؤسسة : دراسة  
الة المقاطعة التجارية نفطال لوالية المديةح  

7654 

إمكانية تطبيق التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية : دراسة  
 SAIDAL حالة وحدة صناعة األدوية بالمدية مؤسسة

15255 

 9795 إمكانية تطبيق الخوصصة في البلدان النامية : حالة الجزائر 

في الجزائر : دراسة حالة  إمكانية تطبيق المحاسبة اإلجتماعية 
 شركة موبيليس 

15504 

إمكانية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في ظل البيئة المحاسبية 
: مدى مالئمة النظام المحاسبي المالي والمعايير   -الجزائرية 

 المحاسبية
6414 



إمكانية تطبيق طريقة القيمة العادلة كأساس لتقييم التثبيتات العينية 
الجزائر  -المؤسسات اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة بيمو في 

 -العاصمة
9852 

إمكانية تطبيق محاسبة التكاليف على أساس األنشطة في  
ات المؤسسات اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة مضخات وصمام

بالبرواقية -بوفال-الجزائر  

14993 

راسة حالة إمكانية تنمية الصادرات في ظل المتغيرات الدولية مع د
 الجزائر 

15572 

-الجزائر-إمكانية ربط البورصات العربية : دراسة حالة بورصة

المغرب -ونست  
15588 

 2540 أمن المستندات اإللكترونية

 2541 أمن المستهلك اإللكتروني 

 3415 أمن المعلومات 

 13039 أمن المعلومات واألمن القومي 

خبراءأمن تقنية المعلومات : نصائح من   14604 

 2944 أمنية المعلومات وتقنيات التشفير 

 15303 إندماج البنوك و مواجهة اثار العولمة

إندماج المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية في اإلقتصاد العالمي :  
 دراسة حالة مؤسسة سونلغاز

10950 

 8676 إندماج وخصخصة البنوك

الجزائرية في األنثرويولوجيا و العلوم : المجلة 53إنسانيات : العدد 
 Insaniyat = اإلجتماعية : الجبل: سكان و ثقافات

6593 

المجلة الجزائرية في األنثرويولوجيا و العلوم   54إنسانيات : العدد 
 اإلجتماعية : تيزي وزو ومنطقة القبائل تحوالت إجتماعية وثقافية 

6907 

لجزائرية في  المجلة ا   56-55إنسانيات : عدد مزدوج :
األنثرويولوجيا و العلوم اإلجتماعية : الشباب بين الحياة اليومية  
 والبحث عن الهوية

6906 

 13286 إنشاء مشروع تجاري عبر اإلنترنت 

إنشاء وتحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دورها في 
 التنمية اإلقتصادية

11041 

و نتائجها  إنضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة  11167 

إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وأثره على السياسات 
 النقدية والمالية 

12266 

 7105 أنظمة الدفع الحديثة في البنوك الجزائرية

 Iso 9000 Iso 14000 4745أنظمة إدارة الجودة والبيئة 

 8059 أنظمة أسعار الصرف : تقييم وإختبار 

األرشيف في البنوك التجاريةأنظمة   5890 

أنظمة األمان الخاصة لوسائل الدفع اإللكتروني : دراسة حالة البنك 
26الخارجي الجزائري وكالة المدية رقم:  - 

14945 

 Operating systems 5075 : أنظمة التشغيل

 11850 أنظمة التكاليف في المنشآت الصناعية 

تكلفة اإلنتاج والخدمات أنظمة التكاليف ألغراض قياس   14639 

أنظمة التكاليف ألغراض قياس تكلفة اإلنتاج والخدمات في بيئة 
 األعمال الحديثة 

14218 



أنظمة الدفع الحديثة في البنوك التجارية : دراسة تقييمية استشرافية 
2010-2007البنك الجزائر الخارجي للفترة بين   

13634 

لدفع التقليدية في الجزائر الوضعية  أنظمة الدفع و السداد : وسائل ا
 و اآلفاق

7119 

 6524 أنظمة الدفعة الحديثة في البنوك

أنظمة المعلومات استخداماتها فوائدها وتأثيرها علي تنافسية 
 المؤسسة : دراسة استطالعية علي مؤسسات تبسة

10202 

 13437 أنظمة المعلومات في ظل تكنولوجيا المعلومات 

التكاليف : تطبيقات في مجاالت الصناعة و المقاوالت أنظمة قياس 
 و الخدمات

11889 

الرقابة على تكلفة   -أنظمة قياس ورقابة التكاليف : تكاليف األوامر
األجور -المواد ... 

9300 

أنظمة محاسبة التكاليف ألغراض القياس .. : تكاليف العقود و  
ذ القرارتكاليف التخطيط و إتخا-تكاليف مشتركة -العمليات  .. 

11908 

أنظمة محاسبية متخصصة : فروع، بنوك تجارية، مستشفيات،  
 وحدات حكومية 

12144 

انعكاس أبعاد اإلدارة االستراتيجية على تحقيق اإلبداع التنظيمي :  
 دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية المدية

10860 

إنعكاس اإلنفتاح التجاري في الجزائر على هيكل ميزان 
2013-1990المدفوعات : دراسة قياسية خالل الفترة   

6802 

 13373 انعكاس التجارة الخارجية على االقتصاد الوطني الجزائري 

 11040 إنعكاس العولمةعلى اإلستثمارات األجنبية 

إنعكاس الكتلة األجرية علي اإلستهالك الكلي في الجزائر : خالل  
2007-1970الفترة   

16011 

المحاسبي المالي علي سياسة اإلفصاح المحاسبي  إنعكاس النظام
في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز فرع 
 المدية 

15490 

-2005إنعكاس الوفرة المالية علي القطاع الزراعي في الجزائر 

0152  
15962 

 6051 انعكاسات استخدام الجباية كأداة لتحفيز استثمار في الجزائر

انعكاسات اإلدارة اإللكترونية على الخدمة العمومية في إطار 
عصرنة مصالح الجماعات اإلقليمية : دراسة حالة بلدية المدية  

2016-2019  

7280 

علي البنوك اإلسالمية 2008انعكاسات األزمة المالية العالمية    4644 

انعكاسات االزمة المالية العالمية على االقتصاديات العربية مع 
شارة خاصة لالزمة المالية الراهنةا  

14830 

انعكاسات التخطيط اإلستراتيجي وتخطيط الموارد البشرية علي 
أداء المؤسسة : دراسة تطبيقية بمديرية توزيع الكهرباء والغاز  
 بالمدية

12644 

إنعكاسات الخوصصة على المؤسسات اإلقتصادية العمومية  
 بالجزائر

9372 

المؤسسات العمومية اإلقتصادية إنعكاسات الخوصصة على  
 الجزائرية 

12109 

انعكاسات الرقابة المالية المسبقة على التنمية المحلية : دراسة حالة 
2018-2015ميزانية بلدية المدية للفترة   

15357 



إنعكاسات الزكاة كأداة تمويل للتخفيف من النفقات اإلجتماعية  
الجزائرلموازنة الدولة : دراسة حالة   

6317 

 13011 إنعكاسات العولمة اإلقتصادية علي الجهاز المصرفي الجزائري

إنعكاسات العولمة المالية على اإلستثمار األجنبي المباشر في  
 الدول العربية

6419 

 7184 انعكاسات العولمة المالية على الجهاز المصرفي 

: حالة   انعكاسات العولمة المالية على القطاع المالي الجزائري

 الجهاز المصرفي 
6947 

 4631 إنعكاسات العولمة على السيادة الوطنية 

 15323 إنعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية 

إنعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور  
تطبيقية لحاالت مختارة من -البنوك المركزية : دراسة تحليلية 

 البلدان العربية
12565 

 OMC إنعكاسات إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

 على إدارة الجمارك الجزائرية : دراسة حالة مفتشية الشلف 
2998 

انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد على المؤسسة  
 االقتصادية الجزائرية

13488 

الكلية   إنعكاسات تقلبات أسعار البترول على التوازنات اإلقتصادية
2015-2000في الجزائر   

13621 

انعكاسات تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على الثقافة التنظيمية : 
 دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية

14036 

 14373 أنماط التفكير اإلستراتيجي و أثرها في إختيار مدخل إتخاذ القرار 

 5237 أنماط الشخصية ومهارات العمل

القيادة اإلدارية وأثرها على تمكين العاملين : دراسة حالة  أنماط 
 مؤسسة سونلغاز بالمدية

13424 

أنماط القيادة ودورها في التغيير التنظيمي : دراسة حالة مؤسسة  
 توزيع الكهرباء و الغاز بالمدية 

12944 

 4288 إنهيار الرأسمالية : الفوضى القادمة

لتاريخ نفسه وتنهار العولمة انهيار العولمة ! : هل حقا يعيد ا
 المعاصرة كما إنهارت في موجتها األولى بالكساد العظيم؟

11759 

 11758 إنهيار العولمة : هل حقا يعيد التاريخ نفسه

 5524 إهتزازات في أسس العولمة 

 7297 اهداف السياسة الجبائية

 5203 أهداف النظام المالي اإلسالمي : دراسسة مقارنة 

العوامل المؤثرة في اإلنتاجية علي المستوي الجزئي : دراسة  أهم 
2006-1980ميدانية مؤسسة مدنغت الهضاب العليا بالجلفة  

5894 

أهمية ابعاد المنظمة المتعلمة في تحسين األداء من وجهة نظر  
لية العلوم اإلقتصادية  ك-أعضاء هيئة التدريس : دراسة ميدانية 

 -بجامعة يحي فارس المدية
7183 

أهمية اختيار الهيكل المالي األمثل في تقليل مخاطر عدم السداد في 
 المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مجمع صيدال 

11217 

أهمية إدارة المخاطر المالية لتحسين مؤشرات األداء المالي 
الجزائر -لمؤسسة اإلتصال : دراسة حالة موبيليس المؤسسة األم   

8487 



المخاطر في إتخاذ القرار التمويلي : دراسة حالة  أهمية إدارة 
فرع المدية-شركة نفطال - 

8943 

أهمية إدارة المخاطر في الِمِ◌ِ◌ؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة  
2019ألى  2017ِمِ◌ؤسسة سونلغاز بالمدية من   

9614 

أهمية إدارة المخاطر في مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز سونلغاز  
 فرع المدية

15368 

أهمية إدارة المخاطر لتحسين الربحية لدى البنك : دراسة حالة بنك 
وكالة المدية خالل الفترة   - BADR الفالحة والتنمية الريفية

2016-2018  

9005 

أهمية إدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع في المؤسسة : دراسة حالة 
 في فرع سونلغاز الوسط

12442 

نافسية المؤسسة أهمية إدارة المعرفة في تدعيم ت  14267 

أهمية إدارة المعرفة في عملية صنع القرار بالمؤسسة : دراسة  
 حالة مؤسسة بريد الجزائر بالمدية

10607 

أهمية إدارة الموارد البشرية في خلق الميزة التنافسية في المنظمة : 
 دراسة حالة المديرية العملية لغتصاالت الجزائر المدية 

15057 

إدارة الموارد البشرية ودور ها في تحسين اإلنتاجية  أهمية 
البرواقية -بالمؤسسات اإلقتصادية : حالة بوفال - 

2999 

أهمية إدارة الوقت في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة علي عينة 
 من مسؤولي مؤسسة صيدال بالمدية

15639 

أهمية أساليب تنمية الموارد البشرية لتحسين أداء المؤسسة :  
 دراسة حالة مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالمدية

7697 

أهمية إستخدام أدوات التحليل اإلستراتيجي لتحسين األداء المالي 
 في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة نفطال المدية 

13001 

أهمية استخدام اإلدارة اإللكترونية في تحسين أداء المؤسسة 
حالة مؤسسة إتصاالت الجزائراإلقتصادية : دراسة   

6536 

أهمية استخدام األساليب الحديثة للتحليل المالي في تقييم األداء 
المالي للمؤسسة : دراسة حالة مؤسسة كهريف وحدة المدية 

2013-2015  

6941 

 7155 أهمية إستخدام التقنيات الكمية في إتخاذ القرار التسويقي 

الكمية في إتخاذ القرار التسويقي : دراسة  أهمية إستخدام التقنيات 
 حالة شركة "رغوة الجنوب" تقرت

7104 

أهمية استخدام القوائم المالية في فحص التقارير المالية المرحلية :  
 دراسة حالة المقاطعة التجارية لشركة نفطال بالمدية

7958 

أهمية استخدام محاسبة التضخم في القوائم المالية وأثرها على  
ة المعلومة المالية : دراسة حالة مديرية الصيانة سوناطراك  جود

 باألغواط
10322 

أهمية إستراتيجية تدنية التكاليف كدعامة للميزة التنافسية : دراسة  
 POVAL حالة وحدة الصمامات بالبرواقية التابعة لمؤسسة

8278 

 12475 أهمية استكشاف سلوك المستهلك بالنسبة للمنتجات 

اصالح النظام المحاسبي للمؤسسات االقتصادية الجزائريةاهمية   7933 

أهمية إصالح سياسة اإلنفاق العام في تحقيق اإلستدامة المالية : 
2019-2000دراسة حالة الجزائر   

6998 

 13017 أهمية اعتماد نظام المقاوالتية كآلية لتسريع وتيرة اإلنجاز 



الوضعية المالية للمؤسسة :  أهمية أعمال نهاية الدورة في تحديد 
 'دراسة تطبيقية 'بوفال

9683 

أهمية اإلتجاهات الحديثة في التحليل المالي في التنبؤ بالوضعية 
صيدال المدية  -المالية للمؤسسة : دراسة حالة فرع أنتيبيوتيكال

2015-2016  

7637 

أهمية اإلتجاهات الحديثة للتحليل المالي في تطوير عملية تقييم  
المالي : دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز وحدة   األداء

 المدية 
13394 

أهمية اإلجراءات التحليلية في تقييم مخاطر التدقيق الخارجي :  
 دراسة ميدانية

8725 

أهمية اإلدارة اإلستراتيجية في بناء الميزة التنافسية بالمؤسسة  
 اإلقتصادية

10761 

اإللكترونية في تحسين األداء المالي للمؤسسة :  أهمية اإلدارة 
 دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر وكالة المدية 

9886 

أهمية اإلدارة اإللكترونية في تحسين الوظيفة المالية في المؤسسة 
المدية-اإلقتصادية : دراسة حالة اتصاالت الجزائر - 

8959 

كتبات الجامعية : أهمية اإلدارة اإللكترونية في تحسين خدمة الم
دراسة حالة مكتبة العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  
 التسيير بجامعة المدية

7420 

أهمية اإلدارة اإللكترونية في تحسين فعالية خدمات بريد الجزائر : 
وحدة المدية -دراسة حالة بريد الجزائر   - 

12521 

لمؤسسة : مؤسسة السيد  أهمية اإلدارة المالية تقييم األداء المالي ل
 عاشور ببني سليمان 

13485 

أهمية اإلعالن في توجيه سلوك المستهلك : دراسة حالة مؤسسة  
 ترافل إلنتاج الحليب و مشتقاته بالبليدة

7434 

أهمية اإلفصاح المحاسبي للقوائم المالية في ظل النظام المحاسبي 
للجنوب و الجنوب  المالي الجديد : دراسة حالة مؤسسة البناء 

2013-2011-الكبير وحدة المدية  

6401 

أهمية البحث العلمي ودور الجامعات في إدارة المعرفة والتنمية 
 المستدامة

3267 

أهمية البحث و التطوير في تحسين جودة المنتوج : دراسة حالة  
المدية -وحدة أنسوتكال   - 

13095 

محليةأهمية البنوك التجارية في تحقيق التنمية ال  15710 

أهمية البنوك في تمويل التجارة نحو الخارج : دراسة حالة لدى  
 BDL بنك التنمية المحلية

3065 

أهمية التأسيس الضريبي في تجنب النزاعات الجبائية : دراسة  
2016-2012حالة في مديرية الضرائب لوالية المدية   

6999 

النفقات المحلية : دراسة  أهمية التحصيل الجبائي المحلي في حجم 
 حالة بلديات دائرة الشهبونية 

9554 

أهمية التحليل المالي في اتخاذ القرارات المالية للمؤسسة 
 اإلقتصادية

10562 

أهمية التحليل المالي في إتخاذ القرارات المالية للمؤسسة 
اإلقتصادية : دراسة حالة المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء و  

ز بالمديةالغاز سونلغا  

14838 

أهمية التحليل المالي في إتخاذ القرارات المتعلقة بالمؤسسة : 
 دراسة حالة صيدال فرع أنتييوتيكال

6846 



 15247 أهمية التحليل المالي في إدارة المؤسسة اإلقتصادية 

 6295 أهمية التحليل المالي في البنك لقياس خطر القرض

جراءات التدقيق التحليلية أهمية التحليل المالي في القيام بإ  7374 

 8887 أهمية التحليل المالي في المؤسسة اإلقتصادية

 11442 أهمية التحليل المالي في المؤسسة إنتاجية

أهمية التحليل المالي في تحديد الهيكل المالي : دراسة حالة شركة  
وكالة المدية-توزيع الكهرباء والغاز   

14256 

المالي في تشجيص الوضعية المالية للمؤسسة أهمية التحليل 
-اإلقتصادية دراسة حالة فرع المضادات الحيوية بمركب صيدال 

لمديةا - 

10652 

 9668 أهمية التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للبنوك 

 11084 أهمية التحليل المالي في تشخيص الوظيفة المالية للمؤسسة 

نح القروض : حالة بنك الفالحة والتنمية أهمية التحليل المالي في م
 الريفية

14056 

أهمية التحليل المالي ودوره في اتخاذ قرار منح اإلئتمان : دراسة  
110حالة بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة المدية رقم   

12684 

أهمية التحليل المالي ومؤسسة إنتاجية : دراسة حالة شركة األجر 
بالمديةوالقرميد   

4921 

أهمية التخطيط المالي في تقييم األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية : 
 دراسة حالة مؤسسة بوفال وحدة المسبك بالبرواقية

7080 

أهمية التدريب ف يتسيير الموارد البشرية : دراسة حالة واقع  
 التدجريب بمديرية الحماية المدنية لوالية المدية 

9704 

التدقيق الداخلي في تحسين جودة المعلومة المحاسبية : أهمية 
 دراسة حالة بمؤسسة البالستيك والمطاط بالمدية

6374 

أهمية التدقيق المحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات : 
 دراسة حالة ديوان الترقية و التسيير العقاري بالمدية

15896 

القدرة التنافسية للبنوكأهمية التسويق البنكي في رفع   11262 

 14053 أهمية التسويق البنكي في رفع القدرة التنافسية للبنوك

أهمية التسويق المصرفي في التخفيف من السيولة المصرفية :  
 دراسة حالة البنك الجزائري

6271 

 13127 أهمية التسويق في المؤسسة اإلقتصادية : مؤسسة بوفال 

ة الجودة الشاملة وتقنيات إدارة التكلفة في  أهمية التكامل بين إدار
 تحسين أداء الشركات

4692 

أهمية التمكين اإلداري في ترقية ثقافة اإلبداع وفي تفعيل مداخل 
 التغيير في المنظمات : دراسة ميدانية بجامعة المدية

7431 

 9625 أهمية التمويل الذاتي في استقاللية المؤسسة

إنجاح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أهمية التمويل في   9383 

أهمية التمويل قصير األجل في تحسين ربحية المؤسسة : دراسة  
وكالة بني سليمان -حالة بنك البدر   

6442 

أهمية التوازن المالي في تقييم األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية  
 العمومية 

15890 

سة وكالة المدية أهمية التوازن المالي لصندوق التقاعد : درا
2013-2018  

6824 

 10395 أهمية الجودة الشاملة ومواصفات اإليزو في تنافسية المؤسسة



 7523 اهمية الحوافز على اداء العاملين و فعاليتها على تنمية المؤسسة

أهمية الرضا الوظيفي في تحسين اإلنتاجية : دراسة حالة فرع 
 التابع لمجمع صيدال بالمدية

11438 

أهمية الرقابة اإلدارية في تسيير الموارد البشرية : دراسة حالة  
 مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمدية

12892 

أهمية الرقابة اإلستراتيجية للتسويق في تحسين األداء التسويقي :  
دراسة حالة عينة من كبريات المؤسسات اإلقتصادية اإلنتاجية في  
 الجزائر 

16018 

أهمية الرقابة المالية القبلية في ترشيد نفقات ميوانية البلدية : دراسة 
حالة الرقابة المالية لقطب أوالد يعيش على النفقات في ميزانية 
 بلدية قرواو

5867 

أهمية الرقابة المالية القبلية لترشيد اإلنفاق لميزانية الجماعات 
 المحلية 

16066 

تحرير المالي والمصرفي :  أهمية الرقابة المصرفية في ظل ال
2018-1990دراسة حالة الجزائر   

6589 

 5829 أهمية الضرائب والرسوم الجمروكية في اإلقتصاد الوطني

 9454 أهمية القروض البنكية في تمويل اإلستثمارات 

أهمية القروض البنكية في تمويل المشاريع اإلستثمارية : دراسة  
 BNA حالة تطبيقية

11139 

أهمية القيادة اإلدارية في تنمية قدرات اإلبداع لدى العاملين :  
 دراسة ميدانية في الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي بالمدية

10161 

أهمية القيادة التحويلية في تنمية القدرات اإلبداعية لدى العاملين :  
فرع المدية-دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر - 

13747 

اإلجتماعية في تحسين األداء المالي للمؤسسة :   أهمية المحاسبة
 دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر بالمدية

8944 

أهمية المحاسبة التحليلية في تحسين مردودية المبيعات : دراسة 
وحدة اإلنتاج بقصر   ONAB حالة الديوان الوطني ألغذية األنعام
 البخاري 

7363 

راقبة التسييرأهمية المحاسبة التحليلية كأداة لم  12639 

أهمية المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير : دراسة حالة  
 مؤسسة صيدال فرع إنتاج المدية

6756 

أهمية المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير في المؤسسة  
 اإلقتصادية : دراسة حالة صيدال 

15142 

المؤسسة اإلقتصادية أهمية المحاسبة التحليلية وأثرها في   14089 

 8544 أهمية المحاسبة العامة في تسيير المؤسسة

 10465 أهمية المحاسبة العمومية في الرقابة على صرف النفقات العمومية 

أهمية المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية كأساس لخدمة قرارات 
اق اإلستثمار في األوراق المالية : دراسة ميدانية في سوق األور

 المالية بالجزائر 
12539 

 11061 أهمية المراجعة الخارجية في قطاع البنوك 

أهمية المراقبة و الرقابة و المراجعة الداخلية في المؤسسات 
 اإلقتصادية

8045 

أهمية المعايير الدولية للمحاسبة العامومية في التقليل من الفساد :  
إستبيان-دراسة ميدانية  - 

12754 

المنظومة المصرفية في تفعيل السوق الماليةأهمية   10126 



 8644 أهمية الموارد البشرية في تحسين إنتاجية المؤسسة اإلقتصادية

 13939 اهمية الموازنة التخطيطية كاداة فعالة في مراقبة التسيير

أهمية الموازنة التقديرية كنظام لمراقبة التسيير ودورها في تحسين 
قية للفرع التجارياألداء : دراسة تطبي  LG المدية 

6587 

اهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحد من البطالة :  
 دراسة حالة المدية

7614 

أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل التحوالت 
 اإلقتصادية : مع اإلشارة إلى حالة الجزائر

6116 

الخزينة في تقييم  أهمية النسب المالية المشتقة من جدول تدفقات 
السيولة واألرباح : دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء والغاز 

مديرية التوزيع بالمدية -للوسط   

6156 

أهمية النموذج الجزائري للجودة كأسلوب لتقييم أداء المنظمات :  
 دراسة حالة الجزائرية للمياه وحدة المدية

7439 

 6798 أهمية اليقضة في تنمية الميزة التنافسية

 14064 أهمية اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسات اإلفتصادية

أهمية اليقظة اإلستراتيجية في تعزيز عملية اتخاذ القرار  
اإلستراتيجي : تصور مقترح لتطبيق اليقظة اإلستراتيجية  
 بالمديرية العملياتية إلتصاالت الجزائر بالمدية

7409 

الميزة التنافسية للمؤسسة : دراسة  أهمية اليقظة التنافسية في تنمية 
 حالة شركة إتصاالت الجزائر

8098 

أهمية أنظمة الدفع اإللكتروني في تسوية المعامالت المالية في ظل 
 جائحة كورونا : دراسة حالة الجزائر واقع و آفاق 

8820 

أهمية بطاقة األداء المتوازن كأداة في محاسبة التسيير بالمؤسسة :  
سة نفطال فرع المديةدراسة حالة مؤس  

7070 

أهمية تبني اآلليات الحديثة لمحاسبة التكاليف في المؤسسة  
 اإلقتصادية : دراسة ميدانية

10882 

أهمية تبني مبادئ الحوكمة الضريبية في تفعيل الرقابة الجبائية :  
 دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية المدية

15200 

البشرية في تحسين أداء المؤسسة : دراسة حالة أهمية تحفيز المواد 
 أنتبيوتيكال بالمدية 

6671 

 7447 أهمية تحفيز الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسة

أهمية تحفيز الموارد البشرية في تحقيق اهداف المؤسسة : حالة  
 ملبنة البخاري

11183 

المؤسسة : دراسة  أهمية تحليل التدفقات النقدية في تعزيز أرباح 
 حالة سونلغاز المدية 

13445 

أهمية تحليل قائمة التدفقات النقدية في تحسين جودة القرارات  
المالية في المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة بوفال والية المدية 

2018-2014للفترة   

11471 

أهمية تحليل قائمة التدفقات النقدية لتحقيق فعالية التحليل المالي :  
لة البنك الوطني الجزائريدراسة حا  BNA 

7123 

أهمية تدريب الموارد البشرية في رفع القدرة التنافسية للمؤسسة  
 اإلقتصادية

14054 

 أهمية تسةيق خدمة التأمين : دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين
SAA 

11618 



أهمية تسيير الموارد البشرية ضمن معايير إدارة الجودة الشاملة :  
دراسة حالة المؤسسة العمومية اإلقتصادية للمضخات والصمامات 

وحدة المسبك البرواقية- - 

9382 

أهمية تسيير الموارد البشرية ودور التكوين في تحسين األداء : 
 دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بتابالط

5828 

أهمية تطبيق اإلتجاهات الحديثة في مجال مراقبة التسيير في 
دية : دراسة ميدانيةالمؤسسة اإلقتصا  

6978 

 12237 أهمية تطبيق محاسبة األدوات المالية وفق معايير المحاسبة الدولية

أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية اإلجتماعية لتقييم أداء المؤسسة 
قصر البخاري-اإلقتصادية : دراسة حالة اتصاالت الجزائر - 

9146 

ليةأهمية تطبيق معايير المحاسبة العمومية الدو  ipsas  في الجزائر
 بين التوجهات الدولية ومتطلبات اإلقتصاد الوطني

10680 

أهمية تطوير البنوك اإلسالمية باستخدام الهندسة المالية اإلسالمية 
 : دراسة حالة بنك السالم الجزائري

10227 

 15185 أهمية تطوير الكفاءات في المؤسسة

وتيرة تبادل السلع و الخدمات أهمية تطوير وسائل الدفع في تشريع 
وكالة المدية-: دراسة حالة بريد الجزائر - 

10943 

أهمية تقييم األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية في إتخاذ القرارات  
  -توزيع الكهرباء والغاز للوسط  المالية : دراسة حالة لدى شركة

 (2016-2014) مديرية التوزيع بالمدية

13355 

المشاريع اإلستثمارية في ظل ضروف عدم التأكد :  أهمية تقييم 
 دراسة حالة مصنع إنتاج اإلسمنت بالجلفة

9760 

 13574 أهمية تقييم وإختيار األسولق الدولية عند ممارسة التسويق الدولي 

أهمية تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تفعيل الرقابة الجبائية : 
المدية دراسة ميدانية مديرية الضرائب لوالية  

7307 

 10179 أهمية تكوين العاملين في المؤسسة التجارية 

 3007 أهمية تكييف الهيكل التنظيمي إلنجاح إستراتجية المنظمة 

أهمية تنمية الكفاءات في تحقيق الرضا الوظيفي : دراسة حالة  
 مفتشية الوظيفة العمومية لوالية المدية

15122 

ميزانية البلدية في تحقيق التنمية أهمية تنويع مصادر تمويل 
  2017المحلية : دراسة حالة بلدية سيدي نعمان خالل الفترة من 

2020إلى   

15461 

 13779 أهمية حوكمة اإلنفاق العام في عالج العجز الموازني

أهمية دراسة الجدوى اإلقتصادية في اختيار وتقييم المشاريع  
لمشروع صناعي مقدم  اإلستثمارية : دراسة الجدوى اإلقتصادية

 من طرف الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار 

2894 

أهمية دراسة الجدوى اإلقتصادية في تطوير المشاريع المقاوالتية : 
 دراسة جدوى لفكرة مشروع إستثماري

15999 

أهمية دراسة الجدوى المالية لتقييم المشاريع وإتخاذ القرارات  
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالتمويلية : دراسة حالة   

ASSEJ  فرع المدية 
12953 

 10209 أهمية دراسة الجدوى المالية للمشاريع اإلستثمارية

أهمية دراسة ربحية المشاريع اإلستثمارية في ترشيد موارد البنك : 
 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية بدائرة العمارية

7302 



لمركزي على البموك التجارية في دعم إستقرار أهمية رقابة البنك ا
 الجهاز المصرفي 

13565 

أهمية رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية في دعم إستقرار  
 الجهاز المصرفي 

12327 

أهمية رقابة تنفيذ الميزانية على مستوى اإلدارة العمومية : دراسة 
 -حالة مديرية النقل لوالية المدية

11610 

  -اهمية شركات التامين في االقتصاد الوطني : دراسة حالة 

 وكالة المدية  -SAA الشركة الوطنية للتامين
15931 

أهمية طريقة الوقت المحدد كأداة في محاسبة التسيير بالمؤسسة :  
 دراسة حالة مؤسسة نفطال المدية 

13851 

إلنتاج  أهمية عملية الجرد في المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة 
 مشتقات الحليب 

13476 

اهمية قنوات التوزيع في تصريف منتجات المؤسسة : دراسة حالة  
 فرع انتييوتيكال بالمدية 

11324 

أهمية قياس اإلنتاجية و العوامل المؤثرة فيها في المؤسسة  
-تيندال-اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة األنسجة الصناعية 

ركب المسيلة م  

7727 

اإلنتاجية والعوامل المؤثرة فيها في المؤسسة أهمية قياس 
 اإلقتصادية

7728 

أهمية قياس تكاليف اإلنتاج في ترشيد الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة 
اإلقتصادية باستخدام البرمجة الخطية : دراسة وحدة عريب 
 للحليب و مشتقاته

15040 

أهمية مخطط األعمال في إنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة : 
فكرة إنشاء مؤسسة صغيرة دراسة  

6749 

أهمية نظام الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر بالمؤسسة 
وحدة المدية-اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة الجزائرية للمياه - 

6652 

أهمية نظام الرقابة الداخلية في عملية المراجعة : دراسة حالة  
 CAAR شركة التأمين و إعادة التأمين

8634 

 12527 أهمية نظم المعلومات المحاسبية في إتخاذ القرار 

 15971 أهمية نظم المعلومات في تدعيم الميزة التنافسية 

 7438 أهمية و دور إدارة الموارد البشرية في تطوير أداء المؤسسة

أهمية ودور إدارة الموارد البشرية في تطوير أداء المؤسسة :  
  -محمد ضويفي-و التمهين  دراسة حالة بمركز التكوين المهني

 المدية 
8270 

أهمية وشروط تطبيق التسيير اإلستراتيجي في المؤسسات  
 الصغيرة والمتوسطة بالجزائر : دراسة حالة المدية

7605 

أهمية وظيفة التخزين في إعداد الميزانية التقديرية : دراسة حالة  
بالمديةميدانية، فرع المضادات الحيوية أنتبيو تكال   

9908 

أهمية وظيفة مراقبة التسيير في البنوك التجارية : دراسة حالة  
 BEA البنك الجزائري

16142 

أهمية وظيفة مراقبة التسيير في المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة  
 صيدال بالمدية 

7045 

أهية رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية : حالة وكالة بنك 
بالمدية الجزائر   

15852 



: تقرير معهد ويرلدوتش حول التقدم نحو   1997أوضاع العالم 
 مجتمع قابل للبقاء 

6139 

 11953 أيديولوجيا العولمة : من عولمة السوق إلى تسويق العولمة 

بحث في اإلقتصاد السياسي للتخلف و التقدم و النطام اإلقتصادي  
 العالمي

11493 

: مجلة علمية   2007: خريف 40العدد بحوث إقتصادية عربية : 
 Arab economic journal = فصلية محكمة

14900 

: مجلة علمية فصلية   2007:ربيع38بحوث إقتصادية عربية:العدد
 Arab economic journal = محكمة

14887 

: مجلة علمية   2007:صيف39بحوث إقتصادية عربية:العدد
 Arab economic journal = فصلية محكمة

14888 

 8593 بحوث اإلعالم 

 16119 بحوث التسويق 

 2961 بحوث التسويق : أساليب القياس والتحليل وإختبار الفروض

التطبيقات  -المراحل  -بحوث التسويق : األسس   12114 

 11761 بحوث التسويق : المنهجية والتطبيق 

 7918 بحوث التسويق : مدخل تطبيقي 

تطبيقي بحوث التسويق : مدخل   7920 

 4331 بحوث التسويق : مدخل تطبيقي لفاعلية القرارات التسويقية

 14958 بحوث التسويق : مدخل منهجي تحليلي

 Marketing = بحوث التسويق : مدخل منهجي تطبيقي

Researehes 
3931 

 4496 بحوث التسويق : مدخل نظري وتطبيقي 

_التطبيقات بحوث التسويق _األساسيات _ المراحل   15029 

 Marketing Research 5397 = بحوث التسويق

 Marketing research = بحوث التسويق بين النظرية والتطبيق

between theory and application 
4894 

 5988 بحوث التسويق للتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات التسويقية

 2793 بحوث التسويق و التسويق الدولي 

التسويق و دراسة المستهلكبحوث   7889 

 4729 بحوث التسويق و دورها في إستراتيجية عناصر المزيج التسويقي

 11175 بحوث التسويق ودورها في تطوير المنتوج 

 3416 بحوث العمليات 

 4276 بحوث العمليات 

 4671 بحوث العمليات 

 5994 بحوث العمليات 

 9553 بحوث العمليات 

العمليات بحوث   9559 

 6340 بحوث العمليات : إستخدام األساليب الكمية في صنع القرار 

 13191 بحوث العمليات : النظرية والتطبيقات 

 Operations = بحوث العمليات : تحليل كمي في اإلدارة

Research 
14808 



 4357 بحوث العمليات : تطبيق وخوارزميات 

الحاسوببحوث العمليات : تطبيقات على   3298 

 14348 بحوث العمليات : تطبيقات وخوارزميات 

 15431 بحوث العمليات : خوارزميات وبرامج حاسوبية

 5509 بحوث العمليات : مدخل علمي إلتخاذ القرارات 

 4220 بحوث العمليات : مفهومها وتطبيقاتها 

 :Operations research = بحوث العمليات : نماذج وتطبيقات

Models & applications 
5631 

 Operation Research 14605 = بحوث العمليات

 Operations Research 5047 = بحوث العمليات

 8169 بحوث العمليات في إتخاذ القرارات مع تطبيقات على الحاسب

 5399 بحوث العمليات في اإلدارة

 5610 بحوث العمليات في اإلدارة

التجاريةبحوث العمليات في العلوم   4842 

 9296 بحوث العمليات في المحاسبة

الصياغة   -بحوث العمليات في المحاسبة : مشاكل القرارات
 .....والحل

11902 

 3611 بحوث العمليات في تخطيط ومراقبة اإلنتاج 

بحوث العمليات و تطبيقاتها اإلقتصادية : الجزء الثاني : نظرية 
التخصيص : دروس و مسائل محلولةالشبكات و مسائل النقل و   

6043 

البرمجة الرياضية :  1بحوث العمليات و تطبيقاتها اإلقتصادية : ج.
 دروس و مسائل محلولة

15063 

 12198 بحوث العمليات واإلحصاء 

 12199 بحوث العمليات واإلحصاء 

 = بحوث العمليات واألساليب الكمية : نظرية وتطبيق

Operations Research and Quantitative Methods 

Theory and Application 

7076 

 4658 بحوث العمليات وتطبيقاتها في إدارة األعمال

 12574 بحوث العمليات وتطبيقاتها في وظائف المنشأة 

 14927 بحوث العمليات وفاعلية القرارات

 15939 بحوث جامعية في اإلعالم

قتصاد العربي : وأهم تحديات القرن الحادي  بحوث في اإل 
 والعشرون

14747 

 5195 بحوث في اإلقتصاد اإلسالمي 

بحوث في اإلقتصاد اإلسالمي : تقريرا ألبحاث الشهيد السعيد السيد 
 محمد باقر الصدر 

8348 

  18بحوث و أوراق الملتقى العلمي الدولي الرابع المنعقد يوم 

إنعكاسات إنهيار أسعار النفط على  , ملتقى حول 2015أكتوبر 
 اإلقتصاديات المصدرة له : المخاطر و الحلول 

9941 

بحوث و أوراق عمل الملتقى العلمي الدولي المنعقد بالجامعة يومي 
, ملتقى حول القطاع الفالحي و متطلبات  2014أكتوبر  29و28

تحقيق األمن الغذائي بالدول العربية : عرض وتقييم السياسات و  
تشراف المستقبلاس  

9942 



بحوث و تربية : االعدد الثاني : مجلة جزائرية للبحث التربوي 
 ملف تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال

5927 

 8068 بدائل التمويل اإلسالمي لعجز الميزانية العامة

 5230 بدائل العولمة : طروحات جديدة لتجميل وجه العولمة القبيح

التضخم على القوائم المالية : دراسة  بدائل القياس المحاسبي ألثر 
المدية-حالة مؤسسة سونلغاز فرع  - 

8772 

بدائل القياس المحاسبي وأثرها على جودة التقارير المالية : دراسة  
 حالة مجمع صيدال فرع أنتيبيوتيكال

15545 

براءات اإلختراع في الصناعات الدوائية : التنظيم القانوني 
اإلتقاقية في ضوء منظمة التجارة العالميةللتراخيص   

10529 

 3275 براءة األشعريين : الجزء الثاني

 3274 براءة األشعريين من عقائد المخالفين : الجزء األول

براعة اإلدارة في الشركات األمريكية : دروس نتعلمها من 
 الشركات التي تهتم بالعاملين في المقام األول

9818 

اإلصالح اإلقتصادي ودور المصارف العربيةبرامج   2876 

 8603 برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 14806 برمجة التطبيقات المحاسبية 

و تطبيقاته المحاسبية 2000برنامج اكسل   14210 

 12681 بطاقات الدفع و حالتها في الجزائر

 6780 بطاقة االءتمان في الجزائر 

 -نظام إدارة إستراتجية -األداء المتوازن : ( نظام قياس أداء بطاقة 

 Balanced scorecard = أداة إتصال)
10478 

بطاقة األداء المتوازن خطوة بخطوة للمؤسسات الحكومية و غير 
 الربحية

15641 

بطاقة األداء المتوازن لتعزيز أداء البنك : دراسة حالة وكالة البنك 
دية الوطني الجزائري بالم  

6216 

بطاقة األداء المتوازن ودورها في تقييم أداء المصارف الجزائرية 
 : دراسة ميدانية بوكاالت بنك الفالحة والتنمية الريفية لوالية المدية

10522 

 4097 بعض الطرق الكمية في مجال األعمال

 14586 بعض قضايا التعاون اإلقتصادي العربي

 HTML 9102 بناء الصفحات بلغة

تخطيط الحمالت -التفاوض   -بناء المهارات التسويقية في فن البيع   2817 

بناء برنامج تطويري في ضوء تقويم أداء مهارات القيادة اإلدارية 
 والتربوية

5663 

 8259 بناء وإدارة فريق خدمة العمالء 

 2655 بناء وتدعيم الوالءالمؤسسي لدى العاملين داخل المنظمة

وتنمية المجموعات في المكتبات في مطلع القرن الحادي  بناء 
 والعشرين

11973 

 11433 بورصات األوراق المالية

مقترحات  -السبل  -األهداف  -بورصات األوراق المالية : األهمية 
 النجاح

4141 

بورصات األوراق المالية العربية و الدولية و تأسيس سوق  
نظرية و تطبيقية اإلمارات لألوراق المالية : دراسات  

4140 



بورصة األ وراق المالية : موقعها من األ سواق ـــأحوالها  
 ومستقبلها 

10045 

بورصة األسواق المالية وأهمية الوساطة فيها : دراسة حالة  
 الجزائر 

7196 

 5974 بورصة األوراق المالية : أداء بورصة الجزائر 

  -وثائق اإلستثمار -سندات  -بورصة األوراق المالية : أسهم

 الخيارات
8922 

 3590 بورصة األوراق المالية : بين النظرية والتطبيق 

 9616 بورصة األوراق المالية في اإلقتصاد اإلسالمي

بورصة األوراق المالية في ميزان الشريعة اإلسالمية : دراسة  
 فقهية مقارنة 

4698 

تثمارية بورصة األوراق المالية كأداة لتقييم المشاريع اإلس  14070 

بورصة األوراق المالية من المنظور اإلسالمي التجربة الماليزية و 
 محاواة اإلستفادة منها في الجزائر 

16183 

 10739 بورصة األوراق المالية ودورها في تمويل المشاريع اإلستثمارية

بورصة الجزائر بين المعوقات اإلقتصادية و القانونية و إمكانية  
تطويرها : دراسة مقارنة بورصة الجزائر مع عينة من الدول  
 العربية

7769 

بورصة الجزائر في ظل التحول إلى إقتصاد السوق : دراسة حالة  
 صيدال 

7541 

 14571 بورصة القدم المنقولة في الجزائر

بورصة القيم المنقولة في الجزائر ودورها في إنعاش اإلقتصاد 
 الوطني

13213 

بورصة القيم المنقولة ودورها في اإلنعاش اإلقتصادي : دراسة  
 حالة بورصة الجزائر 

14574 

بيان أخطاء المشككين في حرمة بعض أنواع الربا المؤثرة في  
 عقود تنمية المال

11541 

 11116 بيع السلم كأداة تمويل في المصارف اإلسالمية

حالة بنك البركة  بيع المرابحة في البنوك اإلسالمية دراسة 
 الجزائري البليدة 

14378 

 15083 بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية

بين األقلمة و العولمة : آراء و اجتهادات وحوارات في عالم  
 مضطرب

15156 

 = بيئة وتكنولوجية إدارة المشروعات الصغيرة و المتوسطة

Average and small businesses management 
13654 

 13461 تأثر سياسات التأهيل اإلداري بفعل المراجعة 

تأثير أبعاد الثقافة التنظيمية علي محددات سلوك المواطنة التنظيمية 
في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة ميدانية علي عينة من مؤسسات  
 دباغة الجلود بالجزائر 

6852 

 15455 تأثير أبعاد جودة الخدمة الصحية على رضا المرضى 

تأثير أخالقيات سياسة الترويج علي والء المستهلكين : دراسة حالة 
 مؤسسات الهاتف النقال في الجزائر

12733 

تأثير أدوات السياسة النقدية علي معدل التضخم : دراسة حالة  
2014-1990الجزائر   

12343 



تأثير إستخدام القيمة العادلة على مؤشرات األداء المالي للمؤسسة  
تصاديةاإلق  

13529 

تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تحسين جودة  
ربية لوالية المدية للفترة الخدمة العمومية : دراسة حالة مديرية الت

2018-2017مابين   

12455 

تأثير استخدام محاسبة القيمة العادلة على المؤشرات المالية في  
المدية ميزانية  -مؤسسة نفطال المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة 

2018 

7406 

تأثير إستراتيجيات إدارة األزمات على أداء العاملين : دراسة حالة  
 مؤسسة صيدال بالمدية

13855 

تأثير إستراتيجية التحرير المالي علي ظاهرة غسيل األموال :  
2015-1990دراسة حالة الجزائر خالل الفترة   

12347 

المركزي على اداء السياسة النقدية : حالة  تأثير استقاللية البنك 
 الجزائر 

16071 

تأثير إعادة تقييم األصول المادية علي جودة المعلومات المحاسبية 
 : دراسة ميدانية 

13486 

تأثير اإلدارة اإللكترونية على أداء المرفق العام : دراسة حالة بلدية 
مصلحة الوثائق البيومترية -المدية  

10340 

اإلدارة اإللكترونية على األداء في المؤسسات العمومية في تأثير 
: دراسة حالة مديرية التكوين المهني و   19ظل جائحة كوفيد 

 التمكين بالمدية 
9814 

تأثير األزمات المالية علي نشاط األسواق المالية : دراسة حالة  
2008األزمة المالية العالمية   

7010 

األجنبي المباشر على اإلقتصاد الوطنيتأثير اإلستثمار   14248 

تأثير اإلستثمار في رأس المال البشري على النمو اإلقتصادي 
1980-2018  

9560 

تأثير اإلستثمار في رأس المال البشري على النمو اإلقتصادي 
- 1990باستخدام نماذج بانال لدول شمال إفريقيا خالل الفترة 

0162  

10617 

مبيعات المؤسسة اإلقتصادية  تأثير اإلعالن على  15054 

تاثير اإلعالن علي القرار الشرائي لدى المستهلك النهائي من 
 منظور المستهلك : والية البليدة 

16042 

تأثير اإلنتاج الزراعي على النمو اإلقتصادي : دراسة قياسية  
 ARDL باستخدام نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء الزمني الموزع

2012-1980مابين للفترة   

16037 

تأثير اإلنفتاح التجاري على النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل  
2016-1990الفترة   

12230 

تأثير اإلنفتاح التجاري على النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل  
2018-1990الفترة   

13765 

تأثير اإلنفتاح التجاري على النمو اإلقتصالدي في الجزائر : دراسة 
) باستخدام نموذج  2019-1990ية خالل الفترة (قياس ARDL 

8631 

تأثير األنماط القيادية في تحقيق اإلبداع اإلداري : دراسة تطبيقية 
 على عينة من عمال مؤسسة سونطراك بالجزائر العاصمة 

13029 

 13624 تأثير البطالة على الخوصصة في الجزائر 

تراتيجي في المؤسسةتاثير البيئة التسويقية عللى التخطيط االس  12748 



تأثير التحويل الرقمي على تحسين خدمات الصندوق الوطني 
 للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء

7087 

تأثير التخصص النوعي للمدقق الخارجي على كفاءة عملية التدقيق 
 : حالة الجزائر 

7700 

الشرائية للمستهلك تأثير التخفيضات السعرية للمالبس على النية 
 الجزائري 

12870 

تأثير الترويج على سلوك المستهلك : دراسة حالة مشروب 
 أورانجينا بمؤسسة سيدي الكبير 

15342 

تأثير الترويج على سلوك المستهلك ، سلوك النهائي : دراسة حالة  
 مجمع صيدال بالمدية

10019 

 14523 تأثير الترويج في سلوك المستهلك 

يق اإللكتروني على األداء التسويقي للمحالت التجارية تأثير التسو 
 لوالية المدية : دراسة حالة بعض المحالت التجارية بالمدية

6967 

تأثير التسويق اإللكتروني على جودة الخدمات السياحية : دراسة  
 حالة الوكاالت السياحية العاملة بوالية المدية

7020 

اإللكتروني على عناصر المزيج التسويقي للخدمة  تأثير التسويق 
السياحية : دراسة حالة بعض الوكاالت السياحية ببلدية البرواقية  
 والمدية

10256 

تأثير التسويق اإللكتروني علي األداء التسويقي للمؤسسة : دراسة 
 حالة وكالة بنك التنمية المحلية بالمدية

6387 

ا الوظيفي للعاملين : دراسة حالة  تأثير التسويق الداخلي علي الرض
البرواقية -لوالية المدية  

8540 

تأثير التسويق الفندقي على األداء التسويقي للمؤسسة الفندقية : 
البرواقية -دراسة حالة فندق موقورنو - 

6710 

-1970تاثير التضخم على البطالة في الجزائر : دراسة قياسية بين 

0052  
14789 

التعبيئة والتغليف على سلوك المستهلك تأثير   14592 

تأثير التكامل بين السياسة النقدية والياسة المالية على البطالة في  
2015-1990الجزائر : دراسة اقتصادية قياسية للفترة   

9751 

تأثير التهريب الضريبي على أداء النظام الجبائي : دراسة حالة  
 بمديرية الضرائب بوالية المدية

5866 

 13413 تأثير الثقافة التنظيمية على أداء الموارد البشرية في المؤسسة 

 10288 تأثير الثقافة التنظيمية على اإلبداع في المنظمة

تأثير الجو العام للمراكز التجارية على السلوك الشرائى للمستهلك : 
 دراسة مقارنة بين المراكز التجارية في الجزائر وفرنسا

9056 

الراشد على اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر :   تأثير الحكم
2015-1996دراسة قياسية للفترة   

12240 

تأثير الحوافز المالية علي أداء الموظفين : إتصاالت الجزائر وحدة 
 المدية 

16153 

تأثير الذكاء التنافسي في تحديد الخيار اإلستراتيجي على مستوى  
 وحدة األعمال

5372 

الرقابة اإلدارية على إتخاذ القرارات في المؤسسة : دراسة  تأثير 
فرع قصر البخاري -حالة مؤسسة مصلحة الضرائب  - 

14784 

- 2003تأثير الزكاة على دالة اإلستهالك الكلي : الجزائر كعينة 

0162  
13467 



تأثير السرية المصرفية علي مكافحة جريمة تبييض األموال : 
لخارجي وكالة المدية دراسة حالة بنك الجزائر ا  

10058 

تأثير السعر على سلوك المستهلك النهائي : دراسة حالة حالة  
 مجمع صيدال

9068 

تاثير الضربية على المؤسسة االقتصادية : دراسة حالة" مؤسسة 
 " نفطال دائرة التسويق بالمدية

12816 

تأثير الضريبة على القرارات المالية للمؤسسة : دراسة حالة  
 مؤسسة سونلغاز بالمدية

8121 

 7170 تأثير الضريبة على تحديد مصادر التمويل : صيدال المدية 

تأثير العالقات العامة على سلوك المستهلك : دراسة حالة مؤسسة 
 صيدال فرع المضادات الحيوية أنتيبيوتيكال بالمدية

13475 

 6025 تاثير العولمة المالية على قطاع التأمين 

لمة على أسواق المال العربية تاثير العو  7279 

 6827 تأثير العولمة على قطاع التأمين : دراسة حالة الجزائر 

تأثير الفجوة الغذائية على النمو اإلقتصادي في الجزائر : دراسة  
2020-1980قياسية إقتصادية للفترة   

8730 

تأثير الفجوة الغذائية على النمو اإلقتصادي في الجزائر، تونس  
2016-1980والمغرب خالل الفترة   

8729 

تأثير الفساد على مؤشرات األداء االقتصادي في الجزائر خالل  
: دراسة قياسية باستخدام نموذجي 1996/2020الفترة   

ARDL&VAR 

7945 

تأثير الفطنة المنظمية علي األداء المؤسسي : دراسة علي  
 المصاريف التجارية العاملة في األردن

13317 

ر القيادة اإلدارية على إتخاذ القرارات في المؤسسة : دراسة  تأثي
فرع المدية -حالة مؤسسة نفطال   - 

12264 

تأثير القيادة اإلدارية على أداء العاملين في المؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة مؤسسة نفطال المدية 

6792 

المؤسسة تأثير القيادة اإلدارية على أداء الموارد البشرية في 
 الخدماتية : دراسة حالة مديرية ديوان مؤسسات الشباب 

13623 

تأثير القيم الثقافية على السلوك الشرائي للسلع المعمرة : دراسة  
 حالة المستهلك الجزائري 

15517 

 6913 تاثير المراجعة الخارجية على قرارات مستخدمي القوائم المالية

على رضا العمالءتأثير المزيج التسويقي الخدمي   4914 

 14161 تأثير المزيج التسويقي على سلوك المستهلك النهائي 

تأثير المسؤولية اإلجتماعية علي الميزة التنافسية للمؤسسة 
 الصناعية : دراسة حالة بمؤسسة صيدال 

11283 

 10791 تأثير المعالجة المحاسبية للضرائب في المؤسسة اإلقتصادية 

مي على األداء الوظيفي إلدارة المواراد البشرية تأثير المناخ التنظي 
 : دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بالمدية

13528 

تأثير المنافسة في سوق النقال على سلوك المستهلك : دراسة حالة  
 موبليس 

15231 

تأثير الموارد البشرية والميزة التنافسية في البنوك الجزائرية : بنك 
والتنمية الريفية نموذجا الفالحة   

5978 



تأثير النشاط الترويجي في عملية اتخاذ قرار الشراء للمنتجات 
 المعمرة : دراسة حالة منتجات مؤسسة تويوتا الجزائر للسيارات

15516 

تأثير النظام المالي المحاسبي على مراقبة التسيير : دراسة حالة  
 بمؤسسة مطاحن قصر البخاري المدية

9289 

ر النظام المحاسبي المالي على فعالية الرقابة الجبائية : حالة  تأثي
 الجزائر 

12277 

تأثير أنظمة المعلومات المحاسبية في المؤسسة على وظيفة مراقبة 
 التسير : دراسة حالة مؤسسة البالستيك و المطاط 

6770 

تأثير بيئة األعمال على تنافسية المؤسسات الجزائرية : دراسة  
مؤسسة اتصاالت الجزائر فرع المديةحالة   

6122 

تأثير تحرير الخدمات المصرفية على التنمية اإلقتصادية : دراسة  
 تحليلية مع التطبيق على جمهورية مصر العربية 

14389 

 5825 تأثير تدريب وتحفيز الموارد البشرية على أداء المؤسسة 

 7236 تأثير تسويق الخدمات على رضا العمالء 

تأثير تطوير المنتج على رضا الزبون : دراسة حالة المديرية 
 العملية إلتصاالت الجزائر بالمدية

9490 

تأثير تقلبات أسعار الصرف على ميزان المدفوعات : دراسة حالة  
2019-1990الجزائر خالل الفترة   

6816 

تأثير تقلبات أسعار النفط علي ميزان المدفوعات الجزائري :  
2016-19990ة دراسة قياسي  

6900 

تأثير تكنولوجيا المعلومات في عملية اتخاذ القرارات اإلدارية :  
 دراسة حالة بلدية عين بوسيف والية المدية

13804 

تأثير تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على النمو اإلقتصادي في  
الجزائر : دراسة قياسية باستخدام نموذج اإلنحدار الذاتي لإلبطاء 
ARDL الزمني الموزع 2015-1985للفترة مابين   

9743 

 تاثير تنشيط المبيعات على مبيعات المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة
SAMAH 

15091 

تأثير جائحة كورونا على السلوك الشرائي للمستهلك عبر 
 الفايسبوك 

6491 

تأثير جودة الخدمات علي تحقيق رضا الزبون : دراسة حالة  
زائر وكالة موبيليس فرع المديةمؤسسة إتصاالت الج  

7737 

تأثير خدمات ما بعد البيع علي رضا مالكي السيارات السياحية :  
 عينة من اساتذة جامعة المدية

8232 

تأثير دراسة الجدوى اإلقتصادية علي فعالية اإلستثمار : دراسة  
 تطبيقية لمديرية التنمية الصناعية وترقية اإلستثمار لوالية المدية
CALPI 2014-2015 

10246 

 2898 تأثير رأس المال البشري على أداء المنظمة 

 7530 تأثير رجال البيع على سلوك المستهلك 

تأثير سعر الصرف على النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل  
2020-1980الفترة  

12741 

 6000 تاثير سعر الصرف في توازن ميزان المدفوعات

إستراتيجية التسويق تأثير سلوك المستهلك على   7704 

تأثير صدمات السياسة النقدية والمالية علي النشاط اإلقتصادي  
2015-1990الجزائري خالل الفترة   

8347 



تأثير ظاهرة التسرب الوظيفي لألطباء على األداء في المؤسسات 
الصحية العمومية : دراسة حالة مستشفى بن يوسف بن خدة  
 بالبرواقية

9225 

عدم إستقرار التشريع الضريبي على اإلستثمار في الجزائر : تأثير 
 ANDI - دراسة ميدانية الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار

8818 

تأثير عقود الشراكة على المؤسسات الوطنية : دراسة حالة شركة  
 سوناطراك 

11714 

تاثير عناصر المزيج التسويقي على االستراتيجية التسويقية 
اسة حالة المؤسسة الوطنية للبالستيك و المطاط فرع للمؤسسة : در  

SOEXPLAST 

8304 

تأثير قطاع المحروقات على النمو اإلقتصادي في الجزائر : دراسة 
2014-1980إقتصادية قياسية الفترة   

10825 

تأثير متغيرات السياسة النقدية على أداء السوق المالي : دراسة  
2016-1990حالة سوق األردن   

12745 

تأثير محددات الجماعات المرجعية على القرار الشرائي للمستهلك 
 : دراسة ميدانية شراء المالبس

12081 

تأثير مؤشرات الحوكمة الرشيدة على االستثمار األجنبي المباشر  
 (2020-1996) في الجزائر : دراسة قياسية للفترة

10798 

المؤسسة : دراسة حالة  تأثير نظام الحوافز علي أداء العاملين في 
 كلية العلوم اإلقتصادية 

10736 

تأثير نظام المعلومات اإلداري على عملية إتخاذ القرار : دراسة  
المدية-حالة مؤسسة الضمان اإلجتماعي  - 

14491 

تأثيرات دراسة الجدوى اإلقتصادية على القرار اإلستثماري 
 للمؤسسة

10546 

المدفوعات : دراسة قياسية  تأثيراإلنفتاح التجاري على ميزان 
2015-1980لحالة الجزائر خالل الفترة   

9665 

 4342 تاريخ اإلحصاء : األسس التاريخية و الفلسفية لإلحصاء 

 11753 تاريخ األزمات اإلقتصادية في العالم

 5379 تاريخ األفكار اإلقتصادية

 5512 تاريخ اإلقتصاد العربي القديم 

اإلقتصادي : المجلد األولتاريخ التحليل   11018 

 11017 تاريخ التحليل اإلقتصادي : المجلد الثاني

 2863 تاريخ الفكر اإلقتصادي

 8618 تاريخ الفكر اإلقتصادي

 12590 تاريخ الفكر اإلقتصادي

 = تاريخ الفكر اإلقتصادي من أفالطون إلى المعاصرين

Histoire de la pensée économique De platon aux 

contemporains 

10945 

تاريخ النظرية اإلقتصادية; صقر أحمد صقر : اإلسهامات  
 1980 - 1720الكالسيكية 

15435 

 4296 تأسس العلمية و العملية لمراجعة الحسابات

 15202 وكالة البرواقية  BNA تأمين مخاطر القروض : دراسة حالة

 13361 تأمين مخاطر القروض المصرفية للجهاز المصرفي الجزائري 



تأمين مخاطر المؤسسة : حالة تأمين المخاطر الصناعية لدى  
 بالمدية SAA الشركة الجزائرية للتأمين

9925 

ضمان سداد  -تأمينات التجارة الخارجية : تأمين إئتمان الصادرات
تأمينات رفض السلطات -الجمروكيةالضرائب   

10658 

 13553 تأهيل الكفاءات لرفع أداء المؤسسة

 13148 تأهيل الموارد البشرية قديما وحديثا 

 15137 تأهيل المؤسسات الجزائرية في ظل اإلنفتاح اإلقتصادي

 7542 تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في رفع القدرة التنافسية

قاعدة ذهبية لرجل   21ديدة في ظل العولمة : تبني األفكار الج
 األعمال الناجح 

15785 

تبني البنوك التجارية الجزائرية لمفهوم المسؤولية اإلجتماعية : 
 دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي فرع المدية 

12925 

تبني التفوق : كيف تجتذب الشركة نخبة الموظفين األكفاء و تحتفظ 
 بهم 

3055 

الدفع اإللكتروني في البنوك ودوره في تعزيز الشمول المالي تبني 
في الجزائر : دراسة إقتصادية تحليلية بالقطاع البنكي خالل الفترة  

2015-2020  

8364 

 7011 تبيض االموال و انعكاساته على االقتصاد : دراسة حالة الجزائر 

 6561 تبييض األموال 

 10488 تبييض األموال : جريمة بال حدود

 8869 تبييض األموال أبعاد و إنعكاسات 

 10650 تبييض األموال الناجمة عن اإلتجار بالمخدرات : دراسة مقارنة 

 6181 تبييض األموال من خالل قطاع التأمين 

 13928 تبييض األموال و أثره على اإلقتصاد : دراسة حالة الجزائر 

اإلقتصاد الجزائري تبييض األموال و إنعكساتها على   16144 

 14011 تبييض األموال و طرق محاربته 

 4035 تبييض األموال و عالقتها باإلستثمار

 14954 تبييض األموال وآثاره على اإلقتصاد 

تبييض األموال وآثاره علي اإلقتصاد الوطني : دراسة تطبيقية  
 حالة الجزائر 

8727 

اإلقتصاد تبييض األموال وأثره على   14230 

 6926 تبييض األموال وأثرها اإلقتصادية

تبييض األموال وسرية أعمال المصاريف : آليات مكافحة ومعالجة 
 غسل األموال 

5433 

تجارب عالمية مختارة في اإلصالح اإلداري : دراسة حاالت 
 خمس دول آسيوية

3135 

 4995 تجارب عربية في الخصخصة 

والممارسات تجارة التجزئة : المفهوم  12131 

 Electronic Commerce 3364 : تجارة إلكترونية

تجارة المخدرات كمصدر من مصادر عمليات غسيل األموال :  
 اآلثار اإلقتصادية

14722 

 9893 تجدد القيادة والتنمية في الوطن العربي 

 3072 تجديد الفكر الديني في اإلسالم



مقومات النجاح  -الدعائم  -النظام تجربة اإلدارة في اليابان :   2800 

تجربة ماليزيا في إقامة سوق رأس المال اإلسالمي : األدوات 
المؤشرات والرقابة  -المعامالت  -المشتقات  -المالية المتداولة 

 الشرعية 
15526 

 9532 تحت قبة البرلمان : كلمات ومواقف: الجزء األول 

ومواقف: الجزء الثاني تحت قبة البرلمان : كلمات   9533 

تحدي مدققي الحسابات لممرسات المحاسبة اإلبداعية : دراسة  
 ميدانية إستقصائية لعينة من مدققي الحسابات

12069 

 9385 تحديات اإلدارة في القرن الواحد والعشرون

تحديات اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر : المحفزات و 
 المعوقات

14883 

اإلفصاح المحاسبي اإللكتلروني في الجزائر : دراسة حالة  تحديات
 شركة توزيع الكهرباء والغاز في المدية 

6286 

 14536 تحديات اإلقتصاد األورو جزائري في ضل إستراتيجية الشراكة 

تحديات األمن الغذائي في الوطن العربي خالل القرن الحادي  
 والعشرين

5168 

اإلسالمية لألزمات الماليةتحديات البنوك   3024 

تحديات البنوك التجارية الجزائرية في تبني نوافذ الصيرفة  
 اإلسالمية : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة المدية 

9762 

 5471 تحديات التجارة العالمية : تجارب عربية

 5630 تحديات التكامل اإلقتصادي العربي في عصر العولمة 

لتمويل اإليجاري في الجزائر : دراسة حالة بنك الفالحة  تحديات ا
2015-2011والتنمية الريفية وكالة البرواقية   

8449 

تحديات الجهاز المصرفي في ظل العولمة : دراسة حالة البنك  
 الجزائر وكالة المدية

14823 

تحديات السياسة المالية في ظل االزمة المالية االمريكية : دراسة  
الجزائر حالة   

7198 

تحديات السياسة المالية في ظل انهيار أسعار النفط : دراسة حالة  
2016-2014الجزائر   

7345 

 13443 تحديات السياسة النقدية في ظل األزمة المالية األمريكية 

تحديات العولمة واإلدارةاإلستراتيجية : مهارات التفكير  
 اإلستراتيجي 

14875 

اإلستراتيجي : رؤية مدير القرن تحديات العولمة والتخطيط 
 الحادي والعشرون 

14846 

 8576 تحديات القيادة لإلدارة الفعالة 

تحديات فعالية إصالح النظام الضريبي في الجزائر : دراسة حالة 
2020-2016مديرية الضرائب لوالية المدية   

14705 

 7001 تحديث الجهاز المصرفي الجزائري حسب المعاير الدولية

تحديث الجهاز المصرفي الجزائري لمواكبة تحديات الصيرفة 
وكالة BADR الشاملة : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية
 تابالط 

7309 

 8125 تحديث الخدمة المصرفية في الجهاز المصرفي الجزائري 

 15212 تحديث في اإلدراة العامة والمحلية

الجزائريتحديث و تحديات واقع الجهاز المصرفي   7253 



 6451 تحديث وسائل الدفع المصرفية في الجزائر 

تحديث وسائل الدفع في البنوك الجزائرية : دراسة حالة بنك 
 الفالحة والتنمية الريفية

9984 

تحديد احتياجات المالية للمؤسسة : دراسة حالة مطاحن قصر  
 البخاري 

7305 

اإلدخار : دراسة قياسية لحالة تحديد أسعار الفائدة وأثره علي حجم 
2013-1990الجزائر   

6948 

 = تحديد اإلحتياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج التدريبية

specifyig training to ensure the effectiveness of the 

training programs 

3710 

 10015 تحديد السعر في المؤسسة 

علال الربح تحديد السعر في المؤسسة و اثره   7653 

تحديد القطاعات القائدة في اإلقتصاد الجزائري باستخدام منهجية 
2020الروابط األمامية لسنة   

11223 

تحديد القطاعات القائدة في اإلقتصاد الجزائري باستخدام منهجية 
2020الروابط الخلفية لسنة   

7617 

البنكي باستعمال  تحديد المستوى األمثل لخدمة العميل في الوسط 
 نظرية الطوابير 

8295 

تحديد منابع المشكالت اإلقتصادية للمجتمع المسلم وسبل حلها من 
 خالل التعليم

12918 

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة  
 األبرار : الجزء األول 

3272 

  تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة

 األبرار : الجزء الثاني 
3273 

 15913 تحرير التجارة الخارجية و إنعكاساتها على اإلقتصاد الجزائري 

 تحرير التجارة الدولية : وفقا إلتفاقية الجات في مجال الخدمات
GATS 

12670 

 7414 تحرير التجارة في الخدمات وإنعكاساتها على الدول النامية 

المصرفية في إطار المنظمة العالمية للتجارةتحرير الخدمات   6813 

 9754 تحرير الخدمات و المنظمة العالمية للتجارة

 14118 تحرير حركة رؤوس االموال و اثارها على ميزان المدفوعات

 11146 تحريم الربا و أثره في الحد من مشكلة البطالة 

 7568 تحريم الربا وأثره في الحدد من مشكلة التضخم 

 6234 تحسين أداء العاملين في ظل إدارة الجودة الشاملة 

 14829 تحسين آداء المنظمة في ظل التخطيط اإلستراتيجي 

تحسين عالقات العمل في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة  
 ميدانية بفرع أنتيبيوتيكال بالمدية 

15199 

المعلومات تحسين فاعلية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا   5185 

تحسين مناخ اإلستثمار كآلية لترقية اإلستثمار المحلي في الجزائر  
2010-2017  

10973 

تحصيل االيرادات و صرف النفقات العامة : دراسة حالة ميزانية 
 والية المدية

6974 

 15203 تحصيل الضريبة المباشرة في النظام الضريبي الجزائري

الرقابة على الميزانية العامة للدولة تحضير، تنفيذ و   14713 



تحفيز جهود اإلبتكار داخل البنك التجاري و أثره على تطوير 
 الخدمة المصرفية 

13686 

تحقيق إدارة الجودة الشاملة في ظل تحديات السوق وتطور مفهوم 
 أساليب تسيير المؤسسة

2946 

 Achieving Job Satisfaction 13893 = تحقيق الرضاء الوظيفي

 7711 تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في ظل إدارة الجودة الشاملة 

تحقيق جودة اإلفصاح المحاسبي في ظل معاييرالمحاسبة الدولية 
 والنظام المحاسبي المالي : دراسة تطبيقية 

13884 

 8113 تحقيق رضا العمالء من خالل الجودة

الميزة التنافسية تحقيق قيمة الزبون كآلية لتدعيم   8653 

تحليل التكاليف و حساب سعر التكلفة المتغيرة : دراسة حالة  
 مؤسسة النسيج

14738 

تحليل أثر إستقاللية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية : حالة 
 بنك الجزائر

7247 

تحليل أثر اإلستهالك علي مستوي الهيكلة المالية في المؤسسات 
اسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر للهاتف النقال  اإلقتصادية : در

 موبيليس 

8384 

تحليل أثر الذكاء اإلصطناعي على جودة القرار اإلداري : دراسة  
 حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر فرع المدية

14667 

 5733 تحليل أسس اإلدارة العامة : منظور معاصر

مواجهتها : دراسة حالة األزمة تحليل األزمات المالية العامة وسبل 
2008المالية العالمية  

11408 

جدول  -نقطة التعادل  - تحليل اإلستغالل : عتبة المردودية
جدول اإلستغالل التفاضلي  -اإلستغالل الوظيفي  

2834 

 6925 تحليل اإلستغالل و التحليل المالي : تمارين ومسائل محلولة فى 

اإلقليمي والحضريتحليل اإلقتصاد   14941 

 14942 تحليل اإلقتصاد التكنولوجي

 3440 تحليل اإلقتصاد الجزئي 

 SPSS 14465 تحليل البرنامج اإلحصائي

 SPSS 2861 تحليل البيانات تأستخدام برنامج

تحليل التدفقات النقدية لتقييم األداء النقدي للمؤسسة اإلقتصادية :  
الصيانة بوفال المدية دراسة حالة وحدة   

7951 

إئتماني  -مالي  -تحليل التقارير المالية : محاسبي   9582 

 16143 تحليل التكاليف و إتخاذ القرار في المؤسسة

 3346 تحليل الصدمات اإلقتصادية لإلقتصاديات النامية

تحليل العالقة بين اإلبتكار المالي والنمو اإلقتصادي خالل الفترة 
دراسة مقارنة بين دول الشرق األوسط وشمال  :  2000-2017

-PANEL إفريقيا ودول أروبا وأسيا الوسطى باستخدام نموذج

ARDL 

7712 

تحليل العالقة بين اإلستثمار األجنبي المباشر و الصادرات و النمو 
: دراسة قياسية  2019-1990اإلقتصادي في الجزائر خالل الفترة 

الذاتي بالتأخيرات الموزعةباستخدام نموذج اإلنحدار   ARDL 

13617 

تحليل العالقة بين التنافسية والكفاءة المصرفية : دراسة في عينة 
 من األسواق المصرفية العربية 

5662 



تحليل العالقة بين الذاء العاطفي وأنماط القيادة وتأثيرها في زيادة  
 فاعلية القيادة اإلدارية : دراسة تطبيقية

5311 

قة بين تقلبات الصرف والصادرات في دول شمال  تحليل العال
) باستخدام 2019-1990إفريقيا : دراسة قياسية خالل الفترة (

 (ANEL -ARDL) نموذج

8851 

تحليل العوامل المؤثرة في اختيار موقع مشروع صناعي : حالة 
 المؤسسة العموميةللمواد الحمراء الوسط بالمدية

13104 

 3842 تحليل القوائم المالية 

 Financial = تحليل القوائم المالية : مدخل نظري وتطبيقي

Statment Analysis 
9209 

تحليل القوائم المالية اإلستثمار ومنح اإلئتمان نظرة حالية 
 ومستقبلية

8685 

 8423 تحليل القوائم المالية في ظل المعايير المحاسبية 

اإلستثمار تحليل القوائم المالية ألغراض    3779 

- التغير التقني-تحليل المتغيرات اإلقتصادية : اإلنتاجية والكفاءة 

لعمل ورأس المال ا  
14487 

تحليل المخاطر البيئية وتغطيتها : دراسة حالة القرضا لشعبي 
 الجزائري 

9678 

تحليل المالءة المالية لشركات التأمين التكافلي : دراسة حالة شركة 
 التأمين السالمة

13435 

تحليل المالءة المالية وتقييم المردودية في شركات التأمين : دراسة 
2014-2013للفترة الممتدة  gam-caat مقارنة لشركتي التألمين  

8835 

 3527 تحليل المنظمات 

تحليل الميزانية المالية للمؤسسات اإلقتصادية : شعبة التسيير و  
للحل اإلقتصاد مسائل محلولة و أخرى مقترحة   

5953 

 13761 تحليل النظريات اإلقتصادية

 12572 تحليل النظم اإلقتصادية العالمية 

تحليل الهيكل المالي : دراسة حالة لمؤسسة سونلغاز بالمدية خالل 
2021-2020الفترة   

15887 

 10811 تحليل الوضعية المالية للمؤسسات اإلقتصادية

الموارد البشريةتحليل الوظائف و تصميمها في   5255 

تحليل الوظيفة المالية للمؤسسة : دراسة حالة مؤسسة اآلجور و 
 القرميد بالمدية

8445 

 7037 تحليل حركة أسعار األسهم في بورصة األوراق المالية 

 5838 تحليل خط اليد في اللغة اإلنكليزية

التضخم  تحليل درجة استقاللية بنك الجزائر ودورها في استهداف 
 (2020-2010) خالل الفترة

10029 

 7318 تحليل سياسة اإلقراض 

تحليل قائمة التدفقات النقدية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية 
2020-2019لسنتي   

9450 

تحليل كفاءة األسواق المالية العربية : دراسة قياسية لعدد من  
-2007الفترة الكويت تونس وفلسطين خالل  -البورصات العربية 

0142  

6386 



تحليل كفاءة األسواق المالية العربية : دراسة قياسية لعدد من  
-2007البورصات العربية الكويت تونس وفلسطين خالل الفترة 

0142  

6384 

 12650 تحليل مخاطر اإلستثمار : في البورصة واألوراق المالية 

راراتتحليل مخاطر البنوك التجارية وتأثيرها على اتخاذ الق  10582 

 10429 تحليل مخاطر القروض البنكية : البنك الوطني الجزائري 

تحليل مخاطر القروض المصرفية في البنوك التجارية : دراسة  
 BEAحالة البنك الخارجي الجزائري الوكالة الجهوية بالمدية

7111 

تحليل مخاطر القروض باستعمال أدوات التحليل اإلحصائي :  
لفالحة و التنمية الريفيةدراسة حالة بنك ا  

8857 

تحليل مدى درجة إستقاللية بنك الجزائر في إستهداف التضخم  
2018-2000خالل الفترة   

7763 

تحليل مالءة ومردودية شركات التأمين : دراسة حالة الشركة  
 CAAT الجزائرية للتأمينات

14770 

اإللكترونيةتحليل و إدارة و حوكمة المخاطر المصرفية   8527 

 4053 تحليل و تحديد اإلحتياجات التدريبية

تحليل و تشخيص أسباب العجز المالي في المؤسسات العمومية :  
فرع  SNVI دراسة حالة بالمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية
 DVI السيارات الصناعية

11314 

 14794 تحليل و تصميم المنظمات 

منهج مهيكلتحليل و تصميم النظم :   13906 

 15967 تحليل و تصميم نظم المعلومات 

 3608 تحليل و تقييم األوراق المالية

 10390 تحليل و تقييم دورالبنوك في مكافحة عمليات غسيل األموال

 11384 تحليل وتصميم الخوارزميات 

 4350 تحليل وتصميم النظم 

 4504 تحليل وتصميم نظم المعلومات 

وتصميم نظم المعلومات الرقميةتحليل   3048 

 14447 تحليل وتصميم نظم المعلومات المحاسبية 

 3589 تحليل وتقييم األسهم والسندات 

 3618 تحليل وتقييم األسهم والسندات 

 8248 تحليل وتقييم المشاريع 

 7075 تحليل ودراسة الجدوى اإلقتصادية للمشروعات 

علي النمو اإلقتصادي : دراسة   تحليل وقياس أثر السياسات النقدية
2014-19990حالة الجزائر   

15092 

 14901 تحليل وقياس وتقييم اآلداء البشري

 تحليل ونمذجة البيانات باستخدام الحاسوب : تطبيق شامل للحزمة
spss 

6065 

 4796 تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

األوراق المالية للعمل وفق أحكام الشريعة تحويل بورصة 
 اإلسالمية : دراسة تطبيقية 

8953 

 3233 تخطيط و مراقبة اإلنتاج 



 Prifit = تخطيط األرباح باستخدام نماذج محاكاة المنشأة

planing by corporate simulation models 
13994 

  -معايير  -تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية : أسس 

 تقنيات 
3770 

تخطيط القوى العاملة : دليلك العلمي والعملي إلى تخطيط  
 Workforce planning = اإلحتياجات من الموارد البشرية

14196 

 5127 تخطيط المشروعات ودراسة الجدوى اإلقتصادية 

 10422 تخطيط المناهج المعاصرة 

فرع صيدال  -تخطيط الموارد البشريةفي المؤسسة : دراسة حالة 
 بالمدية

9331 

 13021 تخطيط و مراقبة اإلنتاج و العمليات : مدخل التحليل الكمي

 5626 تخطيط وإدارة وإقتصاديات الموانئ البحرية

 4147 تخطيط وتنمية الموارد البشرية واإلقتصادية

 8569 تخطيط ورقابة التخزين 

 Production Planing &Control 12123 : تخطيط ومراقبة اإلنتاج

 4637 تخطيط ومراقبة العمليات اإلنتاجية

تخفيضات العملة الوطنية بين إشكالية توازن ميزان المدفوعات  
 ومعوقات العودة 

7509 

 13261 تخيل إدارة المشاريع : نموذج للنجاح العلمي و الفني

 8204 تدريب وتنمية الموارد البشرية 

 6222 تدريبات عملية إلدارة المشاريع : بإستخدام الحاسوب

 12922 تدعيات العولمة المالية على كفاءة األسولق المالية

 8185 تدقيق البنوك واألدوات المالية المشتقة

 4541 تدقيق الحسابات 

 11941 تدقيق الحسابات 

 13705 تدقيق الحسابات 

 5781 (1) تدقيق الحسابات

الحسابات اإلجراءات العمليةتدقيق   12891 

 5366 تدقيق الحسابات المعاصر : الناحية النظرية

 3878 تدقيق الحسابات في المشروعات التجاريةو الصناعية 

 13670 تدقيق الحسابات في ظل البيئة اإللكترونية وإقتصاد المعرفة

تدقيق الحسابات ودوره في تحقيق فعالية الرقابة الجبائية في 
مؤسسات : دراسة حالة مقاطعة التسويق لنفطال بالمدية ال  

6693 

تدقيق المخزونات ومراقبة تسييرها : دراسة حالة مؤسسة صيدال  
المدية -  - 

6893 

 2714 تدقيق ومراجعة الحسابات 

تذبذبات أسعار البترول وتأثيرها علي ميزان المدفوعات : دراسة  
2014-1990حالة الجزائر خالل   

7936 

ترشيد اإلستهالك من منظور اإلقتصاد اإلسالمي و دوره في عالج 
 األزمة اإلقتصادية العالمية الراهنة

12504 

 7043 ترشيد اإلنفاق العام في اإلسالم و دوره تقليل العجز الموازني

 2859 ترشيد اإلنفاق العام وعجز ميزانية الدولة 



اسة حالة  ترشيد التكاليف ودوره علي مردودية المؤسسة : در
بالبرواقية- وحدة الصمامات-مؤسسة بوفال  

13314 

 14547 ترشيد النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء و التحصيل 

 7246 ترشيد النفقات العامة 

ترشيد النفقات العامة و دوره في عالج عجز الموازنة العامة :  
 دراسة حالة الجزائر 

9150 

2014-2002حالة المدية الفترة ترقية اإلستثمار وتطويره :   15874 

ترقية القطاع السياحي كمورد بديل للثروة النفطية من أجل تحقيق  
 تنمية مستدامة : دراسة حالة الجزائر

7493 

 7571 ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل تحديات العولمة

 8660 ترقية و تشجيع اإلستثمار األجنبي من أجل التنمية

 6640 تسجيل و تقييم الموجودات الثابتة وفق النظام المحاسبي الجديد 

 7342 تسعينيات اإلقتصاد الجزائري : حدود السياسات الظرفية 

 Business marketing = تسويق األعمال : التسويق الصناعي

: Industrail marketing 
4636 

ة جازي تسويق األنشطة الخدمية (خدمة الدفع المسيق) : حالة شرك  

Djezzy 
14531 

 12414 تسويق البترول

 3447 تسويق الخدمات 

 4377 تسويق الخدمات 

 4465 تسويق الخدمات 

 11513 تسويق الخدمات 

تطبيقي   -وظيفي  -تسويق الخدمات : مدخل استراتيجي   4827 

تسويق الخدمات البنكية وأثرها علي رضا الزبون : دراسة حالة  
والتنمية الريفية وكالة المدية بنك الفالحة   

7487 

 11737 تسويق الخدمات السياحية 

 3230 تسويق الخدمات الصحية

 3436 تسويق الخدمات المالية 

 Financial services marketing 3437 = تسويق الخدمات المالية

 Financial services marketing 3848 = تسويق الخدمات المالية

 4566 تسويق الخدمات المصرفية

 9798 تسويق الخدمات المصرفية

 تسويق الخدمات المصرفية (حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية
(D.B.A.D.R ) 

13637 

 تسويق الخدمات المصرفية : دراسة حالة بنك التنمية المحلية
(BDL) 

9292 

الخدمات المصرفية اإلسالميةتسويق   = Marketing services 

of islamic banking 
15496 

 6986 تسويق الخدمات المصرفيةفي ظل إقتصاد السوق

 5304 تسويق الخدمات المعلوماتية في المكتبات 

 10633 تسويق الخدمات في مؤسسات التأمين

 11867 تسويق الخدمات و الخدمات العمومية 

ت و المنتجات تسويق الخدما  7897 



 5323 تسويق الخدمات وتطبيقاته 

 11862 تسويق السياسة والخدمات 

 3144 تسويق الشهرة التجارية (الفرانشيز) ودور التحكيم في منازعاتها 

تسويق الصناعة التقليدية ودورها في الترويج للسياحة الداخلية :  
 دراسة حالة والية المدية 

15133 

الضيافةتسويق   7282 

 2649 تسويق العالمات : فعالية بناء العالمات الرابحة

 Informatiion Marketing 12620 = تسويق المعلومات

 12622 تسويق المعلومات وخدمات المعلومات 

 13966 تسويق المعلومات وخدماتها في المكتبات ومراكز المعلومات 

 7055 تسويق المنتجات الصناعية

المنتجات المصرفيةتسويق   5639 

 15760 تسويق خدمات التأمين : واقع السوق الحالي وتحديات المستقبل 

 14096 تسويق خدمات التأمين في الجزائر : واقعة و آفاق 

تسويق خدمات التأمين في الشركات التأمينية : دراسة حالة الشركة 
 SAA الوطنية للتأمين

10243 

اإلستشفائية و الطبيةتسويق خدمات الرعاية   = Marketing of 

hospital and medical care services 
15551 

 14488 تسويق خدمة اإلتصال الهاتفي الثابت لشركة إتصاالت الجزائر

تسويق خدمة التأمين /دراسة حالة الشركة الجزائرية للتامين 
 الشامل فرع المدية 

8659 

 4936 تسويق خدمة الهاتف النقال في الجزائر

 3374 تسيب العاملين محاولة لتأطير و دراسة وطرح ظاهرة سلوكية

تسيير أزمة المديونية الخارجية في الدول النامية : دراسة حالة  
 الجزائر 

9609 

تسيير األجور في مؤسسات التوظيف العمومي و المؤسسات  
 اإلقتصادية

6664 

اإلستغالل في المؤسسة تسيير اإلحتياجات المالية لدورة 
اإلقتصادية : دراسة حالة المؤسسة الوطنية للبالستيك والمطاط  
 وحدة المدية

7518 

 2958 تسيير اإلستثمار

 تسيير اإلنتاج وإدارة العمليات اإلنتاجية والتخزين : مقاربة نظامية 
= Gestion de Production et Administrations 

15991 

 POVAL تسيير الخزينة في المؤسسة : دراسة تطبيقية لمؤسسة

 بالبرواقية
3046 

 7789 تسيير الخزينة في المؤسسة اإلقتصادية 

تسيير الخزينة و أثره على التوازن المالي في المؤسسة اإلقتصادية 
ة: دراسة حالة مؤسسة نفطال للفتر  (2011- 2013) 

6361 

 15787 تسيير الخطر العملياتي في النشاط البنكي 

تسيير العمليات المصرفية (حالة بنك التنمية المحلية وكالة 
 البرواقية)

16086 

 15210 تسيير القروض البنكية

 7248 تسيير القروض المصرفية



القرض  تسيير المخاطر البنكية : دراسة حالة تطبيقية بوكالة 
 الشعبي الجزائري بالمدية 

8974 

تسيير المخاطر البنكية و إستراتيجيات عالجها : دراسة حالة البنك 
وكالة البرواقية-الوطني الجزائري   - 

11388 

 4783 تسيير المخزوفات في المؤسسة اإلنتاجية

تسيير المخزون : دراسة حالة شركة صيدال فرع انتيبيوتيكال  
 المدية 

6962 

 13789 تسيير المخزون مقاربات مختلفة

 10560 تسيير المخزون وفق النظام المالي و المحاسبي الجديد 

 15915 تسيير المخزون وفق النظام المحاسبي الجديد

تسيير المخزونات : دراسة حالة المؤسسة الوطنية للبالستيك  
 ENPCفرع  Soexplastبالمدية 

7140 

اإلقتصادية تسيير المخزونات في المؤسسات   10960 

 10229 تسيير المخزونات في المؤسسة االقتصادية

 11565 تسيير المخزونات وفق النظام المحاسبي

تسيير المخزونات وفق النظام المحاسبي الجديد و المعيار 
02المحاسبي الدولي رقم  

5827 

 5692 تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية

الموارد البشريةتسيير   15197 

 12206 تسيير الموارد البشرية : دراسة حاالت 

 8780 تسيير الموارد البشرية في اإلدارة المحلية الجزائرية 

 10276 تسيير الموارد البشرية من خالل المهارات

تسيير الموارد البشرية و آثارها في تفعيل أداء إدارة المرافق  
بلدية أوالد إبراهيمالعمومية : دراسة حالة   

3547 

 5860 تسيير الموارد البشرية ودوره في تحسين أداء المؤسسة

تسيير الموارد المالية في المؤسسة : دراسة حالة الديون الجهوي 
 لتربية الدواجن 

16030 

تسيير المؤسسات بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية مع  
 نماذج إمتحانات مقترحة وحلولها 

12323 

 7421 تسيير المؤسسة من ناحية المحاسبة العامة وأثرها على المردودية 

 15556 تسيير الميزانية المالية في المؤسسات العمومية

 15124 تسيير النفقا العامة و الرقابة عليها

 12171 تسيير الوقت واثره في إنجاح استراجية المؤسسة 

سونلغاز تسيير تكاليف الجودة بالمؤسسة : مؤسسة   6785 

تسيير جودة الخدمات : دراسة حالة مديرية توزيع الكهرباء و  
 الغاز بوالية الجلفة 

13470 

 16040 تسيير خزينة المؤسسة باستخدام األساليب الرياضية

تسيير كفاءات الموارد البشرية و ادائها في اإلدارة العمومية : 
 دراسة حالة مديرية التربية بالمدية

14801 

 16139 تسيير مخاطر األصول والخصوم

 6659 تسيير مخاطر الصرف في المؤسسة اإلقتصادية 

تسيير مخاطر القروض في البنك االتجاري وآثاره على التنمية 
 اإلقتصادية .دراسة حالة تطبيقية لبنك الفالحة والتنمية الريفية 

10675 



دراسة حالة  تسيير مخاطر صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية : 
 بنك البركة الجزائري وكالة البليدة

9983 

 11121 تسيير ميزانيات المؤسسة في ظل إقتصاد السوق : دراسة حاالت 

تسيير و إدارة الكوارث و المخاطر الكبرى في الجزائر : دراسة  
 حالة كوفيد في والية المدية 

15257 

 14259 تسيير و تثمين الموارد البشرية في المؤسسة

يير وتدبير الموارد البشريةتس  7214 

 9604 تسيير وتنظيم القوى البيعية في المؤسسة

 14411 تسيير وظيفة التموين و التخزين في المؤسسة 

 7635 تشجيع اإلستثمار األجنبي في الجزائر

 3966 تشجيع اإلستثمار وأثره على التنمية اإلقتصادية 

الجزائر : دراسة حالة منتوج  تشخيص واقع التسويق الفالحي في 
 التمور

12869 

 4047 تصميم البرامج التدريبية

 = تصميم المنظمات : مدخل في التحليل التنظيمي

Organization design and analysis 
14186 

 8484 تصميم المنظمة : الهيكل التنظيمي وإجرءات العمل

الوجداني للعامل لتحسين  تصميم حقيبة تدريبية لتفعيل دور الذكاء 
أدائه في المنظمة : دراسة تطبيقية في مركز صناع التحدي  
 للتدريب واإلستشارات والكوتشينغ بالمدية

6628 

 Front وبرنامجHTML تصميم صفحات الويب باستخدام لغة

Page 
3187 

تصميم نظام االنذار المبكر لالزمة المالية باالسترشاد بازمات  
 مالية سابقة

9618 

تصميم نظام تقييم مشاريع البناء وفقا لمنظور المحاسبة التحليلية : 
المديةدراسة حالة الوكالة الوالئية للتسيير والتنظيم العقاري لوالية   

15835 

 5076 تصميم نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبية

 10437 تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية للمكتبات و تكنولوجيا التعلم

 5669 تصميم و تحليل التجارب في البحث العلمي

 5055 تصميم و تشغيل نظم المعلومات المحاسبية

تصميم وتشغيل نظم المعلومات : مع التطبيق باستخدام برنامج 
 قواعد البيانات 

5052 

 5717 تصميم وتطبيق نظم قواعد البيانات العالقية

ء مؤسسات التعليم العالي : تطبيق إدارة الجودة الشاملة لتحسين آدا
 حالة المركز الجامعي بالمدية

14562 

المعوقات -المزايا-تطبيق اإلدارة اإللكترونية : المفهوم  7756 

تطبيق الحوكمة الرشيدة كمدخل للتنمية اإلقتصادية : دراسة حالة  
 الجزائر 

10801 

تطبيق المراجعة التسويقية في مؤسسة إنتاجية : دراسة حالة  
 مؤسسة جتوب 

16017 

تطبيق المعايير الدولية المحاسبية المالية و أثرها على المؤسسة  
 ااإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة نفطال بالشراقة 

8949 

تطبيق النظام الجبائي في مؤسسة صناعية تجارية : دراسة فرع  
 ""أنتبيوتيكال

6622 



ادة التأمينتطبيق النظام المحاسبي المالي في قطاع التأمين و إع  15502 

تطبيق آليات الحوكمة في المؤسسات العمومية اإلقتصادية 
 المحتكرة : دراسة حالة مؤسسة نفطال

13537 

تطبيق أنظمة الدفع الحديثة في البنوك اإلسالمية : " دراسة حالة  
 " بنك البركة الجزائري : وكالة القبة

6574 

التجارية : دراسة حالة بنك تطبيق أنظمة الدفع الحديثة في البنوك 
 الخليج الجزائر وكالة المدية 

9384 

تطبيق برنامج الكورت لتعليم مهارات التفكير و دوره في تحسين 
يدانية في المديرية العملياتية لمؤسسة األداء المنظمي : دراسة م

 إتصاالت الجزائر فرع المدية 
11006 

اسة حالة بنك تطبيق صيغة المضاربة لتمويل مشروع تجاري : در
 البركة الجزائري وكالة البليدة 

12837 

تطبيق عمليات إدارة المعرفة و دورها في تطوير اإلبداع الفني  
دراسة حالة كلية العلوم اإلقتصلدية و العلوم لدى األستاذ الجامعي : 

 التجارية و علوم التسيير 
6389 

 8494 تطبيق نظرية المباريات عند تحديد اإلستراتيجيات 

طبيقات إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعيت  5550 

تطبيقات إدارة الموارد البشرية على عمليات إدارة المعرفة :  
 دراسة حالة مديرية اتصاالن الجزائر بالمدية

14579 

تطبيقات اإلدارة اإللكترونية في النظام الضريبي : دراسة حالة  
الجزائربعض الدول مع اإلشارة لحالة   

6800 

 5260 تطبيقات اإلدارة في منظمات األعمال

 4839 تطبيقات اإلنترنيت في التسويق 

 Computer = تطبيقات الحاسوب : في اإلدارة والتسويق

Applications in Management & Marketing 
4687 

 11917 تطبيقات الحاسوب في اإلدارة

 Computer Application in : تطبيقات الحاسوب في التسويق

Marketing 
12284 

 9349 تطبيقات الحاسوب في السياحة

تطبيقات الحاسوب في المحاسبة : أنظمة آلفا المحاسبية: نظام 
نظام النقد والصندوق-نظام متابعة العمالء-المحاسبة العامة ... 

6544 

تطبيقات الحاسوب في المهن التجارية : أعمال السكرتارية و إدارة 
 المكاتب و المحاسبة و اإلحصاء 

8749 

 11615 تطبيقات الرياضة المالية في العلوم المالية واإلدارية 

تمارين -تطبيقات الرياضيات في فرع اإلقتصاد : تذكير بالدروس  7995 

تطبيقات ألفا في اإلدارة : لتخصصات اإلدارة ، التسويق إدارة  
 المستودعات

3924 

المحاسبة المالية للمبتدئينتطبيقات   7881 

 3815 تطبيقات المحاسبة على الحاسوب

 EXCEL 3813 تطبيقات المحاسبة على الحاسوب باستخدام

 Operations = تطبيقات بحوث العمليات في إدارة األعمال

Research Applications in Business Adminiatration 
3621 

اإلسالميةتطبيقات تحول العقود في المصارف   8751 

 4829 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في األعمال : مدخل تسويقي



تطبيقات صيغة المراجعة بالبنوك اإلسالمية : دراسة حالة بنك 
الى غاية   2010البركة الجزائري وكالة البليدة الفترة الممتدة من 

2019 

7383 

 4851 تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة 

 5437 تطبيقات في إدارة الخدمات الصحية : بحوث محكمة منتقاة 

 5053 تطبيقات في استخدام الحاسب في المحاسبة

 تطبيقات في األساليب الكمية : حل تمارين اإلنحدار المتعدد بحزمة
SPSS 

3401 

 12156 تطبيقات كمبيوترية لتنمية الموارد البشرية 

 5082 تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب

 3823 تطبيقات محاسبية على الحاسوب

 5714 تطبيقات محاسبية وإحصائية باستخدام برنامج إكسل

تطبيقات محاسبية ومالية باستخدام الحاسوب : برنامج 
 مايكروسوفت إكسل 

3880 

 14364 تطبيقات و حلول إمتحانات في أصول محاسبة التكاليف

 13999 تطلعات حديثة في المراجعة 

الموقع   -اإلستراتيجية -تطور إدارة الموارد البشرية : المفهوم
 Development of human resource = التنظيمي

management: Coneepts- strategic- organisation 

position 

4755 

 10396 تطور أساليب التسيير في المؤسسة

الجزائر تطور أساليب تسيير المؤسسة اإلقتصادية العمومية في   6871 

تطور أسعار صرف الدينار الجزائري في ظل تحوالت أسعار  
2017-1990البترول : دراسة قياسية للفترة   

11280 

تطور االجور في الوظيف العمومي بالجزائر : دراسة حالة جامعة 
 المدية 

7369 

تطور األداء المالي لمؤسسات التأمين : دراسة حالة الشركة  
تالجزائرية للتأمينا  CAAT 

4930 

1990تطور اإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر منذ   7079 

 15584 تطور األسواق المالية في الدول العربية

 14849 تطور التاريخ اإلقتصادي اإلسالمي و الوضعي

 10071 تطور التجارة الخارجية بين اإلتحاد األوروبي و الدول العربية

10-01المحاسبي في الجزائر في ظل القانون تطور التدقيق   7035 

تطور التشغيل و إشكالية البطالة في الجزائر في ظل اإلصالحات  
 اإلقتصادية

7109 

 5201 تطور الرقابة المالية تبعا للنظام المالي

 15219 تطور السياسات العالمية و اإلستراتيجية القومية 

القومية  تطور السياسات العالمية واإلستراتيجية  15217 

 تطور الفكر اإلداري : سياسات األعمال وإستراتيجيات الشركات
= Besiness policy and corporate strategy 

5616 

 2918 تطور الفكر اإلقتصادي

 5106 تطور الفكر اإلقتصادي



تطور الفكر اإلقتصادي : الفكر اإلقتصادي اإلشتراكي بين النظرية 
الثالثوالتطبيق: الجزء   

15081 

تطور الفكر اإلقتصادي : النيوكالسكية والحدية والهجوم 
 النيوكالسيكي المضاد: الجزء الثاني

15080 

تطور الفكر اإلقتصادي من المركنتيلية إلى الكالسيكية : الجزء 
 األول

15079 

 8552 تطور الفكر المحاسبي 

 8886 تطور الفكر المحاسبي : مدخل نظرية المحاسبة

 Evolution of thought = تطور الفكر واألساليب في اإلدارة

end techniques in Management 
8052 

 Evolution of = تطور الفكر واألنشطة اإلدارية

management thought and activities 
4675 

 14854 تطور الفكر والوقائع اإلقتصادية

ق المعايير  تطور المحاسبة العمومية في الجزائر في ظل تطبي
استبيان-دراسة ميدانية  : IPSAS المحاسبية الدولية - 

15333 

  01-10تطور المراجعة الخارجية في الجزائر في ظل القانون 

 الجديد 
7757 

 14160 تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

 8670 تطور النظام الجبائي في ظل التجارة اإللكترونية

المالي والنمو اإلقتصادي تطور النظام   6937 

 15075 تطور النظام المصرفي الجزائري في ظل العولمة المالية 

 7758 تطور النظام المعرفي الموريتا ني

-2000تطور إنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية للمدة 

: دراسة تحليلية  0112  
9575 

حالة " بريد تطور خدمات التسويق في المؤسسة العمومية : دراسة 
 المدية  "الجزائر

7611 

 3701 تطور فكر قيادة المنظمة : بين األصالة والحداثة والمعاصرة

تطور كفاءة البنوك التجارية الجزائرية : دراسة مقارنة بنك خليج 
 الجزائر والبنك الوطني الجزائري

13401 

المهنة :  تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات 
 الكتاب األول

8153 

تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة :  
 الكتاب التاسع

8156 

تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة :  
 الكتاب الثالث

8157 

تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة :  
كتاب الثامنال  

8155 

تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة :  
 الكتاب الثاني 

8182 

تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة :  
 الكتاب الخامس

8154 

تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة :  
الرابعالكتاب   

8173 



تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة :  
 الكتاب السابع

8159 

تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة :  
 الكتاب السادس

8158 

تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المهنة :  
 الكتاب العاشر

8176 

 11948 تطور نظريات واستراتيجيات التنمية اإلقتصادية

لآللة   "wattتطور نظرية اإلدارة : منذ قبل اختراع "وات
وعصر " Robotالبخارية إلى ما بعد تكنولوجيا "الروبوت
 المعلومات 

9822 

 15373 تطور وسائل الدفع المصرفية من التقليدية الى اإللكترنية

البنوك الجزائريةتطور وسائل الدفع في   7370 

تطورات أسعار النفط وانعكاساتها علي النمو اإلقتصادي في  
2014-1990الجزائر   

9321 

 5820 تطولر النظام المعرفي الموريتاني

 ISO 4144 تطوير إدارة الشركات لتحقيق إدارة الجودة الشاملة شهادة

الشاملةتطوير اإلدارة المدرسية : في ضوء معايير الجودة   12286 

 7741 تطوير اإلقتصاد العالمي في الدول الفقيرة والغنية

 5460 تطوير الجامعات العربية : تقويم األداء وتحسين الجودة

 9858 تطوير الذات : اإلتصال الفعال بين األفراد و الجماعات

 14277 تطوير العالقة بين القانونيين واإلداريين

اإلداري و أثاره على أداء المؤسسة تطوير الفكر   15513 

تطوير الكفاءات و تنمية الموارد البشرية : دعائم النجاح األساسية 
 لمؤسسات األلفية الثالثة

3429 

 3044 تطوير المعارف المحاسبية وجمعها

 13065 تطوير المنتج بين رهانات الثقافة وديناميكية األداء 

مدخل إسترتيجي متكامل وعصريتطوير المنتجات الجديدة :   12457 

 12115 تطوير المنتجات الجديدة : مدخل سلوكي

تطوير المنظمات : الدليل العملي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري 
 وإدارة التغيير

14174 

 4896 تطوير المنظمات : المفاهيم والهياكل واألساليب 

ة الشاملةتطوير المؤسسات التعليمية في ضوء مفاهيم الجود  3043 

 6553 تطوير إيرادات الموازنة العامة للدولة : دراسة نظرية 

 3777 تطوير تكنولوجيا اإلتصال و عولمة المعلومات 

 3689 تطوير كفاءة مجالس اإلدارة في العالم العربي

 6074 تطوير مناهج التعليم اإلداري /التجاري الجامعي في الوطن العربي

التعليم و التدريب المهني و التقني تطوير مناهج   3958 

تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحديات  
 األلفية الثالثة 

12920 

 8741 تظهير األوراق التجارية : دراسة مقارنة

 9238 بالمديةBADR- تعثر القروض المصرفية : دراسة حالة في وكالة

على البنوك التجارية : حالة  تعثر القروض المصرفية و أثرها 
 تطبيقية:وكالة البنك الخارجي الجزائري

3025 



 15347 تعلم المحاسبة المالية : خطوات منهجية 

تغير الظروف وأثره في المعاهدات الدولية في الفقه اإلسالمي : 
 دراسة مقارنة 

3810 

تغيرات أسعار الصرف األورو و الدوالر و أثرها على العائدات 
: دراسة حالة الجزائر النفطية  (2000-2016) 

13587 

 9482 تغيرات قيمة العملة و اثارها على التضخم 

 14087 تغيرات قيمة العملة و أثرها على التضخم في الجزائر 

تغيير القيمة الشرائية للنقود الورقية وأثرها على الحقوق و 
 اإلتزامات في الفقه اإلسالمي و اإلقتصاد الوضعي 

10075 

تغيير سعرصرف الدينار الجزائري و أثره علي المدفوعات في  
2010-1990الفترة ما بين   

15236 

 Group Dynamics 4957 = تفاعل الجماعات البشرية

 4719 تفعيل إدارة الموارد البشرية لتحسين األداء الوظيفي في المنظمة

تفعيل اإلبداع في المؤسسات من خالل نمط القيادة التحويلية :  
دراسة مقارنة بين وحدة المضخات ووحدة المسبك لمؤسسة بوفال 
 بالبرواقية

10115 

 14596 تفعيل التسويق المصرفي لمولجهة آثار الجاتس 

 13018 تفعيل التمكين كخيار إستراتيجي لبلوغ األداء المتميز في المنظمات

 15189 تفعيل السياسة الضريبية : دراسة حالة الجزائر 

القيادة التحويلية من خالل اسلوب تمكين العاملين في تفعيل 
 المنظمة

13405 

 = تفعيل أليات المراجعة في محاربة اإلحتيال و الفساد

Enhancing audit mechanisms for combating fraud 

and corruption 

13973 

تفعيل تجربة النوافذ اإلسالمية بالبنوك التقليدية : دراسة حالة بنك 
الجزائر الخليج  AGB  2019-2008للفترة  

6150 

تفعيل ثقافة التميز في المؤسسة من خالل أبعاد جودة الخدمة  
 وقدرات التعلم التنظيمي

6041 

تفعيل دور اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية لتحسين أداء  
 المنظمة

12823 

تفعيل دور الرقابة الجبائية في ظل اإلصالح الضريبي : دراسة  
2010-2000مديرية الضرائب لوالية المدية حالة  

13724 

تفعيل دور الرقابة المالية في ظل تراجع إيرادات الجباية البترولية 
 في الجزائر 

11543 

 8858 تفعيل رضا الزبون كمدخل استراتيجي لبناء والءه 

 8040 تفعيل رضا العميل كمدخل استراتيجي لتعزيز الميزة التنافسية 

التعريفة الجمركية و آثارها علي اإليرادات العامة في ظل  تفكيك 
- 2005الشراكة األورو متوسطية : حالة اإلقتصاد الجزائري 

0102  

7401 

تفويضات المرفق العام في ظل التحوالت الجديدة وفقا للمرسوم  
247-15الرئاسي   

6912 

تقارير المراجعة الخارجية في الجزائر في ظل المعايير الدولية  
لمراجعة ل  

4731 



تقدير العالقة بين حجم التداول وعوائد األسهم السوقية في األسواق 
-2005الجزائر خالل الفترة -السعودية-مصر-المالية العربية

0172  

12637 

 12864 تقدير النفقات العامة و إتجاهاتها في الجزائر 

2014-1970تقدير حالة اإلنتاج في الجزائر للفترة   6455 

-2000تقدير دالة استهالك القمح في الجزائر : دراسة قياسية

0152  
15144 

تقدير دالة اإلستهالك العائلي في الجزائر : دراسة قياسية خالل  
2017-1989الفترة   

15157 

تقدير دالة الطلب على الماء كمورد اقتصادي : دراسة قياسية حالة 
2017-2000الجزائر للفترة مابين   

3017 

 6480 تقدير دالة الطلب على الننقود في الجزائر 

2008/1980تقدير نموذج الكتلة النقدية في الجزائرلفترة   10239 

تقرير المدقق الخارجي في ظل المعايير الجزائرية للتدقيق : دراسة 
 ميدانية 

6793 

2008تقرير ممارسة أنشطة األعمال   3256 

إزالة العقبات التي تعوق النمو :  2005تقريرعقد الصفقات لسنة   3252 

 3541 تقسيم اإلستثمارات 

 تقسيم المشاربع اإل ستثمار ية في البنوك التجارية دراسة حالة بنك
B.C.A 

7413 

تقلبات أسعار البترول وإنعكاساتها علي ميزان المدفوعات 
2014-1990بالجزائر خالل الفترة   

9154 

 14182 تقليل العمالة

تقنيات إختيار المشاريع اإلستثمارية في ظل المخاطر : دراسة  
 BNA خالة البنك الوطني الجزائري

9848 

تقنيات إختيار المشاريع اإلستثمارية في ظل المخاطرة : دراسة  
 حالة بمديرية الصناعة و المناجم بالمدية

10896 

مؤسسة تقنيات إختيار و تقييم المشاريع اإلستثمارية : دراسة حالة ال
 وحدة المسبك -POVAL- الوطنية إلنتاج عتاد الري

12048 

 3642 تقنيات إدارة اآلالت والمعدات : موسوعة تقنيات اإلدارة

تقنيات إعادة تمويل البنوك التجارية الجزائرية : دراسة حالة بنك 
وكالة المدية -الجزائر   - 

6475 

 4954 تقنيات اإلحصاءفي العلوم اإلنسانية

تقنيات البنوك : دراسة في طرق إستخدام النقود من طرف البنوك 
 مع إشارة إلى التجربة الجزائرية 

13971 

 تقنيات البنوك التجارية في تمويل المؤسسات االقتصادية حالة
CPA 

14146 

تقنيات البنوك في تمويل المشاريع اإلستثمارية : دراسة حالة بنك 
الريفية لبني سليمانالفالحة و التنمية   

6028 

تقنيات البنوك في منح القروض : دراسة حالة على مستوى البنك  
وكالة البرواقية -الوطني الجزائري  - 

14520 

 13200 تقنيات البنوك مع القروض

تقنيات البنوك والقرض الفالحي (حالة بنك الفالحة والتنمية 
 الريفية)

9561 



المحاسبي في إطار الرقابة الجبائيةتقنيات التحقيق   12397 

 10842 تقنيات التحقيق المحاسبي في المراقبة الجبائية 

تقنيات التسويق في مجال التأمين : دراسة حالة العامة للتأمينات  
 GAM المتوسطة

3139 

 13450 تقنيات التسيير التنبؤية في شركات التأمين 

 2899 تقنيات التمويل البنكي 

التمويل البنكي تقنيات   10104 

تقنيات التمويل البنكي للمشاريع اإلستثمارية : دراسة حالة البنك 
2014-2010الخارجي الجزائري وكالة المدية    

14675 

 3241 تقنيات المحاسبة اإلدارية واإلستراتيجية وأثرها في األداء التشغيلي

 11358 تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة

المحاسبة العامة وأثرها على التسييرتقنيات   6715 

تقنيات المحاسبة المعمقة وفقا للدليل المحاسبي الوطني : الجزء:  
 الثاني

15762 

 10728 تقنيات المحاسبة حسب المخطط المحاسبي الوطني

 10326 تقنيات المحاسبة حسب النظام المحاسبي المالي

دراسة حالة الشركة الوطنية تقنيات المحاسبة في شركات التأمين : 
 SAA للتأمين المديرية الجهوية موزاية

6293 

 8829 تقنيات المعاينة اإلحصائية في الدراسات السوقية والتسويقية

 9538 تقنيات تحليل اإلستغالل : دروس ملخصة ومسائل محلولة 

تقنيات تسيير الخزينة في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة  
 مؤسسة سونطراك 

15926 

 9014 تقنيات تسيير ميزانيات المؤسسة اإلقتصادية المستقلة 

 9080 تقنيات تصميم وتفريغ اإلستبيان 

 13910 تقنيات محاسبة وفقا للنظام المحاسبي الجديد

 6061 تقنيات وسياسات التسيير المصرفي

 13196 تقنيات وسياسات التسيير المصرفي

العلوم السياسية واإلجتماعيةتقنيات ومناهج البحث : في   8215 

 11254 تقنيات ومهارات اإلتصال

 14493 تقنية المراجعة 

 Information systems technology 6078 = تقنية نظم المعلومات

تقويم أداء البنوك اإلسالمية الفلسطينية باستخدام بطاقة العالمات 
 BSC المتوازنة

9381 

بإستحدام النسب الماليةتقويم األداء   5173 

تقويم بناء وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية : مهارات تطبيقية في قيادة  
 األداء ومؤشراته

5321 

 11933 تقيم المشروعات : إطار نظري و تطبيقي 

تقييم اتفاق الشراكة اإلقتصادية األورو جزائرية : دراسة األهداف 
2010-2005المسطرة و النتائج المحققة  

14950 

تقييم آثار برامج اإلستثمارات العامة وإنعكاساتها على التشغيل 
: الجزء  2014-2001واإلستثمار والنمو اإلقتصادي خالل الفترة 

 األول
9249 



تقييم آثار برامج اإلستثمارات العامة وإنعكاساتها على التشغيل 
: الجزء  2014-2001واإلستثمار والنمو اإلقتصادي خالل الفترة 

لثانيا  

9248 

تقييم أثر الشراكة األورو جزائرية علي اإليرادات العامة للدولةمن 
 جانب التفكيك الجمركي 

13515 

 11696 تقييم أداء اإلدارة الجامعية في ضوء إدارة الجودة الشاملة 

 6373 تقييم اداء البنوك التجارية

والمخاطرةتقييم أداء البنوك التجارية : تحليل العائد   8692 

تقييم أداء البنوك التجارية : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري  
 بالمدية

15577 

 AGB تقييم أداء البنوك التجارية : دراسة حالة بنك خليج الجزائر

2016-2012في الفترة مابين   
15350 

 camels 7770 تقييم أداء البنوك التجارية باستخدام نموذج

البنوك التجارية باستخدام نموذجتقييم اداء   Camels   في البنك
 الخارجي الجزائري : دراسة مقارنة

7577 

تقييم أداء البورصة : دراسة حالة بورصة الجزائر خالل الفترة 
2013-2017  

11224 

تقييم أداء العاملين ودوره في تحديد اإلحتياجات التدريبية : دراسة  
- لوم التجاريو وعلوم التسييرحالة كلية العلوم اإلقتصادية والع

امعة المديةج - 

6790 

المؤسسة الوطنية  -تقييم آداء الفرد في المؤسسة : دراسة حالة 
 ألشغال الكهرباء (كهريف) 

10394 

 10112 تقييم آداء المحافظ اإلستثمارية بالتطبيق على بورصة عمان 

 9666 تقييم أداء المحفظة االستثمارية في بورصة الجزائر

يم أداء المؤسسة اإلقتصادية باستخدام بطاقة األداء المتوازن :  تقي 
 دراسة حالة مؤسسة مطاحن قصر البخاري 

7638 

تقييم أداء المؤشرات المالية الكلية في ظل تقلبات أسعار النفط :  
2017-2000دراسة حالة تحليلية لحالة الجزائر للفترة   

6836 

الرضا الوظيفي في اإلدارة  تقييم أداء الموظفين و أثره على 
 العمومية : دراسة حالة مديرية التشغيل لوالية المدية

6288 

تقييم أداء صناديق اإلستثمار في ظل متغيرات سوق األوراق  
 المالية 

12338 

 2669 تقييم أعمال البنوك اإلسالمية اإلستثمارية : دراسة تحليلية مقارنة 

 Performance Appraisals 6163 = تقييم األداء

 11773 تقييم اآلداء الحكومي ودوره في التطوير اإلداري

 7842 تقييم األداء الفعال

تقييم األداء المالي باستخدام بطاقة األداء المتوازن : دراسة حالة  
 شركة صيدال وحدة أنتيبيوتيكال بالمدية

11514 

دراسة حالة تقييم اآلداء المالي باستخدام مؤشرات التحليل المالي :  
 لمؤسسة بوفال

3952 

تقييم األداء المالي في البنوك التجارية : دراسة حالة البنك الوطني 
 BNA الجزائري

8225 

تقييم األداء المالي في المؤسسات اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة 
 نفطال وحدة شفة بالبليدة 

13335 



لشركة الوطنية تقييم األداء المالي لشركات التأمين : دراسة حالة ا
SAA للتأمين 2014-2012خالل الفترة   

11468 

تقييم األداء المالي لشركات التأمين الجزائرية : دراسة حالة شركة 
2015-2012أليانس للتأمينات الجزائرية خالل الفترة   

7150 

تقييم األداء المالي لشركات التأمين الجزائرية : دراسة حالة شركة 
2017-2015للتأمينات الجزائرية خالل الفترة أليانس   

6933 

تقييم األداء المالي لشركات التأمين باستعمال النسب المالية : 
سنة   CIAR و CAARدراسة مقارنة بين شركتي التأمين

2012- 2013  

5942 

تقييم األداء المالي لشركة التأمين بواسطة مؤشرات التحليل المالي 
لجهوي للتأمين الفالحي بالمدية: دراسة حالة الصندوق ا  CRMA 

15460 

تقييم األداء المالي لقطاع التأمين : دراسة حالة واقع قطاع التأمين 
 في الجزائر 

15440 

تقييم األداء المالي للبنوك التجارية : دراسة تطبيقية على مجموعة 
2020-2015من البنوك التجارية للفترة   

9745 

للبنوك التجارية : دراسة مقارنة للبنك الخارجي تقييم األداء المالي 
-2010) الجزائري وبنك سوسييتي جينيرال الجزائر خالل فترة

2013) 

15800 

تقييم االداء المالي للبنوك التجارية في الجزائر حالة بنك البركة  
 الجزائري 

14138 

الربحية تقييم األداء المالي للبنوك التجارية في ظل قيدي السيولة و 
 وكالة المدية BEA: دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري

11199 

تقييم األداء المالي للمؤسسات اإلقتصادية باستخدام تقنيات التحليل 
فرع المدية-المالي : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز - 

10809 

تقييم األداء المالي للمؤسسة : دراسة حالة مجمع صيدال وحدة  
دية أنتبيوتيكال بالم  

6484 

تقييم األداء المالي للمؤسسة : دراسة حالة مؤسسة اآلجر و القرميد 
 المدية  B.T.M وحدة

13758 

تقييم األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية باستخدام مؤشرات التحليل 
من  -المدية-المالي : دراسة حالة مجمع صيدال فرع أنتيبيوتيكال

2013-2016  

10235 

للمؤسسة باالستخدام تحليل ديبونت : دراسة تقييم األداء المالي 
 حالة ملبنة بوالي بخميستي 

15244 

 7882 تقييم اآلداء المالي واإلداري للمشروعات

 8902 تقييم األداء المالي ودراسة الجدوى

 12984 تقييم األداء في ظل نظام الحوافز 

 11436 تقييم األداء وأثيره على دافعية الموظفين 

األداء ومواجهة األزمات تقييم   10077 

 3587 تقييم األسهم و السندات : مدخل الهندسة المالية

 7724 تقييم اإلصالح الضريبي في الجزائر

 13857 تقييم اإلصالحات المرتبطة بالجانب المحاسبي التدقيق في الجزائر 

تقييم االصول الثابتة المادية و المعنوية وفق النظام المحاسبي  
المدية -المالي الجديد : دراسة حالة مؤسسة نفطال  

5924 

تقييم االصول الثابتة وفق المعايير المحاسبية الدولية و النظام  
 المحاسبي المالي 

13167 



تقييم األصول المالية الملموسة في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية 
المضادات في ظل تطبيق معايير المحاسبة الدولية : دراسة فرع 

 الحيوية التابع لمجمع صيدال المدية
7000 

 5907 تقييم األوراق المالية في السوق المالي

 3731 تقييم الشركات العائلية

 14865 تقييم الشركات واألوراق المالية ألغراض التعامل في البورصة 

 13732 تقييم القرارات اإلستثمارية 

التجاريةتقييم القوائم في البنوك   9001 

تقييم المخاطر اإلئتمانية في البنوك التجارية الجزائرية : دراسة  
 حالة بنك سوسيتي جينرال الجزائر

9456 

تقييم المخزون حسب المعيار الدولي المحاسبي الجديد : تربص  
 تطبيقي بمؤسسة صيدال فرع المدية

14558 

 5477 تقييم المشاريع : تحليل العائدات والتكاليف

 15030 تقييم المشاريع اإلستثمارية 

 13991 تقييم المشروعات اإلستثمارية بأستخدام مونت كارلو للمحاكاة 

تقييم الممارسات المحاسبية في المؤسسة اإلقتصادية وفق النظام 
- دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر  : SCF المحاسبي المالي

رع المديةف - 

6959 

طريق البنوك : دراسة حالة تقييم البنك  تقييم المؤسسات عن 
 الوطني الجزائري لمؤسسةخاصة لصنع البالط

7415 

 6938 تقييم المؤسسات وفقا لرأس المال غير المادي 

تقييم الموظف العام للحوافز في األجهزة الحكومية األردنية : 
 دراسة ميدانية مقارنة

15981 

لتنظيميةتقييم الوظائف : القيم النقدية للصناديق ا  8335 

تقييم تجربة التنمية اإلقتصادية بين الجزائر وتركيا : دراسة مقارنة 
2001-2016  

10074 

تقييم تطبيق النظام المحاسبي المالي الجزائري : دراسة حالة عينة 
 من المؤسسات بوالية ورقلة

13969 

تقييم جاذبية دول المغرب العربي لإلستثمار األجنبي المباشر :  
 دراسة مقارنة بين الجزائر، تونس و المغرب 

14714 

تقييم جودة الخدمات الجامعية من وجهة نظر الطالب : دراسة حالة 
 مديرية الخدمات الجامعية بالمدية

12403 

تقييم جودة الخدمات الصحية : دراسة ميدانية بمستشفى بن يوسف 
البرواقية -بن خدة   - 

10299 

ة في المستشفيات الخاصة في ظل  تقييم جودة الخدمات الصحي
من جهة نظر الزبون : دراسة ميدانية بعيادة   19جائحة كوفيد 

الجزائر -رفاق الفتح  - 

10445 

تقييم جودة الخدمات في شركات التأمين : دراسة حالة الشركة  
 وكالة المدية SAA الوطنية للتأمين

6822 

 7232 تقييم جودة الخدمة

الصحية من وجهة نظر المستفيد منها : حالة تقييم جودة الخدمة 
 المؤسسة العمومية اإلستشفائية بالمدية

13339 

تقييم حوكمة نظم المعلومات من خالل التدقيق الداخلي : دراسة  
 بالمدية- BNAو BADR عينة في بنكين

8609 



تقييم دور العالقات اإلقتصادية الدولية في تحقيق التنمية 
امية مع اإلشارة إلى الحالة الجزائرية اإلقتصادية للدول الن  

14989 

تقييم سياسات تصدير وتصنيع الغاز الطبيعي محليا ومقارنته 
 بنظيراته عالميا : دراسة تحليلية مستقبلية

16172 

تقييم سياسة الترويج الرقمي لمتعاملي الهاتف النقال بالجزائر :  
 دراسة حالة موبيليس 

6394 

عامة في ميزانية الجماعات المحلية : حالة  تقييم فعالية النفقات ال
 القصر التجاري المدية 

10286 

تقييم فعالية صندوق ضبط الموارد في تمويل عجز الميزانية العامة 
2017-2000بالجزائر   

13615 

تقييم كغاءة األداء المصرفي للبنوك التجارية : دراسة حالة البنك 
 الوطني الجزائري 

9400 

أسواق األوراق المالية عند المستوى الضعيف باستخدام تقييم كفاءة 
 طريقة األنماط الطارئة 

7312 

 تقييم كفاءة الوكاالت البنكية بإستخدام طريقة تحليل مغلف البيانات 
DEA : دراسة حالة وكاالت البنك الوطني الجزائري BNA 

8789 

 : DEA تقييم كفاءة شركات التأمين باستخدام طريقة تحليل مغلف

 دراسة حالة بعض شركات التأمين الجزائرية 
14987 

تقييم كفاءة و أداء األسواق المالية : دراسة حالة بورصة عمان  
2014-2006لألوراق المالية وسوق األسهم السعودي   

8298 

تقييم متطلبات نجاح مشروع الحكومة اإللكترونية من وجهة نظر  
ريةالعاملين في اإلدارة العمومية الجزائ  

8738 

تقييم مخاطر اإلئتمان باستعمال أدوات التحليل اإلحصائي : دراسة 
 حالةبنك الفالحة و التنمية الريفية

14551 

 13000 تقييم مخاطر القروض في البنوك التجارية

 9152 تقييم مخاطر سعر الصرف في المعامالت الدولية

اإلحتياط : بنك تمويل تقييم مساهمة الصندوق الوطني للتوفير و 
 السكن في الجزائر 

14445 

تقييم مناخ اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية : دراسة  
 مقارنة بين الجزائر األردن والسعودية

6977 

تقييم نظام األجور و الحوافز في المؤسسة العمومية : دراسة حالة  
يمانبني سل -صيد أعمر- المؤسسة العمومية اإلستشفائية  - 

12134 

 7218 تقييم نظام الرقابة المصرفية على البنوك التجارية

تقييم و تحليل المخاطرة و مدى تأثيرها علي قرار المشروعات 
 اإلستثمارية : دراسة تطبيقية بمجمع صيدال

6810 

 11477 تقييم و تمويل المشاريع اإلستثمارية

الجزائر وحوافزه تقييم واقع اإلستثمار األجنبي المباشر في   7505 

تقييم واقع مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر : دراسة حالة مكاتب 
 التدقيق الخارجي بوالية المدية 

9202 

تقييم وتمويل المشاريع اإلستثمارية من طرف البنوك : دراسة حالة 
 (CPA) بنك القرض الشعبي الجزائري

16053 

ق علي ضوء معايير  تقييم ورقابة جودة خدمات مكاتب التدقي
وإرشادات المنظمات الدولية للمهنة : دراسة ميدانية لبعض مكاتب 
 التدقيق في الجزائر

14163 

 13904 تكامل إعادة الهندسة مع إدارة الجودة الشاملة 



 12787 تكامل األسواق المالية العربية في ظل العولمة المالية 

تحقيق التكامل  تكامل األسواق المالية العربية و دورها في 
 اإلقتصادي في الدول العربية

14955 

تكامل األسواق المالية العربيةى كوسيلة لمواجهة تحديات التحرير 
 المالي 

11552 

 15300 تكنلوجيا المعلومات ودورها في التسويق التقليدي واإللكتروني 

 4978 تكنولوجيا إدارة الشراء والتخزين 

دورها في تفعيل األداء البشري تكنولوجيا اإلتصال والمعلومات و
 في المؤسسة : دراسة حالة في المؤسسة اإلستشفائية ببني سليمان 

12873 

 5607 تكنولوجيا اإلتصاالت والعالقات والمفاوضات الفعالة

 3735 تكنولوجيا األداء البشري : المفهوم واالساليب القياس والتماذج 

المنظمات : األسس النظرية ودالالتها تكنولوجيا األداء البشري في 
 في البيئة العربية المعاصرة

9379 

األيزو -تكنولوجيا اإلدارة : الجودة  14294 

 5579 تكنولوجيا اإلدارة المعاصرة في ظل العولمة 

 5123 تكنولوجيا اإلنترنت 

 Marketing Technologie 4379 = تكنولوجيا التسويق

قواعد البيانات  -التدريب  -المعلومات : المهارات تكنولوجيا   6168 

 13870 تكنولوجيا المعلومات : دورها في العمل اإلداري والتسويقي

 12934 تكنولوجيا المعلومات في المكتبات

 8950 تكنولوجيا المعلومات و أثرها على المؤسسات البنكية 

ء المنظمة : تكنولوجيا المعلومات و االتصال كاداة لتحسين ادا
 دراسة حالة لبنك البدر 

9679 

 4981 تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال و تأثيرها على أداء المؤسسة

 16009 تكنولوجيا المعلومات و االتصال و تاثيرها على االداء االقتصادي

تكنولوجيا المعلومات و تأثيرها على أداء العنصر البشري في  
تطبيقية في مؤسسة سونلغاز المؤسسة : دراسة حالة   

8865 

 7943 تكنولوجيا المعلومات و دورها في إدارة المعرفة 

تكنولوجيا المعلومات و دورها في تفعيل نظام المعلومات  
 المحاسبية بالمؤسسة : دراسة حالة شركة المياه و التطهير للجزائر

15013 

إلدارية تكنولوجيا المعلومات و دورها في عملية إتخاذ القرارات ا  8389 

تكنولوجيا المعلومات وأثرها على إتخاذ القرارات المالية في  
 المؤسسة : دراسة حالة اتصاالت الجزائر بالمدية 

13744 

تكنولوجيا المعلومات واإلتصال ودورها في تطوير األداء  
فرع  -اإلستراتيجي للمؤسسة : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز 

 -المدية
15881 

 13595 تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها 

تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين سير المرافق العمومية :  
 دراسة حالة بلدية المدية 

7291 

 3555 تكنولوجيا أمنية المعلومات وأنظمة الحماية 

 3049 تكنولوجيا شبكات اإلتصال في البيئة اإلفتراضية

 Computer networks : تكنولوجيا شبكات الحاسوب

technology 
3519 



تكوين رأس المال البشري و النمو اإلقتصادي : دراسة حالة  
 تطبيقية لحالة الجزائر

7403 

 4903 تكييف االئتمان االيجاري مع االقتصاد الجزائري 

 10523 تكييف القوائم المالية حسب المعايير

المعماري و الميراث  تلمسان اإلسالمية بين التراث العمراني و 
 الفني : الجزء األول 

5275 

تلمسان اإلسالمية بين التراث العمراني و المعماري و الميراث  
 الفني : الجزء الثاني 

1 

 14568 تمارين في التحليل

 13690 تمارين في التحليل الرياضي : المرحلة الجامعية األولى 

األولى العلمية الجامعية تمارين في التحليل الرياضي : للمرحلة   13689 

 7994 تمارين في التحليل والهندسة التفاضلية 

 13691 تمارين في الجبر

 6352 تمارين محلولة في اإلقتصاد الوحدوي

 3070 تمكين العاملين : مدخل للتحسين والتطوير المستمر 

 9223 تمكين العاملين في ظل إدارة الجودة الشاملة 

العاملين كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية لمنظمة األعمال : تمكين 
مؤسسة إتصاالت الجزائر بالمدية -دراسة حالة   

15204 

تمكين العاملين وأثره في تحقيق جودة الخدمات بالمؤسسات  
- 2018العمومية الصحية لوالية المدية : دراسة تحليلية للفترة 

0082  

13854 

المستهلك : دراسة حالة" مؤسسة تموضع المؤسسة في ذهن 
 "نجمة

15434 

تمويل إستغالل الطريق السيار شرق غرب بين المردودية 
 اإلقتصادية والمردودية المالية للمشروع 

7706 

تمويل اإل ستثمارات عن طريق القروض البنكية : دراسة حالة  
 البنك الخارجي الجزائري بالمدية

14737 

 14508 تمويل اإلستثمار في الجزائر 

 6044 تمويل اإلستثمارات

تمويل البنك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : دراسة حالة  
وكالة المدية-القرض الشعبي الجزائري -CPA 

16174 

تمويل البنوك اإلسالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : دراسة 
 حالة بنك البركة الجزائري 

13585 

لإلستثماراتتمويل البنوك التجارية   8864 

 10471 تمويل البنوك للمشاريع اإلستثمارية

تمويل البنوك للمشاريع اإلستثمارية : دراسة حالة البنك الخارجي  
 الجزائري لوكالة المدية 

10324 

تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : دراسة حالة  
 CPA القرض الشعبي الجزائري بالمدية 

2570 

البنوك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة : دراسة حالة بنك تمويل 
وكالة المدية -المدية-الفالحة و التنمية الريفية   

12165 

 11831 تمويل البنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تمويل التجارة الخارجية : دراسة تطبيقية لالعتماد المستندي للبنك 
 BEA الخارجي الجزائري

6647 



تمويل التجارة الخارجية : دراسة حالة في البنك الجزائري  
 BEAالخارجي 

6363 

 13792 تمويل التجارة الخارجية على طريق اإلعتماد المستندي

 15233 تمويل التجارة الخارجية عن طريق االعتماد المستندي 

تمويل التجارة الخارجية عن طريق اإلعتماد المستندي : دراسة  
عبي الجزائريحالة القرض الش  CPA  المدية 

8860 

 11096 تمويل التجارة الخارجية عن طريق البنوك اإلسالمية

 4875 تمويل التعليم العالي و إقتصادياته : نظرة معاصرة 

تمويل التنمية اإلقتصادية ومخاطرة : (دراسة حالة الجزائر في  
 التسعينات) 

12931 

المستشفيات العربيةتمويل الخدمات الصحية و الطبية في   5474 

 4713 تمويل السكن في الجزائر 

تمويل السكن في الجزائر : دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير  
 CNEP و اإلحتياط بنك

15205 

تمويل السكن في الجزائر : مديرية السكن و التجهيزات العمومية  
 بالمدية

8382 

 12186 تمويل الصناعة وفق صيغ التمويل اإلسالمية

تمويل القروض اإلستثمارية المدعمة عن طريق البنوك التجارية : 
 BEA دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي

14083 

تمويل المشاريع االستثمارية : اسقاط على واقع المؤسسات في  
 الجزائر ( مركب صيدال المدية)

7167 

المضادات تمويل المشاريع اإلستثمارية : دراسة حالة وحدة 
 الحيوية بالمدية

9974 

 8111 تمويل المشاريع اإلستثمارية الصغيرة والمتوسطة

تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تطوير دورها في  
اإلقتصاديات المغاربية : بحوث و أوراق عمل الدورة الدولية  

-25الموافق لـ:1424ربيع األول  27-24فترة :المنعقدة خالل ال

3200ماي 82  

8020 

تمويل المشروعات الصغيلرة والمتوسطة بين التمويل اإلسالمي  
 والتقليدي

10542 

 8723 تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق القرض  
 اإلجاري

8750 

تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق القروض  
 البنكية 

8806 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر تمويل   13756 

تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من طرف البنوك التجارية 
 : دراسة حالة تطبيقية ببنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة المدية 

15602 

 7722 تمويل المؤسسات الصغيرة و النتوسطة في الجزائر 

طة : الوكالة الوطنية لدعم  تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوس
 تشغيل الشباب فرع المدية 

7023 

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر : دراسة حالة  
تمويل مؤسسة صغيرة من طرف بنك القرض الشعبي الجزائري 

2016-2015وكالة قصر البخاري   

8584 



 10637 تمويل المؤسسات المصغرة : حالة الجزائر

المؤسسات من خالل رأس المال المخاطر : دراسة حالةتمويل   

FINALEP&SOFINANCE 
8607 

تمويل المؤسسة من خالل اللجوء العلني لالدخار : دراسة حالة  
2015-2009مؤسسة أليانس للتأمين خالل فترة   

8985 

 2836 تمويل خدمات المنافع في المصارف اإلسالمية

في اإلقتصاد اإلسالمي : دراسة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة 
 تحليلية مقارنة 

13751 

 10642 تمويل عجز الميزانية العمومية في الجزائر 

 تمويل عملية اإلستيراد عن طريق إعتماد المشتري : دراسة حالة 
CPA 

14689 

تمويل ميزانية الجماعات المحلية البلدية عن طريق الجباية :  
 دراسة حالة لبلدية وزرة 

16145 

تمويل و ترقية المشاريع اإلستثمارية و مدي مساهمتها في الحد من 
 البطالة : دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بالمدية 

11220 

تمويل و تقييم المشاريع اإلستثمارية : دراسة حالة بوكالة القرض  
 الشعبية الجزائري بالمدية 

3949 

سالميةتمويل واستثمار األوقاف اإل  5393 

تمويل وتأهيل المؤسسات الجزائرية في ظل اإلصالحات  
 اإلقتصادية

11273 

 5392 تمويل ومؤسسات مالية

تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية في ظل  
 تحديات إندماج اإلقتصاد الجزائري في اإلقتصاد العالمي

7441 

العولمة اإلقتصادية واقع تحدياتتنافض والنمو والتنمية في عصر   4870 

تنظيم األجور في الجزائر : دراسة حالة مديرية التربية لوالية 
 المدية 

7489 

تنظيم اإلدارة المالية : من أجل ترشيد اإلنفاق الحكومي ومكافحة  
 الفساد 

5754 

 3456 تنظيم اإلستثمار المصرفي في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

ولة وإدارة األقتصاد القوميتنظيم الد  12409 

 16004 تنظيم المخزون : دراسة حالة مؤسسة البالستيك والمطاط 

 3583 تنظيم المشروعات الصغيرة 

 6170 تنظيم الوقت : برمجة وأولويات 

تنظيم مهنة التدقيق المحاسبي في الجزائر في ظل معايير التدقيق 
 الجزائرية 

10041 

األعمالتنظيم و إدارة   16162 

 8919 تنظيم و إدارة البنوك : السياسات المصرفية 

 11731 تنظيم و إدارة البنوك : منهج وصفي تحليلي

 14183 تنظيم و إدارة المنشآت السياحية و الفندقية

 8516 تنظيم وإدارة األعمال

 8914 تنظيم وإدارة األعمال

إستراتيجي سلوكي لتوفير  تنظيم وإدارة الشركات العائلية : مدخل 
 مقومات بقاء و إستقرار و نمو الشركات العائلية

2679 



 15812 تنظيم وإدارة الوظيفة العامة في الوطن العربي

تنظيم وإسترجاع المعلومات بين تصنيف مكتبة الكونجرس  
 والتصنيف العشري العالمي

15320 

 11934 تنظيمات اإلستثمار المشترك في القيم المنقولة

 6789 تنفبذ النفقة العمومية و الرقابة عليها _حالة خزينة والية المدية

 15441 تنفيذ المقررات القضائية اإلدارية 

تنفيذ الميزانية العمومية وآليات الرقابة عليها : دراسة حالة مديرية 
 األشغال العمومية لوالية المدية

14671 

تحقيقها لبرامج التنمية  تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية ومدى 
 المحلية : دراسة حالة لبلدية الميهوب 

14683 

تنفيذ ميزانية-تنفيذ ميزانية الوالية : دراسة حالة تطبيقية  والية  -
 -المدية

10385 

 10230 تنفيذ ميزانية للبلدية 

تنفيذ ميزانية هيئة عمومية ذات الطابع اإلداري : دراسة حالة  
البليدة -التمهين للخبازة بسيدي عبد القادر بمعهد التكوين المهني و   

- 

8866 

 3648 تنمية المهارات التفاوضية

 5232 تنمية األداء الوظيفي و اإلداري

تنمية التخلف وإدارة التنمية : إدارة التنمية في الوطن العربي 
 والنظام العالمي الجديد 

11713 

 7903 تنمية التفكير اإلبداعي للقادة

التفكير اإلستراتيجي للقادةتنمية   7877 

تنمية التفكير اإليجابي لدي العامل وأثره علي إبداعه في المؤسسة 
المدية-: دراسة حالة جمعية رواد الخير بالبرواقية - 

11570 

تنمية الثقافة اإلبداعية ودورها في تحقيق األداء المتميز للمنظمة : 
2016-2015يج والية برج بوعرير-دراسة حالة مؤسسة كوندور  

7453 

تنمية الذكاء الذاتي لدى العامل وأثره في أدائه : دراسة ميدانية في  
 كلية اآلداب و اللغات األجنبية جامعة المدية

13545 

 9691 تنمية القيادات اإلدارية من خالل أسلوب المشاركة في إتخاذ القرار 

المعرفة تنمية الكفاءات البشرية في ظل تحديات إقتصاد   5899 

 13257 تنمية المبيعات السياحية

تنمية المجتمع المحلي والعوامل المؤثرة على قرارات اإلداريين :  
 دراسة ميدانية

5094 

 11904 تنمية المنظمات اإلجتماعية : مدخل مهني لطريقة تنظيم المجتمع 

 4391 تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للعاملين الجدد 

 8327 تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للعاملين الجدد 

 8326 تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للمستويات اإلشرافية

 8329 تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية لمستويات اإلدارة العليا 

 8328 تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية لمستويات اإلدارة الوسطى

ت اإلشرافيةتنمية المهارا  12657 

 12656 تنمية المهارات القيادية للمديرين الجدد 

تنمية المهارات القيادية ودورها في تحسين أداء العاملين في  
 المنظمة

5843 



تنمية الموارد البشرة في ظل الجودة الشاملة : دراسة ميدانية في  
 مؤسسة الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية المدية

11445 

 12942 تنمية الموارد البشرية 

 14134 تنمية الموارد البشرية 

 13616 تنمية الموارد البشرية : في ظل العولمة ومجتمع المعلومات 

 10065 تنمية الموارد البشرية في إطار الجودة الشاملة 

تنمية الموارد البشرية في إطار الجودة الشاملة : دراسة حالة  
ية مديرية الضرائب لوالية المد  

4934 

 14659 تنمية الموارد البشرية في إقتصاد مبني على المعرفة

 8373 تنمية الموارد البشرية في ظل الجودة الشاملة 

 Human : تنمية الموارد البشرية في ظل المتغيرات العالمية

resources development 
10153 

الشاملة :  تنمية الموارد البشرية في ظل متطلبات إدارة الجودة 
 دراسة حالة كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيير

11168 

 13230 تنمية الموارد البشرية في ظل معيار إيزو

تنمية الموارد البشرية كآلية لتحسين أداء المؤسسة العمومية : 
 دراسة حالة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالشهبونية

6242 

الموارد البشرية و دورها في تحسين االنتاجية بالمؤسسةتنمية   8122 

 12074 تنمية الموارد البشرية و دورها في تحقيق اإلبداع بالمؤسسة 

تنمية الموارد البشرية و دورها في تدعيم الميزة التنافسية : مجمع  
 صيدال المدية 

6467 

في  تنمية الموارد البشرية وإستراتيجيات تخطيطها وتحدياتها 
 الشركات مع إطاللة على التجربة اليابانية

3545 

تنمية الموارد البشرية ودورها في تحقيق إنتاجية المؤسسة 
 اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة بوفال وحدة الصمامات

12746 

 11399 تنمية الموارد البشرية ودورها في تفعيل اإلدارة اإللكترونية 

ودورها في رفع آداء العاملينتنمية الموارد البشرية   13808 

تنمية المورد البشري ودوره في تحقيق اإلبداع المؤسسي في  
المنظمات غير الربحية : دراسة ميدانية على المنظمات غير  
 الربحية األردنية من وجهة نظر العاملين فيها 

4289 

للمؤسساتتنمية كفاءات االفراد و دورها في دعم الميزة التنافسية   12055 

تنمية كفاءات األفراد وأثرها على الميزة التنافسية : دراسة حالة  
 بنك الفالحة و التنمية الريفية بالمدية

6523 

تنمية للضياع! أم لفرض التنمية ؟ : محصلة التغيرات المصا حبة 
 للنفط في بلدان مجلس التعاون 

5216 

رونية تنمية مصادر المعلومات : التقليدية واإللكت  12632 

تنمية مهارات بناء وتدعيم الوالء المؤسسي لدى العاملين داخل  
 المنظمة

2668 

 11582 تنمية مهارات : المديرين الماليين

 12654 تنمية مهارات إعداد المكاتبات و المذكرات و التقارير

 9731 تنمية مهارات اإلتصال والقيادة اإلدارية

نمادج نظرية و تطبيقات عمليةتنمية مهارات التفكير :   = 

Developing thiking skills:Theory and praticale 

training 

4672 



 12658 تنمية مهارات العالقات العامة في ظروف المنافسة

تنمية مهارات تخطيط الموارد البشرية : ربط تخطيط الموارد  
 البشرية بالتخطيط األستراتيجي للمنظمة 

3171 

مدراء الموارد البشرية في إختيار الشخص المناسب تنمية مهارات 
 ...للوظائف : دليل عملي للباحثين

3170 

 12659 تنمية مهارات مديري اإلدارات 

تنمية مهارات مديري اإلدارة العليا والمتوسطة : رحلة التميز 
 اإلداري 

3172 

 3641 تنمية مهارات مسؤلي إقامة المؤتمرات وورش العمل 

مهارات مسؤولي شؤون العاملينتنمية   12655 

تنمية مؤهالت الموارد البشرية كأداة للتفاعل مع التحديات 
 اإلقتصادية الجديدة : دراسة حالة مجمع صيدال وحدة أنتيبيوتيكال 

8672 

 9727 تنمية وبناء نظم الموارد البشرية

 11583 تنمية وتحديث : المهارات اإلدارية للمديرين الجدد 

 11499 تنميةالمهارات القيادية والسلوكية : تدريبات وأنشطة

تنميط المخطط المحاسبي البنكي الجزائري وفقا للمعايير المحاسبية 
 الدواية : دراسة حالة البنك الجزائري الخارجي بالمدية 

5788 

 14997 تهريب و تبييض األموال : دراسة في القانون المقارن 

و المصرفي في الجزائر  تهيئة المحيط اإلستثماري  8716 

 14159 تهيئة المحيط اإلستثماري والمصرفي في الجزائر 

توازن الموازنة العامة : دراسة مقارنة بين اإلقتصاد اإلسالمي و  
 الوضعي

6760 

توجه القيادات اإلدارية العربية فى ظل العولمة : دراسة  
صرفي في  إستطالعية تحليلية لعينة من المديريين في القطاع الم

 العراق و مصر و الجزائر و األردن 
7060 

توجهات الدول العربية نحو الطاقة البديلة و المتجددة ومشاكل  
 إستخدامها

8948 

 7767 توجهات المحاسبة في تأصيل وقياس رأس المال البشري 

توجهات المستهلك الجزائري نحو منتجات التأمين على السيارات : 
والية المديةدراسة ميدانية   

11249 

 14973 توجهات النظام المصرفي الجزائري في ظل التحرير المصرفي 

 2976 توجيه األداء اإلستراتيجي : الرصف والمحاذاة 

 5773 توزيع ارباح الشركات التجارية 

توصيات المؤتمرات و الندوات العملية التي عقدتها المنظمة  
و   1980-1971سنوات : العربية للعلوم اإلدارية خالل عشر 

 عرض نتائجها 

5479 

توصيف المستهلكين المبكرين لخدمة الجيل الثالث في الجزائر :  
موبيليس -دراسة حالة شركة اإلتصال - 

9913 

 Managing your time 6161 = توظيف الوقت

 10219 تيسير التخطيط اإلستراتيجي لألعمال الصغيرة

مال المؤسسة : دراسة حالة  ثر التمويل بالسندات على رأس 
 البورصة 

7176 

 13141 ثروة المجتمع : مدخل إلى علم اإلقتصاد



 The wealth of = ثروة المعرفة رأس المال الفكري 

knoledge 
7919 

 5016 ثقافة البحث العلمي

 Organization Culture 3703 = ثقافة المنظمة

التنظيمي : دراسة حالة  ثقافة المنظمة و تأثيرها علي اآلداء 
 المؤسسة العمومية اإلستشفائية بالجلفة 

6851 

 8937 ثقافة المؤسسة و التغيير 

 12236 ثقافة المؤسسة و التغيير 

ثقافة المؤسسة و دورها في دعم التغيير : دراسة تطبيقية في 
 مؤسسة إقتصادية 

6199 

2004ثورة أسعار النفط :   5502 

الجزء  -مسائل محلولة في الرياضيات : الجبر , تمارين و  2ج. 
 الثاني

7676 

, إدارة الجودة الشاملة : الجزء األول :التغيير الثقافي:األساس  1ج.
 الصحيح إلدارة الجودة الشاملة الناجحة 

2883 

, إدارة الجودة الشاملة : الفلسفة ومداخل العمل1ج.  10078 الجزء األول :

رعاية الصحية , إدارة المستشفيات و ال1ج.  9991 

, إدارة منظمات األعمال : التحديات العالمية المعاصرة: 1ج.
 الجزء األول 

3350 

, أساسيات التسويق : الجزء األول1ج.  13881 

, أسس تقييم المشروعات ودراسات جدوى اإلستثمار 1ج.  3948 

, أصول المحاسبة المالية 1ج.  15624 

البنوك : األساسيات , إقتصاديات النقود و 1ج.  3867 

التطبيقات -المسؤوليات-, اإلدارة : المهام1ج.  9371 

, اإلدارة اإلستراتجية : الجزء األول:مدخل متكامل 1ج.  8263 

, اإلدارة المالية : النظرية و التطبيق العملي: الجزء األول1ج.  5932 

, اإلقتصاد الجزئي : العرض والطلب1ج.  9928 

البورصة و موقعها من أسواق العمليات المالية : الجزء  , 1ج.
 األول

8037 

, التدريب اإلداري : : الجزء االول المدربون والمتدربون 1ج.
 وأساليب التدريب 

4459 

, الجديد في مجال التأمين و الضمان في العالم العربي : الجزء 1ج.
 األول

8019 

, الجودة والتمييز في منظمات األعمال1ج.  2815 

, المعلومات و البحوث التسويقية : النظرية و التطبيق: الجزء  1ج.
 األول

2778 

1, تقنيات المحاسبة المعمقة وفقا للدليل المحاسبي الوطني : ج.1ج.  15761 

, ضمان الجودة وأثره في أداء كليات اإلقتصاد و العلوم 1ج.
 اإلدارية 

11117 

, مبادئ اإلدارة المالية1ج.  = Fundamental of financial 

management 
3645 

, منهج العالقات العامة و اإلعالم : الجزء األول1ج. العالقات   : 
 الدولية 

9037 



, نظرية السعر و إستخداماتها : الجزء األول 1ج.  15789 

, إدارة منظمات األعمال : التحديات العالمية المعاصرة: 2ج.
 الجزء الثاني

10279 

أسس إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات : مدخل , 2ج.
 نظري وتطبيقي 

8785 

, أصول المحاسبة المالية 2ج.  15619 

, اإلتجاهات الحديثة في اإلقتصاد الدولي و التجارة الدولية :  2ج.
 التكالت اإلقتصادية بين التنظير و التطبيق 

8293 

التطبيقات -المسؤوليات-المهام, اإلدارة : 2ج.  9370 

, اإلدارة اإلستراتجية : الجزء الثاني: الحاالت العملية2ج.  8262 

, اإلدارة المالية : النظرية والتطبيق العملي:الكتاب الثاني 2ج.  5933 

, األسس العلمية الحديثة في تنظيم وإدارة األعمال : الجزء  2ج.
 الثاني

11763 

سواق المالية العالمية : قضايا نقدية ومالية, البورصات و األ2ج.  15078 

, التفاضل والتكامل2ج.  6031 

, التفكير اإلداري واإلستراتيجي في عالم متغير : الجزء الثاني2ج.  3307 

, الجودة والتمييز في منظمات األعمال2ج.  4172 

, ضمان الجودة و أثره في أداء كليات اإلقتصاد و العلوم 2ج.
 اإلدارية 

15623 

) : وظائف المنظمة2, مبادئ اإلدارة (2ج.  = Principales of 

management: Function of organisation 
13278 

, مدخل في اإلقتصاد العام 2ج.  7392 

, منهج العالقات العامة و اإلعالم : العالقات الدولية 2ج.  7975 

, نظرية السعر و إستخداماتها : الجزء الثاني 2ج.  15788 

, نظم المعلومات ودورها في تطوير منظمات األعمال 2ج.
 وتنميتها 

3697 

, وجهات نظر مصرفية : الجزء الثاني2ج.  12423 

, إدارة منظمات األعمال : التحديات العالمية المعاصرة: 3ج.
 الجزء الثالث 

9947 

, اإلدارة : اإلدارة العليا: الجزء الثالث3ج.  9369 

3التفكير اإلداري واإلستراتيجي في عالم متغير : ج., 3ج.  15626 

, الرياضيات العامة3ج.  10595 

, تنظيم و إدارة البورصة : الجزء الثالث3ج.  8036 

, إدارة منظمات األعمال : التحديات العالمية المعاصرة: 4ج.
 الجزء الرابع 

3939 

معاصرة :الجزء الرابع, التسويق الدولي : إتجاهات تسويقية 4ج.  2779 

جائحة كورونا وأثرها على الجباية المحلية : دراسة حالة مديرية  
 الضرائب بالمدية

6971 

 8837 جباية األمالك العقارية 

 11593 جباية التجارة اإللكترونية

 7524 جباية التجارة اإللكترونية اآلفاق و التحديات

 9429 جباية التجارة الخارجية 



جباية المجمعات بين النظام المحاسبي النالي والتشريع الضريبي 
 في الجزائر : دراسة حالة مجمع صيدال بالمدية 

12682 

 6517 جباية المهن الحرة

جباية المهن الحرة : دراسة حالة لعيادة طبية حسب النظامين  
 الحقيقي والجزافي 

7326 

عامة للضريبة جباية المؤسسات : دراسة تحليلية في النظرية ال  7338 

 14000 جباية المؤسسة : دروس مع أسئلة وتمارين محلولة

 8221 جبر المصفوفات للمرحلة اإلجتماعية

جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة : منابع التكوين وموانع  
 التمكين 

3183 

جدوى البحوث التسويقية في تحقيق المنيزة التنافسية للمؤسسة : 
بوفال بالبرواقية دراسة حالة   

14079 

 15637 جدوى وظيفة التسويق في المؤسسات

اإلرهاب اإللكتروني  -السياحة  -غسيل األموال  -جرائم : ( الفساد 
المعلوماتية ) -  

13669 

 10423 جرائم اإلنترنت وبطاقات اإلئتمان والجريمة المنظمة

زائريجرائم الصفقات العمومية وآلية مكافحتها في التشريع الج  10044 

جرائم الفساد : الرشوة واإلختالس وتكسب الموظف العام من وراء 
 ...وظيفته في الفقه اإلسالمي

15119 

 14922 جرائم الفساد اإلداري : دراسة قانونية تحليلية مقارنة

 3857 جرائم غسيل األموال

 13427 جربة البنوك الخاصة في الجزائر واقع وتحدي

التجارة الدولية جغرافية   3324 

 11130 جغرافية النقل 

 5415 جغرافية النقل البحري 

 9628 جغرافية النقل الحضري : مبادئ و أسس

 3986 جغرافية النقل المعاصرة وتطبيقاتها الحاسوبية

 7684 جنون العولمة : تفنيد المخاوف من التجارة المفتوحة

 14422 جودة األداء

الجامعي و تأثيره على جودة التعليم العالي : دراسة  جودة األستاذ 
 إستطالعية لجامعة يحي فارس بالمدية من وجهة نظر الطلبة

7744 

جودة التدريب اإلداري و متطلبات المواصفة الدولية اإليزو 
10015 

4753 

جودة التدقيق المحاسبي في المؤسسة اإلقتصادية في ظل معايير 
الجزائرية : دراسة ميدانيةالتدقيق   

11346 

جودة التدقيق في التعامالت التجارية اإللكترونية : دراسة ميدانية 
 (إستبيان) 

7271 

جودة التقارير المالية في ظل نظم المعلومات المحاسبية 
 اإللكترونية : دراسة حالة في مؤسسة نفطال لوالية المدية

9222 

البشريةودوره في تحسين أداء المؤسسة جودة التوظيف للموارد   13088 

جودة الخدمات الصحية في القطاع الصحي الجزائري : المؤسسة  
 العمومية اإلستشفائية بعين بوسيف آنموذجا

10629 

 5858 جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك



فسية للبنوكجودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنا  6758 

جودة الخدمات المصرفية ودور اإلصالحات المصرفية في  
بالمصارف العمومية العاملة بمدينة المدية  تحسينها : دراسة ميدانية

 وجهتا نظر الزبائن و العاملين

14773 

جودة الخدمات و دورها في إرضاء الزبائن : دراسة حالة مركز  
المدية -الالسلكية البريد و المواصالت السلكية و   - 

13417 

جودة الخدمة التأمينية كمدخل للريادة والتفوق : اإلطار النظري  
 والواقع التطبيقي

13579 

 7317 جودة الخدمة المصرفية كألية لتدعيم الميزة التنافسية للبنوك 

 10446 جودة الخدمة المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك

صرفية و أثرها في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك  جودة الخدمة الم
 التجارية الجزائرية : من وجهة نظر اإلداريين و الزبائن

11073 

 8630 جودة المراجعة الخارجية في ضوء تبني المعايير الدولية للمراجعة

جودة المراجعة الخارجية وفق المعايير الدولية للمراجعة ودورها  
الحوكمة في المؤسسة : دراسة آراء بعض المهنيين و  في إرساء 

 األكادميين 
7699 

جودة المعلومات والذكاء اإلستراتيجي في بناء المنظمات  
 Information quality and strategic = المعاصرة

intelligence in building contomporary 

organizations 

5154 

العالي : جامعة المدية  جودة مخرجات التعليم في مؤسسات التعليم  14603 

 6637 حاجة الموارد البشرية للتدريب في المؤسسة

 7963 حاجة الموراد البشرية للتدريب في المؤسسة

 3964 حاضنات األعمال : الرؤية الحديثة في إستثمار الموارد البشرية 

 7947 حاضنات األعمال ودورها في تعزيز ريادة األعمال

3الخبرة العربية جحاالت إدارية من   3405 

 2559 حتمية اإلنفتاح اإلقتصادي في الجزائر

 15650 حتمية اإلنفتاح اإلقتصادي في الجزائر

 7510 حتمية خوصصة البنوك التجارية في إطار العولمة 

حدود إستخدام الطرق الحديثة لمراقبة التسيير في المؤسسة  
مؤسسة ودورها في ترشيد القرارات : دراسة ميدانية في  -

POVAL-  بالمدية 
6151 

حدود استخدام نظم اإلنذار المبكر على التنبؤ بالفشل المالي  
للمؤسسات اإلقتصادية الجزائرية : دراسة حالة المؤسسات 
 اإلقتصادية الجزائرية

14837 

حدود التنمية المستدامة في اإلستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل 
 : دراسة حالة الجزائر 

8756 

حدود تطبيق بطاقة األداء المتوازن كأدات لتقييم اإلستراتيجية في 
 المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية : دراسة حالة مجمع صيدال 

15143 

حدود فعالية المزيج الترويجي السياحي في الوكاالت السياحية : 
الجزائر-البليدة -دراسة حالة الوكاالت السياحية بوالية المدية   

6297 

لية موازنات التقديرية في الرقابة علىالمؤسسة اإلقتصادية حدود فعا
2018-2017بحاسي مسعود  ENAFOR : دراسة حالة شركة  

11142 



حدود وإمكانيات تطبيق أسلوب التكلفة المستهدفة في المؤسسات 
اإلقتصادية الجزائرية : دراسة حالة مركب المضادات الحيوية  

2018- 2017بالمدية فرع أنتيبيوتيكال   

8848 

حدود وإمكانية تحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي : دراسة  
 تحليلية لحالة بعض البلدان العربية مع التركيز علي حالة الجزائر 

6858 

 13199 حرب اإلبداع : فن اإلدارة باألفكار

حرب العمالت : مقدمة في توازن سعر الصرف وإطاللة لعالم  
التنافسي على سيادة العالمجديد من الصراع   

3667 

 11637 حرفة اإلدارة 

حركة السيولة النقدية في المصارف بين ميزاني القانون والفقه 
التجميد  -الغسيل  -السرية  -اإلسالمي : التحويل   

4625 

 8466 حركية التمويل و أثرها في المؤسسة

 13203 حركية التمويل وأثرها في المؤسسة

العام في الشريعة اإلسالميةحرمة المال   10772 

حرية المنافسة التجارية وضرورة حمايتها من الممارسات  
 اإلحتكارية : دراسة فقهية مقارنة

6085 

 14903 حريق الجسد : مقاالت في اإلقتصاد الجزائري 

 12042 حزمة البرامج اإلحصائية 

1التحليلية : الجزء  حساب التفاضل و التكامل للجامعات و الهندسة   15953 

2حساب التفاضل و التكامل للجامعات و الهندسة التحليلية : الجزء    15808 

3حساب التفاضل و التكامل للجامعات و الهندسة التحليلية : الجزء    15952 

 9476 حساب التفاضل و التكامل والهندسة التحليلية 

 15158 حساب التفاضل والتكامل

التكاليف حسابات   12660 

 16124 حقوق اإلنسان في ظل العولمة

حقوق الملكية الفكرية في ظل المنظمة العالمية للتجارة ودورها في 
 تطوير مناخ اإلستثمار : عرض تجارب دولية

15248 

 8016 حكومة الشركات وأسواق المال العربية

 8706 حكومة الشركات واألزمة المالية العالمية

فعالة لمشكلة البطالة  حلول إسالمية  11710 

حلول في مقدمة الحاسبات اإللكترونية وتطبيقاتها في نظم  
 المعلومات المحاسبية : لغة البسيك و تطبيقاتها في المحاسبة

5056 

 Excel 5913 حلول مشاكل أوراق عمل

حماية البيئة و التنمية المستدامة :آفاق و تحديات بين التشريعات  
الدولية العربية و   

11872 

 15173 حماية المال العام : في الشريعة اإلسالمية و القانون 

 8404 حماية المستهلك عبر شبكة اإلنترنت 

 2547 حماية المستهلك : دراسة مقارنة

 12715 حماية المستهلك اثناء تكو ين العقد

 2542 حماية المستهلك فى المعامالت اإللكترونية

المستهلك في العقد اإللكترونيحماية   2538 

حماية المستهلك في النظام اإلسالمي والنظام الغربي : دراسة  
 مقارنة

5394 



 5449 حماية المستهلك و مكافحة الغش التجاري في الدول العربية

 3376 حماية المستهلك وحماية المنافسة رفع الممارسات اإلحتكارية 

بين النظرية والتطبيق : تحليل ألهم حماية المنافسة ومنع اإلحتكار 
 التجارب الدولية والعربية 

12579 

 15632 حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي 

 16032 حماية حقوق اإلنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي 

 13771 حماية و رعاية القوى العاملة 

  -أنواعها  -اإلسالمي : مفهومها حوافز اإلستثمار في النظام 

 أهميتها 
15675 

 2582 حوكمة اإلنترنت 

 10559 حوكمة البنوك التجارية في ظل المتغيرات اإلقتصادية العالمية

 9634 حوكمة البنوك كأداة لتحسين األداء المالي

 3836 حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطر

التقليل من التعثر المصرفي : دراسة  حوكمة البنوك ودورها في 
 بتابالط  BADRوBEAو BNA حالة الوكاالت البنكية

7203 

 9093 حوكمة الشركات 

 8683 حوكمة الشركات : المفاهيم ــ المبادئ ــ التجارب

حوكمة الشركات : دور أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين 
 التنفيذيين

10505 

ة في ضوء التجارب حوكمة الشركات بالمؤسسة الجزائري
 رويبة NCA األمريكية و األوروبية : دراسة حالة شركة أن سي أ

12178 

 11693 حوكمة الشركات في األسواق الناشئة

حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالي و اإلداري : دراسة  
 مقارنة

10492 

 8705 حوكمة الشركات واألزمة المالية العالمية

والهندسة الماليةحوكمة الشركات   6670 

 10639 حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عبر الوطنية وغسل األموال

 15741 حوكمة الشركات: مدخل في التحليل المالي وتقييم األداء 

 8334 حوكمة القوى العاملة

حوكمة المصارف و أثرها على األداء المصرفي : دراسة ميدانية  
المصارف العاملة بالمديةلعينة من وكاالت   

12419 

 13415 حوكمة الموازنة العامة كآلية لترشيد اإلنفاق العام في الجزائر

حوكمة المؤسسات بين المؤسسات بين المحاسبة المالية و التدقيق 
 المحاسبي

11785 

 8085 حوكمة صندوق ضبط الموارد في الجزائر : دراسة تحليلية 

الجماعات المحلية كآالية لترشيد النفقات العامة : حوكمة ميزانية 
2020إلى  2017دراسة حالة والية المدية خالل الفترة من   

10513 

22حوليات جامعة الجزائر : العدد:  8394 

حوليات في التحليل الرياضي : لطلبة السنة الثانية تكنولوجية  
 وعلوم دقيقة 

7294 

 5939 خدعة التكنولوجيا 

الديون حول الديون و الصندوق النقد الدولي و البنك الدولي خدعة   15389 



خدمات التأكيد المعقول والمحدود وفق المعايير الدولية للمراجعة  
 والتأكيد : (المراجعة والفحص سابقا) 

8167 

 information services 12626 = خدمات المعلومات

 14443 خدمات المعلومات في المكتبات ومرافق المعلومات 

خدمات مراقب الحسابات لسوق المال : المتطلبات المهنية ومشاكل 
الممارسة العملية في ضوء معايير المراجعة المصرية والدولية  
 الجزء األول :واألمريكية

15531 

خدمات مراقب الحسابات لسوق المال : المتطلبات المهنية ومشاكل 
صرية والدولية  الممارسة العملية في ضوء معايير المراجعة الم

 واألمريكية: الجزء الثاني

12008 

 14963 خدمة العمالء : مدخل إتصالي سلوكي متكامل 

 Customer = خدمة العمالء : مدخل إتصالي سلوكي متكامل

service 
14969 

 Great Customer Service 13639 = خدمة العمالء المتميزة

التغيير خريطة التنمية البشرية ومتطلبات   5329 

خزينة البنوك التجارية وأساليب تقييم إستخدام أموالها : حالة  
 القرض الشعبي الجزائري 

12836 

خصائص القائد و دورها في نجاح عملية التغيير التنظيمي في  
 المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة بوفال البرواقية 

6795 

التدقيق الضريبي خصائص المدقق الضريبي وتأثيرها على جودة 
: دراسة ميدانية للمحاسبين المعتمدين ومحافظي الحسابات وخبراء 
محاسبين وأساتذة محاسبة ومفتشي الضرائب بالمدية للفترة  

2019-2020 - 

12983 

خصم األوراق التجارية في ميزان الشريعة اإلسالمية : دراسة  
 فقهية معاصرة 

4699 

 training plan 5361 = خطة التدريب

 15810 خطر القرض وإستراتيجية البنك التجاري في معالجته 

خطط الموارد البشرية و دورها في تحسين األداء الوظيفي في 
 المؤسسة اإلنتاجية

9587 

 5831 خطورة العولمة وكيفية مواجهتها 

 12078 خمس مشكالت أساسية لعالم متخلف

 4064 خواطر في اإلدارة المعاصرة 

المؤسسات العمومية الجزائرية : دراسة حالة فرع خوصصة 
 المضادات الحيوية بالمدية 

7031 

 13619 خوصصة المؤسسات العمومية في الجزائر 

 10222 خيبات العولمة 

 13366 دالة التكاليف في المؤسسة اإلنتاجية

 7703 دبلوماسية الصين النفطية في إفريقيا 

 Dirassat revue = دراسات : مجلة دورية محكمة

périodique 
14540 

 4044 دراسات إدارية معاصرة 

 4054 دراسات إدارية معاصرة 

دراسات إستراتجية : تفعيل دور المشروعات اإلقتصادية المشتركة 
 في تحقيق األمن الغذائي و العربي

3112 



 Strategic studies 15044 = دراسات إستراتيجية : العدد الثالث

إستراتيجية : العدد السادسدراسات   = Strategic studies 6187 

 Strategic studies 15043 = دراسات إستراتيجية: العدد الثاني 

 Economic studiies 7924 = دراسات إقتصادية : العدد التاسع

 11141 دراسات إقتصادية : العدد الثاني

 Economic studiies 7929 = دراسات إقتصادية : العدد الثاني عشر

 7928 دراسات إقتصادية : العدد الحادي عشر

 7927 دراسات إقتصادية: العدد العاشر

 6613 دراسات الجداوى التسويقية للمشاريع اإلستثمارية

 11732 دراسات الجدوى : التأصيل العلمي والتطبيق العملي 

 11090 دراسات الجدوى اإلقتصادية 

الجدوى اإلقتصادية إلتخاذ القرارت اإلستثماريةدراسات   11684 

 5129 دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشروع في إقتصاد إسالمي 

دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشروعات : األطر والخطوات ــ  
 األسس والقواعد ــ المعايير 

5878 

دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشروعات اإلستثمارية و 
وتمشروعات الب (B.O.T) 

11844 

 5497 دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشروعات الصغيرة

 11612 دراسات الجدوى اإلقتصادية و تقييم أصول المشروعات

 10538 دراسات الجدوى اإلقتصادية والمالية

 14944 دراسات الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشروعات

إجراءات -المشروعات : أسسدراسات الجدوى اإلقتصادية وتقييم 
حاالت  -  

11824 

 5114 دراسات الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشروعات الصناعية 

 2979 دراسات الجدوى اإلقتصادية وتقييم كفاءة أداء المنظمات 

دراسات الجدوى اإلقصادية : دليل المستثمرين و اصحاب رؤوس 
 األموال

5845 

واإلقتصادية واإلجتماعية مع دراسات الجدوى التجارية 
 bot مشروعات

12378 

دراسات الجدوى و المشروعات الصغيرة في التربية البدنية و 
 الرياضية 

4157 

 5965 دراسات الجدوى و تقييم المشروعات مع تمارين محلولة 

 5507 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات

 12478 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات

دوى وتقييم المشروعات : دراسات نظرية وتطبيقية دراسات الج  4139 

 12668 دراسات الجدوى وقرار اإلستثمار

 5002 دراسات السياسات المالية في معالجة الفقر 

دراسات تحليلية وكمية حول :الحوكمة، الطاقة المتجددة، إقتصاد  
2017مارس6الرياضة، اإلقتصاديات المغاربية العدد:  

6376 

 4770 دراسات تسويقية متخصصة

 4785 دراسات تطبيقية في إدارة المصارف

 4326 دراسات جدوى المشروع



 16064 دراسات جدوى المشروع

 3610 دراسات جدوى المشروع : األساسيات والمفاهيم 

 4782 دراسات جدوى المشروعات اإلستثمارية مع نماذج عملية 

النظرية والتطبيق دراسات جدوى المشروعات بين   12154 

 BOT 12155دراسات جدوى المشروعات ومشروعات

 5508 دراسات جدوى وتقييم المشروعات

 8229 دراسات خاصة في إدارة األعمال

دراسات سيكولوجية لتنمية القدرات البشرية : تحليل وبناء  
 الشخصية 

12158 

قراءات في المكتبة دراسات سيكولوجية لتنمية القدرات البشرية : 
 السيكولوجية

12166 

دراسات سيكولوجية لتنمية القدرات البشرية : هل سؤال يحتاج 
 منك إجابة...؟

12157 

 12159 دراسات سيكولوجية لتنمية الوارد البشرية : إختبارات

دراسات عالمية : اإلستثمارات في البحث العلمي : دراسة أثار  
التخصصات األكاديمية التمويل علي التعاون العلمي و  

13816 

دراسات عالمية :التنويع اإلقتصادي في دول مجلس التعاون لدول  
 الخليج العربية : اإلنجازات و اإلتجاهات المستقبلية 

15711 

دراسات عن األقسام المختلفة بالبنوك التجارية : شرح عملي 
 للعمليات الخارجية و المحلية 

11766 

ة : مدخل معاصردراسات فى نظرية المحاسب  5554 

 2866 دراسات في إدارة األعمال 

 14870 دراسات في إدارة األعمال 

 4245 دراسات في إقتصاديات األعمال 

دراسات في اإلتجاهات الحديثة في المراجعة مع تطبيقات عملية 
 على معايير المراجعة المصرية و الدولية 

3167 

اإلسالميةدراسات في اإلدارة المالية   10543 

 14296 دراسات في اإلدارة واإليزو

 3162 دراسات في األساليب الكمية و إتخاذ القرارات 

 2977 دراسات في اإلستراتيجية و بطاقة التقييم المتوازن

 5466 دراسات في اإلقتصاد : بحوث محكمة منتقاة 

وإجتماعية دراسات في اإلقتصاد الدولي : آراء إقتصادية   4656 

 3392 دراسات في اإلقتصاد السياسي و العولمة

 3390 دراسات في األمن اإلقتصادي العربي

 4302 دراسات في األنظمة المحاسبية الخاصة 

 11309 دراسات في األنظمة المحاسبية المتخصصة

 8135 دراسات في التأمين : بحوث محكمة منتقاة 

الدولية دراسات في التجارة   14754 

 14283 دراسات في التسويق : بحوث محكمة منتقاة 

 13023 دراسات في التمويل

 14885 دراسات في التنمية اإلقتصادية 



دراسات في التنمية اإلقتصادية : إستراتيجيات التصنيع و التحول  
 الهيكلي

14946 

 8549 دراسات في التنمية السياحية

العربية : الواقع واآلفاقدراسات في التنمية   3893 

 14344 دراسات في الجغرافيا اإلقتصادية والسياسية

 4082 دراسات في الرقابة والمراجعة الداخلية 

 3389 دراسات في العالقات اإلقتصادية الدولية 

دراسات في العمل اإلقتصادي العربي المشترك : نحو إعادة 
اإلقتصادي العربيهندسية نظرية التكامل   

3391 

دراسات في القانون الدولي اإلقتصادي : صندوق النقد الدولي ال  
 . "f.m.i "صند

11816 

 14753 دراسات في المالية الدولية 

دراسات في المحاسبة اإلدارية اإلستراتيجيةألغراض تحسين 
 األداء و اإلنتاجية وتدنية التكاليف 

11905 

المحاسبة الضربية دراسات في   3164 

 3166 دراسات في المحاسبة الضريبية

دراسات في المحاسبة الضريبية : الفكر المحاسبي للضريبة على  
 الدخل 

13559 

 13836 دراسات في المحاسبة الضريبية: الضريبة العامة على المبيعات 

 2739 دراسات في المحاسبة المالية 

المالية دراسات في المحاسبة   11295 

 12395 دراسات في المحاسبة المالية : محاسبة التكاليف

 5084 دراسات في المحاسبة المالية المتخصصة 

 4314 (1) دراسات في المحاسبة المالية المتوسطة

دراسات في المحاسبة المتخصصة : النظام المحاسبي ونظام  
 محاسبة التكاليف في المنشآت الخدمية

12387 

في المحاسبة المتخصصة : حسابات المهندراسات   12396 

دراسات في المحاسبة المنخصصة النظام المحاسبي ونظام محاسبة 
 التكاليف في المنشأت الخدمية المستشفيات 

12371 

 2725 دراسات في المراجعة الخارجية للقوائم المالية : اإلطار النظري 

 12571 دراسات في المراجعة المتقدمة

دراسات في المشاكل المحاسبية المعاصرة : نماذج محاسبية  
 مقترحة

3626 

 6 دراسات في المصارف والبنوك : بحوث محمكمة منتقاة 

 14504 دراسات في المعلومات والبحث العلمى والتأهيل والتكوين 

 11682 دراسات في المكتبات والمعلومات

 9428 دراسات في المنهجية

الموارد البشرية : بحوث محكمة منتقاة دراسات في   14284 

 2839 دراسات في تحديث اإلدارة الجامعية

 2914 دراسات في علم اإلقتصاد اإلسالمي

 2919 دراسات في علم اإلقتصاد اإلسالمي

دراسات في محاسبة التكاليف : قياس تكلفة مخاطر اإلئتمان  
 المصرفي في البنوك التجارية

14385 



دراسات في محاسبة التكاليف المتقدمة في مجاالت التخطيط  
 والرقابة 

8188 

دراسات في معايير المراجعة والتأكيد المهني الدولية : مراجعة  
دور -حسابات شركات الرهن العقاري وتوريق األصول المالية 

- المراجعة البيئية في تفعيل حوكمة الشركات من منظور مهني 

شروط التكاليف  -وفقا للمعيير الدوليةقرير مراقب الحسابات ت
 لعمليات المراجعة وفقا للمعايير ا 

15536 

 7729 دراسات في مناهج البحث العلمي

 4665 دراسات في نشاة وتطور الغرف التجارية العربية

 5213 دراسات في نظرية الموقع الصناعي 

 5622 دراسات مالية ومصرفية 

وتكنولوجيا المعلومات  دراسات متقدمة فى مراجعة الحسابات  12570 

 15539 دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات و تكنولوجيا المعلومات 

 12701 دراسات متقدمة في التسويق 

دراسات متقدمة في الرقابة و المراجعة الداخلية وفقا ألحداث  
المعايير الدولية األمركية : مدخل الحكومة و إدارة المخاطر و  
 تكنولوجيا المعلومات 

10777 

 3787 دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة

 5713 دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة

 14424 دراسات متقدمة في المراجعة 

 4304 دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية

دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية الحديثة : المعاينة  
-اإلجرائات التحليلية-مخاطر المراجعة- األهمية النسبية-اإلحصائية

فجوة التوقعات-المعلومات المستقبلية-لتقديرات المحاسبيةا ... 

3168 

 13984 دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكد

دراسات متقدمة في المراجعة: المراجعة البيئية : التأصيل النظري 
 Environmental audit = و الممارسات المهنية

4986 

 2645 دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالية 

 3812 دراسات محاسبية إسالمية 

 6103 دراسات معاصرة في مجال المحاسبة الضريبية

 12674 دراسات منهجية معاصرة في محاسبة التكاليف الفعلية

 7618 دراسات ميدانية في إدارة األعمال

المراجعة وتطبيقاتها العملية في ضوء المعايير  دراسات نظرية 
 الدولية والمصرفية 

3163 

 2726 دراسات نظرية وتطبيقية في محاسبة الزكاة

 13202 ...دراسات وأبحاث : المجلة العربية لألبحاث في العلوم اإلنسانية

 2689 دراسات وبحوث في التأمين : بحوث علمية محكمة 

اإلسالمي علي آداء المالي للمؤسسات الصغيرة دراسة أثر التمويل 
 و المتوسطة : دراسة حالة الجزائر

13560 

دراسة إحصائية تحليلية لحوادث المرور في الجزائر خالل  
2012-1970الفترة  

10873 

 11870 دراسة إحصائية لتأثير األزمة المالية العالمية على البورصة 

اإلصالحات المصرفية  دراسة أداء البنوك التجارية في ظل 
: دراسة تطبيقية حول الجهاز المصرفي الجزائري 2003-2015  

15120 



 15108 دراسة اداء البنوك الجزائرية 

دراسة أعمال البنك من المنظور المحاسبي "دراسة البتك الخارجي 
 "الجزائري وكالة المدية

12939 

 7949 دراسة أعمال البنوك من الناحية المحاسبية

أعمال البنوك من الناحية المحاسبية : دراسة حالة بنك دراسة 
 بالمديةBADR الفالحة و التنمية الريفية

8282 

 دراسة أعمال نهاية الدورة للمؤسسة اإلقتصادية : حالة شركة
SETAM 

8986 

دراسة اقتصادية قياسية ألثر سياسة التحرير المالي في النمو 
2014-1990الجزائر للفترة اإلقتصادي : دراسة حالة   

11173 

-1980دراسة إقتصادية قياسية لتطور الواردات بالجزائر للفترة 

0122  
9721 

 دراسة إقتصادية قياسية لمحددات البطالة في الجمال في الفترة
(2000-2011) 

8774 

:   2012-2000دراسة إقتصادية آلليات تمويل السكن في الجزائر 

للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لوالية  حالة الوكالة الوالئية 
 المدية 

12757 

دراسة إقتصادية وقياسية لمحددات اإلستثمار األجنبي المباشر في 
2015-1995الجزائر   

9607 

 12940 دراسة اإلتفاق العام ودوره في التنمية اإلقتصادية في الجزائر 

 9393 دراسة اإلستثمارات السياحية في األردن 

 6975 دراسة االصول الثابتة حسب النظام المحاسبي المالي الجديد

 7036 دراسة االصول الثابتة في النظام المحاسبي المالي الجديد 

دراسة اإلعالن و أهميته في ترقية المبيعات : دراسة حالة مؤسسة 
 تيندال بالمسيلة 

14980 

 14981 دراسة اإلعالن وأهميته في ترقية المبيعات 

دراسة البيئة الخارجية و الداخلية ودورها في صياغة إستراتيجية 
 المنظمة

14059 

 13561 دراسة التثبيتات المادية وفق النظام المالي المحاسبي

دراسة التحليل المالي كأداة لتحديد الوضعية المالية لمؤسسة 
التقنية إقتصادية و التنبؤ بالمستقبل : دراسة حالة شركة الدراسات 

 SETAM و و الهندسة المعمارية بالمدية

6632 

دراسة التحليل المالي و مطابقته على المؤسسة اإلقتصادية :  
 بالمدية NAFTAL دراسة وحدة التوزيع

10439 

 6952 دراسة التغيرات التي طرأت على النظام المحاسبي الجزائري 

 13487 دراسة التكاليف المعيارية ضمن نظام المعلومات 

دراسة التكامل المشترك بين الصادرات النفطية و العجز الموازني 
 (2020-1970) في الجزائر خالل

6820 

 10916 دراسة الجدوى : المشاريع اإلستثمارية

 9263 دراسة الجدوى اإلقتصادية 

 3079 دراسة الجدوى األقتصادية : و تقييم كفاءة أداء العاملين

اإلقتصادية للقروض المصرفية : دراسة حالة البنك دراسة الجدوى 
 BNA الوطني الجزائري

11315 

 4574 دراسة الجدوى اإلقتصادية للمشاريع



 14877 دراسة الجدوى اإلقتصادية للمشروعات اإلستثمارية

 14693 دراسة الجدوى اإلقتصادية لمشروع الشركات 

المشاريع اإلستثماريةدراسة الجدوى اإلقتصادية و تقييم   13920 

 13332 دراسة الجدوى اإلقتصادية و تقييم المشروعات اإلستثمارية 

 5998 دراسة الجدوى اإلقتصادية والمالية للمشاريع

 4685 دراسة الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشروعات

 15307 دراسة الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشروعات اإلستثمارية

الجدوى اإلقتصادية وتقييم كفاءة أداء المنظمات دراسة   11613 

 2978 دراسة الجدوى اإلقتصاديةوتقييم كفاءة أداء المنظمات 

 12477 دراسة الجدوى الفنية و اإلقتصادية و تقييم المشروعات 

 9540 دراسة الجدوى المالية للمشروعات اإلقتصادية

إستثماري دراسة الجدوى المالية لمشروع   7394 

دراسة الجدوى المالية لمشروع التحول إلستخدام الطاقة المتجددة : 
 دراسة حالة الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي المدية 

9671 

 13035 دراسة الجدوى المالية و معايير تقييم المشاريع االستثمارية

دراسة الجدوى لتقييم مشاريع استثمارية ومساهمتها في اتخاذ  
ار اإلستثماري في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القر

 الجزائر 
7585 

 10046 دراسة الجدوى وإدارة المشروعات الصغيرة

 11885 دراسة الجدوى وتقييم المشروعات

 8821 دراسة الجدوى وكيف تعدها بنفسك؟

 12221 دراسة الحاالت في المحاسبة و مالية المؤسسة 

سياسات األعمالدراسة الحاالت في   2813 

دراسة الحوافز الممنوحة لإلستثمار األجنبي المباشر في الجزائر 
 بين إطارها النظري وواقعها الميداني

13805 

 9641 دراسة السوق

دراسة السياسة النقدية في ظل األوضاع اإلقتصادية : دراسة حالة  
وكالة المدية-بنك الجزائر   

15892 

الرابع والخامس وفقا للنظام المحاسبي و المالي دراسة الصنف 
 الجديد 

13895 

 5661 دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج والعمليات 

 15479 دراسة العمل والهندسة البشرية 

دراسة العمليات التأمينية في الجزائر : دراسة حالة الشركة  
 وكالة بني سليمان SAA الوطنية للتأمين

6409 

المصرفية : حالة بنك التنمية المحلية  دراسة القروض  9291 

دراسة القوائم المالية لشركات التأمين : دراسة حالة الشركة  
 SAA الوطنية للتأمين

9326 

 13554 دراسة المخاطر البنكية وتغطيتها 

دراسة المخزونات وفق النظام المحاسبي المالي : مؤسسة صيدال 
 فرع المدية

7091 

المحاسبي المالي الجديد دراسة المخطط   10816 

دراسة المردودية المالية في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة  
 مؤسسة ممولة من قبل بنك الفالحة والتنمية الريفية

7784 



دراسة المردودية المالية للمؤسسة : دراسة حالة بتك الفالحة و 
 BADR التنمية الريفية

2608 

ؤسسة الخدماتية : المديرية اإلقليمية دراسة المردودية المالية للم
 إلتصاالت الجزائر

10300 

 13090 دراسة المزيج التسويقي

 15428 دراسة المنتوج الجديد وتطويره في ظل المنافسة في السوق

 9169 دراسة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في دعم اإلستثمار

اإلستقاللدراسة النظام الجبائي الجزائري قبل و بعد   10263 

 13941 دراسة النظام المحاسبي لشركات التأمين

 دراسة النظام المحاسبي لشركات التأمين : الشركة الوطنية للتأمين
SAA فرع المدية 

13612 

دراسة النظام المحاسبي لشركات التأمين في ظل المعايير 
 المحاسبية الدولية 

9365 

للمؤسسة : دراسة حالة مؤسسة األجور و دراسة الهيكلة المالية 
 القرميد بالمدية

8146 

دراسة الوضعية المالية للمؤسسة اإلقتصادية بواسطة التحليل  
 المالي للقوائم المالية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز فرع المدية

9165 

دراسة الوضعية المالية للمؤسسة اإلقتصادية بواسطة التحليل  
لية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز فرع المديةالمالي للقوائم الما  

9166 

دراسة الوظائف األساسيةلمؤسسة إقتصادية : دراسة حالة وضيفة 
 التوزيع في مؤسسة نفطال 

10799 

دراسة إمكانية تقييم المورد البشري واإلعتراف به على مستوى 
 المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز لوالية المدية

13872 

مية الحكومة اإللكترونية في تحسين جودة الخدمات في  دراسة أه
 المرافق العامة : دراسة حالة مجلس قضاء المدية 

3011 

دراسة تأثير اإلستهالك على النمو اإلقتصادي : دراسة إقتصادية  
 قياسية لحالة الجزائر 

10850 

 11362 دراسة تأثير تغيرات اسعار النفط علي النمو اإلقتصادي الجزائري 

دراسة تبني المستهلك للمنتجات الجديدة في قطاع الخدمات : 
 FTTX دراسة حالة اتصاالت الجزائر شبكة الخدمة الثالثية

 بالمدية
9088 

دراسة تحليلة وتقييمية للشراكة اإلقتصادية األورو المتوسطية :  
تونس خالل الفترة  -الجزائر-دراسة حالة الدول الثالث المغرب

2005-2018  

14951 

دراسة تحليلية تطبيقية لمقاييس التشابك األمامي في اإلقتصاد 
2018الجزائري لسنة   

7458 

دراسة تحليلية تطبيقية لمقاييس التشابك الخلفي في اإلقتصاد  
2018الجزائري لسنة   

7259 

- 2000دراسة تحليلية تنبؤية إلستهالك الكهرباء خالل الفترة 

0152  
11536 

ؤية لحوادث المرور في الجزائر خالل الفترة دراسة تحليلية تنب
2003-2014  

10874 

دراسة تحليلية قياسية لتأثير مؤشرات الحكم الراشد علي النمو 
2014-1990اإلقتصادي في الجزائر   

13410 



دراسة تحليلية لدور مؤشرات نظام اإلنذار المبكر في التنبؤ  
المصرفي الجزائري باألزمات المصرفية : دراسة حالة الجهاز   

4918 

 16151 دراسة تحليلية لضاهرة الغش الجبائي : حالة الجزائر 

دراسة تحليلية للتكاليف والتنبؤ باإلنتاج : دراسة حالة وحدة صيدال 
 بالمدية

9408 

دراسة تحليلية للعالقات التشابكية بين القطاع الفالحي و القطاعات 
ليونتيف االقتصادية في الجزائر باستخدام نموذج (Leotief 

Input-Output Model)  2020-1990للفترة  

7166 

دراسة تحليلية للعالقات التشابكية بين قطاع المناجم والمحاجر 
والقطاعات اإلقتصادية في الجزائر باستخدام نموذج ليونتيف للفترة 

1990-2020  

9647 

القطاعات  دراسة تحليلية للعالقات التشاركية بين قطاع المياه و 
-1990) اإلقتصادية في الجزائر باستخدام نموذج ليونتيف للفترة

2020) 

16097 

دراسة تحليلية للنظام المحاسبي المالي و مدى توافقه مع المعايير  
 المحاسبية الدولية 

6038 

دراسة تحليلية لنماذج التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسة اإلقتصادية 
ة حالة تطبيقية لمؤسسة اتصاالت : دراس  2019-2017الجزائرية 

 الجزائر فرع المدية 
3176 

دراسة تحليلية و قياسية لتاثير اإلستثمار علي سوق العمل : حالة 
 الجزائر 

11213 

دراسة تحليلية و قياسية للعالقة بين التضخم و المتغيرات  
2020-1990اإلقتصادية في الجزائر   

8945 

جمالي الوقود : دراسة حالة  دراسة تحليلية وتنبؤية للطلب علي إ
2015-2008مؤسسة نفطال بالمدية   

7352 

دراسة تحليلية وقياسية لتأثير اإلستثمار على التجارة الخارجية :  
2009-1980حالة الجزائر  

5824 

 9853 دراسة تصفية الشركات من المنظور القانوني و المحاسبي 

شركات البترول دراسة تطور مؤشر المسؤولية اإلجتماعية في   8889 

 15465 دراسة تقنية أقتصادية لمشروع

دراسة تقيمية لمدى استخدام الخدمات المالية الرقمية في الجزائر  
 دراسة ميدانية

6590 

دراسة تقييمية لبرنامجي دعم النمو اإلقتصادي األول و الثاني في  
2014-2001الجزائر   

15025 

ضريبية في الجزائر دراسة تقييمية لفعالية اإلصالحات ال  10187 

دراسة تنبؤية إلستهالك الكهرباء باستخدام منهجية بوكس جينكنز : 
2014-2007حالة مؤسسة سونلغاز المدية   

10721 

:  2018-2011دراسة تنبؤية إلستهالك الكهرباء خالل الفترة 

 دراسة حالة سونلغاز المدية 
7643 

بإستخدام نماذجدراسة تنبؤية ألسعار النفط    ARMA-ARCH : 

2019-1987دراسة حالة أسعار برنت خالل الفترة   
12739 

 : DSP دراسة تنبؤية لمبيعات اإلنتاج الصيدلي من عائلة البنسيلين

2014-2010حالو وحدة أنتيبيوتيكال بالمدية   
7387 

 11043 دراسة جدوى المشاريع اإلستثمارية في ظل التنمية

وعاتدراسة جدوى المشر  12247 



 13979 دراسة جدوى المشروعات اإلستثمارية

 13243 دراسة جدوىالمشاريع اإلستثمارية

تطبيقي - دراسة حاالت تسويقية و إدارية : مدخل منهجي  12282 

دراسة حالة الجدوى اإلقتصادية للمشروعات اإلستثمارية في ظل 
 اإلصالحات الجديدة في الجزائر 

10901 

األفراد للتعامل مع البنوك اإلسالمية : دراسة حالة  دراسة دوافع 
وكالة البليدة-بنك البركة الجزائري - 

13550 

 14704 دراسة سلوك المستهلك و والئه للعالمة التجارية

 9651 دراسة سوق مواد التنظيف في الجزائر

دراسة سياسة التوظيف في مؤسسات الوظيف العمومي : دراسة 
مد بوضياف بالمديةحالة القطاع الصحي مح  

8863 

دراسة شاملة لألسواق المالية المنظمة : دراسة مقارنة بورصة  
 الجزائر وتونس 

12737 

دراسة عامة للمزيج التسويقي وإبراز أهم وسائل الترويج اإلقناعية 
 مع تحديد نفقات هذه العملية : دراسة حالة مؤسسة بوفال

POVAL 

9366 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دراسة عملية تمويل   6784 

 5525 دراسة في الخروج من أزمة البطالة والسكن والعنوسة

 4295 دراسة في المحاسبة المالية 

دراسة قياسية إقتصادية إلستهالك العائالت الجزائرية اتجاه 
2006-2000المجاميع السلعية لسنة   

15679 

الجزائر خالل الفترة دراسة قياسية حول محددات سوق العمل في 
1991-2018  

16067 

دراسة قياسية ألثر اإلتفاق الحكوميى على النمو اإلقتصادي :  
 (2012 - 1980) دراسة حالة الجزائر

14418 

دراسة قياسية ألثر اإلستثمار في قطاع السياحة على النمو 
بإستخدام نماذج  2016-1995اإلقتصادي في الجزائرخالل الفترة 

 ARDL اإلنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة

6543 

دراسة قياسية ألثر اإلنفاق الحكومي على النشاط اإلقتصادي :  
2015-1970حالة الجزائر الفترة   

10601 

دراسة قياسية ألثر الجباية العادية علي النمو اإلقتصادي في  
2014-1970الجزائر   

12203 

إلقتصادية على البطالة في الجزائر  دراسة قياسية ألثر المتغيرات ا
2015-1990خالل فترة   

14021 

دراسة قياسية ألثر تغيير أسعار البترول على ميزان المدفوعات 
باستخدام نموذج2018-1986خالل الفترة من   ARDL 

7164 

دراسة قياسية ألثر تقلبات أسعار البترول على ميزان المدفوعات 
 (2019-1986) في الجزائر خالل الفترة

7588 

دراسة قياسية ألثر تقلبات أسعار النفط على الميزان التجاري :  
 (2020-2000)دراسة حالة الجزائر

9143 

دراسة قياسية ألثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصال علي النمو 
باستخدام نماذج بانل : مع   اإلقتصادي في عينة من الوطن العربي

 إشارة خاصة لحالة الجزائر 
11120 

دراسة قياسية ألثر صدمات أسعار البترول على العمالة في  
)بالستخدام نموذج2019-1980الجزائر خالل الفترة (  NARDL 

6155 



دراسة قياسية ألثر صدمات السياسة المالية على التضخم في  
2017-1970الجزائر للفترة   

9586 

في   دراسة قياسية ألثر مخرجات االبتكار على النمو االقتصادي
2020-1990الدول العربية خالل الفترة   

7498 

دراسة قياسية ألثر مؤشرات الحكم الراشد على النمو اإلقتصادي 
2017-1996في الجزائر خالل الفترة   

7669 

دراسة قياسية ألداء الصادرات الصناعية و أثرها على النمو 
2018-1989اإلقتصادي في الجزائر خالل الفترة   

10841 

دراسة قياسية لتأثير بعض مؤثرات اإلقتصاد الكلي الجزائري علي 
2014-1990اإلستثمار األجنبي المباشر   

6720 

دراسة قياسية لألثر اإلستثمار على النمو اإلقتصادي في الجزائر 
2016-1990خالل الفترة   

10858 

دراسة قياسية للتنبؤ بمؤشر البورصة : دراسة حالة مؤشر 
 Arima and Garch باستعمال نماذج Dawjones داوجونز

2014-1990في الفترة الممتدة  

6481 

-1996دراسة قياسية لمحددات اإلنفتاع التجاري في الجزائر 

0122  
5926 

2013-1980دراسة قياسية لمحددات التضخم في الجزائر للفترة   7346 

دراسة قياسية لنماذج تحقيق التوازن العام لإلقتصاد الجزائري من 
الل نموذجخ  IS-LM-BP 

8883 

دراسة قياسية وتحليلية ألثر السياسة المالية علي النمو اإلقتصادي  
2013-1985في الجزائر للفترة   

10236 

دراسة كفاءة البنوك اإلسالمية : مقارنة بين بنكي البركة و السالم 
 الجزائريين

13753 

البنوك الخاصةدراسة كفاءة البنوك الجزائرية : دراسة مقارنة بين   13451 

دراسة كفاءة السوق المالي عند المستوى المتوسط : دراسة حالة  
 بورصة الجزائر والمغرب

7437 

دراسة كفاءة شركات التأمينات في الجزائر : دراسة حالة الشركة  
 الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين

9492 

و دراسة ألثر تدفقات رأس المال الخاص األجنبي على النم
2017-1990اإلقتصادي : مع اإلشارة لحالة الجزائر خالل الفترة   

6008 

 3844 دراسة متعمقة في إدارة األعمال الدولية 

دراسة محاسبية ألجور قطاع التعليم العالي : دراسة حالة جامعة  
 - المدية

7154 

دراسة محاسبية لتطوراألجور بقطاع التربية الوطنية : دراسة حالة 
 مديرية التربية لوالية المدية

9585 

 6903 دراسة مخاطر البنوك التجارية وكيفية معالجتها 

دراسة مدي تطبيق القياس المحاسبي في القوائم المالية للمؤسسات 
 اإلقتصادية

15877 

02دراسة معمقة المخزونات وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم   2603 

عقد التاجير    17المحاسبي الدولي رقم دراسة معمقة للمعيار 
 BADR التمويلي : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية

6624 

 12169 دراسة مقارنة بين البنوك العامة و الخاصة من حيث منح القروض

دراسة مقارنة بين البنوك العمومية و الخاصة من حيث القروض 
 في الجزائر 

13247 



الضريبة و الزكاة دراسة مقارنة بين   15871 

دراسة مقارنة بين المعايير المحاسبية الدولية والنظام المحاسبي  
 المالي من ناحية اإلفصاح المحاسبي

15715 

دراسة مقارنة بين مخاطر البنوك التجارية و المصارف اإلسالمية 
وبنك الفالحة و BNA : دراسة حالة في البنك الوطني الجزائري
 BADRالتنمية الريفية

7365 

دراسة مقارنة ألثر تطبيق نموذج التكلفة و نموذج إعادة التقييم  
حالة مؤسسة على قيمة التثبيتات المادية و المعنوية : دراسة 

 سونلغاز فرع المدية

13794 

دراسة مقارنة ألساليب الرقابة ومدي تطبيقها في المؤسسة 
يةاإلقتصادية الجزائرية : دراسة حالة في المؤسسة الوطن  

12689 

 11221 دراسة مقارنة لسياسة األجور في الجزائر 

دراسة مقارنة للمعايير المحاسبية الدولية ومعايير المحاسبة 
 اإلسالمية في عرض واإلفصاح العام في القوائم المالية 

15541 

 6763 دراسة مؤثرات بورصة األوراق المالية و إستخدامها في التنبؤ

لسياسة البنوك التجارية في جذب الودائع البنكية : دراسة ميدانية 
 وجهة نظر الوكاالت العاملة بمدينة المدية 

8367 

دراسة ميدانية ومقارنة ألثر أبعاد السياحة في اإلقتصاد الجزائري  
2014- 2009والتركي خالل الفترة  

8442 

 7299 دراسة نظرية اإلستثمار األجنبي المباشر : دراسة حالة الجزائر 

دراسة نظرية و تطبيقية للزكاة : دراسة حالة صندوق الزكاة في  
 الجزائر 

10039 

دراسة نظرية وتطبيقية لعملية تسيير المخزن : حالة المؤسسة 
 الوطنية للبالستيك و المطاط بالمدية

14228 

 10965 دراسة و تحليل العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك

الرسالة اإلعالنية على فعالية المزيج التسويقي  دراسة وتحليل أثر 
 للمؤسسة : دراسة حالة مؤسسة طيبة فود كمباني 

14680 

 7197 دراسة وتحليل احتياجات التمويل في المؤسسة 

 6823 دراسة وتحليل العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك

دراسة وتحليل النظام المحاسبي في الجزائر : دراسة حالة بنك 
مية الفالحيةالتن BADR 

14688 

 6701 دراسة وتحليل سلوك الزبون في قطاع المؤسسات الخدماتية 

دراسة وتحليل كفاءة األسواق المالية : دراسة حالة بورصة  
2017-2010الجزائر حالل الفترة   

6512 

دراسة وتقييم الرقابة علي اإلئتمان المصرفي : دراسة حالة  
2014-2000الجزائر خالل الفترة   

16082 

دراسة وتقييم جدوى المشاريع اإلستثمارية في ظل حالة التأكد 
وحالة عدم التأكد والمخاطرة : دراسة ميدانية في مؤسسة اتصاالت 
 الجزائر لوالية المدية 

15836 

سلوك  -المنهاج التسويقي  -دراسةالسوق : سوق المؤسسة 
طرق ووسائل -المستهلك ... 

9644 

ت للحلقة األولى : السنة األولى دروس الرياضيا  9524 

 6617 دروس في اإلقتصاد السياسي 

 12328 دروس في التبولوجيا والتحليل الدالي 



 15745 دروس في التحليل اإلقتصادي الكلي

 13030 دروس في الجبر : المجلد األول 

 13031 دروس في الجبر : المجلد الثاني 

إشارات إلى الحلول، أجوبةدروس في الرياضيات : تمارين،   9523 

 12798 دروس في العالقات اإلقتصادية الدولية التخلف و التنمية

 14307 دروس في المالية الدولية 

 15744 دروس في المنهجية اإلقتصادية ومدخل إلى العلوم اإلقتصادية 

دروس في تقييم المشاريع : مطبوعة محاضرات موجهة لطلبة  
الماستر علوم إقتصادية و تجارية وعلوم التسييراليسانس و   

10433 

 12462 دروس وتمارين في التحليل اإلقتصادي الكلي 

 13326 دعائم نجاح اإلستثمار الحقيقي 

 8408 دعم القرارات في المنظمات 

 11479 دعم و تطوير اإلستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

الصغيرة و المتوسطة في الجزائر دعم و تطوير المؤسسات   10344 

دعم وتطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الوقع  
 واألفاق

6505 

 9632 دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

دفاتر البحوث العلمية : العدد الثاني : التراث التاريخي و األثري 
 Dafatir el bohouth el ilmiya = لوالية تيبازة

8216 

 7471 دالئل اإلعجاز بين المعيارية والشعرية

 2680 دليل إدارة اإلجتماعات بفعالية لكل مدير يرغب في تحقيق التمييز 

دليل إدارة الموارد البشرية : أول دليل عربي للتنمية والموارد  
 البشرية

3805 

األردن : رؤية  دليل إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين في 
قانونية بين النظرية والتطبيق العملي في األردن للعاملين في قسم  
 الموارد البشرية وشؤون الموظفين

5039 

 SPSS 14129 دليل استعمال الحقيبة اإلحصائية

 7978 دليل اعداد البرامج والمواد التدريبية

 9216 دليل إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية 

دليل اإلستثمار في األوراق المالية واألسهم للجميع من األلف إلى  
 الياء

3242 

 6077 دليل الباحث في احتيار الفرضيات

دليل الباحث في إعداد ومنافسة الرسائل والبحوث العلمية : في 
 ضوء المرجعية لمنهجية البحث العلمي

2593 

 15327 دليل التحري عبر شبكة األنترنت 

التحرير اإلداريدليل   = Le guide de la redaction 

administrative 
12933 

 spss 2760 دليل التحليل اإلحصائي باستخدام 

 IIA 5772 دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن

 9461 دليل الترجمة اإلقتصادية والمالية 

 8707 دليل التعامل في البورصة 

التعامل في سوق األسهمدليل   10668 

 2681 دليل التفكير اإلستراتيجي وإعداد الخطة اإلستراتيجية



 14455 دليل الحقائب التدربية : في مجاالت اإلدارة

 15946 دليل الخطط التسويقية

 5219 دليل الرسائل واألطروحات الجامعية

 4104 دليل الطالب في مبادئ التسويق 

ة : مرجع عملي شاملدليل العالقات العام  13284 

دليل المبتدئين في إستخدام التحليل اإلحصائي : باستخدام برنامج 
 Strural Equation Modeling -SEM = (AMOS) أموس

3175 

 8681 دليل المحاسب : الي تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة 

 3031 دليل المدراء في اإلدارة المدرسية

9000المدير العربي إلى سلسلة األيزو دليل   14845 

الصفات  -المهارات  -األدوار  -دليل المدير المعاصر : الوظائف 
دليل -  

2682 

 10218 دليل المدير إلى الصحة والسالمة في العمل 

 14181 دليل المدير خطوة بخطوة في اإلدارة اإلستراتيجية

 14184 دليل المدير في الخصخصة 

العقود  -مالمح اإلصالح اإلداري  -المدير في تفويض السلطةدليل 
إدارة األزمات -اإلدارية  

2810 

 14187 دليل المديرين إلى التخطيط اإلستراتيجي

دليل المستثمر المصاحب لكتاب أساسيات اإلستثمار في بورصة 
 األوراق المالية 

3604 

قوائم المالية دليل المستثمر إلى بورصة األوراق المالية : تحليل ال  8691 

 15824 دليل المستهلك الجزائري 

 11681 دليل تسيير المشاريع 

 7692 دليل عملي في الفرنشايز : حق اإلمتياز التجاري

 14620 دليل في خدمة العمالء ومهارات البيع

دليل في خدمة العمالء ومهارت البيع : مدخلك لتحقيق ميزة  
المعاصرةتنافسية في بيئة األعمال   

5315 

دليل محاسبة الزكاة لألفراد و الشركات في مؤسسة زكوية جامعة 
 : احسب زكاة مالك بنفسك وضعها في مصارفها الشرعية 

15548 

 11658 دليل مدير المبيعات الفعال : كيف تدير عملياتك البيعية بكفاءة؟ 

 2855 دليل مفتاح التمييز ألخصائي التسويق و مندوب البيع الناجح 

- عربي) -إنجليزي -دليل وظيفي في المعلومات : قاموس (فرنسي 

لوحات وظيفية-مصطلحات مرئية  -سرد عربي م  
5266 

 6456 دليلك في اإلقتصاد 

 8562 دليلك في تحليل وتصميم النظم

دمج المسؤولية اإلجتماعية في المؤسسة اإلقتصادية : نماذج 
اإلجتماعية عالمية وعربية ومحليةلمؤسسات مطبقة للمسؤولية   

6239 

 13891 دمج وشراء الشركات

 دوافع انشاء المؤسسات الصغيرة او المتوسطة عن طريق
ANSEJ 

6212 

 12917 دوافع واحتياجات العمل وأثرها على الرضا الوظيفي

دوافع وحوافز العمل ودورها في تحقيق الرضا الوظيفي لدى 
المؤسسة العمومية اإلستشفائية بالبرواقيةالعاملين : دراسة حالة    

7195 



 5495 دوائر الجودة

 9062 دور اابنوك في تمويل االستثمار السياحي

دور االميزة التنافسية و استراتجيات البنوك في ترقية الخدمات 
 المصرفية 

14937 

دور اتفاقية تحرير تجارة الخدمات الدولية (الجاتس) في رفع كفاءة 
ات المصرفية أداء الخدم  

14587 

دور أجهزة الرقابة المالية المسبقة في تأطير النفقات العمومية 
للجماعات المحلية : دراسة حالة لعينة من آراء رؤساء المجالس 

الى غاية  2019-03-01الشعبية البلدية لوالية المدية للفترة من 
15-05-2019  

14778 

اإلستثمارية في تحسي األداءدور إختيار المشاريع   7238 

دور أخالقيات المهنة في تحسين جودة التدقيق الخارجي : دراسة  
 ميدانية 

6399 

دور إدارة اإلستقبال في بناء الصورة الذهنية للمؤسسة الخدمية :  
أوريدو -جيزي-دراسة حالة لفروع مؤسسات اإلتصال موبيليس  

9834 

قيق الميزة التنافسة : دراسة  دور إدارة التغيير التنظيمي في تح
 حالة مؤسسات إتصاالت الجزائر بالمدية

4549 

دور إدارة التغيير في تعزيز تنافسية المنظمة : دراسة حالة مؤسسة 
 إتصاالت الجزائر لوالية المدية 

5852 

دور إدارة التغيير في تميز أداء المنظمات : دراسة حالة شركة  
2019-2012الكهرباء والغاز لوالية المدية   

7495 

دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء العاملين في المؤسسات 
اإلقتصادية الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر  
 وحدة المدية

15391 

 15647 دور إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء المؤسسة 

التنافسية بالمؤسسة : دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة 
دراسة حالة مؤسسة سونلغاز مديرية توزيع الكهرباء والغاز 
 بالمدية

6730 

دور إدارة الجودة الشاملة في تحقيق رضا الطالب : دراسة حالة  
جامعة المدية (كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم  
 التسيير) 

14147 

ير الميزة التنافسية للمؤسسة  دور إدارة الجودة الشاملة في تطو
 اإلقتصادية

13521 

دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز تنافسية المؤسسة الخدمية : 
 دراسة حالة المديرية العملياتية لإلتصاالت الجزائر بالمدية

8463 

دور إدارة الجودة الشاملة في خلق الميزة التنافسية : دراسة حالة  
فرع المدية -لمؤسسة إتصاالت الجزائر   - 

7442 

دور إدارة الصراع التنظيمي في تحقيق اإلبداع التنظيمي : دراسة  
 حالة مديرية السياحة و الصناعات التقليدية بالمدية

6704 

دور إدارة العالقات العامة في إدارة األزمات التنظيمية : دراسة 
 حالة لشركة الكهرباء و الغاز (سونلغاز) فرع المدية

12822 

دور إدارة الكفاءات في تحقيق الميزة المؤسسية : دراسة حالة  
مؤسسة كوندور للصناعة اإللكترونية و الكهرومنزلية برج  
 بوعريريج

13903 



دور إدارة المخاطر اإلئتمانية في التقليل من القروض المتعثرة : 
 دراسة حالة مجموعة من البنوك العاملة في الوالية

13933 

ر المالية في ضبط األداء المالي للمؤسسة  دور إدارة المخاط
 اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية 

14800 

دور إدارة المخاطر في التأثير على األداء المالي في شركة التأمين 
المدية-قصر البخاري  SAA : دراسة حالة شركة التأمين - 

8049 

سة حالة بنك دور إدارة المخاطر في تحسين أداء البنوك : درا
 الفالحة والتنمية الريفية وكالة المدية

10714 

دور إدارة المخاطر في تطوير أداء المؤسسات المالية : دراسة  
 حالة البنك الخارجي الجزائري وكالة المدية 

13331 

دور إدارة المعرفة في اتخاذ القرار بالمؤسسة : دراسة حالة  
 المؤسسة سونلغاز بالدية

7457 

إدارة المعرفة في إستثمار رأس المال البشري لتحقيق األداء دور 
 اإلستراتيجي 

13072 

دور إدارة المعرفة في تحسين أداء العاملين : دراسة حالة بلدية  
 سي المحجوب بوالية المدية

10201 

دور إدارة المعرفة في تحسين أداء العاملين : دراسة حالة مؤسسة  
فرع المدية-إتصاالت الجزائر - 

7959 

 5941 دور إدارة المعرفة في تحسين أداء المنظمة 

 دور إدارة المعرفة في تحسين أداء المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة 
BATI-SUD 

7152 

 8958 دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي

دور إدارة المعرفة في تحسين األداء الوظيفي : دراسة ميدانية في  
الكهرباء والغاز لوالية المديةمديرية توزيع   

9485 

دور إدارة المعرفة في تحسين األداء في المؤسسة : دراسة حالة  
 SAA في الشركة الوطنية للتأمين

13825 

دور إدارة المعرفة في تحسين إنتاجية المؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة مؤسسة مطاحن قصر البخاري 

11450 

جودة الخدمات المصرفية : دراسة  دور إدارة المعرفة في تحسين 
 حالة لبعض البنوك العمومية العاملة بمدينة الجلفة 

15374 

دور إدارة المعرفة في تحسين جودة خدمة التعليم العالي : دراسة  
لة عينة من أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية  حا

 وعلوم التسيير بجامعة يحي فارس بالمدية

8358 

إدارة المعرفة في تحقيق اإلبداع بالمؤسسة : دراسة حالة  دور 
 مؤسسة كهريف بالمدية

12971 

دور إدارة المعرفة في تحقيق األداء المتميز : دراسة حالة مؤسسة  
 سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز وسط المدية

7500 

دور إدارة المعرفة في تحقيق التميز التنظيمي : دراسة حالة كلية  
اإلقتصادية  العلوم  

4940 

 12073 دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية

 15722 دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية

دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة حالة  
الوحدة العملياتية بالمدية-إتصاالت الجزائر  - 

15128 

لميزة التنافسية : دراسة حالة  دور إدارة المعرفة في تحقيق ا
 المديرية العملياتية إلتصاالت الجزائر لوالية المدية

11370 



دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية في مؤسسة إقتصادية 
 : دراسة حالة مؤسسة نفطال بالمدية

8030 

دور إدارة المعرفة في تحقيق جودة التعليم العالي : دراسة حالة  
 جامعة يحي فارس المدية

12308 

دور إدارة المعرفة في تعزيز اإلبداع التنظيمي : مؤسسة البالستيك 
 بالمدية  soexplast والمطاط

13803 

دور إدارة المعرفة في تعزيز اإلبداع التنظيمي في المنظم : دراسة 
 حالة المؤسسة الوطنية للتحويل األولي للبالستيك بالمدية

SOEXPLAST 

5992 

دور إدارة المعرفة في تعزيز اإلبداع في المؤسسة : دراسة حالة  
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكالة المدية

9881 

دور إدارة المعرفة في تعزيز القدرات اإلبداعية في المؤسسة : 
 دراسة حالة الوكالة التجارية لتوزيع الكهرباء والغاز ببني سليمان

4588 

دور إدارة المعرفة في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة : دراسة  
37-حالة البنك الخارجي الجزائري وكالة البويرة - 

9417 

دور إدارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية : دراسة حالة الوكالة 
 - قصر البخاري -التجارية إلتصاالت الجزائر 

5819 

دور إدارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية لدى المؤسسات 
 الخدمية : دراسة حالة الصندوق الجهوي للتعاو ن الفالحي

13089 

القدرة على اإلبداع اإلداري : دراسة   دور إدارة المعرفة في تنمية
 حالة شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمدية

9328 

دور إدارة المعرفة في تنمية رأس المال البشري : دراسة حالة  
 لمديرية التربية بوالية المدية

12259 

 12768 دور إدارة المعرفة في تنمية رأس المال الفكري 

المنظمات  دور إدارة المعرفة في رفع أداء  15481 

دور إدارة المعرفة في عملية إتخاذ القرار بالمؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة شركة نفطال 

15560 

 13782 دور إدارة المعرفة و اإلبداع التكنولوجي في المؤسسات

دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واإلتصال في تحسين 
بلدية وامري-بالجماعات المحليةأداء المؤسسة : دراسة حالة  - 

16095 

دور إدارة المعرفةفي تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة : حالة  
 مجمع صيدال

7378 

 15453 دور إدارة الموارد البشرية 

 16085 دور إدارة الموارد البشرية في إرساء المسؤولية اإلجتماعية 

يفة التسويقية  دور إدارة الموارد البشرية في الرفع من آداء الوظ
 داخل المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة صيدال 

15254 

 15645 دور إدارة الموارد البشرية في الرفع من تنافسية المؤسسات 

دور إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء العاملين : دراسة حالة  
 المؤسسة العمومية لألشغال الطرق بالمدية

13375 

البشرية في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية دور إدارة الموارد   14681 

دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الجودة الشاملة في  
 المؤسسات اإلقتصادية

11163 

دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة  
 حالة مؤسسة صيدال فرع أنتيبيوتيكال المدية

7258 



شرية في تحقيق الميزة التنافسية : مؤسسة دور إدارة الموارد الب
 بوفال وحدة المسبك بالبرواقية 

7267 

دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة 
 : دراسة حالة اتصاالت الجزائر فرع المدية

11195 

 5951 دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة

إدارة الموارد البشرية في تحقيق تنافسية المؤسسات الخدماتية دور 
 : دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بالمدية

10627 

دور إدارة الموارد البشرية في ترقية األداء الوظيفي في المؤسسة  
 اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة مطاحن قصر البخاري 

6197 

ر البرامج التكوينية في ظل دور إدارة الموارد البشرية في تسيي
: دراسة حالة جامعة المدية 19أزمة كوفيد   

9173 

 7249 دور إدارة الموارد البشرية في تعزيز الميزة التنافسية للمنظمة 

دور إدارة الموارد البشرية في تنمية الكفاءات البشرية في المنظمة 
لمدية : دراسة حالة المديرية العملية إلتصاالت الجزائر لوالية ا  

15186 

دور إدارة الوقت في تحسين مستوى أداء العاملين في المؤسسة 
العمومية : دراسة حالة كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية 
 وعلوم التسيير

15036 

 4866 دور إدارة رأس المال الفكري في تحقيق اإلبداع 

المؤسسات الخدمية دور إدارة عالقات الزبائن في تحقيق التميز في 
 : دراسة حالة الوحدة العملية إلتصاالت الجزائر بوالية المدية

11354 

دور إدارة عالقة الزبائن في استمرارية المؤسسة : دراسة حالة  
 مؤسسة اتصاالت الهاتف النقال موبيليس 

11915 

دور إدارة عالقة مع الزبون إلكترونيا في تحقيق الوالء اإللكتروني 
ستقصائية( والية المدية ): دراسة إ  

15351 

دور إدارة مخاطر القروض العقارية في زيادة ربحية البنك : 
 دراسة مقارنة بين بنك البركة وبنك السالم بالجزائر 

14545 

دور إدارة معرفة الزبون في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة : 
وحدة المدية-دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر - 

15868 

دور إدارة و تخطيط الموارد البشرية في تفعيل النمظمات : دراسة 
 FAO إحصائية لمنظمة األغذية و الزراعة في األمم المتحدة

8376 

دور إدارةالمعرفة في إدارة األزمات : دراسة حالة مؤسسة مديرية 
 توزيع الكهرباء والغاز تابالط 

12784 

تقييم األداء المالي : دراسة تطبيقية دور أدوات مراقبة التسيير في   15925 

دور أساليب المحاسبة اإلدارية في تفعيل الحوكمة بالمؤسسات  
 اإلقتصادية الجزائرية : دراسة ميدانية

8108 

دور أساليب المحاسبة اإلدارية في تقييم األداء المالي : دراسة حالة 
ئرالجزا -لشركة الوطنية ديفانديس للتوزيعات المختلفة   - 

2881 

دور أساليب بحوث العمليات في تحسين أداء مؤسسات اإلقتصاد : 
 دراسة حالة والية المدية 

4715 

دور أساليب بحوث العمليات في ترشيد عملية اتخاذ قرار تخطيط 
 اإلنتاج في منظمة األعمال : دراسة حالة مجمع صيدال 

12986 

الرقابة الداخلية  دور إستخدام األتمتة المحاسبية في تحسين 
للمؤسسة : دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز سونلغاز  
 بالمدية

6904 



دور إستخدام األتمتت المحاسبية في إتخاذ القرارات اإلستثمارية : 
 دراسة حالة مؤسسة سونلغاز وكالة المدية 

8629 

 دور إستخدام تكنولوجيا المعلومات في إعداد الموازنات التقديرية :

 SKB دراسة حالة مؤسسة توليد الكهرباء البرواقية
6405 

دور إستخدام تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في تحسين الخدمة  
إلجتماعية : دراسة حالة كلية العلوم اإلنسانية و  في المؤسسة ا

 اإلجتماعية بجامعة يحي فارس بالمدية
9973 

حسين أداء دور استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال في ت
المورد البشري : دراسة حالة بالمديرية العملية إلتصاالت الجزائر 
 بالمدية

7621 

دور إستراتيجيات التفكير اإلبداعي في تعزيز الرشاقة  
 اإلستراتيجية : دراسة حالة لشركة نفطال فرع المدية 

13754 

دور إستراتيجية التدريب في الرفع من جودة الخدمات : دراسة  
المدية-مؤسسة سونلغازحالة  - 

10130 

دور استراتيجية التمكين اإلداري في تحسين أداء العاملين بالمنظمة 
 : دراسة حالة المديرية العملية إلتصاالت الجزائر بالمدية

8871 

دور استراتيجية المحيط األزرق في خلق الميزة التنافسية : دراسة 
 تحليلية لتجارب مؤسسات عالمية

15870 

إستراتيجية تمكين العاملين في تعزيز اإلبداع التنظيمي :  دور 
مديرية توزيع الغاز والكهرباء  -دراسة حالة مؤسسة سونلغاز

 -لوالية المدية
7490 

دور استراتيجية تمكين العاملين في تفعيل رأس المال الفكري : 
فرع المدية-دراسة حالة مؤسسة نفطال - 

11148 

قيق التميز في المؤسسة : دراسة  دور إستراتيجيةالتدريب في تح
فرع المدية-حالة بالمديرية العملياتية إلتصاالت الجزائر - 

4486 

دور استقاللية البنك المركزي الجزائري في تحقيق أهداف السياسة 
2014-1990النقدية : دراسة حالة الجزائر من    

7602 

النقدية من خالل  دور استقاللية البنك المركزي في تفعيل السياسة 
 محاربة التضخم : دراسة حالة الجزائر

14978 

دور أسلوب القيادة التحويلية في تفعيل إدارة المعرفة : دراسة حالة 
 جامعة المدية

14010 

دور اصالح بيئة األعمال في احتواء ظاهرة اإلقتصاد غير 
2015-2000الرسمي : دراسة حالة الجزائر في الفترة   

13899 

ح مالية الجماعات المحلية في تحقيق فعالية تسيير دور إصال
 المشاريع اإلنمائية : دراسة حالة والية المدية

9396 

 8870 دور إصالح نظام المحاسبة العمومية في تفعيل التدقيق العمومي 

 6052 دور اعادة تاهيل الموارد البشرية في تحسين االداء

ة المستديمة : دراسة  دور إقتصاد المعرفة في التنمية اإلقتصادي
 إقتصادية..تحليلية..مقارنة في بلدان مختارة

4240 

دور إقتصاد المعرفة في تنمية إدارة الموارد البشرية : دراسة حالة 
فرع المدية-مؤسسة إتصاالت الجزائر - 

6577 

دور إقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية اإلقتصادية 
المغاربيةالمستدامة في الدول   

8648 

دور اإلبتكار السياحي في ترقية المقاصد السياحية : دراسة حالة  
المدية -بحيرة الضاية  - 

16033 



دور اإلبداع اإلداري في تحقيق التميز التنظيمي : دراسة حالة  
 مؤسسة سونلغاز فرع قصر البحاري والية المدية

8811 

في المنظمة ذ : دور اإلبداع اإلداري في تفعيل إدارة األزمات 
 دراسة حالة المؤسسة االستشفائية بالبرواقية

13430 

دور اإلبداع اإلداري في تفعيل األداء الوظيفي لألساتذة الجامعيين 
معة يحي  : دراسة حالة كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية بجا

 فارس بالمدية
10442 

التنافسية للمنظمةدور اإلبداع اإليداري في تنمية الميزة   2930 

دور اإلبداع التسويقي في تعزيز رضا العمالء : دراسة حالة  
 مؤسسة أوريدو الجزائر

13931 

دور اإلبداع في تحسين أداء األساتذة الجامعيين : كلية العلوم 
جامعة المدية-اإلقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير  - 

14775 

اآلداء المتميز بالمؤسسة : دراسة حالة  دور اإلبداع في تحقيق 
 مؤسسة موبيليس فرع المدية 

6006 

دور اإلبداع في تطوير الميزة التنافسية في المؤسسات الجزائرية : 
 دراسة عينة من المؤسسات بالمدية

7062 

دور اإلبداع في تفعيل األداء الوظيفي لألساتذة الجامعيين لكلية 
جامعة المدية-وعلوم التسيير : العلوم اإلقتصادية والتجارية  - 

10436 

 9416 دور اإلبداع في تنمية الميزة التنافسية

دور اإلتصال اإلداري في اتخاذ القرارات اإلدارية : دراسة حالة  
معة  كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسيير (جا

 المدية)
6424 

القدرة التنافسية للمؤسسة :  دور اإلتصال التسويقي في تدعيم 
 دراسة حالة ملبنة البخاري 

4773 

دور اإلتصال الخارجي في تنمية المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة 
 اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالمدية 

7705 

دور اإلتصال الداخلي في تحسين أداء الموارد البشرية بالمؤسسة : 
ؤسسة سونلغاز بالمديةدراسة حالة لم  

15234 

دور اإلتصال الداخلي في تحسين أداء المؤسسة : دراسة تطبيقية 
 مجمع صيدال وحدة اإلنتاج 

7473 

دور اإلتصال في تحقيق كفاءة وفعالية المؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة مؤسسة بوفال وحدة الصمامات

8961 

سسةدور اإلتصال في عملية إتخاذ القرار في المؤ  8256 

دور األتمتة في تحسين جودة الخدمة المالية : دراسة حالة بريد  
 الجزائر وكالة المدية

15134 

دور األتمتة في تفعيل جودة الخدمة : دراسة حالة بريد الجزائر  
 وكالة المدية 

9273 

 5977 دور األجور في تحقيق الرضا الوظيفي : دراسة حالة بلدية دراق 

األخالق المعامالتية لإلقتصاد اإلسالمي في كفاءة الموازنة  دور 
 العامة في ظل العصرنة 

13856 

دور األداء المالي في التنبؤ بالفشل المالي : دراسة حالة فرع 
2018- 2016أنتيبيوتيكال المدية للفترة   

7240 

دور اإلدارة اإلستراتيجية في تحسين األداء في المؤسسة  
 اإلقتصادية : دراسة حالة مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية 

6426 



دور اإلدارة االستراتيجية في تحسين الميزة التنافسية : دراسة حالة 
 لمؤسسة نفطال بالمدية 

6433 

دور اإلدارة اإلستراتيجية في تعزيز القدرة التنافسية بالمؤسسة 
صيدال فرع أنتبيوتيكال المديةاإلقتصادية : دراسة حالة مجمع   

10854 

دور اإلدارة اإلستراتيجية في تعزيز الميزة التنافسية بالمؤسسة  
 CASSA اإلقتصادية : دراسة تطبيقية لتعاونية النحل بالبليدة

7322 

دور اإلدارة اإلستراتيجية في مواجهة األزمات علي مستوى  
 المؤسسة : دراسة حالة مجمع صيدال

7211 

دارة اإللكترونية في الرفع من كفاءة المنظمات : دراسة دور اإل
بن يوسف بن خدة  -حالة بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية

 -بالبرواقية
14807 

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين أدء المؤسسة : دراسة ميدانية:  
 مقر والية المدية

4693 

ي المؤسسات دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين أداء العاملين ف
فرع والية  -اإلقتصادية : دراسة حالة بمؤسسة بريد الجزائر 

 المدية 
16060 

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين أداء المرفق العام : دراسة حالة 
 بمصالح والية المدية

12175 

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين أداء النظام المصرفي  
وكالة المدية -البنك الوطني الجزائري الجزائري : دراسة حالة   - 

15919 

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين األداء التنافسي للمؤسسة :  
 دراسة حالة الوكالة التجارية إلتصاالت الجزائر قصر البخاري 

14249 

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين األداء الوظيفي : دراسة حالة  
علوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة  كلية العلوم اإلقتصادية وال

 يحي فارس بالمدية
14691 

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين األداء الوظيفي : دراسة ميدانية 
 ببلدية تيزي مهدي والية المدية

10847 

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين الخدمة العمومية : دراسة حالة 
 بلدية شاللة العذاورة

7972 

دارة اإللكترونية في تحسين الخدمة العمومية في الجزائر :  دور اإل
 دراسة حالة بلدية المدية 

10664 

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين الوظيفة المالية للمؤسسة :  
المدية-دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء والغاز - 

12305 

دراسة حالة  دور اإلدارة اإللكترونية في تدنية تكاليف المؤسسة : 
 مؤسسة بيافي كوم 

7429 

دور اإلدارة اإللكترونية في ترقية الخدمة العمومية : دراسة حالة  
 بلدية المدية 

9528 

دور اإلدارة اإللكترونية في تطوير العمل اإلداري : دراسة حالة  
 مؤسسة نفطال لوالية المدية

7118 

والفعالية في المنظمات : دور اإلدارة اإللكترونية في تعزيز الكفاءة 
 دراسة حالة المؤسسة العمومية الإلستشفائية بالبرواقية

6883 

دور اإلدارة اإللكترونية في تفعيل األداء الوظيفي : دراسة ميدانية  
فرع تابالط-بمكتب البريد والمواصالت - 

7163 

دور اإلدارة اإللكترونية في حماية المعلومات لدى اإلدارات  
 العمومية في والية المدية

13351 



دور اإلدارة اإللكترونية في ظل نظام التسيير العمومي الجديد : 
مصلحة الوثائق البيومترية -دراسة حالة بلدية البرواقية   - 

13207 

دور اإلدارة اإللكترونية في عملية اتخاذ القرارات بالمؤسسة 
ة والهندسة اإلقتصادية : دراسة حالة شركة الدراسات التقني

 SETAM المعمارية بالمدية

6815 

دور اإلدارة المالية في اتخاذ القرارات المالية في المؤسسة 
 اإلقتصادية : دراسة حالة مديرية الكهرباء و الغاز بالمدية 

7013 

دور اإلدارة المالية في إدارة األزمات في المؤسسات اإلقتصادية : 
 دراسة حالة مجمع صيدال 

3066 

دارة المالية في البنوك التجاريةدور اإل  7310 

دور اإلدارة المالية في المؤسسة اإلقتصادية : الصندوق الوطني  
 CNAS للتأمينات اإلجتماعية لوالية المدية

14025 

 10197 دور اإلدارة المالية في تسيير محفظة األوراق المالية 

اإلقتصادية : دراسة حالة دور اإلدارة المالية في تطوير المؤسسات 
 _ المدية _ENPC خاصة لمؤسسة البالستيك و المطاط

14016 

دور اإلدارة المالية في مواجهة األزمات في المؤسسة اإلقتصادية : 
 دراسة حالة فرع أنتيبيوتيكال بالدية

9159 

 3359 دور اإلدارة في التنبؤ بالفشل المالي للشركات بإطار إنموذج آلتمان

دارة في منح اإلجازة اإلستثمارية وإلغائها : دراسة قانونية دور اإل
 مقارنة

9576 

دور األدوات الحديثة لتقييم األداء المالي في تحسين ربحية 
-EVA.MVA 2013 الشركات المدرجة في بورصة الجزائر

2017 

7281 

 11369 دور األساليب اإلسالمية في تمويل المؤسسات

الحديثة للتحليل المالي في تطوير عملية تقييم األداء  دور األساليب 
 المالي : دراسة حالة مجمع صيدال

7081 

دور األساليب الحديثة لمراقبة التسيير في تعزيز الميزة التنافسية : 
 دراسة ميدانية في المؤسسات اإلقتصادية

15328 

ة دور األساليب الكمية فس تحسين كفاءة إدارة المشاريع اإلقتصادي
 مع دراسة تطبيقية لعملية إنجاز المشروع 

10512 

 10520 دور اإلستثمار األجنبي في اتنمية اإلقتصادية

 3341 دور اإلستثمار األجنبي المباشر في التنمية اإلقتصادية

 15592 دور االستثمار االجنبي المباشر في التنمية االقتصادية في الجزائر 

المباشر في تحقيق التنمية الصناعية :  دور اإلستثمار األجنبي 
 دراسة تطبيقية مقارنة على المملكة السعودية

14359 

دور اإلستثمار األجنبي المباشر في رفع الميزة التنافسية بالدول  
 النامية

13179 

دور اإلستثمار األجنبي المباشر في معالجة مشكلة البطالة في  
 الدول العربية

6549 

لي في تحقيق التنمية اإلقتصادية : دراسة حالة دور اإلستثمار المح
-2003المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر للفترة من 

0172  

10655 

 12536 دور اإلستثمار في التنمية اإلقتصادية : دراسة حالة والية المدية 

 7469 دور االستثمار في القطاع الخاص في تحقيق التنمية االقتصادية



في إنعاش اإلقتصاد الوطنيدور اإلستثمار   13259 

 11559 دور اإلستثمار في تحقيق التنمية : دراسة حالة والية المدية 

دور اإلستثمار في تنمية العقار : دراسة حالة تقييم المشاريع  
 BEA اإلستثملرية بنك

5872 

 13551 دور اإلستثمار في توسيع نطاق السوق المحلي والتنمية 

اإلستثمار في رأس المال الفري في تحقيق األداء المتميز :  دور 
مؤسسة إتصاالت الجزائر والية المدية -دراسة حالة   

13050 

دور اإلستثمار لرأس المال الفكري في تحقيق األداء المتميز 
 CONDOR للمؤسسة اإلقتصادية : دراسة مقارنة بين مؤسسة

 بالجزائر ENIEMومؤسسة
15903 

اإلستثمارات العربية البينية في تحقيق التنمية : باإلشارة الي دور 
2009-19990الجزائر   

6410 

 9215 دور اإلستراتيجية التسويقية في المؤسسات الخدمية 

دور اإلستراتيجية التسويقية في تفعيل قرار الدخول إلى أسواق  
 جديدة

13101 

اإلقتصادية دور األسواق المالية االناشئة في ظل اعولمة   14736 

 10057 دور األسواق المالية الكفؤة في تحقيق التنمية اإلقتصادية

دور األسواق المالية في إقتصاديات الدول النامية : دراسة حالة  
 بورصة الجزائر 

11775 

 6950 دور األسواق المالية في تحقيق الخوصصة : حالة الجزائر 

ر دور األسواق المالية في ترقية اإلستثما  7222 

 9374 دور األسواق المالية في تعبئة اإلدخار

 12344 دور األسواق المالية في تفعيل التنمية اإلقتصادية

 12640 دور األسواق المالية في تفعيل التنمية اإلقتصادية

 8942 دور األسواق المالية في تفعيل عملية الخوصصة 

اإلستثمار دور األسواق المالية في تمويل   13166 

 15910 دور األسواق المالية في تمويل اإلستثمار 

 9319 دور االسواق المالية في تمويل االستثمارات 

دور األسواق المالية في تمويل اإلستثمارات : دراسة حالة الجزائر 
2017-2012خالل الفترة   

13821 

اإلقتصادية دور األسواق المالية في تمويل المؤسسات   14814 

 8462 دور اإلصالح الضريبي في تشجيع اإلستثمار األجنبي

 13776 دور اإلصالحات المصرفية في تحسين آداء اإلقتصاد 

دور اإلصالحات المصرفية في جلب اإلستثمار المباشر األجنبي  
 في الجزائر 

14546 

البنك دور اإلعتماد المتدني في تمويل التجارة الخارجية : حالة 
 BEA الخارجي الجزائري

10907 

دور اإلعتماد المستندي في تمهيل المبادالت التجارية الخارجية :  
 دراسة حالة بنك التنمية المحلية وكالة المدية 

14266 

 6866 دور اإلعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية 

 16083 دور اإلعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية 

دور اإلعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية : دراسة حالة  
 B.N.Aالبنك الوطني الجزائري

14600 



 8051 دور اإلعفاء الضريبي في تشجيع اإلستثمار 

 7177 دور االعالن في التاثير على سلوك المستهلك 

دور اإلعالن في التأثير على سلوك المستهلك : د راسة حالة  
رافل إلنتاج مشتقات الحليبمؤسسة ت  

14561 

 11863 دور اإلعالن في التسويق السياحي : دراسة مقارنة 

دور اإلعالن في ترقية األداء التسويقي للمؤسسة اإلقتصادية : 
 دراسة حالة مؤسسة اإلخوة زحاف للمشروبات الغازية بالبليدة 

15515 

بوفال دور اإلعالن في ترويج المبيعات : حالة مؤسسة   7368 

 15235 دور اإلعالن في تنشيط مبيعات المؤسسة

دور اإلعالن في عملية الترويج : دراسة حالة فرع المضادات  
 الحيوية انتيبيوتيكال صيدال المدية

9000 

 9979 دور االعالن في مجال االتصال : دراسة حالة موبيليس 

دراسة   دور األفراد العاملين في تسويق خدمات الهاتف النقال :
وكالة المدية  -حالة مؤسسة موبيليس - 

12336 

دور اإلفصاح المالي في تطوير كفاءة األسواق المالية : دراسة  
 ميدانية 

7576 

 12722 دور اإلفصاح المحاسبي في تحسين األداء المالي 

 13483 دور االفصاح المحاسبي في ترشيد القرارات االستثمارية

المحاسبي في تطبيق حوكمة الشركات في الجزائر : دور اإلفصاح 
 دراسة ميدانية

6894 

دور اإلفصاح المحاسبي في تفعيل حوكمة الشركات : دراسة حالة 
 مؤسسة نفطال بوالية المدية

12732 

 9567 دور اإلفصاح المحاسبي في كفاءة األسواق المالية

 12418 دور اإلفصاح المحاسبي في معالجة الفساد المالي 

دور اإلقتصاد اإلسالمي في الحد من الجريمة : دراسة مقارنة بين 
 الفقه اإلسالمي والتشريع المالي الوضعي

14613 

دور اإلقتصاد الرقمي في تعزيز الميزة التنافسية في المؤسسة 
 اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر فرع المدية 

7604 

ليل المالي في تقييم األداء المالي للمؤسسة دور اآلليات الحديثة للتح
سونلغاز المدية-اإلقتصادية : دراسة حالة  - 

14530 

دور األليات الحديثة لمراقبة التسيير في تفعيل حوكمة محاسبة  
 الجماعات المحلية : دراسة حالة والية المدية

9468 

 13323 دور اإلمتيازات الجبائية في ترقية اإلستثمار 

يازات الجبائية في تشجيع اإلستثمار المحلي لوالية المدية دور اإلمت
بالمدية   ANDI : دراسة حالة الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار

2002-2017  

13523 

دور األمن الغذائي في تحقيق التنمية اإلقتصادية : دراسة حالة  
 الوطن العربي 

14229 

دراسة حالة إتصاالت  دور األنترنيت في تفعيل تسويق الخدمات : 
 الجزائر ( المدية) 

14400 

دور اإلندماج المصرفي في تقليل المخاطر المصرفية : دلراسة  
حالة إندماج المصرف األهلي األردني خالل الفترة الزمنية 

1997-2015  

9486 



دور اإلندماج في تفعيل األداء المصرفي : دراسة بعض التجارب  
 العالمية

11400 

لخبيرة في تحقيق جودة إتخاذ القرار في المؤسسات دور األنظمة ا
 اإلقتصادية : دراسة حالة مجمع صيدال بالمدية 

6764 

دور األنظمة الخبيرة في تفعيل أداء الخدمات المصرفية : حالة  
وكالة المدية -القرض الشعبي الجزائري  

6835 

التنمية دور اإلنفاق التعليمي في مجتمع المعلومات وأثره على 
2018-2000البشرية : حالة الجزائر خالل الفترة   

7477 

 4775 دور اإلنفاق العام ضمن الفعالية اإلقتصادية

دور اإلنفاق العام ومساهمته في النمو اإلقتصادي في الجزائر  
2014-2005للفترة   

2529 

دور اإلنفاق على البنى التحتية في تحقيق النمو اإلقتصادي : 
2016-1986قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة دراسة   

13384 

دور اإلئتمان اإليجاري في البنوك التجارية بنك الفالحة و التنمية 
 BADR الريفية

15841 

دور البنك اإلسالمي في التنمية لتعزيز التعاون المالي بين الدول  
 النامية

12914 

دوليين و عالقته  دور البنك العالمي في التعاون النقدي والمالي ال
 بالدول النامية

9017 

 11023 دور البنك المركزي في اعادة تمويل البنوك 

 13237 دور البنك المركزي في تطبيق السياسة النقدية والمالية للدولة 

دور البنك في مكافحة غسل األموال في ضوء التزامه بالسرية :  
 دراسة مقارنة 

3337 

تمويل اإلقتصاد وتقييم أدائها من حيث  دور البنوك األجنبية في 
 العائد والمخاطرة

11653 

 8546 دور البنوك اإلسالمية في التنمية اإلقتصادية

 14425 دور البنوك اإلسالمية في التنمية اإلقتصادية

 10515 دور البنوك اإلسالمية في التنمية اإلقتصادية المستدامة 

المدخرات وتمويل اإلستثمار : دور البنوك اإلسالمية في تعبئة 
 دراسة حالة بنك السالم الجزائر

10337 

 7321 دور البنوك االسالمية في تمويل االستثمارات 

 2909 دور البنوك االسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 6657 دور البنوك اإلسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

البنوك اإلسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : دور 
 دراسة حالة بنك السالم الجزائري

12738 

دور البنوك اإلسالمية في جذب اإلدخار وتمويل اإلستثمار في 
وكالة الخطابي بالجزائر -الجزائر : دراسة حالة بنك البركة

 العاصمة 
15918 

لزكاة دور البنوك اإلسالمية في جمع و توزيع ا  6976 

دور البنوك التجارية في إستثمار أموال العمالء : دراسة تطبيقية  
 تحليلية

5643 

دور البنوك التجارية في إستثمار أموال العمالء : دراسة حالة  
 البنك الخارجي الجزائري وكالة المدية

7048 

 15587 دور البنوك التجارية في إنعاش اإلقتصاد



التجارية في تحفيز اإلستثمار دور البنوك   8591 

دور البنوك التجارية في تحفيز اإلستثمار : البنك الخارجي 
 الجزائري 

10994 

دور البنوك التجارية في تحقيق التنمية المحلية : دراسة حالة بنك 
 التنمية المحلية لوالية المدية

7379 

اسة  دور البنوك التجارية في تحقيق التنمية المحلية في ظل سي
وكالة المدية   BEA التقشف : دراسة حالة البنك الجزائر الخارجي

2014-2017  

11457 

دور البنوك التجارية في تعزيز الشمول المالي : دراسة حالة  
 الجزائر 

11011 

 9990 دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية

 10833 دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية

 12471 دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية

 15187 دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية

دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية : دراسة حالة  
 BDL بنك التنمية المحلية

14740 

دراسة حالة في دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية : 
 البنك الخارجي الجزائري بالمدية

9275 

دور البنوك التجارية في تمويل التجارة الخارجية : دراسة  
 (B.E.A)حالة

7608 

 9469 دور البنوك التجارية في تمويل القروض اإلستثمارية

 10194 دور البنوك التجارية في تمويل القروض اإلستهالكية 

التجارية في تمويل القروض العقارية : دراسة حالة  دور البنوك 
 CNEP الصندوق الوطني للتوفير و اإلحتياط

15193 

دور البنوك التجارية في تمويل القطاع السكني : دراسة حالة  
 القرض الشعبي الجزائري 

10371 

دور البنوك التجارية في تمويل القطاع الفالحي : دراسة حالة بنك 
وكالة المدية -الريفية  الفالحة و التنمية - 

13383 

دور البنوك التجارية في تمويل القطاع الفالحي : دراسة حالة  
 وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية بقصر البخاري 

7019 

 11319 دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع االستثمارية 

اإلستثمارية دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع   11244 

دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع اإلستثمارية : البنك  
 BEA الخارجي الجزائري

5686 

دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع اإلستثمارية : دراسة 
وكالة المدية-حالة البنك الوطني الجزائري - 

7956 

ية : دراسة دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع اإلستثمار
855حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة العمارية   

16147 

دور البنوك التجارية في تمويل المشاريع اإلستثمارية في الجزائر : 
وكالة المدية -دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري   

6939 

 11238 دور البنوك التجارية في تمويل الممؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات اإلقتصادية : دراسة  
 (BDL) حالة بنك التنمية المحلية

11609 

 5947 دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة



دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : 
وكالة المدية  دراسة حالة البنك الوطني الجزائري  

12399 

دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : 
 دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة المدية 

14606 

دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : 
 دراسة حالة بنك التنمية المحلية المدية

9563 

التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : دور البنوك 
- دراسة حالة منح قرض تحدي لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية 

لمديةا - 

4777 

 10472 دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن

دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن : دراسة حالة  
 CNEP الصندوق الوطني للتوفير و اإلحتياط

13734 

دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن : دراسة حالة  
 المدية CNEP الصندوق الوطني للتوفير و اإلحتياط

10953 

دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن : دراسة حالة بنك 
 وكالة المدية BDL التنمية المحلية

15943 

سة حالة حول  دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن : درا
 CNEP الصندوق الوطني للتوفير واإلحتياط

7149 

دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن : كيفية تدخل  
الصندوق الوطني للتوفير و اإلحتياط / بنك في تمويل الترقية 
 العقارية

6462 

دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن عن طريق القروض  
 العقارية

7243 

دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن عن طريق القروض  
 العقارية

8378 

دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن عن طريق القروض  
وكالة   BNA العقارية : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري
 المدية 

10804 

دور البنوك التجارية في تمويل قطاع المقاوالتية : دراسة حالة بنك 
وكالة المدية -الفالحة والتنمية الريفية - 

14100 

دور البنوك التجارية في تمويل و ترقية المشاريع اإلستثمارية : 
 CPA ملف قرض بنكي في بنك

9750 

 14767 دور البنوك التجارية في تنشيط و تفعيل البورصة في الجزائر 

مان  دور البنوك التجارية في دعم التمويل الفالحي عن طريق اإلئت
وكالة بني   -التجاري : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية 

 -سليمان

15509 

دور البنوك التجارية في مكافحة ظاهرة غسل األموال : دراسة  
 المدية BEA تحليلية للبنك الجزائري الخارجي 

10183 

االستثمارية : دور البنوك التجارية و فعاليتها في تمويل المشاريع 
 bna دراسة حالة

13429 

 6908 دور البنوك التجارية و قدرتها على تمويل المشاريع االستثمارية

دور البنوك العمومية في تحفيز المقاوالتية في الجزائر على ضوء 
الية المدية للفترة أجهزة الدعم الحكومي المستحدثة : دراسة حالة و

2018-2008بين   

13363 



البنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي : دراسة حالة  دور 
2017-2010الجزائر  

15706 

دور البنوك المركزية في تفعيل التمويل اإلسالمي في البنوك  
 التجارية : تجارب بعض الدول ومحاولة اإلستفادة منها في الجزائر

11446 

دور البنوك المركزية والتجارية واالستثمارية في تنشيط  
 البورصات العربية

15558 

دراسة حالة بنك التنمية ) : دور البنوك في التنمية اإلقتصادية
 (BDL المحلية

16141 

 11992 دور البنوك في إنشاء و تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

دور البنوك في بيع منتجات التأمين البنكي : دراسة حالة التأمين 
2015-2009بموزاية  SAAببني سليمان و BADR البنكي في  

10210 

دور البنوك في ترقية اإلقتصاد الوطني : دراسة حالة البنك 
 الخارجي الجزائري وكالة المدية 

10120 

دور البنوك في تعبئة اإلدخار بالجزائر : دراسة تطبيقية على  
 وكاالت البنوك الوطنية لمدينة المدية

7775 

 7381 دور البنوك في تقديم قروض اإلستثمار 

 16055 دور البنوك في تمويل اإلستثمار في الجزائر 

 9045 دور البنوك في تمويل اإلستثمارات

 10274 دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية

 13042 دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية

 14594 دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية

الخارجية : بنكدور البنوك في تمويل التجارة   BEA 11776 

 6545 دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية : حالة الصادرات 

 8823 دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية : حالة الصادرات 

دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية : دراسة حالة البنك 
 BEA الخارجي

9487 

الخارجية حالة الصادرات : دراسة دور البنوك في تمويل التجارة 
 حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية بالمدية

9484 

دور البنوك في تمويل التنمية المحلية : دراسة تطبيقية بنك الفالحة 
 التنمية الريفية

15442 

:   2015-2010دور البنوك في تمويل الصناعة في الجزائر 

لمدية دراسة حالة بنك التنمية المحلية وكالة ا  
9041 

دور البنوك في تمويل القروض اإلستثمارية المدعمة من طرف  
 الدولة 

14815 

 BADR دور البنوك في تمويل القطاع الفالحي : دراسة حالة

 وكالة قصر البخاري
6745 

دور البنوك في تمويل القطاع الفالحي : دراسة حالة التمويل 
 بالمدية BADR اإليجاري لوكالة

10998 

لبنك الفالحة و  856البنوك في تمويل القطاع الفالحي : وكالة دور 
 التنمية الريفية بعين بو سيف المدية

16069 

 10327 دور البنوك في تمويل المشاريع اإلستثمارية

 13100 دور البنوك في تمويل المؤسسات الخاصة 

 6290 دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة



في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : حالة بنك دور البنوك 
 التنمية المحلية

11269 

 6807 دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : دراسة  
 لوالية المدية BADR حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية

12872 

تمويل المؤسسة الصغيرة و المتوسطة : دراسة دور البنوك في 
 حالة البنك الخارجي الجزائري 

6910 

دور البنوك في تمويل قطاع السكن : دراسة حالة وكالة القرض  
 الشعبي الجزائري بالمدية 

7032 

دور البنوك في تمويل قطاع السكن بالجزائر : دراسة حالة  
بالمديةالصندوق الوطني للتوفير و اإلحتياط  (2009-2011) 

11914 

 13214 دور البنوك في تمويل و ترقية المشاريع اإلستثمارية 

دور البنوك في تنشيط األسواق المالية عن طريق أدوات التمويل 
2018-2008اإلسالمي : دراسة حالة ماليزيا   

9794 

 9288 دور البنوك في تنمية التجارة الخارجية

تمويل المشاريع االستثمارية : دراسة حالة  دور البنوك في عملية 
 البنك الوطني الجزائري 

9982 

دور البنوك في مكافحة ضاهرة تبييض األموال : دراسة حالة  
 الجزائر 

11916 

 4944 دور البنوك في مكافحة ظاهرة غسيل األموال

 12930 دور البنوك في مكافحة غسيل االموال

لمة المالية : دراسة حالة  دور البنوك في مواحهة تحديات العو
 الجهاز المصرفي الجزائري 

13927 

قانون التأجير  -دور البنوك كأمناء إستثمار : الخصخصة وأشكالها
اإلستثمار الجماعي لألموال-التمويلي  

12661 

 12830 دور البنوك و المؤسسات المالية في تمويل اإلقتصادالوطني

المؤسسات الصغيرة دور البورصة الجزائرية في تمويل 
 والمتوسطة

9149 

 13793 دور البورصة في اإلستثمار 

دور البورصة في تمويل استثمارات شركات المساهمة : دراسة  
2016-2015حالة الجزائر و مصر   

7120 

دور البورصة في تمويل المؤسسات اإلقتصادية : دراسة حالة  
 صيدال في بورصة الجزائر

14528 

يل المؤسسات اإلقتصادية : دراسة مقارنة  دور البورصة في تمو
2017-2012بين الجزائر ومصر خالل الفترة   

13115 

 16178 دور البورصة في تمويل المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية 

دور البورصة في حماية أموال المستثمرين : دراسة حالة بورصة 
 الجزائر ومصر 

10063 

المؤسسات الصغيرة  دور التأمين التكافلي في تدعيم نشاط 
 والمتوسطة

16076 

 7603 دور التأمين على الحياة في التنمية اإلقتصادية 

دور التأمين علي الودائع والقروض في الحد من المخاطر البنكية : 
 BNA دراسة حالة في البنك الوطني الجزائري

7030 

 5789 دور التأمين في الحد من مخاطر القروض



خاطر القروض البنكية : الشركة الوطنية دور التأمين في تغطية م
 SAA للتأمين

8297 

دور التأمينات في النشاط المصرفي : دراسة حالة البنك الوطني 
 الجزائري بالمدية 

7623 

 13432 دور التجارة اإللكترونية في التنمية اإلقتصادية 

دور التحرير الحالي في رفع كفاءة البورصة : دراسة بعض 
 البورصات العربية

13069 

 14678 دور التحفيز الجبائي في ترقية اإلستثمار 

دور التحفيز الجبائي في تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة : 
 حالة الجزائر 

7108 

دور التحفيز في تحسين أداء العاملين في المؤسسة : دراسة حالة  
تابالط   -مؤسسة سونلغاز  - 

13061 

تحسين األداء في المؤسسة اإلقتصادية دور التحفيز في   8740 

 8392 دور التحفيز في تحسين المنتوج و أثره على أداء العاملين

دور التحفيز في رفع أداء العاملين : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز 
 فرع المدية

13546 

دور التحفيزات الجبائية في الحد من التهرب و الغش الضريبيين  
 في الجزائر 

8344 

ر التحفيزات الجبائية في ترقية اإلستثمار المالي دو  10554 

 7308 دور التحفيزات الجبائية في تطوير اإلستثمار في الجزائر

دور التحفيزات الجبائية في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر :  
تونس -دراسة مقارنة الجزائر  

15804 

السياحي في الجزائر دور التحفيزات الجبائية في جلب اإلستثمار 
2010-2000في الفترة   

6548 

دور التحقيق الجبائي في تفعيل متطلبات حوكمة المؤسسات : 
-2014دراسة حالة مؤسسة بمديرية الضرائب لوالية المدية للفترة 

0172  

15432 

دور التحقيق الجبائي في مكافحة التهرب الضريبي : دراسة حالة  
2020-2017المدية للفترة مؤسسة مديرية الضرائب لوالية   

6709 

دور التحقيق المحاسبي في فعالية الرقابة الجبائية : دراسة حالة  
المديرية الفرعية للرقابة الجبائية -بمديرية الضرائب لوالية المدية   

-(2015-2020) 

10020 

 9048 دور التحقيق المحاسبي في مكافحة التهرب الضريبي

لجة ظاهرة القروض النصرفية  دور التحليل اإلنتمائيفي معا
فرع المدية-المتعثرة : دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري - 

5857 

دور التحليل التنافسي في إعداد إستراتيجية التنافسية في المؤسسات 
 اإلقتصادية

7262 

دور التحليل المالي عي تجديد استراليجية المؤسسة : دراسة حالة  
أنتيبيوتيكال مجمع صيدال وحدة   

6668 

دور التحليل المالي في إتخاذ القرار التمويلي ببورصة الجزائر  
2020-2017خالل الفترة   

14490 

 9113 دور التحليل المالي في اتخاذ القرار منح قرض عند البنك

دور التحليل المالي في إتخاذ قرار منح القروض المصغرة : 
البطالة وكالة المدية  دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمين عن  

12161 



 15034 دور التحليل المالي في اختيار السياسة المالية للمؤسسة 

دور التحليل المالي في اإلدارة المالية للمؤسسة : دراسة حالة  
المدية  - لمجمع صيدال فرع أنتيبيوتيكال   

6643 

دور التحليل المالي في البنوك التجارية من أجل منح قروض  
 إستغالل : دراسة حالة البنك الخارجي لوكالة المدية 

11567 

 10114 دور التحليل المالي في البنوك وأثره على الربحية 

 14446 دور التحليل المالي في المؤسسات و أثره على إتخاذ القرار 

دور التحليل المالي في تحديد المركز اإلئتماني في المؤسسة : 
عبي الجزائريدراسة حالة وكالة القرض الش  CPA بالمدية 

15295 

دور التحليل المالي في تحديد مسار المؤسسة اإلقتصادية : دراسة  
 حالة مجمع صيدال 

7802 

دور التحليل المالي في تحسين جودة اإلفصاح المحاسبي : دراسة  
فرع أنتيبيوتيكال-حالة مجمع صيدال - 

11179 

المؤسسة : دراسة حالة  دور التحليل المالي في تحسين مردودية 
 فرع المضادات الحيوية بالمدية 

15004 

دور التحليل المالي في تشخيص الوضع المالي للشركات 
 المقترضة عند اتخاذ القرار اإلئتماني

6012 

دور التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة :  
 دراسة تطبيقية لمؤسسة سونلغاز بالمدية

14828 

التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة :  دور 
 دراسة حالة مجمع صيدال فرع أنتيبيوتيكال المدية

6767 

دور التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة  
اإلقتصادية : دراسة حالة الوكالة الوالئية لتسيير والتنظيم العقاري  
 الحضري لوالية المدية 

6360 

ل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة  دور التحلي
2018-2017اإلقتصادية : دراسة حالة سوناطراك الجزائر   

4847 

دور التحليل المالي في تقيم أداء البنوك التجارية : حالة البنك 
 المدية BEA الخارجي

6109 

دور التحليل المالي في تقييم أداء البنوك التجارية : دراسة حالة  
ارجيالبنك الخ  BEA  و المؤسسة العامةSociété Générale 

13356 

 14676 دور التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسة اإلقتصادية 

دور التحليل المالي في تقييم اآلداء المالي لشركات التأمين : دراسة 
 CAARحالة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين

7655 

تقييم األداء المالي للمؤسسة : دراسة  دور التحليل المالي في 
 OPG تطبيقية للوضعية المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري

 البليدة
6333 

دور التحليل المالي في تقييم األداء المالي لمجمع الشركات : 
2013-2012دراسة حالة مجمع إتصاالت الجزائر للفترة   

12531 

اء النقدي للمؤسسة : دراسة حالة  دور التحليل المالي في تقييم األد
 لدى محافظ حسابات بالبرواقية

13181 

دور التحليل المالي في عمليةاتخاذ قرار منح القرض لدى البنك : 
 BNA دراسة حالة البنك الوطني الجزائري

3145 

 14395 دور التحليل المالي في معرفة وضعية التوازن المالي للمؤسسة 

المالي في منح قروض اإلستثمار ضمن إقتصاد دور التحليل 
 CPA السوق : دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري

5840 



 6675 دور التحليل المالي في مواجهة الخطر اإلستغاللي 

دور التحليل المالي و استخداماته الرقابية في تقييم اآلداء المالي :  
المدية ما بين  -دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للوسط 

2010-2013  

15113 

دور التخطيط اإلستراتيجي في إدارة األزمات : دراسة حالة  
 بمديرية الحماية المدنية بالمدية

13400 

دور التخطيط اإلستراتيجي في إدارة األزمات : مجمع صيدال فرع 
 أنتيبيوتيكال 

13631 

دراسة  دور التخطيط اإلستراتيجي في تحسين جودة التعليم العالي :
 حالة جامعة المدية 

7479 

دور التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في تدعيم الميزة 
طنية للتحويل األولي للبالستيك التنافسية : دراسة حالة المؤسسة الو

 سواكس بالست بالمدية 

7252 

دور التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في تنمية العالقات 
للمؤسسات العمومية : دراسة حالة خزينة والية المدية العامة   

15714 

دور التخطيط الفعال للموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية  
 في المؤسسة 

12208 

دور التخطيط و الرقابة على التسيير المؤسساتي : دراسة حالة  
 فرع صيدال 

6766 

دراسة حالة   دور التخطيط و جدولة اإلنتاج في ترقية المبيعات :
 مركب األقمشة الصناعية تندال بالمسيلة

13082 

 13797 دور التخطيط وجدولة اإلنتاج في ترقية المبيعات 

 9410 دور التدريب اإللكتروني في تحسين أداء الموارد البشرية 

دور التدريب الوظيفي في تحسين جودة المنتج : دراسة حالة  
 مؤسسة صيدال 

15902 

التدريب في الرفع من أداء الموارد البشرية : دراسة ميدانية دور 
 لمؤسسة سونلغاز فرع المدية

7664 

 16043 دور التدريب في المؤسسات : حالة فرع أنتيبيوتيكال بالمدية

دور التدريب في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : دراسة 
في  ANADE الحالة: الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية
 والية المدية

15503 

دور التدريب في تثمين أداء الموارد البشرية في المؤسسات 
 الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر

8009 

دور التدريب في تثمين أداء الموارد البشرية في المؤسسات 
 الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة كهريف بالمدية

15058 

تثمين الموارد البشرية وأثره على تسيير  دور التدريب في 
 المؤسسة

10108 

 14109 دور التدريب في تثمين كفاءة و أداء المورد البشري في المؤسسة 

دور التدريب في تحسين أد اء الموارد البشرية : دراسة حالة  
 مؤسسة بوفال بالبرواقية

2891 

ة حالة  دور التدريب في تحسين أداء العاملين في المؤسسة : دراس 
 المؤسسة العمومية اإلستشفائية بتابالط حميان محمد وإخوانه

7710 

 13068 دور التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية 

دور التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية : دراسة حالة  
 الحماية المدنية لوالية المدية 

6929 



سة حالة مجمع دور التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية : درا
 سونلغاز بالمدية 

9816 

دور التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية : دراسة ميدانية 
 البنك الوطني الجزائري فرع البرواقية

7113 

دور التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية بالمنظمات العمومية 
 ذات الطابع اإلداري : دراسة حالة جامعة المدية 

8467 

التدريب في تحسين أداء الموارد البشرية في ظل النخطيط دور 
 اإلستراتيجي 

15232 

 8843 دور التدريب في تحسين كفاءة الموارد البشرية

دور التدريب في تطوير أداء العاملين في المؤسسة : دراسة حالة  
 مديرية توزيع الغاز و الكهرباء بالمدية

15145 

شريةدور التدريب في تنمية الموارد الب  5823 

دور التدريب في تنمية الموارد البشرية داخل المنظمات 
اإلقتصادية : دراسة حالة شركة سونلغاز مديرية توزيع الكهرباء و 
 الغاز بوالية المدية

7644 

دور التدريب في تنمية الموارد البشرية للمؤسسة : المؤسسة  
 العمومية اإلستشفائية للمدية 

12646 

التدريب في تنمية كفاءات المورد البشري : دراسة حالة  دور 
 مديرية التوزيع وسط مدينة المدية

10162 

 6636 دور التدريب في رفع إنتاجية المؤسسة اإلقتصادية 

دور التدريب والتكوين في تفعيل إدارة الموارد البشرية : دراسة  
جامعة المدية-حالة - 

15905 

تحقيق األداء المتميز : دراسة  دور التدريس اإلبداعي في 
 استطالعية حول واقع اإلبداع في تحقيق األداء المتميز 

7449 

دور التدقيق اإلجتماعي في تفعيل حوكمة المؤسسات : دراسة 
 ميدانية لعينة مختارة من األكادميين والمهنيين 

9114 

األداء دور التدقيق التشغيلي الخارجي للوظيفة المالية في تحسين 
المالي للمؤسسات اإلقتصادية : دراسة حالة مجمع صيدال فرع  
أنتيبيوتيكال بالمدية ودراسة عينة من المراجعين الخارجيين  
 واألساتذة الجامعيين

9685 

دور التدقيق الخارجي في الحد من مخاطر إفالس الشركات 
 اإلقتصادية : دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز بالمدية

11176 

التدقيق الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية : دور 
 دراسة ميدانية بمكتب محافظ حسابات بالبليدة 

6566 

دور التدقيق الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية : 
 دراسة ميدانية من وجهة نظر أكادميين مهنيين بوالية المدية

6133 

وكمة نظام المعلومات المحاسبي  دور التدقيق الخارجي في تقييم ح 
في وجهة نظر الخبراء المحاسبين وة محافظي الحسابات لوالية  
 المدية 

12473 

دور التدقيق الخارجي في كشف الممارسات المحاسبية غير  
 األخالقية : دراسة ميدانية من وجهة نظر ممارسي مهنة المحاسبة

11105 

سة اإلقتصادية :  دور التدقيق الداخلي في إدارة مخاطر المؤس
 دراسة حالة سياحة وأسفار الجزائر

6955 

 6641 دور التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر : دراسة ميدانية



دور التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي : دراسة ميدانية لعينة 
 من المؤسسات اإلقتصادية لوالية المدية 

15127 

تفعيل إدارة المخاطر المصرفية : دراسة  دور التدقيق الداخلي في 
 BADR حالة بنك الفالحة و التنمية

6381 

دور التدقيق الداخلي في تقييم كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية : 
 مؤسسة صيدال فرع انتيبيوتيكال بالمدية

12951 

دور التدقيق المحاسبي في إتخاذ القرارات التشغيلية والتمويلية في 
ات اإلقتصاديةالمؤسس  

13961 

دور التدقيق المحاسبي في التسيير الجبائي للمؤسسة : دراسة حالة 
 مؤسسة سونلغاز بالمدية

11094 

 13458 دور التدقيق المحاسبي في الحد من المنازعات الجبائية

دور التدقيق المحاسبي في تحسين جودة القوائم المالية : دراسة  
البخاري بالمديةحالة مؤسسة مطاحن قصر    

10875 

دور التدقيق المحاسبي في تفعيل نظام الرقابة الداخلية : دراسة  
 حالة مؤسسة المطاط والبالستيك بالمدية

10576 

 15580 دور الترويج في ترقيى المبيعات : دراسة حالة مؤسسة موبيليس 

 13504 دور الترويج في تفعيل أداء المؤسسة

اإللكتروني في ترويج المبيعات دور التسوق   16057 

دور التسويق اإلبتكاري في تعزيز العالمة التجارية في ذهن  
 الزبون : دراسة ميدانية لفندق حياة ريجنسي 

12340 

دور التسويق األخضر في اكتساب المؤسسة الخدمية ميزة تنافسية 
 : دراسة حالة متعاملي الهاتف النقال بالجزائر

8661 

التسويق اإلستراتيجي في تحسين كفاءة و فعالية المؤسسة : دور 
 حالة مجمع صيدال بالمدية المضادات الحيوية

13577 

دور التسويق اإلستراتيجي في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسة : 
 دراسة حالة مؤسسة البالستيك والمطاط بالمدية 

8305 

عي في  دور التسويق اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتما
تعزيز الوعي الصحي لألفراد في ظل جائحة كورونا : دراسة  
 حالة صفحة وزارة الصفحة و إصالح المستشفيات 

10589 

دور التسويق اإللكتروني في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات 
الصغيرة و المتوسطة : دراسة حالة مؤسسات الصغيرة و 
 المتوسطة لبلدية المدية 

7344 

الحسي في تعزيز العالمة التجارية : دراسة حالة  دور التسويق 
 مطعم مشاوي حكايات بمدينة ورقلة 

9286 

دور التسويق الداخلي في تحسين الرضا لدى العاملين في  
 المؤسسات اإلستشفائية : دراسة حالة مستشفي محمد بوضياف 

10813 

دور التسويق الداخلي في تحسين جودة الخدمات الصحية في  
المؤسسات الخاصة : دراسة لعينة من موظفي المؤسسات الصحية 
 الخاصة في والية المدية 

7187 

دور التسويق الداخلي في تحسين جودة خدمة اإلتصاالت : دراسة  
 حالة وكالة اتصاالت الجزائر بالمدية

5059 

دور التسويق الداخلي في تحقيق رضا الزبائن لدى مؤسسات النقل 
دراسة ميدانية المؤسسة الوطنية للنقل البحري البحري ألفراد : 

 بالجزائر  ENTMV لألفراد
6825 



دور التسويق الداخلي في ترقية الخدمة العمومية : دراسة حالة  
 الوكالة الوالئية للتشغيل بالمدية

8862 

 10948 دور التسويق الدولي في اقتحام األسواق 

دولية دور التسويق الدولي في الدخول الى األسواق ال  9044 

 2571 دور التسويق الدولي في غزو األسواق الدولية 

دور التسويق المصرفي في تعزيز الميزة التنافسية للبنوك : دراسة 
 حالة بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة المدية 

9047 

دور التسويق المصرفي في رفع تنافسية البنوك مع اإلشارة لحالة 
 الجزائر 

14982 

التسويق بالعالقات في كسب والء العمالء : دراسة حالة بنك دور 
 الجزائر الخارجي وكالة المدية 

15155 

 15923 دور التسويق في زيادة التنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

دور التسويق في زيادة مبيعات المؤسسة اإلنتاجية : دراسة حالة  
 -المدية-SEMPACمطحنة قصر البخاري

11474 

ور التسيير اإلستراتيجي في تحسين أداء المنظمة : دراسة حالة  د
 منظمة إتصاالت الجزائر بالمدية 

15482 

دور التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية في تحسين أداء العاملين 
 في المؤسسات

8962 

دور التسيير االستراتيجي للموارد البشرية في تغزيز الميزة 
 التنافسية للمؤسسة

8722 

دور التسيير العمومي في ترقية اإلدارة العمومية : دراسة عينة من 
 اإلدارة العمومية بلدية تمزقيدة والية المدية

8490 

 8649 دور التسيير الفعال في تحقيق الميزة التنافسية

 9590 دور التسيير المالي في اتخاذ القرار

ة توزيع الكهرباء  دور التسيير المالي في إتخاذ القرار : دراسة حال 
 بالمدية  SONA LGAZ والغاز

14125 

 13032 دور التسيير المالي في ترشيد القرارات في المؤسسة 

دور التشخيص المالي في منح قروض اإلستغالل لدي البنوك  
 التجارية

7533 

دور التشخيص المالي و اإلقتصادي في المؤسسة : دراسة حا لة  
 (2012-2009) مؤسسة بوفال وحدة المسبك

13173 

دور التشريعات النقدية في القضاء على مشاكل النمو اإلقتصادي : 
 دراسة مقارنة 

4546 

دور التطوير اإلداري الحديث في ترقية مستوي أداء مؤسسات  
 اإلقتصاد المحلي : دراسة حالة والية عين الدفلي 

15041 

 12956 دور التعريب في تحسين أداء الموارد البشرية 

دور التعليم العالي في تحقيق التنية البشرية المستدامة : دراسة  
2014-1999حالة الجزائر خالل الفترة   

9986 

دور التغيير التنظيمي في تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة :  
 دراسة حالة كلية العلوم اإلقتصادية

8868 

الموارد البشرية دور التغيير التنظيمي في تطوير أداء   12290 

دور التغيير التنظيمي في تطوير األداء الوظيفي للعاملين : دراسة  
 حالة بمؤسسة مطاحن قصر البخاري

7388 



دور التغيير التنظيمي في تطوير األداء الوظيفي للعاملين : دراسة  
 حالة بمؤسسة مطاحن قصر البخاري

11050 

للعاملين : دراسة ميدانية دور التغيير في تطوير األداء الوظيفي 
 بمؤسسة سونلغاز بالمدية 

7426 

دور التقنيات البنكية في دراسة المشاريع اإلستثمارية المحلية 
 B.A .دراسة حالة بنك الجزائر

13947 

دور التقنيات الكمية في تحسين كفاءة إدارة المخزون في المؤسسة 
الحوية الصناعية : دراسة حالة مجمع صيدال _ فرع المضادات 

 بالمدية
16050 

دور التقنيات المحاسبية في شركات التأمين في اإلفصاح المحاسبي 
 وكالة المدية LA CAAR : دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين

6594 

دور التقييم اإلستراتيجي في زيادة فعالية أداء المنظمات : حالة  
 فرع المضادات الحيوية 

4919 

الدوري للعناصر العينية في المحافظة على رأس المال  دور التقييم 
في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة شركة مصر اإلنتاج المدية 

فرع صيدال -  - 

13479 

 7610 دور التكامل اإلقتصادي العربي في تحقيق األمن الغذائ العربي 

دور التكلفة المستهدفة في رفع القدرة التنافسية للمؤسسات 
ية : دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرةاإلقتصاد  

ENICAB 

10398 

دور التكنولوجيا الحديثة في ترشيد الخدمة العمومية : دراسة حالة  
 -مؤسسة بريد الجزائر

7513 

دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي بالبلدان العربية : 
- 2011ترة مابين دراسة مقارنة بين الجزائر واإلمارات العربية للف

0172  

13151 

 16101 دور التكنولوجيا المعلومات في تسويق الخدمات المصرفية

 8615 دور التكوين في التنمية الموارد البشرية

دور التكوين في تأهيل المورد البشري إلستخدام تكنولوجيا  
 المعلومات واإلتصال : بناء نموذج مقترح لتصميم برنامج تكويني 

11085 

دور التكوين في تحسين أداء العاملين في أداء العاملين في  
المؤسسات العمومية : دراسة حالة كلية العلوم اإلقتصادية بجامعة  
 المدية 

4757 

 5826 دور التكوين في تحسين أداء الموارد البشرية في المؤسسة 

دور التكوين في تحسين األداء الوظيفي في المؤسسات العمومية : 
ة بثانوية ياحي ميلود بالعماريةدراسة حال   

7532 

 10872 دور التكوين في تنمية الموارد البشرية

دور التكوين في تنمية الموارد البشرية : دراسة حالة تطبيقية في 
 القطاع الصحي بالمدية 

9309 

دور التكوين في تنمية الموارد البشرية : دراسة حالة تطبيقية في 
بالمديةمؤسسة سونلغاز   

13120 

دور التكوين في تنمية الموارد البشرية : دراسة حالة شركة بوفال  
 بالبرواقية

12467 

دور التكوين في تنمية الموارد البشرية : دراسة ميدانية بشركة  
 نفطال

6614 



دور التكوين في تنمية رأس المال الفكري : دراسة حالة بنك 
 الفالحة والتنمية الريفية بتابالط 

13368 

 7472 دور التكوين في رفع إنتاجية المؤسسة

دور التكوين في رفع كفاءة المؤسسات و اإلدارات العمومية :  
 دراسة حالة المديرية العامة للوظيفة العمومية و اإلصالح اإلداري 

13245 

 8782 دور التكوين في رقع إنتاجية المؤسسة

الموارد البشرية دور التكوين و التدريب في تحسين أداء   9322 

دور التكوين و التدريب في تطوير أداء الموارد البشرية في  
 المؤسسة

10735 

دور التمكين اإلداري في الرفع من األداء الوظيفي لقطاع عمال 
 التعليم العالي : دراسة حالة رئاسة جامعة يحي فارس بالمدية

10535 

ة للعاملين : دراسة دور التمكين اإلداري في تحسين الروح المعنوي
حالة أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم  
 اللتسيير بجامعة المدية

12176 

 12417 دور التمكين العاملين في الوالء التنظيمي 

دور التمكين في بناء المنظمات المتعلمة : دراسة حالة جامعة يحي 
 فارس بالمدية

12972 

تحسين أداء العاملين بالمؤسسات الخدماتية : دور التمكين في 
دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر بالمدية في فترة تربص من 

2018-4-22إلى10-4-2018  

7385 

دور التمكين في تحسين أداء الموظفين : دراسة ميدانية لبلدية عين 
دائرة شاللة العذاورة المدية-القصير - 

6805 

اء داخل المنظمات : دراسة حالة  دور التمكين في تحسين األد
 ثانوية ابن شنب للفتيات بالمدية

13244 

دور التمكين في تعزيز اإلبداع في المؤسسة : دراسة ميدانية 
 لمدرسة كنوز لإلبداع الفكري بالمدية

13544 

 4869 دور التمولي للرسم على القيمة المضافة 

: دراسة حالة   دور التمويل اإلسالمي في تحقيق التنمية المستدامة
2018-2011مصرف السالم الجزائر   

7549 

دور التمويل اإلسالمي في تفعيل اإلستثمار في الجزائر : دراسة  
الجزائر -حالة مصرف السالم   - (2013-2019) 

10154 

دور التمويل اإلسالمي في دعم المقاوالتية في الجزائر : دراسة  
المديةوكالة  -حالة البنك الوطني الجزائري   - 

10321 

دور التمويل اإليجاري في تحسين األداء المالي للبنك : دراسة حالة  
 بنك السالم

6137 

دور التمويل الفالحي في تحقيق األمن الغذائي : دراسة حالة والية 
 المدية 

13783 

 6190 دور التمويل المصرفي في التنمية اإلقتصادية 

صادية علي ضوء  دور التمويل المصرفي في التنمية اإلقت
اإلصالحات المصرفية في الجزائر : دراسة حالة بنك الجزائر  
 الخارجي وكالة المدية 

10976 

دور التمويل المصرفي في تحقيق التنمية اإلقتصادية : دراسة حالة 
 الجزائر 

6563 

دور التمويل المصرفي في تطوير القطاع الفالحي الجزائري :  
والتنمية الريفيةدراسة حالة بنك الفالحة   BADR  وكالة البرواقية 

7946 



 14976 دور التمويل متناهي الصغر في مكافحة الفقر في الجزائر

 ALVER 9455 دور التنافسية في تسيير المؤسسة : دراسة حالة

 8195 دور التنمية البشرية في تكوين رأس المال البشري 

المحفظة المالية : دراسة حالة  دور التنويع في التقليل من مخاطر 
 بورصة الجزائر 

11352 

دور الثقافة التنظيمية في األداء التنظيمي بالمؤسسة : دراسة حالة  
موقع اإلنتاج بالمدية -بمجمع صيدال   

15498 

دور الثقافة التنظيمية في تحديد طبيعة اإللتزام التنظيمي لدى 
المدية -الجزائر العاملين : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت  - 

12468 

دور الثقافة التنظيمية في تعزيز اإللتزام التنظيمي لدى العاملين : 
وحدة المضادات الحيوية بالمدية-دراسة حالة مؤسسة صيدال - 

12970 

دور الثقافة التنظيمية في تفعيل إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات 
تصادية و التجارية  التعليم العالي : دراسة حالة كلية العلوم اإلق

جامعة المدية -وعلوم التسيير   - 

10720 

دور الثقافة التنظيمية في تنمية رأس المال الفكري : دراسة حالة  
 بمجمع صيدال مقر اإلنتاج بالمدية

7099 

 13071 دور الثقافى التنظيمية في إحداث التغيير التنظيمي 

عي : دراسة  دور الثقة التنظيمية في تطوير رأس المال اإلجتما
 حالة رئاسة جامعة المدية 

9276 

دور الثقة التنظيمية في تعزيز المواطنة التنظيمية للعاملين : دراسة 
 ميدانية على عينة من المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية

7301 

دور الجامعة في تنمية الرأس المال البشري : دراسة حالة كلية  
جامعة المدية-التجارية وعلوم التسييرالعلوم اإلقتصادية والعلوم  - 

7990 

دور الجامعة في تنمية الموارد البشرية : دراسة حالة أساتذة كلية 
جامعة المدية-العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير - 

11072 

 12487 دور الجباية البترولية في تمويل الموازنة العامة للدولة 

ة في تمويل ميزانية الدولة ومساهمتها في  دور الجباية البترولي
 اإلقتصاد الوطني

8999 

دور الجباية البيئية في تفعيل التنمية المستدامة : دراسة حالة  
 الجزائر 

15995 

دور الجباية العادية في تمويل الميزانية العامة للدولة علي إثر 
2016-1986إنخفاض أسعار النفط : دراسة حالة الجزائر   

13942 

دور الجباية المحلية في التنمية المحلية المستدامة : دراسة حالة  
2016-2010بلدية العمارية خالل الفترة   

7377 

 6218 دور الجباية في التنمية اإلقتصادية : دراسة حالة الجزائر

-2010)دور الجباية في التنمية المستدامة : المخطط الخماسي

2014) 
6357 

تحفيز اإلستثماردور الجباية في   13564 

 2567 دور الجباية في تسيير الجماعات المحلية 

 8669 دور الجباية في تغطية عجز الميزانية العامة للدولة 

دور الجباية في تغطية عجز الميزانية العامة للدولة و تنمية  
 اإلقتصاد الوطني

13938 

 9753 دور الجباية في تمويل الميزانية العامة للدولة 



دور الجباية في تمويل ميزانية الجماعات المحلية : دراسة حالة  
 تطبيقية لبلدية قصر البخاري 

6832 

 15265 دور الجباية في مرحلة اإلنعاش اإلقتصادي

 10889 دور الجماعات اإلقليمية في تحقيق التنمية المحلية

 16051 دور الجماعات اإلقليمية في تفعيل التنمية المحلية في الجزائر

دور الجماعات المرجعية في اتخاذ القرار الشرائي للمالبس 
عات المرجعية في عملية اتخاذ القرار الرجالية : دراسة تأثير الجما

 الشرائي للمالبس الرجالية 
9470 

 12306 دور الجهاز المصرفي الجزائري في التنمية اإلقتصادية

اإلقتصادية : دراسة حالة بنك دور الجهاز المصرفي في التنمية 
 التنمية المحلية

15673 

دور الجهاز المصرفي في التنمية اإلقتصادية : دراسة حالة بنك 
وكالة المدية  -الجزائر   

12440 

دور الجهاز المصرفي في تدعيم و تنشيط برنامج الخصخصة :  
 دراسة التجربة الجزائرية 

11253 

رة الخارجية دور الجهاز المصرفي في ترقية التجا  13073 

دور الجهاز المصرفي في تفعيل اإلستثمار علي مستوى والية  
2018-1997المدية من   

7315 

دور الجهاز المصرفي في تفعيل السوق المالية : حالة األسواق  
 المالية الناشئة والجزائر

9887 

 11099 دور الجهاز المصرفي في تفعيل السوق المالية في الجزائر 

الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامةدور   15842 

دور الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة : دراسة  
2018ماي -فيفري-حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر لوالية المدية  

7696 

 8773 دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية

نافسية في المؤسسة اإلقتصادية دور الجودة في تحقيق الميزة الت  15557 

 13063 دور الجودة في تحقيق رضا الزبون

 8970 دور الجودة في تقديم الخدمات و انعكاساتها على الميزة التنافسية

 7260 دور الحاسب العمومي في تنفيذ العمليات المالية في خزينة الدولة 

 10137 دور الحاسوب في المؤسسة 

الحسابات التجميعية في إتخاذ القرار : دراسة حالةدور   ORAC 5870 

 6232 دور الحكم الراشد في التنمية اإلقتصادية 

دور الحكومة اإللكترونية في تحسين أداء التسيير العمومي : حالة 
 الجزائر 

4951 

 6612 دور الحوافز الضريبية في ترقية اإلستثمار في الجزائر

حالة   -في تطوير األسواق المالية :  دور الحوافز الضريبية
 - الجزائر

7402 

 14553 دور الحوافز الضريبية في تفعيل التنمية بالجزائر 

 7508 دور الحوافز المادية في تحقيق الوالء لدى العاملين في المؤسسة 

 15521 دور الحوافز و الدوافع في تحسين أداء العاملين

تحسين أداء العاملين دور الحوافز والدوافع في   10585 

دور الحوكمة الضريبية في التقليل من المنازعات الجبائية 
 والتهرب الضريبي

6309 



دور الحوكمة المصرفية في تقليل المخاطر وتفعيل األداء في 
 BNA BADR CNEP BNPPARIBAS : الوكاالت البنكية

NATIXIS بوالية المدية 
7102 

المخاطر البنكية : دراسة حالة البنوك دور الحوكمة في إدارة 
 الجزائرية 

16157 

دور الحوكمة في تحسين أداء البنك الوطني الجزائري : مدخل  
 الرقابة وإدارة المخاطر 

13295 

دور الحوكمة في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة  
 مؤسسة نفطال فرع المدية

6311 

الي للمؤسسة اإلقتصادية :  دور الحوكمة في تحسين األداء الم
 دراسة ميدانية لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالمدية 

7570 

دور الحوكمة في ترشيد اإلنفاق العام للمنظومة الصحية الجزائرية  
يدانية بالمؤسسات العمومية : دراسة م 2018-1992خالل الفترة 

 اإلستشفائية لوالية المدية
10316 

داء البنكي : دراسة حالة وكالتي بنكدور الحوكمة في تفعيل األ  

badrببني سليمان وبنكBEAبالمدية 
13422 

دور الحوكمة في جذب االستثمار األجنبي المباشر في البلدان  
 العربية : دراسة حالة الجزائر 

7168 

دور الحوكمة في رفع أداء شركات التأمين : دراسة حالة شركة  
 SAAالتأمين

8850 

رفع األداء المالي للمؤسسة : دراسة حالة مؤسسة دور الحوكمة في 
 saaالتأمين في الجزائر

6365 

دور الحوكمة في عملية خلق القيمة للمؤسسات المصرفية : دراسة 
 تطبيقية علي عينة من البنوك الجزائرية

14522 

دور الخبير المحاسبي في تسيير الخبرة القضائية : دراسة حالة في 
بالمدية مكتب الخبير المعتمد   

12843 

دور الخدمات البنكية اإللكترونية في تحسين الميزة التنافسية للبنوك 
التجارية في الجزائر : دراسة حالة وكالة البنك الوطني الجزائري  
 بمدينة البرواقية وكالة نتكسيس الجزائر بمدينة المدية

14061 

دور الخدمات الجديدة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة 
جي  4مية : دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر خدمة الخد

 المدية 
10597 

دور الخزينة العمومية في ظل اإلصالحات : دراسة تطبيقية حول 
 والية المدية

9631 

دور الدريب في تطوير كفاءة المورد البشري : دراسة حالة  
المدية-مؤسسة سونلغاز  - 

4966 

دور الدفع اإللكتروني في تحسين األداء المالي في المؤسسة  
 -فرع المدية-اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر 

10105 

 3423 دور الدولة في الرقابة على مشروعات اإلستثمار : دراسة مقارنة 

  -التخطيط  -دور الدولة في ضبط النشاط اإلقتصادي : اآلليات 

 التنظيم 
9025 

 6299 دور الدولة في ظل إقتصاديات السوق

 15901 دور الدولة في معالجة البطالة في ظل العولمة 

دور الذكاء االصطناعي في تحقيق الميزة التنافسية : دراسة حالة  
المدية -بمؤسسة اتصاالت الجزائر  - 

9537 



دور الذكاء اإلصطناعي في تفعيل األعمال اإللكترونية في ظل 
فرع المدية-كورونا : دراسة حالة مؤسسة بريد الجزائر جائحة  -- 

9603 

دور الذكاء اإلقتصادي في تحسين أداء المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة : دراسة عينة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

15907 

دور الذكاء الشعوري في تعزيز تمكين العاملين في مؤسسة  
ال فرع المديةإقتصادية : دراسة حالة مؤسةسة نفط  

13147 

 10118 دور الرضا الوظيفي في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة 

دور الرعاية الرياضية اإلبتكارية في الرفع من األداء التسويقي 
للمؤسسات الخدماتية : دراسة حالة مقارنة لمتعاملي الهاتف النقال  
 الثالث جيزي،موبيليس،أوريدو 

15253 

ين الصورة الذهنية في المؤسسة الخدمية لدى دور الرعاية في تحس
 العمالء : دراسة ميدانية مؤسسة موبيليس 

15352 

دور الرقابة اإلدارية في تحسين أداء العاملين : دراسة حالة  
المدية -مؤسسة سونلغاز   - 

7274 

دور الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي وفقا 
األنتوساي لمقترحات   

10386 

 15707 دور الرقابة الجبائية في الحد من التهرب الضريبي

دور الرقابة الجبائية في الحد من التهرب الضريبي : دراسة حالة  
 للتهرب الضريبي في والية المدية

7050 

دور الرقابة الجبائية في الحد من التهريب و الغش الضريبي : حالة 
ين بوسيف تطبيقية لمفتشية الضرائب بع  

15066 

دور الرقابة الجبائية في النظام الضريبي الجزائري : دراسة حالة  
 بمديرية الضرائب والية المدية

8971 

 6672 دور الرقابة الجبائية في محاربة الغش و التهرب الضريبي 

دور الرقابة الجبائية في محاربة الغش و التهرب الضريبي : 
الضرائب المديةدراسة حالة مديرية   

13109 

 6308 دور الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب والغش الجبائيين 

 5873 دور الرقابة الجبائية في مكافحة الغش الضريبي : دراسة حالة 

دور الرقابة الجبائية في مواجهة التهرب الضريبي و الغش  
 الجبائيين 

12829 

لضريبي : دراسة حالة دور الرقابة الجبائية للحد من ظاهرة الغش ا
2016-2012مديرية الضرائب لوالية المدية   

9290 

دور الرقابة الداخلية في الحد من المخاطر المالية في البنوك 
 التجارية

7450 

دور الرقابة الداخلية في تحسين األداء المالي : دراسة حالة مؤسسة 
 نفطال فرع المدية

13180 

تقييم األداء المالي للمؤسسة : دراسة  دور الرقابة الداخلية في 
 شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمدية

11270 

دور الرقابة الداخلية في رفع األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية :  
وحدة المدية-المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه - 

6029 

دور الرقابة الداخلية في كشف ورصد مخاطر اإلئتمان المصرفي 
نوك التجارية : دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي في الب  

14709 

دور الرقابة المالية السابقة في ترشيد النفقات العمومية : دراسة  
2016-2014حالة المراقبة المالية لوالية المدية خالل   

13822 



دور الرقابة المالية القبلية في ترشيد نفقات ميزانية البلدية : دراسة 
اقية حالة بلدية البرو  

14150 

دور الرقابة المالية في ترشيد نفقات التجهيز العمومي : دراسة  
 حالة المراقبة المالية لوالية المدية 

6145 

دور الرقابة المالية في تسيير النفقات العمومية : الدراسة التطبيقية 
 المراقب المالي 

13044 

المؤسسة اإلقتصادية دور الرقابة المالية في تقييم األداء المالي في 
 : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية

9863 

دور الرقابة المسبقة على النفقات العمومية في ترشيد اإلنفاق  
وارة التضامن وقضايا المرأة بالجزائر -العمومي : دراسة حالة   - 

13103 

دور الرقابة المصرفية في تفعيل أداء المصارف التجارية : دراسة 
كالة البنك الخارجي الجزائري بالمديةتطبيقية بو   

12443 

دور الرقابة على التكاليف في تحسين تنافسية الشركات : حالة 
 "Biopharm "(SPA)مؤسستي "صيدال" و

7443 

دور الرقابة على الصفقات العمومية في الجزائر : دراسة حالة  
 ديوان مؤسسات الشباب لوالية المدية

10677 

الصفقات العمومية في ضمان نجاعة المشاريع دور الرقابة على 
 العمومية : دراسة حالة مديرية التجهيزات العمومية لوالية المدية

12558 

دور الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  
: دراسة حالة خزينة العمومية لوالية المدية 247/15  

15462 

للمنتوج : دراسة حالة مؤسسة  دور الرقابة في تحسين الجودة 
 صيدال 

10060 

 11655 دور الرقابة في تحسين جودة المنتج

دور الرقابة في تحسين جودة المنتوج : دراسة حالة المؤسسة  
 المدية SOEX LLAST الوطنية لتحويل البالستيك

10995 

دور الرقابة في تحسين جودة المنتوج : دراسة حالة مؤسسة  
2018-2017صيدال   

14532 

دور الرقابة في تسيير ميزانية الجماعات المحلية : دراسة حالة  
2017بلدية البرواقية   

10545 

دور الزكاة في إعادة توزيع الدخل القومي في ظل األنظمة 
 اإلقتصادية العالمية : دراسة إقتصادية إسالمية 

4020 

الرائدة دور الزكاة في تشجيع اإلستثمار : دراسة بعض التجارب 
 (صندوق الزكاة الجزائري نموذجا)

14517 

دور الزكاة في تفعيل اإلستثمار من خالل آلية صندوق جمع الزكاة 
 : حالة صندوق الزكاة لوالية المدية

7139 

 4737 دور الزكاة في عالج مشكلة الفقر 

 4712 دور السلطات النقدية في مكافحة غسيل األموال

ل التنمية اإلقتصادية : دراسة مقارنة  دور السوق المالي في تموي
2017-2010بين مصر والجزائر من   

6694 

 11361 دور السوق المالي في تنشيط اإلقتصاد الوطني

 12358 دور السؤولية اإلجتماعية في تحقيق التميز التنظيمي للمؤسسة 

 5821 دور السياحة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر 

السياسات االقتصادية في معالجة التضخم ( حالة الجزائر) دور   11463 



دور السياسات الحكومية في تحفيز النشاط المقاوالتي : دراسة 
حالة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وكالة المدية خالل  

2018الى  2005الفترة الممتدة من   

5967 

ي العربي : دور السياسات الزراعية في تحقيق األمن الغذائ
 الجزائر نموذجا

15562 

 10883 دور السياسات الزراعية في تحقيق األمن الغذائي في الجزائر

 7355 دور السياسات المالية و النقدية في معالجة الركود اإلقتصادي 

 8655 دور السياسات المالية و النقدية في معالجة الركود اإلقتصادي 

والنقدية في عالج العجز الموازني : حالة  دور السياسات المالية 
2009-2000الجزائر   

7629 

 8656 دور السياسات المالية والنقدية في معالجة الركود اإلقتصادي 

 15267 دور السياسات النقدية والمالية في عالج العجز المالي 

 8488 دور السياسة الضربية في تشجيع االستثمار في البلدان النامية

اسة الضريبية في تنمية اإلقتصاد : دراسة حالة الجزائردور السي  6330 

 9418 دور السياسة المالية في إستقطاب اإلستثمار األجنبي المباشر 

دور السياسة المالية في النظام المالي اإلسالمي : دراسة تجربة  
 صندوق الزكاة بالجزائر

7025 

اإلجتماعية : بين النظام دور السياسة المالية في تحقيق التنمية 
 المالي اإلسالمي والنظام المالي المعاصر

3385 

 9387 دور السياسة المالية في ترشيد اإلستثمامار األجنبي 

دور السياسة المالية في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر : دراسة 
2013-2003حالة الجزائر   

15864 

نبي المباشر : دراسة دور السياسة المالية في جذب اإلستثمار األج 
2014-2000حالة الجزائر خالل الفترة   

14534 

دور السياسة المالية في جلب اإلستثمار األجنبي المباشر : دراسة 
2012-2002حالة الجزائر  

10225 

دور السياسة المالية في دعم التنمية اإلقتصادية : دراسة حالة  
2012-2004الجزائر   

10313 

المالية في معالجة ظاهرة التضخم دور السياسة   9067 

 8217 دور السياسة المالية والنقدية في معالجة الركود اإلقتصادي 

  -دور السياسة النقدية في اإلستقرار والتنمية اإلقتصادية : نظرية 

قياسية  -تحليل   
5138 

دور السياسة النقدية في تحقيق اإلستراد اإلقتصادي في الدول  
2014-1990حالة الجزائر خالل الفترة النامية : دراسة   

15211 

دور السياسة النقدية في تحقيق التوازن اإلقتصادي الكلي في  
2013-2000الجزائر للفترة   

7398 

دور السياسة النقدية في تحقيق النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل 
2014-1990الفترة   

6899 

اإلستثمارات األجنبية المباشرة : دور السياسة النقدية في جذب 
2010-2000حالة الجزائرمن   

14261 

دور السياسة النقدية في معالجة اختالل ميزان المدفوعات : دراسة 
2013-1989حالة الجزائر   

6796 

 10509 دور السياسة النقدية في معالجة البطالة : حالة الجزائر 

 11561 دور السياسة النقدية في معالجة التضخم



 15500 دور السياسة النقدية في معالجة التضخم

 6351 دور السياسة النقدية في معالجة التضخم في الجزائر

دور السياسة النقدية في مواجهة التضخم بالجزائر خالل الفترة  
2000-2018  

6108 

دور السياية المالية والسياسة النقدية في التخفيف من حدة األزمات  
 المالية 

7965 

دور الشبابيك اإلسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 : دراسة حالة الجزائر 

12928 

 7650 دور الشراكة األجنبية في دخول المؤسسات األسواق الدولية

دور الشيخ عدة بن غالم هللا في نشر الحكمة الصوفية وممارسة  
2011القضاء : تسمسيلت  

15829 

تغطية عجز الموازنة العامة : دراسة  دور الصكوك اإلسالمية في 
 حالة الجزائر 

13330 

دور الصكوك اإلسالمية في تمويل اإلقتصاد : دراسة مقارنة بين 
 ماليزيا و الجزائر

12421 

دور الصكوك اإلسالمية في تنشيط أسواق األوراق المالية : دراسة 
 تجارب دولية مع اإلشارة لحالة الجزائر

15208 

الصكوك اإلسالمية في تنشيط األسواق المالية : دراسة حالة  دور 
 ماليزيا مع استشراف حالة الجزائر

7112 

 10475 دور الصناديق السيادية في مواجهة األزمات المالية

دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة  
 بين الشباب في الدول العربية 

14559 

الدولي في تنمية دول العالم الثالث دور الصندوق النقد   3020 

دور الصيرفة اإللكترونية في تحسين األداء التسويقي للمصارف : 
 دراسة حالة مصرف القرض الشعبي الجزائري

5835 

دور الصيرفة اإللكترونية في تعزيز و تطوير نظم الدفع الحديثة  
للتجارة اإللكترونية : دراسة حالة البنك الوطني 
 وكالة المديةBNAالجزائري

7422 

دور الصيرفية اإللكترونية في تحقيق الميزة التنافسية في البنوك 
 التجارية : دراسة حالة بنك بايسيرا الليتواني

7172 

دور الصيرفية الشاملة في تفعيل األداء المصرفي : دراسة بعض 
 التجارب العالمية

6651 

 8105 دور الضرائب في تفعيل التنمية المحلية

دور الضرائب في تمويل الجماعات المحلية : دراسة حالة بلدية  
 السواقي 

9757 

 7714 دور الضرائب في تمويل الخزينة العمومية 

دور الضرائب في تمويل الخزينة العمومية : دراسة حالة خزينة 
 والية المدية

8093 

المحلية :  دور الضرائب في تمويل ميزانية الدولة والجماعات 
 دراسة حالة تطبيقية لوالية المدية

12713 

دور الضرائب و الرسوم في إنعاش اإلقتصادالجزائري خالل  
2004-2001الفترة  

15554 

 9605 دور الضرائب و العروض في اإلنعاش اإلقتصادي

 10374 دور الضرائب والقروض في اإلنعاش اإلقتصادي



اإلقتصادي دور الضريبة في اإلنعاش   6688 

 9876 دور الضريبة في التنمية اإلقتصادية

دور الضريبة في تمويل الخزينة العمومية : دراسة لمديرية 
2015-2010الضرائب لوالية المدية   

15863 

دور الضريبة في تمويل الميزانية العامة للدولة : دراسة حالة  
المدية-عين الكبير-مفتشية الضرائب  

10208 

الضريبة في تمويل ميزانية الجماعات المحلية : دراسة حالة  دور 
 بلدية الجلفة 

6897 

دور الضمانات البنكية في الحد من المخاطر البنكية : دراسة حالة  
 بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة المدية 

15867 

 14679 دور الضمانات البنكية في الحد من مخاطر القروض

في الحد من مخاطر عدم السداد : دراسة   دور الضمانات البنكية
 وكالة المدية BADR حالة بنك البدر

7548 

دور الضمانات البنكية في الوقاية من مخاطر القروض : دراسة  
 CPA حالة القرض الشعبي الجزائري

7396 

دور الضمانات البنكية في الوقاية من مخاطر القروض : دراسة  
 CPA حالة القرض الشعبي الجزائري

7397 

 9213 دور الضمانات البنكية في ترقية التجارة الخارجية 

 14567 دور الضمانان البنكية في مجال التجارة الخارجية 

دور الطاقات الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة : دراسة  
 التجربة الجزائرية 

9845 

دور الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة : دراسة مقارنة 
المغرب-جزائرال  

13322 

دور الطاقة التقليدية والطاقة غير التقليدية في السوق العالمي  
 وتوقعاتها المستقبلية

4087 

دور الطرق الحديثة لمراقبة التسيير في صياغة القرارات  
اإلستراتيجية : دراسة ميدانية لكبريات المؤسسات اإلقتصادية  
 لوالية المدية

13321 

الظمانات الينكية في ترقية التجارية الخارجية دور   14069 

دور العدالة التنظيمية في تعزيز اإللتزام التنظيمي : دراسة حالة  
 لشركة توزيع الكهرباء و الغاز 

13599 

دور العدالة التنظيمية في تعزيز سلوك اإللتزام التنظيمي : دراسة  
والية المديةحالة المؤسسة اإلستشفائية بعين بوسيف   

7786 

 6812 دور العالقات العامة في الترويج السياحي

دور العالقات العامة في مواجهة األزمات : دراسة حالة مجمع  
 صيدال 

9673 

دور العمالت المشفرة في تطوير اإلقتصاديات المتطورة في ظل 
جائحة كورونا ( محاولة إقتراح نموذج لعملة وطنية مشفرة  
 مستقرة) 

11137 

 13777 دور العولمة اإلقتصادية في صناعة األزمات

 12875 دور العولمة االقتصادية في صناعة االزمات المالية 

دور العولمة المالية حدوث األزمات المالية باألسواق المالية 
 الناشئة

10026 

 15443 دور العولمة المالية في إنتقال األزمات المالية



للتفكير في اتخاذ القرار بالمنظمة : دراسة حالة دور القبعات الست 
 المجلس العلمي بكلية العلوم اإلقتصادية بجامعة المدية 

6413 

دور القرض اإليجاري في تمويل القطاع الفالحي : دراسة حالة  
وكالة المدية  -بنك الفالحة والتنمية الريفية   

11616 

دراسة حالة  دور القرض اإليجاري في تمويل القطاع الفالحي : 
2015-2010بنك الفالحة والتنمية الريفية للفترة الممتدة   

10905 

 8491 دور القرض االيجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

دور القرض اإليجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 : دراسة حالة بنك البركة الجزائري

6932 

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور القرض اإليجاري في 
 : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة قصر البخاري 

13003 

دور القرض اإليجاري كآلية لتمويل القطاع الفالحي : دراسة حالة 
 بنك الفالحة و التنمية الريفية بالمدية

7361 

دراسة دور القرض الرفيق في تطوير القطاع الفالحي الجزائري : 
بني سليمان  BADR حالة وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية
 بالمدية

10030 

دور القرض المصغر في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وكالة المدية  -في الجزائر : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري 

 -والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالمدية

7581 

تثمارية في رفع مستوى التشغيل : دراسة  دور القروض اإلس
تطبيقية بوكالة البنك الخارجي الجزائري بمدينة المدية لفترة  

2008-2014  

8211 

دور القروض اإليجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة و 
 المتوسطة : الجزائر 

10644 

 13453 دور القروض البنكية في التنمية اإلقتصادية

البنكية في التنمية المحلية في الجزائر : حالة بنك  دور القروض 
 BADR) الفالحة و التنمية الريفية

11393 

 13810 دور القروض البنكية في تمويل اإلستثمارات قصيرة األجل

دور القروض البنكية في تمويل السكنات التساهمية : دراسة حالة  
 القرض الشعبي الجزائري وكالة قصر البخاري 

13117 

القروض البنكية في تمويل القطاع الفالحي : دراسة حالة بنك  دور
 الفالحة والتنمية الريفية وكالة المدية

8447 

دور القروض البنكية في تمويل المشاريع السياحية : حالة البنك 
2011-2000الخارجي للفترة   

11456 

دور القروض العقارية في تمويل قطاع السكن : دراسة حالة وكالة 
 المدية 

10853 

دور القروض المصرفية في تحقيق الربحية للبنوك التجارية : حالة 
 وكالة القرض الشعبي الجزائري بالمدية

10588 

 14072 دور القروض المصرفية في تمويل اإلستثمارات 

 6868 دور القروض المصرفية في تمويل اإلستثمارات طويلة المدى 

شاريع اإلستثمارية دور القروض المصرفية في تمويل الم  7237 

 7022 دور القروض في تمويل اإلستثمار

 15499 دور القروض في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

دور القطاع الخاص في النتمية اإلقتصادية : حالة المؤسسات 
 الصغيرة و المتوسطة في الجزائر

6604 



دراسة حالة  دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المحلية : 
 مؤسسة اإلخوة عموري بسكرة 

11364 

 14273 دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي

 9527 دور القطاع السياحي في التنمية االقتصادية

 16007 دور القطاع السياحي في تحقيق التنمية : دراسة حالة الجزائر 

حالة والية دور القطاع السياحي في تحقيق التنمية المحلية : دراسة 
 المدية 

16061 

 3004 دور القطاع الفالحي في التنمية اإلقتصادية

دور القوائم المالية في توفير المعلومات الالزمة في اتخاذ 
 القرارات 

15505 

دور القيادة األخالقية في تحسين أداء العاملين باإلدارة العمومية : 
بالمديةدراسة حالة الوكالة المحلية للتشغيل   

6042 

دور القيادة األخالقية في تعزيز اإللتزام التنظيمي : دراسة حالة  
 ميدانية بثانوية الشهيد نور الدين زرواق

6507 

دور القيادة اإلدارية على اإلبداع الوظيفي : دراسة حالة جامعة  
 المدية 

5836 

 6027 دور القيادة اإلدارية في إتخاذ القرارات

رية في إحداث التغير التنظيمي دور القيادة اإلدا  8601 

دور القيادة اإلدارية في التغيير التنظيمي وطرق تفعيلها : دراسة 
 حالة مديرية الطاقة والية المدية 

13053 

دور القيادة اإلدارية في تحسين أداء العاملين : دراسة حالة  
 متوسطة الشيخ البشير اإلبراهيمي

11265 

اإلدارية في تحسين أداء الموارد البشرية : دراسة حالة دور القيادة 
-CASNOS الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األجراء

كالة المدية و  

6706 

دور القيادة اإلدارية في تحسين التميز للمؤسسة : دراسة حالة  
وحدة المدية -مؤسسة نفطال   - 

9436 

ز لمنظمات األعمال : دور القيادة اإلدارية في تحقيق أداء المتمي
 دراسة حالة مجمع صيدال فرع انتيبيوتيكال 

15363 

دور القيادة اإلدارية في تحقيق اإللتزام التنظيمي بالمنظمة : دراسة 
 حالة بالمديرية العملياتية إلتصاالت الجزائر فرع المدية 

10839 

 7264 دور القيادة اإلدارية في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين

دور القيادة اإلدارية في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة : دراية 
 حالة مجمع صيدال فرع المضادات الحيوية بالمدية

14265 

دور القيادة اإلدارية في ترشيد العالقات بين نظام الحوافز والرضا  
العمومية للمباني   الوظيفي للعاملين : دراسة حالة المؤسسة

وحدة عين الدفلي-كالصناعية والنحاس باتيسي - 

13607 

 10913 دور القيادة اإلدارية في تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية

دور القيادة اإلدارية في تفعيل إدارة المعرفة بالمنظمة : دراسة  
 حالة ميدانية جامعة المدية 

6960 

دور القيادة اإلدارية في تفعيل اإلتصال داخل المؤسسة : دراسة  
صيدال فرع أنتيبيوتيكال بالمديةحالة مجمع   

12686 

دور القيادة االستراتيجية في السلوك االبداعي في المؤسسة  
 اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة مطاحن قصر البخاري 

12667 



دور القيادة التحويلية في الحد من مقاومة التغيير : دراسة الميدانية 
المدية  -مؤسسة سونلغاز   

7634 

القيادة التحويلية في تحقيق التميز التنظيمي : دراسة حالة"  دور 
كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة  
 "المدية

9445 

دور القيادة التحويلية في تطوير كفاءة الموارد البشرية : مدخل إلى 
 القيادة النبوية التحويلية

10977 

عيل سلوك المواطنة التنظيمية : من دور القيادة التحويلية في تف
وجهة نظر أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية بجامعة يحى فارس 
 بالمدية

13757 

دور القيادة التحويلية في تفعيل منهج إدارة الجودة الشاملة في 
قطاع التعليم العالي : دراسة آراء عينة من أساتذة قطاع التعليم 
 العالي 

11439 

اد القرار خالل األزمات دور القيادة في إتخ  4124 

 15944 دور القيادة والرقابة اإلدارية في تحسين أداء العاملين 

دور القياس المحاسبي للتكاليف البيئية في ترشيد قرارات الشركات 
 الصناعية : دراسة ميدانية 

8438 

دور الكفاءات البشرية في الرفع من كفاءة وفعالية المؤسسة : 
مؤسسة سونلغاز بالمديةدراسة حالة   

14634 

 14130 دور الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة

دور الكفاءات البشرية في تفعيل عملية التخطيط اإلستراتيجي في  
 المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية 

15861 

بالنسبة للمؤسسة   دور الكفاءة البشرية في زيادة الميزة التنافسية
 اإلقتصادية

4740 

في ظل   medaf دور المالية السلوكية في معالجة نقائص نموذج
كفاءة سوق رأس المال : دراسة حالة مجموعة من البورصات مع 
 التركيز على بورصة الجزائر 

7587 

دور المحاسب المعتمد في الحد من المحاسبة اإلبداعية و التهرب  
يةالضريبي : دراسة ميدان  

6743 

دور المحاسبة العامة في مراقبة التسيير : دراسة حالة تطبقية على 
 مؤسسة األجر والقرميد بالمدية 

12445 

 7754 دور المحاسبة اإلدارية لترشيد القرارات التخطيطية

دور المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة  
بالبرواقية -والصممات العمومية اإلقتصادية للمضخات   - 

4938 

 4774 دور المحاسبة التحليلية في تحديد التكلفة في المؤسسة 

 7411 دور المحاسبة التحليلية في مراقبة التسيير

 10942 دور المحاسبة التحليلية في المؤسسات اإلقتصادية

 14996 دور المحاسبة التحليلية في اتخاذ القرار 

التحليلية في إتخاذ القرار دور المحاسبة   11448 

دور المحاسبة التحليلية في اتخاذ القرار في المؤسسة : دراسة  
 POVAL مؤسسة

12529 

 6980 دور المحاسبة التحليلية في إتخاذ القرار في المؤسسة اإلقتصادية 

 13112 دور المحاسبة التحليلية في إتخاذ القرارات 

ير : دراسة حالة مؤسسة نفطال دور المحاسبة التحليلية في التسي  10379 



دور المحاسبة التحليلية في تحسين أداء المؤسسة : دراسة حالة  
 شركة سوناطراك

6474 

 9684 دور المحاسبة الحكومية في تسيير الجماعات المحلية 

دور المحاسبة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة : دراسة حالة 
 الجزائر 

6722 

المحاسبة الصناعية في رقابة وتخفيض التكاليف : دراسة دور 
2016تطبيقية بوحدة البالستيك والمطاط بالمدية   

9072 

 16005 دور المحاسبة العامة في الرقابة الجبائية

 "دور المحاسبة العامة في مراقبة التسيير : دراسة تطبيقية 

 " مؤسسة المواد الحمراء بالمدية
15846 

المحاسبة العمومة في تسيير الجماعات المحلية : دراسةحالة  دور 
 بلدية المدية 

9662 

 8353 دور المحاسبة العمومية في إتخاذ القرارات اإلدارية 

 7606 دور المحاسبة العمومية في التوازن الميزاني

دور المحاسبة العمومية في الرقابة على المؤسسات ذات الطابع 
كلية العلوم-حالة جامعة المدية اإلداري : دراسة  - 

6922 

 15381 دور المحاسبة العمومية في الرقابة على النفقات العمومية

 9174 دور المحاسبة العمومية في الرقابة على صرف النفقات العمومية

 6418 دور المحاسبة العمومية في تنفيذ الميزانية : جامعة المدية نموذجا

تنفيذ الميزانية : دراسة حالة تنفيذ  دور المحاسبة العمومية في
 الميزانية في مؤسسة تربوية ثانوية زروق بوشريط 

7100 

دور المحاسبة العمومية في تنفيذ ميزانية المؤسسات التربوية : 
 دراسة حالة بمتوسطة إمام إلياس بالمدية

6683 

دور المحاسبة المالية اإلسالمية في توجيه البنوك : دراسة حالة  
السالم الجزائري بنك   

11047 

دور المحاسبة المسؤولية اإلجتماعية في تحسين األداء المالي  
 للمؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة اتصاالت الجزائر فرع المدية 

14319 

 دور المحاسبة في اإلدارة المالية في المؤسسة : دراسة حالة مجمع
ENAJUC فرع COJEK بالبليدة 

7110 

لرقابة الجبائية دور المحاسبة في ا  5922 

 7160 دور المحاسبة في شركات التأمين

دور المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في تحسين أداء 
المورد البشري في المؤسسات العمومية : دراسة حالة مديرية 
 األرشيف بالمدية

6398 

دور المدقق الخارجي في الحد من آثار المحاسبة اإلبداعية على  
 مصداقية القوائم المالية : دراسة ميدانية المهنيين واألكادميين 

7512 

 11871 دور المدير المالي فيتفعيل عملية اتخاذ القرار المالي في المؤسسة

دور المرأة في اإلقتصاد : مؤشر إلنطالق ثورتنا اإلقتصادية 
 القادمة 

15949 

المالي في المؤسسة دور المراجع الخارجي في التنبؤ بالفشل 
اإلقتصادية : دراسة ميدانية لعينة من محافظي الحسابات لوالية 

2020المدية   

9562 

 8440 دور المراجع الخارجي في الحد من التالعب بالحسابات 



دور المراجعة الخارجية في اكتشاف التالعب في القوائم المالية  
 للبنوك التجارية : دراسة ميدانية 

14318 

اجعة الخارجية في التحقق في التصريحات الجبائية دور المر
والية    -للمؤسسات : دراسة حالة لدى مكتب محافظ الحسابات 

 - المدية
9471 

دور المراجعة الخارجية في الحد من استخدام تقنيات المحاسبة  
ماي  - اإلبداعية : دراسة ميدانية لمجموعة من مهنيين وأكاديميين 

2020- 

7333 

المراجعة الخارجية في المؤسسة : دراسة حالة صيدال دور   15519 

 15452 دور المراجعة الخارجية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية

دور المراجعة الخارجية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية : 
 دراسة ميدانية

15924 

 12985 دور المراجعة الخارجية في ترشيد القرارات المالية غي البنوك

دور المراجعة الداخلية في الرقابة على نظام المعلومات المحاسبي 
 -BEA-في قطاع البنوك : دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري

 وكالة المدية 

16034 

دور المراجعة الداخلية في تحسين آداء المؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة ديوان الترقية و التسيير العقاري

3059 

المراجعة الداخلية في تحسين اآلداء بالمؤسسة اإلقتصادية دور   6127 

دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة المؤسسة االقتصادية : 
 دراسة حالة فرع المضادات الحيوية بالمدية التابع لمجمع صيدال

3314 

 12708 دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات 

ة في تفعيل الرقابة الداخلية للمؤسسات دور المراجعة الداخلي
 اإلقتصادية : دراسة حالة فرع المضادات الحيوية لمجمع صيدال 

13533 

 15070 دور المراجعة الداخلية في تقسيم نظام الرقابة الداخلية 

 6420 دور المراجعة الداخلية في دعم و تفصيل القرار في المؤسسة 

تفعيل القرار دور المراجعة الداخلية في دعم و   13154 

 6284 دور المراجعة الداخلية في صنع القرار داخل المؤسسة 

دور المراجعة الداخلية كأداة لتغيير نظام الرقابة الداخلية : دراسة  
 تطبيقية بمؤسسة البناء للجنوب و الجنوب الكبير وحدة المدية 

14015 

المؤسسة دور المراجعة في تفعيل نظام نظام الرقابة الداخلية في    8788 

 6206 دور المراجعة في رفع كفاءة األسواق المالية

دور المراجعة و المراقبة الداخلية في إدارة المخاطر البنكية : 
وكالة المدية -دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري   - 

12871 

دور المراقب المالي على اإللتزامات اإلحتياطية الخاصة  
لطابع العلمي والتكنولوجي : دراسة  بالمؤسسات العمومية ذات ا

 حالة المراقب المالي بوالية المدية

15832 

 6482 دور المراقب المالي في تحسين مردودية المؤسسة اإلقتصادية 

دور المراقب المالي في تفعيل الرقابة على ميزانية البلدية : دراسة 
2018-2014-حالة ميزانية بلدية وزرة  

14022 

التسويقي التاميني في تحسين جودة الخدمات التامينية دور المزيج 
 : دراسة حالة الشركة الوطنية للتامين

13563 

دور المزيج التسويقي الدولي في تطوير الميزة التنافسية للمؤسسة 
 اإلقتصادية : دراسة حالة الجزائر

11044 



دور المزيج التسويقي المصرفي اإللكتروني في تحقيق الريادة 
وكالة -ة : دراسة ميدانية ببنك الفالحة والتنمية الريفية المصرفي

 شلف

10081 

دور المسؤولية اإلجتماعية في البنوك اإلسالمية : دراسة تطبيقية  
 للبنك اإلسالمي األردني 

14771 

دور المسؤولية اإلجتماعية في تحسين أداء العاملين : دراسة حالة  
اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  عينة من أساتذة كلية العلوم 

 التسيير بجامعة يحي فارس بالمدية
6194 

 12496 دور المسؤولية اإلجتماعية في تحسين أداء الموارد البشرية

دور المسؤولية اإلجتماعية في تحسين أداء الموارد البشرية في  
 المؤسسة : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر موبيليس 

14221 

مسؤولية االجتماعية في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية :  دور ال
 دراسة حالة مؤسسة سونلغاز المدية

14788 

دور المسؤولية اإلجتماعية في تحسين األداء المالي في المؤسسات 
-2017-المدية-فرع إنتاج-اإلقتصادية : دراسة حالة مجمع صيدال

0182  

6450 

ألداء المالي في المؤسسة :  دور المسؤولية اإلجتماعية في تحسين ا
 دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر بالمدية

15512 

دور المسؤولية اإلجتماعية في تحسين األداء المالي في المؤسسة 
 اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع المدية

4479 

دور المسؤولية اإلجتماعية في تحسين األداء المالي للمؤسسة :  
حالة مؤسسة جازي دراسة   

15400 

دور المسؤولية اإلجتماعية في تحسين األداء المالي للمؤسسة :  
 دراسة حالة مؤسسة كهريف ألشغال الكهرباء 

7208 

 15831 دور المسؤولية اإلجتماعية في تحقيق التميز التنظيمي للمؤسسة

دور المسؤولية اإلجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة : دراسة  
شركةالفارج الجزائرحالة   

12299 

دور المسؤولية اإلجتماعية في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة : 
 دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي وكالة المدية 

12298 

دور المسؤولية اإلجتماعية للشركات في تحقيق الميزة التنافسية : 
- دراسة حالة المديرية الشرقية لشركة اإلتصاالت أوريدو 

نةسنطيق - 

6227 

 11012 دور المسؤولية اإلجتماعية للمنظمات في التنمية المستدامة 

دور المسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات العمل في صناعة القرار  
 بالمنظمة 

6638 

دور المسؤولية في تحقيق التميز التنظيمي : دراسة حالة مديرية  
 توزيع الكهرباء والغاز بالمدية 

9281 

المسئولية اإلجتماعية في زيادة القدرة التنافسية : دراسة  دور 
 ميدانية بالتطبيق على شركة موبايلي السعودية لإلتصاالت

14439 

دور المشتقات المالية و التوريق في حدوث األزمة المالية العالمية 
2008 

15198 

دور المصارف اإلسالمية في التمويل و اإلستثمار : دراسة فقهية 
على المصارف اإلسالمية العاملة في األردن  تطبيقية  

3336 

 12977 دور المصارف اإلسالمية في تدعيم السوق المالي 



دور المصارف في تمويل التشغيل في الجزائر : دراسة حالة بنك 
 BADR الفالحة و التنمية الريفية

8116 

دور المصرف في ترقية اإلستثمار في الجزائر (دراسة حالة بنك 
 التنمية المحلية بالمدية)

9954 

دور المعامالت اإللكترونية في تطوير األداء اإلداري : دراسة  
 حالة مؤسسة نفطال بالمدية

13344 

دور المعايير الدولية للتعليم المحاسبي في تحسين جودة التدقيق  
 الخارجي 

14101 

الدولي في  دور المعايير المحاسبية الدولية ومعايير اإلبالغ المالي 
 اإلفصاح المحاسبي : دراسة تطبيقية

11029 

 8395 دور المعرفة في إدارة الموارد البشرية

دور المعلومات المحاسبية في تقييم التمويل بالبنوك : بنك القرض 
وكالة المدية -الشعبي الجزائري   - 

5960 

دور المعلومة الجبائية في الحد من ظاهرة الغش الضريبي في  
 الجزائر : دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية المدية

11506 

 6231 دور المعلومة المالية والمحاسبة واتخاذ القرار 

دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة على ميزانية الجماعات  
 - بلدية -المحلية للحد من الفساد المالي : دراسة حالة 

6134 

اط السياحي في الجزائر : دراسة  دور المقاوالتية في تطوير النش
 حالة مديرية السياحة لوالية المدية

9906 

دور المقاوالتية في تفعيل التنمية المحلية المستدامة : دراسة  
 بوالية المدية PNUD برنامج األمم المتحدة اإلئتمائي

6735 

دور المناخ اإلستثماري في جذب اإلستثمار األجنبي المباشر إلى 
ةالدول العربي  

10951 

دور المناخ التنظيمي في تطوير األداء اإلبداعي للمورد البشري  
 في المنظمة : دراسة حالة كلية العلوم اإلقتصادية بجامعة المدية

7440 

دور المناولة في تحقيق التوتزن اإلقتصادي : دراسة تطبيقية لفرع 
 المضادات الحيوية بالمدية 

13506 

تعزيز النشاط المصرفي : دراسة حالة  دور المنتجات التأمين في 
 بوكالة البرواقية BADR تحليلية ببنك الفالحة والتنمية الريفية

4932 

دور المنتجات التأمينية في التقليل من المخاطر المالية : دراسة  
 وكالة بولوغين SAA حالة الشركة الوطنية للتأمين

13949 

فسية للمؤسسة دور المنتجات الجديدة في تفعيل الميزة التنا
 اإلقتصادية

11230 

 6412 دور المنتوج في تحقيق الميزة تنافسية

 9344 دور المنظمة العالمية للتجارة في تحرير تجارة الخدمات المصرفية

 14027 دور المهارات في تحسين األداء في المؤسسة 

 14028 دور المهارات في تحسين األداء في المؤسسة 

البشرية فى تمويل التنمية : بين النظام المالى  دور الموارد 
 اإلسالمى و النظام المالى الوضعى دراسة مقارنة 

3387 

دور الموارد البشرية في تحقيق الجودة الشاملة في المؤسسة :  
 دراسة حالة إتصاالت الجزائر بالمدية

15458 

 15064 دور الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية 

ارد الضريبية في تمويل ميزانية الدولة و البلدية دور المو  14086 



دور المواردالبشرية في تحقيق أهداف المؤسسة : دراسة حالة  
 المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز قصر البخاري 

15412 

 13452 دور الموازنات التقديرية في التخطيط والرقابة

مردودية المؤسسة اإلقتصادية دور الموازنات التقديرية في تحسين 
 : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز وحدة المدية 

10399 

دور الموازنات التقديرية في ترشيد القرارات اإلقتصادية في  
 المؤسسة : دراسة حالة صيدال بالمدية

14219 

 11216 دور الموازنات التقديرية في ترشيد القرارات المالية 

قييم األداء المالي للمؤسسة : دراسة  دور الموازنات التقديرية في ت
 (2018-2017) توزيع الكهرباء والغاز بالمدية

9472 

 14525 دور الموازنات التقديرية كأداة لمراقبة التسيير

دور الموازنة التقديرية في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية :  
 دراسة حالة وحدة المضخات بوفال بالبرواقية

6416 

الموازنة التقديرية في تقييم األداء المالي للشركاتدور   12232 

دور الموازنة التقديرية للمبيعات في تقييم األداء المالي في 
 المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية 

14699 

 7597 دور الموازنة التموينية كاداة لتخطيط و مراقبة المخزونات 

مية في إدارة مستوى ضغوط العمل دور المواطنة التنظي
 بالمنظمات : دراسة حالة عينة من أساتذة كلية العلوم اإلقتصادية 

9071 

دور المؤسسات الصغيرة المتوسطة في الحد من ظاهرة البطالة :  
2014-2008حالة والية المدية   

14220 

دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اإلقتصاد الوطني و 
التي تواجهها المشاكل   

2528 

دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التخفيف من ظاهرة 
البطالة : دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع  
 المدية 

15634 

دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التخفيف من حدة البطالة 
 : حالة الجزائر 

10432 

المتوسطة في التنميةدور المؤسسات الصغيرة و   9895 

 6747 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية االقتصادية 

 12673 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية االقتصادية 

 10602 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية اإلقتصادية 

ية : دراسة  دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية المحل
 حالة والية المدية 

11374 

دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية و اإلنعاش  
 اإلقتصادي 

14836 

 6463 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحد من البطالة 

 13543 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إمتصاص البطالة 

المتوسطة في تحقيق التنمية المحلية :  دور المؤسسات الصغيرة و 
 دراسة حالة المدية

14706 

دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق التنمية المحلية 
2015-2011المستدامة : دراسة حالة والية المدية   

9473 

دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تخفيض حدة البطالة في 
 الجزائر 

9805 



غيرة و المتوسطة في ترقية اإلستثمار المحلي دور المؤسسات الص
2013- 2000: حالة والية المدية  

14583 

 6471 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ترقية اإلقتصاد الوطني

 15264 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في دعم اإلستثمار 

اإلقتصادية :  دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتفعيل التنمية 
 دراسة حالة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المدية

13837 

 13926 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي بعث التنمية اإلجتماعية

 10579 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلنتعاش اإلقتصادي

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلنعاش والتنمية 
 اإلقتصادية

10583 

 6246 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية واالنعاش 

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة .دراسة 
 حالة الجزائر 

12902 

 6541 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنعاش اإلقتصاد الوطني

ترقية اإلستثمار المحلي : دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
2016-2002حالة والية المدية   

16054 

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محاربة البطالة : دراسة 
2014-2008حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع المدية  

9170 

 13124 دور المؤسسات المالية في دفع عجلة التنمية االقتصادية 

مومية المحلية في تطوير الخدمة العمومية :  دور المؤسسة الع
دراسة حالة المؤسسة العمومية الوالئية لتسيير مراكز الردم التقني 
 لوالية المدية

14772 

دور المؤشرات المالية في إتخاذ القرارات : دراسة حالة مؤسسة 
 بوفال

6768 

مؤسسة دور المؤشرات المالية في إتخاذ القرارات : دراسة حالة 
 بوفال

6769 

دور الميزانية العمومية في تمويل اإلستثمار : دراسة حالة بمديرية 
 السكن و التجهيزات العمومية بالمدية

15035 

دور النسبة بين مرونة الطالب و مرونة العرض في توزيع عبئ 
 الضريبة بين المنتج و المستهلك 

13212 

خدمات المصرفية دور النشاط التسويقي في الرفع من اداءات ال  6703 

 7337 دور النظام البنكي في ظل العولمة : دراسة حالة الجزائر

دور النظام المحاسبي المالي في الحد من التهرب الضريبي :  
 دراسة ميدانية

9610 

 10447 دور النظام المحاسبي المالي في المؤسسة اإلقتصادية

الحوكمة : دراسة ميدانية دور النظام المحاسبي المالي في تفعيل 
 لعينة من أساتذة جامعيين 

9547 

دور النظام المحاسبي المالي في تفعيل طرق تقييم المؤسسة  
 NCA-ROUIBA اإلقتصادية الجزائرية : دراسة حالة مؤسسة

16149 

دور النفقات العامة على التعليم في تحسين جودة التعليم : دراسة  
2012-1980التعليم في الجزائرحالة قطاع التربيةو   

10415 

دور النقود اإللكترونية في القضاء على أزمة السيولة في الجزائر  
 في ظل جائحة كورونا

7213 



دور النوافذ اإلسالمية في تحقيق التنمية المحلية : دراسة حالة البنك 
 وكالة المديةBNA الوطني الجزائري

10626 

تطوير المصرفية اإلسالمية بالجزائر :  دور النوافذ اإلسالمية في 
وكالة المدية- دراسة حالة بنك خليج الجزائر   - 

10025 

دور النوافذ اإلسالمية في توسيع نشاط البنوك التجارية في الجزائر 
 وكالة المديةBNA : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري

12265 

نوك اإلسالمية : دور الهندسة المالية اإلسالمية في إدارة مخاطر الب
البليدة-بنكي السالم والبركة-دراسة ميدانية   

8493 

دور الهندسة المالية في تطوير الصيرفة اإلسالمية : دراسة حالة  
 البنك الوطني الجزائري 

13932 

دور الهندسة المالية في تطوير الصيرفة اإلسالمية : دراسة مقارنة 
ي الجزائري لمخاطر صيغتي المرابحة واإلستصناع بين بنك

 الماليزي HSBCAMANAHو
11243 

دور الهيئات المحلية في دعم التشغيل : دراسة حالة الوكالة  
قرض الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير ال

فرع المدية-المصغر  - 

13750 

دور الوساطة المالية في تطوير البورصة : دراسة حالة بعض 
2014-2005الجزائر للفترة -مصر-ةالبورصات العربية السعودي  

7563 

دور الوساطة المالية في عملية اإلستثمار : دراسة حالة بنك التنمية 
 المحلية 

12866 

 16125 دور الوسيلة اإلعالنية في تسويق المنتجات : دراسة حالة 

دور الوظيف العمومي في ترشيد استخدام العمالة في القطاع 
دراسة حالة محافظة الغابات لوالية المدية اإلداري العمومي : 

2011-2015  

6646 

دور الوظيفة المالية في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة 
 البالستيك و المطاط 

10332 

دور الوظيفة المالية في المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة 
 SDC سونلغاز بالمدية

9451 

يد القرارات التمويلية في المؤسسة  دور الوظيفة المالية في ترش
 اإلقتصادية

9594 

دور الوعي البيئي في تطبيق اإلفصاح المحاسبي البيئي لدى 
 الشركات الجزائرية : دراسة ميدانية

15052 

دور الوكاالت السياحية في الترويج للسياحة الداخلية : دراسة حالة  
 عينة من الوكاالت السياحية بوالية المدية 

13871 

دور الوكالة الوطنية في دعم تشغيل الشباب في دعم و تطوير 
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

5980 

في تمويل المؤسسات   ANSEJدور الوكالة الوطنية لدعم الشباب
-2008الصغيرة والمتوسطة : دراسة حالة وكالة المدية للفترة 

0192  

7201 

في ترقية اإلستثمار  دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
2014-2009المحلي : حالة والية المدية   

16036 

دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ترقية اإلستثمار  
بالجزائر : دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع  
 المدية 

5950 

دور الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في ترقية اإلستثمار في 
جزائر ال  

11911 



دور آليات الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية : دراسة حالة 
 المراقبة المالية لوالية المدية 

14780 

دور آليات الرقابة في تفعيل حوكمة المؤسسة : دراسة حالة في  
 مؤسسة سونلغاز لوالية المدية

9870 

دراسة حالة مديرية دور آليات الرقابة في تفعيل حوكمة المؤسسة : 
 الضرائب بالمدية

6429 

دور اليقظة اإلستراتيجية في إتخاذ القرارات اإلستراتيجية : دراسة 
2015مؤسسة كوسيدار للمنشآت الفنية   

7180 

 15510 دور اليقظة التسويقية في مواجهة المخاطر التسويقية 

  دور اليقظة التكنولوجية في تحسين أداء المؤسسة : حالة مؤسسة

 إتصاالت الجزائر
6315 

دور اليقظة التنافسية في تعزيز أثر الخيارات اإلستراتيجية في 
 - تحقيق تاتفوق التنافسي : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر 

 - فرع المدية
14804 

 8474 دور إنتاج الطاقات المتجددة في إعادة هيكلة سوق الطاقة 

تحسين جودة الخدمات المصرفية  دور أنظمة الدفع اإللكتروني في 
 : دراسة ميدانية 

10200 

دور أنظمة الدفع اإللكترونية في عصرنة النظام المصرفي  
 (2018-2013) الجزائري : دراسة تحليلية و تقيمية خالل الفترة

12638 

دور أنظمة الذكاء اإلصطناعي في تطوير األعمال المصرفية :  
والتنمية الريفية وكالة المدية دراسة حالة بنك الفالحة   

13162 

دور أنظمة المعلومات في تحقيق تنافسية المؤسسة : دراسة حالة  
 مؤسسة بوفال البرواقية

12719 

دور أنظمة محاسبة التكاليف وأسس قياس التكلفة وإنعكاساتها على 
- أنشطة المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة موقع اإلنتاج بالمدية 

يدالص - 

7350 

 11064 دور أهمية الرقابة الداخلية في المؤسسة

 8960 دور أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر 

دور أهمية محاسبة التكاليف في زيادة وتطوير تنافسية النؤسسات 
 اإلنتاجية : دراسة حالة مجمع صيدال

11650 

القرارات التسويقيةدور بحوث التسويق في اتخاذ   13155 

 13960 دور بحوث التسويق في اتخاذ القرارات التسويقية

دور بحوث التسويق في اتخاذ القرارات التسويقية : دراسة حالة  
 والية المدية Kamoplast مؤسسة

16013 

 15511 دور بحوث التسويق في اتخاذ القرارات في ظل العولمة

تدعيم القرار التسويقيدور بحوث التسويق في   10665 

دور بحوث التسويق في تطوير الميزة التنافسية للمؤسسة  
 اإلقتصادية : دراسة حالة مجمع صيدال 

9055 

دور بحوث التسويق في تفعيل المزيج الترويجي : دراسة حالة  
 مؤسسة مطاحن سيدي عيسى والية المسيلة 

16058 

افسيةدور بحوث التسويق في تفعيل الميزة التن  7347 

دور برامج التدريب للعاملين في القطاع المالي في الكشف عن  
 عمليات غسيل األموال

7804 



دور بطاقات الدفع اإللكتروني في تحسين الخدمة المالية : دراسة  
 حالة بريد الجزائر وكالة المدية 

6619 

دور بطاقة األداء المتوازن في تشخيص الوضعية المالية للمؤسسة 
المدية -ة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر : دراس  - 

15992 

 8365 دور بطاقة األداء المكتوازن في تسيير المؤسسة

دور بطاقة الدفع اإللكتروني في تحسين جودة الخدمات المالية  
 البريدية : دراسة تقييمية في مؤسسة بريد الجزائر وكالة المدية 

13951 

الريفية في تمويل وترقية اإلستثمارات  دور بنك الفالحة والتنمية 
2017-2009الفالحية : دراسة حالة وكالة المدية   

15006 

دور تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في رفع القدرة  
 التنافسية للمؤسسة : دراسة حالة مؤسسة سبورات األلمنيوم
TA_ALU بالمدية 

14957 

إلئتمان المصرفي :  دور تحليل القوائم المالية في إتخاذ قرار ا
 دراسة ميدانية من خالل إستبيان لبنوك والية المدية

3002 

دور تحليل القوائم المالية في تشخيص إستراتيجية المؤسسة 
-قصر البخاري  -اإلقتصادية : دراسة حالة وحدة تغذية األنعام 

الية المديةو  

9867 

سة حالة بنكدور تحليل المالي في تقييم األداء المالي للبنوك : درا  

BADR 
6850 

دور تحليل المالءة والمردودية في تحسين األداء المالي لشركات 
 CAAT التأمين : دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينات

7715 

دور تحليل المالءة والمردودية في تقييم األداء المالي لشركات  
 SAA التأمين : دراسة حالة شركة التأمين

3450 

تخطيط الموارد البشرية في إنتاجية المؤسسة : دراسة حالة  دور 
 تطبيقية في مؤسسة بولفال 

15020 

 12635 دور تخطيط الموارد البشرية في تحقيق الميزة النافسية

دور تدريب الموارد البشرية في تحسين اإلنتاجية بالمؤسسة 
 اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة بوفال بالمدية

13354 

ق حسابات الجمعيات في ترشيد صرف اإلعانات دور تدقي
العمومية في الجزائر : دراسة حالة تدقيق حسابات الجمعية الدينية 

المدية-لمسجد عبد الحميد ابن باديس - 

7190 

دور ترشيد اإلنفاق العام في معالجة عجز الميزانية العامة : حالة  
2017-2000الجزائر خالل   

10319 

الخدمات المصرفية اإللكترونية في تفعيل النشاط  دور تسوسق 
المدية  110البنكي : دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري   

10117 

دور تسويق الخدمات البنكية اإللكترونية في تطوير النشاط البنكي  
110-: دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة المدية  - 

14127 

ة اإللكترونية في تفعيل نشاط البنوك دور تسويق الخدمات المصرفي  13781 

دور تسيير الخزينة في تقييم األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية :  
 حالة مجمع صيدال فرع المضادات الحيوية بالمدية

12747 

دور تسيير الكفاءات البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين : 
اإلستشفائية بن يوسف بن خدة دراسة حالة المؤسسة العمومية 

 بالبرواقية
14020 

دور تسيير الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في 
 المؤسسة اإلقتصادية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بالمدية 

9474 



عامل -دور تسيير الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية
المديرية العملياتية إلتصاالت  الكفاءات في المؤسسة : دراسة حالة 

 الجزائربال بالمدية 
6882 

دور تسيير وتنمية الكفاءات البشرية في تحقيق الميزة التنافسية :  
فرع المدية -دراسة حالة بالمديرية العملياتية إلتصاالت الجزائر   

12615 

دور تطبيق النظام المحاسبي المالي في تحقيق اإلفصاح المحاسبي  
 في الجزائر 

15805 

دور تطبيق آليات حوكمة الشركات على جودة اإلفصاح المحاسبي 
 : دراسة حالة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمدية 

10954 

دور تطبيق وتفعيل مبادئ وآليات حوكمة المؤسسات في تحسين 
 أداء المؤسسات اإلقتصادية : دراسة حالة 

12758 

علي القرار الشرائي   دور تعبئة وتغليف المنتجات في التأثير
- للمستهلك الجزائري : دراسة ميدانية تعبئة وتغليف منتجات القهوة

لمديةا - 

9115 

دور تفعيل التأمين المصرفي في تحسين نشاط شركات التأمين :  
 دراسة حالة تجارب بعض الدول العربية مع اإلشارة لحالة الجزائر 

8589 

القروض : حالة البنك الخارجيدور تقنيات التحليل المالي في منح   

BEA 
7598 

دور تقييم االداء في تفعيل الموارد البشرية في المؤسسة 
 االقتصادية

14577 

 12330 دور تقييم األداء في تنمية الموارد البشرية

دور تكنولوجيا المعلومات و إدارة المعرفة في تحقيق الميزة  
 التنافسية في قطاع اإلتصاالت 

7708 

لوجيا المعلومات و اإلتصال في النشاط التسويقي دور تكنو
 www.Djezzygsm.com للمؤسسة اموقع

10795 

دور تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال على األداء المميز في  
المؤسسة : دراسة حالة ديوان الترقية و التسيير العقاري لوالية 
 OPGIالمدية

9591 

تحسين اإلتصال الداخلي دور تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في 
المدية -بالمؤسسة العمومية : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز   - 

12260 

دور تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في تحسين جودة الخدمة  
 العمومية : دراسة حالة بريد الجزائر بالمدية

13503 

دور تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في تحسين جودة المنتوج : 
بالمدية  -فرع أنتيبيوتيكال-لة مجمع صيدال دراسة حا  

8776 

دور تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال في ترقية الخدمة العمومية  
 في اإلدارة الجزائرية : دراسة حالة بلدية المدية 

11083 

دور تكنولوجيا المعلومات و اإلتصاالت في تحسين مستوى أداء 
 مؤسسات التعليم العالي 

14486 
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Stratégie durable -- projet 787 

La stratégie économique en algerie 2346 

Stratégie financiére dans l' entreprises 632 

Stratégie financière de l'entreprise 496 

Stratégie générale d'entreprise 487 

Stratégie humaine 1519, 2368 

Stratégie interculturelle des entreprises 1492 

La stratégie internationale de l’entreprise 1964 

Stratégie marketing 645, 677, 2293 

La stratégie marketing 814 

Stratégie Marketing -- E-mail 2148 

La stratégie marque-produit 168 

Stratégie moderne de gestion 676 

Stratégie patrimoniale 859, 909 

Stratégie-opérationnel 1577 

Stratégies d' entreprises dans la banque 635 

Les stratégies d’entreprises 626 

Stratégies d'achat 728 

Les stratégies de développement économique en l' 

algerie 
2345 

Les stratégies de l'innovations 2342 

Stratégies de markrting mobile 1297 

Stratégies de multi-projets 1847 

Stratégies d'entreprises 1644, 2296 

Stratégies des agents et évolution des structures de 

préférences 
553 

Stratégies des services de produits 1090 

Stratégies du changement 1263 

stratégies et réalités 1193 

La stratégies financiéres 244 

Les stratégies marque-produit 167 

Stratégies pour l' espace urbain 813 

Stratégies vulpines 1296 

La stratégique 2487 

La stratégique de l 'economie 1326 

Stratégique de marketing 486, 1800 

Stratégique militaire 1262 

Stratégiqueb de commerce 1262 

Stress du cadre lié au travail 2369 

Structure de gestion 1458 

Structure de l'organisation 2259 



Structure de propriété 600 

La structure du capital 244 

Les structures de l'entreprise 488 

Structures de marché 2422 

Structures des entreprises 42 

Structures et fonctions de l' entreprise 1601 

Structures industrielles 553 

Succés dans les affaires 921, 2194 

The Sucessful letter 613 

La sueveillance des machines 1944 

Les supports de l’ analyse financière 1702 

La surté bourcière 2067 

Les sûrtés financiers 2067 

Swaps 2197 

Syetèmes d'information -- Gestion 581 

le syndrome de moule 1381 

Systèm d’information 2187, 2412 

Systeme binaire 236 

Système budgétaire 295 

Système d’entreprise 1154 

Système d’information stratégique 1660 

Systéme de contrôle interne -- Pilotage 2125 

Système de management environnementale -- 

Siusse 
182 

Système de pilotage -- Manauel d'enseignement 

superieur 
1834 

Système de production 1831 

Les systéme de santé 461 

le systéme de santé،sa crise،les réformes en cours 

،les propositions alternatives 
1747 

Le systeme des comptes economiques algeriens 1423 

Système d'information 535, 1351, 1478, 1853 

Système d'information -- Gestion 536, 787, 2412 

Système d'information -- Gestion -- Guides 

pratiques et mimento 
546 

Système d'information -- Gestion --Guides 1049 

Système d'information -- Mise en eouvre 1049 

Système d'information de gestion 2348, 2412 

Système d'information décisionnel 2254 

Système d'information géographique 1234 

Système d'information marketing 2448 

systeme dnformation 746 



Systeme financier en algerien 971 

Le système financier islamique 1365 

Système fiscal 862 

Système informatique -- Mise en oeuvre 546 

Système moétaire international 1664 

Systeme monitaire en algerien 971 

le systeme social 444 

Les Systèmes C4ISTAR 2407 

systèmes comptables informatisés 90 

Systémes d éxploitation 2218 

Les systèmes d' information 1029 

Les systèmes d’information 1108 

Systèmes d’information de gestion 1972 

Systèmes d'aide à la dicision 2253 

Systèmes de communication 2501 

Les systèmes de l'entreprise 2239 

Systèmes de management 1577 

Les Systèmes de remunération -- Pilotage 1648 

Le Systèmes décisionnel 886 

Les Systèmes dicisionnels informatisées 886 

Systèmes d'information 662, 701, 1157, 2100 

Systèmes d'information -- Gouvernance 1141 

Systèmes d'information -- Management 536 

Systèmes d'information de gestion 534, 581 

Systèmes d'information de gestion -- 

Enseignement superieur 
329 

Les Systèmes d'informations -- Organisation 194 

Systémes information 546 

Les systemes informatiques 1718 

systémes informatiques 1681 

Systèmes informatiques -- Mesures de sûreté 546 

Sytèmes d'information 1321 

Tableau de bord (gestion) 2253 

Tableaux de compétence pour choisir le personnel 1427 

Tableaux de compétence pour l' évaluation 

continue 
1427 

Tableaux de bord 538, 1499, 1671 

Les Tableaux de bord -- contrôle 304 

Les tableaux de bord de la performance 1293 

Tables financières 316 

Tactique actuelle ou méthode d'emploi des armes 22 



Tao-gouvernance 603 

Tao-management 603 

Les taux d' intéret 2081 

Taux de change 874, 1664 

Le taux d'intérêt 243 

Téchniqes de gestion 2335 

La Technique ABC (activity-based costing) 420 

Les technique et méthodes comptables 1762 

Les techniques 2287 

Techniques de négociation 728 

Techniques bancaires 569, 2341 

Techniques comptabilité 1762 

Techniques comptables 1385, 1761 

Techniques d'accueil 1742 

Les Techniques de communication 770 

Techniques de gestion 2032 

Les techniques de la communication 2485 

Techniques de management 1190 

Techniques de vente 2010 

Techniques quantitatives de gestion 1987 

Les téchniques quantitatives du gestion 484 

Technologies de l'information et de la 

communication - 
1757 

Les technologies du Big Data 471 

Les technologies du web 2.0 537 

La télécommunication 575 

Télémarketing 525 

La Tenue des comptes de stock 1556 

Terminologie 594 

Terminologie du ressources humaines 2139 

Territoire 124 

Textes fondamentaux sur l'investissement 660 

Les Thecniques d'évalation d'entreprise 1287 

Théoricien du marketing 1338 

Théorie comptable 100, 102 

La théorie de fiabilité 43 

Théorie de l'entreprise 685 

Théorie des coûts 295 

Théorie des organisations 42, 2259 

Le théorie des organisations 2355 

La théorie des stakeholders 1115 



theorie elementaire-simulation-calculconditionnel-

exercice 
412 

Les théories de la décision 1407 

Titrisation 250 

Toulkit de l'innovation 1744 

Le tourisme 1500 

Tourisme : économie 388 

Tourisme durable 2185 

Le tourisme en françe 2376 

Toyota Motor company limited 1927 

Traité de comtabilisation 105 

Traitement de informations dans l' entreprise 2120 

Le traitement de l’information 1108, 2121 

Traitement des couts 1131 

Traitement des déchets 29 

Traitement des données 1673 

Traitement des données numériques 1987 

Traitement des informations 2120 

Traitement des risques 1337 

Traitement du risque -- Marchés financières 2431 

Transmission de l'entreprise 2311 

Transport maritime: glossaire 618 

Transport: dictionnaire 749 

Travail 458 

Travail -- Enrichissement 1213 

Travail ouvrier 1685 

Travaux de fin d'exercices 401 

Trésore 2103 

Trésorerie 564 

Tribinaux administratifs 2173 

les trois caractéristiques majeures de la 

satisfaction 
2105 

Tuteurs et tuteurat 445 

Tuteurs et tuteurat (travail) 73 

Tuteurs et tutorat 1249, 2056 

TVA 690 

Typologie de marchés 2340 

Typologie des produits dérivés 2340 

uib blespssibilités offertes parles nouvelles 

technologieis 
1932 

L'union européenne 1546 

L'unité commerciale 1016 



L'Univers de la distribution actuelle 1349 

Urbanisme 1099 

La Valeur 791, 1131 

Valeur économique ajoutée 825 

Valeur et arbitrage 825 

Les valeurs mobilieres 2215 

Valeurs mobilières 1368, 2072 

Les valeurs mobilieres classiques 2215 

valorisation de l'entreprise 371 

Veille informationnelle 706, 707 

Vendeur 1646 

La Vente 
675, 1320, 1344, 2010, 2381, 

2382, 2427, 2430 

Vente 
695, 728, 765, 868, 1339, 1401, 

1433, 1544, 1923, 2043 

Le vente 757, 970, 1995, 2161 

Le vente commerciale 1205 

Vente sur Intrenet 1536 

Vente touristique 1721 

Ventes 1956 

Ventes d'exportation 1713 

Vérification comptable 1714 

vérification interne 433, 1011 

Vers une théorie économique / les présentations 

des théories 
2347 

Le Vertual manager 395 

Le Vieillissement 2426 

Visual c++ 2305 

Vocabulaire 372 

La vocabulaire comtable 2092 

Vocabulaire de l économie 736 

Web conception 2288 

web marketing 1373 

Windows 1184, 1673 

Windows: automatisation 1346 

Word 1184, 1677 

Word 97 14384 

Le Y management 395 

ااإلنتاجية ــ زيادة الربحية ــ العوامل التسويقية ــ العوامل اإلدارية  
 ــ الوصف الوظيفي ــ التطوير التنظيمي 

2873 

 14884 االبريد اإللكتروني 

 5507 االتحليل اإلقتصادي 



المنازعات و تسوية الخالفات-االمنظمة العالمية للتجارة  14024 

 9121 االنظام الجماهيري 

 أبحاث إدارية 
10407, 10409, 10411, 10412, 

10413 

 أبحاث إقتصادية
6570, 10407, 10409, 10411, 

10412, 10413 

 4891 إبداعات األعمال 

 12906 ,8724 ,3573 أبعاد التنمية المستدامة

 12712 ,10908 أبعاد الجودة

 10949 أبعاد العمل الثالثة

 13955 أبعاد العولمة

 13536 أبعاد المنظمة 

 4068 أبي مدين الغوث 

انظمة التجارة-االستثمار-علم التسويق -صنع القرار-اتباع المؤشر - 13879 

 15873 إتجاهات

 6902 إتجاهات التدريب 

 6064 إتحاد المغرب

 4749 إتحاذ القرار 

 5509 إتحاذ القرارات 

 12662 ,6219 اتخاد القرار 

 3744 اتخاد القرارات 

 اتخاذ القرار 

3018, 4710, 6395, 6584, 6600, 

6626, 7783, 9700, 9918, 9978, 

10582, 10679, 10934, 12500, 

12845, 13357, 13474, 13721, 

13912, 14063, 14633, 15695, 

15963, 15964 

 إتخاذ القرار 
5024, 6154, 6176, 7104, 7499, 

7787, 10189, 13654, 13785, 

13924, 14491, 15560 

 13252 إتخاذ القرار ــ األنظمة الذكية ــ إدارة البيانات ــ المعارف

 15170 اتخاذ القرار ات 

 7409 اتخاذ القرار اإلستراتيجي

 9898 اتخاذ القرار الشرائي للمالبس النسائية و العوامل المؤثرةفيه 

 11871 اتخاذ القرار المالي 

القرار بالمؤسسة اتخاذ   7457 

 6235 اتخاذ القرار داخل المؤسسة

 9909 اتخاذ القرار في المؤسسة 

 7179 اتخاذ القرار و الموازنات التقديرية

 10906 اتخاذ القرارا بالمؤسسة و أثر ادارة المعرفة عليها

 اتخاذ القرارات 
2680, 5031, 5350, 5565, 6208, 

6424, 6457, 6607, 6642, 7351, 

7620, 7885, 7887, 8169, 8896, 



8979, 9043, 9065, 9438, 10762, 

10865, 11598, 12574, 12855, 

13848, 14560, 14808, 15505, 

15511 

 إتخاذ القرارات 

3102, 3188, 3575, 3613, 3816, 

4190, 4217, 4353, 4512, 4671, 

4837, 5013, 6149, 6615, 6768, 

6769, 6815, 7813, 8480, 8913, 

9638, 10565, 11381, 11764, 

11878, 11970, 12167, 12282, 

13868, 14131, 14157, 14440, 

14702, 15307, 15311, 15727 

 اتخاذ القرارات اإلدارية 
5401, 6557, 6970, 11940, 12813, 

13804 

 10938 ,10138 ,5994 إتخاذ القرارات اإلدارية 

 9308 اتخاذ القرارات اإلستراتيجية

 12953 إتخاذ القرارات التمويلية

 10175 ,9531 ,7991 ,7364 ,7013 اتخاذ القرارات المالية 

 14838 إتخاذ القرارات المالية 

 14042 ,3194 إتخاذ القرارت 

 8143 اتخاذ قرار المؤسسة

 9537 اتصاال ت الجزائر

 2788 اتصاالت األزمة

 2882 إتصاالت األعمال

البيانات اتصاالت   8257 

 اتصاالت الجزائر

6235, 6315, 6650, 7354, 7463, 

7470, 8143, 8361, 8463, 9010, 

10679, 11195, 12263, 13341, 

13812, 14609, 15458, 15836 

 إتصاالت الجزائر
5929, 6577, 6882, 8938, 8944, 

12531, 16153 

 7409 اتصاالت الجزائر بالمدية

البخاري  قصر-اتصاالت الجزائر - 9146 

 14950 اتفاق الشراكة 

 14317 إتفاقيات األمم 

 4030 إتفاقيات الجات 

 14326 اتفاقيات بازل للمنظومة المصرفية الجزائرية

 14317 إتفاقيات فيينا 

 11719 إتفاقية التريبس 

 11578 إتفاقية الجات

 15386 ,7648 اتفاقية بازل

 16146 ,8854 إتفاقية بازل

 15129 أتمتة إدارة المعرفة 

 3723 أتمتة الموازنة



 14274 أثار اإلستثمار 

 2931 آثار اإلستثمار على التنمية المحلية

 9868 آثار التنمية االقتصادية في البلدان العربيةو آثارها

 12335 آثار الدورة اإلقتصادية 

 14537 آثار السياسات الحكومية 

النقديةآثار السياسة المالية و   9755 

 3270 آثار الضرائب 

 3858 أثار العالمات التجارية

 5004 آثار العولمة

 10827 آثار المشرفي 

 3318 أثار المفاوضة 

 8771 آثار النقود االلكترونية التضخمية

 3259 آثار عقود البوت

 3181 اثارة االزمة

 12561 آثاره و سبل معالجت العجز الموازاني في الجزائر

 10511 أثر إدارة الشكاوى 

 12512 أثر استخدام البرمجة الخطية 

 6235 أثر اإلتصال

 8841 أثر اإلحالل

 6716 ,6571 أثر اإلدخار

 8384 أثر اإلستهالك 

 15885 أثر اإلفصاح

 10845 أثر اإلنتاج 

 6143 أثر اإلنفاق الحكومي 

 13480 أثر االوقاف على التنمية االقتصادية

 11007 أثر التحفظ المحاسبي

 13426 أثر التحفيز

 15191 أثر التحفيز على تنمية الموارد البشرية

 14926 ,12642 ,12641 ,8203 أثر التدريب

 14045 اثر التسعير على المبيعات 

 7463 أثر التسويق 

 10521 أثر التسويق بالعالقات 

 8772 أثر التضخم 

المعيشيأثر التطور علي المستوئ   13885 

 7143 أثر التغليف

 13217 ,9890 ,6251 ,6135 أثر التكوين

 12785 أثر التمكين اإلداري

 13560 أثر التمويل 

 14006 أثر التهرب الضريبي

 10653 ,8273 أثر الثقافة التنظيمية

 12352 أثر الجباية



 16022 أثر الجودة

 15468 ,10800 ,6723 أثر الحوكمة

الدين العام على التنمية االقتصادية اثر   10375 

 14680 أثر الرسالة اإلعالنية

 8416 أثر الرضا الوظيفي على أداء العاملين

 13152 أثر السلوك

 4287 أثر السياسة المالية على االستثمار

 14805 أثر السياسة المالية على النمو االقتصادي

الخارجية أثر السياسة النقدية على التجارة   10010 

 13515 أثر الشراكة 

 13784 ,10517 ,5765 أثر الضريبة 

 11466 أثر الضمانات البنكية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أثر العولمة على تدفق االستثمار االجنبي المباشر على الدول  
 المغاربية

12982 

 12469 اثر القروض المتعثرة على االزمات المالية

القوانين والتشريعات  أثر  10803 

 13950 ,10040 أثر القيادة اإلدارية 

 8647 أثر القيادة التحويلية

 6633 أثر القيم التنظيمية

 9617 أثر المحاسبة

 7206 أثر المراجعة الخارجية 

 9214 أثر المسؤولية

 8715 أثر المعلومات 

االقتصاديةاثر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التنمية   9351 

 8852 أثر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التنمية االقتصادية

 6981 أثر النقود

 14092 اثر النمو االقتصادي على البطالة في الجزائر 

 8060 أثر الوعي البيئي 

 12645 أثر تكنولوجيا المعلومات 

المحاسبيأثر تكنولوجيا المعلومات في تفعيل أداء النظام   6469 

 10237 أثر جودة الخدمات

 7596 أثر حوكمة البنوك 

 16120 ,14170 ,13473 ,6184 أثر ضغوط العمل

 9147 أثر ميزانية الوالية على التنمية المحلية

 4905 أثر نظام المعلومات 

 15898 أثر نظام ضمان الودائع على الثقة و االمان المالي في البنوك

 14716 أثراإلنتاج الصناعي

 5151 أثرالبيئة

 9284 أثرالتمويل البنكي على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 6673 أثرالجباية

 12506 أثرالزكات على االستثمار



 16020 أثرالقيادة بالتمكين

 8521 اثره

 8484 إجرءات العمل

 5037 إجراءات اإلفالس

 12105 إجراءات التخزين 

 8163 ,7374 اجراءات التدقيق 

 8518 إجراءات التوظيف

 11516 إجراءات المعالجة 

 12852 أجرة السمسار

 5006 أجهزة األمم المتحدة 

 5009 أجهزة الجامعة

 3571 أجهزة الكمبيوتر 

 10608 إحتكار العلم

 13510 إحتياجات المستفيدين 

 7191 إحتياطات الصرف

األجنبيإحتياطات الصرف   7456 

 9392 إحتياطات الطاقة

 8590 احتياطي الصرف األجنبي

 16070 ,8810 ,3323 إحصاء

 5596 إحصاءات األمم المتحدة

 5596 إحصاءات منظمة التجارة العالمية

 15553 إحصائيات المستشفيات 

 4029 أحكام اإللتزام 

 2579 أحكام البورصة 

 7780 أحكام البيع

التحكيم التجاريأحكام   10176 

 3884 أحكام الفساد 

اثبات عقد التجارة  -اثار انعقادالعقد-احكام عقد التجارة الدولية
 االبكترونية 

6224 

إختبار العاملين ــالتوجيه ــ دراسة علمية تطبيقية ــ صناعة الغزال 
 والنسيج

8242 

بناء  -االحصائية صياغة الفرضيات -مفاهيم -اختبار الفرضيات
مبادئ نظرية القرار- االختبارات   

14862 

 12906 إختطاف األطفال في الجزائر 

 6771 إختيار اإلستثمارات 

 10282 اختيار القنوات التليفيزيونية

 15366 ,9464 إختيار المشروع 

 9919 اختيار الموضفين

 13104 اختيار موقع مشروع صناعي و تحليل العوامل المؤثرة فيه

 5315 ,2683 أخصائي البيع

 14663 أخصائي التدريب

 14114 أخطاء الحديث



 2856 أخطار اإلستثمار 

 3872 أخطار التلوث

 15475 اخالقيات االدارة

 أخالقيات اإلدارة
3971, 4752, 5158, 11825, 13589, 

15478, 15983 

 11487 أخالقيات اإلعالن

 أخالقيات األعمال
2812, 4970, 8362, 11626, 11969, 

15937 

 3640 أخالقيات البيع

 13358 أخالقيات التسويق 

 أخالقيات العمل
4049, 4752, 6638, 12859, 14073, 

15553 

 14908 اخالقيات المعرفة

 15475 اخالقيات المهنة

 أخالقيات المهنة
6399, 8156, 8157, 8176, 8182, 

11169, 12743 

التسويقأخالقية   13863 

 15108 اداء 

 8298 أداء األسواق المالية 

 9247 ,8946 أداء األفراد 

 15181 ,14404 أداء األفراد في المؤسسة 

 12345 ,10714 ,10072 ,6216 ,4923 أداء البنوك

 16016 ,15350 ,7577 ,5841 أداء البنوك التجارية

 9049 أداء البورصات 

 11224 أداء البورصة 

 7376 أداء التقييم

 3988 أداء الجامعات

 12619 ,7523 اداء العاملين 

 أداء العاملين 

5843, 5983, 6068, 6194, 6444, 

6470, 6513, 6649, 6650, 7204, 

7332, 7426, 7428, 7446, 7959, 

7970, 8273, 8783, 8871, 8941, 

9231, 9431, 9653, 9675, 9972, 

9987, 10092, 10201, 10345, 

10382, 10449, 10585, 10736, 

11013, 11149, 11169, 11226, 

11239, 11248, 11264, 11622, 

11628, 11724, 12444, 12979, 

13364, 13375, 13546, 13808, 

14602, 14682, 14796, 14901, 

15042, 15139, 15145, 15359, 

15654, 16060 

نظمات األعمال ـ الموارد اداء العاملين ــ القيمة اإلقتصادية ــ م
 البشرية ـــ رأس المال البشري ــــ اإلستثمار 

2875 



 14235 ,13855 ,13297 ,7710 أداء العاملين بالمؤسسة

 6136 اداء العاملين في المؤسسة

 14401 ,7182 ,6667 ,5964 أداء العاملين في المؤسسة

 15391 ,6752 أداء العاميلن 

 15067 ,12252 أداء العمال 

 4556 أداء العمليات

 11443 أداء العنصر البشري 

 9694 أداء القطاع البنكي الجزائري 

 13472 أداء المحافظ المالية 

 10340 ,9989 أداء المرفق العام

 15488 أداء المصارف 

 10522 أداء المصارف الجزائرية 

 أداء المنظمات 
4724, 5155, 5262, 6699, 7439, 

7495, 15481 

 9679 ,7932 اداء المنظمة

 10606 ,6521 ,6033 أداء المنظمة

 أداء الموارد البشرية 
7664, 8203, 8274, 9674, 11178, 

12465, 12474, 12785, 13623, 

15234 

 9917 أداء الموازنة العامة

 أداء المورد البشري
5929, 6398, 6633, 7621, 11334, 

14330 

 7061 اداء المؤسسات

المؤسساتأداء   9212 

 9225 أداء المؤسسات الصحية 

 9891 أداء المؤسسات المصرفية 

 أداء المؤسسة 

2880, 4693, 5825, 5860, 6006, 

6275, 6287, 6488, 6618, 6690, 

7152, 7273, 7354, 7697, 7791, 

8270, 9146, 9224, 9701, 9865, 

10474, 10558, 11070, 11390, 

11478, 12643, 12644, 13088, 

13150, 13468, 14420, 14703, 

14831, 15184, 15330, 15513, 

15638 

 أداء المؤسسة اإلقتصادية 
6416, 7638, 9098, 9883, 11177, 

13412, 15188, 15885 

 6836 أداء المؤشرات المالية 

 6128 أداء الموضفين في المؤسسة

 16153 ,14360 ,10519 ,7902 ,6135 أداء الموظفين

 11887 آداء الميناء

 13812 أداء الوظيفة المالية 

 10500 آداب اإليتيكيت 



 10781 أداة الرقابة 

 15738 أداة المضاربة 

 6535 أداة تحسين األداء

 12621 ,3961 ادارة 

 إدارة 
3803, 8479, 10046, 11527, 

11838, 12086 

 10787 إدارة األفراد 

 11627 ,8800 إدارة المخزون 

 11848 إدارة _ المؤسسات االعالمية _ ثورة المعلومات 

 4417 إدارة _ عالقات عامة _ التخطيط _ التنظيم _ التوجيه _ الرقابة 

 13541 إدارة أزمات األمن الداخلي 

 6168 ,4925 إدارة أعمال 

 15477 ,15469 ,2622 إدارة اإلبتكار

 8132 ,3827 إدارة اإلبداع

 4483 إدارة اإلتصال 

 14185 إدارة اإلتصاالت

 11879 إدارة االجتماعات

 12094 ,5794 ,3575 ,2680 ,2654 إدارة اإلجتماعات

 12206 إدارة األجور 

 12410 إدارة اإلحتياجات ــ مراقبة المخزون ــ قانون الشراء الحكومي

 2856 إدارة األخطار 

 16131 ,15215 ,8814 ,6749 ,4499 إدارة األداء 

 2976 إدارة األداء اإلستراتيجي

 9580 ,2604 إدارة األرباح

 12093 ادارة االزمات

 3646 إدارة االزمات

 إدارة األزمات

2788, 2810, 2811, 3066, 3491, 

3492, 3501, 3563, 3575, 3620, 

3762, 3769, 4044, 4054, 4124, 

4196, 4428, 4443, 4627, 4696, 

4831, 4925, 5325, 5598, 5711, 

5809, 6676, 7212, 7217, 7277, 

7290, 7646, 7733, 7773, 8002, 

8003, 8133, 9205, 9449, 9859, 

10140, 10153, 10467, 11577, 

11676, 11961, 12087, 12784, 

12822, 13113, 13225, 13400, 

13430, 13541, 13855, 14195, 

14280, 14375, 14414, 15118, 

15215, 15218, 15782 

 8002 إدارة األزمات الدولية 

 3181 إدارة االزمة 

 15310 ,12887 ,12350 ,4590 إدارة اإلستثمار 

 8033 إدارة اإلستثمارات 



 4501 ادارة االستراتيجية

 2785 إدارة األسعار

 4702 إدارة اإلعالم 

 11016 ,4833 إدارة اإلعالن 

 10863 ,9776 ,5358 ,3744 ادارة االعمال 

األعمال ادارة   
5546, 7967, 8801, 10079, 14428, 

14816, 15974 

 إدارة االعمال 
2820, 2966, 3188, 5101, 6149, 

6221, 9406, 13923, 14051 

 إدارة األعمال 

1828, 2519, 2590, 2615, 2649, 

2660, 2661, 2665, 2666, 2684, 

2686, 2700, 2750, 2753, 2801, 

2815, 2818, 2826, 2827, 2866, 

2937, 2955, 2975, 2982, 2995, 

3060, 3088, 3219, 3232, 3247, 

3269, 3278, 3325, 3350, 3382, 

3404, 3423, 3427, 3447, 3474, 

3482, 3484, 3485, 3491, 3492, 

3494, 3497, 3501, 3509, 3516, 

3522, 3536, 3542, 3569, 3607, 

3615, 3619, 3621, 3645, 3691, 

3697, 3750, 3769, 3798, 3805, 

3808, 3826, 3843, 3844, 3855, 

3910, 3931, 3935, 3939, 3941, 

3964, 3965, 3969, 3970, 3974, 

3980, 3985, 4003, 4051, 4065, 

4130, 4144, 4165, 4172, 4179, 

4213, 4217, 4247, 4255, 4264, 

4276, 4279, 4289, 4292, 4329, 

4347, 4353, 4360, 4371, 4373, 

4376, 4377, 4378, 4393, 4421, 

4432, 4443, 4447, 4450, 4452, 

4454, 4471, 4474, 4494, 4502, 

4503, 4504, 4511, 4512, 4521, 

4523, 4531, 4532, 4533, 4534, 

4535, 4540, 4558, 4559, 4571, 

4573, 4574, 4582, 4591, 4597, 

4598, 4601, 4605, 4608, 4609, 

4611, 4624, 4632, 4636, 4637, 

4658, 4671, 4678, 4685, 4687, 

4749, 4755, 4756, 4760, 4762, 

4804, 4822, 4829, 4835, 4837, 

4853, 4854, 4857, 4891, 4894, 

4914, 4971, 4984, 5020, 5023, 

5027, 5028, 5102, 5116, 5117, 

5119, 5127, 5129, 5139, 5149, 

5154, 5175, 5177, 5187, 5205, 

5206, 5213, 5226, 5228, 5244, 



5311, 5360, 5372, 5377, 5391, 

5407, 5418, 5426, 5456, 5465, 

5507, 5527, 5542, 5580, 5590, 

5610, 5629, 5631, 5633, 5634, 

5641, 5661, 5663, 5674, 5731, 

5746, 5748, 5754, 5791, 5792, 

5804, 5805, 5807, 5809, 5830, 

5878, 5933, 5938, 5984, 5994, 

6022, 6104, 6148, 6161, 6634, 

6698, 6729, 6896, 6902, 7021, 

7591, 7616, 7618, 7713, 7761, 

7793, 7808, 7847, 7862, 7878, 

7891, 7968, 7971, 7992, 8029, 

8033, 8034, 8052, 8058, 8071, 

8077, 8100, 8102, 8132, 8133, 

8229, 8233, 8261, 8268, 8269, 

8326, 8327, 8328, 8329, 8336, 

8337, 8339, 8356, 8421, 8456, 

8472, 8478, 8481, 8483, 8516, 

8522, 8527, 8537, 8579, 8595, 

8728, 8769, 8779, 8790, 8792, 

8794, 8796, 8798, 8802, 8909, 

8914, 8930, 8932, 8933, 8934, 

8987, 9031, 9123, 9132, 9196, 

9240, 9243, 9261, 9263, 9272, 

9352, 9376, 9377, 9460, 9463, 

9465, 9466, 9504, 9515, 9516, 

9535, 9573, 9574, 9600, 9687, 

9727, 9748, 9832, 9835, 9947, 

10051, 10149, 10152, 10222, 

10247, 10279, 10306, 10440, 

10441, 10453, 10460, 10610, 

10630, 10788, 10887, 10909, 

10936, 10946, 11016, 11108, 

11152, 11153, 11308, 11327, 

11338, 11379, 11381, 11392, 

11407, 11414, 11427, 11428, 

11429, 11495, 11512, 11513, 

11519, 11529, 11531, 11532, 

11533, 11544, 11596, 11605, 

11624, 11625, 11630, 11685, 

11737, 11740, 11763, 11764, 

11769, 11797, 11832, 11833, 

11834, 11890, 11940, 11950, 

11971, 11989, 12005, 12034, 

12036, 12046, 12052, 12105, 

12155, 12167, 12244, 12245, 

12246, 12247, 12248, 12249, 

12282, 12283, 12286, 12318, 

12323, 12375, 12391, 12427, 



12432, 12434, 12441, 12509, 

12546, 12777, 12778, 12824, 

12825, 12849, 12900, 13122, 

13129, 13146, 13148, 13199, 

13202, 13269, 13275, 13277, 

13278, 13307, 13590, 13648, 

13653, 13663, 13676, 13697, 

13700, 13706, 13736, 13742, 

13844, 13848, 13862, 13888, 

13892, 13979, 13985, 13997, 

14050, 14052, 14123, 14131, 

14194, 14195, 14198, 14349, 

14402, 14421, 14432, 14433, 

14436, 14441, 14466, 14474, 

14476, 14540, 14596, 14730, 

14802, 14809, 14864, 14873, 

14893, 14894, 14895, 14901, 

15046, 15086, 15117, 15118, 

15218, 15307, 15311, 15316, 

15384, 15388, 15394, 15396, 

15469, 15550, 15599, 15605, 

15662, 15663, 15774, 15803, 

15807, 15844, 15937, 15968, 

15973, 15975, 15976, 15991, 

16008, 16028, 16116, 16162 

 9107 إدارة األعمال اإللكترونية

البحث العلمي  -ادارة األعمال  5652 

 إدارة األعمال الدولية 
2798, 3493, 3498, 3794, 4370, 

4805, 5696, 6677, 8230, 11529, 

11604, 11727, 12389 

 5570 إدارة األعمال الصغيرة

إدارة األعمال اللوجستية ــ التخطيط اإلستراتيجي اللوجستي ــ  
خدمة العمالء اللوجستي ــ اإلمداد ـــ إدارة المخازن ــ التخزين  
 التوزيع

2972 

هيكل المنشأة  -تنظيم المنشأة   -تسيير المنشأة  -إدارة األعمال  9749 

 إدارة األفراد 

2744, 2791, 2953, 3474, 3521, 

3946, 4196, 4249, 4396, 4432, 

4626, 5117, 5187, 5391, 6177, 

8249, 8439, 8517, 8518, 8802, 

8918, 8931, 9376, 10055, 10356, 

10564, 10716, 10718, 11530, 

11621, 11622, 12005, 12010, 

12315, 12432, 12885, 14180, 

14284, 14626, 14847, 15774 

 -تخطيط الموارد االبشرية  -تحليل األعمال  -إدارة األفراد 

 اإلختيار و التعيين 
11575 

إدارة األفراد ــ توظيف ــ الدليل العلمي ــــ التعويضات المادية ــ 
 عالقات العاملين ــ حفظ السجالت

13642 



األفراد ــ وصف الوضائف ــ تصنيف الوضائفإدارة   2748 

 4426 إدارة األفكار 

 14338 ,5469 إدارة اإلقتصاد 

 3642 إدارة اآلالت

 14871 ادارة اإلمداد 

 14894 ,11619 ,8933 ,8337 ,7996 إدارة اإلمداد 

إدارة اإلمداد ــ وظيفة الشراء ــ إدارة المخزون ــ الرقابة على  
التوزيعالمخزون ــ   

13482 

 5891 إدارة األمن 

 7916 ,7901 إدارة األموال 

 4290 إدارة األموال العامة 

 9969 ادارة االنتاج

 10079 ,4723 ,913 ادارة اإلنتاج

 إدارة اإلنتاج

3225, 3564, 3719, 4403, 4483, 

4649, 4856, 4860, 5226, 5227, 

5359, 5431, 5612, 8052, 8343, 

8793, 9459, 10272, 11308, 

11723, 12104, 12106, 12800, 

14402, 14872 

 15294 ,15293 إدارة اإلنتاج ــ الشركات ــ التسويق ـــ المحاسبة المالية ــ اإلحتكار

 12122 ,5661 إدارة اإلنتاج و العمليات 

 11596 ,9730 إدارة اإلنتاج والعمليات 

 14157 إدارة اإلنتاجية

األنشطة التدريبيةإدارة   4050 

 9970 إدارة األنظمة

 12405 ,9236 ,5657 إدارة اإلئتمان

 3512 إدارة اإليواء

 14844 إدارة البشر 

 11418 ادارة البنوك

 إدارة البنوك

3088, 3169, 3531, 4076, 5389, 

6588, 7854, 8908, 8919, 9773, 

9779, 10456, 11328, 11631, 

13022, 14376, 15563 

 5389 إدارة البورصات 

 13306 إدارة البئة 

 11317 ,5386 ,4754 ,3896 إدارة البيئة 

 13273 ,10417 ,4522 إدارة التأمين 

 4893 إدارة التجزئة 

 4893 إدارة التجزئة الغذائية 

 9726 إدارة التحول 

 10054 ,8791 ,4697 ,4650 إدارة التخزين 

 14890 إدارة التدريب 

 15361 إدارة التربية 



 4810 إدارة الترويج 

 إدارة التسويق

2591, 2675, 2850, 2943, 3494, 

3495, 3932, 4111, 4268, 4325, 

4419, 4492, 4770, 5228, 5599, 

5638, 7971, 8412, 9508, 10053, 

10061, 11175, 11330, 11513, 

11989, 12413, 12778, 12897, 

13863, 14196, 14626, 14870, 

14966, 15316, 15409 

إدارة التسويق ــ سوق الخدمات ــ البيع الشخصي ــــ التجارة 
 اإللكترونية ـــ نشاط التسويق

2852 

 2825 ,2792 إدارة التصدير

 12273 إدارة التطوير

 3816 إدارة التعبئة

 8427 إدارة التعليم 

 2982 إدارة التعويضات

 14174 ,12634 ,7137 ,4570 ,2659 إدارة التغير

 إدارة التغيير

2519, 3399, 4795, 5293, 5796, 

5852, 5920, 6251, 7495, 7890, 

7909, 7925, 8421, 8642, 9104, 

9272, 9465, 10220, 10387, 

10403, 11482, 12095, 12652, 

12658, 13534, 13643, 14194, 

14420, 15929, 16059 

 6856 إدارة التغيير التنظيمي 

 11532 ,2969 إدارة التفاوض 

الموازنة  -التكاليف المعيارية-ادارة التكاليف على اساس النشاط 
المنتجات الرئيسية -تحديد تكلفة المخزون-تحليل االنحرافات-المرنة

تحليل الربحية -اتخاد القراراتقرارات التسعيرة-المنتجات الفرعية-  

5081 

 14212 ,5091 ,4692 إدارة التكلفة 

 3536 إدارة التمكين

 5933 ,5932 ,4622 إدارة التمويل

 15662 ,11233 ,5716 ,4064 ,4063 إدارة التميز

 5456 ,4898 إدارة التنمية

 9746 إدارة التنمية المهنية

التنمية الصحية-العولمة -المجتمع النفطي-إدارة التنمية  4529 

 3698 إدارة التنوع

 8228 إدارة التوريد 

 4810 ,4364 ,3934 إدارة التوزيع

 5297 إدارة الجدوى 

 10887 إدارة الجمارك 

 14843 ,6018 ادارة الجودة 

 إدارة الجودة 
2911, 3180, 3225, 3277, 3620, 

3669, 3900, 3988, 4359, 4500, 



4501, 4521, 4573, 4745, 5240, 

5667, 5668, 5996, 6245, 6358, 

7841, 8246, 8306, 8792, 9516, 

10616, 10663, 11014, 11826, 

14845, 15495, 15957 

 إدارة الجودة الشاملة 

2590, 2591, 2668, 2815, 3325, 

3382, 3798, 4279, 4571, 5326, 

5746, 6896, 7592, 7992, 8539, 

9195, 9463, 10257, 11117, 

11326, 11971, 12392, 14621, 

14864, 14876, 14969 

ودة الشاملة إدارة الج  

2615, 2659, 3080, 3278, 3465, 

3474, 3488, 3680, 3688, 3696, 

3740, 3741, 3795, 4066, 4144, 

4172, 4208, 4425, 4557, 4586, 

4587, 4609, 4692, 4744, 4753, 

5030, 5246, 5374, 5446, 5526, 

5563, 5612, 5702, 5938, 6254, 

6375, 6680, 6730, 6870, 7046, 

7175, 7226, 7442, 7876, 8437, 

8463, 8506, 8712, 8796, 8799, 

8868, 9223, 9382, 9516, 10190, 

11168, 11333, 11439, 11977, 

12511, 13258, 13616, 13663, 

13676, 13677, 13829, 13904, 

14043, 14264, 14690, 14762, 

15391, 15623, 15630, 15646, 

15647 

عالقتها باالداء االقتصادي في المؤسسة  ادارة الجودة الشاملة و  7459 

 6546 إدارة الحسابات 

 7913 إدارة الحفالت 

 2862 إدارة الحمالت اإلنتخابية 

 7116 ,5437 إدارة الخدمات

 11740 إدارة الخصخصة 

 إدارة الخطر 
4522, 5355, 8054, 10080, 10417, 

12269, 15538 

اإلحتمال ــ خطر المسؤولية ــ  إدارة الخطر ــ إدارة التأمين ــ 
 التنظيم الحكومي 

9831 

 7088 ,4584 إدارة الدولة 

 8468 ادارة الذات 

 إدارة الذات 
3806, 3910, 4196, 11851, 14280, 

15015, 15550, 15692 

 5075 إدارة الذاكرة الرئيسية

 14884 إدارة الرسائل 

 11915 إدارة الزبائن 

 8235 إدارة الستراتيج 



 8082 إدارة السلوك

 8590 إدارة السياسة النقدية 

 8710 إدارة السيولة 

 إدارة الشراء
4532, 4650, 4697, 5351, 8337, 

8791, 10052, 10053, 10054, 

12283, 12898 

 10051 ,7998 ,4650 إدارة الشراءوالتخزين

 10621 ,4144 إدارة الشركات 

 3859 إدارة الشركة 

 13473 ,7903 إدارة الصراع 

 12995 ,5925 إدارة الصراع التنظيمي

 8642 ,7219 إدارة الصراعات

 8233 ,3476 إدارة الصيانة

 3717 إدارة الضغوط النفسية

 4889 إدارة الضيافة 

 4860 إدارة الطاقة اإلنتاجية

إدارة العامةــــــ إستراتيجياتاإلدارة ـــــ وظائف اإلدارة ــــ عمليات 
 اإلدارة

5419 

 13873 ,3379 إدارة العالقات 

 16127 ,11836 إدارة العالقات العامة 

 7777 إدارة العمران 

 4441 إدارة العمل الجماعي 

 إدارة العمالء
5986, 7912, 9247, 14132, 15237, 

15598 

 5666 إدارة العمالت

 إدارة العمليات

3564, 4045, 4191, 4360, 4403, 

4649, 4743, 4913, 5431, 5563, 

5590, 6319, 6355, 8056, 9459, 

9601, 9918, 10061, 10272, 

11416, 11510, 11956, 12076, 

12104, 14402, 14623, 15473 

 4723 ادارة العمليات اإلنتاجية 

 4834 إدارة العمليات التسويقية 

 5187 إدارة العنصر البشري

 4583 إدارة العولمة 

الفساد إدارة   4581 

 4497 ادارة الفنادق 

 إدارة الفنادق 
3393, 3945, 5349, 5542, 6301, 

8131, 8322, 12612, 13568 

 4433 إدارة القرار 

 12540 إدارة القروض 

 4466 إدارة القنوات التسويقية

 3816 إدارة القوى العاملة 



 13903 ,13338 ,3429 إدارة الكفاءات

 15257 ,10467 ,8471 ,8002 إدارة الكوارث 

 4483 إدارة اللوازم 

 11078 إدارة اللوجستيات 

 12167 ,5467 إدارة المال 

 12124 ,5687 ادارة المبيعات 

 إدارة المبيعات 

2683, 2785, 2943, 3427, 3447, 

3477, 3494, 3511, 3579, 3832, 

3931, 3933, 3935, 3974, 3985, 

4247, 4352, 4376, 4378, 4451, 

4453, 4492, 4534, 4732, 4751, 

4792, 4810, 4846, 4853, 4894, 

5098, 5323, 5327, 5360, 5633, 

5637, 6312, 7002, 7275, 7591, 

8100, 8522, 8914, 9460, 9535, 

9601, 9731, 10051, 10149, 

10939, 11658, 12125, 12127, 

12129, 12130, 12281, 12392, 

12428, 13652, 13860, 13923, 

13996, 14960, 14967, 15316 

 14298 إدارة المبيعات اإلتصال

 6901 ,3085 إدارة المحافظ 

 5544 إدارة المحافظ اإلستثمارية

 5887 إدارة المحزون 

 5890 إدارة المحفوظات

 إدارة المخازن 
2685, 4108, 4412, 8924, 9830, 

11856, 12898, 14152 

 10661 ,10008 ادارة المخاطر 

 إدارة المخاطر 

2688, 2693, 3586, 3820, 4622, 

4638, 4873, 5722, 5772, 6131, 

6226, 6381, 6457, 6551, 6641, 

6652, 6890, 6970, 7028, 7287, 

7527, 8003, 8049, 8050, 8198, 

8383, 8425, 8471, 8678, 8701, 

8708, 8760, 8831, 8943, 8990, 

9005, 9197, 9413, 9614, 9915, 

9916, 9926, 10676, 10714, 

10915, 11260, 11332, 11350, 

11868, 12098, 12244, 12278, 

12609, 12900, 13295, 13331, 

13436, 13583, 13605, 13655, 

13772, 13933, 14375, 14414, 

14545, 14786, 15150, 15272, 

15298, 15368, 15382, 15388, 

15733, 15738, 15764, 15853, 

15989, 16157 

 12871 إدارة المخاطر البنكية 



 7935 إدارة المخاطر المالية 

 7034 ,6804 ,6486 إدارة المخاطر المصرفية 

 3677 إدارة المخاطر بالبنوك

 13846 إدارة المخاطر في البنوك

 14153 ,4856 ادارة المخزون 

 إدارة المخزون 
2707, 4168, 4189, 4860, 5570, 

6336, 9842, 10672, 14894, 

15712, 16050 

 8535 إدارة المراسم 

 7989 ادارة المرافق العامة 

 3547 إدارة المرافق العمومية

 إدارة المستشفيات 
3317, 5135, 5344, 9545, 9991, 

11741, 13677, 14560, 15553 

 11237 إدارة المستهلك

 4531 إدارة المستودعات 

المشاريع إدارة   

2695, 3332, 4045, 4234, 4571, 

4574, 4676, 4984, 5022, 6222, 

6538, 8421, 9230, 9464, 9926, 

10512, 11483, 12248, 12406, 

12509, 13449, 13923, 14379, 

14625, 15046 

 إدارة المشتريات
4797, 5570, 8439, 8924, 9730, 

9999, 10672, 11627, 11855, 

11856, 15301 

 9029 إدارة المشتريات ــ إدارة الخازن ـــ العملية اللوجستية

 5629 إدارة المشتريات و المخازن

 11596 إدارة المشتريات والتخزين

 7879 ,5726 إدارة المشروع

 إدارة المشروعات 

2955, 4011, 4014, 5908, 6164, 

6175, 9832, 11407, 11769, 

11823, 13654, 14379, 14459, 

15366, 15471 

إدارة المشروعات ــ إدارة البرامج ــ تحديد المشروع ــ إستخدام  
 الكمبيوتر 

16159 

إدارة المشروعات ــ دراسة جدوى المشروعات ــ تكاليف 
 المشروع ــ الرقابة ــ إستخدام 

6048 

 8267 إدارة المشروعات اإلستثمارية

 4797 إدارة المشروعات الصغيرة

المشروعات ـدراسة جدوى المشروعات ــ تمويل المشروع  إدارة 
 ــتنفيذ المشروع ـــ إستخدام الكمبيوترــ الجودة

11087 

-اتخاد القرارات-التخطيط-دراسةاالدارة -ادارة المشروعات 

التوجيه -لتنظيما  
12324 

 3542 إدارة المشريع 

 8053 ,5235 ,4785 ,3909 إدارة المصارف 



المطاعم السياحية إدارة   12084 

 15474 ادارة المعرفة 

 إدارة المعرفة 

2562, 2960, 3249, 3267, 3325, 

3397, 3538, 3679, 3680, 3700, 

3965, 3971, 3975, 4285, 4481, 

4565, 4575, 4588, 4852, 4926, 

5139, 5155, 5229, 5262, 5416, 

5808, 5819, 5868, 5941, 5992, 

6104, 6258, 6389, 6719, 6960, 

7152, 7373, 7378, 7423, 7457, 

7536, 7708, 7787, 7959, 8003, 

8030, 8099, 8103, 8199, 8307, 

8358, 8395, 8412, 8420, 8504, 

8846, 9032, 9171, 9328, 9417, 

9485, 9700, 9701, 9881, 10201, 

10285, 10289, 10604, 10614, 

10671, 11052, 11325, 11483, 

11531, 11978, 12073, 12239, 

12259, 12308, 12618, 12645, 

12659, 12768, 12784, 12876, 

12906, 12971, 12999, 13072, 

13089, 13782, 13787, 13803, 

13825, 14010, 14066, 14267, 

14280, 14579, 14703, 14776, 

14908, 15024, 15090, 15125, 

15128, 15459, 15472, 15481, 

15560, 15605, 15658, 15721, 

15722, 15819, 15972 

 12725 ادارة المعرفة وأثرها على االبداع في المنظمة

 8958 إدارة المعرفة ودورها في تحسين االداء المؤسسي

إدارة المعصرة ــالمنظمات اإلجتماعية ـــ عمليات اإلدارة ـــ  
ــ ا   وظائف اإلدارة ـــ اإلدارة في المنظمات ـإدارة الجودة

 لمنظمات غير الجكومية 
10645 

 إدارة المعلومات
2706, 3736, 3980, 4397, 4481, 

4604, 5139, 5154, 7593, 8479, 

13829, 14339, 15474, 15721 

 3679 إدارة المعلومات التربوية

 5598 إدارة المفاوضات 

 9725 ,3979 ,3569 ,3496 إدارة المكاتب

 إدارة المكتبات 
8749, 12616, 12625, 12627, 

14286, 16122 

 12003 إدارة المكتبات الجامعية 

 2981 إدارة المناقصات 

إدارة المنتج ــ مدير اإلنتاج ــ التسويق ـ إدارة العالمة التجارية ــ  
 تطوير المنتجات 

15238 

 2823 إدارة المنشآت



 إدارة المنظمات
3843, 7592, 8917, 10936, 11740, 

13888, 14196, 14476, 14729 

إدارة المنظمات اإلجتماعية_عمليات اإلدارة_المنزمات  
 اإلجتماعية_القيادة و الفكر_أساليب اإلدارة

2535 

 7586 إدارة المنظمات الثقافية

 8237 إدارة المنظمة

 10897 إدارة المنهج 

 إدارة المواد 

4447, 4483, 4551, 4678, 4697, 

5629, 8411, 8794, 8924, 8933, 

10672, 10824, 11627, 12105, 

12452, 14152, 14154, 14891, 

15712 

 8897 ادارة المواد و االمداد 

 10949 ,9991 ,7996 إدارة الموارد 

 10949 إدارة الموارد األسرية

 إدارة الموارد البشرية 

1828, 2562, 2594, 2662, 2744, 

2753, 2831, 2910, 2953, 2999, 

3373, 3490, 3497, 3684, 3697, 

3798, 3805, 3833, 3915, 4046, 

4061, 4062, 4065, 4130, 4208, 

4467, 4533, 4535, 4755, 4756, 

4759, 4805, 4910, 4984, 5039, 

5101, 5117, 5166, 5175, 5205, 

5206, 5207, 5231, 5268, 5377, 

5542, 5628, 5674, 5715, 5731, 

5796, 5943, 5951, 6030, 6160, 

6197, 6644, 6968, 7181, 7258, 

7380, 7547, 7591, 8000, 8233, 

8249, 8268, 8271, 8307, 8336, 

8339, 8340, 8395, 8412, 8522, 

8523, 8524, 8759, 8802, 8988, 

9104, 9224, 9376, 9463, 9515, 

9727, 10042, 10150, 10365, 

10528, 10558, 10627, 10716, 

10888, 10949, 11013, 11123, 

11504, 11531, 11625, 11628, 

11632, 11717, 11727, 11740, 

11890, 12219, 12224, 12297, 

12432, 12486, 12641, 12942, 

13146, 13148, 13375, 13528, 

13616, 13658, 13800, 13943, 

14165, 14180, 14196, 14279, 

14402, 14432, 14502, 14579, 

14596, 14694, 14826, 14834, 

14842, 14844, 14848, 14889, 

14905, 15024, 15197, 15199, 

15254, 15453, 15595, 15628, 

15692, 15905, 16085 



 11623 إدارة الموارد البشرية ــ اإل تجاهات الحديثة ــ التدريب 

 2783 إدارة الموارد البشرية ــ تقييم االداء ــ إتجاهات معاصرة

إدارة الموارد البشرية ــتقييم الوظائف ــ الحوافز ــتقيية األداء 
 ــصيانة الموارد البشرية ــ التدريب

6220 

 7438 إدارة الموارد البشرية و أهميتها في تطوير أداء المؤسسة

 7267 إدارة الموارد البشرية و دورها في تحقيق الميزة التنافسية

لعاملينإدارة الموارد البشرية وشؤون ا  4315 

 5733 إدارة الموارد العامة 

 2589 إدارة الموارد الفكرية

 3115 إدارة الموارد المائية العربية

 11886 إدارة الموانئ 

 13679 إدارة المواهب 

 11879 ادارة المؤتمرات

 7913 إدارة المؤتمرات

 15298 إدارة الموجودات 

 7273 إدارة الموراد البشرية 

المؤسساتإدارة   9196, 12679 

 3808 ,3684 إدارة المؤسسات اإلجتماعية

 12288 ,5160 إدارة المؤسسات اإلعالمية

 4897 إدارة المؤسسات العامة 

 10876 ,2942 إدارة المؤسسات المالية 

 12010 ,2589 إدارة المؤسسة 

 7691 ,5805 ,3915 إدارة الموهبة 

 3987 إدارة المياه

التعاليم اإلسالمية  -المياه إدارة   13052 

 9843 إدارة النظم التعليمية 

 6916 إدارة النفايات

 4432 إدارة النفس البشرية 

 11557 ,4723 ,916 ,915 ادارة الوقت 

 إدارة الوقت 

2660, 2752, 3173, 3575, 3655, 

3806, 4055, 4196, 4424, 4804, 

5029, 5188, 5240, 5407, 5459, 

5812, 5983, 6161, 6170, 6267, 

6318, 6667, 7182, 8130, 8240, 

8728, 9307, 9861, 10345, 10635, 

11134, 11234, 11641, 11904, 

12094, 12108, 12441, 12444, 

12509, 13137, 14421, 15010, 

15036, 15550, 15639 

اإلجتماعات -فن  -إدارة الوقت   9506 

 9732 إدارة تقييم األداء

 11482 ,4442 إدارة تكنولوجيا المعلومات 

 3885 إدارة حمالت التسويق السياسي 



 8259 إدارة خدمة العمالء

 4036 إدارة خطط العمل 

 14869 ,11588 إدارة رأس المال 

 5933 إدارة رأس المال العامل 

 11108 ,4591 إدارة رأس المال الفكري 

 5739 إدارة رأس المال المعرفي 

 11078 إدارة سالسل التوثيق

 5592 إدارة شركات البترول

 2752 إدارة ضغوط العمل

 7911 إدارة عالقات العمالء 

 15351 إدارة عالقة الزبون

 4433 إدارة فرق العمل

 2654 إدارة فريق العمل 

 3080 إدارة قناة الجزيرة 

 10840 إدارة مخاطر التمويل

 6955 إدارة مخاطر المؤسسة 

 12627 إدارة مراكز المعلومات

 8129 إدارة مستشفيات 

 15868 إدارة معرفة الزبون 

 5389 إدارة منشآت التأمين 

 4178 إدارة موارد المعلومات

 3679 إدارة نظم المعلومات

 7364 إدارة و تقييم األسهم 

 2685 إدارة وظيفة اإلحتياجات 

 15010 إدارة وقت اإلجتماعات

 2871 إدارةاألعمال الدولية 

إدارةالعمليات ــ إستراتيجيات األعمال ــــ إدارة الجودة ــ عمليات 
 إدارة الموارد ــ الجدولة ــإدارة المخزون

10685 

 15547 إدارةالمشاريع ــ تقييم المشاريع

 11591 أداوت الرقابة 

 10437 إدخال تكنولوجيا التعليم على المكتبات 

األعمال إدراة   15988 

 10939 إدراة الترويج 

 12273 إدراة التغيير

 2745 إدراة المخاطر 

 13229 إدراك العاملين 

 2964 ادرة المخزون 

 8176 أدلة التدقيق

 10622 أدوات اإلستثمار 

 5680 أدوات البحث

 15269 أدوات التحليل الكمي 



 6425 أدوات التحليل المالي 

التنظيمي أدوات التعلم   13097 

 14974 أدوات التمويل اإلسالمي 

 4446 أدوات التوجيه

 13184 ادوات الدفع 

 3223 أدوات محلل النظام 

 13853 أدوات منظمات التعلم

 14046 ,13445 أرباح الشركات

 7803 أرباح الشركات و آليات تطبيق الضريبة عليها

 14163 إرشادات المنظمات الدولية 

الزبون إرضاء   13417 

 2630 أركان التأمين

 3456 أركان القروض 

 2900 أزمات األسواق المالية

 5525 أزمة البطالة 

 14616 أزمة الدين العام 

 13442 أزمة الدين العمومي

 9766 ,5822 أزمة الديون 

 10587 ,5861 أزمة الديون األوروبية

 15655 ,9118 ,6436 أزمة السكن 

السيولة أزمة   4124, 7213, 12759 

 7063 ,6787 أزمة المديونية

19أزمة كوفيد   9173 

 13541 أزمة نظرية الحكم 

 6045 أزمةالبنوك

 8115 أساتذة التعليم الثانوي 

نظرية  -المتغيرات العشوائية-االحصاء الوصفي-اساس االحتمال
توزيعات احتمالية-نظرية التقدير-المعاينة   

10753 

 10988 أساسيات 

 12812 أساسيات اإلحصاء

 9122 اساسيات اإلدارة

 13107 ,4805 أساسيات اإلدارة

 8915 أساسيات أإلدارة

 8935 ,4236 ,3612 ,3586 ,2572 أساسيات اإلستثمار 

تحليل -االسهم العادية -االوراق المالية-اساسيات االستثمار 
 - السندات

3587 

االستثمار في االوراق المالية _ التحليل المالي لألسهم اساسيات 
 العادية _ تحليل السندات _ عقود المبادلة 

3589 

 14895 أساسيات األعمال

أساسيات األعمال اإللكترونية _ التبادل اإللكتروني _ اإلنترنت _  
 أمنية النظام

11756 

 9122 أساسيات اإلقتصاد



المصارف  -المصارف-المختلفة و سماتها أساسيات اإلقتصادات 
المشاركة-المضاربة-الربا و الفائدة-اإلسالمية  

9127 

 3598 أساسيات اإلنتاج 

 12130 أساسيات التسعير 

 أساسيات التسويق 
2828, 3598, 8433, 8915, 12250, 

13881 

 10553 أساسيات التفاضل

 3725 أساسيات التفكير 

 14870 ,7686 ,3594 ,3580 أساسيات التمويل 

 8917 أساسيات التنظيم 

 12045 أساسيات الرياضيات 

 5211 أساسيات الفيزياء 

 11742 أساسيات القيادة 

 14648 ,11236 ,9304 ,8186 ,3748 أساسيات المحاسبة

 5911 أساسيات المقاوالتية 

 5932 أساسيات الموازنة الرأس مالية 

واتخاذهأساسيات تحليل القرار   4098 

 13161 اساليب

 15522 ,8243 ,3414 أساليب

 6692 اساليب استثمار اموال العمالء في البنوك التجارية

 14121 أساليب اإلجتماع 

 7323 أساليب اإلستثمار

 8502 أساليب اإلستدالل 

 8057 ,5669 ,5165 ,3267 أساليب البحث

 13796 ,12363 ,3726 أساليب البحث العلمي

األسس النظرية-أساليب البحث العلمي  13028 

التطبيق العملي-أساليب البحث العلمي  13028 

 4779 أساليب البنوك التجاريةفي استثمار االموال

 9595 أساليب التحليل

 11988 أساليب التخطيط 

 5641 ,4185 ,3685 أساليب التدريب

 11008 ,4843 أساليب التدريس

التدقيقأساليب   8159 

 13864 ,3933 أساليب التسويق 

 10396 أساليب التسيير 

 10403 أساليب التغيير 

 3506 أساليب التفاوض

 13465 أساليب التمويل الحديثة

 13864 أساليب التميز 

 3929 أساليب التوثيق 

 7284 أساليب التوزيع 



 7474 ,6245 أساليب الجودة

 14114 أساليب الحديث

 7832 أساليب الحفظ

 12689 أساليب الرقابة 

 7847 أساليب العمل

 15477 أساليب القيادة

 15312 ,9883 ,8108 أساليب المحاسبة اإلدارية 

 5519 أسباب األزمة

 13828 أسباب الخسارة

 11314 أسباب العجز

 10223 اسباب الفشل

 7235 اسبابه

 11205 اسبابها 

معالجت القروض المتعثرة أسبابها و طرق    7029 

 7048 استثمار األموال

 5393 إستثمار األوقاف 

 11638 إستثمار الوقت 

األسهم -استثمارات مالية،دليل  3242 

 Excel xp 12017 إستخدام

 ZOOP 7879 استخدام

 5640 إستخدام اإلنحدار 

 15790 ,7155 استخدام التقنيات الكمية 

 12605 إستخدام الحاسب 

 7842 استخدام الحاسب اآللي 

 6773 إستخدام الذكاء العاطفي 

 14203 استخدام الرافعة المالية 

 15766 إستخدام الفأرة في الكمبيوتر 

 13529 إستخدام القيمة العادلة 

 7955 استخدام المال العام 

 3154 إستخدام المعلومات

 12828 إستخدام المؤشرات 

 EXCEL 9278 إستخدام برنامج

 SPSS 4270 إستخدام برنامج

 15766 إستخدام لوحة المفاتيح

 15073 استخدام منحنى لوزنز لتحديد الهيكل الفعلي لتوزيع الدخل الوطني 

 14802 إستخدامات حاسوبية 

 9849 استخدامات وسائل الدفع االلكترونية

 3256 إستخراج التراخيص

 12803 إستراتجيات التسويق 

 14176 إستراتجيات التفاوض 

 6430 إستراتجية



 13860 إستراتجية السوق

 8056 إستراتجية العمليات 

 5943 إستراتيجيات 

 4037 إستراتيجيات إدارة األزمات 

 7893 إستراتيجيات إدارة األعمال

 8269 إستراتيجيات اإلدارة 

 7893 إستراتيجيات اإلستثمار 

 3930 إستراتيجيات اإلعالن 

 9601 استراتيجيات البيع 

 4449 إستراتيجيات التخزين 

 10662 إستراتيجيات التخطيط 

 3634 استراتيجيات التدريب 

 10610 ,3495 ,2841 إستراتيجيات الترويج

 2786 استراتيجيات التسعير 

 12337 إستراتيجيات التسعير 

 4817 ,3037 استراتيجيات التسويق 

 إستراتيجيات التسويق 
4632, 5420, 11406, 11979, 

12113, 13145 

 5832 إستراتيجيات التسويق اإللكتروني 

استراتيجيات التصنيع _ استراتيجية السالسل العالمية _ التحديث 
الصناعي _ القيمة المضافة _ التنمية التكنولوجية _ االقتصاد 
 الرقمي 

11734 

 11534 استراتيجيات التغير 

 11524 ,1828 إستراتيجيات التغيير 

 3696 إستراتيجيات التغيير التنظيمي 

 2967 إستراتيجيات التفاوض

 13754 إستراتيجيات التفكير 

 7892 إستراتيجيات التمويل 

 2521 إستراتيجيات التميز 

 14629 إستراتيجيات التنافس

 5015 ,3668 إستراتيجيات التنمية 

 3934 ,2568 إستراتيجيات التوزيع 

 7841 إستراتيجيات الجودة الشاملة

 12452 إستراتيجيات الشراء 

 5580 استراتيجيات الشركات 

 5616 إستراتيجيات الشركات 

 6431 إستراتيجيات المنتجات 

 2994 استراتيجيات الموارد البشرية

 4893 إستراتيجيات تجارة التجزئة

 5900 استراتيجية اإلختراق 

 5255 إستراتيجية اإلدارة

 13702 إستراتيجية اإلستثمار 



 12414 إستراتيجية األسعار 

 14632 إستراتيجية اإلنتاج 

 9090 إستراتيجية اإلنتاج الجديد

 4746 إستراتيجية البحوث 

 14438 ,12097 ,5326 ,3542 إستراتيجية التخطيط 

 11059 استراتيجية التدريب 

 13604 إستراتيجية التدريب 

 4879 استراتيجية الترويج

 12414 إستراتيجية الترويج

 11351 ,8172 ,4814 استراتيجية التسعير 

 5633 إستراتيجية التسعير 

 7704 ,3221 استراتيجية التسويق 

 إستراتيجية التسويق 
2652, 2792, 4374, 8988, 9835, 

11533, 11857, 13881, 15434 

 4495 *استراتيجية التسويق العقاري

 4039 ,2676 إستراتيجية التفاوض 

 5961 استراتيجية التمكين

 3795 إستراتيجية التمكين

 3249 إستراتيجية التمكين التنظيمي 

 4939 استراتيجية التنافس 

 2728 إستراتيجية التنمية

 4803 استراتيجية التنويع 

 11936 إستراتيجية التوازن

 4333 إستراتيجية التوزيع 

 14632 ,11846 إستراتيجية الجودة

 13251 استراتيجية الردع

 4558 إستراتيجية الريادة

 15708 ,14707 ,10293 استراتيجية الشراكة

 11874 استراتيجية الشركات 

 3469 إستراتيجية الشركة

 11148 استراتيجية العاملين

 7490 إستراتيجية العاملين

 14623 إستراتيجية المنتج 

 8069 إستراتيجية المنشأة 

 14059 إستراتيجية المنظمة 

 13159 استراتيجية المنهج التسويقي

 15143 ,5780 استراتيجية المؤسسة

 إستراتيجية المؤسسة
6700, 6751, 12171, 14099, 

15166, 15881 

 3303 إستراتيجية الموقع

 6015 استراتيجية النقل



 8278 إستراتيجية تدنية التكاليف

 4931 استراتيجية تمويله

 3795 إسترتيجية اإلدارة

 15720 إسترجاع المعلومات 

 10911 إسترجاع نظم المعلومات 

 5274 ,5273 إستشراف المستقبل

 5834 إستعمال األوقاف 

 15249 استقطاب اإلستثمار األجنبي 

 9418 استقطاب االستثمار االجنبي المباشر بالسياسة المالية 

 10596 إستقطاب الكفاءات 

 3915 إستقطاب الموهبة 

 10764 ,10029 ,5968 استقاللية البنك المركزي

 7763 إستقاللية البنوك 

 5093 إستقاللية المتغيرات 

 15003 ,9530 ,8280 استقاللية بنك الجزائر

 5716 إستكشاف التميز 

 6026 إستمتع بالحياة 

 15144 استهالك القمح

 11536 ,10721 ,7643 استهالك الكهرباء 

 10707 ,6727 أسرار البورصة 

 10968 أسرار الحروف في القرأن الكريم

 10964 ,8709 أسس اإلستثمار 

أسس االنابة القضائية _ اإلنابة القضائية الصادرة عن القضاء 
 المصري _ االنابة القضائية القادمة من الخارج وتنفيذها في مصر

12453 

البحث العلمي أسس  5016, 5993, 11711 

 10647 أسس التأمين

 10077 ,3710 أسس التدريب

 12114 ,11832 ,5149 ,2568 أسس التسويق 

 13888 أسس التغيير 

 15377 أسس التنمية

 12992 أسس الحكم القضائي 

 7846 أسس الخدمة 

 7837 أسس الخدمة المتميزة 

 13647 أسس الرياضيات

العولمةأسس   5524 

 4309 أسس القياس

 4301 أسس المحاسبة

 10422 أسس المنهج

 9256 أسطورة المال

 7590 أسعار األسهم

 9154 ,7942 ,7164 أسعار البترول



 أسعار الصرف 
2895, 3403, 3461, 4606, 6816, 

8059, 12517, 12740, 13587, 

15309 

 -التعاون اإلقتصادي العربي   -البنوك االردنية  -أسعار الفائدة 

التحدات المستقبلية في إقتصاد   -إتفاقية الشراكة األردنية األروبية 
 متغير 

12424 

 13894 أسعار الفائدة الحقيقية

 أسعار النفط

4537, 5502, 6349, 6738, 7345, 

7588, 7670, 9143, 9200, 9321, 

9341, 10383, 11362, 12353, 

12739, 14582, 14660 

 12739 أسعار برنت 

 6077 أسلوب البحث

 4099 ,4098 ,4097 أسلوب البرمجة

 4714 ,2687 أسلوب البرمجة الخطية 

 9464 أسلوب مسار الحرج

 3690 أسهم الشركات

 10918 اسواق االعمال

 4337 أسواق األعمال

 10881 أسواق األوراق المالية 

 12613 ,4294 أسواق التأمين

 12246 أسواق التجزئة 

 11864 اسواق الصرف األجنبية

 11589 أسواق العمل

 3850 اسواق المال 

 أسواق المال 
2933, 3612, 3616, 3776, 5480, 

5614, 9640, 10694, 11077, 

12602, 12977, 13289, 13675 

أسواق المال ــ بورصات ــ مصارف ــ شركات التأمين ــ شركات 
هيكل الجهاز المصرفي ــ السياسات المصرفية ــ  اإل ستثمار ــ 

 تقييم األداء
8906 

شركات اإلستثمار  -شركات التأمين -بنوك تجارية -أسواق المال  8921 

 15737 أسواق المشتقات 

 2785 أسواق المياه

 3300 أسواق النقد

 11864 أسواق النقود

 9576 أشكال اإلستثمار 

 14934 أشكال التدين 

 4015 أشكال السوق

 14240 أشكال الفساد اإلقتصادي 

 9627 أشكال الفهرسة 

 5276 إشكاليات الفتوى 

 12257 إشكالية الترميم



 12209 اشكالية التشغيل

 3635 إشكالية التطبيق 

 6532 إشكالية التوازن المالي 

 14521 إشكالية السكن 

 8007 إشكالية الغش

 5278 ,5277 إشكالية الفتوى

 10840 إشكالية القروض 

 14879 إشكالية الملتقيات 

 7839 اصفات التقرير

 14143 أصل الرأسمالي الصناعي 

 10097 إصالح

 13899 اصالح بيئة األعمال

 6998 إصالح سياسة اإلنفاق 

 12498 إصالح مالية الجماعات المحلية 

 3365 أصول البحث 

 9546 أصول التخطيط

 12778 أصول التسويق

 9600 أصول التفاوض 

 أصول الدين 
5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 

5764 

 أصول المحاسبة 
3473, 3871, 8183, 8286, 8552, 

8700, 11292, 11927, 13998, 

14218, 14424, 14646 

أصول المحاسبة ـــ شركات األشخاص ـــ شركات المساهمة ـــ  
الميزانيات ـــ التكاليف المحاسبة الصناعية ـــ أنظمة التكلفة ـــ  

 المعيارية ـــ ضرائب الدخل ـــ تحليل القوائم المالية 
8285 

 3812 أصول المحاسبة اإلسالمية

 12610 ,3428 ,2845 أصول المراجعة 

 3182 أصول وقواعد المنهجية

 9057 إعادة اإلستثمار

 إعادة التأمين 
5330, 6096, 8018, 10923, 12027, 

12029, 13655, 15502, 15704, 

15760, 15781 

 6052 اعادة التاهيل 

 13794 إعادة التقييم

 8704 إعادة هيكلة الشركات 

 6170 أعباء العمل

 6253 إعتمادات

 11705 إعداد البيانات

 4129 إعداد التقارير

 2612 إعداد الخطة المالية 

 14597 ,2593 إعداد الرسائل 



 5810 إعداد الرسائل الجامعية

 12553 إعداد القوائم المالية 

 4050 إعداد المدربين 

 7865 إعداد الموازنات

 14293 إعداد الميزانية

 14720 إعداد و تنفيذ ميزانية البلدية

 5306 إعدادات التكشيف

 13022 اعمال البنوك

 6046 ,2669 أعمال البنوك

 9910 أعمال الجرد 

 10885 أعمال السكرتاريا

الصيرفة أعمال   4639 

 5433 أعمال المصارف 

أعمال المصارف ــــ جرائم تبيض األموال ــ القوانين اللبنانية  
 المصرفية 

5493 

 4282 أعمال المكاتب

 11181 أعمال نهاية الدورة وفق النظام المحاسبي المالي

 11235 أعمال نهاية السنة 

 12631 أغرض البحث العلمي

اإللكترونيةآفاق اإلدارة   11305 

 9677 آفاق اإلستثمار المحلي

- تطويق القيمالثقافية المشتركة-إحتكار األفكار-آفاق الرأسمالية

لتنقيب في المشهد الثقافيا - 
9747 

 15369 آفاق القطاع الصحي 

 15799 آفاق جودة التدقيق الخارجي 

 12180 آفاق و تحديات االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر 

 9792 آفاق و واقع التجارة االلكترونية في الدول العربية

 14096 آفاق و واقع تسويق خدمات التأمين في الجزائر 

 11176 ,5795 إفالس الشركات اإلقتصادية 

 10948 اقتحام األسواق

 2940 إقتسام المياه

 16070 ,12431 ,12222 إقتصاد 

  -التنظيم  -التخطيط  -اإلنتاج  -اإلدارة الحكومية  -اقتصاد 

 المراقبة 
11241 

 9070 اقتصاد اسالمي 

 14616 اقتصاد اإلتحاد األوروبي

 إقتصاد األرض 
3568, 3872, 4013, 5514, 5813, 

15677, 16112 

 10539 إقتصاد البنوك

 16110 ,13440 ,9682 إقتصاد الدول 

 9766 اقتصاد الدول العربية 

 6376 إقتصاد الرياضة 



 14316 إقتصاد الزكاة

 إقتصاد السوق 

3290, 3849, 5521, 6997, 7342, 

7541, 9929, 10405, 11109, 

11110, 12704, 13136, 13535, 

13566, 14050 

النظام العالمي   -اإلستثمارات األجنبية -العولمة -اقتصاد السوق
 الجديد 

5498 

 3622 إقتصاد السياحة 

 14197 إقتصاد العمال 

عمل إقتصاد ال  
3211, 5039, 9710, 11397, 13667, 

15479 

  -الجماعية  -المساومة  -سوق العمل  -نظرية  -إقتصاد العمل 

األسعار -التوظيف  -األجور  -نظرية   
2553 

السكان-االجور و االسعار-عرض العمل-اقتصاد العمل  - 11321 

 9786 اقتصاد اللغة 

 إقتصاد المال 

8, 2671, 2836, 2932, 2941, 3131, 

3137, 3155, 3248, 3263, 3337, 

3508, 3514, 3731, 3824, 3966, 

4089, 4118, 4168, 4223, 4268, 

4277, 4592, 4607, 4640, 4661, 

4662, 4673, 5235, 5369, 5480, 

5551, 5750, 5904, 5978, 6046, 

6558, 6659, 6839, 7094, 7287, 

8012, 8033, 8185, 8272, 8331, 

8809, 9093, 9218, 9235, 9271, 

10307, 10347, 10541, 10711, 

10741, 11004, 11750, 11771, 

11792, 11845, 11984, 12000, 

12405, 12583, 12586, 12678, 

12857, 13668, 13916, 14080, 

14485, 14781, 14920, 15675, 

15997 

 16020 ,9129 اقتصاد المعرفة 

 إقتصاد المعرفة 

3319, 3643, 4240, 4575, 5413, 

5544, 6104, 6577, 8189, 9711, 

10464, 10503, 12618, 12630, 

12781, 13653, 13657, 13670, 

13954, 14392, 15721, 16024, 

16128, 16132 

 12628 إقتصاد المعلومات

 13442 اقتصاد المغرب العربي

 11188 اقتصاد المؤسسة 

 إقتصاد المؤسسة 
4778, 6598, 6728, 6729, 8732, 

12214, 12709, 13146 

 9422 إقتصاد ـــالوطن العربي ــ مدخل اإلنتاج ــــ التكامل اإلقتصادي

 4009 إقتصاديات



إقتصاديات ــ اإلستثمار ــ التمويل ــ التحليل المالي ــ إتخاد  
 القرارات ـــــ التخطيط الربحية ــــ تكلفة األموال

11804 

رةإقتصاديات اإلدا  14168 

 إقتصاديات األرض
2940, 3957, 3959, 4560, 5113, 

5121, 5849, 6479, 8957, 9193, 

9392, 11861, 15677, 16172 

 11679 ,3345 إقتصاديات اإلستثمار 

 5132 إقتصاديات األسواق

 15988 ,4245 ,2812 إقتصاديات األعمال

 5514 ,5112 إقتصاديات اإلنتاج 

اإلنترنت إقتصاديات   3854 

 11743 ,10703 ,7077 ,5776 ,4629 إقتصاديات البنوك

 5735 ,5113 ,4013 ,3419 إقتصاديات البيئة

 4009 إقتصاديات التجارة الدولية 

إقتصاديات التجارة الدولية _ التحليل اإلقتصادي _ المناهج  
البيئية المتغيرات  -التكنولوجية _ الميزة التنافسية _ العولمة   

8288 

 9122 اقتصاديات التربية

 3319 إقتصاديات التعليم

إقتصاديات التعليم ــ التنمية اإلقتصادية ــ المخزون التربوي ــ  
 التشغيل الكامل

12061 

 9111 إقتصاديات الجمارك

 3319 إقتصاديات الجودة 

 5488 إقتصاديات الحجم 

 -اقتصاديات المشروعات العامة  -اقتصاديات الخدمات العامة 

 الخصخصة  -سياسات التسعير 
12152 

 إقتصاديات الدول 
2566, 2932, 6504, 7358, 8294, 

8650, 13240 

 10182 ,3207 إقتصاديات الزكاة

 3622 إقتصاديات السفر

 16179 ,11708 إقتصاديات السكان 

 6917 إقتصاديات السكن 

 6591 ,3243 اقتصاديات السياحة 

 11124 ,3073 إقتصاديات السياحة 

 10124 اقتصاديات الصحة 

 11402 إقتصاديات الصحة و التنمية

 16175 إقتصاديات الصناعة 

 15376 إقتصاديات العمال

 إقتصاديات العمل
5107, 5438, 8321, 8334, 12100, 

12859, 15701 

 11678 إقتصاديات الفساد 

 11125 إقتصاديات الفنادق

 3243 اقتصاديات الفندقة 



 إقتصاديات المال 

2520, 2992, 3089, 3151, 3448, 

3470, 3556, 3561, 3612, 3614, 

3754, 3776, 3822, 3836, 4167, 

4222, 4256, 4547, 4629, 4639, 

4759, 4796, 4948, 5388, 5392, 

5601, 5613, 5614, 5672, 5747, 

6195, 6938, 7686, 8128, 8701, 

8709, 8710, 8891, 8953, 9076, 

9092, 10310, 10631, 10639, 

10881, 11103, 11342, 11541, 

11545, 11546, 11653, 11673, 

11686, 11693, 11697, 11698, 

12296, 12337, 12338, 12429, 

12433, 12884, 12896, 12923, 

14312, 14396, 14469, 14896, 

15161, 15306, 15310, 15446, 

16135 

 12775 ,11955 ,7285 إقتصاديات المالية 

 9236 ,3098 إقتصاديات المصارف 

 12386 اقتصاديات المعلومات 

 5305 ,4849 ,4284 إقتصاديات المعلومات 

 3115 إقتصاديات المياه

 14417 ,12481 ,11709 ,11124 إقتصاديات النقل

النقل البري -النقل الجوي  -البحري  النقل  -اقتصاديات النقل   5948 

 إقتصاديات النقود
4016, 7077, 11743, 11748, 

12802, 16169 

 15723 ,10462 اقتصاديات الوحدة 

 9134 إقتصاديات الوطن العربي 

 9123 إقتصاديات مشروعات األعمال

 8061 اقتصلديات األرض 

 9861 أقسام الوقت 

 5067 إكتشاف البترول

تصا الت التسويقية ــ الترويج ــ سلوك المستهلك ــــ األعالن ـــ اإل 
 البيع الشخصي ــــ التسويق المباشر

3217 

فضاء  -االحتمال الهندسي -الفضاءات المتقطعة  -اإل حتماالت 
التوابع-المتغيرات العشوائية -الجداء   

14166 

تورة التجارية ــــ  اإل حتماالت المستندية ــ الترتيبات التعاقدية ــ الفا
 شهادة المنشأة 

11800 

األ سواق المالية ــسوق عمان المالي ــالمنافسة ــــ ـتكنولوجيا  
 المعلومات ـــ أدوات اإل ستثمار ـــ إدارة المخاطر المالية 

3386 

 2906 االاتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية 

 5421 اإلايرادات العامة 

 14140 االبتكار 

 اإلبتكار 
2623, 3343, 4426, 13656, 13850, 

14345 



 14540 اإلبتكار األخضر 

 14790 ,5905 اإلبتكار اإلداري

التصميم االبتكاري-االبتكار االعالني - 7095 

 15772 ,9233 ,3174 األبتكار التسويقي 

 16033 اإلبتكار السياحي 

 9687 اإلبتكار الصناعي

 10828 ,7712 اإلبتكار المالي

 األبحاث اإلقتصادية
7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 

13055 

 13685 ,12363 األبحاث العلمية 

 14597 األبحاث والمؤلفات 

 اإلبداع

2622, 2623, 3520, 3655, 4426, 

5242, 6006, 6942, 7062, 7272, 

7449, 7903, 7905, 8853, 9881, 

10115, 10248, 10980, 11263, 

11485, 11851, 12968, 12971, 

13097, 13122, 13656, 13823, 

13850, 14671, 14790, 15492, 

15569, 15960 

 اإلبداع اإلداري

4048, 4414, 4543, 5028, 5436, 

5830, 5963, 6140, 6274, 8097, 

8199, 8537, 8811, 8853, 9233, 

9654, 10006, 10283, 10442, 

11080, 11460, 11573, 13029, 

13430, 13679, 14330, 15772 

 9726 اإلبداع اإلداري و التنظيمي 

 9272 اإلبداع اإلستراتيجي الرقمي 

 2930 اإلبداع اإليداري

 13931 ,13580 ,4271 اإلبداع التسويقي 

 4558 اإلبداع التقني 

 13782 ,8997 اإلبداع التكنولوجي 

 اإلبداع التنظيمي
5836, 5992, 6704, 7490, 7628, 

9233, 10860, 13803 

 2623 اإلبداع الجماعي

 14345 ,5925 اإلبداع الفكري

 6880 ,6389 اإلبداع الفني

 14540 اإلبداع المحاسبي

 7373 اإلبداع المنظمي 

 12074 اإلبداع المؤسساتي 

 4289 اإلبداع المؤسسي

 15227 اإلبداع الوظيفي 

 16099 اإلبداع بالمؤسسة 

 13544 ,11570 ,3717 اإلبداع في المؤسسة

 10161 ,3010 اإلبداع لدى العاملين



 14816 اإلبداع و اإلبتكار 

 9416 االبداع و دوره في تنمية الميزة التنافسية 

 14106 األبعاد اإلجتماعية

 15909 ,15450 ,6580 األبعاد اإلقتصادية

 2967 األبعاد الديناميكية للتفاوض 

 14541 ,14479 ,11029 ,5647 اإلبالغ المالي

 11644 اإلتاحة الحرة 

 15403 اإلتجار

 5079 اإلتجار في البشر

 7072 االتجاه االستراتيجي 

 8058 اإلتجاهات اإلدارية

 11092 اإلتجاهات التسويقية 

 11563 اإلتجاهات التقليدية 

 14560 االتجاهات الحديثة

 14617 ,10155 اإلتجاهات الحديثة

 7148 اإلتجاهات الحديثة للموازنة

 4593 اإلتجاهات العالمية 

 10241 االتحاد االروبي و العالقات التجارية بين الدول العربية 

 12694 اإلتحاد اإلقتصادي

 4136 االتحاد األوربي _ األثار االقتصادية لإلتحاد النقدى األوربي

 15156 ,10071 االتحاد األوروبي 

 5885 اإلتحاد الجمركي

 2906 االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية

 8160 اإلتحاد الدولي للمحاسبين 

 15439 اإلتحاد المغاربي 

 13710 ,13709 ,5630 اإلتحاد النقدي األوروبي 

 14169 ,12108 ,8776 ,3816 االتصال

 اإلتصال

3194, 4005, 4578, 4677, 4821, 

5243, 6063, 6117, 6185, 7004, 

7831, 7888, 8077, 8715, 8961, 

9037, 9192, 9343, 9427, 9591, 

11120, 11444, 12220, 12474, 

12569, 13150, 13348, 14036, 

14486, 14576, 14668, 14792, 

15089, 15641 

 10049 اإلتصال األخالقي 

 اإلتصال اإلداري 

3750, 4329, 4427, 4604, 6424, 

7838, 8713, 9370, 11502, 11626, 

12616, 12846, 12849, 13706, 

14627, 15324, 16163 

 9736 االتصال اإلعالني

 11644 اإلتصال األكاديمي 

 8801 اإلتصال اإللكتروني 



العالقات العامة -اإلتصال اإلنساني  2614 

 9183 اإلتصال التربوي

 10142 ,9736 االتصال التسويقي

التسويقياإلتصال   
4773, 5832, 6542, 9731, 10401, 

12998, 13869, 15017, 15019 

 3630 اإلتصال التعليمي

 اإلتصال التنظيمي 
2632, 2892, 4349, 6621, 8903, 

11961, 16025 

 8801 ,5687 ,4005 اإلتصال الجماهيري

 اإلتصال الداخلي 
6320, 7086, 7473, 9038, 12260, 

13118, 14570, 15234 

 4578 اإلتصال السياحي 

 اإلتصال الفعال 
4822, 5033, 7805, 9858, 12777, 

13682, 14148, 15112 

 9033 اإلتصال الفعال بالعمالء 

 14192 اإلتصال الكتابي

 14641 ,4310 ,3683 اإلتصال المحاسبي

 12937 اإلتصال باألنترنت 

الصفحة _ االتصال باألنترنت_ الوصول إلى الموقع _ بناء 
 الترويج للموقع

10094 

 12686 ,6621 اإلتصال داخل المؤسسة

 8318 اإلتصال في العالقات العامة 

 12773 ,9638 اإلتصال و اإلعالم

 12089 االتصال و التسويق 

 2692 اإلتصال؛مدخل استراتيجي

 5358 ,3563 االتصاالت 

 اإلتصاالت 
4446, 4820, 4832, 5607, 7316, 

8072, 8385, 13129, 13692 

 13799 ,11525 ,7846 ,4822 اإلتصاالت االدارية

 اإلتصاالت اإلدارية
4427, 4760, 8537, 9514, 12245, 

12569, 12777, 13129, 15636 

 4804 اإلتصاالت األفقية 

 5725 ,4538 اإلتصاالت اإللكترونية 

 اإلتصاالت التسويقية 
2780, 3928, 4275, 4338, 4377, 

4510, 4599, 4751, 4826, 4830, 

4839, 7864, 7896, 11683, 11832 

 11834 اإلتصاالت التسويقية المتكاملة

 12090 االتصاالت التنظيمية 

 12415 اإلتصاالت التنظيمية 

 14668 االتصاالت الخطية

 4458 ,4162 اإلتصاالت الدولية

 4915 اإلتصاالت الرقمية

السعودية اإلتصاالت   14439 



 3889 اإلتصاالت السياحية 

 7837 االتصاالت الشخصية

 14185 اإلتصاالت الغير مرفوضة

 12938 اإلتصاالت الالسلكية

 15378 ,5605 اإلتصاالت والشبكات 

الراي -العالقات العامة-االداعة-الصحافة-وسائل االعالم-االتصال
االعالن-العام - 

11031 

 14992 اإلتصالت 

األتفاق اإلستثماري ــ نظام المعلوملت المحاسبية ـــ منهج األساليب 
 العرقية ــــ منهج التدفق ـــ الربحية القومية ــ اإلنتاجية

5653 

 14418 االتفاق الحكومي 

 12707 اإلتفاقات الدولية

 اإلتفاقيات الدولية
4241, 4524, 5299, 9244, 14245, 

14922, 15555, 15770 

 7731 األتمتة 

 12975 ,7246 االثار االقتصادية

 اآلثار اإلقتصادية
7609, 9992, 10731, 11539, 

12976, 14240, 15103 

 15674 االثار التنموية

 15683 األثار التنموية

 10184 االثار السياسية المالية على االستثمار في الجزائر

 14867 اإلثبات (قانون) 

اإلستثماريةاإلجازة   9576 

 8130 االجتماعات 

 14114 ,915 اإلجتماعات 

 14121 اإلجتماعات الرسمية

 13009 اإلجتهاد الجماعي

 8599 ,8598 اإلجتهاد القضائي

 5215 اإلجتهاد والتجديد 

 3211 األجر الوظيفي

 15840 ,13723 اإلجراءات

 8725 ,8176 ,6583 ,3168 اإلجراءات التحليلية

 4895 اإلجراءات التنظيمية

 9962 اإلجراءات المحاسبية

 5310 اإلجراءات المكملة

 10 اإلجرام 

 5050 اإلجرام اإللكتروني

 14282 ,9546 األجهزة الحكومية 

 13281 األجهزة الداعمة 

 7369 االجور



 األجور
5977, 6110, 6470, 6530, 6623, 

6664, 9135, 9136, 9606, 11291, 

13738, 14197, 14763, 15343 

 7008 ,4756 األجور والرواتب

 14274 اإلحتباس اإلقتصادي

 4455 اإلحتراف اإلداري 

 10511 اإلحتفاظ بالعمالء 

 10462 ,4241 ,914 اإلحتكار 

االحتكار في الفقه اإلسالمي _ صور االحتكار _ شروط االحتكار 
االحتكار _ عقوبة االحتكار في  _ التدابير الوقائية للحد من 

 الشريعة االسالمية
11779 

 13007 اإلحتالل اإلسباني 

 13312 اإلحتالل الفرنسي

 اإلحتماالت 

2945, 3193, 3283, 3401, 4080, 

4270, 5077, 5210, 6936, 7995, 

8753, 9467, 10103, 10553, 

11127, 11349, 11494, 12017, 

12241, 12294, 12430, 12812, 

13241, 13838, 14860 

المتغيرات   -اإلحتمال الهندسي  -التحليل التوافقي  -اإلحتماالت 
التوابع  -العشوائية   

14167 

اإلحتماالت ــــ التحليل التوفيقي ــ مفاهيم أساسية ـــ قواعد الحساب 
 ـــ تمارين محلولة 

11027 

 -التوافقي التحليل  -الفراغ اإلحتمالي  -اإلحتماالت ، نظرية 

 اإلحتمال الشرطي
14859 

 6255 ,6203 ,5024 اإلحتماالت المركبة 

 اإلحتماالت والرياضيات 
2952, 6283, 7006, 8281, 8532, 

10463 

السالسل الزمنية-تحليل االنحدار- التقدير االحصائي-االحتمال  2711 

 8918 اإلحتياجات اإلدارية

 14890 ,6790 ,4125 ,3710 اإلحتياجات التدريبية

 7518 اإلحتياجات المالية 

 3724 اإلحتياطات الدولية

 11492 ,2766 اإلحتيال 

 8588 اإلحتيال اإللكتروني

 8588 اإلحتياالت الحاسوبية 

 9439 اإلحداثيات 

 اإلحصاء

912, 2730, 2732, 2754, 2945, 

3266, 3283, 4131, 4151, 4304, 

4614, 5077, 5208, 5618, 5673, 

6294, 7631, 7660, 8281, 8749, 

9611, 10463, 10544, 10701, 

10756, 11129, 11158, 11343, 

11376, 11380, 11722, 12017, 

12028, 12279, 12294, 12480, 



12811, 13241, 13768, 15384, 

15776 

االحتماالت  -اإلحصاء   2757 

المتغيرات العشوائية ــــ  اإلحصاء ـــ اإلدارة ــــ الحاسب األلي ــ 
اإلحتماالت ــــ التباديل ـــــ النزعة المركزبة ــــــ ـ مقايس التشتت  
 ـــ التوافيق ـــ المعانية

15383 

البحث العلمي -اإلحصاء   11814 تطبيقات تجارية - 

اإلحصاء ـــ البحوث العلمية ـــ التوزيعات التكرارية ــــ اإلحتمال 
عتدل اللوغاريتمي ـــ اإلنحدار الخطي ـــ اإلرتباط ـــــ التوزيع الم

 الخطي 
2847 

مقاييس   -النزعة المركزية  -البيانات اإلحصائية  -اإلحصاء 
السالسل الزمنية -التشتت   

8109 

نظرية   -مقاييس التشتت   -البيانات اإلحصائية  -اإلحصاء 
ار و اإلنحد -نظرية التقدير  -المتحوالت العشوائية  -اإلحتمال 

الحاسوب  -اإلرتباط   

3118 

اإلحصاء ـــ التجاريين ــ المتغيرات العشوائية ــــ التوزيعات 
ين ــــ السالسل الزمنية ــــالتنبؤ ــــ اإلحتمالية ـــــ تحليل التبا

 الطرق الالمعلمية
13701 

اإلحصاء ـــ النزعة المركزية ـــ التشتت ـــ اإلنحدار ــــ اإلرتباط 
تحليل التباينــــ   

10139 

جمع البيانات ـــ عرض البيانات spss اإلحصاء ـــ برنامج
ـــمقايس النزعة المركزية ــــ مقايس التشتت ــــ العزوم ـــ اإللتواء 
 ـــ التفرطح ــ اإلرتباط ـــاإلنحدار ـــ اإلحتماالت 

4258 

اإلحتماالت -اإلحصاء الوصفي  -بيانات  -اإلحصاء   10552 

تطبيق  -صاء اإلح  3239 

تحليل -السالسل  -تعديل  -اإلحصاء   - 9643 

اإلحتماالت  -التشتت  -النزعة  -جمع البيانات  -اإلحصاء   15168 

اإلحصاء ـــ عرض البيانات ـــ النزعة المركزية ـــ التشتت ـــ  
 اإلحتمال ـــ المتغيرات العشوائية 

2759 

اإلرتباط  -مقاييس  -التشتت  -علم  -اإلحصاء   4900 

التربية -علم النفس -االحصاء   4564 

اإلحصاء ـــ مقايس النزعة المركزية ـــ مقايس التشتت ــــ تحليل 
 التباين ـــ الجداول اإلحصائية 

4197 

اإلرتباط  -اإلنحدار -التوزيعات  -االحتماالت   -اإلحصاء ، مناهج   8673 

 11649 اإلحصاء اإلجتماعي

اإلحصاء اإلحتمالي ــــالتوزيعات اإلحتمالية ــــ العينات 
ـــإختبارات الفروض ـــ السالسل الزمنية ـــ اإلختبارات 
 الالبارامترية

15984 

 3193 اإلحصاء اإلداري 

 اإلحصاء اإلستداللي
5074, 5483, 5833, 7156, 8475, 

11382, 12480, 13838 

 10103 ,8829 اإلحصاء اإلقتصادي 

 -القوة العاملة  -الثروة الوطنية   -السكان  -اإلحصاء اإلقتصادي 

الدخل القومي -التجارة   
8265 



 12480 ,5619 ,3911 اإلحصاء التحليلي 

تحليل   -المتوسطات  -اإلحصاء الوصفي  -اإلحصاء التحليلي 
الرسوم البيانية -التحليل العاملي  -معامالت اإلرتباط  -التباين   

13020 

  -اإلحتماالت  -العينات  -الخدمة اإلجتماعية  -اإلحصاء التحليلي 

تحليل التباين -اإلستدالل اإلحصائي   
12372 

 12811 اإلحصاء التربوي

مقاييس النزعة - تنظيم البيانات-مفاهيم اساسية -االحصاء التربوي 
معامالت االرتباط -مقاييس التشتت -المركزية   

3943 

التطبيقي اإلحصاء   
4080, 5034, 5670, 8110, 10103, 

11161, 11376, 12812 

التوزيع التكراري  -اإلحتماالت -اإلحصاء التطبيقي  13818 

- العزوم-مقاييس التشتت -الطريقة اإلحصائية-اإلحصاء التطبيقي

التوزيعات اإلحتمالية-ظرية اإلحتماالتن  
3714 

 3302 اإلحصاء الحيوي

 12043 ,12032 ,11938 ,5833 ,5670 اإلحصاء الرياضي 

 10990 اإلحصاء السكاني

اإلحصاء الفندقي -اإلحصاء السياحي   8807 

 10990 اإلحصاء الصناعي 

 اإلحصاء العام 
3911, 5833, 6255, 6283, 10700, 

12041 

-مقاييس االحصاء الوصفي -العرض الجدولي البياني -االحصاء 

االرقام -السالسل الزمنية -االرتباط و االنحدار -وفيق المنحنيات  ت
تلخيص البيانات -القياسية   

13959 

مسائل علمية-التحليل العاملي -العلوم االنسانية -االحصاء   4954 

 8532 اإلحصاء المتقدم

 5714 اإلحصاء المحاسبي

 6070 اإلحصاء المطبق

اإللتواء ـــ التفرطح ـــ  اإلحصاء النزعة المركزبة ـــ التشتت ــــ 
اإلحتماالت ـــ اإلرتباط ـــ اإلنجدار ـــ السالسل الزمنية ـــ األرقام 
 القياسية

3523 

التوزيع  -العزوم-مقاييس التشتت-النزعة المركزية-اإلحصاء 
السالسل الزمنية -االحتماالت-الطبيعي  

11154 

 اإلحصاء الوصفي 

2730, 3193, 3401, 3716, 5020, 

5074, 5156, 5710, 6936, 7156, 

7660, 8500, 8758, 11028, 11127, 

11158, 11349, 11376, 11380, 

11383, 11494, 11649, 11842, 

12013, 12028, 12031, 12430, 

12811, 12812, 12912, 13234, 

14991, 15165 

المعادالت   -االنحدار  -االستدالل  -االحتمال  -اإلحصاء الوصفي 
اآلنية  -  

10135 

 15169 اإلحصاء الوصفي ، علم 

البحث العلمي -اإلحصاء التطبيقي -اإلحصاء الوصفي  3032 



تطبيقات --االحصاء االستداللي-االحصاء الوصفي  2756 

اإلحصاءــــ مقايس النزعة المركزبة ـــ اإلحتماالت ـــ اإلرتباط ـــ 
 اإلنحدارالخطي ـــ السالسل الزمنية

3238 

اإلحصاءــــ مقايس النزعة المركزبة ـــ اإلدارةـــ اإلرتباط الخطي 
ـــ اإلنحدارالخطي ـــــ إلفتصاد ــــ التشتت ــــ المتغير العشوائي  
 ـــ التباين 

5071 

 14367 اإلحصاء و التنبؤ 

 5336 اإلحصاء واإلحتماالت 

المتغيرات،المعاينة،المتوسطات اإلحصاء،علم ،    9855 

 12199 اإلحصاء؛اإلحتماالت 

 5596 اإلحصاءات والمعلومات 

الحواسيب-البرامج-اإلحصاء  11155 

- االحتماالت -مقاييس التشتت -النزعة المركزية-البيانات-االحصاء

السالسل الزمنية-تحليل االنحدار- الرتباطا  
3322 

التعامل مع-االحصاء  spss- االحصاءات  -البياناتالتعامل 
الرسوم البيانية -مقارنة المتوسطات-الوصفية  

8244 

- مقاييس الموقع-النزعة المركزية -التمثيل البياني -اإلحصاء

الفرضيات -النحدار البسيطا  
5484 

االحصاء و االقتصاد-التمركز-الطريقةاالحصائية-االحصاء  4026 

- مقاييس التشتت-المركزيةالنزعة -عرض البيانات -اإلحصاء

االحتماالت -الرتباط و االنحدارا  
9718 

وصف، التوزيع التكراري  -علم، متغير وحيد-اإلحصاء  9857 

 4028 األحكام القضائية

 5672 األحكام النظامية

 11772 ,8294 ,5511 ,3434 األحوال اإلقتصادية 

 11383 ,11162 ,5993 ,3111 اإلختبارات اإلحصائية 

 14840 االختبارات المهنية

 14199 اإلختبارات الوظيفية

 15119 اإلختالس 

اتفاقات-التدابير التجارية-االختالالت   - 13918 

اإلختيارات ــ المواد البشرية ــ الشخصية ــ تقييم األداء ـــ األداء  
 الوظيفي

14177 

 7760 اإلخضاع الضريبي

 14824 اإلخضاع الضريبي

 3877 األخطاء

 8339 األخطاء البشرية اإلدارية

 8272 األخطاء المالية

 14914 ,13705 ,3189 ,2714 األخطاء المحاسبية 

 12751 األخالق

 15209 األخالق الدولية 

 5290 ,2255 األخالق وعلم اإلقتصاد 

 3640 اإلخالقيات البيئية



 3490 األخالقيات المهنية

 7440 األداء اإلبداعي 

 6581 األداء اإلجتماعي

 15797 ,5896 ,5232 اآلداء اإلداري 

 13315 ,13072 األداء االستراتيجي 

 األداء اإلستراتيجي 
5291, 5292, 5806, 5808, 7904, 

10564, 11050, 15459, 15498 

 16009 االداء االقتصادي 

 اآلداء اإلقتصادي 
10987, 11098, 11933, 12103, 

15971 

اإلقتصادي الكلي األداء   15269 

 اآلداء البشري 
6030, 7823, 8865, 9379, 12873, 

14360, 14901 

االداء البشري ـــ تنمية األداء البشري ــ التحلفية التاريخية ــ  
 المنظمات العالمية ــــ التعاريف و المصطلحات

3735 

 13422 ,8387 األداء البنكي

 7474 األداء البيئ

البيئياألداء   6353, 9018, 9579, 10306, 13209 

 األداء التسويقي
2986, 3174, 4332, 6387, 6967, 

8739, 11603, 15253 

 15515 ,11394 ,5835 األداء التسويقي للمصارف

 3241 األداء التشغيلي

 14249 األداء التنافسي للمؤسسة 

 اآلداء التنظيمي 
3695, 6851, 8507, 11196, 12330, 

12436, 12910, 14762, 15010, 

15362, 15629 

 11773 ,5475 ,5178 اآلداء الحكومي

 11270 ,10358 ,7823 ,5321 ,2865 األداء الفعال 

 15654 األداء القيادي 

 14459 األداء الكلي 

 14138 االداء المالي 

 األداء المالي 

2881, 2887, 2889, 3355, 3615, 

3617, 3690, 3952, 4222, 4388, 

4591, 4596, 4930, 5144, 5513, 

5892, 5942, 6004, 6024, 6049, 

6132, 6137, 6189, 6238, 6243, 

6365, 6450, 6484, 6627, 6630, 

6889, 6982, 7080, 7081, 7150, 

7208, 7231, 7240, 7245, 7362, 

7390, 7461, 7573, 7655, 7715, 

7746, 7882, 8049, 8225, 8299, 

8487, 8935, 9097, 9472, 9676, 

9745, 9863, 9886, 10105, 10235, 

10765, 10800, 10831, 11104, 

11199, 11329, 11335, 11355, 



11468, 11514, 11569, 12177, 

12232, 12331, 12531, 12702, 

12747, 12749, 13001, 13266, 

13320, 13335, 13355, 13386, 

13436, 13438, 13529, 13560, 

13584, 13601, 13758, 14017, 

14742, 14800, 14871, 14929, 

15021, 15093, 15113, 15127, 

15179, 15182, 15223, 15244, 

15312, 15397, 15440, 15460, 

15467, 15468, 15512, 15633, 

15703, 15800, 15890, 15925, 

16015, 16039, 16065 

م الرقابة عليه األداء المالي في المؤسسة االقتصادية و نظا  15049 

 6774 األداء المالي للدولة 

 األداء المالي للمؤسسة 
3282, 6029, 6333, 6368, 6941, 

7207, 7636, 9214, 10900, 16092 

 7821 األداء المتكامل

 األداء المتميز 
7500, 7579, 7820, 8539, 9985, 

10518, 10877, 11254, 11573, 

13018, 13050, 14581 

المتميز للمنظمةاألداء   7453 

 اآلداء المتوازن 
3695, 4923, 5475, 6216, 7638, 

10522, 11430, 11514, 14433, 

15143, 16131 

 األداء المصرفي 
4222, 6651, 9400, 11400, 12060, 

12419, 14761 

 15376 ,10779 األداء المهني

 13317 ,5185 ,5177 ,5032 األداء المؤسسي

الناجح األداء   6168, 6382 

 13181 ,7951 األداء النقدي للمؤسسة 

 5256 االداء الوظيفي

 األداء الوظيفي

4179, 4344, 4408, 4609, 5102, 

5117, 5232, 5320, 5439, 6197, 

6264, 6265, 6276, 6528, 7038, 

7163, 7426, 7532, 7962, 8008, 

9485, 10005, 10191, 10436, 

10442, 10535, 10847, 11397, 

12079, 13319, 13395, 13528, 

14051, 14279, 14309, 14570, 

14691, 15125, 15362, 15398, 

15401, 15463, 16025 

 16120 ,7388 األداء الوظيفي للعاملين

 10249 ,9950 ,6717 األداء في المؤسسة 

 4049 اآلداب اإلجتماعية

الوظيفيالذوق  -الفكر اإلداري  -اإلداة العربية   11526 



 13351 اإلدارات العمومية

 5565 االدارة

 اإلدارة

2589, 2709, 2762, 2788, 2800, 

2818, 2839, 2867, 2871, 2976, 

2977, 3031, 3091, 3140, 3261, 

3520, 3574, 3600, 3826, 3846, 

3910, 3973, 4041, 4179, 4181, 

4185, 4212, 4393, 4436, 4442, 

4459, 4521, 4539, 4675, 4678, 

4687, 4748, 4845, 4876, 5345, 

5350, 5353, 5390, 5491, 5501, 

5606, 5627, 5654, 5661, 5667, 

5839, 5938, 6191, 6320, 6595, 

6757, 7586, 7797, 7858, 8052, 

8075, 8471, 8485, 8712, 8909, 

8914, 9182, 9241, 9253, 9368, 

9573, 9652, 9735, 10055, 10428, 

10536, 10865, 10895, 11343, 

11434, 11508, 11605, 11620, 

11647, 11849, 11851, 11890, 

12107, 12567, 12618, 12656, 

13464, 13696, 13979, 14042, 

14349, 14350, 14535, 14538, 

15097, 15197, 15433, 15551, 

15657, 15965 

 7840 أإلدارة

المنهجية ــ القواعد ـــ التطبيق اإلدارة ــ اإلسالم ــ    5040 

التمويل -اتخاذ القرارات  -التنظيم  -التخطيط  -االدارة   2832 

اإلدارة ــ التطور ــ الممارسة اإلدارية ــ بناء المهارات ــ التخطيط 
 ــ التنظيم ـــ التوجيه ــ العولمة ــ الخصخصة 

14175 

الرسمي  التنظيم غير -التنظيم الرسمي  -اإلدارة   3432 

 11696 اإلدارة الجامعية

 12806 ,4190 ,2799 اإلدارة العلمية

 8641 *اإلدارة العلمية

 10095 ,4164 اإلدارة العليا

 14043 ,10197 ,5879 ,5787 ,3086 اإلدارة المالية 

 14387 اإلدارة ـــ المبادئ ـــ النظريات ــ الوظائف

اإلدارية ـــ التخطيط ـــ إتخاذ القرارات ـــ  اإلدارة ــ المدارس 
 التنظيم ـــ الرقابة ـــ اإلتصال 

9705 

اإلدارة ـــ المدارس اإلدارية ــــ الوظائف ــ التخطيط ــــ التنظيم ــ 
 الرقابة ــ اإلتصال ـــ التوجيه 

6147 

 7860 اإلدارة ــ المعرفة ــ التحديد : ــ المعرفة الوظيفية

ـ المنظمات ــــ التخطيط ـــالتنظيم ـــ التشكيل التوجيه ـــ اإلدارة ــ
 الرقابة 

6338 

النظام  -اإلدارة   3659 قواعد اإلدارة -

 3092 اإلدارة ـــ الوظائف ــ التنظيم اإلداري 



التدريب العلمي -أهداف  -اإلدارة   12088 

تخطيط وتنظيم  -اإلدارة   11642 

الحاسوب ـــ معالجة النصوص اإلدارة ـــ تطبيقات   11917 

قصص  -اإلدارة   13795 

اإلدارة ــــ نظريات ــــالتخطيط ـــ التنظيم ـــ التوظيف ــــ  
 اإلتصال ـــ الرقابة 

8477 

المفاهيم -األسس  -اإلدارة : األصول   12449 

 6219 االدارة ااستراتيجية

 4428 ,3705 اإلدارة اإلبداعية 

اإلحترافية اإلدارة   4533 

 اإلدارة اإلستراتجية

2615, 2663, 3532, 3702, 3799, 

4062, 4077, 4427, 4465, 4756, 

4968, 5142, 5292, 5318, 5806, 

8523, 8794, 9519, 9520, 10095, 

11427, 11586, 12286, 14181, 

14629, 14848, 15118, 15438, 

15807 

 اإلدارة اإلستراتيجة
2850, 2975, 3856, 3935, 4572, 

4597, 4659, 5291, 5293, 8988, 

11685, 12248, 14198 

 5650 االدارة االستراتيجية 

 10860 ,6433 ,6032 اإلدارة االستراتيجية 

 اإلدارة اإلستراتيجية 

2589, 2594, 2947, 2994, 3023, 

3320, 3333, 4130, 4156, 4421, 

4449, 4471, 4598, 4876, 5158, 

5206, 5316, 5528, 5576, 5590, 

5610, 6329, 7211, 7322, 7561, 

8069, 8073, 8102, 8234, 8237, 

8261, 8263, 8980, 9104, 9239, 

9240, 9535, 9573, 10149, 10461, 

10613, 10761, 11110, 11331, 

11576, 11601, 11988, 12104, 

12329, 12450, 12883, 13324, 

14052, 14099, 14194, 14431, 

14515, 14728, 14729, 14842, 

14875, 15657, 15696, 15946, 

15968 

 اإلدارة اإلستراتيجية 

2758, 2811, 2865, 2963, 3308, 

3692, 3875, 3973, 3976, 4109, 

4594, 4659, 4817, 4969, 5436, 

5715, 6124, 6595, 6696, 6736, 

7005, 7840, 8246, 8262, 8595, 

8766, 9517, 9854, 10109, 10854, 

10866, 11334, 11757, 12808, 

13736, 15146, 16021, 16121 

االدارة االستراتيجية للموارد البشرية وتفعيل دورها لتحسين اداء 
 المنظمة

12823 



اإلدارة اإلستراتيجية ـ مفهوم المنظمة ـــ اإلستراتيجيات البدياة ــ 
ــ التنمية الرقابة اإلستراتيجية ــ التسويق ـــ التمويل  

4112 

الموارد البشرية -اإلدارة اإلستراتيجية  5316 

 2594 اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسة

 12824 اإلدارة اإلستشارية

 12436 اإلدارة اإلسالمية

 10460 ,3080 اإلدارة اإلعالمية

 11547 ,8362 اإلدارة اإلقتصادية 

 13868 اإلدارة اإللكتروني 

اإللكترونية اإلدارة   

2887, 2950, 3509, 3978, 3979, 

3981, 4063, 4202, 4397, 4409, 

4440, 4623, 4693, 4917, 5099, 

5122, 5465, 5611, 5969, 6169, 

6275, 6536, 6547, 6800, 6883, 

6919, 7118, 7138, 7280, 7420, 

7429, 7661, 7756, 7827, 7859, 

7962, 7972, 8322, 8341, 8428, 

8452, 8856, 8959, 9019, 9313, 

9458, 9528, 9681, 9814, 9886, 

9930, 9989, 10136, 10188, 

10340, 10664, 10847, 11242, 

11399, 11795, 12175, 12246, 

12287, 12305, 12472, 12521, 

12523, 12624, 13207, 13297, 

13351, 13791, 13870, 14691, 

14708, 14807, 15042, 15336, 

15472, 15585, 15589, 15830, 

15838, 15919, 15974, 16060 

اإلدارة اإللكترونية ــ اإلقتصاد اإللكتروني ــ اإلنترنات ــ الشركات 
 اإلفتراضية ــ إدارة المعرفة ــ الملكية الفكرية ـــ الرقمية 

15470 

تطبيقات ميكروسوفت   -المكاتب  -السكرتاريا  -اإلدارة اإللكترونية  15192 

ة اإللكترونية للمصارفاإلدار  11328 

 13657 اإلدارة البنكية

 10306 ,6699 ,6302 ,5443 ,3638 اإلدارة البيئية

الرقابة-التوجيه -وظيفة التنظيم -اتخاذ القرار -التخطيط -االدارة   4383 

 اإلدارة التربوية
3148, 3319, 3488, 4032, 4688, 

4994, 8712, 10428, 11639, 12365 

 15162 ,5324 اإلدارة التسويقية

 5584 اإلدارة التطبيقية 

 اإلدارة التعليمية
2536, 3157, 3382, 4202, 4553, 

8029, 8247, 8427, 12365 

 3005 اإلدارة التعليمية ــ اإلتصال ـــ القيادة التربوية ــ الحوافز 

 11532 اإلدارة التفاوضية 

 13904 ,10136 اإلدارة التقليدية

 15753 اإلدارة التمكينية



 2816 اإلدارة التنافسية

 11381 ,4055 اإلدارة التنفيذية

 5739 اإلدارة التنموية

 12079 ,8455 ,4344 ,4034 اإلدارة الجامعية

 11083 ,7452 اإلدارة الجزائرية 

 6320 اإلدارة الجهوية

 11523 اإلدارة الحديتة 

 اإلدارة الحديثة 

3483, 3499, 3668, 3845, 4038, 

4271, 4471, 4535, 4686, 4861, 

5100, 7175, 8133, 8269, 8559, 

8570, 8769, 10257, 10958, 

14290, 14295, 14431 

تحديات  -قائد التغيير  -استراتجية االدارة -االدارة الحديثة 
ادارة الذات-المعلومات   

9385 

 11958 ,5177 ,4455 اإلدارة الحكومية

اإلدارة ـــالخدمة اإلجتماعية ـــ مدارس اإلدارة ـــ وظائف اإلدارة 
 ــــ التدريب اإلداري ــــ األخصائي اإلجتماعي

12675 

 10956 اإلدارة الدقيقة 

 اإلدارة الدولية 
2798, 3261, 3487, 5349, 8267, 

8323, 8641, 10441, 11890, 

12789, 15973 

 11530 ,9196 ,4690 اإلدارة الذاتية 

 3717 اإلدارة الذكية 

 4828 اإلدارة الرقمية 

 12592 اإلدارة الرياضية 

 9652 ,4617 ,3846 اإلدارة السياحية 

 5170 ,3846 اإلدارة السياحية الحديثة 

 8306 ,7116 ,3102 اإلدارة الصحية 

 اإلدارة الصناعية 
3475, 8496, 8529, 8530, 9565, 

12800 

اإلدارة العلمية ــ التكنولوجيات الجديدة ــ إدارة اإلدارة الصناعية ــ 
 اإلنتاج التخطيط الصناعي

14292 

 7613 ,4074 اإلدارة الضريبية 

 3485 اإلدارة العالمية 

 3485 اإلدارة العالمية للمنظمات 

 اإلدارة العامة 

15, 915, 2643, 2751, 2983, 3193, 

3380, 3405, 3498, 3500, 3509, 

3552, 3576, 3578, 3689, 3699, 

3702, 3990, 4001, 4047, 4231, 

4362, 4418, 4455, 4623, 4626, 

4752, 5042, 5094, 5096, 5100, 

5116, 5118, 5122, 5167, 5177, 

5258, 5259, 5302, 5316, 5373, 

5374, 5375, 5381, 5408, 5409, 



5475, 5733, 5754, 5886, 5896, 

5920, 6546, 6597, 7452, 7685, 

7971, 8057, 8073, 8148, 8362, 

8427, 8994, 9030, 9095, 9180, 

9181, 9239, 9242, 9298, 9377, 

9732, 9862, 10098, 10479, 

10701, 10897, 10958, 10959, 

10966, 11025, 11331, 11364, 

11392, 11472, 11488, 11496, 

11725, 11773, 11858, 11859, 

11884, 12200, 12251, 12312, 

12339, 12542, 12611, 12885, 

13107, 13188, 13254, 14189, 

14638, 14659, 14892, 15549, 

15590, 15983, 15989, 16122 

 11854 اإلدارة العامة ـــ البيئة اإلدارية ـــ العمليات اإلدارية

 5265 اإلدارة العامة ــ اإلصالح اإلداري ــ التنظيم اإلداري ـــ التخطيط

حسابات  -اإلثبات المحاسبى  -األعمال والخدمات  -إلدارة العامة ا
 السيولة 

8145 

القرارات  -التنظيم اإلداري  -التخطيط اإلداري  -اإلدارة العامة 
الرقابة اإلدارية  -اإلتصاالت اإلدارية  -اإلدارية   

12316 

الدولة -المنظمات العامة  -التخطيط اإلستراتيجي  -اإلدارة العامة   2970 

  -إدارة األفراد  -البيروقراطية  -التنظيم اإلداري  -اإلدارة العامة 

 العالقات العامة
8578 

 12311 اإلدارة العامة ـــ التنظيم اإلداري ـــ العملية اإلدارية 

اإلدارة العامة ـــ الجهاز اإلداري ــــ اإلصالح اإلداري ـــ  
 التخطيط اإلستراتيجي

2851 

البروقراطية  -الدولة  -اإلدارة العامة  البيئة   -البيئة السياسية  -
 -الرقابة  -التخطيط  -التنظيم  -البيئة اإلجتماعية  -اإلقتصادية 

اإلدارة المحلية  -المشروعات   

11500 

اإلدارة العامة ـــ العملية اإلدارية ــــ الوظيفة اإلدارية ـــــ  
 اإلصالح اإلداري 

5264 

الوطن العربي  -الغصالح اإلداري  -اإلدارة العامة   4291 

اإلدارة المكتبية -العملية اإلدارية  -الفكر اإلداري  -اإلدارة العامة   15528 

 8446 اإلدارة العامة ــ الفكر الحديث ـــ الهياكل التنطمية 

اإلدارة العامة ــــ المدارس اإلدارية ـــ التخطيط ــــ التنظيم ــــ  
لدولة ــــــ الدول العربيةا  

6596 

التنظيم  -التخطيط  -المؤسسة  -المرافق العامة  -اإلدارة العامة 
اإلتصال اإلداري  -اإلداري   

8354 

 -األنظمة السياسية  -األنظمة اإلدارية -المقارنة  -اإلدارة العامة 

 اليروقراطية 
15773 

الخصخصة الخدمة المدنيةاإلدارة العامة ـــ الهيكل السياسي ــــ   15533 

- االدارة المدرسية-القيادة التربوية-االدارة التربوية-االدارة العامة 

لتخطيطا - 
3756 

1980-1971 -المؤتمرات -التنمية اإلدارية -اإلدارة العامة  5479 



اإلدارة العامة ـــالحكم واإلدارة ـــ السياسة واإلسالم ــــ العملية  
 اإلدارية 

13255 

الالمركزية -البيروقراطية -السلطة -اإلدارة العامة  9407 

العملية االدارية-االدارة العامة  - 9081 

اإلدارة العامة، المدخل،المسؤولية اإلدارية،إتخاذ  
 القرارات،التدريب،الرقابة 

12085 

 12162 اإلدارة العامة؛أصول 

التنظيم -التخطيط-مصطلحات -االعمال الدولية-االدارة العامة  13694 

االدارة المحلية-التخطيط و التنظيم -االدارة العامة - 15213 

 15 اإلدارة العربية

اإلدارة العربية ـــ اإلفاق المستقبلية ــــ التمادج ــــ الخبرات  
 المكتبية 

5463 

 11858 اإلدارة العسكرية

 15786 ,14190 ,8507 ,3498 ,2664 اإلدارة العلمية

 4208 اإلدارة العلمية الحديثة 

 اإلدارة العليا
3172, 4245, 7816, 8329, 10457, 

15976 

 12207 ,11610 ,11409 ,8118 اإلدارة العمومية

 8738 اإلدارة العمومية الجزائرية

 9369 اإلدارة العيا

 8576 ,8097 ,4874 اإلدارة الفعالة 

 10354 ,8332 ,7830 ,4351 اإلدارة الفندقية 

 7976 اإلدارة القانونية

 12108 االدارة القيادية 

 3705 اإلدارة الكالسيكية

 12283 اإلدارة اللوجستية 

 3588 االدارة المالية 

 اإلدارة المالية 

2612, 2762, 3045, 3066, 3246, 

3261, 3294, 3344, 3486, 3595, 

3597, 3601, 3615, 3617, 3619, 

3645, 3690, 3797, 3816, 3844, 

3947, 3983, 4167, 4174, 4200, 

4217, 4221, 4247, 4389, 4590, 

4591, 4611, 4612, 4805, 4857, 

4858, 5161, 5173, 5333, 5571, 

5655, 5656, 5720, 5754, 5932, 

5933, 6368, 6546, 6698, 7110, 

7175, 7410, 7809, 7826, 7967, 

7968, 8202, 8435, 8439, 8466, 

8640, 8688, 8893, 8899, 8913, 

8928, 8930, 8932, 8934, 9021, 

9023, 9270, 9932, 10061, 10185, 

10354, 10369, 10543, 11410, 

11510, 11588, 11590, 11596, 

11706, 11736, 11741, 11996, 



12425, 12426, 12791, 13026, 

13066, 13274, 13275, 13648, 

13663, 13737, 13843, 14376, 

14453, 14454, 14626, 14873, 

14892, 14893, 14931, 15310, 

15493, 15642, 15728, 15741, 

15914, 16029 

 11582 اإلدارة المالية ــ المدبر المالي ــ تنمية المهارات 

 10543 اإلدارة المالية اإلسالمية

 16117 اإلدارة المالية الدولية 

 8407 اإلدارة المالية العامة

 14025 االدارة المالية دورهافي المؤسسة االقتصادية

 7310 االدارة المالية و دورها في البنوك التجارية

 13749 االدارة الماليةو مكانتها في تسيير المؤسسة

 16112 ,5450 ,3837 اإلدارة المتكاملة

مفهوم الدولة -االمير عبد القادر-المجتمع الجزائري-االدارة   13457 

 اإلدارة المحلية 

2519, 3076, 3705, 4231, 4766, 

5094, 5097, 5258, 5259, 5375, 

5432, 5442, 6915, 10160, 11496, 

13632, 14382, 15549, 16075 

اإلدارة المحلية ـــ البيروقراطية ــــ التحلف اإلداري ــــ المقتعة ــــ 
 الرقابة اإلدارية 

12007 

يم المركزي ـــ اال مركزية األ قليمية ـــ  اإلدارة المحلية ـــ التنظ
 الرقابة اإلدارية 

10967 

الدائرة -البلدية   -الوالية  -اإلدارة المحلية   8572 

 8780 اإلدارة المحلية الجزائرية 

الوطن العربي-اإلدارة المحلية  - 5481 

 اإلدارة المدرسية 
2536, 2744, 3031, 3681, 3688, 

4437, 4690, 5376, 8575, 9183, 

10410, 12286 

 16075 ,6304 اإلدارة المركزية

 11418 االدارة المصرفية 

 11706 ,10620 اإلدارة المصرفية 

 5373 اإلدارة المعاصر 

 8456 االدارة المعاصرة

 اإلدارة المعاصرة
2682, 3498, 4041, 4106, 4164, 

5099, 5291, 7971, 8100, 9377, 

13137, 13648, 14050 

 5404 اإلدارة المعلوماتية

 2674 اإلدارة المفتوحة

 4129 اإلدارة المكتبية 

 15989 ,12899 ,12084 اإلدارة الناجحة 

 4581 اإلدارة النظيفة

 8328 اإلدارة الوسطى 



 4439 اإلدارة باإللتزام

 5193 اإلدارة باالهداف

 9732 ,7806 ,4433 اإلدارة باألهداف

بالتجوالاإلدارة   3649 

 5876 اإلدارة بالتمكين 

 5876 اإلدارة بالثقة

 4626 ,2665 اإلدارة بالحوافز 

 7869 اإلدارة في المستشفيات 

 7828 اإلدارة لغير اإلداريين

 7863 اإلدارة و المستقبل 

 14293 اإلدارة واأليزو

 11995 اإلدارة والتأمين

 4687 اإلدارة والتسويق 

والتنظيماإلدارة   2801, 3668 

الرقابة -التنظيم  -اإلدارة، مباديء   4334 

الرقابة -صنع القرارات  -اإلدارة، مباديء   10867 

قضايا أخالقية  -قضايا إجتماعية  -اإلدارة، نظرية   9920 

 9103 ,8228 ,2854 اإلدارةاإلستراتيجية 

التقدم -المجتمع-االدارة  8429 

ادارة االعمال -الهيكل التنظيمي -وظائف المدير-االدارة  8665 

 11563 األدب التفاعلي 

 3670 االدب النظري

 11458 ,7775 ,6948 اإلدخار

الدول النامية -اإلدخار  9960 

 7698 اإلدخار المحلي 

 15671 ,11617 ,3721 اإلدخار واإلستثمار 

 15918 اإلدخار والتمويل

اإلستثمار اإلدخارو   13907 

 6341 اإلدراك

 9993 اإلدراك اإلجتماعي

 14282 اإلدراك القيادي 

 3904 اإلدرة المالية 

 3904 اإلدرة المالية المتقدمة

 9446 اإلدماج التوظيفي 

 11867 األدوات التسويقية 

 5939 األدوات التقنية 

 15188 األدوات الحديثة

 15526 ,10586 ,8185 ,8152 ,3372 األدوات المالية

 5432 األدوار الحكومية

 13738 ,11258 ,4320 ,3600 األرباح 

الفقه اإلسالمي -استحقاق  -األرباح   9101 



 7424 األرباح المحاسبية 

 6168 ,4943 ,4807 األرباح والخسائر 

 9558 اإلرتباط 

 12826 األردن 

 13660 ,12826 ,3623 ,2713 اإلرشاد السياحي 

 13571 األرشيف اإللكتروني 

 11645 األرشيف الرقمي

 11926 األرصدة

 8464 األرض الزراعية 

 13234 ,10544 ,10102 ,6936 ,2760 األرقام القياسية

األرقام القياسية _ األنواع _ التغيرات اإلتجاهية _ االرتباط _  
 المراقبة _ جودة االنتاج

3417 

 4972 اإلرهاب اإلقتصادي

 13669 ,5050 اإلرهاب اإللكتروني 

 13671 ,5007 اإلرهاب الدولي 

 15702 اإلرهاب الصهيو

غسل االموال على المستوى االقليمي -اإلرهاب  9176 

 9371 اإلزدهار اإلداري 

 7127 االزدواج الضريبي

 14332 اإلزدواج الضريبي

مقارنة  -اإلقتصاد اإلسالمي  -اإلزدواج الضريبي   - 12063 

 10743 اإلزدواجية اللغوية 

 7295 االزمات 

 15436 ,13134 ,10077 ,9673 ,7211 األزمات 

األزمات ــ إدارة ــ األسس النظرية ـــ التعامل مع األزمات ـــ  
 فريق المهام األزموية ـــ مجتمع األزمة

3654 

 9638 ,4428 األزمات اإلدارية

 13441 االزمات االقتصادية

 األزمات اإلقتصادية

2769, 3492, 3501, 3646, 4146, 

4950, 5131, 6934, 7392, 9234, 

9859, 11753, 11845, 13714, 

13760, 13772, 14481 

األزمات الهيكلية -الرأسمالي  -األزمات اإلقتصادية   6362 

 12822 األزمات التنظيمية 

 األزمات الدولية
3769, 5325, 9839, 14907, 15043, 

15912 

 10404 األزمات الرأسمالية

 10404 ,10273 ,4428 األزمات الراهنة

 5678 األزمات السياحية

 15555 ,12179 ,7010 ,2589 األزمات العالمية

 15930 ,15791 ,12875 ,9070 ,6534 االزمات المالية



 األزمات المالية

2693, 2787, 2939, 3024, 4669, 

4750, 4950, 5795, 6727, 7965, 

8982, 9536, 10475, 10881, 

11771, 12585, 12588, 12976, 

13456, 14195, 14389, 14470, 

14569, 14956, 14974, 15047 

 13925 ,13075 ,11675 ,2769 األزمات المالية العالمية

 15258 االزمات المالية و التكتالت االقتصادية 

 6937 األزمات المصرفية

والكوارث األزمات   6676, 10140, 15215 

 5314 األزمان البيعية ــ األزمات التسويقية ــ إدارة 

 12652 ,3744 األزمة

 11210 األزمة األخيرة 

 15002 ,14615 االزمة االقتصادية 

 األزمة اإلقتصادية 
3883, 5875, 7938, 8027, 10083, 

11540, 11770, 13611, 15493, 

15912, 15922 

المنافسة-اإلحتكار-اإلصالح اإلقتصادي-االزمة اإلقتصادية  6299 

 13235 األزمة البترولية

 15834 االزمة العالمية

 األزمة العالمية
3155, 5471, 5519, 5711, 8596, 

10121, 11704, 12832, 14469, 

14481 

 5300 األزمة الغذائية العالمية 

 10732 األزمة الليبية

المالية االزمة   
6186, 6356, 6585, 7491, 9618, 

11205, 14830 

 األزمة المالية 
2521, 3126, 4644, 6605, 8226, 

9819, 11870, 12832, 14274, 

15443 

 األزمة المالية 

2641, 2738, 4027, 4119, 5214, 

5519, 5601, 5630, 8027, 9270, 

9742, 10310, 11246, 11556, 

11673, 12179, 12437, 12566, 

13668, 13702, 14314, 14753, 

15445, 15446, 15922, 15938, 

16126 

 13075 األزمة المالية األمريكية

 األزمة المالية العالمية 

2897, 4373, 5119, 5214, 5244, 

6920, 7097, 8331, 8705, 10099, 

10404, 10587, 11077, 11408, 

11750, 12437, 12839, 13431, 

13844, 14311, 14513, 15198, 

15954, 16126 

 9058 االزمة المالية العالمية في االقتصاد العالمي 



 7066 األزمة المالية و اثارها اإلقتصادية

 7969 األزمة النووية

 2586 األزمة اليوغسالفية 

 10442 األساتذة الجامعيين

 4686 األساس التشريعي 

 8568 ,4151 ,3111 األساليب اإلحصائية 

االنحدار البسيط -التطبيق -النظرية-االساليب االحصائية   12012 

 8439 األساليب اإلدارية

 11369 األساليب اإلسالمية

 13601 ,9339 ,7822 األساليب الحديثة

 16040 األساليب الرياضية

 5188 ,4804 األساليب العلمية

 12489 ,10355 ,5887 االساليب الكمية 

الكمية األساليب   

3162, 4099, 4100, 5401, 5528, 

6340, 7076, 7283, 7288, 10138, 

11132, 11377, 12107, 14151, 

14809, 15471, 15476, 15486 

 15471 األساليب النوعية

 7744 ,6389 األستاذ الجامعي

 13008 اإلستبداد و المجتمع 

 االستثمار 

4920, 6051, 6138, 6250, 6492, 

6575, 7469, 7578, 7624, 7652, 

7732, 8488, 8718, 9556, 9812, 

10807, 10814, 12233, 12412, 

13732, 14071, 14673 

 اإلستثمار 

2690, 2837, 2958, 3039, 3336, 

3435, 3597, 3802, 3820, 4233, 

4912, 4922, 4975, 5019, 5111, 

5181, 5182, 5518, 5567, 5756, 

5965, 5989, 6003, 6044, 6130, 

6152, 6383, 6403, 6543, 6560, 

6702, 6961, 7022, 7216, 7308, 

7311, 7314, 7389, 7474, 7730, 

7759, 7901, 8070, 8356, 8459, 

9138, 9393, 9529, 9697, 9739, 

9773, 9819, 9974, 10088, 10154, 

10246, 10310, 10320, 10381, 

10433, 10617, 10693, 10806, 

10858, 10901, 10937, 10964, 

11138, 11213, 11244, 11434, 

11515, 11736, 11815, 11864, 

12393, 12432, 12463, 12536, 

12585, 12687, 12856, 12880, 

12923, 13086, 13279, 13333, 

13380, 13381, 13524, 13547, 

13979, 14072, 14126, 14311, 



14409, 14499, 14564, 14573, 

14585, 14833, 14893, 15055, 

15326, 15625, 15676, 15719, 

15728, 15756, 15770 

 اإلستثمار 
3083, 4254, 5824, 8053, 9087, 

12370, 14002, 14659, 15564, 

15729, 16094 

اإلستثمار ــ األسهم ــ السندات ــ األوراق المالية ــ التحليل الفني ـــ 
عقود المستقبلية ــ األنترنت حقوق اإلختيار ــ عقود المبادلة ــ   

3592 

اإلستثمار ــــ األسواق المالية ـــ المضاربة ــ المغامرة ــ األسهم 
 وسندات ــ المشتفات ــ حقوق التصرف 

14943 

اإلستثمار ــ األوراق المالية ــ تحليل السندات ــ نمودج التسعير ــــ 
 حقوق اإل ختيار ــ عقود المبادلة 

3591 

ــ األوراق المالية ــاألسهم ـــ السندات ــ مؤشرات   اإلستثمار
 السوق ــ التحليل الفني ــ نظرية المخططة ــ عقود الخيارات

15736 

اإلستثمار ــ التحيازات المالية ــ مفاهيم أساسية ــــ أدوات هندسية  
 مالية ـــ أليات تداول ــ نمادج تسعير ــ إستراتيجيات 

12101 

ظم اإل لكترونية ـــ اإلقتصاد الرقمي ــ البنوك اإل اإلستثمار ــ الن
 لكترونية ــ البورصات اإل لكترونية

5594 

اإلستثمار ــ تقييم األسهم ــ تقييم السندات ــ األوراق المالية ــ  
 التحليل الفني ـــ نمودج التسعير

3903 

لتحليل المالي  اإلستثمار ــ مبادئ ــ أساسيات ــااألوراق المالية ــ ا  
 ـــ التحليل التقني ــ حقوق اإلختيار ــ اإلنترنت 

3585 

اإلستثمار ــــ مخاطر ــ البرصة ـــ األوراق المالية ــ أنواع األسهم 
 ــ صناديق

12650 

مصر  -الخيارات  -اإلستثمار : سندات   8916 

 15406 االستثمار ،االصول ، الدخل، االوراق المالية، الثروة 

ثمار االجنبي االست  
2527, 6144, 8201, 8666, 13462, 

13773, 14718, 15592 

 االستثمار األجنبي 
9680, 10181, 10480, 10798, 

16176 

 11462 ,5741 ,3683 اإلستثمار االجنبي 

 اإلستثمار األجنبي 

2520, 2985, 3019, 3191, 3345, 

3398, 3508, 4233, 4612, 4906, 

5466, 5697, 5795, 5904, 6055, 

6263, 6419, 6468, 6473, 6549, 

6611, 6720, 6725, 6977, 6983, 

7142, 7168, 7427, 7555, 7927, 

7928, 7938, 8033, 8812, 8998, 

9054, 9268, 9607, 9626, 9864, 

9866, 10107, 10225, 10267, 

10307, 10368, 10674, 10708, 

10951, 10975, 11192, 11197, 

11517, 11592, 12240, 12267, 

12350, 12375, 12389, 12584, 

12948, 12964, 13093, 13179, 



13380, 13382, 13617, 13688, 

13805, 14245, 14257, 14278, 

14359, 14416, 14534, 14714, 

15000, 15038, 15207, 15339, 

15353, 15415, 15451, 15491, 

15570, 15804, 15864, 15997 

بي ــ التجربة التركية ــ التجربة الكورية ــ التجربة اإلستثمار األجن
 المصرية 

14365 

اإلقتصاد اإلسالمي  -الدول اإلسالمية  -اإلستثمار األجنبي   12044 

الضمانات   -معوقات اإلستثمار األجنبي   -اإلستثمار األجنبي 
الضمانات اإلتفاقية لإلستثمار   -التشريعية لإلستثمار األجنبي  

ضمانات القضائية لإلستثمار األجنبي ال -األجنبي  

3982 

 اإلستثمار األجنبي المباشر 
3341, 4706, 8888, 9069, 10555, 

13036, 15154, 15322 

االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر و ضرورة تطبيق المعايير 
 الدولية لتشجيعه

15005 

االقتصادي في  االستثمار االجنبي المباشر و أثره على النمو 
 الجزائر 

11475 

 10476 اإلستثمار األجنبي في الجزائر

 14839 االستثمار االجنبي في الدول النامية

 12549 اإلستثمار األخضر 

 اإلستثمار اإلستراتيجي 
2935, 4590, 6247, 8818, 8925, 

10267, 13382, 15670 

 12831 ,6069 ,3413 اإلستثمار اإلسالمي 

األوراق المالية -اإلستثمار   3605, 12102 

 10628 اإلستثمار البشري 

 13925 اإلستثمار التمويلي 

 12661 اإلستثمار الجماعي لإلموال

 13732 االستثمار الحقيقي

 14573 اإلستثمار الحكومي 

 3844 اإلستثمار الخارجي

 11022 ,8557 اإلستثمار الخاص

 2822 االستثمار الدولي

 اإلستثمار الدولي
2812, 2820, 4759, 5062, 11952, 

12181, 14311, 15161 

التنسيق الضريبي -اإلستثمار الدولي  5587 

 8935 ,3565 ,3294 اإلستثمار الرأسمالي

 9062 االستثمار السياحي 

 11937 ,6548 ,4580 اإلستثمار السياحي 

 10367 ,4531 اإلستثمار الصناعي

 5080 ,4880 ,3155 اإلستثمار العقاري 

 11564 اإلستثمار العمومي 

اإلستثمار المالي -اإلستثمار العيني  4229 



 10554 ,9078 ,4610 االستثمار المالي 

 اإلستثمار المالي 

2517, 2669, 2671, 3085, 3248, 

3515, 3613, 3614, 3776, 3802, 

3836, 4485, 4640, 4666, 4912, 

4948, 5184, 5388, 6225, 6938, 

7094, 8701, 9077, 10538, 10703, 

10707, 10951, 11398, 11698, 

11794, 11952, 12338, 12518, 

12588, 12860, 12884, 13901, 

14396, 14755, 15310, 15520, 

16109, 16137 

االستثمار المالي ــ االسواق المالية ــ بورصة االوراق المالية ــ  
لماليةمحفظة االوراق ا  

3295 

األوراق المالية -اإلستثمار المالي   3821 

 15997 ,9626 اإلستثمار المباشر

 12267 االستثمار المحلي 

 15888 ,9935 اإلستثمار المحلي 

االستثمار المشترك _ القواعد المشتركة التي تطبق على تنظيمات  
االستثمار _ شركات االستثمار _ مراقبو الحسابات _ إدارة 
 صناديق االستثمار 

11934 

 12887 االستثمار المصرفي

 5369 ,3456 اإلستثمار المصرفي

 3140 اإلستثمار بالبورصة

االستثمار في االوراق المالية ــ األسهم ــ السندات ــ صناديق 
 االستثمار ــ سوق رأس المال

8910 

المالية _  االستثمار في األوراق المالية _ تقدير قيمة الوراق 
 التحليل الساسي _ التحليل الفني 

8682 

 6291 االستثمار في البورصات 

 11972 االستثمار في البورصة

 6571 اإلستثمار في الجزائر

 3683 اإلستثمار في الشركات 

 8702 اإلستثمار في المصارف

 4849 اإلستثمار في المعلومات 

الضرائب عليهااالستثمار في المؤسسات القتصادية و أثر   7460 

 9966 اإلستثمار في الوطن العربي

نظرية االربتراج  --تخطيط الربحية- قرارات االستثمار-االستثمار  
ملكية -االوراق المالية-  

3819 

 15048 االستثمار و التحفيزات الجبائية 

 4035 االستثمار و تبييض االموال

عائد ومخاطر األوراق االستثمار وأسواق األوراق المالية _ قياس 
المالية _ المستحدثات في نظرية االستثمار وكفاءة أسواق رأس 
 المال _ تحليل وتقويم األسهم 

8904 

 12337 اإلستثمار والتمويل 



اإلستثمار_األوراق المالية_ كفاءة السوق_تحليل السندات_عقود 
 اإلختيار 

3584 

 9319 ,7321 االستثمارات 

 اإلستثمارات 
3056, 3329, 3454, 3784, 4355, 

5859, 6457, 6868, 11860, 11951, 

12309, 13365, 13816 

المشتقات   -األسهم و السندات   -األسواق المالية  -اإلستثمارات  
 المالية 

14924 

 15899 االستثمارات االجنبية

 اإلستثمارات األجنبية
2814, 2824, 2871, 2872, 5683, 

14261, 14262 

سياسات  -اإلستثمارات األجنبية   2869 

الخدمات   -البيانات المحاسبية  -مصر  -اإلستثمارات األجنبية 
األوراق المالية  -المالية   

14386 

االوراق -حساب العائد-البيئة المصرية-االستثمارات االجنبية 
حوكمة الشركات-التوريق-المالية  

4171 

تداعيات الزمات الماليةاالستثمارات االجنبية في   6071 

 14248 االستثمارات االجنبية و تأثيرها على االقتصاد الوطني

 14457 اإلستثمارات اإلسالمية 

 5531 اإلستثمارات التنموية

 11815 اإلستثمارات الدولية

 8896 االستثمارات الراسمالية

 9249 ,9248 اإلستثمارات العامة 

 14002 ,6247 ,4031 ,3101 اإلستثمارات العربية

 15730 االستثمارات المالية 

 اإلستثمارات المالية 
3088, 3288, 3561, 3868, 7916, 

10694 

إدارة و تنظيم -اإلستثمارات المالية   11150 

وثائق اإلستثمار -سندات -أسهم-اإلستثمارات المالية  8911 

اإلستثمار -وثائق -سندات -أسهم-الماليةاإلستثمارات   2918 

 8213 اإلستثمارات في الجزائر

 9443 اإلستثمارات، األصول 

تحليل و تقييم -األوراق المالي  -اإلستثمارات، تقييم   3541 

 10615 اإلستثماراإلسالمي 

الخيارات-السندات-االسهم-الفرديةاالوراق -االستثمار   8900 

السندات-االسهم-الكفاءة -االوراق المالية-االستثمار  - 8898 

 5193 اإلستثمارالمالي 

 14583 اإلستثمارالمحلي 

 11327 ,3662 اإلستخبارات التسويقية 

 8779 اإلستخدامات الداللية

 7529 االستدامة المالية 

 15246 ,6998 اإلستدامة المالية 



 8502 ,5156 اإلستدالل اإلحصائي

تحليل  -اإلرتباط  -توزيعات المعاينة  -اإلستدالل اإلحصائي 
تحليل السالسل الزمنية -اإلنحدار   

8501 

المتغيرات العشوائية-اإلحتماالت -اإلستدالل اإلحصائي  8567 

 2704 اإلستدالل المنطقي 

 10358 اإلستراتيجيات 

 9229 االستراتيجيات التسويقية

 اإلستراتيجيات التسويقية
2588, 4608, 4642, 4830, 4889, 

6081, 12242, 12374 

 15853 اإلستراتيجيات التمويلية

 5120 اإلستراتيجيات التنظمية

 6954 اإلستراتيجيات الحديثة

 10564 اإلستراتيجيات الذكية

 13049 ,3700 اإلستراتيجيات العامة

 4642 االستراتيجيات المصرفية

 11905 ,8573 ,4235 ,2977 اإلستراتيجية 

 اإلستراتيجية 
4659, 4778, 5726, 7909, 8579, 

9573, 11527, 11599, 12076, 

13251, 14624, 15546 

 8800 ,8237 ,6540 اإلستراتيجية اإلدارية

 3399 اإلستراتيجية األمريكية

 13101 االستراتيجية التسويقية 

 9215 ,7811 ,4905 ,4846 ,3075 اإلستراتيجية التسويقية 

 7026 االستراتيجية التسويقية و البنوك 

 8132 اإلستراتيجية التكنولوجية للمنظمات

 8099 اإلستراتيجية التنافسية 

 15973 اإلستراتيجية الدولية

 9520 ,9519 ,6174 ,4077 اإلستراتيجية العامة 

 15217 اإلستراتيجية القومية

 9009 اإلستراتيجية المالية للمؤسسة

 8646 اإلستراتيجية الوظيفية

 11388 اإلستراتييجات 

 12070 اإلسترتيجية التنافسية

 10486 اإلستزراع السمكي 

 3577 ,3428 اإلستشارات اإلدارية

 12411 اإلستشارة 

 2750 اإلستشارة اإلدارية

 3471 االستشراف االستراتيجي 

 5900 االستعداد

 12060 اإلستعالم اإلئتماني

 6010 اإلستعمار الفرنسي 

 13968 اإلستغالل المالي



 8494 اإلستقرار

 10959 اإلستقرار اإلداري

 اإلستقرار اإلقتصادي

3108, 3724, 5530, 5531, 5562, 

6067, 9201, 10335, 10832, 

11546, 12589, 13301, 14482, 

15211, 15681 

 11268 اإلستقرار األمني 

 15415 ,7056 اإلستقرار السياسي

 15542 ,7336 ,7191 ,6559 اإلستقرار المالي

 15110 اإلستقرار النقدي

 7456 اإلستقرار النقدي في الجزائر 

 7805 اإلستقصاء الفعال

 14848 اإلستقطاب واإلختبار 

اإلدارياإلستقالل   5258 

 8160 اإلستقاللية المحاسبية 

 11818 اإلستالم

 11981 اإلستمارات األجنبية 

 8312 اإلستمرار

 5217 اإلستنتاج اإلحصائي 

 15409 ,14988 ,10850 ,4956 اإلستهالك 

 12049 االستهالك العائلي 

 15157 اإلستهالك العائلي 

 16011 ,13467 اإلستهالك الكلي 

 14721 اإلستهالك الوطني 

االستهالك واالستثمار _ الدخل القومي _ األجور والبطالة _ 
 التضخم _ النقود والبنوك _ التجارة الخارجية 

5737 

 8349 اإلستئجار 

 5600 اإلستئناف اإلداري 

 10557 األسر الجزائرية 

 15699 األسرة الجزائرية 

 9030 األسس اإلدارية

اإلقتصاديةاألسس   8254 

 13600 األسس الدينية

 4308 األسس العامة

 12808 ,2710 األسس العلمية

 5783 األسس العلمية المحاسبية

 15170 األسس الكمية

 5257 األسس المحاسبية

 12575 ,6896 ,3635 األسس النظرية

االسسات اإلدارية ـــ المغرب العربي ــــ التنظيم اإلداري ـــ  
 الوظيفة العمومية ــــ المهنة

15372 

 11858 األسطول البحري



 األسعار
3300, 10102, 11545, 11920, 

13702, 14601 

 11951 األسعار المحاسبية 

 10478 اإلسكور كارد 

 5699 االسالم

 13516 ,13149 ,5290 ,3336 ,2849 اإلسالم

 -الفائدة  -الربا  -التضخم  -النقود  -إصالح اقتصادي  -اإلسالم 

 المصارف اإلسالمية
2921 

 4020 اإلسالم و اإلقتصاد

 13646 األسلوب اإلحصائي

 4667 األسلوب اإلقتصادي

 10903 األسلوب التحليلي

 10997 األسلوب الرياضي

 12363 األسلوب العلمي

 7888 األسلوب القيادي

 األسهم
2765, 3613, 3919, 4700, 8038, 

8161, 11518, 12360 

 6256 األسهم التجارية

 5536 األسهم العينية 

 13901 األسهم المالية

 13675 ,9781 ,6771 ,4591 األسهم والسندات

 األسواق
4335, 5505, 5522, 7096, 7884, 

8260, 11103, 13881, 15739, 

15784 

 2785 ,2652 األسواق اإللكترونية

اإلستثمار  -البنوك -األسواق  8912 

 5888 األسواق التجارية

 2785 األسواق التقليدية

 16158 ,2816 األسواق التنافسية

 13101 األسواق الجديدة

 2644 األسواق الحرة

 12888 األسواق الخارجية 

 11036 األسواق الدول ـــ التجارب الدولية ـــ السياسات التجارية 

 األسواق الدولية 
2650, 2793, 2871, 3666, 6677, 

8261, 8338, 10584, 12281, 

12283, 13049 

 11737 األسواق السياحية

 2989 األسواق الصاعدة 

 األسواق العالمية
3524, 4280, 6254, 8528, 9392, 

10109, 10891 

 9319 ,6119 ,5272 االسواق المالية

 األسواق المالية
912, 2612, 2641, 2766, 2787, 

2835, 3028, 3084, 3089, 3108, 



3300, 3400, 3515, 3613, 3829, 

4016, 4143, 4610, 4657, 4661, 

5331, 5388, 5513, 5871, 6086, 

6206, 6225, 6383, 6384, 6386, 

6727, 6884, 6950, 7010, 7093, 

7112, 7176, 7188, 7402, 7658, 

7900, 7915, 8038, 8112, 8298, 

8834, 8929, 8953, 8998, 9044, 

9198, 9567, 9775, 9781, 9897, 

10093, 10347, 10650, 10707, 

10933, 11102, 11141, 11490, 

11517, 11552, 11604, 11738, 

11748, 11775, 11864, 11946, 

11986, 12038, 12227, 12344, 

12350, 12370, 12687, 12690, 

12737, 12922, 13215, 13316, 

13575, 13583, 13618, 13821, 

13887, 13901, 14814, 14955, 

15250, 15676, 16129, 16169, 

16184 

 -اإلستثمارات المالية  -البورصات  -اإلستثمار   -األسواق المالية 

 اإلقتصاد المالي 
11643 

  -الخيارات  -األسهم  -األوراق المالية  -األسواق المالية 

 البورصات
9063 

المالية ــ المخاطر ــ البورصة العربيةاألسواق المالية ــ األوراق   3729 

 15445 ,15078 ,6045 األسواق المالية العالمية 

 15256 ,12637 األسواق المالية العربية

 10057 االسواق المالية الكفؤة و دورها في تحقيق التنمية االقتصادية

 11103 األسواق المالية والدولية 

النقود -األسواق المالية، نظرية   5558 

 13890 األسواق المالية،دراسة، السوق،أدوات

 2729 األسواق المالية؛التحليل 

- االسهم-اسعار الفائدة-المتعاملون-االستثمار -االسواق المالية

االسواق النقدية-لسنداتا  
9130 

تقييم  - التحليل-التجميع-التدوير - بناء المؤشرات -االسواق المالية
ار صناديق االستثم-االسهم  

8580 

 4336 األسواق المستهدفة

 3126 األسواق المقدسة

 3089 ,2835 األسواق النقدية

 12360 ,9781 األسواق النقدية و المالية

 5132 األسواق واإلنتاج 

 11634 األسواق واألوراق المالية

المضاربة-االوراق المالية-اسواق االصدار-االسواق - 4406 

الزوجيناإلشتراك المالي بين   5192 

 3290 اإلشتراكية 



 3292 اإلشتراكية الدولية والديمقراطية

 8314 اإلشتقاق 

 11924 ,4319 األشخاص

 4760 اإلشراف اإلداري 

 12365 ,8029 ,3688 اإلشراف التربوي

 12769 ,4534 اإلشراف الفعال 

 5211 اإلشعاع 

 13698 األشكال اإلدارية

 6191 األشكال القانونية 

 5838 االشكال الكتابية 

 3527 األشكال الهيكلية

 14430 اإلشكاليات الدولية

 14535 اإلشهار

 11004 اإلصدار القانوني 

 13135 اإلصدار النقدي

 12814 اإلصرار النقدي 

 اإلصالح اإلداري 
2810, 3578, 3712, 4362, 4752, 

5094, 5341, 5409, 5566, 7088, 

7452, 11496, 13188, 15590 

 13303 اإلصالح اإلداري ـــــ اإلدارة العامة ــ األردن 

آسيا-التنمية اإلدارية  -اإلصالح اإلداري   3135 

 5581 اإلصالح اإلستراتيجي 

 اإلصالح اإلقتصادي
2876, 3534, 10310, 15586, 

15942, 16176 

اإلصالح اإلقتصادي ـــ التصحيح الهيكلي ـــ الخوصصة ــ  
 السياسة المالية ــ البلدان العربية

14347 

الموزنة  -سعر الصرف  -الدول العربية  -اإلصالح اإلقتصادي 
 العامة

11841 

اقتصاديات الخصخصة-االصالح االقتصادي  - 4780 

-نمادج-البنك الدولي-صندوق النقد الدولي-االصالح االقتصادي

الجزائر -طور التشغيلت  
6748 

 15038 ,14464 ,6565 اإلصالح الجبائي

 10419 اإلصالح الريفي

 اإلصالح الضريبي
2710, 4074, 5909, 7724, 9226, 

11192, 11193, 13724, 14705, 

15537 

 8462 االصالح الضريبي و دوره في تشجيع االستثمار االجنبي 

 3060 اإلصالح العام

 7622 اإلصالح العمومي 

 12964 ,11673 اإلصالح المصرفي 

 5506 اإلصالح النقدي

 5454 اإلصالح،الخصخصة،تدعيم األسواق،قانون اإلستثمار 



 8844 ,6392 االصالحات االقتصادية

 اإلصالحات اإلقتصادية

6477, 7939, 9157, 9872, 10193, 

11273, 11551, 12466, 12522, 

13840, 14031, 14032, 14033, 

14093, 14902, 14904, 15104 

االصالحات االقتصادية في الجزائر و تطور التشغيل و اشكالية  
 النطالة 

7109 

 13531 االصالحات الجبائية

 14262 اإلصالحات الجبائية

 7018 االصالحات الضريبية

 10187 ,6569 ,2988 اإلصالحات الضريبية

 10182 ,9189 اإلصالحات المالية 

 14783 اإلصالحات المحاسبية

 15120 ,14773 ,10976 اإلصالحات المصرفية 

 15111 اإلصالحات النقدية

 14408 اإلصالحات الهيكلية

 7036 االصول

 10919 ,3329 األصول

 13963 ,13167 ,6975 االصول الثابتة

 15603 ,13731 ,8847 ,2549 األصول الثابتة

 10052 ,5633 ,4984 ,3868 األصول العلمية 

المالية االصول   3850 

 9775 ,9645 ,7000 ,6558 األصول المالية 

 2549 األصول المتداولة 

 5783 األصول المحاسبية

 3973 األصول و األسس العلمية

 15011 اإلضراب العام 

 6502 اإلضطرابات الثورية

 5545 اإلضطرابات النفسية

تحليل القوائم -الميزانية العمومية-الماليةاإلطار المفاهيمي للمحاسبة 
دور المعلومات المحاسبة في تقييم الشركة-المالية  

3779 

اإلطار النظري _ المراجعة الشاملة _ المراجعة الميدانية _ 
 مراجعة القوائم _ التقارير المالية 

10252 

اإلطار النظري لظاهرة االقتصاد الظلى _ االقتصاد الظلي في  
خالل الثمانينات _ أثر االقتصاد الظلي على الموازنة العامة مصر 

 في مصر
5880 

 2583 األطاريح العلمية

أدلة-األطروحات الجامعية  5219 

كيفية التحضير-األطروحة  3733 

 16122 ,12626 اإلعارة

 7190 اإلعانات العمومية

 8106 اإلعتراف والقياس



 9195 ,5563 اإلعتماد األكاديمي 

 5147 ,4358 اإلعتماد المالي

 15893 ,15233 ,14105 ,8035 االعتماد المستندي 

 اإلعتماد المستندي 
6866, 10376, 13081, 14266, 

14600, 14608, 15559, 16083 

 11984 اإلعتمادات المستندية 

 13600 اإلعجاز القراني 

 8309 األعداد الحقيقية

- النهايات و االتصال-المجموعات و الدوال-الحقيقيةاالعداد 

االعداد المركبة-التكامل -لمشتقاتا  
8220 

المعادالت  -التحليل المزجي  -األعداد المركبة  -األعداد الصحيحة 
المتتاليات  -الجبرية   

10594 

 5954 األعداد العقدية

 11984 األعراف الموحدة 

 5079 األعضاء البشرية 

 8051 االعفاء الضريبي و دوره في تشجيع اإلستثمار 

 11128 ,10460 ,9964 ,9715 ,4578 اإلعالم

 6385 اإلعالم اآللي 

 13671 اإلعالم األمني

المفاوضات التجارية الدولية  -اإلعالم التجاري  9015 

 12773 اإلعالم التسويقي

الرأي العام  -اإلتصال -الدعاية -اإلعالم  10301 

 8995 اإلعالم الدولي 

 13006 اإلعالم الديني 

 اإلعالم السياحي 
3846, 5678, 12205, 12321, 

13419, 13674, 15684 

 8995 اإلعالم العربي

 8765 اإلعالم المالي 

 8765 اإلعالم المصرفي 

 11430 اإلعالم المعاصر 

 3081 اإلعالم و التخطيط

 11063 اإلعالم واإلتصال

بحوث جامعية-اإلعالم  15939 

منهجية البحث -اإلعالم  14821 

 9979 ,7177 االعالن 

 اإلعالن 

916, 2804, 2882, 2943, 3377, 

3511, 3765, 3928, 3930, 4101, 

4330, 4340, 4652, 4653, 4820, 

4997, 5135, 6166, 7434, 8410, 

9378, 10400, 11799, 11834, 

13131, 13539, 13869, 14561, 

14980, 15235, 15408, 16081 

 14336 اإلعالن ــ إدارة ــ الميزانية ـــ المزيج التسويقي ــ األنترنات 



بحوث اإلعالن -الترويج  -التسويق  -اإلعالن   4116 

إختيار   -اإلتصال اإللكتروني  -الرسالة اإلعالنية  -اإلعالن 
 الجمهور

13046 

األهمية التاريخية لإلعالن ـــ عوا مل  اإلعالن ــ المستهلك ــ 
 الجودة

9564 

العمالء  -تطوير  -السوق  -ترويج  -اإلعالن   3749 

اإلتصال التسويقي -تنظيم و إدارة  -اإلعالن   2805 

 -المستهلك  -دراسة  -القانون المدني -التدليس -خدع  -اإلعالن 

 حماية
15941 

وكاالت اإلعالن -وسائل اإلعالن  -اإلعالن   5347 

 11030 اإلعالن _ المداخل النظرية _ التخطيط اإلعالني 

 9000 ,8523 ,4816 ,4682 ,3188 اإلعالن اإلداري 

 6223 ,2819 اإلعالن اإللكتروني

 10400 ,4825 ,2734 اإلعالن التجاري 

 5547 اإلعالن التقليدي واإللكتروني

 14863 ,2650 اإلعالن الدولي 

النشاط التسويقي -العالقات العامة -اإلعالن   2806 

 14863 ,13284 ,11683 اإلعالن الفعال 

 7719 اإلعالن واإلتصال 

 2734 اإلعالن وعلم اإلقتصاد 

 8451 اإلعالنات التجارية

اإلنترنات  -تنظيم  -اإلعالنات التجارية   13012 

العالقات  -االعالنتخطيط -وكاالت االعالن-االتصال-االعالن
 -العامة

4209 

االعالن و قضاياه-التلفزيون-الراديو -االعالن  3478 

- التسويق السياحي-لبنان-مصر -موقف االسالم-السياحة-االعالن

سائل االتصالو  
11863 

هندسة -اإلعالن  2819 

 12569 ,1736 األعمال

 8798 ,8362 ,8340 ,5408 األعمال اإلدارية 

اإلستراتيجية األعمال   3045 

 5608 األعمال اإلقتصادية 

 األعمال اإللكترونية 

2949, 4006, 4044, 4045, 4054, 

4392, 4409, 4444, 4568, 4616, 

9603, 11152, 11685, 14781, 

15977, 16132 

مجتمع  -المعرفة  -أعمال  -األعمال اإللكترونية   5573 

التجارة  -االنترنيت- التجزئة االلكترونية-االعمال االلكترونية
تصميم المواقع -االلكترونية  

15966 

 9458 االعمال التجارية 

 األعمال التجارية 
2573, 2576, 3212, 4118, 7713, 

10879, 11721, 13122, 13211, 

13267, 15987, 16116 



 15850 األعمال التسويقية

 األعمال الدولية 

2824, 2827, 2872, 3483, 3484, 

3593, 4612, 4991, 8323, 8483, 

11533, 11589, 11592, 11874, 

13267, 13663, 13700, 14376, 

15252 

 10219 األعمال الصغيرة

 15176 األعمال القانونية

 2962 األعمال اللوجيستيكية 

 10885 األعمال المالية 

 8972 األعمال المحاسبية

 13162 ,9776 ,7873 ,4358 األعمال المصرفية 

 13844 ,5244 ,4373 األعمال المعاصرة

 5698 األعمال المكتبية 

 13572 األعمال الموجهة

 3619 األعمال والمال 

 12716 اإلغراق 

 3398 اإلغراق التجاري 

اإلفتصاد العا لمي ــــ مثلث القيادة ـــ صندوق النقد الدولي ـــ البنك 
ـــدراسة قانونيةالدولي ـــ منظمة التجارة العالمية   

8657 

 12055 االفراد 

 13209 ,9901 ,6437 ,6402 ,2900 اإلفصاح

 11721 ,9935 ,7200 ,4118 اإلفصاح المالي 

 13483 االفصاح المحاسبي

 اإلفصاح المحاسبي

3124, 3354, 3360, 3361, 3372, 

6200, 6286, 6289, 6353, 6401, 

6594, 6731, 7171, 7482, 8167, 

8419, 9567, 9581, 9582, 9617, 

9826, 10530, 11179, 11182, 

11202, 11225, 11907, 12503, 

12722, 12727, 13377, 13684, 

13731, 13778, 14008, 14479, 

14544, 15052, 15490, 15715, 

15750, 15805 

 2857 األفكار اإلبتكارية

 5379 األفكار المشتركة

 14590 -االفالس

 4528 اإلفالس

انتهاء االفالس -اجراءات-اثار-أصول -اإلفالس  - 11421 

 11287 اإلفالس التجاري

التشريعات-الصلح الواقي-االفالس   3104 

 11614 االقتراض

 14306 اإلقتراض الحكومي

 14307 اإلقتراض الدولي 



 11151 اإلقترانات 

 11259 ,7011 ,6653 ,6266 االقتصاد

 اإلقتصاد

918, 1283, 2255, 2585, 3292, 

3398, 3434, 3441, 3446, 3507, 

3632, 3722, 3854, 4010, 4114, 

4482, 5011, 5114, 5204, 5518, 

5700, 5701, 6250, 6352, 6760, 

6829, 7645, 7678, 7687, 8011, 

8017, 8139, 8317, 8348, 8362, 

8393, 8458, 8966, 8975, 8976, 

9085, 9133, 9138, 9191, 9596, 

9696, 9697, 9698, 9754, 10221, 

10783, 10997, 11131, 11323, 

11343, 11357, 11753, 11777, 

11860, 11873, 11980, 12429, 

12591, 13262, 13270, 13289, 

13697, 13875, 13928, 14211, 

14586, 14659, 14746, 14755, 

14757, 14878, 14964, 15062, 

15270, 15305, 15433, 15537, 

15776, 15802 

اإلقتصاد ــ اإلستهالك ــ اإلستثمار ـ الطلب والعرض ــ المشكالت 
 اإلقتصادية ـ النقود ــ البنوك ــ تمارين

15794 

النقود و   -الدخل القومي   -االسعار و االسواق  -االقتصاد 
التجارة  -المصارف   

12302 

ــــالسوق ــ  اإلقتصاد ـــ اإلقتصاد الجزئي ــ الطلب ــ العرض 
 سلوك المستهلك ـــاإلنتاج ـــ التوزيع

11635 

اإلقتصاد ــ اإلقتصاد الجزئي ـــ العرض ــ الطلب ــ السوق ــ  
 سلوك المستهلك ـــ سلوك المؤسسات اإلقتصادية

12555 

اإلقتصاد ــ اإلقتصاد الوحدي ــ الطلب ـ العرض ــ سلوك  
 المستهلك ــالتوزيع ــ تطبيقات 

12989 

التحليل اإلقتصادي  -اإلقتصاد   4072 

اإلقتصاد ـــ التحليل اإلقتصادي ــ السياسة التنموية ــ النمو 
 اإلقتصادي ــ الخصخصة ـــ البلدان النامية 

15813 

دالة اإلنتاج  -الطلب  -المستهلك  -التحليل الوحدي  -اإلقتصاد   2554 

 -الطلب  -العرض  -السوق  -الطرق اإلحصائية  -اإلقتصاد 

 اإلنتاج 
10862 

سلوك المستهلك -التوازن  -العرض  -الطلب  -اإلقتصاد   4226 

اإلقتصاد ــ الطلب ــ العرض ــ السوق ــ الدخل القومي ــ النقود ــ  
 التضخم ــ البطالة ــ ميزان المدفوعات

8582 

 10287 اإلقتصاد ــ المشكالت اإلقتصادية ــ السوق ــ السياسة المالية 

نظرية   -االنظمة االقتصادية   -المشكلة االقتصادي  -االقتصاد 
الدخل القومي -التضخم  -النقود و المصارف  -العض و الطلب   

6335 

أنظمة و نظريات  -اإلقتصاد   8619 

تخطيط و تنظيم -اإلقتصاد   13141 

فكر -التعاون  -التنظيم  -علم  -اإلقتصاد   2637 



اإلجتماع اإلقتصادياإلقتصاد ــ علم   2903 

  -اإلستثمار  -اإلستهالك   -الدخل القومي  -مبادىء  -اإلقتصاد 

التضخم  -البطالة  -اإلدخار   
11718 

التدفق  -مجتمع   -قطاعات  -مفاهيم  -اإلقتصاد   4018 

الكفاية  -مستوى الدخل  -نظريات، اإلقتصاد الكلي  -اإلقتصاد 
اإلتفاق الكلي  -اإلنتاج  -النقود  -اإلستثمار  -الحدية   

16087 

نظريات النظام-سياسة  -نظرية  -اإلقتصاد   14321 

الجزائر  -اإلقتصاد : اإلصالح   13508 

الجزائر  -المؤسسة  -اإلقتصاد : األنظمة   13507 

البنوك -التضخم  -اإلستثمار  -اإلقتصاد : الدخل  - 10468 

الجزائر -الدولي - اإلقتصاد : المؤسسة  13509 

 13830 االقتصاد _ التجارة _ البنوك _ التمويل _ المحاسبة اإلدارية

  -اإلستثمار  -اإلستهالك  -األسعار  -اإلنتاج  -اإلقتصاد ، مباديء 

السياسة النقدية  -الدخل القومي   
8787 

اإلقطاعية -الرأسمالية  -ابن خلدون -اإلقتصاد  14717 

اإلجتماعياإلقتصاد   2956 

 14356 اإلقتصاد اإلجتماعي ــ اإلنتاج ــ السوق

 14564 ,12549 ,12002 اإلقتصاد األخضر 

 اإلقتصاد اإلداري 

3443, 3572, 4386, 4506, 4667, 

4762, 4910, 4943, 5640, 11688, 

11825, 12037, 13659, 14483, 

14515, 16068 

- نظرية االنتاج -نظرية التكاليف- الطلبنظرية -اإلقتصاد االداري

النتاجية و الحوافزا  
2701 

 7921 اإلقتصاد اإلستراتيجي

 15930 ,12066 ,7600 ,6534 ,4180 االقتصاد االسالمي

 14795 االقتصاد اإلسالمي

 اإلقتصاد اإلسالمي

2642, 2770, 2849, 2991, 3108, 

3109, 3394, 3413, 3732, 4019, 

4020, 4163, 4206, 4223, 4267, 

4663, 4673, 4683, 4758, 4761, 

4912, 4913, 5129, 5136, 5202, 

5215, 5290, 5378, 5384, 5388, 

5697, 5751, 5755, 5831, 6605, 

6681, 6760, 7400, 7985, 8070, 

8348, 8394, 8460, 9075, 9076, 

9126, 9133, 9139, 9434, 10083, 

10270, 10541, 10719, 10881, 

11556, 11708, 12274, 12429, 

12463, 12585, 12761, 12802, 

12831, 12851, 12888, 12889, 

13325, 13399, 13751, 13866, 

14470, 14481, 14613, 15445, 

15497, 15525 



 اإلقتصاد اإلسالمي

2988, 3308, 3721, 4161, 4552, 

5201, 6250, 8044, 9279, 9536, 

10434, 10536, 10705, 11141, 

11540, 11901, 12613, 13583, 

14315, 14482, 15932 

 2525 اإلقتصاد اإلسالمي ــ اإلسهالك ــ سلوك المستهلك

اإلقتصاد اإلسالمي ـــ النظام المالي ـــ الضرائب ـــ التنمية 
 اإلقتصادية

5195 

البنك  -النقود العربية  -النظام المالياالسالمي  -االقتصاد االسالمي 
 االسالمي

12361 

شركات اإلستثمار  -اإلقتصاد اإلسالمي   5685 

األمن   -السكان  -التنمية اإلقتصادية  -علم  -اإلقتصاد اإلسالمي 
العولمة  -الغذائي   

2919 

فلسفة -منهج  -علم  -اإلقتصاد اإلسالمي   2914 

اإلنتاج  -اإلقتصاد اإلسالمي  5200 

ة اإلقتصادية و اللخصائص و اإلقتصاد اإلسالمي بين المشكل
-السوق في الكر اإلقتصادي اإلسالمي-المبادئ/الملكية ونظمها

لرباا  

2702 

صيانة   -اإلقتصاد اإلسالمي-صيانة المشاريع -اإلقتصاد اإلسالمي
صيانة مصادر المياه -اإلقتصاد اإلسالمي-الطرق  

4864 

- التجارةتنظيم اإلسالم لعقود -اإلقتصاد اإلسالمي و التجارة

الضوابط -الضوابط المتعلقة بالسلعة--لضوابط المتعلقة بالثمنا
 المتعلقة بالتجارة الخارجية

3421 

 11636 اإلقتصاد اإلسالمي، العمل، سوق العمل

التوزيع-اامشكلة االقتصادية-اإلقتصاد االسالمي - 15777 

إتقان العمل-اإلقتصاد اإلسالمي  4865 

اإلستهالك الفردي -اإلسالمياإلقتصاد   4863 

- األسواق المالية-البنوك اإلسالمية-الربا-النقود-اإلقتصاد اإلسالمي

لتمويل ا  
2920 

 5079 اإلقتصاد األسود

 15081 اإلقتصاد اإلشتراكي

 14940 اإلقتصاد اإلقليمي

 14941 اإلقتصاد اإلقليمي ،التصنيف،التخطيط 

 15472 اإلقتصاد اإللكتروني 

 5861 اإلقتصاد األوروبي

 14201 اإلقتصاد البحري 

 9191 ,6046 اإلقتصاد البنكي

 14310 ,9244 ,8956 ,5902 اإلقتصاد البيئي

 11744 اإلقتصاد التجاري 

 3251 اإلقتصاد التحليلي 

التوزيع  -اإلنتاج -المستهلك -اإلقتصاد التحليلي  2555 

 8442 اإلقتصاد التركي والجزائري 

 9687 اإلقتصاد التطبيقي 



 7285 اإلقتصاد التقليدي 

تحليل  -اإلقتصاد التكنولوجي   14942 

 11749 ,10146 اإلقتصاد الجديد 

 االقتصاد الجزائري 
4903, 6356, 6392, 7319, 13773, 

15102 

 اإلقتصاد الجزائري 

4669, 5822, 5946, 5970, 6055, 

6379, 7041, 7259, 7327, 7342, 

7458, 7580, 7617, 7939, 8021, 

8883, 9022, 9720, 9943, 9957, 

10121, 10348, 11223, 11539, 

12071, 12700, 13043, 13156, 

13210, 13419, 13420, 13688, 

13840, 14903, 14904, 15047, 

15353, 15691, 15913 

 اإلقتصاد الجزئي 

3395, 3440, 4243, 4508, 4667, 

4707, 5001, 5364, 5632, 5635, 

5644, 5752, 6605, 7668, 8436, 

8841, 9016, 9135, 9136, 9703, 

9928, 9958, 10802, 10997, 

11174, 11281, 11469, 11607, 

11883, 12377, 12703, 12779, 

12890, 13153, 13163, 13535, 

15317, 15449 

اإلقتصاد الجزئي ـــ اإلقتصاد الكلي ــ التوازن ـــ اإلقتصاد  
 الرياضي ــ الجبر الخطي ــ التطبيقات اإلقتصادية 

13780 

اإلقتصاد الجزئي ــ السوق ــ اإلنتاج ــ المنافسة ــ السياسة  
 الضريبية ــ التضخم ــ البطالة 

15921 

  -المستهلك  -السوق  -العرض  -الطلب  -االقتصاد الجزئي 

األسعار  -األنتاج   
10357 

توازن  -توازن السوق  -العرض الطلب و  -اإلقتصاد الجزئي 
  -المنافسة  -التكاليف و اإليرادات  -نظرية اإلنتاج   -المستهلك 

 اإلحتكار 
11189 

المشكلة اإلقتصادية -الطلب  -العرض  -اإلقتصاد الجزئي   6328 

التوزيع  -المنافسة  -اإلنتاج   -المستهلك  -اإلقتصاد الجزئي   14115 

  -التحليل اإلقتصادي  -إلقتصادية المشكلة ا -اإلقتصاد الجزئي 

الوحدة  -اإلنتاج   -المستهلك  -السوق التنافسية  -العرض  -الطلب 
التوزيع  -اإلنتاجية   

10496 

 -الطلب  -المستهلك  -المشكلة اإلقتصادية  -اإلقتصاد الجزئي 

التوزيع  -اإلنتاج  -العرض   
4008 

عرض   -طلب السوق -األقتصادية المشكلة  -األقتصاد الجزئي 
 السوق

5248 

اإلنتاج  -األسواق الجزئية  -سلوك المستهلك  -اإلقتصاد الجزئي   8511 

اإلقتصاد الجزئي ــ نظرية الطلب ــ سلوك المستهلك ــ نظرية 
 اإلنتاج ــ اإلحتكار ــ إقتصاد المعلومات ــ إقتصاديات الرفاهية 

14352 



اإلقتصاد  -الريع  -األجور  -التوزيع  -ج اإلقتصاد الجزئي : اإلنتا
التنمية  -الدخل القومي  -النقود  -البنوك  -الكلي : التجارة الدولية 

التخطيط اإلقتصادي -اإلقتصادية   

15659 

  -اإلقتصاد التحليلي الكلي -التكاليف -األسعار -اإلقتصاد الجزئي

التوازن اإلقتصادي  -العالقات الدولية-اإلستثمار -اإلستهالك  
8513 

المستهلك -التكلفة -اإلنتاج -اإلقتصاد الجزئي  2606 

عوامل اإلنتاج  -التكاليف -اإلقتصاد الجزئي  9927 

-سلوك المستهلك-توازن السوق-الطلب العرض-االقتصاد الجزئي 

لتكاليفا  
5245 

اإليرادات  -التكاليف -المرونات -اإلقتصاد الجزئي  11187 

المنافسة -سلوك المستهلك -نظرية الثمن -اإلقتصاد الجزئي  2627 

 5249 اإلقتصاد الجزئي, نظرية

توازن -توازن السوق-العرض والطلب-اإلقتصاد الجزئي
التوزيع -المستهلك  

5247 

التضخم -البطالة  -اإلقتصاد الحديث  2609 

 16136 اإلقتصاد الحر 

-المناطق الحرة-الصادرات السلعية-التصدير-الحراإلقتصاد 

تنمية-المناطق الحرة-قتصاد دوليا  
10096 

 6917 اإلقتصاد الحضري 

 5270 اإلقتصاد الخارجي 

 11678 اإلقتصاد الخفي 

 اإلقتصاد الدولي 

724, 2071, 2697, 2737, 2738, 

3122, 3265, 3296, 3518, 3724, 

3743, 3888, 3991, 4143, 4656, 

4983, 5004, 5425, 5626, 5736, 

5856, 6188, 8293, 8627, 8775, 

8998, 9270, 9502, 9839, 10993, 

11707, 11794, 11865, 12669, 

12696, 13274, 13275, 14437, 

15419, 15817, 16108, 16170 

اإلقتصاد الدولي ـــــ العالقات اإلقتصادية الدولية ـــالصندوق النقد 
التجارة العالمية الدولي ــــ    

12793 

التمويل  -التبادل التجارية  -التجارة الدولية  -اإلقتصاد الدولي 
ميزان المدفوعات -الدولي   

6327 

النمو اإلقتصادي -التجارة الدولية  -اإلقتصاد الدولي   9177 

االقتصاد الدولي _ اإلقتصاد العربي _ المواقع اإلكترونية _ 
واألنترنت _ الساسية النقديةالجمارك   

5577 

االقتصاد الدولي _ التجارة الدولية _ السياسة التجارية _ 
 المنظمات التجارية _ العالقات المالية _ نظام النقد الدولي 

13769 

االقتصاد الدولي _ العالقات االقتصادية الدولية _ التجارةة  
 الخارجية 

8616 

 14457 ,10987 ,9503 ,9497 ,5131 اإلقتصاد الرأسمالي 

 4980 اإلقتصاد الرأسمالي األمريكي 



 اإلقتصاد الرقمي 
3854, 4816, 4828, 5517, 7604, 

8011, 11689, 12549, 13672, 

13680 

 15678 ,13647 ,8827 ,3420 اإلقتصاد الرياضي 

اإلقتصاد الرياضي ــ أدوات التحليل ــ التحليل اإلقتصادي  
المستهلك ــ نظرية المشروع ــ توازن السوق الرياضي ــسلوك   

12550 

اإلقتصاد الرياضي ــ توازن السوق ــ المصفوفات ــ سلوك  
 المستهلك ــ التكاليف

12551 

التحاليل   -حساب النمو  -التفاضل  -اإلقتصاد الرياضي ، مبادىء 
 الديناميكية

11186 

 16177 ,8330 ,3724 اإلقتصاد الريعي

 5648 ,5514 ,4595 ,2928 اإلقتصاد الزراعي 

 13276 اإلقتصاد السكاني

 12482 ,10469 ,5515 اإلقتصاد السياحي 

 اإلقتصاد السياسي 

3293, 4480, 5141, 5271, 5813, 

5875, 6083, 6554, 7988, 8134, 

8622, 9496, 9502, 9503, 9965, 

10458, 10987, 11459, 11772, 

12035, 12379, 12923 

نظرية اإلنتاج  -أصول  -اإلقتصاد السياسي   8624 

اإلقتصاد السياسي ــ التحايل اإلقتصادي ــ الموارد اإلقتصادية ــ  
 المدارس اإلقتصادية ــ التنمية

4542 

اإلقتصاد السياسي ـــ التخلف ـــ التقدم ـــ النظام اإلقتصادي  
 العالمي ــأزمة التنمية ـــ الربيع المركزي

11493 

اإلنحدار -التقدير اإلحصائي  -اإلقتصاد السياسي   11812 

األثمان -العرض  -الطلب  -اإلقتصاد السياسي   8625 

اإلقتصاد السياسي ــ العولمة اإلقتصادية ــ حروب العولمة ــ قمة  
 الجنوب

3392 

  -العرض  -الطلب  -المشكلة اإلقتصادية  -اإلقتصاد السياسي 

 األثمان
8626 

اإلقتصاد السياسي ـــ النظرية اإلقتصاديةــ اإلقتصاد السياسي  
 والرأسماليةـــ اإلقتصاد السياسي واإلشتراكية ــ عملية التخطيط

9495 

عولمة -اليابان  -األقتصاد السياسي   15693 

تنمية -اإلقتصاد السياسي   - 5847 

اإلقتصادية اإلقتصاد السياسي ــ مدارس إقتصادية ــ النظم   14818 

 12797 اإلئتمان - اإلقتصاد السياسي : السوق

المجتمع المدني   _ االقتصاد السياسي _ العولمة _ التجارة _ النقد
 الكوني

15947 

-النقود -التيارات االقتصادية --التجاريون -االقتصاد السياسي 

ظرية السعرن  
6617 

الفكر   -ديةالموارد اإلقتصا -الحاجات -اإلقتصاد السياسي
أزمة التنمية -اإلقتصادي  

3150 

 3204 اإلقتصاد السياسي العربي 



سلوك   -سلوك المستهلك -العمالت الدولية -اإلقتصاد السياسي
التوزيع  -المشروع  

10986 

نظرية التوزيع  -نظرية اإلنتاج -نظرية الثمن -اإلقتصاد السياسي  9501 

 5109 اإلقتصاد الصناعي 

التكامل   -موانع الدخول  -تركز السوق  -الصناعي اإلقتصاد 
صناعة السيارات  -المنشآت الصناعية  -الراسي   

12381 

اإلقتصاد الصناعي ــ رأس المال ــ القوى العاملة ــــ األجور ــاإل  
نتاجية ــ التكاليف الصناعية ـــ التسعير ــالتمويل الصناعي ــ تقييم  
 األداء

5110 

التركة  -الضرائب -اإلقتصاد  7391 

 اإلقتصاد العالمي 

724, 3116, 3126, 4146, 4991, 

5511, 5623, 7441, 8528, 10216, 

10950, 11772, 11821, 12810, 

13380, 13840, 13925, 14031, 

14032, 15353, 16129 

العولمة المالية -اإلقتصاد العالمي  - 4023 

-مزاولة العمل-برامج التقدم-نشاة النزاعات-العالمياالقتصاد 

لتغيرات و الحكومات ا  
5918 

 اإلقتصاد العام 

3082, 3540, 3755, 4153, 4589, 

4703, 5001, 5270, 5332, 5512, 

5514, 5646, 5767, 6067, 7077, 

7392, 7939, 8528, 8534, 8620, 

9139, 9434, 9859, 10458, 11884, 

12035, 12037, 12183, 12320, 

12581, 12628, 12779, 13153, 

13271, 13666, 13767, 13841, 

13845, 13907, 14487, 14904, 

14940, 15678, 15949 

الضرائب -اإليرادات  -المالية العامة  -اإلقتصاد العام   9357 

 -المشروعات العامة  -النفقات العامة  -اإلقتصاد العام، مبادىء 

الرقابة المالية -ة الميزاني -القروض   
9358 

 12584 ,12581 اإلقتصاد العراقي 

 اإلقتصاد العربي

3289, 3894, 4187, 4286, 4561, 

5448, 5469, 5512, 5630, 8330, 

9966, 10050, 11750, 12301, 

14002, 14745 

اإلقتصاد العربي ــ البيئة ـــ لتنمية ـــ األمن البيئ ــ الرضا  
 الوضفي 

14747 

 2700 اإلقتصاد العصبي 

 15065 ,13899 ,9707 اإلقتصاد الغير الرسمي 

 5767 اإلقتصاد الفعال 

 5289 اإلقتصاد الفكري 

 15112 اإلقتصاد القانوني

 12478 ,11684 ,3660 اإلقتصاد القومي



 اإلقتصاد القياسي

2574, 2596, 4489, 4703, 4708, 

9266, 10145, 10463, 10892, 

11212, 11751, 12382, 14412, 

15062 

اإلقتصاد القياسي ــ تعريف ـــ نظرية اإلرتباط ـــ اإلنحدار ــ  
 التباين ـــ تمارين

5104 

العالقات   -اإلقتصاد القياسي ، مباديء التنمية اإلقتصادية 
اإلحصاء -قياس اإلقتصاد  -اإلقتصادية   

13140 

االرتباط  -اختبار الفرضيات-الخطياالنحدار -االقتصاد القياسي 
التعدد الخطي-الداتي - 

6066 

التنبؤ  -اإلقتصاد القياسي  8613 

الفروض التصادفية-النمودج-المتغير العشوائي-االقتصاد القياسي  - 4149 

االنحدار الخطي -االرتباط  -االحصاء  -االقتصاد القياصي  2550 

 اإلقتصاد الكلي 

2631, 2787, 3402, 3459, 3534, 

3558, 3728, 4668, 4992, 5128, 

5250, 5338, 5364, 5413, 5517, 

5635, 5636, 5756, 6605, 6720, 

7193, 7630, 7645, 7917, 7939, 

8602, 9016, 9085, 9137, 9265, 

10146, 10592, 10741, 11458, 

11687, 11999, 12272, 12320, 

12429, 12462, 12591, 13649, 

13659, 13741, 15423, 15571, 

16026 

السياسة النقدية -البطالة  -التضخم  -اإلنتاج  -اإلقتصاد الكلي   4886 

 - البطالة  -الدخل  -المشكلة اإلقتصادية  -اإلنتاج  -اإلقتصاد الكلي 

السياسة النقدية  -البنوك  -النقود  -التضخم   
9083 

لسياسات  اإلقتصاد الكلي ــ الدخل القومي ــ اإلستهالك ــ ا
 اإلقتصادية ــ التضخم ــ البطالة ــ النقود ــ البنوك

12804 

اإلقتصاد الكلي ــ الطلب ــ العرض ــ النقود ــ السياسات 
 اإلقتصادية

9262 

  -اإلستهالك  -الناتج المحلي   -الناتج القومي  -اإلقتصاد الكلي 

اإلقتصادية المشكالت  -الطلب و العرض  -اإلستثمار   -اإلدخار   
3925 

السياسات  -مكونات الطلب الكلي   -الناتج القومي  -االقتصاد الكلي 
النقود و البنوك  -االقتصادية   

15050 

 4694 اإلقتصاد الكلي ــ النظرية الكالسيكيةــ التحليل الكينزي ــ التضخم 

أسواق النقود -الدخل  -نظريات و مسائل  -اإلقتصاد الكلي   9534 

الكلي _ الدخل القومي _ نظرية الدخل واالستخدام _   االقتصاد
 االنتاج _ التضخم والبطالة _ التجارة الخارجية 

5743 

االقتصاد الكلي _ المنهج االقتصادي _ العرض والطلب _  
 البطالة _ النقود _ الضرائب

8239 

اإل  -العالم الثالث-األعمال الصغيرة (مشروعات)  -اإلقتصاد الكلي
الواليات المتحدة -ميقتصاد المنظ  

10213 

األسعار  -النقد -اإلنتاج  -التوازن -اإلقتصاد الكلي  5556 

النقود و  -الدخل القومي -الحسابات القومية -اإلقتصاد الكلي
التنمية اإلقتصادية -البطالة -التضخم -السياسات النقدية -البنوك  

2628 



السياسة  -سياسة الصرف -السياسة النقدية -الدولة -اإلقتصاد الكلي
اإلصالح اإلقتصادي-العجز الموازني -اإلنفاق العام -الضريبية  

13418 

الدخل القومي-البنوك-النقود-االقتصاد الكلي   3258 

 3897 اإلقتصاد الكلي والجزئي

 -التخطيط   -اإلدخار  -اإلستثمار   - الدخل  -اإلقتصاد الكلي، تحليل 

 التخطيط القومي 
3375 

دالة  -دالة اإلستهالك  -دالة اإلنتاج  -اإلقتصاد الكلي، تحليل 
العالقات الدولية  -اإلستثمار    

14858 

  -اإلستثمار  -اإلدخار  -اإلستهالك  -اإلقتصاد الكلي، نظرية 

البطالة  -العرض و الطلب  -التضخم   
16063 

اإلقتصاد القومي-اإلقتصاد الكلي، نظرية  5557 

الطلب -اإلستثمار الكلي-الدخل القومي-ريةاإلقتصاد الكلي،نظ
النمو اإلقتصادي-البطالة-التضخم-الحكومي  

12380 

-التقلبات الدورية-الدخل القومي-التدفق الدائري-االقتصاد الكلي

لبنك المركزيا  
4244 

- اإلستثمار-اإلستهالك و اإلدخار-الدخل القومي-اإلقتصاد الكلي

التجارة -النمو اإلقتصادي-األسعار و التضخم-لبنوك التجاريةا
 الخارجية 

6325 

تحليل -االقتصاد الكلي  3730 

نظرية-اإلقتصاد الكلي  11229 

 2986 اإلقتصاد الليبي 

 اإلقتصاد المالي 

2737, 2829, 2835, 3085, 3742, 

3754, 3797, 3802, 3907, 4027, 

4221, 4227, 5004, 5011, 5012, 

5111, 5632, 5676, 5700, 5747, 

5752, 5882, 8011, 8128, 8435, 

8459, 9135, 9503, 10538, 10931, 

11378, 11746, 11819, 11873, 

11947, 11980, 12334, 12582, 

13248, 13645, 14755, 14946 

اإلقٌتصاد المالي ـــ النفقات العامة ـــ اإليرادات العامة ـــ القروض  
 العامة

10989 

سالمياإلقتصاد اإل -اإلقتصاد المالي  12407 

 8260 اإلقتصاد المثالي 

 15378 ,4715 ,2929 اإلقتصاد المحلي 

 11946 ,9178 ,7539 ,7538 ,3458 اإلقتصاد المصرفي 

 2922 اإلقتصاد المصري 

 اإلقتصاد المعاصر 
2579, 3036, 3263, 5378, 6935, 

10945, 12580, 13143, 13144 

 اإلقتصاد المعرفي 

3538, 3755, 4973, 5413, 5603, 

5700, 5767, 5768, 5777, 7927, 

11689, 11747, 11958, 13591, 

13666, 14480 

مؤشرات -عناصر  -سمات  -اإلقتصاد المعرفي   4232 

 3720 اإلقتصاد المقارن 



 15522 ,14702 اإلقتصاد المنزلي 

 5511 اإلقتصاد الموازي 

 7914 اإلقتصاد النقدى و المصرفى 

النقدي اإلقتصاد   

3458, 7538, 9178, 9179, 9188, 

9190, 9497, 10347, 11461, 

12582, 12583, 13196, 13841, 

13972, 14482 

اإلقتصاد النقدي ــ اإلقتصاد الرأسمالي ـــ النظام النقدي  
 ــالمؤسسات النقدية

9494 

المصارف  -اإلقتصاد النقدي   14857 

البورصة  -السوق النقدي -البنوك -اإلقتصاد النقدي  10234 

 9493 اإلقتصاد النقدي، مبادىء

االسواق  -االقتصاد الدولي-االقتصاد البنكي-االقتصاد النقدي
المالية العامة-المالية  

6456 

 4011 اإلقتصاد الهندسي 

اإلقتصاد الهندسي ــ حسابات التكافؤ ــ تقييم البدائل الهندسية ــ  
النقديةحسابات اإلستهالك ــ التدفقات   

4635 

 اإلقتصاد الوضعى 
2769, 4163, 5384, 5684, 5697, 

5903, 10434 

 15811 ,13373 ,8967 ,6476 ,6213 االقتصاد الوطني

 اإلقتصاد الوطني

2601, 2985, 4725, 4928, 4929, 

5837, 6471, 6541, 6847, 7984, 

8357, 8727, 8999, 9489, 10120, 

10680, 10790, 12227, 13213, 

13240, 13672, 14903, 15065, 

15243, 15759 

 5849 اإلقتصاد الياباني

 14616 اإلقتصاد اليوناني

 5803 اإلقتصاد عبر التاريخ 

 14824 ,14611 ,10687 ,5511 اإلقتصاد غير الرسمي 

في  -في عهد الخلفاء الراشدين-في عهد الرسول(ص) -االقتصاد
ي التاريخ العربي اإلسالميف-عند المقريزي-عهد بقية العصور  

10233 

-النظام الراسمالي االنتاجية-النظام الراسمالي-نظرية-االقتصاد 

لتنمية ا  
11661 

 14338 اإلقتصاد والتنمية

 3281 اإلقتصاد والمجتمع

التجارة  -السياسات المالية  -الدخل القومي  -اإلقتصاد، أسس 
التخطيط -النمو  -التنمية  -الدولية   

2558 

العالم العربي -أوربا  -اإلقتصاد، تطور   12194 

السوق الحرة  -اإلقتصاد، علم   3014 

 6182 اإلقتصاد، مبادىء

  -اإلدخار  -اإلستهالك  -المشكلة اإلقتصادية  -اإلقتصاد، مبادىء 

التضخم  -الدخل   
3862 

 15859 اإلقتصاد، نظريات 



 9688 اإلقتصادات الناشئة 

التحليل االقتصادي -الخدمات الصحية-االقتصاد  2545 

اإلقتصادالكلي ـــ اإلستهالك ــ اإلستثمار ــ الطلب والعرض 
 ـــالسياسة المالية 

3117 

السياسات التنموية على المستوى  -المؤسسات و التنمية -االقتصاد
االمكانيات و التوقعات -على المستوى الدولي-المحلي  

7796 

االقتصادج االسالمي _ المشكلة االقتصادية _ االستثمار _ التنمية  
 البشرية

3192 

  -المشتقة -المصفوفات-المعادالت الخطية-رياضيات-اإلقتصاد

رياضيات  -التجارة -التكامل  
15769 

النظام -النظام الرأس المالي-التشايك اإلقتصادي-نظريات-اإلقتصاد
سلوك -نظرية العرض-نظرية الطلب-المختلطالنظام -اإلشتراكي

التجارة  -البنوك-النقود-الدخل القومي-نظرية اإلنتاج -المستهلك
 الخارجية 

11668 

 5523 اإلقتصاديات الدولية 

 9941 اإلقتصاديات الريعية

 12839 ,6920 اإلقتصاديات العربية

رية اإلقتصاديات العربية ـــالسوق ـــ التنمية ـــاألسمالية ـــ نظ
 التبعية ـــ التكامل اإلقتصادي 

5620 

 2787 اإلقتصاديات المالية

 11945 اإلقتصاديات النامية

 3127 اإلقتصادية

 14000 اإلقتطاع الجبائي 

 7375 اإلقرار المالي 

 8455 األقسام األكاديمية 

 3186 األقسام اإلنتاجية

 3222 االقسام التشخيصية

 6110 اإلقليم

 5133 اإلقليمية الدولية 

 13682 اإلقناع 

 2993 ,2856 اإلكتتاب 

 7954 االكتتاب السندي

 3870 اإلكتشافات البترولية 

 11704 اإلكتفاء الذاتي 

 15640 اآلالت الذكية

- المستهلك -المنتج -تحديد الدخل-الدخل القومي-االالقتصاد الكلي

التضخم -لبطالة ا  
2524 

 13054 ,2923 اإللتزام

 10981 ,8284 اإللتزام اإلداري 

 9337 اإللتزام البيئي

 اإللتزام التنظيمي 
3698, 4348, 4800, 6329, 6507, 

6696, 7380, 8119, 10387, 10839, 

11725, 12468, 12970, 13599 



 7569 اإللتزام الضريبي 

 13950 ,10859 اإللتزام الوظيفي

 2541 اإللتزام والتعاقد

 10212 االلتزامات 

 3056 اإللتزامات 

 10177 اإللتزامات الضريبية

 3831 اإللزام 

 4251 األلفاظ الزراعية 

 4237 اإلمارات العلوية

 14896 األماكن المشتركة 

 5006 األمانة العامة

 4980 اإلمبريالية 

 12827 اإلمتالكات 

 5143 اإلمتياز 

 7692 اإلمتياز التجاري 

 13523 ,12821 اإلمتيازات الجبائية

 15712 ,4062 اإلمداد اإلداري 

 5545 األمراض النفسية

 3631 األمالك العقارية 

 15426 ,14494 ,5007 األمم المتحدة

 14244 ,5560 ,5136 ,4561 ,2746 األمن اإلقتصادي

 3390 االمن اإلقتصادي ــ اإلستثمار ــ التنمية المستقلة 

اإلقتصادي الخليجي األمن   14660 

 8014 األمن البيئي 

 13671 ,4877 األمن السياحي

 12278 ,6610 ,2735 األمن الصناعي 

 15562 األمن الغذائى العربي

 األمن الغذائي

3112, 3116, 4595, 5015, 5168, 

5300, 5621, 5623, 5902, 6322, 

7610, 9942, 10883, 11704, 

12304, 12949, 13783, 14229, 

14449, 14903 

 13541 ,13039 ,10140 األمن القومي

 16112 ,4561 ,4560 األمن المائي

 14921 األمن المعلوماتي 

 7552 االموال

 11924 ,10039 ,5423 ,4319 ,3100 األموال

مكافحتها -جريمة  -التبييض   -األموال   10488 

 11033 األموال الخاصة 

اإلرادات -المخزونات  -اإلستثمارات  -الخاصة األموال   7131 

 5666 األموال الدولية 

 13540 ,11033 األموال العامة



 13128 األموال العمومية 

 2578 األموال؛الشريعة

 اإلنتاج 

2696, 3807, 3847, 3848, 3889, 

4286, 4385, 4546, 4743, 4762, 

5213, 5246, 6935, 8496, 9478, 

9479, 9508, 9575, 9741, 10462, 

10692, 11310, 11416, 11920, 

12123, 12275, 12986, 14623, 

15040, 15438, 15586, 15604 

 3460 االنتاج االنظف 

 14143 اإلنتاج البسيط والمتجدد 

 14626 ,13687 ,11893 اإلنتاج التسويقي 

 اإلنتاج الزراعى
4147, 4262, 5615, 10497, 10498, 

12126, 14143, 16037 

 14145 ,3475 اإلنتاج الصناعي

 14314 ,5329 ,4262 اإلنتاج الصناعي

 7387 اإلنتاج الصيدلي

 4665 اإلنتاج العالمي 

 14410 اإلنتاج الفكري 

 10845 اإلنتاج المحلي 

األسر المنتجة -العمالة النسائية  -اإلنتاج المنزلي ، تسويق   3123 

 8474 اإلنتاج النفطي 

 6455 اإلنتاج في الجزائر

 3807 اإلنتاج واإلستهالك 

 5632 اإلنتاج والتكاليف 

 اإلنتاجية 

918, 2800, 3224, 4082, 4193, 

4403, 4518, 5168, 5851, 5894, 

7472, 7727, 7858, 8793, 8799, 

9368, 9432, 11111, 11357, 

11438, 11905, 13679, 13893 

األنظمة اليابانية ـــ دراسة تحليلية اإلنتاجية ـــ الشركات ـــ   14133 

 11611 ,5030 اإلنتاجية الكلية

 8799 اإلنتاجية اليابانية

معالجة  -الوحدات  -أوامر -اإلنتاجية   3284 

المعالجة المحاسبية-اجراءات التعاقد-االنتاجية - 9569 

 5097 اإلنتخابات البلدية

 14903 اإلنتخابات الرئاسية

 األنترنت 

2536, 3050, 3364, 3519, 3612, 

3708, 4481, 4568, 4623, 5099, 

5306, 6252, 8968, 9921, 10401, 

11152, 11204, 11482, 11834, 

12127, 12132, 12937, 13714, 

14283, 14413, 16134 

 14400 ,12938 ,2651 االنترنيت 



 13917 ,12422 ,10277 ,8333 ,3706 األنترنيت 

اإلنترنيت_النقود_البطاقة البالستيكية_العمليات  
 المصرفية_ضوابط قانون األونسرال 

3408 

 14836 ,13889 ,6473 اإلنتعاش اإلقتصادي

 2738 اإلنتكاس اإلقتصادي

 10605 اإلنتماء التنظيمي 

 10248 اإلنتماء المؤسسي 

 5007 اإلنجازات واإلخفاقات 

 12043 ,11751 ,9558 اإلنحدار

 5217 ,4708 اإلنحدار البسيط

 8758 االنحدار الخطي 

 اإلنحدار الخطي 
2596, 6070, 8190, 9266, 10991, 

11722, 12041 

 8110 اإلنحدار الخطي البسيط

 9637 اإلنحدار الذاتي 

 8110 اإلنحدار المتعدد

 7938 اإلنحراف اإلقتصادي 

 11161 اإلنحراف المتوسط 

 11161 اإلنحراف المعياري

 5690 اإلنحسار الفكري

 6496 اإلنحطاط اإلقتصادي

 7124 اإلندماج اإلقتصادي

 اإلندماج المصرفي
9486, 10711, 11691, 14512, 

14899, 15691 

المنهج المتكامل -اقتصاديات  -اإلندماج المصرفي   3650 

االندماج المصرفي كآلية لتحسين االداء و التقليل المخاطر 
 المصرفية 

14953 

 10155 اإلندماجات اإلقتصادية

 4901 االندماجات العالمية 

االندماج المصرفي-االندماج  - 15303 

 8957 اإلنسان والبيئة 

مناهج البحث -اإلنسانيات  3003 

 14388 األنشطة اإللكترونية

 2936 األنشطة الترويجية 

 5353 األنشطة الخدمية

 11527 األنظمة اآلزمة

 3897 االنظمة اإلقتصادية

 13767 ,11131 ,9016 ,5388 ,3540 األنظمة اإلقتصادية

 16035 االنظمة الحالية و وتبديلها بالنظام المصرفي االسالمي 

 9242 األنظمة السياسية

 األنظمة المحاسبية 
2616, 4302, 7350, 8188, 8629, 

8711, 11309, 13998 



المتخصصةاالنظمة المحاسبية  البنوك   -- الفروع المحلية -- 
الوحدات الحكومية --شركات التامين  -- التجارية  

6090 

 11955 األنظمة المصرفية

 11770 ,4662 ,3565 األنظمة النقدية

 13188 األنظمة الوضعية

 8377 االنعاش االقتصادي

 اإلنعاش اإلقتصادي
3270, 10374, 10579, 10583, 

10636, 13886, 14233, 14574, 

15265 

 15587 االنعاش االقتصادي في البنوك التجارية

 6688 االنعاش االقتصادي و دور الضريبة فيه

 14830 االنعكاسات 

 12033 اإلنعكاسات اإلقتصادية

 12832 االنعكاسات اإلقليمية لألزمة 

 7566 اإلنفاق 

 3558 اإلنفاق اإلستثماري 

الحكومي اإلنفاق   

2708, 2905, 5754, 6435, 7330, 

8064, 10601, 13177, 14988, 

15007 

 14873 اإلنفاق الرأسمالي

 اإلنفاق العام

7169, 7242, 7408, 7476, 7736, 

9405, 10024, 10309, 10315, 

11021, 11022, 11046, 12355, 

13045, 13779 

اإلعتمادات ـــ أداء ــ التخطيط اإلنفاق العام ــــ ميزانية الدولة ـــ 
 ـــ مصر 

2859 

 13315 ,8583 اإلنفاق العمومي 

 13532 االنفتاح االقتصادي

 15650 ,13501 ,8631 ,6803 ,2559 اإلنفتاح اإلقتصادي

 10425 اإلنفتاح اإلقتصادي ـــ أثارهااإلجتماعية ـــ أهدافه تاريخية 

 اإلنفتاح التجاري 
5926, 6802, 9665, 12230, 13765, 

14512 

 4793 اإلنفتاح العالمي 

 8061 االنفجار السكاني 

 4445 اإلنفعال اإلداري

 5982 األنماط الشخصية للعاملين

 16059 ,13029 ,7428 األنماط القيادية 

 10566 اإلنهاء و المراجعة 

 4749 األهداف اإلدارية 

 14368 ,4439 ,4411 األهداف التنظيمية 

 4813 األهداف المالية 

 3992 األهلية التجارية 

 12408 ,9703 األهمية اإلقتصادية



 10818 ,3168 ,2532 األهمية النسبية 

 13105 األوامر اإلنتاجية

 14569 األوراق اإلستثمارية

 األوراق التجارية

3448, 3567, 3637, 4261, 4358, 

4478, 4528, 4699, 5221, 5334, 

5642, 6682, 7534, 8062, 8559, 

11895, 14635, 14657, 14726, 

15314, 15624 

األوراق التجارية ــ الكمبيالة ــ السند اإلدني ـــالشيك ــ النقود اإل  
 لكترونية ــبطاقات الفاء ـــبطاقات اإل ئتمان

11424 

اإلفالس-االوراق التجارية   11423 

اإللكترونية األوراق التجارية   3567 

 األوراق المالية 

2572, 3042, 3056, 3085, 3090, 

3131, 3132, 3248, 3586, 3608, 

3612, 3613, 3614, 3616, 3754, 

3772, 3820, 4545, 4591, 4698, 

4701, 4857, 5048, 5513, 5831, 

5932, 6403, 6670, 6697, 6937, 

6961, 7037, 7096, 7097, 7196, 

7312, 7314, 7537, 7901, 8012, 

8038, 8059, 8461, 8709, 8760, 

8936, 8953, 8985, 8986, 9078, 

9189, 9278, 9529, 9633, 9719, 

9773, 10093, 10197, 10320, 

10694, 10739, 10741, 10806, 

10933, 10999, 11219, 11257, 

11461, 12153, 12337, 12338, 

12539, 12678, 12721, 12860, 

12916, 13067, 13195, 13215, 

13299, 13316, 13675, 14499, 

14569, 14585, 14726, 15208, 

15310, 15343, 15424, 15738, 

15977, 16109, 16138, 16183 

األوراق المالية ــإستراتيجيات اإل ستثمار ـــ أسواق المال ــاألسهم 
 العادية ــ السيولة ــ كفاءة السوق

15734 

  -نظرية الغستثمار  -مؤثرات األسهم  -أسواق  -األوراق المالية 

المستندات -تحليل األسهم   
8901 

البورصات -األوراق المالية   4141 

محفظة اإلستثمار  -صناديق اإلستثمار  -األوراق المالية   15731 

األوراق المالية ـــــ معا مالت البورصة ــــ النظم الوضعية ـــــ  
أسهم ــ سماسرة األوراق المالية ـــمعا مالت األحكام الشرعية ــــ 

 الجلة

2907 

األوراق المالية _ أسواق المال _ صناديق االستثمار _ الدول 
 المتقدمة _ العقود المستقبلية 

3590 

األوراق المالية _ التحليل االستثماري _ التحليل المالي _  
 البورصات

5461 

اإلستثمار  -األوراق المالية  3596 



اق المالية اإلسالميةاألور  8461 

البورصة  -األوراق المالية  8691 

الخيارات  -اإلستثمار -سندات -أسهم -بورصة -األوراق المالية  8922 

 6763 االوراق المالية و استخدامها في التنبؤ 

 5974 االوراق المالية و البورصة 

 2633 األوراق المالية و التجارية 

السندات-األسهم-الماليةاألوراق   3618 

الظروف الصناعية -اإلقتصاد-األوراق المالية  8675 

مصر -اسيا-االزمة المالية-اقتصاد السوق-سوق-االوراق المالية  5877 

 10737 األوراق النقدية

 15892 ,13007 األوضاع اإلقتصادية

 8594 األوضاع اإلقتصادية الراهنة 

 10869 األوعية المرجعية

 15230 االئتمان 

 اإلئتمان 
4602, 8541, 9717, 10144, 10311, 

14385 

األوراق التجارية -اإلئتمان   11766 

 15671 اإلئتمان اإلستهالكي 

 4903 االئتمان االيجاري 

 12862 اإلئتمان البنكي

 15841 ,15509 ,13465 اإلئتمان التجاري

 4174 اإلئتمان الشخصي

 3002 االئتمان المصرفي

 اإلئتمان المصرفي
3445, 3793, 6726, 9188, 9782, 

12405, 13047, 16082 

االئتمان المصرفي ــ ادارة االئتمان ــ التحليل المالي ــ مخاطر 
 االئتمان 

3905 

اإلئتمان المصرفي للمشروعات _ الضمانات المصرفية _  
 االعتمادات المستندية 

4137 

مصر-التمويل-المصرفياإلئتمان   3559 

 5613 اإلئتمان بالبنوك 

 6485 اإليجار المغاربي 

 13892 اإليجارات

النقل البحري -التمويل-التاجير التمويلي -االيجارة  2635 

 3213 اإليداع القانوني 

 15725 ,12947 ,12339 ,5724 ,2646 اإليرادات

 6553 اإليرادات الحكومية

الضريبيةاإليرادات   7771, 9977 

 6213 ,4988 االيرادات العامة

 اإليرادات العامة
3146, 3348, 3439, 4163, 6107, 

6303, 7401, 9499, 10159, 10351, 

10790, 11231, 11746, 11793, 



11947, 13077, 13515, 14332, 

15126, 16000 

الفكر المالي  اإليرادات المالية العامة ــ الملكية الجامعية ـــ 
 اإلسالمي

12135 

 14843 ,14294 االيزو 

 4497 اإليواء 

 البترول
2640, 3870, 6155, 8474, 9941, 

10073 

إختيار العينة -مناهج  -دراسة  -البحث   3130 

 3424 البحث االجتماعي

 12834 ,2741 البحث اإلجتماعي

طرق -البحث اإلجتماعي  11726 

قواعد-اإلجتماعيالبحث   2741 

مناهج-البحث االجتماعي  8124 

مناهج-البحث اإلجتماعي  3505, 11726 

 4152 البحث األدبي

 3003 البحث التاريخي

مناهج -البحث التاريخي  4059, 16118 

مناهج -البحث التربوي  3860 

 البحث التسويقي 
2984, 3342, 4496, 5397, 9036, 

13966 

الجامعيالبحث   4746 

 البحث العلمي

3250, 3306, 3365, 3773, 3774, 

3929, 4073, 4765, 4843, 4985, 

5074, 5165, 5669, 5680, 5993, 

7174, 7748, 8055, 8180, 8243, 

9583, 9810, 9880, 10418, 11521, 

11705, 12354, 12572, 12633, 

12767, 12844, 13592, 13594, 

13685, 13816, 13831, 13832, 

14597, 15483, 15720 

أدوات  -المعلومات  -أساسيات  -البحث العلمي   4461 

تخطيط  -التحليل اإلحصائي  -أساليب  -البحث العلمي   3236 

تطبيقات  -التخطيط  -أساليب  -البحث العلمي   12617 

تصنيف  -البحوث العلمية  -أساليب نظريات   -البحث العلمي   5387 

المجاالت -طرق  -العلمي البحث   2742 المفاهيم  - 

 .الكمي /النوعي / البحث العلمي

2740, 2741, 2926, 3291, 3323, 

3424, 3860, 4152, 5236, 5322, 

6298, 8372, 9738, 10341, 10430, 

11026, 12121, 12752, 12766, 

12957, 13796, 14325, 14750, 

15544 

اإلجتماعيالبحث العلمي   12957 

 12268 البحث العلمي//الجامعة 



 9712 البحث العلمي//العلم 

اإلختبار  -اإلستقراء  -اإلستنباط   -البحث العلمي، منهج   6088 

أدلة -البحث العلمي  14503 

أساسيات -البحث العلمي  3557 

أصول -البحث العلمي  6076, 9716, 11891 

األساليب -العلميالبحث   3510, 3938, 10268 

األسس -البحث العلمي  10408 

التطورات المنهجية-البحث العلمي  14798 

التقنيات -البحث العلمي  10268 

مناهج البحث-العلم-العلوم االدارية-البحث العلمي  3863 

دراسات-البحث العلمي  14504 

قواعد -البحث العلمي  2741 

محاضرات-محاضرات//المنهج-العلميالبحث   6494 

دول الخليج-معوقات -البحث العلمي  12004 

مناهج -البحث العلمي  
2731, 2732, 3202, 3557, 4490, 

6076, 6991, 8593, 11375, 12243 

منظور تطبيقي -البحث العلمي  3938 

منهجية-البحث العلمي  3468, 10852 

 13592 البحث الكمي

المحاسبيالبحث   10567, 11897 

 13592 ,2731 البحث النوعي

 11711 البحث وتطبيقاته 

 10418 ,9509 ,5665 البحث وطبيعته 

تقنيات -البحث  8215 

مناهج -البحث  3003, 8215 

البحر األحمر _ جغرافيا وتاريخ الزالزل _ التركيبات الجيولوجية 
 _ التلوث البيئي 

4056 

 12354 ,10641 البحوث

 3076 ,3075 البحوث اإلدارية

 4435 البحوث اإللكترونية

 10567 البحوث التجريبية 

 13861 ,11761 ,7812 البحوث التسويقية

 12633 ,3929 ,2764 ,2593 البحوث العلمية

أساليب اإلعداد-البحوث العلمية  5695 

أساليب التوثيق -البحوث العلمية  5695 

إعداد -العلميةالبحوث   10430 

 3306 البحوث والرسائل

أدلة -البحوث  4204 

أسس الكتابة -البحوث  14415 

 5292 ,2937 البدائل االستراتيجية

 12357 البدائل الشرعية 



 15655 البدائل المقترحة 

 8019 البديل اإلسالمي للتأمين

 12042 ,11212 البرامج اإلحصائية 

 البرامج التدريبية
4047, 5256, 5435, 5455, 10549, 

11919, 14972 

 14215 البرامج الجاهزة 

البرمجة-اإلقناع  -تخطيط  -البرامج الخاصة   15956 

 10970 ,5694 ,4100 ,3890 البرامج الخطية 

 11009 البرامج العلمية 

 5361 البرامج المتخصصة 

 13994 ,5052 ,3414 البرمجة

 14209 البرمجة اآللية 

 10690 البرمجة الحاسوبية

 البرمجة الخطية 

3018, 3178, 3226, 3237, 3340, 

3416, 3420, 3611, 3621, 4084, 

4097, 4219, 4220, 4276, 4353, 

4357, 4530, 4658, 4842, 5047, 

5072, 5399, 5431, 5500, 5631, 

5659, 5887, 6230, 7076, 8055, 

8058, 8169, 8190, 8752, 9553, 

9559, 10355, 11162, 12107, 

12489, 12574, 12813, 13191, 

13807, 14151, 14155, 14156, 

14348, 14605, 14625, 14631, 

14650, 14808, 14927, 15063, 

15431, 15476, 15486, 15529, 

15872, 16028 

 6340 ,5024 البرمجة الدينامكية

 15063 ,14808 ,5610 البرمجة الديناميكية 

 8169 ,8168 البرمجة العددية 

 5447 البرمجة الغوية

 3895 البرمجة والبرامج 

 9869 ,7879 البرمجيات 

 3940 ,3923 البرمجيات الجاهزة

 15672 ,11751 ,11382 ,5210 البرنامج اإلحصائي

 11379 ,6762 ,5663 ,4430 ,3680 البرنامج التدريبي

 3444 البرنامج الترويجي

 9247 ,7978 البرنامج التسويقي 

 15872 البرنامج الخطي 

 4422 البرنامج السياحي

 14495 البرواقية 

 15598 ,13639 ,5050 البريد اإللكتروني 

 6110 البريد و المواصالت

 15403 البشر



 15494 البصريات الهندسية

 14915 البضاعة 

 9640 ,6336 البضاعة الراكدة

االلكترونيةالبطاقات   9145 

 11819 ,9992 ,9364 ,7465 البطاقات البنكية 

 15824 البطاقات العملية

 14781 البطاقة اإللكترونية

 7659 البطاقة البنكية

 البطالة 

3110, 3459, 3525, 4206, 4561, 

4589, 4962, 5002, 5107, 5398, 

5472, 5741, 6036, 6549, 7268, 

7435, 8064, 8633, 8651, 9094, 

9640, 10146, 10372, 10378, 

10432, 10482, 10892, 11146, 

11999, 12209, 12466, 12663, 

12903, 13271, 13624, 14021, 

14220, 15334, 15634 

 15375 ,9805 ,7614 البطالة 

مشاكل -اإلدمان  -البطالة   11654 

المصري البطالة ــ اإلصالح اإلقتصادي ـــ اإلقتصاد   15447 

 3956 البطالة ـــ العمالة ـــ مكانة العمل ــعمالة الطفل رؤية إسالمية 

 10982 البطالة ــــ سوق العمل ـــمصر 

األسباب  -مشكلة  -البطالة   11778 

-دور الدولة في الحد من البطالة-البطالة في المفهوم اإلسالمي

هجلرة العلماء -لزكاة و التنميةا  
11710 

والتشغيل البطالة  12466 

 3937 ,2662 البعد اإلقتصادي 

 4438 البعد اإلنساني 

 6712 البعد البيئي

 7607 البعد البيئي للمسؤولين االجتماعيين للشركات

 6712 البعد التسويقي 

 13922 ,7168 ,4665 ,3341 البلدان العربية

 البلدان النامية
2897, 9714, 11392, 12976, 

14611, 14885 

 5432 البلديات والمحليات

 12478 البناء اإلقتصادي

 12789 البناء التحتي 

 10864 البناء التنظيمي 

 3680 البناء المعرفي

 7387 البنسيلين

 14068 ,6989 البنك

البنك ــ مسؤولية ــ المستندات ــ نظام اإلعتماد المستندي ــ القوانين 
 الوطنية المقارنة

5651 



اإلسالمي البنك   
3126, 4881, 5734, 5903, 8751, 

9279, 14314, 14315, 15026 

 14781 ,12865 ,3305 البنك اإللكتروني

 15810 ,9269 ,6454 ,5815 البنك التجاري

 14080 ,6647 البنك الجزائري 

 البنك الخارجي 
7577, 7619, 11252, 13331, 

15123, 16008 

 15800 ,11982 ,9417 ,8198 ,7376 البنك الخارجي الجزائري

 البنك الدولي 
2932, 4000, 5010, 7938, 10648, 

11600, 15156, 15251, 15389, 

15948 

 12798 البنك الدولي 

 6013 البنك الشامل

 البنك المركزي

3824, 6447, 6957, 7015, 7303, 

7602, 8936, 9188, 10832, 11251, 

11743, 12327, 12566, 12587, 

13237, 13391, 13627, 14451, 

14697, 14879, 14978, 15022, 

15354, 15801, 16071 

 11055 البنك المركزي و السياسات النقدية

 10321 البنك الوطني

 البنك الوطني الجزائري 
7365, 7430, 8789, 9441, 9915, 

11053, 13047, 13378, 14061 

 4431 _البنك_وظائفه_التخطيط_البنوك التجارية_تنظيم أنشطة البنوك

 4281 البنود التحكيمية

 البنوك 

2948, 3065, 3215, 3470, 3916, 

4858, 5080, 5147, 5523, 5747, 

6253, 6290, 6910, 7370, 7430, 

7475, 7478, 7491, 7552, 7595, 

7731, 7775, 8282, 8514, 8526, 

8541, 8678, 8701, 8704, 8990, 

9045, 9062, 9484, 9982, 9995, 

10008, 10093, 10114, 10180, 

10998, 11329, 11538, 11716, 

11748, 11896, 11992, 12285, 

12334, 12815, 12930, 12985, 

13042, 13100, 13311, 13429, 

13575, 13711, 13714, 13913, 

13927, 14518, 14520, 14594, 

14769, 14964, 14977, 15407, 

15442, 15543, 15834, 16053 

األوراق المالية -البنوك   11762 

  -شركات التأمين  -أسواق مالية  -السياسة المصرفية  -البنوك 

 شركات اإلستثمار 
8920 

المحاسبة  -البنوك  اإلثبات  -اإلدارة العامة  -خدمات المصارف  -
بات تصنيف الحسا -حسبات التسليفات  -المحاسبي   تحديد النتيجة -

8147 



النظام النقدي -مفهوم   -النقود  -البنوك   9125 

محاسبة -البنوك   13740 

 11672 اإلصدارات الدولية  - القروض - البنوك : اإلستثمار

 8689 - اليورو -البنوك : التطورات العالمية 

 8692 األزمة المالية -المخاطر  -البنوك : خصخصة البنوك 

 8676 اإلستثمار  - البنوك : طلرق المحاسبية

 5124 البنوك ــإقتصاد ــ النظام المصرفي ــ اإلئتمان ــ األوراق المالية 

 15579 ,11653 ,4642 ,4221 البنوك األجنبية

 البنوك االسالمية
2909, 3850, 7321, 8434, 10661, 

12501, 15354 

 البنوك اإلسالمية

2669, 2745, 2992, 3024, 3028, 

3054, 3308, 3309, 3344, 3531, 

3824, 4602, 4618, 4638, 4644, 

4758, 4759, 4912, 4975, 5019, 

5130, 5411, 5412, 5561, 5747, 

5755, 5859, 6079, 6448, 6515, 

6574, 6957, 7051, 7068, 7231, 

7285, 7286, 7336, 7383, 7399, 

7400, 7734, 7764, 7935, 8065, 

8112, 8926, 8981, 9006, 9053, 

9188, 9279, 9381, 9435, 9549, 

9824, 9983, 10050, 10154, 

10227, 10280, 10456, 10515, 

10537, 10577, 10676, 10703, 

10706, 10713, 10828, 11004, 

11047, 11116, 11342, 11556, 

11562, 11868, 11910, 11946, 

12580, 12585, 12588, 12952, 

13376, 13386, 13542, 13550, 

13627, 13753, 13911, 14029, 

14406, 14425, 14451, 14509, 

14771, 14897, 15068, 15392, 

15697, 15801, 16137 

 3657 الجهاز المصرفي  -البنوك اإلسالمية 

 9447 البنوك االسالمية في العولمة المالية

 13080 البنوك اإلسالمية و دورها في التمويل 

 البنوك اإللكترونية 
3742, 4016, 5234, 5395, 5400, 

6244, 10012, 11237, 13571, 

13829, 14405, 16137 

 البنوك التجارية

2616, 2689, 2736, 3013, 3015, 

3028, 3064, 3087, 3396, 3643, 

3793, 3822, 4004, 4076, 4227, 

4318, 4454, 4618, 4701, 4758, 

4777, 5642, 5747, 5890, 5921, 

5947, 5971, 5976, 5978, 5989, 

6009, 6049, 6094, 6100, 6131, 

6201, 6345, 6346, 6367, 6373, 



6447, 6475, 6490, 6551, 6708, 

6721, 6726, 6807, 6869, 6889, 

6908, 6939, 6984, 6985, 7007, 

7019, 7046, 7048, 7111, 7172, 

7218, 7241, 7253, 7287, 7331, 

7365, 7379, 7382, 7400, 7432, 

7466, 7527, 7528, 7533, 7608, 

7633, 7642, 7652, 7659, 7723, 

7734, 7770, 7788, 7948, 7956, 

7961, 8127, 8225, 8363, 8378, 

8591, 8864, 8926, 9137, 9156, 

9188, 9258, 9275, 9384, 9400, 

9441, 9456, 9656, 9745, 9762, 

9768, 9789, 9889, 9916, 9945, 

9990, 10043, 10116, 10120, 

10144, 10183, 10284, 10349, 

10369, 10371, 10505, 10534, 

10559, 10611, 10800, 10804, 

10829, 10833, 10836, 10840, 

10855, 10856, 10870, 10915, 

10953, 11004, 11011, 11199, 

11260, 11319, 11368, 11446, 

11609, 11631, 11731, 11873, 

11946, 12060, 12160, 12163, 

12174, 12234, 12265, 12338, 

12471, 12505, 12528, 12530, 

12702, 12753, 12836, 12842, 

12900, 12925, 13000, 13164, 

13248, 13356, 13392, 13401, 

13402, 13444, 13465, 13525, 

13634, 13734, 13743, 13766, 

14038, 14040, 14083, 14085, 

14100, 14138, 14146, 14318, 

14385, 14397, 14407, 14565, 

14606, 14709, 14719, 14740, 

14741, 14767, 14783, 14786, 

15021, 15120, 15193, 15241, 

15266, 15314, 15448, 15509, 

15539, 15563, 15577, 15602, 

15717, 15727, 15841, 15844, 

15852, 15860, 15879, 15895, 

15943, 15978, 16147, 16169 

تجميع ودائع العمالء  -استثمار   -البنوك التجارية  استثمار نقود  -
محافظ األوراق المالية -الودائع   

5643 

البنوك اإلسالمية -البنوك التجارية   11762 

الصرف  -العمليات المحلية  -العمليات الخارجية  -البنوك التجارية 
 األجنبي 

11766 

ــ الميزانية ــ التحليل المالي ـــ التسويق المصرفي  البنوك التجارية
 ــــ الخدمات المصرفية 

3160 



 13492 ,11739 ,11299 ,6600 البنوك التجارية الجزائرية 

 11300 البنوك التجارية من التقليدي الى االسالمي 

 8194 البنوك التجارية و إدارتها

العمالءالبنوك التجارية و اساليب استثمار اموال   7662 

 3025 البنوك التجارية و تعثر القروض البنكية 

 10994 البنوك التجارية و دورها في تحفيز االستثمار 

 15187 البنوك التجارية و دورها في تمويل التجارة الخارجية 

 6462 البنوك التجارية و دورها في تمويل قطاع السكن

المشاريع االستثمارية البنوك التجارية ودورها في تمويل   5686 

 البنوك التقليدية
6150, 6821, 7266, 7285, 7494, 

13125, 13542, 15103 

 البنوك الجزائرية
7028, 8855, 9512, 9984, 10072, 

11820, 13158, 13451, 14522, 

14774, 15009, 15108 

 13451 ,12169 البنوك الخاصة 

 13099 ,5854 البنوك الشاملة

صندوق اإلستثمار  -لشاملة البنوك ا  11112 البنوك اإلسالمية -

 12169 البنوك العامة

 10856 ,3315 البنوك العاملة في الجزائر 

 15106 ,13363 البنوك العمومية

 13247 البنوك العمومية و الخاصة 

 16023 البنوك العمومية والخاصة 

 6448 البنوك الكالسيكية

 4475 البنوك الالربوية

إئتمان -المداينات   -البنوك الإلسالمية   - 12853 

 15997 ,10711 البنوك المالية

 8053 ,2565 البنوك المتخصصة

 البنوك المركزية

3396, 4033, 4785, 5756, 7914, 

10456, 10539, 10963, 11674, 

12274, 12588, 14888, 15305, 

15706, 15852, 16110 

االستثمارية و دورها في تنشيط   البنوك المركزية و التجارية و
 البورصات العربية

15558 

 12565 البنوك المركزية،الرقابة،السياسة النقدية

 9236 البنوك المصرفية

 16110 ,3088 البنوك المعاصرة

 -النقود -الدفع -الودائع -الحسابات -الوساطة المالية -البنوك

الجزائري النظام البنكي  -التجارة الخارجية -القرض  
13971 

 7775 البنوك الوطنية 

النقود -البنوك و المصارف   4787 

 8823 البنوك و دوره في تمويل التجارة الخارجية 

 11269 البنوك و دوره في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 



 7381 البنوك و دورها في القروض االستثمارية

 13916 البنوك والبورصات 

ودورها في تمويل االستثمار في الجزائرالبنوك   16055 

 11413 البنوك_أنواع_إدارة مديري البنوك_األصول_اإلستثمار المصرفي

التحويل اآللي-اإلئتمان-القروض-المبادلة-الصرف-البنوك  11088 

محاسبة-البنوك  10921 

 13384 البنى التحتية

- االتاجير التمويلي -حق االنتفاع -مشروعات -البنية االساسية 

لصفقات المتكافئةا  
3647 

 11022 ,10141 ,6003 ,5660 ,5650 البنية التحتية

 7676 البنية الجبرية

 4429 البنية الخارجية 

 4429 البنية الداخلية 

 13917 البوابة اإللكترونية 

 البورصات
2572, 4545, 5799, 8936, 10741, 

11433, 11762, 12360, 15078 

أسواق النقد الدولي  -السوق المالي  -األوراق المالية  - البورصات  4140 

البورصات ــــ ا أل سواق المالية العالمية ــإدارة ــ السندات األ سهم 
 ــ األ سعار

15077 

اإلستثمار  -األوراق المالية  -البورصات   3658 

ــ البورصات : أسهم ــ سندات ــ و ثائق إ ستثمار ـــ خبارات 
 مصر

8905 

 16138 ,6225 ,3248 البورصات العالمية

 15588 ,13069 ,6386 ,6384 ,3042 البورصات العربية

 7900 ,3448 البورصات المالية 

 البورصة 

3613, 4698, 6481, 7037, 7120, 

7135, 7196, 7356, 7537, 7683, 

7769, 8038, 8707, 8709, 9666, 

10063, 10694, 11180, 11518, 

12393, 12636, 12737, 13618, 

14094, 14242, 14528, 14767, 

15446, 15811, 16178, 16184 

 -الخيارات  -السندات  -األوراق المالية  -اإلستثمار  -البورصة 

 مصر
8927 

 15980 البورصة ــ األوراق المالية ــ القوانين المطبة على البورصة 

ــ موقعها األسواق ــ أحوالها البورصة ــــ األوراق المالية 
 ومستقبلها 

10045 

البورصة   -سوق رأس المال -اقتصاديات، اإلستثمار -البورصة
البورصة األمريكية -المصرية  

3746 

 3042 البورصة األجنبية

التمويل -البورصة  8037 

 9149 البورصة الجزائرية 

 البورصة العالمية
2766, 3561, 11398, 11845, 

11870, 12038 



 10622 ,9682 ,8953 ,6225 ,3132 البورصة المالية 

 13793 البورصة و االستثمار 

 8036 البورصة، تنظيم و إدارة

 7690 البورصة،المستثمر الصغير،دليل

شراء بيع-االسهم-البورصة - 10668 

المتغيرات -اإلحتمال  -التشتت -البيانات   11522 

التوزيع الطبيعي  -التشتت-النزعة المركزية  -جمع  -البيانات   11348 

 البيانات اإلحصائية 

3111, 4218, 5156, 6203, 6936, 

7899, 9558, 10701, 11162, 

11497, 11938, 11994, 12043, 

13646, 14991 

 4415 ,2730 البيانات البرمجية 

 9627 البيانات البيبليوغرافية المعيارية

التسويقية البيانات   5397 

 5049 البيانات التطبيقية 

 12460 ,6203 البيانات الجبرية 

 8186 ,8157 ,5073 ,3094 البيانات المالية

 البيانات المحاسبية
7507, 8165, 9580, 10780, 13730, 

13962, 14371, 15716 

 15194 البيانات و المعلومات 

 3751 البيبئة 

 8076 ,7452 ,3425 البيروقراطية

 5054 البيسك

 14184 ,8319 ,4103 البيع

 4392 ,3985 البيع اإللكتروني 

الوكالة -المستودعات العامة -الرهن التجاري-البيع التجاري
النقل-السمسرة-التجارية  

11422 

 14317 البيع الدولي 

 البيع الشخصي 

3928, 3935, 3985, 4378, 4453, 

4491, 4492, 4825, 4834, 4894, 

7719, 10504, 12125, 12776, 

13027, 14281, 14960, 14968, 

15316, 15379 

 14394 ,3993 البيع بالتقسيط 

 2683 البيع بالوساطة

 11003 البيع واإلدارة

 8809 ,4912 البيوع 

 13505 ,7002 ,3993 البيوع التجارية

 البيئة
3460, 4057, 4557, 5386, 5540, 

5654, 5735, 8235, 8559, 9244, 

9347, 11310, 14538, 16181 

 3532 ,3500 البيئة اإلدارية

 11720 ,4666 ,3191 البيئة اإلستثمارية



 3049 البيئة اإلفتراضية

 13591 ,13408 ,3896 ,3848 البيئة اإلقتصادية

البيئة االقتصادية الدولية _ التنمية في الدول النامية _ حركة عدم  
وجهودهااالنحياز   

3389 

 11644 البيئة األكاديمية

 14059 ,13670 البيئة اإللكترونية

 البيئة التسويقية 

2808, 2840, 2841, 3179, 3437, 

3960, 4095, 4120, 4365, 4457, 

4493, 4769, 4836, 4841, 5151, 

5189, 5593, 6751, 7884, 7896, 

8410, 9210, 9229, 9802, 9952, 

11365, 11657, 12428, 12748, 

13665, 13861, 13863, 14962, 

14966, 15635 

 6032 البيئة التنافسية

 12092 ,8091 البيئة التنظيمية

 13662 البيئة التنموية 

 11890 البيئة الثقافة لإلدارة الدولية 

 5529 البيئة الحضرية 

 4057 البيئة الحيوانية

 13137 ,12112 ,7104 البيئة الخارجية 

 12620 البيئة الخارجية و الداخلية 

 3220 البيئة الداخلية 

 14338 ,6911 ,3593 البيئة الدولية 

البيئة المناخيةالبيئة البحريةالبيئة -البيئةالحضرية-البيئة الريفية
 البشرية

4416 

 3959 البيئة الزراعية 

 12111 ,3622 البيئة السياحية

 4531 البيئة الصناعية 

 3200 البيئة الضريبية

 3872 ,3216 البيئة الطبيعية 

 9379 البيئة العربية

 16112 البيئة المائية

 8166 ,6663 ,6414 البيئة المحاسبية

 9103 البيئة المحيطة باإلدارة

 13687 ,12880 البيئة المستدامة

 5235 البيئة المصرفية 

الندماج -القدرة التنافسية-المصرفياالندماج -البيئة المصرفية
 العالمي

3316 

التبعات االقتصادية  -الموارد االقتصادية-الموارد الطبيعية-البيئة 
نقص الغداء-للتلوث  

11633 

 5849 البيئة اليابانية 

 9244 البيئة واإلقتصاد



 13226 التاثير

 7221 التاثير الجبائي 

 6279 التأثير الجبائي 

 7261 التاجر

 6624 ,5146 التأجير

 10542 ,5146 ,4547 ,4256 ,3514 التأجير التمويلي

 التاريخ اإلسالمي
3203, 4237, 5159, 5467, 5469, 

6724, 8359, 9187, 11371, 11858, 

14315, 15549 

 10945 التاريخ اإلقتصادي 

 3800 التاريخ اإلقتصادي العربي 

 6841 ,6724 التاريخ القديم 

 6999 التأسيس الضريبي

 16052 ,11784 ,11783 التأصيل العلمي 

 4986 التأصيل النظري 

التافس بين الغاز والبترول _ المنافسة القائمة بين الجزائر وغيرها 
 من البلدان _ أسعار الغاز الطبيعي

6464 

 13993 التأكيد الدولي 

معايير دولية- التأكيد المهني  12600 

البتروليالتأميم   2640 

 التأمين

920, 2688, 2689, 3039, 3051, 

4174, 4294, 4385, 5224, 5340, 

5355, 5704, 5705, 5708, 5789, 

6096, 6126, 6879, 7655, 7779, 

8018, 8808, 9783, 9877, 10243, 

10792, 10923, 10924, 10925, 

11995, 12027, 12029, 12098, 

12269, 12880, 12946, 13010, 

13228, 13273, 13502, 14938, 

15202, 15411, 15781 

التقارير المالية -اإلستثمار  -محاسبة  -التأمين   12366 

 11725 ,10590 التأمين االجتماعي

 التأمين اإلجتماعي
5705, 7087, 7799, 9772, 12026, 

13897 

 15084 ,12714 التأمين اإلسالمي 

 8018 ,6905 ,4799 ,4522 التأمين البحري

 14511 ,10210 التأمين البنكي 

 التأمين التجاري
5705, 6158, 6791, 7159, 9925, 

12026, 13655, 14731 

 التأمين التكافلي
6158, 6791, 7159, 8028, 11302, 

12613, 13839 

 14952 ,14938 ,13580 التأمين الجزائري 

 8018 التأمين الجوي

 11338 ,4186 التأمين الزراعي 



 التأمين الشامل
3450, 3898, 5330, 8054, 8135, 

10080, 10647, 12406, 12714, 

13580, 15084, 15538, 15824 

 4522 التأمين الشخصي 

 11741 التأمين الصحي 

 10792 التأمين العقاري

 7830 التأمين الفندقي

 8589 التأمين المصرفي 

 13249 التأمين عبر البنوك 

 5356 التأمين على الحياة 

 11249 التأمين على السيارات 

 4522 التأمين غير البحري

 2688 التأمين في األردن 

 8019 التأمين في العالم العربي

 8297 التأمين في تغطية مخاطر القروض البنكية و دوره 

 13010 ,3898 التأمين من الخطر

 8018 التأمين من المسؤولية

شركاته التأمين و   
8135, 10647, 13579, 13580, 

14390, 15538 

 4186 التأمين والزراعة 

 13581 ,10080 التأمين وشركاته 

 9189 ,5790 ,4726 ,2709 التأمينات 

 5355 التأمينات العامة 

 7779 التأمينات العينية 

 7883 التأهيل

 13148 التأهيل اإلداري 

 13009 التأهيل األكاديمي 

 8296 التأهيل المهني

 4441 التبادل اإلجتماعي

 التبادل التجاري 
4161, 4385, 4612, 5400, 5532, 

9434, 10704, 13408, 14427 

التبادل التجاري ـــــ التجارة اإل لكترونية ـــاإلتفاقات التجارية ــــ  
 التجارة الخارجية ــــ السودان 

10489 

 4914 التبادل التسويقي

 14144 ,9190 التبادل النقدي 

 12918 ,5903 التبعية اإلقتصادية

 3205 التبعية اإلقتصادية في الوطن العربي

 4187 التبعية الدولية

 12328 التبولوجيا 

 14914 ,3851 التبويب 

 8026 التتمية المستدامة

 6520 التتنمية الريفية 



 3534 التثبيت اإلقتصادي

 13794 التثبيتات 

 16161 ,15478 ,3027 التجارب اإلدارية 

 12178 التجارب األمريكية واألوروبية

 5259 التجارب الدولية 

 4666 التجارب الدولية اإلستثمارية

 11386 ,10711 التجارب العالمية

 5471 التجارب العربية

 14840 التجارب العلمية

 8721 التجارب المعاصرة

 التجارة
920, 2724, 3065, 3628, 4254, 

5337, 5624, 7261, 8035, 13056, 

13459, 13586, 14105, 15380 

التجارة ــ ااإلستثمار ــالتنمية ــ الشرق األوسط ــشمال إفريقيا ــ 
 التكامل اإلقتصادي

3254 

 10134 ,10067 ,4269 ,4211 ,3265 التجارة الخارجية 

 14533 ,5434 التجارة العالمية

التجارة العالمية ــــ النظام الدولي ـــ اإلطار التنظيمي ـــ األسس 
 ــــ الهيكل ــــ التعريفات الجمركية ــــ اإلتفاقيات 

10426 

ميزان المدفوعات  -ماهية  -التجارة والتنمية   4079 

التجارة اإل لكترونية ــــ النقود اإل لكترونية ــــ الدول النامية ـــــ  
وطن العربي مصر ــــ ال  

4655 

 15783 التجارة اإلفتراضية 

 8443 التجارة االكترونية و مواجهة النظام الضريبي الجزائري

النقود -اختراق المواقع-سو ق دبي-تطور -التجارة االكترونية
المستهلك-االلكترونية - 

8405 

التجارة اإللكتروتية ــ العولمة ــ اإلطار القانوني ــ األبعاد  
 اإلقتصادية

11702 

 15935 ,12701 ,3581 ,3364 التجارة االلكترونية 

 التجارة اإللكترونية 

2541, 2576, 2581, 2634, 2950, 

3040, 3067, 3121, 3190, 3229, 

3411, 3469, 3549, 3643, 3706, 

3981, 4075, 4162, 4269, 4392, 

4444, 4481, 4513, 4568, 4569, 

4616, 4636, 4793, 4816, 4834, 

4839, 4981, 5261, 5395, 5400, 

5517, 5534, 5725, 6060, 6103, 

6169, 6223, 7224, 7266, 7271, 

7422, 7504, 7859, 7937, 7983, 

7997, 8011, 8015, 8341, 8345, 

8406, 8417, 8588, 8670, 8832, 

9020, 9107, 9108, 9194, 9621, 

10003, 10012, 10317, 10758, 

10780, 11232, 11237, 11398, 

11417, 11419, 11593, 11690, 



11747, 11959, 11964, 12047, 

12132, 12246, 12248, 12287, 

12422, 12576, 12603, 12628, 

12630, 13004, 13081, 13347, 

13438, 13593, 13597, 13628, 

13683, 13714, 13829, 13935, 

14283, 14369, 14405, 14427, 

14533, 14867, 15195, 15315, 

15546, 15783, 15985, 16090, 

16113, 16114, 16134 

ثورة المعلومات - التوقيع االلكتروني-اقانو  -التجارة اإللكترونية   16104 

التجارة اإللكترونية ــــ األحكام العامة ـــــ المعامالت اإللكترونية  
 ــــ النظام القانون 

8402 

ق العالمي ــــ الترويج التجارة اإللكترونية ـــ التسوي  12649 

 14460 التجارة اإللكترونية ــ المعامالت المصرفية ــ التنافس

-المعامالت االلكترونية-سريان القانون -التجارة اإللكترونية 

لسجالت االلكترونيةا - 
8401 

  -التسويق  -األنترنت  -دوافع  -أسباب  -التجارة اإللكترونية

 - الترويج
15597 

استراتيجيات الويب -استراتيجيات المؤسسة-التجارة االلكترونية   6054 

التجارة اإللكترونيةـــــ القانون العربي ــــ جرائم الكمبيوتر ـــ 
 الحماية الجنائية ـــ الحماية المدنية

8400 

اتفاقات -التجارة اإللكترونية  14285 

المعامالت  -عامةاالحكام ال-االمارات العربية -التجارة االلكترونية
 االلكترونية

8403 

دراسة مقارنة-المشرق العربي-التجارة اإللكترونية  5186 

عقود -التجارة اإللكترونية  14285 

مدخل- التجارة اإللكترونية  2724 

 5615 التجارة األوروبية 

 14201 ,4799 التجارة البحرية 

 8979 التجارة التكنولوجية 

الرأي العام -الدعاية -التجارة الحرة  5985 

 التجارة الخارجية 

724, 2576, 2634, 2708, 2737, 

3128, 3807, 3899, 3991, 4017, 

4021, 4071, 4081, 4148, 4656, 

4907, 4991, 5011, 5128, 5130, 

5133, 5141, 5332, 5337, 5471, 

5532, 5591, 5615, 5622, 5625, 

5626, 5824, 5856, 5888, 6188, 

6585, 6647, 6787, 6829, 6842, 

6847, 6864, 6927, 7063, 7417, 

7464, 7608, 7619, 7663, 7703, 

7985, 8104, 8483, 8628, 8830, 

8998, 9027, 9213, 9275, 9429, 

9484, 9487, 9510, 9761, 9839, 

10071, 10323, 10704, 10833, 



11600, 11651, 11690, 11707, 

11709, 11744, 11770, 11794, 

11865, 11959, 11963, 11967, 

11984, 12131, 12253, 12471, 

12789, 12809, 12810, 12974, 

13042, 13073, 13092, 13373, 

13935, 14201, 14416, 14437, 

14442, 14554, 14594, 14618, 

14740, 14754, 15112, 15123, 

15195, 15233, 15410, 15444, 

15555, 15567, 15665, 15817, 

15913, 15948, 16080, 16136, 

16170 

اإلقتصاد اليمني -إتفاقية الجات  -التجارة الخارجية   14258 

ميزان  -العالقات الدولية  -التحليل االقتصادي  -التجارة الخارجية 
 المدفوعات 

8292 

  -منظمة التجارة الخارجية  -الدول النامية   -التجارة الخارجية 

المشكلة البيئية -لية المنافسة الدو  
11700 

السياسة التجارية -التجارة الخارجية   15858 

اإلقتصاد  -نظام النقد  -الصرف األجنبي  -التجارة الخارجية 
ميزان المدفوعات -اإلقليمي   

8291 

البيروقراطية األجنبية  -الصفقات العالمية  -التجارة الخارجية   10133 

سياسة  -التجارة الخارجية   7702 

 12554 التجارة الخارجية ــــ نظريات ـــ الجات ــ األردن 

التجارة الخارجية ــ نظريات ــــالسياسات التجارية ــــ اإلتفاقيات 
 العامة ـــ األردن 

4786 

التجارة الخارجية ــالصادرات ــــ والوردات ــ التعرفة الجمركية 
لمةــــ السوق العربية المشتركة ــــ العو  

4695 

 3554 التجارة الخارجية العربية

 -العالقات التجارية  -ميزان المدفوعات -التجارة الخارجية 

 الحماية الجمركية
10170 

االساليب النظرية -نظريات التجارة الخارجية -التجارة الخارجية 
مزايا و عيوب -السياسات التجارية الدولية -في التجارة الدولية 

التجارة الخارجية في االردن-التجارية الحماية  . 

3384 

 13792 التجارة الخارجية و تمويلها على طريق االعتماد المستندي

الواردات   -الصادرات  -أسعار الظل  -التجارة الخارجية، تخطيط 
النقد األجنبي -ميزان المدفوعات  -  

15857 

-الجات -الحماية التجارية-السياسات-نظريات -التجارة الخارجية

الردن ا  
4381 

 9187 التجارة الداخلية 

قواعد  -الجات  -التجارة الدواية   10427 

 التجارة الدولية 

2587, 3122, 3265, 3279, 3321, 

3324, 3364, 3483, 3493, 3549, 

3706, 3899, 3986, 4009, 4148, 

4211, 4385, 4470, 4532, 4656, 

4983, 5337, 5440, 5444, 5532, 



5533, 5534, 5591, 5625, 5856, 

6188, 6253, 6504, 6616, 8293, 

9108, 9500, 9510, 9515, 9754, 

10176, 10295, 10452, 10660, 

10708, 11278, 11592, 11604, 

11733, 11744, 11794, 12131, 

12295, 12375, 12389, 12809, 

12810, 13505, 13683, 13714, 

14275, 14437, 14754, 14888, 

15175, 15309, 15313, 15323, 

15419, 15444, 15817, 15893, 

16134, 16170 

النقل البحري -اتفاقيات الجات  -التجارة الدولية   2548 

  -التبادل الدولي  -النفقات  -اإلقتصاد الدولي  -التجارة الدولية 

  -المدفوعات الدولية  -السياسة التجارية  -النمو اإلقتصادي 

الهيئات اإلقتصادية -الجات  -الدولي صندوق النقد   

11489 

اإلتفاقيات العامة -تحرير  -التجارة الدولية   12670 

  -الخالفات الدولية  -منظمة التجارة الدولية  -التجارة الدولية 

 األردن 
3412 

التجارة الدولية ـــ نظريات ــــ العالقات النقدية والمالية الدولية ــــ  
ت التجاريةالجات ـــ السياسا  

8617 

التجارة الدولية _ العولمة _ نقل التكنولوجيا ودراسة اآلليات 
 االقتصادية _ الشركات المتعددة الجنسيات 

2912 

التجارة الدولية _ سلوك الوحدات االقتصادية _ النظرية النيو 
أولين) التكامل ااقتصادي -كالسيكية _ نظري ( هيكشو   

15421 

 -النظام النقدي  -ميزان المدفوعات  -الدولية، اقتصاديات التجارة 

التجارة اإللكترونية -اتفاقية الجات   
11837 

 4092 التجارة الدولية، مصطلحات 

 4949 التجارة الزراعية 

 التجارة العالمية

2566, 3524, 3686, 4030, 4484, 

5471, 5580, 5736, 9368, 9860, 

10709, 10891, 11690, 11827, 

11887, 12131, 12353, 13915, 

13956, 15444, 16136 

 11034 التجارة العالمية ـــ اإلتفاقات ـــ تحرير التجارة

التجارة العالمية ــــ األهداف ــــ المبادئ ــــالنشأة ـــالتحديات 
 المستقبلية 

4998 

التجارة العالمية ـــ نشأت الجات ــــ منظمة التجارة العالمية ـــ  
 حقوق الملكية الفكرية

11803 

 4286 التجارة العربية

 13499 التجارة العربية ـــ اإلتفاقات الدولية ـــ النقل البري 

 13498 التجارة العربية ـــ النقل البري ـــ اإلتفاقات 

البناء التنظيمي  -مبادئ  -دراسة  -التجارة العلمية   14461 

 10067 التجارة بالتعلم

األنترنات التجارة عبر   15783 



 13286 ,8417 التجارة عبر األنترنت 

 10318 التجارة؛منظمة 

 14899 ,14512 التجانس الضريبي

 7903 التجديد

 11860 التجربة األسيوية

 3623 التجربة السياحية 

 7930 التجربة الصوفية 

 2985 التجربة العراقية 

 3829 التجربة العربية

الفلسطينيةالتجربة   10479 

 11141 ,3041 التجربة الماليزية 

 12479 ,5611 التجربة المصرية 

 3624 التجربة المغاربية

 2864 التجربة الياباتية

 2867 ,2816 ,2801 التجربة اليابانية

 14442 التجرية التنموية

 12118 ,5639 التجزئة السوقية 

 5984 التجمد الهيكلي

اإلداريالتجهيز   4555, 11005 

 11544 التجهيزات الفندقية

 3649 التجوال اإلداري 

 6103 ,3464 التحاسب الضريبي

 14899 ,14512 التحالف اإلستراتيجي

 4901 التحالفات االستراتيجية 

 9574 ,5591 ,2937 التحالفات اإلستراتيجية 

القرن الحادي   -التعاون  -المنافسة  -التحالفات اإلستراتيجية 
 والعشرين

5589 

 12031 التحاليل اإلحصائية

 11534 ,7677 التحديات اإلدارية

 8672 التحديات اإلقتصادية

 8957 التحديات البيئية 

 6415 التحديات التنموية

 8250 التحديات الحديثة

 14466 ,9947 ,3939 ,3350 التحديات العالمية

 14749 التحديات القانونية 

 8470 التحديات و القيادة

 8470 التحديات و المديرون

 12933 ,9192 ,7162 التحرير اإلداري 

 8196 التحرير التجاري 

 13069 التحرير الحالي 



 التحرير المالي 
6589, 6603, 7427, 7455, 10838, 

11173, 11552, 12347, 15256, 

15450, 15933 

 14973 ,10001 ,7595 ,3742 التحرير المصرفي 

 10220 التحسين المتواصل 

 11949 التحسين الوظيفي

 14547 التحصيل 

 التحصيل الجبائي
9554, 10033, 12454, 12734, 

15072, 15594 

 13174 ,12710 ,12402 ,8191 ,6867 التحصيل الضريبي

 15028 التحصيل العلمي 

 9785 التحطيط المالي والرقابة المالية 

المحاسبيالتحفظ   6892, 10831 

 9477 ,6264 ,5929 التحفيز

 14678 ,7108 التحفيز الجبائي

 3633 التحفيز الذاتي 

 11263 التحفيز الذاتي للعامل 

 7732 التحفيز الضريبي

 التحفيز الوظيفي 
2665, 7049, 11005, 13190, 

13546, 15067 

 التحفيزات الجبائية 
6130, 6548, 6575, 7308, 8344, 

8951, 10554, 11304, 11569, 

13333, 14687, 15804 

 6949 التحفيزات الجمركية

 14673 ,6949 التحفيزات الضريبية

 8740 التحفيزو دوره في تحسين االداء في المؤسسة االقتصادية 

 8392 التحفيزو دوره في تحسين المنتوج و أثره على أداء العاملين 

اإلداري،السلطة،الوظيفة العامةالتحقيق   4169 

 15432 ,7599 ,7506 ,6709 التحقيق الجبائي 

 10615 التحقيق العقاري

 10842 ,10020 ,6665 التحقيق المحاسبي 

 12533 التحكم في التكاليف

 12651 ,10649 ,8150 التحكيم

 2670 ,2539 التحكيم اإللكتروني

 التحكيم التجارى
3264, 3321, 4075, 5533, 10988, 

15313 

 10176 التحكيم التجاري الدولي 

 14759 ,4281 ,2587 التحكيم الدولي 

 11815 التحكيم الدولي التجاري 

 8154 التحكيم المؤسسي

 13905 التحليق،سوق العمالة،إنعاش التوظيف



 التحليل
2703, 5955, 8218, 8876, 11213, 

12537, 13906, 14568 

 التحليل المالي 

6314, 6333, 6843, 6859, 6891, 

7123, 7410, 7499, 8893, 9007, 

10416, 10971, 12161, 12216, 

12408, 14676, 14803, 15330, 

15642, 15741 

 3902 التحليل المالي ـــــ تقييم األداء ـــــ التنبؤ بالفشل 

 التحليل اإلحصائي 

2730, 2760, 3175, 3202, 3241, 

3629, 4641, 4808, 5049, 5335, 

5680, 6077, 8857, 9467, 10700, 

11127, 11326, 11382, 11737, 

12017, 12430, 13831, 14465, 

14551, 15165, 15779 

تمارين-االستدالل -التحليل االحصائي  5706 

 3140 التحليل األساسي

 3083 التحليل اإلستثماري 

 3221 التحليل االستراتيجي

 التحليل اإلستراتيجي
3220, 3692, 3927, 6598, 7123, 

7829, 8980, 9253, 9254, 13001 

 التحليل اإلقتصادي 

2552, 2708, 3251, 3948, 4067, 

4070, 4071, 4516, 4517, 4668, 

4762, 4778, 5098, 5635, 5636, 

5757, 6554, 7645, 7915, 8602, 

8841, 10294, 11402, 11686, 

11728, 11929, 12376, 12462, 

12483, 13153, 13271, 13535, 

13591, 13659, 14487, 14850, 

15240, 15317, 15405, 15423, 

15571, 15778 

التحليل اإلقتصادي ــ أسعار األسهم ــ اإلستهالك ــ التوازن  
 اإلقتصادي 

11755 

التحليل اإلقتصادي ـــ اإلقتصاد الجزئي ـــ الطلب ـــ العرض ـــ  
وق ـــ سلوك المستهلك ــ اإلنتاجالس  

9699 

_   1870إلى عام  1790التحليل االقتصادي _ تاريخ من عام 

 االقتصاد العام _ النقود واإلئتمان
11017 

التحليل االقتصادي _ سلوك المستهلك _ األسواق الجزئية _  
 عرض السلع _ االنتاج 

14852 

أساليبه _ تطوره عبر التحليل االقتصادي _ مناهجه _ نطاقه _ 
 العصور

11018 

التحليل اإلقتصادي الجزئي ــ نظرية الطلب ــ نظرية العرض ــ  
 نظرية سلوك المستهلك ــ نظرية اإلنتاج 

11928 

نظرية  -نظرية العرض و الطلب  -التحليل اإلقتصادي الجزئي
نظرية التوزيع -نظرية اإلنتاج   -المستهلك   

11930 

الكلي التحليل اإلقتصادي   4480, 5756, 11119, 14850 

التكاليف -اإلنتاج  -اإلستهالك  -التحليل اإلقتصادي الكلي   - 8512 



العمل -اإلدخار -اإلستهالك -التحليل اإلقتصادي الكلي  15745 

التحليل االقتصادي-اساليب االنتاج-التحليل اإلقتصادي  10129 

 4620 التحليل اإلقليمي

اإلنتمائي التحليل   5857 

 13172 ,12334 ,9582 ,8423 التحليل اإلئتماني 

 4080 التحليل البياني

 3828 ,2975 التحليل البيئي

 7295 التحليل التخطيطي

 15358 التحليل التفاضلى 

 11039 التحليل التقديري

 2766 التحليل التقني

 15082 ,12070 ,8573 ,5609 التحليل التنافسي 

 12415 ,8102 التحليل التنظيمي 

 11035 التحليل الجزئي 

 2595 التحليل الجمعي

 8263 ,8262 التحليل الخارجي 

 8262 التحليل الداخلي 

 3527 التحليل الداخلي و الخارجي 

 3420 التحليل الديناميكي 

 التحليل الرياضي 

2691, 3177, 4620, 4708, 5962, 

6034, 7294, 10553, 11792, 

11933, 12328, 12460, 12461, 

14412, 14473, 15808, 15952 

السالسل العددية  -التكامالت   -األعداد الحقيقية  -التحليل الرياضي 
المتتاليات  -  

9513 

  -التكامل  -التوابع  -األعداد الحقيقية  -التحليل الرياضي 

 المعادالت التفاضلية
16123 

المعادالت   -التوابع  -األعداد الحقيقية  -التحليل الرياضي 
 التفاضلية 

13689 

  -المعادالت التفاضلية  -البنيات األساسية  - التحليل الرياضي

المنحنيات  -النشور المتعامدة   
11074 

الحساب  -نظرية المتوسط  -التفاضلية األولى  -التحليل الرياضي 
 التفاضلي 

8086 

 -الحساب التكاملي  -التفاضلي الحساب  -التحليل الرياضي 

اإلشتقاق  -المكاملة  -المشتقات   
11075 

 -التوابع  -المكاملة  -الحساب التفاضلي  -التحليل الرياضي 

 السالسل 
13690 

  -سالسل التوابع  -الفضاءات الشعاعية  -التحليل الرياضي 

المعادالت التفاضلية  -التكامالت المضاعفة   
13865 

الدوال   -األعداد المركبة  -المتغيرات المركبة  -الرياضي التحليل 
األقطاب -البواقي  -المتسلسالت  -التحليلية التكامالت   

7747 

المتتاليات و   -األعداد الحقيقة  -المجموعات  -التحليل الرياضي 
تكامل ريمان  -المشتقات  -النهايات   

7798 



المعادالت التفاضلية  -التحليل الرياضي   3136, 5935, 7665 

  -التحليل الموجه  -المعادالت التفاضلية  -التحليل الرياضي 

المصفوفات -الدوال  -المتسلسالت  -التكامالت   
10754 

الحساب التفاضلي  -المعادالت التفاضلية  -التحليل الرياضي   12990 

النهايات  -المنطق  -التحليل الرياضي   -الدوال  -المشتقات  -

التوابع  -المعادالت التفاضلية  -التكامل  -متنامية السالسل الال  
3529 

الحساب   -المشتقات  -الدوال  -النهايات  -التحليل الرياضي 
 التفاضلي 

3099 

  -المتجهات و العدديات  -تحليل المتجهات  -التحليل الرياضي 

تكامل المتجه -تفاضل المتجه   
10751 

 3678 التحليل الرياضي ، مباديء 

 12415 التحليل السلوكي 

 10947 التحليل السياسي 

 15529 ,15431 ,11902 ,3237 ,3162 التحليل الشبكي

 5553 التحليل الضريبي

 -التفاضل العددي  -صيغة نيوتن  -الجمع  -التحليل العددي 

 التكامل العددي 
11058 

 10339 التحليل العقدي 

 4394 التحليل الفردي 

 12393 ,3610 التحليل الفني

 9185 التحليل الفني و االسواق المالية 

 التحليل الكمي
2687, 4191, 4193, 4620, 5174, 

5486, 5634, 5640, 9267, 11825, 

14625, 14631 

 التحليل المالي 

2521, 2573, 2951, 2989, 3084, 

3087, 3089, 3145, 3246, 3601, 

3610, 3625, 3643, 3656, 3660, 

3801, 3952, 3983, 3995, 4200, 

4234, 4247, 4389, 4423, 4606, 

4691, 4847, 4857, 4858, 5161, 

5410, 5544, 5566, 5571, 5584, 

5658, 5879, 6004, 6207, 6360, 

6564, 6643, 6668, 6698, 6714, 

6767, 6782, 6846, 6850, 6941, 

7081, 7229, 7325, 7374, 7390, 

7461, 7466, 7632, 7637, 7655, 

7723, 7882, 7886, 7991, 8053, 

8146, 8391, 8423, 8424, 8425, 

8439, 8612, 8709, 8785, 8887, 

8892, 8896, 8899, 8902, 8913, 

8925, 8928, 8932, 9166, 9197, 

9216, 9278, 9450, 9582, 9668, 

9759, 9771, 9782, 10100, 10114, 

10186, 10235, 10439, 10441, 

10542, 10562, 10673, 10693, 

10969, 10970, 10972, 11342, 



11510, 11567, 11588, 11590, 

11612, 11736, 11824, 12115, 

12120, 12217, 12337, 12393, 

12518, 12684, 12891, 13102, 

13106, 13175, 13266, 13356, 

13394, 13398, 13478, 13569, 

13601, 13737, 13785, 14056, 

14063, 14254, 14256, 14384, 

14395, 14454, 14490, 14530, 

14825, 14828, 14838, 14931, 

15113, 15295, 15460, 15866, 

16029, 16135 

التحليل المالي ــــ : تقييم األداء ـــــ اإلستثمار ـــ البورصة ــــ  
 األداء التاريخي ــــ مؤشرات الجودة

13974 

النفقات النقدية ـــ القوائم المالية ـــ  التحليل المالي ـــ التضخم ـــ 
 التمويل ـــ اإلئتمان 

14912 

 10691 التحليل المالي ـــ النسب المالية ـــ عالقات التكلفة 

 3627 التحليل المالي ـــ مفهومه ـــ أنواعه ــــ النسب المالية

 3661 التحليل المالي الحديث

 7114 التحليل المالي في القوائم المالية 

 8821 التحليل المالي للمشروع

تحليل -تحليل الربحية-تحليل السيولة-متطلبات -التحليل المالي 
الموازنة التخطيطية-تخطيط الربح-الموازانات-مصادر االموال  

9028 

 6423 التحليل المالي و التمويلي في المؤسسات 

 15247 التحليل المالي و أهميته في إدارة المؤسسة االقتصادية 

 8711 ,5783 ,4308 ,3842 التحليل المحاسبي

 6606 التحليل المركب

 3694 التحليل المعرفي 

 2622 التحليل المنطقي

 15319 ,14468 ,5627 التحليل الموضوعي 

الجزائر -النظام المصرفي -الصرف -التحليل النقدي  8826 

 4992 التحليل الهيكسي

 3111 التحليل الوصفي 

 12330 ,11531 ,3942 التحليل الوظيفي

 8833 التحليل؛ 

 14450 التحول الرقمي 

 3335 التحول إلى القطاع الخاص 

التعاون -انشاء انظمة جديدة-التحول نحو التجارة االلكترونية
- تحريض عوامل التغيير  -االستفادة من الخبرات -االستراتيجي 

ناء جيش من القادةب  

13703 

 15348 ,6116 ,5882 ,4589 التحوالت اإلقتصادية

 13514 التحوالت اإلقتصادية العالمية

 15934 التحوالت االقتصادية العالمية.التنمية و التخطيط 

 15322 التحوالت العالمية 



 7087 التحويل الرقمي 

 15425 التحويل المصرفي 

 13570 التخاصية 

 15617 ,14411 ,9730 ,7998 ,5246 التخزين

 12452 ,11818 ,10052 ,4819 ,4401 التخزين السلعي 

 7700 التخصص النوعي 

 13816 التخصصات األكاديمية

 11033 التخصيص

 التخطيط 

920, 2681, 2706, 2927, 2943, 

3102, 3221, 3233, 3303, 3543, 

3583, 3816, 3904, 4011, 4038, 

4084, 4181, 4212, 4264, 4418, 

4437, 4446, 4474, 4582, 4621, 

4677, 4723, 4764, 4813, 4835, 

4855, 5117, 5171, 5227, 5238, 

5242, 5325, 5343, 5357, 5390, 

5417, 5431, 5565, 5598, 5673, 

5730, 5839, 6015, 6149, 6162, 

6615, 6757, 7012, 7501, 7813, 

7840, 7866, 8058, 8269, 8321, 

8408, 8516, 8529, 8530, 8579, 

8595, 8902, 9004, 9205, 9331, 

9573, 9596, 9714, 9871, 9926, 

10047, 10055, 10150, 10365, 

10662, 10815, 10865, 10866, 

10949, 10964, 11123, 11126, 

11134, 11203, 11596, 11646, 

11763, 11857, 11908, 12099, 

12106, 12122, 12123, 12125, 

12208, 12288, 12482, 12542, 

12616, 12652, 12800, 12885, 

12942, 12986, 13021, 13082, 

13329, 13692, 13696, 13771, 

13800, 13904, 14290, 14367, 

14474, 14476, 14638, 14640, 

14645, 14980, 15212, 15318, 

15641, 16122 

مصر -نظرية و أساليب  -التخطيط اإل قتصادي   9879 

ويقي التخطيط التس  

3188, 3466, 3710, 4367, 4651, 

7677, 8903, 9638, 10151, 11377, 

12111, 12374, 14291 

 13026 ,5313 التخطيط المالي

 9204 التخطيط ــ خصائص ـــ المركزية والالمركزية

التخطيط ــ مواحهة األزمات ــ مواجهة الكوارث ــاإلدارة  
 باألهداف

3886 

اإلجمالي التخطيط   15473 



 التخطيط اإلداري

2589, 2661, 2815, 2826, 2953, 

3088, 3495, 3496, 3509, 3552, 

3569, 3641, 3908, 4051, 4053, 

4061, 4172, 4371, 4401, 4685, 

4823, 4895, 4914, 5042, 5129, 

5207, 5260, 5731, 5920, 5996, 

6148, 6538, 7618, 7773, 8076, 

8266, 8323, 8328, 8522, 9239, 

9466, 10306, 10606, 10672, 

10726, 10888, 10958, 11637, 

11688, 11727, 12010, 12104, 

12776, 12883, 12899, 14196, 

14431, 14432, 14502, 14873, 

14892, 15663, 15975 

 8641 التخطيط اإلداري الحديث

 3983 التخطيط اإلستثماري 

 التخطيط االستراتيجي

2661, 2790, 2799, 3330, 4450, 

4597, 4994, 5129, 5715, 6595, 

7072, 7289, 8980, 9132, 10219, 

10542, 10940, 12748, 13633, 

14142, 14181, 14629, 15252 

 التخطيط اإلستراتيجي

2591, 2621, 2675, 2758, 2815, 

2854, 2865, 2955, 2995, 3080, 

3320, 3331, 3333, 3338, 3373, 

3493, 3545, 3674, 3691, 3828, 

3915, 3927, 3941, 3965, 3968, 

3974, 3980, 4051, 4052, 4105, 

4147, 4156, 4159, 4172, 4374, 

4378, 4421, 4451, 4453, 4467, 

4535, 4572, 4590, 4593, 4594, 

4622, 4637, 4829, 4889, 4892, 

4897, 4923, 4924, 5142, 5172, 

5179, 5208, 5228, 5357, 5430, 

5439, 5459, 5527, 5590, 5604, 

5605, 5606, 5746, 5787, 5952, 

6170, 6336, 6677, 7202, 7252, 

7479, 7501, 7815, 7816, 7817, 

7819, 7835, 7877, 7878, 7880, 

7892, 8069, 8071, 8073, 8230, 

8233, 8249, 8253, 8263, 8268, 

8327, 8482, 8515, 8537, 8918, 

9035, 9109, 9195, 9253, 9371, 

9515, 9517, 9535, 9546, 9580, 

9600, 9714, 9835, 9843, 9961, 

10401, 10461, 10864, 11482, 

11544, 11573, 11601, 11604, 

11685, 11971, 12113, 12244, 

12247, 12392, 12428, 12457, 

12644, 12777, 13324, 13400, 



13878, 14106, 14123, 14178, 

14187, 14193, 14198, 14421, 

14621, 14624, 14728, 14968, 

15046, 15496, 15657, 15861, 

15946 

التخطيط اإلستراتيجي ــ المدير العرب ــالتحالفات اإلستراتيجية ــ 
 التطور التكنولوجي 

14846 

 15635 ,9034 التخطيط اإلستراتيجي للتسويق 

واالستخدام الفعال للموارد البشريةالتخطيط االستراتيجي   7234 

 13631 التخطيط االستراتيجي ودوره في إدارة االزمات

 3332 التخطيط اإلسترتيجي للمشروع 

 2620 التخطيط اإلشتراكي 

 التخطيط اإلقتصادي
3507, 3554, 3768, 4482, 9025, 

12275, 12706, 13651, 13660 

 - األسعار  -األجور  -اإلدخار  -اإلستهالك  -التخطيط اإلقتصادي 

النماذج اإلقتصادية -القوى العاملة   
11932 

التجارة  -اإلدخار  -التنمية اإلقتصادية  -التخطيط اإلقتصادي 
  -التخطيط ،فرنسا   -التعليم  -الصناعة  -اإلستثمار  -الخارجية 

 التخطيط ، المملكة العربية السعودية
11337 

الخطة القومية  -تصادي التخطيط اإلق  14498 

 9161 ,5295 التخطيط اإلقليمي 

 13868 التخطيط اإللكتروني 

 7851 التخطيط التدريب ـــ اإلحتباجات التدربية ــ أداء المرؤوسين

 4688 التخطيط التربوي 

 التخطيط التسويقي 
2850, 4325, 4419, 5324, 10563, 

11016 

 2620 التخطيط التعاوني 

 3157 التخطيط التعليمي 

التخطيط التعليمي ــ التنمية اإلقتصادية ــ التحديات اإلقتصادية ــ  
 إستنزاف العقول ــ مصر 

11106 

 9919 التخطيط التنضيمي 

 14178 التخطيط التنفيذي 

 14213 التخطيط الحسابي

 5732 ,5529 ,4620 التخطيط الحضري 

 التخطيط السياحي

2713, 2956, 3846, 3889, 3937, 

4345, 4422, 4436, 5145, 6301, 

9511, 11937, 11957, 12321, 

13661, 14751 

 4720 التخطيط الشخصي 

 913 التخطيط الصناعي 

 6103 التخطيط الضريبي

 10733 ,4976 التخطيط العمراني 

 12479 التخطيط القطاعي

 14621 التخطيط القومي 



 التخطيط المالي

3373, 4002, 4174, 4407, 4857, 

5566, 5655, 5658, 7080, 7277, 

7865, 7872, 8925, 9023, 9778, 

11045, 11104, 11410, 11736, 

11996, 12426, 14453, 14986, 

15728 

 13998 ,13294 ,8188 ,6103 التخطيط المحاسبي 

 5205 التخطيط المهني 

لميزان  ا-الميزة التنافسية التخطيط االقتصادي-التخطيط 
االحصاءات-االقتصادي  

5786 

 14702 التخطيط الناجح

 5874 التخطيط للتغير 

 2676 التخطيط للتفاوض 

 4007 التخطيط للتنمية

 10078 التخطيط للجودة

 4424 التخطيط للوقت

 7814 التخطيط و المتابعة

 13660 ,13497 ,9251 التخطيط والتنمية

 2764 ,2698 التخطيط والرقابة

 12870 التخفيضات السعرية

 13875 التخلف 

التخلف ــ التنمية ـــ النظام اإلقتصادي الدولي ــ البنك الدولي ـــ  
 التكامل اإلقتصادي ــ حركة عدم اإل نحياز ــالجات

14817 

  -التجارة  -التصنيع  -اإلستثمار  -التنمية اإلقتصادية  -التخلف 

التمويل -التجارة الخارجية   
14496 

 التخلف اإلقتصادي 
4187, 5105, 5108, 9965, 10265, 

13497 

 3205 التخلف اإلقتصادي في الوطن العربي

أنواع  -التخطيط اإلقتصادي-التنمية اإلتصادية-التخلف اإلقتصادي
 التخطيط 

9131 

الدراسة التطبيقية -التنمية االقتصادية-التخلف االقتصادي  12188 

ةسياسات التنمي-التمويل-التخلف - 13493 

التبعية العربية -االمم المتحدة-التنمية-النمو-التخلف  8355 

 10732 التدابير التربوية

 14430 التدابير الدولية 

 15446 التداول اإلقتصادي 

 11180 ,8012 التداول اإللكتروني

 5617 التداول الوظيفي 

 8359 التداوي بالخمر

 التدريب

2664, 3076, 4185, 4348, 4498, 

4539, 5361, 5823, 6136, 6173, 

6177, 6540, 6636, 6895, 7565, 

8075, 8204, 9322, 9323, 9675, 

9696, 9698, 9704, 9739, 9767, 



10304, 11003, 11126, 11399, 

12096, 12313, 12486, 12726, 

13068, 13094, 13800, 14842, 

15145, 15697 

ستراتيجيات اإليجابية التدريب ـإدارة ضغوط العمل ــ اإل  16105 

التدريب ــ اإلحتياجات التدربية ــ الحوافز ـــ تنمية المهارات 
 القيادية

14455 

 1357 التدريب ــ التنمية ــ تصميم المناهج التدربية ــالتخطيط 

 15672 ,3175 التدريب اإلحصائي

 15652 ,2791 التدريب االداري 

 التدريب اإلداري 

2666, 3680, 4046, 4050, 4065, 

4430, 4450, 4451, 4459, 4540, 

4632, 4753, 5167, 5205, 5344, 

5435, 5447, 5641, 6196, 6380, 

6644, 6902, 7710, 7841, 7862, 

7876, 7891, 8009, 8249, 8268, 

8339, 8537, 8551, 8576, 8763, 

9595, 10449, 11338, 11430, 

11904, 11964, 12095, 12392, 

13827, 14463, 14502, 14728, 

14802, 14848, 14969, 14972, 

15686, 16043 

 9410 ,6752 ,4053 ,3946 التدريب اإللكتروني 

 9836 التدريب التعليم ــ المجموعات ــ الممارسة

 7852 التدريب التنمية ــ تصميم المناهج التدربية ــ التجطيط

 6074 التدريب العملي

 10526 ,8472 ,3634 ,3576 التدريب الفعال

 15643 التدريب القعال ــ محيط الشركة التصميم ــــ تتائج التدريب

 13827 التدريب المباشر

 4126 التدريب المحاسبي

 5361 التدريب المركزي

التدريب المهتي ــــ التدريب التقني ــ مؤسسات التدريب ــ 
 التطبيقات اإلدارية 

11877 

 14840 ,12942 ,8083 ,3958 ,3946 التدريب المهني 

التدريب المهني ــ سوق العمل ــاألقطار العربية ـــ ثورة 
 المعلومات 

14841 

 15652 التدريب الناجح

 15902 ,10877 التدريب الوظيفي 

 9746 التدريب عن بعد

 7963 التدريب في المؤسسة

 13859 التدريب و التطوير 

التدريب و دوره في تثمين كفاءة و أداء المورد البشري في  
 المؤسسة

14109 

 9630 التدريب وأثره في زيادة مردودية المؤسسة



 11620 التدريبات السلوكية

 11583 التدريت ــ المهارات اإلدارية ــــ المدير الفعال

 7449 التدريس اإلبداعي 

 12184 ,9049 ,7123 التدفقات المالية 

 التدفقات النقدية
4301, 6533, 7404, 7951, 9450, 

9531, 11082, 11471, 12184, 

13445 

 15014 التدفيق المالي 

 التدقيق
2563, 3673, 5740, 8178, 9339, 

10017, 10158, 11202, 15878, 

15936 

التدقيق ــ التخطيط التدقيق ـــ السلوك المهني ـــ المراجعة ـــ  
الرقابة الداخلية ـــ اإليردات ـــ المبيعاتـ ــ التمم  الحاسوب ـــ

 المدنية
3299 

 16056 ,9114 التدقيق اإلجتماعي

 12692 ,12488 ,5970 التدقيق اإلداري 

 15182 ,8192 ,7507 ,7271 التدقيق اإللكتروني 

 8156 التدقيق البيئي

 التدقيق الخارجي 

6437, 6550, 6705, 6911, 7567, 

8032, 9202, 9227, 10929, 11105, 

11176, 11476, 11783, 12473, 

12743, 14101, 15356 

 التدقيق الداخلي 

2878, 3449, 5738, 5772, 6486, 

6641, 6955, 7867, 8209, 8609, 

11476, 12174, 12488, 12727, 

13126, 14929, 15012, 15127, 

15356, 15603 

تدقيق   -قنيات كتابة التقارير ت- الرقابة الداخلية -التدقيق الداخلي
 العمليات 

5771 

 4862 التدقيق الدولي 

بيئة نظم المعلومات المحاسبية-التدقيق الرقابة الداخلية  3503 

 13142 التدقيق العمومي 

 10440 ,8174 ,6381 التدقيق المالي 

 التدقيق المحاسبي

4752, 6872, 7035, 7270, 7707, 

8160, 8167, 8183, 9568, 9978, 

10240, 10576, 10643, 11094, 

11165, 11783, 11784, 11785, 

12231, 12346, 12692, 12891, 

13458, 13961, 14735, 15031, 

15600, 15916 

 3683 التدقيق على اإلستثمار

 8183 التدقيق والتأكيد

 8167 التدقيق والمراجعة 

 3682 التدقيق،المحاسبة

 3959 التدهور البيئي



 5275 الترات العمراني

 14622 التراث األدبي

 7052 ,6841 ,5781 التراث اإلسالمي

 4 التراث األمازيغي 

 5284 التراث الحضري 

 1 التراث العمراني

 6724 ,3203 التراث القديم 

 12257 التراث المعماري

 3508 التراخيص النفطية

 4982 التراكيب التنظيمية 

 13943 ,12365 ,10428 ,8067 التربية

 13600 ,4359 التربية اإلسالمية 

 4157 التربية البدنية و الرياضية 

 12648 ,11008 ,8713 التربية الخاصة 

التربية الدولية ـــ المدارس الدولية ـــ تحسين التدريس ــ اإلدارة ــ 
 الجودة

11465 

 10968 التربية الشمولية

 14361 ,3688 التربية والتعليم

مناهج البحث -التربية  11594 

 10548 الترتيب الداخلي لبنك

 8356 الترخيص اإلمتيازي 

 15973 الترخيص الدولي 

 12206 ,10718 ,6930 الترقية 

 4249 الترقية اإلدارية 

 16073 الترقية العقارية 

 3693 التركيب التنظيمي 

 الترويج

3818, 3960, 4332, 4652, 4653, 

5098, 5609, 5703, 6166, 9343, 

11207, 11312, 11658, 12112, 

12733, 13681, 13721, 14961, 

15342 

اإلعالن -الترويج  12464 

 الترويج اإللكتروني 
2784, 2971, 4368, 4444, 4599, 

4811, 6159, 13204, 14906 

 الترويج التجاري 
4369, 4493, 4825, 5649, 7263, 

11716, 12118, 13862 

رويج الدعائي الت  4434 

 4814 الترويج الدوائي 

 13871 ,13665 ,7053 ,5190 ,3481 الترويج السياحي

 11834 ,6394 ,5025 ,4682 ,4095 الترويج المعاصر

 15133 الترويج للسياحة 

 13504 الترويج و دوره في تفعيل أداء المؤسسة



 12677 إلتزام البنوك الجزائرية 

الموظفينالتزام   13877 

 5536 إلتزامات المساهم

 11973 التزويد المعلوماتي 

 10650 التزوير

 8418 ,5414 التزوير المعلوماتي 

 15950 ,10011 ,9269 ,6573 التسجيل المحاسبي

 13718 التسجيل والتبويب 

 12300 التسرب الضريبي

 14119 ,9225 التسرب الوظيفي لألطباء 

اإلقتصادي التسريح   7161 

 8722 التسسير االستراتيجي 

 التسعير 

2568, 2617, 3030, 3179, 3426, 

3960, 4102, 4654, 4767, 4841, 

8564, 10933, 12119, 12413, 

15162, 15985 

 12129 التسعير اإلسالمي 

 التسعير الدولي
2786, 4369, 11832, 12118, 

12129, 12130 

 12129 التسعير الرأس مالي

االقتصاد االسالمي- تحديد االسعار-الضابط-التسعير   2636 

 3897 التسعيرواإلنتاج في األسواق 

 12249 ,5957 ,2971 التسعيير الصناعي

 2831 التسكين والتنصيب 

 4162 التسليم اإللكتروني 

التسوبق ــ إدارة ــ التنبؤ با لمبيعات ــ السلوك الشرائي ــ السلع ــ  
ـ الترويجالتسعيير ـ  

4600 

 7849 التسوبق ــــ اإلستراتيجية التسويقية ــ الرقابة التسويقية ـــ تطبيقات 

التسوبق ــ بحوث التسويق ، دراسة السوق ــ النشاط التسويقي ـــ 
 المزيج التسويقي

3107 

 11964 ,10155 ,2857 التسوبق اإلبتكاري 

 9012 ,4513 التسوق اإللكتروني 

الدولي التسوق   8015 

 15950 ,3772 التسويات الجردية

 11328 التسوية اإللكترونية

 10878 التسوية القضائية

 التسويق 

914, 2568, 2588, 2589, 2700, 

2778, 2785, 2803, 2807, 2808, 

2809, 2821, 2825, 2828, 2840, 

2841, 2855, 2943, 3037, 3091, 

3174, 3179, 3216, 3219, 3231, 

3279, 3309, 3317, 3436, 3444, 

3447, 3511, 3662, 3663, 3665, 



3704, 3809, 3816, 3818, 3832, 

3848, 3921, 3931, 3933, 3960, 

3968, 4003, 4036, 4103, 4104, 

4105, 4107, 4111, 4120, 4331, 

4332, 4333, 4335, 4336, 4337, 

4339, 4341, 4352, 4365, 4374, 

4375, 4378, 4466, 4470, 4472, 

4494, 4495, 4520, 4534, 4568, 

4654, 4675, 4729, 4769, 4792, 

4810, 4813, 4817, 4827, 4829, 

4830, 4841, 4889, 4979, 5021, 

5079, 5120, 5139, 5323, 5324, 

5327, 5353, 5360, 5588, 5633, 

5637, 5648, 5649, 5740, 5746, 

5906, 5994, 6166, 6167, 6221, 

6278, 6336, 6576, 6954, 7042, 

7275, 7282, 7347, 7586, 7884, 

8100, 8127, 8333, 8360, 8362, 

8410, 8770, 8784, 8940, 9011, 

9194, 9229, 9460, 9798, 10078, 

10143, 10149, 10402, 10452, 

10521, 10563, 10665, 10939, 

11016, 11092, 11131, 11152, 

11327, 11411, 11417, 11474, 

11485, 11509, 11596, 11656, 

11658, 11716, 11833, 11843, 

11857, 11964, 11967, 12080, 

12104, 12112, 12114, 12115, 

12116, 12126, 12127, 12129, 

12282, 12413, 12422, 12576, 

12623, 12803, 13027, 13145, 

13278, 13408, 13656, 13860, 

13861, 13869, 14283, 14295, 

14596, 14793, 14872, 14962, 

14964, 14968, 14992, 15017, 

15109, 15155, 15511, 15551, 

15626, 15635, 15929, 15955, 

16058 

السوق -إدارة  -التسويق   4102 

التسويق ــ اإلسترا تيجيات ــ التخطيط اإلستراتيجي ــ التسويق  
 اإلستراتيجي ــ الترويج ـــ األسعار

4372 

يق ــ البيع ــ الشركات المتخصصة ــ التأمين التجاري ــ  التسو
 المؤسسات الصحية 

2677 

 2797 التسويق ــــ سلوك المستهلك ـــ التسويق الدولي

التسويق ــ نظام المعلومات النسويقي ــ سلوك المستهلك ــ المنتج ــ 
 السعر ــ تسويق الخدمات ــ الترويج

3218 

 2855 التسويق إدارة



 التسويق اإلبتكاري 
4165, 4199, 8873, 9260, 10504, 

11683, 12245, 12340, 13912, 

14122, 15637, 15865 

 التسويق اإلبداعي
2700, 2794, 2864, 4367, 4368, 

4571, 5897, 7263, 8433, 15056 

 التسويق اإلجتماعي
3228, 3229, 5189, 6631, 8779, 

12128, 13358, 13652 

حصائي التسويق اإل  8829 

 التسويق األخضر
3620, 6254, 8352, 8661, 13358, 

13602, 13652, 13656, 13687 

 التسويق اإلداري
2560, 4816, 5687, 7998, 10565, 

10609, 11153, 13635, 13870 

 3546 التسويق االستراتيجي 

 التسويق اإلستراتيجي 

2564, 3499, 4159, 4352, 4371, 

4376, 4421, 4555, 4751, 4868, 

5582, 6312, 7002, 7470, 8305, 

8433, 8473, 10346, 10609, 

10940, 11330, 11407, 11501, 

12120, 12457, 12901, 13027, 

13577, 13847, 13862, 13873, 

14122, 14448, 14864, 14958, 

15360, 15396 

 3030 التسويق اإلسالمي 

 6967 التسويق اإلعالني 

لكتروني التسويق اال  4402, 9259 

 التسويق اإللكتروني 

2581, 2639, 2653, 2695, 2784, 

2947, 2949, 2971, 3736, 3932, 

3933, 4379, 4444, 4493, 4510, 

4634, 4840, 5395, 5400, 5420, 

5832, 6223, 7020, 7344, 8333, 

9194, 10256, 10589, 11152, 

11282, 11330, 11365, 11449, 

11509, 11956, 12250, 12624, 

12630, 12897, 13491, 14369, 

14388, 14715, 14906, 15195, 

15300, 15387, 15546, 15636, 

15985 

 5613 ,2560 التسويق اإلئتماني 

 13665 ,12433 ,6142 التسويق البنكي 

 14053 التسويق البنكي واهميته في رفع القدرة التنافسية للبنوك

 6713 ,3228 التسويق التجاري

 5496 ,2620 التسويق التعاوني

 التسويق الحديث 
4275, 4511, 4751, 5120, 5633, 

5634, 5637, 11832, 12246, 

12374, 15162 

 9286 التسويق الحسي



 التسويق الداخلي 
4826, 7187, 8540, 9903, 10813, 

11833, 14097 

التنافسيةالتسويق الداخلي وأثره على تدعيم الميزة   14580 

 4815 التسويق الدوائي

 التسويق الدولي

2571, 2650, 2792, 2825, 2827, 

2924, 3030, 3494, 3495, 3546, 

3794, 3932, 4280, 4370, 4385, 

4469, 4470, 4651, 4810, 4834, 

4839, 4867, 4868, 5420, 5501, 

6887, 7719, 8230, 8323, 8338, 

8714, 8892, 9044, 9210, 9802, 

10584, 10948, 11044, 11529, 

11604, 12408, 13145, 15175, 

15865 

مشكلة -استراتيجيات التسويق -البيئة التسويقية-التسويق الدولي
 التسويق 

2779 

 11032 ,9505 ,4341 التسويق الرقمي

 4434 التسويق الرياضي

 التسويق الزراعى 
5149, 5514, 6254, 8519, 10497, 

10940 

 التسويق السياحي

3214, 3477, 3481, 3936, 4003, 

4617, 4846, 5145, 5190, 7492, 

7811, 10614, 11780, 12111, 

12482, 13665, 13673, 14701, 

14751, 15100 

 6631 ,3885 ,2862 ,2588 التسويق السياسي

 12118 ,4457 ,3230 التسويق الصحي

 التسويق الصناعي
4376, 4390, 4767, 4810, 4879, 

10220, 11312, 11822, 12249 

 15229 ,8172 ,4814 التسويق الصيدالني 

 5582 التسويق العربي 

 4429 ,3918 التسويق العقاري

 11092 التسويق العكسي 

 11979 ,11657 ,11549 ,3466 التسويق الفعال

 12869 التسويق الفالحي

 15019 ,6710 ,5418 ,5190 ,3936 التسويق الفندقي

 10275 ,9904 ,9386 التسويق الفيروسي 

 5755 التسويق المالي

 التسويق المباشر 
2780, 4402, 4491, 6159, 11683, 

12127, 12250, 15056 

 11833 التسويق المتقدم 

 11092 التسويق المستدام

 التسويق المصرفي
2564, 2957, 3121, 3664, 4268, 

4792, 4810, 5639, 6271, 7928, 

8127, 9047, 9211, 9218, 10084, 



11692, 13492, 14135, 14596, 

14879, 14961, 15178 

 4363 التسويق المصرفي ــ الخدمات المصرفية ــ التخطيط اإلستراتيجي

 2957 التسويق المصرفي الرقمي 

 التسويق المعاصر
3229, 3736, 5025, 5496, 5638, 

9386, 11603, 11835, 12119, 

12130 

 8473 التسويق المؤسساتي 

 3342 التسويق الناجح

 13578 ,10908 التسويق بالعالقات 

 12624 ,2949 التسويق عبر األنترنات 

 12778 التسويق عبر األنترنت 

 5304 التسويق في المكتبات المختلفة

 7863 التسويق و المستقبل 

 4368 التسير المالي

ودوره في اتخاذ القرار التسير المالي   9590 

التسير المصرفي ــ تقنيات ــ سياسات ــ التدفقات ــ التمويل ــ  
 النظام النقدي ــ الجزائر 

6061 

 15846 ,13939 ,13633 ,9759 ,6342 التسيير 

 13549 ,13329 ,10219 ,4968 التسيير اإلداري

 التسيير اإلستراتيجي
2813, 3053, 6718, 6834, 7290, 

7605, 8962, 10612, 12526, 15482 

 6845 -سونلغاز وكالةالمدية-التسيير االستراتيجي للموارد البشرية 

 12934 التسيير اإللكتروني 

 6005 التسيير اآللي

 9179 التسيير البنكي 

 11094 ,7194 التسيير الجبائي 

 9987 التسيير العقاري

 6726 التسيير العالجي

 التسيير العمومي 
4951, 6699, 7454, 8490, 8736, 

9448, 9837, 12207, 13207, 14007 

 9956 التسيير الفعال

 13789 التسيير المادي

 التسيير المالي
6573, 6697, 6698, 7146, 9539, 

11039, 13962, 14125, 14931, 

15114, 15338, 16030 

 12435 ,10379 ,9539 ,8973 ,7540 التسيير المحاسبي 

 13196 التسيير المصرفي

 11039 التسيير النقدي

 15689 التسيير في المؤسسات العمومية

 14881 ,12323 ,10396 ,9061 ,6151 التسيير في المؤسسة

 12757 التسيير و التنظيم العقاري



 11223 ,3554 التشابك اإلقتصادي

 2945 التشتت 

 16078 ,9548 ,8346 ,6838 التشخيص اإلستراتيجي 

 13173 التشخيص اإلقتصادي

 7072 ,4052 التشخيص البيئي 

 13173 ,11095 ,11039 ,7533 التشخيص المالي 

 15377 التشريع اإلسالمي 

 14158 التشريع الجبايْ 

 14342 ,10499 ,10044 ,6788 التشريع الجزائري 

 13566 التشريع الجمركي

 6010 التشريع السماوي

 التشريع الضريبي
3745, 3913, 3914, 8818, 9084, 

11947, 12065, 12185, 12682, 

14472, 15112, 16031 

 14613 ,9064 ,7078 التشريع المالي

 5222 التشريعات اإللكترونية 

 16181 ,4238 التشريعات البيئية

 5222 ,4254 التشريعات التجارية

 14922 التشريعات الجنائية 

 16032 التشريعات الدولية

 4877 ,4580 ,4579 التشريعات السياحية 

 15119 التشريعات العربية 

 4546 التشريعات النقدية 

 15894 ,13296 ,11608 التشغيل

 التشغيل اإلداري
4318, 5180, 8778, 10780, 12893, 

13620 

 14088 التشغيل في الجزائر 

 9268 التشغيل في الدول العربية

 16113 التشفير

تمارين-الفضاءات الشعاعية -التشكيل الداخلية  7335 

 13906 التشييد و الصيانة

 15564 التصدير 

 5591 التصدير المعاصر 

 6681 ,3831 التصرفات المالية 

 9471 التصريحات الجبائية

 4303 التصفية

 4807 التصفية واإلندماج 

 13906 التصميم

 6355 التصميم الهندسي

 9352 التصني المحلي للوثائق 

 13904 ,4855 التصنيع



 -المشاريع الصناعية -الصناعات الصغيرة  -اإلنتاجية  -التصنيع 

 الصناعة ، اقتصاديات 
3034 

 11998 التصنيع في إفريقيا

 5112 التصنيع والتنمية

 4827 التصنيف

 7475 التصنيف اإلئتماني 

للفنادقالتصنيف الدولي   9352 

 15320 التصنيف العشري العالمي 

 7978 التصنيف المهني 

 15319 التصنيفات المكتبية 

 4034 التصور المستقبلي

 14920 التضامن المصرفي 

 التضخم 

2896, 3459, 5131, 6108, 6351, 

6777, 7225, 7584, 7750, 7763, 

8171, 8945, 9067, 9201, 9482, 

9640, 10383, 11458, 11463, 

11674, 12343, 13419, 13420, 

14087, 14615, 14789, 14928, 

14994, 15003, 16155 

 15112 ,12525 ,10146 ,5515 التضخم اإلقتصادي 

التضخم االقتصادي _ الكشوفات المحاسبية _ عناصر الميزانية _ 
 الرحية المتوقعة _ ربحية االستثمار _ المعالجة المحاسبية 

12145 

لتضخم المالي ا  3434, 3907 

 12765 التضخم المالي ــ السياسات النقدية ــ الرقابة ــ األ جور ــ األ سعار 

 13416 ,2770 ,2767 التضخم النقدي 

 10389 ,9586 ,7408 التضخم في الجزائر 

 8600 التضخم والبطالة 

 3907 التضخم والكساد 

 2671 التضخمات النقدية

اإلجتماعيالتطبيع   3703 

 16148 ,14370 ,3343 ,2960 التطبيق 

 14806 ,12852 ,9095 ,8082 ,3298 التطبيق اإلداري

 11412 ,3859 التطبيقات 

 10991 ,5995 التطبيقات اإلحصائية

 10635 ,8001 ,5260 ,3989 ,3178 التطبيقات اإلدارية 

 14412 ,5767 ,5640 ,2691 التطبيقات اإلقتصادية

 3669 التطبيقات التربية

 8311 ,7672 التطبيقات الخطية 

 13838 التطبيقات العامة

 8257 ,4898 التطبيقات العملية

 14216 ,14210 ,7881 التطبيقات المحاسبية 

 14044 ,11628 ,4249 ,4202 التطور اإلداري 



 12456 ,10945 ,6073 التطور اإلقتصادي

اإلقتصادية ــ التطور اإلقتصادي  التطور اإلقتصادي ــ النظم 
 المصري 

14358 

 7066 التطور اإلقتصادي والنقدي للجزائر

 10304 التطور التاريخي

 14452 ,6518 ,5592 ,4793 التطور التكنولوجي 

 14792 ,13697 ,12005 ,8505 التطور التنظيمي 

 13313 ,11316 ,6496 التطور الحضاري 

 14251 التطور المالي 

 14643 التطور المحاسبي

إدارة -التقرير و اإلفصاح-المحاسبة المقارنة-التطور و التبويب
 المخاطر المالية 

13198 

 4973 التطورات اإلقتصادية

 4577 التطورات الفكرية

 9961 التطورات الفكرية واإلدارية

 15507 التطورات المالية

 14382 التطوع 

 8269 ,2518 التطوير

 التطوير اإلداري

2747, 3710, 4043, 4194, 4966, 

5180, 5663, 8350, 8763, 11531, 

11727, 11773, 12096, 12097, 

14433, 14816, 14921, 15041, 

15786 

 9810 التطوير التكنولوجي 

 التطوير التنظيمي 

2659, 2672, 3311, 4043, 4570, 

4971, 5180, 5240, 7842, 8816, 

9243, 9465, 10556, 10981, 

11597, 11970, 11993, 12095, 

13590, 14474, 14514, 14892 

 5080 التطوير الحضري 

 11639 التطوير الذاتي

 12607 التطوير المحاسبي 

 5574 التطوير المستمر 

 13233 التطوير المؤسساتي 

التظام المالي اإلسالمي ــــ موازنة العامة ـــ اإليردات العامة ــــ  
 الملكية ـــ النفقات العامة ـــ الموزاتة العامة 

5198 

التظم الضربية ـــ اإلستقرار اإلقتصادي ـــ توزيع الدخل ـــ مصر  
 ـــ أمريكا

12140 

 12715 ,7855 التعاقد

 3890 ,3463 التعاقد اإللكتروني 

- التوقيع االلكتروني -التجارة االلكترونية-التعاقد االلكتروني

دوليةلتشريعات الا  
5538 

 5457 التعامل الرقمي



 14920 التعامل بالشيك 

 11237 ,6379 التعامالت المالية

 13106 التعامالت المحاسبية

مصر- التعاونيات  -التعاون   2619 

 16132 ,4143 التعاون اإلقتصادي 

 8241 التعاون الجماعي 

 9 التعاون الدولي 

 15439 التعاون المشترك

المصرفي العربيالتعاون   10393 

 4021 التعاون النقدي

 8742 التعاونية الفالحية

 3895 التعايش التكنولوجي

 8717 التعبئة 

تدريب الموظفين-اختيار الموظفين -التعبئة   3069 

 7930 التعبير السياسي 

 13172 ,12926 ,10273 ,6183 ,3660 التعثر المالي

 13444 ,8198 ,7203 ,6804 التعثر المصرفي 

 10743 التعريب 

التأجير التمويلي في -التعريف بالبنوك اإلسالمية الدولية وعقودها
 -نطاق البنوك المعنية

8996 

مراحل و تحديات -مبادئ و قيم التنمية-التعريف بالتنمية االجتماعية
التنمية -لمجتمعية العالقات و المشاركة ا-التنمية االجتماعية 

وجية البشرية و التكنول  

2534 

 3368 التعريف بصاحب المنظومة

 7464 ,7401 ,5532 ,2644 التعريفة الجمركية

 14134 ,8236 التعلم

 5491 التعلم اإلستراتيجي 

 11286 ,4852 ,3923 التعلم اإللكتروني 

 التعلم التنظيمي 
5804, 6041, 11286, 12273, 

14134, 16130 

 12365 ,12293 ,10415 ,5946 التعليم

 5462 التعليم العالي 

 6074 ,5462 ,4359 التعليم اإلداري 

 التعليم اإللكتروني 
4569, 5373, 5470, 6434, 10730, 

12096, 12391, 13582, 13591, 

16128 

 8083 ,3958 التعليم التقني 

 5808 التعليم التنظيمي 

 8115 التعليم الثانوي

 التعليم الجامعي
3278, 4505, 10257, 11426, 

13832, 14361 



 التعليم العالي 

2831, 2839, 3006, 3338, 3988, 

4772, 4875, 5016, 5208, 5468, 

5550, 7744, 8452, 8455, 8721, 

9681, 9986, 10067, 10242, 

11117, 14051, 14052, 14323, 

14573, 15623 

 14298 التعليم العام

 14101 التعليم المحاسبي

مهني التعليم ال  5777, 14840 

 7239 التعليم عن بعد

 8763 التعليم و التدريب 

 8468 التعليم و التفكير 

 7593 التعليم والمعلومات 

 التعويض 
5730, 8495, 11001, 12098, 

12269, 15084 

 8249 ,8054 التعويضات المالية

 14197 التعويضات المهنية

 7902 التغذية المرتدة

 3030 التغرير

 8717 التغليف

 14029 ,12598 ,8601 التغير التنظيمي 

 15929 ,13850 ,8937 التغيير 

 6187 ,2584 التغيير اإلجتماعي

 11534 ,7388 ,4411 التغيير اإلداري

 التغيير التنظيمي 

4549, 5293, 5320, 6513, 6691, 

6795, 6856, 6994, 7634, 7863, 

8210, 8505, 8506, 8868, 9285, 

10518, 11050, 11070, 11903, 

12290, 12944, 13053, 13071, 

13217, 13888, 14514, 15982, 

16154 

 2883 التغيير الثقافي 

 14323 التغيير المؤسسي 

التكامل -التفاضل   5934 

التوابع -المتتاليات  -التفاضل ، حساب   10574 

التكامل -التفاضل  15952 

 10755 التفاضل و التكامل

الهندسة التحليلية-التكامل-التفاضل  9476 

 6915 التفاعل اإليجابي

 3688 التفاعل الصفي 

 التفاوض

2676, 2967, 2969, 3172, 3318, 

3648, 4410, 5900, 7855, 9182, 

12412, 12651, 13267, 13908, 

15774 



 8333 ,2817 ,2794 التفاوض اإللكتروني 

 12411 ,7825 التفاوض الفعال

 8034 ,4039 ,2678 التفاوض الناجح 

 15959 التفاوض بين الفرص و التحديات

 4818 ,3575 التفاوض، أصول 

 7342 التفتح اإلقتصادي

 11949 التفرد الوظيفي

 11076 التفسير اإلسالمي 

 6121 التفضيل الضريبي 

 14345 ,13226 ,4672 التفكير 

 التفكير اإلبتكاري 
7835, 7861, 7903, 8247, 9031, 

12349, 15492 

 التفكير اإلبداعي
2537, 2694, 5140, 5809, 7089, 

7816, 8395, 8504, 9031, 10980 

-1820-1750االحصاء الرياضي -1750التفكير االحصائي 

1950-1900الحصاء الحديث-1900-1820الحصاء االجتماعيا  
4342 

 9272 ,7822 التفكير اإلداري

اتيجي التفكير االستر  5650, 9184, 15958 

 التفكير اإلستراتيجي 

2854, 3307, 3520, 3976, 4572, 

5179, 5291, 5318, 6174, 7818, 

7877, 7904, 9272, 10518, 11740, 

14373, 15626, 15945 

 14875 ,7863 ,3330 التفكير اإلستراتيجي 

 3250 التفكير اإلقتصادي

 10290 التفكير اآللي

اإليجابي التفكير   8414 

 3725 التفكير التحليلي

 4553 التفكير التنظيمي 

 15015 التفكير العبقري 

 11705 ,4843 التفكير العلمي 

 2681 التفكير الإلستراتجي 

 8132 التفكير المبدع 

 4672 التفكير الناقد

 11712 التفكير والعمل معا 

 7815 التفكيراإلبداعي

 16180 التفوق اإلداري

التفوق اإلداري ـــ نظرية المعرفة العلميةـــ التوافق الثقافي ــ  
 التوفقات التنظيمية 

12314 

 14804 التفوق التنافسي

 4891 التفوق التنظيمي 

 15492 التفوق العقلي

 7979 ,5839 التفويض 



 5409 ,4398 التفويض اإلداري

 13859 التفويض بفعالية

 15439 التقارب اإلقتصادي

 15615 ,4282 التقارير

 التقارير اإلدارية
4176, 4282, 4536, 5698, 9725, 

12656 

 2592 التقارير البحثية

 7865 التقارير الرقابية

 7810 التقارير الشفهية

 3726 التقارير العلمية

 11307 ,4176 التقارير الفنية

 التقارير المالية

2939, 3094, 3371, 3372, 4176, 

5073, 5782, 6522, 7529, 7958, 

8165, 8688, 9222, 9300, 9582, 

10693, 12539, 12828, 13778, 

14541, 14542, 15545, 15950 

عمليات  -الرأسمالية  -مالية  -األدوات  -معايير  -التقارير المالية   3370 

 7857 التقارير المتخصصة 

 14914 ,11595 التقارير المحاسبية

إعداد -التقارير  14191 

كتابة-التقارير  14191 

 6593 التقافات

 5516 التقدم التقني

 12456 ,7255 التقدم التكنولوجي

 10745 التقدمية األصلية

 11497 التقدير اإلحصائي

 8272 التقدير المحاسبي

 6178 التقديرات المالية

 8155 ,3168 التقديرات المحاسبية

 8413 التقديرات المستقبلية 

 9180 التقديرية

 14179 التقديم الشفوي

 7471 التقديم والتأخير

 4986 التقرير البيئي 

 14479 التقرير المالي

كيفية التحضير-التقرير  3733 

 8076 التقسيم اإلداري

أساسيات تطبيقات -التقليدي  4811 

 9880 التقنوقراطيون

 10145 التقنيات اإلقتصادية

 10725 ,6864 ,4629 التقنيات البنكية 

 14628 التقنيات الحديثة 



 9896 التقنيات الكمية

 13449 التقنيات المالية 

 6594 التقنيات المحاسبية

 12963 ,2517 التقنيات المستحدثة

التقنيات المصرفية الجديدة ــ النقود المصرفية ــ الصيرفة اإل  
لكتروني لكترونية ــ اإل ثبات اإل لكتروني ــ اإلستعالم اإل   

5492 

*دراسات- اثار -تطبيقات -التقنيات المكتبية  4253 

 5142 التقويم و الرقابة اإلستراتجية

 التقييم 
3610, 4308, 6172, 6979, 7724, 

7856, 8704 

 10958 ,10334 ,3466 التقييم اإلداري

 4919 التقييم اإلستراتيجي 

 12477 التقييم االقتصادي

اإلقتصاديالتقييم   15240, 15524 

 9519 التقييم الخارجي

 9520 التقييم الداخلي 

 13479 التقييم الدوري

 13835 التقييم الذاتي

 11254 التقييم الشخصي

 4429 ,3631 التقييم العقاري

 التقييم المالي
3947, 5507, 5965, 10543, 15524, 

16079 

للمؤسسة التقييم المالي لالصول الغير مادية   15224 

 3355 التقييم المحاسبي 

 8213 ,8212 التقييم المصرفي

 14199 التقييم الوظيفي 

 9118 التكافل اإلجتماعي

 11540 ,9117 التكافل اإلقتصادي 

 التكاليف
2699, 5013, 5066, 5365, 6785, 

6944, 10462, 11405, 11652, 

11885, 15355, 15725 

اإلستثماريةالتكاليف   8785, 8821, 13995 

 11887 التكاليف البحرية

 15884 ,8438 ,6402 التكاليف البيئية 

 6105 التكاليف التقديرية

 14738 ,6572 التكاليف الحقيقية

 11291 التكاليف الزراعية 

 11472 ,10912 ,10781 ,9962 ,9565 التكاليف الصناعية 

 13105 ,12068 التكاليف الفعلية

 14206 ,3383 التكاليف المتقدمة

 15536 ,13999 ,8184 ,4361 ,4127 التكاليف المحاسبية

 5892 ,4215 ,3759 التكاليف المصرفية 



 التكاليف المعيارية 
3838, 3852, 3990, 8164, 13720, 

14645, 15816 

 6572 التكاليف النموذجية

 9928 التكاليف واإليرادات

اإلداري التكامل   12451 

 التكامل اإلقتصادي

3129, 3324, 3624, 3686, 3894, 

4017, 4286, 4546, 5300, 5630, 

5741, 5885, 5903, 6064, 6301, 

7124, 7988, 8022, 8293, 8989, 

9478, 9555, 10498, 10613, 

11707, 11945, 12272, 12694, 

13365, 14437, 14745, 14820, 

14955, 15586 

مجلس التعاون الخليجي  -اإلقتصادي  التكامل  5060 

الشريعة   _التكامل االقتصادي _ مسيرة ومعوقاته _ تفعيل 
العولمة االقتصادية-االسالمية  

14239 

التكامل االقتصادي _ نظرية التكامل االقتصادي _ مناهج التكامل 
 االقتصادي 

8290 

 9479 ,3128 ,2696 التكامل اإلقتصادي الدولي 

 التكامل اإلقتصادي العربي
2922, 4949, 6247, 11578, 13206, 

14003 

 14820 التكامل الدولي 

 8313 التكامل الريماني 

 7924 التكامل العربي

 10595 التكامل الغير محدود

 6820 التكامل المشترك 

 9693 التكامل المغاربي 

 10339 التكامالت العقدية 

 6031 التكامالت المضاعفة

 8313 التكامالت المعممة 

 12461 التكامالت الموسعة

 14426 التكتل اإلقتصادي

 التكتالت اإلقتصادية 
3991, 6188, 7392, 8594, 9804, 

11578, 11821, 11963, 12716, 

14888, 14940, 15175, 15450 

 16170 ,14591 التكتالت اإلقتصادية الدولية

 7124 التكتالت اإلقليمية

 15165 ,5077 التكرار النسبي

 14444 ,14443 التكشيف والكشاف 

 التكلفة
9649, 14039, 14212, 14640, 

14645, 14738, 16065 

 4245 التكلفة اإلقتصادية 

تخطيط  -قياس   -التكلفة اإللكترونية   14644 

 3745 التكلفة الجبائية



 9097 ,8848 التكلفة المستهدفة 

 12341 ,10042 ,5939 التكنولوجيا 

المؤسسات الصناعية  -تنمية الثقافة   -التكنولوجيا   12943 

 5696 التكنولوجيا اإلدارية

 11886 ,9967 ,7513 ,6380 التكنولوجيا الحديثة 

 13775 ,13151 ,11211 ,9423 ,7659 التكنولوجيا المالية 

 12094 التكنولوجيا و الوقت 

 10461 التكنولوجيات الجديدة 

 التكوين
5826, 5851, 6411, 6717, 7472, 

8138, 9322, 10625, 10872, 

11724, 12206, 12879, 13245 

 16163 ,10549 ,6614 التكوين اإلداري

 15828 التكوين الفقهي 

 5961 التكوين المهني بالمدية

التكوين و التدريب و دورهما في تطوير أداء الموارد البشرية في  
 المؤسسة

10735 

 3544 التكييف الفقهي لعقد التأمين

 15071 التالعب المحاسبي

 8440 التالعب بالحسابات 

 14310 ,8136 ,4754 التلوث

 التلوث البيئي 
3419, 3872, 3957, 4067, 4123, 

5884, 5902, 5909, 8957, 10922, 

11720, 13306, 13664 

 3568 التلوث النفطي

المياه -البيئة  -اقتصادية جوانب  -التلوث  4274 

 4344 التماثل التنظيمي 

 15085 ,13293 ,6514 التمكين 

 التمكين اإلداري

2602, 3012, 3629, 5748, 7431, 

7776, 8871, 9032, 10191, 10283, 

10535, 11542, 12176, 12736, 

13728, 14279, 15069, 15662, 

15700, 15705 

 3471 ,3249 التمكين التنظيمي 

 11949 التمكين المتسلسل

 15753 ,13842 ,5674 التمكين النفسي 

 التمويل 

2690, 2942, 3246, 3518, 3597, 

3601, 3859, 4069, 4710, 4875, 

4941, 5019, 5146, 5147, 5392, 

5425, 6044, 6270, 6290, 6367, 

6506, 6668, 6832, 7176, 7305, 

7766, 7809, 8062, 8063, 8212, 

8213, 8628, 8899, 8985, 9191, 

9217, 9383, 9404, 9931, 9974, 

10163, 10278, 10284, 10676, 



11273, 11477, 11609, 11651, 

11868, 12351, 12426, 12683, 

12734, 13086, 13292, 13304, 

13399, 13737, 13816, 13843, 

14306, 14528, 14608, 14795, 

14825, 14869, 14872, 14965, 

14976, 15205, 15345, 15719 

 5879 ,5551 ,3752 التمويل الدولي 

 7625 التمويل االجباري 

 11387 التمويل األجنبي 

 13203 ,8925 ,7916 ,7227 ,6985 التمويل اإلداري

 8718 التمويل االستثماري 

 12583 ,12405 ,8932 ,7686 ,2990 التمويل اإلستثماري 

اإلستراتيجيالتمويل   5614, 14396 

 التمويل اإلسالمي 

2776, 4277, 4638, 4639, 4683, 

5396, 6755, 7494, 9794, 10088, 

10154, 10321, 10542, 10932, 

11266, 11446, 11679, 12819, 

12952, 13125, 13158, 13517, 

13560, 13583, 13770, 13876, 

14116, 14727 

 11749 ,11653 التمويل اإلقتصادي

 8449 ,7627 ,6137 ,6050 ,5859 التمويل اإليجاري 

 التمويل البنكي 

2642, 2899, 4942, 5862, 6442, 

6744, 6842, 8830, 9179, 9317, 

10104, 11454, 11913, 12234, 

12728, 12997, 13092, 13350, 

13542, 14675 

 8671 التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 15759 ,6490 التمويل التأجيري

 5818 التمويل التشاركي

 3131 التمويل التقليدي

 15961 التمويل الجماعي

 11387 التمويل الحكومي 

 16176 ,15451 ,12000 ,3151 ,3087 التمويل الخارجي

 2993 التمويل الخاص

 التمويل الدولي 

2934, 3403, 4170, 4657, 4948, 

5677, 5753, 6195, 9270, 10307, 

10648, 11745, 11921, 12517, 

14753, 15250, 15251 

السياسات  -ميزان المدفوعات  -أسعار الصرف   -التمويل الدولي 
المنهج النقدي -القوة الشرائية  -اإلقتصادية   

15669 

صندوق  -العمالت الدولية -المصارف المركزية  -التمويل الدولي 
البنك الدولي -السيولة الدولية  -النقد الدولي   

12182 



التمويل الدولي ــ سعر الصرف ــ ميزان المدفوعات ــ االستثمار  
 األجنبي ــ الديون الخارجية ــ صندوق النقد الدولي 

8499 

-الدوالر االوروبي-الصيرفة الدولية-السوق الدولية-التمويل الدولي

صادر التمويلم  
5675 

 15501 ,10164 التمويل الذاتي

 9440 التمويل الذاتي في المؤسسة 

 9157 التمويل الزراعي 

 6608 التمويل السندي

 3580 التمويل السياحي

 4547 التمويل الصناعي 

 11808 التمويل العام

 7779 ,6436 ,5080 التمويل العقاري

 15814 ,15509 ,13783 التمويل الفالحي

 13151 ,11116 ,3445 ,3355 ,2836 التمويل المالي

 11670 ,3752 التمويل المحلي

 التمويل المصرفي 
2933, 4618, 6014, 6563, 7946, 

12711, 15685 

التمويل المصرفي ـــــ شراء الحقوق التجارية ــــ الضمان  
 المصرفي ــــ اإلئتمان المصرفي

5494 

 14312 ,11342 ,5411 ,5410 التمويل المصرفي اإلسالمي

 6190 التمويل المصرفي و دوره في التنمية االقتصادية

 11806 التمويل باإلستئجار 

 12665 التمويل باألسهم 

 4277 التمويل بالتورق 

 5384 التمويل بالعجز 

 5412 التمويل بالقرض 

 9279 ,5412 التمويل بالمرابحة

 15839 التمويل طويل األجل 

االستثمارية و أثره في المؤسسة  التمويل على اتخاذ القرارات 
 االقتصادية

15296 

 14936 التمويل في المؤسسات اإلقتصادية

 4838 التمويل والمصارف

قياس   -األسهم و السندات  -الشركات  -التمويل، دراسات 
الموازنات  -القروض  -رأس المال  -االوراق المالية  -المخاطر 

 الرأسمالية 
13023 

النظام النقدي -السياسة النقدية-رض النقودع-المؤسسات -التمويل  14204 

 13568 التموين السياحي

 8075 ,8004 التميز 

 13679 ,4891 ,4437 ,3180 التميز اإلداري

 4063 التميز اإلسالمي 

 3827 التميز التنافسي



 التميز التنظيمي 
2521, 8420, 8437, 8811, 9243, 

9445, 9854, 11227, 12263, 

12358, 13853, 15831 

 8759 ,5996 التميز المؤسسي 

 9592 التميز في المؤسسات الجزائرية

 11523 التمييز اإلداري

 7921 التنافس اإلقتصادي

 8136 التنافس الصناعي 

 التنافسية
2802, 2937, 3036, 5593, 5608, 

5612, 6586, 9740, 10180, 11960, 

12719 

 13688 التنافسية الدولية 

 9218 ,5662 ,2864 التنافسية المصرفية 

 9316 التنافسية في المؤسسات االقتصادية

 9902 التنافسية في المؤسسات القتصادية

 4892 التناقضات اإلدارية 

 14632 ,6176 ,5673 ,5171 التنبؤ 

 9687 التنبؤ اإلقتصادي

-االرتباط الداتي-الخطيالتداخل - المشاكل القساسية-التنبؤ القياسي

االحنمال االعظم-مادجن  
4150 

 4918 التنبؤ باألزمات المصرفية

 13654 التنبؤ بالطلب 

 14837 التنبؤ بالفشل المالي

 9408 ,7866 ,4667 التنبؤ بالمبيعات 

 15582 ,10352 ,4835 التنسيق 

 15086 ,8931 ,3552 التنسيق اإلداري

 5875 التنسيق الدولي

 13725 التنسيق الضريبي

 3817 التنسيق المعياري

استراتيجيات-التنسيق - 4404 

 4763 التنطيم المحلي ـــ محدادت عملية التنظيم 

 التنظيم 

920, 2867, 4212, 4264, 4437, 

4845, 5325, 5350, 5390, 6146, 

6615, 7012, 7103, 7808, 7879, 

7971, 8257, 8516, 9368, 10047, 

10148, 10414, 10454, 11412, 

11414, 11620, 11763, 12092, 

12288, 12542, 12567, 14114, 

14140, 14173, 14186, 14382, 

15212, 15394, 16162 

 10148 ,7214 التنظيم اإلجتماعي

 14291 ,12408 ,4401 التنظيم االداري

 التنظيم اإلداري
2672, 2799, 3433, 3522, 3528, 

4034, 4455, 4608, 4632, 4892, 



5239, 5328, 6539, 8149, 8575, 

8769, 8797, 9822, 10863, 11725, 

11731, 14282, 16075 

 التنظيم اإلداري

2679, 3234, 3552, 3808, 4271, 

4368, 4421, 4555, 4572, 4688, 

4835, 4897, 4971, 5097, 5242, 

5374, 5375, 5528, 5748, 5830, 

6149, 8268, 8328, 8427, 8720, 

8786, 8930, 9195, 9535, 9727, 

9835, 10431, 10726, 11639, 

12034, 12207, 12611, 12659, 

12806, 13590, 14052, 14187, 

14505, 14972 

 10688 التنظيم اإلداري ــ المنظمة ـــ التنمية اإلدارية تنظيم ــــ تخطيط 

 5733 التنظيم اإلداري الحكومي

ستراتيجيالتنظيم اإل  5434, 5938, 6538, 7616, 9893 

 التنظيم اإلقتصادي
5757, 8534, 9132, 9139, 9830, 

9965, 11772, 12272, 12581, 

13289, 14480 

 14080 التنظيم البنكي 

 3681 التنظيم التربوي 

 15019 ,4419 التنظيم التسويقي 

 3672 التنظيم الداخلي 

 15426 ,9955 ,5008 ,4021 التنظيم الدولي

 14337 التنظيم الرسمي

 8131 التنظيم السياحي

 16175 ,12769 ,9565 ,8530 التنظيم الصناعي 

 11729 التنظيم الصناعي ـــ اإلنتاج ــ اليابان

 8322 التنظيم الفندقي

 14451 ,8597 ,3463 ,3213 التنظيم القانوني 

 3305 ,3190 التنظيم القانوني للبنك اإللكتروني

 12120 ,5562 ,5017 ,4407 التنظيم المالي

 13953 ,10431 ,7873 التنظيم المحاسبي 

 4418 التنظيم في اإلدارة

 8129 التنظيم في المستشفيات 

 14121 التنظيم و المشاركة

 3433 التنظيمات الرسمية

 13253 التنظيمات الصناعية 

 5438 التنظيمات المهنية

 14713 التنفيذ 

 14972 ,6483 التنفيذ الجبري

 التنمية 
3127, 3648, 3738, 3751, 4114, 

5061, 5125, 5232, 5447, 5472, 

6177, 6540, 6560, 7453, 7536, 



7792, 8097, 8712, 9342, 9412, 

9935, 10110, 10181, 10420, 

10580, 10667, 10815, 10823, 

10895, 10961, 11363, 11387, 

11399, 11646, 12313, 12948, 

13531, 13651, 13673, 13875, 

14003, 14540, 14706, 14885, 

15026, 15337, 15648, 16019, 

16158 

التنمية ــ التحليل السكاني ـــ المارد اإلقتصادية ـــ الميزانية العامة 
 ــاإلدارة 

5216 

التنمية ـــ التمويل ـــ المشكالت العملية ـــ بنوك التنمية ـــ  
لوجية التكنو  

14335 

 11713 التنمية ـــ النظام العالمي الجدبد ـــ إدارة التنمية 

 4771 التنمية // الفكر اإلسالمي // مفاهيم // عطاءات//معوقات //أساليب

 التنمية اإلجتماعية 
3296, 3768, 4007, 4561, 5002, 

9117, 10667, 12884, 13272, 

14484, 14882, 14897, 16179 

الجزائر -التعليم  -التنمية اإلجتماعية   9856 

 التنمية اإلدارية

2519, 2753, 3545, 3576, 3638, 

3829, 4249, 4276, 4347, 4451, 

4459, 4539, 4540, 4910, 5098, 

5207, 5436, 5611, 8327, 8328, 

8329, 8350, 9198, 9893, 10618, 

10888, 11621, 11622, 11628, 

11637, 11797, 12010, 12427, 

12592, 14553 

بروكسل -الدول النامية  -التطوير اإلداري  - التنمية اإلدارية  3134 

 12280 التنمية اإلدارية ـــ الوطن العربي 

التنمية اإلدارية ـــ اإلدارة العامة ـــ إدارة التنمية ـــ اإلدارة ـــ  
 نظريات 

5241 

الخبراء ــــ تقرير األمم المتحدةالتنمية اإلدارية ـــ تقرير   3133 

 5525 التنمية اإلستراتيجية

النيباد -الليبرالية -التنمية اإلفريقية  4117 

الجزائر -اإلقتصاد الوطني -التنمية  7092 

 - التجارة  -الصناعة  -القطاع العام  -الجزائر  -التنمية اإلقتصادي 

التطور الديمغرافي  -الزراعة  -الطاقة   
2605 

 التنمية االقتصادية

2776, 3438, 6138, 6747, 7469, 

7988, 8020, 9527, 9624, 9889, 

11049, 12501, 12673, 13110, 

13124, 13292, 13497, 15592, 

15899 

 التنمية اإلقتصادية

2629, 3021, 3129, 3151, 3341, 

3508, 3776, 3901, 3966, 4002, 

4071, 4206, 4240, 4475, 4482, 

4627, 4764, 4949, 5105, 5108, 



5112, 5138, 5152, 5700, 5739, 

6055, 6056, 6064, 6152, 6326, 

6366, 6673, 6935, 7580, 7645, 

7709, 7741, 7799, 7938, 8611, 

8648, 8936, 9168, 9251, 9345, 

9688, 9702, 9740, 9872, 9996, 

10023, 10313, 10368, 10482, 

10614, 10667, 10694, 10932, 

10976, 11101, 11114, 11373, 

11675, 11708, 11945, 11948, 

11981, 12233, 12275, 12482, 

12525, 12572, 12586, 12706, 

12714, 12923, 12931, 13098, 

13272, 13276, 13287, 13389, 

13453, 13511, 13570, 13651, 

13837, 14229, 14311, 14389, 

14390, 14425, 14745, 14866, 

14946, 14989, 15016, 15044, 

15147, 15149, 15222, 15344, 

15449, 15586, 16133, 16141 

 التنمية اإلقتصادية

2708, 3019, 3524, 3540, 3686, 

3768, 4161, 4187, 4589, 4881, 

4887, 5560, 5732, 5765, 5903, 

6003, 6126, 6232, 6727, 6794, 

7093, 7141, 8112, 8636, 8955, 

9137, 9160, 9629, 9756, 10192, 

10583, 10628, 10705, 10713, 

10801, 11437, 11550, 12344, 

12440, 12536, 12589, 13381, 

13925, 14084, 14343, 14391, 

14885, 14903, 15365, 15451, 

15673, 15768 

 3253 التنمية اإلقتصادية ـــ إدارة الحكم ـــ التضمنية والمساءلة 

اإليرادات  -المصارف التجارية  -إدارة أموال   -التنمية اإلقتصادية 
الجات  -اإلعتمادات المستندية  -اإلئتمان المصرفي  -الدخل  -  

4142 

  -النقل التكنولوجي  -األزمة الغذائية  -التنمية اإلقتصادية 

 اإلستثمارات األجنبية
12078 

األمن القومي -التنمية اإلقتصادية   8013 

التمويل  -التخطيط  -التنمية اإلقتصادية  - السكان -التصنيع   12190 

اإلصالح  -النو اإلقتصادي  -التخلف  -التنمية اإلقتصادية 
 اإلقتصادي 

12193 

 4790 التنمية اإلقتصادية ــ التنمية البشرية

تمويل   -استراتيجية التنمية  -النمو اإلقتصادي  -التنمية اإلقتصادية 
مصر -السكان  -اإلصالح اإلقتصادي  -التنمية   

12192 

التنمية اإلجتماعية  -التنمية اإلقتصادية  12191 

 10515 التنمية اإلقتصادية المستدامة

 9552 التنمية اإلقتصادية في الجزائر 



التنمية االقتصادية في الجزائر و آثار االستثمار االجنبي المباشر  
 عليها

9320 

 12688 التنمية االقتصادية في الجزائر و قطاع التأمين

 8546 التنمية االقتصادية و البنوك االسالمية

 8952 التنمية االقتصادية و الجباية

 3004 التنمية االقتصادية و دور القطاع الفالحي

اإلقتصاد الحر -التخطيط-التخلف اإلقتصادي-التنمية اإلقتصادية  12698 

ةالتنمية البشري  

2984, 3183, 3655, 3752, 3755, 

3908, 4061, 4147, 4704, 4910, 

5268, 5329, 5435, 5455, 5460, 

5537, 5830, 7476, 7477, 8014, 

8095, 8205, 8531, 8840, 9696, 

9697, 9698, 10124, 11524, 

11699, 12159, 12291, 12485, 

12886, 12903, 13591, 13662, 

13829, 13943, 13954, 14889, 

16024 

 4613 التنمية البشرية ــ المنظور اإلسالمي ــ الموارد المالية 

االمن البيئي-البيئة-الموارد البشرية -التنمية البشرية   8014 

 11486 التنمية البشرية ـــ الوطن العربي

التنمية البشرية ـــالعولمة ـــ مصطلحات الفقر ـــ حقوق اإلنسان ــا 
 لديمقراطية

12364 

التخطيط اإلقتصادي -التنمية  14497 

التخلف -التنمية  8978 

 5581 التنمية التنظيمية 

 14897 التنمية الحضرية 

 4017 ,3483 ,3128 التنمية الدولية

 5792 ,5791 التنمية الذاتية

 التنمية الريفية

3425, 5976, 5978, 6217, 6523, 

9145, 9155, 10548, 11191, 

11616, 12165, 13249, 13370, 

13637 

 13501 ,5168 ,4262 التنمية الزراعية 

 3116 التنمية الزراعية المستدامة

 التنمية السياحية

2956, 3580, 3889, 3937, 4628, 

5125, 5515, 8531, 9099, 9511, 

9964, 11937, 11957, 12321, 

13660, 13661, 13665, 14751, 

15016 

االستثمار السياحي-االنفاق السياحي-التنمية السياحية - 8549 

 10667 ,3937 التنمية السياسية

 13926 ,5473 التنمية الشاملة

اإلعالم  -التنمية الشاملة   8369 

 8095 التنمية الصحية



 التنمية الصناعية 
5209, 5295, 5736, 10246, 10405, 

14359, 14442 

 12301 التنمية العربية 

التنمية العربية ـــ اإلقتصاد العربي ـــ إنعاش التنمية ــــ التنمية  
 المستديمة ــــ الطاقة ـــ التصنيع ـــ الغذاء 

3893 

 13300 ,13197 ,11191 ,8464 ,3051 التنمية الفالحية

 9720 التنمية الالمركزية 

 4560 التنمية المائية 

 9629 التنمية المجتمعية 

 التنمية المحلية

3074, 4898, 5472, 6211, 6914, 

6915, 7242, 7377, 7379, 9161, 

9291, 9292, 9473, 9483, 9954, 

10626, 10730, 11364, 12497, 

12498, 13161, 13308, 13414, 

14619, 14706, 14777, 15357, 

15442, 15461, 15894, 16051, 

16061 

الجزائر التنمية المحلية في   8214 

 11374 التنمية المحلية و دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 8105 التنمية المحلية و فعالية الضرائب 

 3255 التنمية المرأة في اإلقتصاد ـــ عمل المراة ــ القيود

 التنمية المستدامة

2644, 2662, 3036, 3067, 3074, 

3267, 3524, 3573, 3651, 3752, 

3986, 4007, 4057, 4160, 4484, 

4561, 4563, 4706, 4788, 4938, 

5015, 5406, 5444, 5472, 5582, 

5732, 5821, 5901, 6081, 6102, 

6322, 6357, 6722, 6735, 7069, 

7493, 8025, 8205, 8756, 8960, 

8981, 9054, 9117, 9141, 9819, 

9845, 9924, 9986, 10266, 10367, 

10419, 11012, 11115, 11278, 

11317, 11585, 11699, 11872, 

11945, 11948, 12299, 12549, 

12886, 12906, 13307, 13322, 

13654, 13662, 14287, 15207, 

15995 

 13306 ,11316 ,8956 التنمية المستدامة للبيئة

 15377 ,14314 ,5525 ,4240 التنمية المستديمة 

الثقافة االقتصادية - قياسها -ابعادها-المستديمةالتنمية   13025 

التنمية المستقلة ـــ متطلبات التنمية المستقلة ــــ مؤشرات التنمية 
 المستقلة

8561 

 3096 التنمية المطردة ــالبيئة ـــ البطالة ـــ اإلستثمارات البيئية ــــ مصر

 10266 التنمية المعمارية 

 9746 ,9183 ,4032 ,3573 التنمية المهنية

الوطن العربي -التنمية  7966 



أهمية  -أهمية التنمية ومراحلها-التنمية بين المفهوم و المجاالت 
ة في تجربة التنمية السياحي-تحليل التنمية السياحية-اإلعالم السياحي

 مصر

15098 

 11585 التنمية في الوطن العربي

 4067 التنمية و البيئة 

والبيئة التنمية   15045 

 3129 التنمية والتخطيط 

االيرادات  -المنهج االسالمي  -الدول النامية-التنميةاالقتصادية
االستثمار االسالمي -العامة  

9274 

 11394 التنميةالريفية

مؤشرات التنمية-التنمية - 4953 

 5191 ,4239 التنوع اإلقتصادي

تنمية  -الملكية الفكرية  -التنوع البيولوجي   15763 

 8957 التنوع النباتي 

 15711 ,14234 ,6125 التنويع اإلقتصادي

 11344 التنويع في مصادر الدخل 

 14526 ,14013 ,7583 ,6023 التهرب

 8089 ,6833 التهرب الجبائي

 التهرب الضريبي

3000, 4488, 5865, 5866, 5893, 

5991, 6272, 6296, 6309, 6666, 

6709, 6743, 7050, 7313, 8344, 

8951, 9142, 10016, 10177, 

10477, 11193, 11259, 11828, 

12065, 12067, 12710, 12874, 

13109, 15061, 15116, 15297, 

15707 

 15066 التهرب و الغش الضريبي و دور الرقابة 

 10818 التهريب الجبائي 

 14029 ,13396 ,9610 التهريب الضريبي

المؤسسةالتهريب الضريبي في   9619 

الخطوط البيانية  -السالسل  -المشتقات   -التوابع   10593 

التوابع الحقيقية ـــ النهايات ـــ اإلستمرار ـــ اإلشتقاق ــــ صيغ  
 تايلور ــ تمارين 

7673 

 10462 التوازن 

 6017 التوازن اإلستراتيجي

 التوازن اإلقتصادي 
3207, 3459, 4002, 7193, 7398, 

9226, 10624, 11793, 15305 

 7094 التوازن الجهوي 

 4508 التوازن السوقي 

 14346 ,8883 التوازن العام 

 4673 التوازن الكلي 

 التوازن المالي 
3667, 4945, 6361, 6648, 6824, 

6993, 8171, 9437, 9724, 9875, 



13824, 13962, 14395, 14408, 

14684, 15890 

 11358 التوازن المحاسبي 

 7606 التوازن الميزاني 

 15112 التوازن النقدي 

التوازن في االقتصاد الكلي _ سعر الصرف _ العولمة _ االقتصاد 
 الجزائري 

10131 

 13621 التوازنات اإلقتصادية

 16065 التوازنات المالية

 14668 التواصل 

 13721 ,7800 التواصل االجتماعي 

بنجاح _ الحديث العلني _  التواصل مع اآلخرين _ المحادثة 
 _ االتصال هاتفيا

9821 

 5647 التوافق المحاسبي

 9818 ,5417 التوافق الوظيفي

 12317 التوافقات التنظيمية

 12317 التوافقات الفلسفية

 12537 ,8200 التوثيق 

 8200 التوثيق العلمي 

أدلة-التوثيق العلمي  8200 

 13310 التوثيق المعلوماتي 

 9725 التوثيق و األرشيف 

 14444 التوثيق واألرشيف 

 10325 ,3692 التوجه اإلستراتيجي

 4419 التوجه التسويقي

 11763 ,6615 ,4038 التوجيه

 9862 ,5404 التوجيه اإلداري 

 3799 التوجيه االستراتيجي 

 15824 التوجيه اإلستهالكي 

 3720 التوجيه اإلقتصادي 

التسييريالتوجيه   12435 

 11495 التوجيه المهني

 8318 التوجيه في العالقات العامة 

 3050 التوجيه و القيادة

 5719 التوجيهات الفكرية

 8796 التوحيد القياسي االيزو 

 15601 ,12494 ,11235 التوحيد المحاسبي

 14485 ,2579 التورق والتوريق 

 15582 ,10672 التوريد

 15740 ,11738 التوريق

 7929 التوريق البنكي 



 التوزيع
2837, 3818, 4102, 4768, 7996, 

10799, 11324 

 11383 ,10700 التوزيع اإلحصائي

 7660 التوزيع التكراري

 9161 التوزيع الجغرافي 

 4867 التوزيع الدولي 

 14959 ,5025 ,4070 ,2971 التوزيع الصناعي 

 4768 ,4767 التوزيع المادي

 6204 ,4195 التوزيع الهندسي

 7288 ,4095 التوزيع والتخزين

 13038 ,5670 ,4086 التوزيعات اإلحتمالية 

العينات  -توزيعات المعاينة-التوزيع المعتاد-التوزيعات االحتمالية
الغينات الكبيؤة -الصغيرة - 

13040 

 8533 التوزيعات التكرارية 

 8547 التوزيعات الجغرافية

الرومانيالتوسع   6269 

 10729 التوسع العمراني

 3537 التوسع المالي 

 12334 التوسع النقدي

 3275 التوسل

 7978 التوصيف المهني

 4158 التوصيف الوظيفي

 11647 ,11123 ,7932 التوظيف

 15798 التوظيف اإللكتروني

 15698 التوظيف العمومي 

الزمنيةالسالسل  -اإلحصاء -التوقع اإلقتصادي  10794 

 7275 التوقعات 

 3402 التوقعات العقالنية 

 16113 ,11795 ,9621 التوقيع اإللكتروني 

 8474 التوليد الكهربائي 

 13866 الثراء الفاحش 

 11821 الثروة اإلقتصادية

 2726 الثروة الحيونية 

 5518 الثروة السياحية

 8061 الثروة المائية

 3538 الثروة المستدامة

 7555 ,7493 ,5191 الثروة النفطية

 2726 الثروة النقدية

 13141 الثروة واإلنتاج 

 6886 الثقافة 

 7453 الثقافة اإلبداعية 



 14366 ,9504 ,9479 ,9478 الثقافة اإلدارية 

 13130 الثقافة اإلسالمية

 4 الثقافة األمازيغية

 5888 الثقافة التجارية 

 2924 الثقافة التسويقية

 الثقافة التنظيمية

4048, 5320, 6140, 6141, 6852, 

7099, 7103, 8008, 8647, 8946, 

10250, 10285, 10720, 10726, 

11178, 12468, 12598, 12970, 

13071, 13258, 13367, 13395, 

14036, 14066, 14581, 15177, 

15498, 16154 

المنظمة الثقافة التنظيمية و تأثيرها على االبداع في   10288 

 13413 الثقافة التنظيمية و تأثيرها على أداء الموارد البشرية في المؤسسة 

 3 الثقافة الجزائرية

 8095 الثقافة الصحية 

 14366 الثقافة الصناعية 

 3917 الثقافة المغربية

 5362 الثقافةوالعولمة 

 16077 ,9276 ,7301 الثقة التنظيمية 

 16180 الثقة بالنفس

 3639 الثقة في النفس 

 5876 الثقة والتمكين

 15949 الثورة اإلقتصادية

 15506 ,13313 ,4848 الثورة الجزائرية 

 15209 الثورة الزراعية 

 9822 ,6934 ,5329 الثورة الصناعية 

 13008 الثورة العربية

 13253 الثورة المعلوماتية 

ــــاألهداف ــــ المبادئ ــــالهياكل ــــ  الجات ـــــ التجارة العالمية 
 المؤتمرات 

11677 

البلدان العربية  -مصر  -المفاوضات الدولية  -الجات   5263 

 4983 الجاذبية التجارية 

 14298 الجامعات

 5876 الجامعات األردنية 

 6919 الجامعات الجزائرية

 13055 الجامعة الجزائرية 

 12268 الجامعة//البحث العلمي 

 الجباية

2567, 2710, 4920, 6051, 6517, 

6753, 6832, 7220, 7297, 7950, 

8611, 8669, 9429, 9811, 9996, 

11166, 11558, 12203, 12254, 



12454, 14084, 14529, 15174, 

15265, 15344 

 13611 ,13186 ,11543 ,9489 ,8999 الجباية البترولية

البترولية ودورها في تمويل الموازنة العامة للدولة الجباية   12487 

 9728 الجباية الجزائرية 

 13611 ,13186 الجباية العادية 

 8006 الجباية العقارية

 الجباية المحلية 
3074, 6971, 7117, 8214, 10613, 

10696, 12780, 14354 

 6555 الجباية؛تقنية 

 7562 الجبايةو الجمعات المحلية

 14403 ,7676 ,7675 الجبر

اإلتحادات و   -التساوي و اإلنتماء  -اإلستدالل المنطقي  -الجبر 
كثيرات الحدود -اإلشتقاق  -الزمرة  -األعداد الحقيقية  -التقاطعات   

13031 

التحليل -النسبة  -األعداد  -الجبر   14078 

الشعاعية -الفضاءات  -الحلقات  -الزمر  -الجبر   5693 

توسيعات  - حقول  -حلقات  -الزمر  -الجبر   5691 

مسائل محلولة  -عرض نظري  -الجبر   -الحلقات  -الزمر  -

العمليات الداخلية  -الحقول   
13360 

الخطية  -الحدود  -المصفوفات  -الجبر : الزمر   13691 

  -العينيات   -المصفوفات  -الفضاءات الجبرية  -الجبر الخطي 

 المعادالت الخطية
6669 

  -المصفوفات  -المعادالت الخطية  -المتجهات  -الجبر الخطي 

 التشكيالت الخطية 
14111 

اإلسقاط -المصفوفة  -الجبر الخطي   6118 

 -المحددات  -المصفوفات  -المعادالت الخطية  -الجبر الخطي 

 االرتباط الدلي
14110 

الفراغات  -المركبة األعداد  -حبر المصفوفات  -المحددات  -الجبر
الفئات-اإلقليدية   

13874 

 5954 الجبلر 

 8551 الجدارة 

 7013 الجدارة المالية 

 10147 ,6070 ,5217 الجداول اإلحصائية

 10416 ,3922 الجداول اإللكترونية 

 11349 ,3401 الجداول التكرارية 

 6170 الجداول الزمنية

 12215 الجداول المالية 

اإلحصائي الجدول   12294 

 11919 ,10046 ,2958 الجدوى 

 الجدوى اإلقتصادية 

2695, 2894, 2978, 3119, 4014, 

4685, 5127, 5129, 5425, 6099, 

6175, 7075, 9132, 10066, 10246, 

10538, 10901, 11090, 11315, 



11613, 11684, 11823, 11824, 

11844, 13304, 13332, 13654, 

13733, 13920, 15307, 15566, 

15999 

الجدوى التجارية ــ الجدوى اإلقتصادية ــ الجدوى اإلجتماعية ــ  
 bot مشروعات

12378 

 6613 ,5878 ,5497 الجدوى التسويقية

 12154 الجدوى التمويلية

 13995 ,13035 ,11144 ,9671 الجدوى المالية 

 12154 الجدوى الهندسية 

 15768 ,2696 الجذب السياحي 

 4577 الجذور الفكرية 

 11990 ,11694 ,10 الجرائم اإلقتصادية 

 7976 الجرائم اإللكترونية

 5414 ,2582 ,2580 الجرائم المعلوماتية

 الجرد 
2549, 3550, 3784, 11257, 11289, 

15619 

الحسابات اإلجمالية  -الطرق المحاسبية  -الجرد   2771 

المحاسبي الجديد و أعمال نهاية السنة الجرد حسب النظام المالي   9623 

-االصول الثابتة-االصول المتداولة-الحسابات الوهمية-الجرد

لطرق المحاسبيةا  
10573 

 15327 ,5457 الجريمة اإللكترونية 

 4184 الجريمة الضريبية 

 8418 ,5541 الجريمة المعلوماتية

 8418 الجريمة في العولمة 

 الجزائر 

6451, 6780, 6830, 7167, 7337, 

8116, 8201, 8844, 9847, 11042, 

12209, 13462, 14226, 14489, 

14718, 14789 

 12257 الجزائر التاريخية 

 7964 الجزائر من التعريفة الجمركية الى المنظمة العالمية للتجارة

 14508 الجزائر و تمويل االستثمار 

 7439 الجزائرية للمياه

ية الجسيمات األول  4696 

 3771 الجغرافبا الطبيعية

 9829 ,8017 ,3807 الجغرافيا اإلقتصادية 

الجغرافيا اإلقتصادية ــ اإلنتاج الحيوي ـــ اإلنتاج المعدني ــ 
 الجغرافيا السياسية 

14344 

 5648 الجغرافيا البشرية 

 6301 ,2696 الجغرافيا السياحية 

 10254 الجمارك

الجمارك العالمية ــــ التجربة الجمركية ــــ  الجمارك ـــ منظمة 
 الوظيفة الجمركية

10156 



 8478 الجماعات

 الجماعات المحلية 

2567, 4957, 6211, 6599, 6783, 

6897, 9396, 9468, 9663, 10513, 

11409, 12780, 13625, 14354, 

15644, 16145 

 12081 ,9470 ,4366 الجماعات المرجعية

 8774 الجمال 

 7546 الجمعيات 

 7817 الجمعيات األهلية 

 14123 الجمعيات الخيرية 

 11496 ,10098 الجهاز اإلداري 

 6406 الجهاز البنكي

 4362 ,4033 الجهاز البيروقراطي 

 13291 الجهاز الدبلوماسي 

 12327 ,9435 ,9188 ,6783 الجهاز المالي 

األسواق  -اإلستثمار  -اإلئتمان المصرفي -النقود  -الجهاز المالي 
 المالية 

3963 

 الجهاز المصرفي 

2736, 5562, 5718, 6997, 7253, 

7254, 7309, 7315, 8716, 8895, 

8929, 9188, 9189, 9887, 9976, 

10007, 10104, 11147, 11253, 

11279, 11564, 11691, 11819, 

11820, 11921, 12440, 13011, 

13022, 13073, 13965, 14389, 

14782, 15673, 15791 

 9873 ,7001 الجهاز المصرفي الجزائري 

شركات -المؤسسات المالية-السياسات المصرفية-الجهاز المصرفي
 االستثمار 

8894 

 5803 الجوانب اإلقتصادية

 12655 الجوانب التنظيمية

 الجودة

2796, 3738, 4501, 4745, 5460, 

6173, 6599, 6705, 6785, 6786, 

6822, 7282, 7424, 7439, 7649, 

7744, 7880, 7952, 7998, 8349, 

8773, 8970, 10035, 11115, 

11752, 11838, 12251, 12712, 

12744, 13063, 13142, 14060, 

14179, 14293, 14294, 14541, 

15071, 15631, 15878, 15902, 

15955 

 5488 ,4505 ,3319 الجودة التعليمية

 5446 الجودة الجامعية

 الجودة الشاملة 
2621, 2706, 2839, 2880, 2883, 

2946, 2948, 3006, 3043, 3148, 

3297, 3738, 3739, 3900, 4044, 



4054, 4063, 4065, 4076, 4359, 

4425, 4453, 4499, 4500, 4601, 

4851, 4856, 4934, 5229, 5495, 

5501, 5550, 5574, 5590, 5668, 

6104, 6196, 6234, 7047, 7384, 

7407, 7711, 7836, 8120, 8204, 

8246, 8253, 8267, 8343, 8373, 

8482, 8784, 8790, 8795, 8800, 

9681, 9739, 9843, 10078, 10395, 

10502, 10720, 11059, 11163, 

11233, 11308, 11386, 11696, 

11950, 11965, 12123, 12391, 

12451, 12647, 12659, 12726, 

13060, 13085, 13096, 13194, 

13320, 14142, 14147, 14361, 

14562, 14793, 15117, 15326, 

15458, 15495, 15557, 15842, 

15844, 15957 

 14542 ,14043 الجودة العالية 

 11977 الجودة القياسية

 3224 الجودة الكلية 

 10079 ,5668 الجودة المعاصرة 

 4556 الجودة المناسبة

 11826 الجودة و التكلفة

 5488 الجودة و القياس

 5488 الجودة و الكفاءة

 4851 الجودة والمعولية

 3649 الجولة اإلدارية 

 11858 الجيش اإلسالمي

 9913 الجيل الثالث 

النفقات  -اإلقتصاد القومي  -الحاجات الخاصة  -الحاجات العامة 
الميزلنية الدولية  -اإليرادات العامة  -العامة   

8623 

 5482 الحاجة 

 2517 الحاجيات السوقية 

 6257 الحاسب اإللكتروني 

 15384 ,8284 ,3235 الحاسب اآللي 

 windowsxp- 14207-الحاسب االلي

 14371 ,11645 ,5057 ,5056 الحاسبات اإللكترونية

 11428 ,5053 الحاسبات اآللية

 الحاسوب

3708, 3815, 3922, 3923, 3940, 

3954, 5483, 8749, 10277, 10944, 

11204, 12848, 12934, 13917, 

14384, 14413, 14650 

 15437 الحاسوب,التعليم

 5626 الحاويات



 8495 الحاوية 

 6483 الحجوز التنفيذية

 5503 الحداثة 

 12770 ,9255 الحديثة 

 7471 الحذف واإلثبات

 9793 الحراك اإلجتماعي 

 5438 الحرف العربية 

التجاريةالحركات   6260 

 13006 الحركة اإلصالحية 

 5615 الحروب التجارية 

 14391 الحريات الجوية

 10746 الحرية 

 11611 ,7680 الحرية اإلقتصادية 

 11563 الحرية و الديمقراطية 

 14172 الحزم 

 2952 الحزمة اإلحصائية 

 7006 الحساب اإلشعاعي

البرمجة الخطية -االستثمارات  اختيار  -الحساب اإلقتصادي   9367 

 6034 الحساب التفاضلي 

 12584 ,9076 ,5037 ,2941 الحساب الجاري 

 6282 الحساب الجاري ــ العمليات المصرفية 

 15425 الحساب المشترك

 4216 ,3742 الحساب المصرفي 

 15617 ,5183 ,4423 ,4306 الحسابات

اإلستهالك  -الخدمات  -الدولية المعايير  -تدقيق  -الحسابات   8162 

 3039 الحسابات اإلستثمارية

 14557 ,13650 الحسابات اإلقتصادية

 14370 ,12606 الحسابات اإللكترونية

 14080 الحسابات البنكية 

 5870 الحسابات التجميعية

 9086 الحسابات الحكومية

 15624 ,11289 ,4320 ,4319 ,3550 الحسابات الختامية

 12184 ,10101 ,2629 الحسابات القومية

 11784 الحسابات المالية

 9312 الحسابات المتقدمة

 6573 الحسابات المخزنة

 8526 الحسابات المصرفية 

الحسابات المصرفية ــ الودائع النقدية ـــ اإلعتداء المصرفي ــ  
البنكية العمليات على الصكوك المتداولة ـــ سرية الحسابات   

11425 

 4361 الحسابات النقدية

 13650 الحسابات والتخطيط 



 6556 الحسم 

 14132 ,3174 الحصة السوقية 

 12284 الحصص التسويقية 

 6496 الحضارة اإلسالمية

 14313 الحضارة اإلقتصادية 

 3870 الحضارة اإلنسانية

 11210 الحضارة الصناعية 

اإلسالمية الحضارة العربية   15483 

 6172 الحفز

 16032 الحق اإلنساني

الحقائق ــ البورصة ــ األثار الجارية والمصرفية ــ التوقعات ــ  
 بنوك اإلستثمار ـــ البورصات 

5564 

 5289 الحقوق الذهنية

 12896 الحقوق المالية 

 12859 الحقوق المهنية 

 14129 الحقيبة اإلحصائية

التدريبيةالحقيبة   6628 

 5288 الحقيقة و المجاز

 8218 الحقيقي

 11948 ,5094 الحكم اإلداري 

 12240 ,7330 ,6232 الحكم الراشد 

 5102 الحكمانية

 15829 الحكمة الصوفية 

 5575 الحكومة االلكترونية 

 الحكومة اإللكترونية 

2581, 3011, 3543, 3553, 4409, 

4538, 4568, 4585, 4917, 4951, 

5099, 5261, 5373, 5725, 6779, 

7175, 7736, 8092, 8428, 9961, 

10519, 10616, 12490, 13114, 

13571, 14921, 15974, 16132 

اثر-مفهوم- الحكومة االلكترونية - 3149 

 3320 الحكومة التشريعية

 5097 الحكومة المحلية 

 8247 ,4452 الحل اإلبتكاري

 8247 الحل اإلبداعي للمشكالت

 7905 الحلول اإلبداعية 

 4703 الحلول اإلقتصادية 

 10557 الحمامات المعدنية 

 6110 الحماية اإلجتماعية

 12715 الحماية االجرائية

 14538 الحماية اإلدارية 

 2735 الحماية البيئية



 12707 الحماية الدولية 

 16032 ,11093 ,5299 ,3896 ,3040 الحماية القانونية

 12047 ,3463 الحماية المدنية

 8514 الحماية المصرفية 

 3555 الحماية, انظمة

 3228 الحمالت اإلعالمية

 الحمالت اإلعالنية
2639, 3765, 3930, 4833, 5547, 

8072, 10400 

 3214 الحمالت الترويجية

 2805 الحملة اإلعالنية 

 12269 الحوادث 

 4799 الحوادث البحرية 

الصناعية الحوادث   11621 

 13682 الحوار 

 15044 الحوار األطلسي 

 5285 الحوار الديني

الحوار بين الشمال والجنوب _ نقل التكنولوجيا ومضمون الحوار  
لم الثالث _ النظام  _ االقتراض والمديونية الخارجية في العا

 االقتصادي الدولي الجديد
5301 

 الحواسيب
3301, 3364, 3519, 3570, 3801, 

3823, 4227, 4793, 5619, 8753 

 13595 ,4165 ,3298 الحواسيب والبرامجيات 

 الحوافز 
4800, 7332, 7726, 9987, 11248, 

12502, 12979, 13074, 14005, 

14330, 14404, 15220, 15521 

 14553 ,14408 ,6612 الحوافز الجبائية

 7402 الحوافز الضريبية

 11499 ,7508 الحوافز المادية 

 16153 ,14329 ,13805 الحوافز المالية 

 11766 الحواالت

 6192 ,11 الحوسبة الكمية

 الحوكمة

2667, 2988, 3435, 4750, 5722, 

6123, 6311, 6376, 6599, 6723, 

7168, 7356, 7699, 7759, 8027, 

8085, 8108, 10801, 11100, 

11182, 11752, 11785, 12177, 

12473, 12863, 13422, 13779, 

15021, 15093, 15106, 15180, 

15223, 15467 

 16091 ,4707 ,2905 الحوكمة اإلقتصادية 

 الحوكمة اإللكترونية 
3712, 7930, 8386, 8738, 8939, 

11523, 13002 

 9547 ,7685 ,3723 الحوكمة الذكية 

 10798 ,2667 الحوكمة الرشيدة



 15200 ,7117 ,6665 ,6309 الحوكمة الضريبية

 7474 الحوكمة الطاقوية 

 8428 ,6377 الحوكمة العامة

 11215 ,9891 الحوكمة المالية 

 6243 الحوكمة المصرفية 

 14346 ,12727 ,11329 ,4752 الحوكمة المؤسسية

 14102 الحوكمة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 7294 الحوليات

المدير التنفيذي ــ الثورة الصتاعية ــ  الحياة العملية ــ النجاح ــ  
 إدارة منشأت مصغرة 

8276 

 15576 ,10745 الحياة الفكرية

 6010 الحياة المعاصرة

 9431 الحياة الوظيفية

 5212 الحيز؛النمو

 5546 الحيود السداسي 

 3807 الخامات النباتية 

 15701 الخبرات المهنية

 15335 ,12843 الخبرة القضائية

 11287 الخبرة القضائية المحاسبية

 8763 الخبرة الوظيفية

 12843 الخبير المحاسبي

 13687 الختم األخضر 

 6214 ,4641 الخداع التسويقي

 5939 الخدعة اإلنتاجية

 15085 ,9088 ,5297 الخدمات

 15117 ,3684 الخدمات اإلجتماعية

 9504 ,7713 ,6896 ,4752 ,4465 الخدمات اإلدارية 

 5306 الخدمات اإلعالمية

 12889 الخدمات اإلفتصادية 

 10200 ,4585 ,3543 الخدمات اإللكترونية 

 12779 الخدمات اإلنتاجية 

 الخدمات البنكية
2789, 2836, 2886, 5940, 6013, 

7021, 7101, 7153, 9006, 11453, 

12160, 12753, 14127 

 14061 ,2789 الخدمات البنكية اإللكترونية

 13249 الخدمات التأمينية 

 11893 ,9736 الخدمات التجارية 

 الخدمات التسويقية 
3230, 4493, 9505, 11513, 13862, 

15599 

 2621 الخدمات التعليمية 

 15407 الخدمات التقنية

 12403 ,7579 ,4746 الخدمات الجامعية



 الخدمات السياحية
2929, 4889, 5352, 6278, 11737, 

12954, 13681 

 الخدمات الصحية 
3230, 5437, 10299, 10445, 

10616, 12760, 13677, 14905, 

15551, 15851, 15908 

 5474 ,5135 الخدمات الصحية و الطبية

 12153 الخدمات العامة

 11867 ,5905 الخدمات العمومية 

 13676 ,6040 الخدمات الفندقية 

المعلومات ـــ تحسيس الجودة ــ تحسيس الخدمات اللوجستية ــ نظم 
 ISO اإلنتا جية ــ إدارة توفقات العمالء ــ معايير الجودة الدولية ــ

9000 

2965 

 الخدمات المالية 
3436, 5331, 6590, 8023, 9423, 

9754, 10329, 11820, 15115, 

16150 

 3372 الخدمات المحاسبية

 الخدمات المصرفية 

3008, 3470, 3664, 4044, 4089, 

4268, 4456, 4602, 4912, 5649, 

5858, 6062, 6344, 6703, 7873, 

7934, 7961, 9211, 9218, 9292, 

9344, 9656, 9798, 9952, 10561, 

11513, 11698, 11716, 12228, 

12803, 13178, 13781, 14389, 

14773, 14774, 15374, 15495, 

15496, 15497, 16137 

كترونيةالخدمات المصرفية اإلل  10117 

 9325 الخدمات المصرفية الحديثة 

 6853 الخدمات المصرفية و تمييز جودتها 

 الخدمات المكتبية 
5306, 5698, 8057, 10869, 11973, 

13510 

 7902 الخدمة 

 13253 الخدمة اإلجتماعية 

 13579 الخدمة التأمينية 

 14672 ,12736 الخدمة التعليمية 

 3222 الخدمة الصحية 

 الخدمة العمومية 

7280, 7513, 7622, 7972, 8092, 

8856, 9528, 9838, 10664, 11083, 

11242, 12472, 13114, 13503, 

14584, 14708, 15585, 15589 

 12523 الخدمة العمومية في المؤسسات 

 7812 الخدمة الفندقية

 15134 ,6619 ,4089 الخدمة المالية 

 7846 ,7829 الخدمة المتميزة 

 5166 الخدمة المدنية



الخدمة المدنية ــــ إصالح اإلدارة ـــالدول النامية ـــالرقابة  
 ـــالتخطيط ـــالموارد البشرية 

5979 

 15387 ,14961 ,6786 الخدمة المصرفية 

 8745 ,5639 الخدمة المصرفية اإللكترونية

 7925 الخدمية 

 15641 الخرائط اإلستراتيجية

الكسادالخروج من نفق   15954 

 14995 ,12814 ,10623 ,7789 الخزينة

 الخزينة العمومية
5991, 6687, 7018, 7313, 7714, 

7950, 8039, 8093, 9188, 12254, 

12724, 14006 

 14076 الخزينة و الرقابة عليها في المؤسسة االقتصادية 

 13828 ,12854 الخسارة

 12857 الخسائر المالية 

النوعية الخصائص   5775 

 4155 الخصحصة في التربية البدنية

 الخصخصة 

3335, 3920, 4044, 5153, 5258, 

5338, 5602, 8351, 8834, 9860, 

11253, 11584, 14184, 15450, 

15484 

العالقات الناشئة -عقد العمل  -أثر  -الخصخصة   2618 

االقتصادية ــ البنية الخصخصة ــ التجارب العالمية ــ المشروعات 
 التحتية

15726 

اقتصاديات  -القطاع العام  -التصحيحات الهيكلية  -الخصخصة 
البيريسترويكا  -السوق   

14305 

دراسة  -الكيانات اإلقتصادية  -الجات  -الخصخصة   12697 

 8399 الخصخصة ــ الدولة ــ القطاع الخاص ــــ التجربة المصرية 

تجربة البلدان العربيةالخصخصة ــ الدولة ــ   5889 

 4995 الخصخصة ـــ مفاهيم ـــ أساليب ـــ تجارب ــ دول الخليج العربي

 11735 الخصخصة _ العولمة _ االقتصاد الصناعي _ االقتصاد المعرفي 

الخصخصة _ العولمة _ تكوين االستراتيجية _ إدارة المنظمة _ 
 االستراتيجيات البديلة

14289 

الخصخصة _ النظرية والواقع _ أبعادها االقتصادية _ النظرية 
 االقتصادية _ تعقيبات 

3097 

 4155 الخصخصة اإلدارية 

 14168 الخصخصة اإلنتاجية

 4155 الخصخصة القانونية

 3606 الخصخصة المصرية 

الوطن العربي -الخصخصة  2607 

اساليب -الخصخصةسياسة -رؤية اسالمية-الخصخصة
 الخصخصةخوصصة المؤسسات 

2773 

اهداف-مفهوم-الخصخصة - 12091 

 15624 ,3637 الخصم 



 8816 الخصوصية العربية

 10919 ,4321 ,2549 الخصوم 

 13250 الخطأ الصحفي 

 6840 الخطاب

 8536 الخطة اإلدارية 

 6174 الخطة اإلستراتجية

 14367 ,5357 ,5172 الخطة اإلستراتيجية

 2681 الخطة أإلستراتيجية

 5665 الخطة البحثية

 5897 الخطة التسويقية 

 5172 الخطة التنفيذية 

 2576 الخطة الدولية 

 14375 ,13010 ,12029 الخطر 

 5540 الخطر الزلزالي 

 14414 ,13655 ,5708 ,5704 الخطر والتأمين

 12278 الخطر والسالمة 

اإلستراتيجية الخطط   5321 

 15946 الخطط التسويقية

 14178 الخطط التنفيدية

 11647 الخالف 

 8642 الخالفات

 6499 الخالفة الفاطمية

 11485 الخلطة التسويقية

 15711 الخليج العربي 

 11384 الخوارزميات

 الخوصصة 

2986, 4487, 4730, 6950, 7751, 

8024, 9228, 9250, 9720, 9795, 

10481, 11214, 12109, 12730, 

13624, 15942 

 5144 الخيار اإلستراتيجي

 14804 الخيارات اإلستراتيجية 

 16021 الخيارات اإلسراتيجية

 8236 ,5319 ,4329 الدافعية 

 8480 الدافعية اإلنسانية

 14044 ,8505 الدافعية الوظيفية

 15165 الدالة اإلحصائية 

 4660 الدالة الوظيفية

 13291 ,5003 الدبلوماسية

 الدخل 
2646, 3329, 3784, 3865, 9110, 

11258, 12049, 13738, 15725 

 الدخل القومي
2631, 2770, 4071, 5380, 5756, 

5757, 8600, 9137, 10101, 11119, 



11687, 11999, 12272, 13141, 

13650, 15571 

- -البنوك المركزية -النقود-االستثمار-الكلياالقتصاد -الدخل القومي

البطالة -لمالية العامةا  
9128 

 14918 الدخل المحاسبي

 11540 ,10294 الدراسات اإلقتصادية 

 13900 ,3497 الدراسات األكاديمية

 12080 ,5797 الدراسات التسويقية

 3184 الدراسات العليا 

 10294 ,2955 الدراسات المالية 

االقتصادية الدراسة   4413 

 6312 ,5845 ,4413 الدراسة التسويقية

 5973 ,5972 الدراسة التوثيقية

 11612 ,4014 الدراسة السوقية 

 15099 الدراسة الفنية والهندسية

 11395 ,9153 ,4413 الدراسة المالية 

 15099 الدراسة المالية واالقتصادية 

 5894 الدراسة الميدانية 

المكنونة الدرر   14136, 14137 

 5617 الدرس اللغوي

 15408 ,8319 الدعاية 

اإلعالن  -الدعاية  2743 

 3467 الدعاية التسوبقية ــ أساليب الدعاية

 7975 الدعاية الدولية 

حرب الخليج  -الرأي العام -العالقات العامة -الدعاية الصحفية  7752 

 11781 الدعاية واإلعالن 

 15674 الدعم 

 15491 ,13363 الدعم الحكومي

 6217 الدعم الفالحي 

 15624 الدفاتر المحاسبية 

 4976 الدفاع المدني 

 الدفع اإللكتروني

3054, 4266, 6060, 7647, 8364, 

8820, 9952, 10105, 10200, 

10898, 11032, 11232, 11453, 

12681, 12759, 13760, 14034, 

14920, 14945, 15195 

 5543 الدفعات

 13548 الدفعات العادية 

 12215 ,7534 الدفعات المتساوية

 12826 الداللة السياحية

 14173 الدليل التنظيمي 

 6018 الدليل المنفذ



 3776 الدماغ، زياد جالل 

 3028 الدمج المصرفي 

 15682 الدوارات اإلقتصادية 

 الدوال 
2687, 6606, 7995, 8309, 10699, 

10997, 11494, 12031, 12294, 

12812, 14403, 15158 

 8312 الدوال األولية

 8314 الدوال الحقيقية

 6203 ,3340 الدوال الخطي 

األعداد   -نظريات األعداد الطبيعية  -مسائل  -الدوال المركبة 
األعداد الغير الجذرية  -األعداد الجذرية  -الصحيحة   

10752 

 5159 الدور اإلعالمي للنقود 

 12861 الدور التمويلي

 14578 الدور التنموي

 13988 الدور القانوني

 15950 ,3357 الدور المحاسبي 

 14582 ,4705 الدورات اإلقتصادية 

 5561 الدورات اإلئتمانية 

 5167 الدورات التدريبية 

 4705 الدورة األمريكية 

 الدورة المحاسبية

3044, 3189, 3869, 5714, 7874, 

7875, 9443, 9582, 9998, 12774, 

13718, 14635, 14914, 14917, 

15358, 15616 

 13572 ,5688 ,5306 الدوريات

 15680 الدوريات اإلقتصادية 

 14410 ,4343 ,4122 الدوريات اإللكترونية

 16177 الدول الريعية

 الدول العربية
4233, 4901, 7498, 8345, 8606, 

9942 

لأللفية الثالثة الدول العربية   6415 

 9741 الدول المتقدمة

 8648 الدول المغاربية

 الدول النامية

4000, 4240, 5238, 6611, 6716, 

6935, 7063, 7584, 8982, 9609, 

9636, 10419, 10660, 11775, 

12181, 13179, 14062, 14094, 

14989, 15148, 15211, 15786 

ة المتنافسةالدول النامية ــــ التجارة العالمي  3078 

 6801 الدول النامية في العولمة االقتصادية

 6210 الدول النامية و االزمات المالية

 14035 ,3533 الدولة 



الدولة ـــ التنظيم ــــاإلقتصاد القومي ـــ التنظيم الحكومي ــــ  
 التنمية اإلدارية

12409 

 15590 ,15549 ,2751 الدولة اإلسالمية

السياسة المالية و النقدية-اإلسالميةالدولة    5199 

 9293 الدولة الجزائرية 

 5535 الدولة الريعية

 4237 الدولة السليمانية

 6500 الدولة العباسية

 9187 الدولة المملكية

 5648 الدولة و الحكومة

 15102 الدولرة 

 4630 ,2727 الدولية 

 15043 ,9239 الديمقراطية

اإلسالميالدين   5042 

 12103 ,11554 الدين العام 

 13442 ,13440 الدين العمومي

 13136 ,12296 ,7639 الدينار الجزائري 

 15236 الدينارالجزائري 

 4508 الديناميكية الواقعية

 13238 الديوقراطية 

 الديون 
8161, 11363, 14995, 15114, 

15389, 15671 

 12295 الديون الخارجية 

الدول العربية -الديون الخارجية  9100 

 4801 الديون الخارجية،مؤشرات،حجم الواردات،مصادر الدين 

تاثيرالديون-المديونية العربية-المتغيرات الداخلية-الديون الخارجية  3113 

 11363 ,9766 ,5822 الديون السيادية 

 8548 ,3660 الديون المتعثرة 

 11673 الديون المصرفية 

االصالح -االصالح المالية-االصالح المصرفي-الديون المصرفية
التعثر المصرفي -حاالت ائتمانية-المؤسسي  

4259 

 5690 الذات البشرية 

 8545 الذاكرة الطويلة 

 15492 الذكاء

 4523 الذكاء األخالقي

 9537 الذكاء االصطناعي 

 الذكاء اإلصطناعي 
4679, 7681, 9603, 13162, 13680, 

14222, 14667 

 15907 ,14029 ,13672 الذكاء اإلقتصادي 

 5807 ,5372 الذكاء التنافسي

 8101 الذكاء الثقافي 

 13147 الذكاء الشعوري



 15640 ,10290 الذكاء الصناعي 

 12995 الذكاء العاطفي

 6628 الذكاء، الوجداني 

 8061 ,3957 الذهب األزرق

 11210 ,5191 الذهب األسود

 14202 الرأس مالي 

 5524 الرأسماليات

 الرأسمالية 
3290, 3883, 4913, 5215, 8325, 

9500, 9820, 9965, 11771, 13238, 

13699, 14893, 15938 

الديانة السماوية -الرأسمالية  4288 

 9599 الرأسمالية الطاغية 

االمبريالية-االنتاج الراسمالي-الراسمالية - 12077 

 4285 الرأسمعرفية 

 7872 الرافعة المالية 

 12556 ,8318 الرأي العام 

 الربا
2671, 2746, 4683, 7977, 8460, 

8809, 11146 

الوعد  -المرابحة-الشركة-الودائع-المصارف االسالمية-الربا
 بالشراء

4210 

 13007 الرباط

 12854 ,9135 ,7753 ,7653 ,3599 الربح 

 3610 الربح القومي 

 15484 ,10114 ,7910 الربحية

 8785 الربحية التجارية 

 16091 ,9005 ,5815 الربحية المالية 

 11823 الربعية القومية

 5626 الرحالت البحرية 

 5483 الرزم اإلحصائية 

 10945 الرزنامة اإلقتصادية 

 7810 ,7162 ,3750 الرسالة اإلدارية 

 3108 الرسالة اإلسالمية

اإلعالنيةالرسالة    12773 

 6022 الرسالة التدريبية

-االصالحات االقتصادية-االسواق المالية -الرساميل العربية 

مصر-المالية -االسواق-لتوسع المصرفيا - 
10391 

 12633 الرسائل الجامعية 

أدلة -الرسائل الجامعية  5219 

أسس الكتابة-الرسائل الجامعية  8372 

كيفية التحضير -الجامعيةالرسائل   3733 

 13831 ,5810 ,2583 الرسائل العلمية 

أسس الكتابة-الرسائل العلمية  14415 



إعداد وكتابة-الرسائل العلمية  14351 

 12021 الرسم البياني

 14000 ,6556 ,3745 الرسم على القيمة المضافة 

 11938 الرسوم البيانية

 8627 ,5829 الرسوم الجمروكية

 14000 الرسوم الضريبية

 12992 الرسوم القضائية 

 13409 الرشادة 

 13754 ,5491 الرشاقة اإلستراتيجية 

 15119 ,5451 الرشوة

 5807 الرصد البيئي

 5443 الرصيد البيئي 

 10259 الرضا المهني و أثر الحوافز عليه

 الرضا الوظيفي

3941, 4179, 4348, 5231, 5977, 

6288, 6411, 6799, 7086, 7195, 

7204, 7219, 7264, 7446, 7657, 

7776, 8115, 8540, 8783, 8941, 

9231, 9477, 9541, 9972, 10092, 

10118, 10250, 10653, 10859, 

11226, 11261, 11438, 11495, 

11542, 11629, 12514, 12917, 

13074, 13229, 13530, 13727, 

13728, 14020, 14097, 14284, 

14309, 14593, 14682, 14745, 

14796, 14834, 14889, 15069, 

15122, 15181, 15220, 15581, 

15663, 15937 

 13607 ,6528 الرضا الوظيفي للعاملين

 13606 الرضا الوظيفي للعاملين في المؤسسة اإلقتصادية 

 12502 الرضا عن العمل

 13893 الرضاء الوظيفي 

 13799 ,8994 الرعاية اإلجتماعية

 15649 الرعاية الرياضية 

 الرعاية الصحية 
3102, 3317, 7116, 13130, 13677, 

15117, 15240 

 15551 الرعاية الطبية

 13262 الرعب اإلقتصادي 

 10991 ,8602 ,5532 الرفاهية اإلقتصادية 

 12695 الرفاهية،قياس المنفعة،سيادة المستهلك 

 9175 الرفع المالي 

 الرقابة 

2617, 2963, 2966, 3056, 3102, 

3303, 3331, 3423, 3808, 3816, 

3990, 4084, 4321, 4322, 4576, 

5089, 5343, 5724, 6615, 6922, 



7244, 7731, 8177, 8234, 8496, 

8529, 8556, 8565, 8963, 9726, 

9883, 9919, 10386, 10456, 

10866, 10995, 11100, 11132, 

11142, 11149, 11414, 11481, 

11587, 11655, 11908, 11926, 

12106, 12123, 12434, 12606, 

12689, 12893, 13128, 13392, 

13719, 14363, 14463, 14550, 

14638, 14640, 14645, 14697, 

14709, 14713, 14793, 15395, 

15402, 15563, 15727 

 15833 ,15707 ,15230 ,9780 ,6516 الرقابة 

خدمات   --خدمات التاكيد  --التقارير المالية  -- الرقابة الداخلية
 التجارة االلكترونية --المراجعة 

13975 

 13220 ,11270 ,4996 ,3188 الرقابة االدارية 

 الرقابة اإلدارية 

2753, 3487, 3552, 3811, 3845, 

4108, 4264, 4329, 4367, 4514, 

4597, 4760, 5022, 5096, 5150, 

5180, 5321, 5404, 5657, 5748, 

5952, 6149, 6276, 6444, 6538, 

6539, 7274, 7867, 8229, 8269, 

8903, 8925, 8987, 9377, 9870, 

10677, 10777, 10863, 11025, 

11443, 11508, 11591, 12036, 

12087, 12490, 12659, 12846, 

12892, 13706, 14784, 14891, 

14892, 15944, 15983 

 10957 ,5292 ,4651 ,4077 الرقابة اإلستراتجية 

 9459 ,3799 ,3532 الرقابة االستراتيجية

 الرقابة اإلستراتيجية
2975, 3692, 3976, 4471, 5180, 

5293, 7443, 8069, 8102, 13103, 

13452, 14368 

 5657 الرقابة اإلئتمانية 

 7147 الرقابة البرلمانية

 10386 الرقابة البعدية

 11771 الرقابة البنكية

 11406 ,2781 الرقابة التسويقة

 9035 الرقابة التسويقية 

 3914 الرقابة التشريعية

 6265 الرقابة التنظيمية

 الرقابة الجبائية
4205, 5922, 6672, 7624, 7953, 

9142, 10842, 13109, 13220, 

14489, 14526, 15200 

 الرقابة الجبائية
4681, 5873, 6308, 6693, 7050, 

7307, 7395, 7707, 7717, 8971, 



9290, 10020, 10477, 10886, 

11245, 11828, 12277, 13374, 

13396, 13724, 14475, 14492, 

14685, 14886, 15709 

 14677 ,6602 الرقابة الجبائية في الجزائر 

الرقابة الجبائيةودورها في مواجهة التهرب الضريبي و الغش 
 الجبائيين 

12829 

لجمركيةالرقابة ا   13704 

 15173 ,4250 الرقابة الخارجية 

 الرقابة الداخلية 

2845, 2948, 3359, 3504, 3673, 

3868, 3882, 4732, 4986, 4996, 

5740, 5772, 5781, 5931, 6904, 

7147, 7245, 7450, 7718, 7867, 

8153, 8159, 8209, 8303, 8634, 

9581, 10264, 10440, 10780, 

10870, 11355, 11451, 12505, 

12605, 12609, 12820, 12891, 

12969, 13533, 13940, 13967, 

14015, 14468, 14686, 14932, 

15396, 15539, 15936 

القوائم المالية  -الشركات التجارية  -الرقابة الداخلية   12570 

مراقب الحسابات -مشاكل الرقابة   -الرقابة الداخلية   - 15534 

المراجعة  -المراجعة الداخلية -تقييم االداء-الداخليةالرقابة 
 -التشغيلية

4316 

 11495 ,5150 الرقابة الذاتية 

 3269 الرقابة السلعية 

 5510 الرقابة السلوكية

 4500 الرقابة الشاملة 

 5566 الرقابة العامة

 12594 الرقابة القانونية 

 12333 الرقابة القبلية

 الرقابة المالية 

2569, 2745, 3673, 3904, 4267, 

4908, 4911, 5079, 5096, 5161, 

5201, 5441, 5867, 6134, 6145, 

7147, 7485, 7866, 7867, 8041, 

8043, 8407, 8677, 9172, 9219, 

9361, 9863, 9917, 10440, 10581, 

11510, 11543, 11602, 12524, 

13044, 13648, 13822, 14308, 

14362, 14453, 14454, 14778, 

14780, 15357, 16066 

الرقابة المالية ــــ الرقابة العليا ـــ النظام المالي اإلسالمي ــــ  
الرقابة المالية القضائية ـــ الرقابة المالية اإلدارية ـــ الرقابة  
 البرلمانية ــــ الدول العربية

4882 

الرقابيالرقابة المالية ـــ المراقب المالي ـــ المنتج   7981 

 5194 الرقابة المالية _ رقابة القضاء _ نظام الرقابة المالية 



 9403 الرقابة المالية على الصفقات العمومية 

 8677 ,8188 ,8184 ,7875 ,7147 الرقابة المحاسبية

البرامج العامة للمراجعة و  -المعاينة-الرقابة المحاسبية الداخلية 
 الكمبيوتر 

5086 

المراجعة الداخلية  -الرقابة  4083 

 الرقابة المصرفية 
4750, 6058, 6589, 7218, 9722, 

9851, 11277, 11987, 12443, 

12566, 12587, 13525 

 12067 الرقابة المعمقة

 11004 الرقابة النقدية

 11987 الرقابة بالمخاطر 

 15396 الرقابة على اآلداء 

 14322 الرقابة على االنتاج

 13852 الرقابة على التسويق 

 9655 الرقابة على الجهاز المصرفي 

 11855 ,5401 ,3740 الرقابة على الجودة

 4322 الرقابة على الحسابات الشحصية والنقدية

 4322 الرقابة على العمل والمصروفات

 14154 الرقابة على المشروع

 13970 الرقابة على المؤسسات 

النفقات العموميةالرقابة على   14666 

 6447 الرقابة علي البنوك 

 الرقابة علي المخزون
3226, 3611, 3759, 4697, 9999, 

11619, 11856, 12122, 14152, 

14153, 15712 

 6552 الرقابة و التدقيق على منح و تسيير القروض البنكية

 4052 الرقابة و المتابعة

 13720 الرقابة واإلثبات

 7147 الرقابة والتدقيق

 3327 الرقابة والمحاسبة 

 14370 الرقابة والمراجعة 

 12874 ,10634 الرقابةالجبائية

الجهاز المصرفي -الجهاز النقدي-الرقابة  11470 

 8197 الرقمنة 

 5131 الركود

 الركود اإلقتصادي 
3665, 5623, 7355, 8217, 8655, 

8656, 15444 

 5036 الرهن التجاري 

 13699 الرهن العقاري

 11363 الرهون العقارية 

 9615 الرواتب و االجور في ظل االصالحات و ضريبتها 

 15518 ,14005 ,12394 ,12176 الروح المعنوية 



 16021 ,2963 الرؤية اإلستراتيجية

 16130 ,11949 الريادة

 9480 ,4926 الريادة اإلستراتيجية 

 11407 الريادة التسويقية

 10081 الريادة المصرفية 

 8139 الريادة النسائية

الرياضة ــــ التأمين ـــ المتوااليات ـــ المجددات ـــ المصفوفات ـــ 
قساط الوحيدةالدوال ــــ النهايات ــــ التفاضل ــــ التكامل ــــ األ  

12020 

 12018 ,11615 ,9390 ,9206 الرياضة المالية 

ة البسيطة الفائد -الرياضة المالية   4509 

 الرياضيات

2761, 3177, 3178, 3340, 5077, 

7006, 7294, 8753, 8808, 9255, 

9439, 10339, 10551, 11151, 

11156, 11157, 11158, 11378, 

11383, 12031, 12137, 12770, 

14403 

إقتصاد -الرياضيات   10793, 10962 

المعادالت التفاضلية  -التوابع  -التكامل  -الرياضيات   5233 

 -المصفوفات  -الخرائط  -المنطق   -الحاسب  -الرياضيات 

 المعادالت الخطية
14112 

العلوم المالية -الرياضيات   - 10698 

 الرياضيات اإلحصائية
3302, 5619, 6070, 6203, 7899, 

8238, 8568, 8829, 10147, 11161, 

11382, 12041, 15672 

 -المصفوفات  -الرياضيات المالية  -ائية الرياضيات اإلحص

 األرقام القياسية
6019 

 13647 ,3178 ,3120 الرياضيات اإلقتصادية

 12045 الرياضيات البحتة

 2691 الرياضيات التجارية

 10755 ,6204 الرياضيات التحليلية

 الرياضيات التطبيقية 

2952, 3193, 3340, 3401, 4080, 

4270, 5034, 5210, 5294, 5335, 

5336, 5670, 5710, 5995, 6283, 

8532, 9206, 10463, 10990, 

10991, 11127, 11160, 11938, 

12032, 12040, 12042, 12043, 

13234, 13646, 13647, 15165 

 5058 ,4086 ,4085 ,3068 ,2712 الرياضيات الحديثة 

 11151 ,10595 الرياضيات العامة

 الرياضيات المالية 

5020, 5334, 5543, 6771, 7534, 

8753, 8829, 10699, 11151, 

11378, 11880, 12030, 12045, 

12210, 12211, 12215, 12218, 

13548, 15308, 15694 

 11159 الرياضيات في اإلدارة 



 11159 الرياضيات في اإلقتصاد 

 3340 الرياضيات واإلقتصاد

معادال ت بمتغيرات  الرياضيات وتطبيقاتها ـــالعلوم اإلدارية ـــ 
واحدةالمتباينات ـــ الحطوط المستقيمة ـــ الدوال ـــ المصفوفات ـــ 
 المشتقات ـــالتكامل

3262 

 12138 الرياضيات، إمتحانات 

 8066 إلزامية التأمين

 15351 الزبائن اإللكترونية 

 الزبون
4520, 6576, 8739, 8744, 11051, 

13965 

 3577 الزبون اإلستشاري

 13459 ,13276 ,5112 ,4595 ,2928 الزراعة 

 10498 الزراعة اآللية 

 12949 الزراعة العربية

 9134 الزراعة في الوطن العربي

 2726 الزراعية 

 10746 الزعامة الدينية

 الزكاة

2746, 3525, 4020, 6198, 6317, 

7139, 8460, 10039, 10378, 

12851, 12880, 13149, 14477, 

14517, 15138, 15173, 15909 

 14316 ,2770 الزكاة الشرعية 

 -السالسل الصحيحة  -األشكال الهيرميتية  -المصفوفات  -الزمر 

المنحنيات  -المعادالت التفاضلية  -التوابع   
9523 

 12573 ,12546 الزياد الربحية 

 9689 ,7566 الزيادة السكانية

 7800 السائح المحلي 

 12945 الستة سيجما

 8407 السجل المحاسبي 

 11741 السجالت الطبية

 4355 السجالت المالية 

 15315 السداد اإللكتروني 

 11819 ,9686 ,3337 السر المصرفي 

 5838 السرعة 

 10058 ,6016 ,3305 السرية المصرفية 

السرية المصرفية ــ ميدان السرية المصرفية ــ استثمار السرية  
 المصرفية ــ االفالس 

14998 

 7993 السعر التحليلي 

 4478 السفتجة

 13272 ,11649 ,6593 السكان 

 3387 السكان و التنمية

 15604 السكان والتنمية



الصناعة-الموارد المعدنية-الموارد الزراعية -السكان - 12187 

 10788 السكرتاريا المتخصصة 

 9725 ,8749 ,3496 السكرتارية

 15205 ,6430 السكن 

 5080 السكن اإلجتماعي

 13117 السكنات التساهمية 

 السالسل الزمنية 

2615, 2945, 2952, 3753, 4916, 

6936, 8110, 8614, 9558, 9637, 

10544, 10990, 11118, 11380, 

11870, 13241, 14412 

 7294 السالسل العددية 

الحساب السالسل العددية _ سالسل التوابع _ التكامالت المعممة _ 
 التفاضلي في الفضاءات النظيمية _ التكامالت المضاعفة

7994 

نظم-قياس الربحية-السالمة االستثمارية  bot 4781 

 5166 السالمة الصحية 

 السالمة المهنية
6321, 6610, 9141, 9710, 11013, 

13667, 14905 

 10945 السلسلة اإلقتصادية 

 8614 السلسلة الزمنية العشوائية

 14060 السلسلة اللوجستية 

 12626 السلسلة الوثائقية

 13799 ,13706 ,4398 ,2810 السلطة اإلدارية 

 2665 السلطة اإلستثمارية

 4565 ,2791 السلطة التنظيمية 

 7668 السلع المتنافسة 

 6187 السلم المدني

 4395 السلوك

 12349 ,11640 ,3312 السلوك اإلبتكاري 

اإلبداعي السلوك   9171, 12667 

 13842 ,13367 السلوك اإلبداعي للعاملين

 8230 ,8154 ,4598 ,4077 ,3971 السلوك األخالقي 

 السلوك اإلداري 
3311, 3312, 3313, 3499, 3521, 

3522, 3908, 7103, 8326, 11630, 

12315 

 5567 السلوك اإلستثماري 

 16161 ,11415 ,5372 السلوك اإلستراتيجي

 2255 السلوك اإلقتصادي 

 السلوك اإلنساني
3521, 8139, 8506, 9348, 10453, 

11525, 11626, 13799, 15780 

 8034 السلوك التفاوضي 

 السلوك التنظيمي 
2665, 2791, 3313, 3522, 3607, 

3843, 3969, 4348, 4349, 4394, 

4420, 4502, 4883, 5154, 5319, 



5391, 6341, 7175, 8082, 8126, 

8236, 8478, 8480, 8505, 8525, 

8713, 8918, 8931, 9514, 10248, 

10453, 10454, 10590, 11512, 

11597, 11620, 11629, 11630, 

11742, 11962, 11970, 12005, 

12219, 12315, 12325, 12394, 

12415, 12567, 12806, 14044, 

14190, 14434, 14730, 14791, 

14792, 14847, 14963, 15118, 

15692 

- الجودة الشاملة-االدارة االستراتيجية-ا-االدارة-السلوك التنظيمي 

الحكومة االلكترونية -لعولمةا  
7173 

 3955 السلوك الجرمي 

 السلوك الشرائي 
6491, 8964, 9056, 12543, 12998, 

15517 

 12325 السلوك العملي 

 14791 ,14190 ,4420 ,2969 السلوك الفردي 

 8525 ,4395 السلوك الفردي والتنظيمي 

 11630 ,11624 السلوك الفعال 

 11379 السلوك القيادي 

 13705 ,13670 ,4082 ,2714 السلوك المهني

 8506 السلوك في المنظمات

 8664 السلوك و المهارات

 13152 السلوكات اإلستراتيجية

 2676 السلوكيات التفاوض 

 3701 السمات القيادية

 14731 السنة النبوية

 السندات
3288, 3300, 3612, 3613, 3802, 

4807, 5183, 7364, 8038, 11697, 

12360 

 2934 السندات األجنبية 

 15676 ,4358 السندات المالية 

 5181 السندات و األسهم

 السنن المبين
5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 

5764 

 6121 السهم النقدي 

المالية_مفهوم_األوراق المالية_البورصة_صناديق  السواق 
 اإلستثمار_فرص اإلستثمار 

11798 

 السوق

4275, 4598, 5112, 5213, 5530, 

8638, 8867, 10814, 11688, 

11951, 12247, 12249, 12776, 

15938, 16119 

 2991 السوق اإلسالمي



 11689 السوق اإللكترونية 

 3106 السوق األوروبية المشتركة 

 3106 السوق األوروبية المصرفية الموحدة

 8137 ,7938 السوق الجزائري 

 9644 ,7889 السوق الخارجي 

 4815 السوق الدوائية 

السياسة النقدية-السوق الراسمالي المنافسة-السوق الراسمالي   5126 

 11015 السوق الرمزية 

 6591 السوق السياحية

 4836 السوق الصيدالني

 15760 ,7658 ,2733 السوق العالمي

 7924 السوق العربية

 11663 السوق العربية ـــالتجارة العربية ـــ السوق المالية العربية 

 3631 السوق العقاري

 السوق المالي 
3728, 6727, 7590, 8967, 9887, 

11461, 11693, 12296, 12745, 

12977, 13215, 15593, 15994 

المالية السوق   3293, 7929, 11093 

 12978 السوق المحلي 

 12694 السوق المشتركة

سوق التامين -االقتصاد الكلي-برامج الخصخصة-السوق المصري
استراتيجية االستحواد-  

16106 

 11002 السوق المفتوحة

 13489 ,12723 ,9143 السوق النفطية

 15250 ,13316 ,13196 ,6195 السوق النقدي

 السياحة 

3073, 3081, 3141, 3393, 3438, 

3580, 4422, 4436, 5125, 5821, 

8332, 8442, 9347, 9349, 9350, 

9393, 9552, 9964, 10469, 10815, 

11829, 12083, 12826, 13673, 

13674, 15016 

 4617 السياحة اإلستثمارية 

 4006 السياحة اإللكترونية

 9809 ,6302 ,4345 ,3945 ,2929 السياحة البيئية

 8442 السياحة التركية 

 16033 ,8442 السياحة الجزائرية

 5678 السياحة الدولية 

 3081 السياحة الدينية

 9099 السياحة الريفية 

 15101 ,11268 ,5516 السياحة العالمية 

 السياحة الفندقية 
3512, 5352, 5987, 12612, 13568, 

14183 

الجزائري السياحة في االقتصاد    7462 



 15784 السيادة

 3556 السيادة اإلستثمارية 

 3281 السيادة الشرعية 

 8232 السيارات السياحية

 4477 ,4362 ,2751 السياسات اإلدارية

 15196 السياسات اإلستثمارية

 11463 السياسات االقتصادية

 السياسات اإلقتصادية

2629, 2631, 3728, 5001, 5456, 

5623, 5768, 8024, 8331, 9265, 

10694, 11687, 12002, 12582, 

13271, 13649, 15076, 15196, 

15681 

اإلقتصاد البيئي -السياسات البيئية   13882 

 12589 ,11744 ,8283 ,6266 السياسات التجارية

 6935 السياسات التنموية

 5967 السياسات الحكومية 

 15219 ,15217 السياسات العالمية

ياسات العامةالس  3500, 4788, 5243, 5886 

 السياسات المالية

2595, 2885, 3349, 3822, 4002, 

5655, 6195, 6225, 7355, 8655, 

8656, 10335, 10724, 11545, 

12425, 12878, 13843 

السياسات الماليةــــ المالية الوظيفية ــــ التنمية الزراعية ــــ  
توزيع الدخولاإلستثمار األجنبي ــــ   

9355 

 6803 السياسات المالية والنقدية

 14479 ,6289 ,3371 السياسات المحاسبية

 8926 ,8895 السياسات المصرفية 

 11920 السياسات النفطية

 السياسات النقدية
3169, 3346, 3754, 3793, 7399, 

8655, 9190, 10719, 11546, 

12587, 13379, 15092, 15267 

 15076 السياسات النقدية الداخلية 

 12266 ,11946 ,5520 السياسات النقدية و المالية

 11614 ,8235 ,8067 ,7297 السياسة 

 السياسة اإلدارية 
4914, 5311, 5426, 7878, 8336, 

8790, 9109, 10109, 13049 

 5270 السياسة األردنية

 8324 ,3540 السياسة اإلستثمارية 

تيجيةالسياسة اإلسترا  7835 

 14315 السياسة اإلسالمية

السياسة اإلعمارية ــ اإلقتصاد السياسي ــ السياسة اإلقتصادية ــ  
 إنشاء شركة سوليدير 

13460 

ابن خلدون  -اإلقتصاد -السياسة  9706 



 السياسة اإلقتصادية 

3319, 3894, 4015, 4589, 4992, 

5202, 5364, 5413, 5511, 5512, 

5530, 5603, 5640, 7617, 9525, 

10050, 11119, 12589, 12590, 

13349, 13659, 13841, 13845, 

14392, 14482, 14940, 15349, 

15678 

السياسة اإلقتصادية الكلية ــ السياسة المالية ــ السياسة النقدية ــ  
 التجارة الدولية ــ ميزان المدفوعات

11695 

اإلقتصاديةالكلية  السياسة اإلقتصادية الكلية ـــ المجاميع
 ــــالنظريةاإلقتصادية الكلية 

12988 

 السياسة اإلنتاجية
4262, 7124, 8464, 10216, 14143, 

14897 

 2640 السياسة البترولية 

 14451 ,5412 السياسة البنكية

 5884 السياسة البيئية

 السياسة التجارية 
2071, 2587, 2737, 3122, 5856, 

6830, 6927, 7985, 12549, 13240, 

13956, 14201, 14437, 14754 

 14966 ,12153 السياسة التسعيرية

 6631 ,3546 السياسة التسويقية

 14287 ,13662 ,13570 ,10290 السياسة التنموية

 السياسة الجبائية
12522, 13880, 14107, 14346, 

14409, 15243, 15670 

 3021 السياسة الجبائية و الجمركية

 2644 السياسة الجمركية 

 9111 السياسة الجمروكية

 13955 السياسة الجنائية

 3899 السياسة الحكومية

 15219 ,8142 ,5003 السياسة الخارجية 

 6499 السياسة الداخلية 

 12789 ,10922 السياسة الدولية 

 السياسة الزراعية 
4187, 5902, 10883, 12304, 

14449, 14555, 15562 

 4667 السياسة السعرية 

 16179 السياسة السكانية

 2992 السياسة الشرعية 

 8488 ,8377 السياسة الضربية

 السياسة الضريبية
3913, 6330, 6529, 7771, 9324, 

11817, 12065, 12351, 13176, 

14601, 15189 

 14245 ,5118 ,5041 السياسة العامة 

 السياسة المالية 
2876, 2987, 3087, 3207, 3348, 

3400, 3403, 3439, 3514, 3537, 



3540, 3690, 3742, 3824, 4118, 

4592, 4618, 4922, 5002, 5134, 

5147, 5333, 5364, 5562, 6067, 

6121, 6263, 6670, 6697, 6726, 

6739, 6983, 7017, 7025, 7040, 

7146, 7193, 7198, 7451, 7543, 

7544, 7873, 7965, 8012, 8044, 

8185, 8202, 8217, 8636, 8666, 

8726, 9065, 9067, 9069, 9211, 

9235, 9236, 9481, 9488, 9499, 

9503, 9624, 9648, 9751, 10182, 

10225, 10236, 10313, 10352, 

10555, 10586, 10624, 10703, 

10707, 10807, 11116, 11515, 

11546, 11693, 11819, 11942, 

11944, 12066, 12185, 12272, 

12583, 12775, 12861, 12961, 

13301, 13648, 13746, 14316, 

14339, 14406, 14534, 14543, 

14684, 15034, 15154, 15375, 

15756, 15864, 16155 

النظام المالي -دور  -السياسة المالية   - 3385 

السياسة المالية ــاألسواق ـــ األوراق المالية ــاألزمة المالية األ  
ية ــ مصرسيو  

5881 

 12993 ,10011 ,6572 ,5137 ,3360 السياسة المحاسبية

 5566 السياسة المستقبلية

 12170 ,3137 السياسة المصرفية 

 12723 ,11861 ,5813 السياسة النفطية

 السياسة النقدية 

2642, 2736, 2876, 2987, 3396, 

3456, 3667, 4016, 4657, 4734, 

4872, 4974, 5128, 5138, 5234, 

5235, 5506, 5666, 5734, 5966, 

5968, 6007, 6262, 6351, 6397, 

6476, 6558, 6645, 6765, 6796, 

6899, 7017, 7303, 7398, 7400, 

7455, 7539, 7543, 7544, 7584, 

7602, 7630, 7686, 7965, 8023, 

8059, 8112, 8217, 8574, 8708, 

8710, 8751, 9073, 9093, 9188, 

9201, 9433, 9751, 9789, 10002, 

10029, 10128, 10199, 10352, 

10571, 10592, 10705, 10710, 

10764, 11002, 11024, 11101, 

11114, 11201, 11297, 11674, 

11792, 11999, 12343, 12589, 

12591, 12678, 12721, 12745, 

12915, 13215, 13391, 13416, 

13456, 14261, 14902, 14978, 



15022, 15104, 15110, 15346, 

15507, 15892, 16071 

تعريف - مذاهب الفقهاء-الربا-التضخم و االنكماش-السياسة النقدية 
البنوك-المال   

15795 

اليورو -الدوالر  -العمالت  -السياسة النقدية  14855 

 9796 السياسة النقدية و العولمة 

 7115 السياسة النقدية و سعر الصرف 

 12818 السياسة النقدية وفعاليتها في معالجة التضخم 

 9817 السياسة،األمم،اإلقتصاد 

-جهاز الرقابة-التسعير-القيمة و االسعار-السياسةاالقتصادية

القتصاد االسالميا  
5728 

 9504 ,7677 السياق العالمي

 3837 السيايات اإلستراتيجية

 6252 السيرة الذاتية 

 7052 السيرة اليلسية

 4537 السيرة و المسيرة 

السيسة اإلقتصادية ــ المشروع اإلقتصادي ــ اإلنتاج ــ السعر ــ  
 السياسة التمويلية ــ سياسة اإلستثمار

11666 

 6018 السيكس سيجما 

 5171 السيناريو 

 3330 السيناريو اإلستراتيجي 

 السيولة 
7015, 7809, 8919, 9785, 11199, 

11350, 13913 

 8627 ,4950 ,3461 السيولة الدولية 

 13026 ,11410 ,10881 ,8854 ,7647 السيولة المالية 

 السيولة المصرفية 
4221, 4625, 6271, 8875, 10740, 

11356, 15266 

 6156 السيولة واألرباح

 13378 ,12928 الشبابيك اإلسالمية

 14627 ,14122 الشبكات اإلجتماعية

 4624 الشبكات العصبية

 4793 ,3981 ,2950 الشبكات الالسلكية

 الشبكة العنكبوتية

2582, 2653, 3048, 3854, 3890, 

3923, 4325, 5897, 7266, 8968, 

10470, 10504, 11427, 11428, 

13286, 13640, 14413, 14884 

 5330 الشحن الجوي 

 12394 ,9453 ,6184 ,4394 الشخصية 

 14731 الشخصية اإلسالمية

 5408 الشخصية اإلدارية 

 13312 الشخصية الجزائرية 

 13285 الشخصية القانونية 

 13614 الشخصية القيادية



 10743 الشخصية الوطنية

 الشراء 
11078, 13912, 14872, 15516, 

15617 

 6169 ,4400 ,4369 الشراء اإللكتروني

 15955 الشراء الصناعي 

 11782 ,2962 الشراء الهامشي 

 5797 الشراء عبر اإلنترنت 

 الشراء و التخزين 
2964, 4447, 8569, 10053, 11818, 

11855, 12452 

 الشراكة 
3670, 9693, 10674, 10937, 

10975, 14435 

 6144 الشراكة االجنبية

 16182 ,13489 ,10086 ,9866 ,9864 الشراكة األجنبية

 14951 ,14950 الشراكة اإلقتصادية 

 3962 الشراكة األورو جزائرية 

 7401 ,7216 الشراكة األورو متوسطية 

 7778 الشراكة االورو متوسطيةو أثرها على االقتصاد الجزائري 

 8022 ,7609 الشراكة األوروبية

 11991 الشراكة األوروجزائرية 

 11872 الشراكة البيئية 

 7071 الشرائح الضريبية

 11858 الشرطية العربية 

 11578 ,11076 الشرق األوسط

 الشركات
2656, 3381, 3435, 4302, 4503, 

6860, 7590, 8706, 8764, 9853, 

15987 

 3406 الشركات اإل لكترونية ــ المجال التجاري ـــ ا لقانون التجاري 

 9660 ,5499 الشركات األجنبية 

 6725 الشركات اإلستثمارية

 13813 ,11555 الشركات اإلقتصادية

 16134 ,13469 ,4933 الشركات اإللكترونية

 9818 الشركات األمريكية

 4788 الشركات اإلنتاجية 

 4396 الشركات البترولية

 10255 الشركات التابعة

 الشركات التجارية
2575, 2842, 3212, 4700, 5223, 

6336, 8678, 9092, 10880, 11434, 

12256 

أنواع الشركات _ األسهم _ القرضالشركات التجارية _   10174 

 11426 الشركات التمويلية 

 6039 الشركات الجزائرية 

 7133 ,5696 ,3371 الشركات الدولية 



 12595 الشركات الرقمية 

 13671 ,8131 ,2521 الشركات السياحية

 6221 الشركات الصغيرة

 الشركات الصناعية 
8438, 15107, 15255, 15817, 

16093 

 11555 ,2866 الشركات العالمية

 12991 الشركات العامة

 10076 ,3731 ,2679 الشركات العائلية

 15601 ,10255 ,3328 الشركات القابضة 

 3707 الشركات القانونية 

 15754 الشركات الكبيرة ــ الشركات الصغيرة ـــ المشروع التجاري

 5734 الشركات المالية 

الجنسيات الشركات المتعددة   4748, 5534 

 5143 الشركات المختلطة

 الشركات المساهمة
3550, 3789, 4040, 4250, 5536, 

5801, 6153, 8701, 9093, 9775, 

10281, 12597, 12896 

 12414 الشركات المستقلة

 15564 الشركات دولية النشاط

الشركات متعددة الجنسيات ــــ البورصات العربية : وتأ سيس  
 البورصات العربية ـــ إقتصاد السوق ــ العدالة اإل جتماعية

4134 

 4170 الشركات متعدية الجنسيات 

 8710 الشركات والمصارف 

 12133 الشركات؛رقابة 

التفليسة-االفالس-شركات االموال-شركات االشخاص-الشركات - 5298 

االرتباط الصوري-مسؤولياتها -الشركة االم - 13013 

المتعددة الجنسية الشركة   12594 

 12680 الشركة المساهمة 

 5567 الشركة متعددة الجنسيات 

 14536 الشركة و اتحديات االقتصاد الورو جزائري

 9576 الشروط اإلستثمارية 

الشروط الشكلية،األوراق التجارية والعمليات المصرفية،شروط 
 الضمان خصائص السند 

15986 

 الشريعة اإلسالمية
2633, 2746, 3883, 3917, 4698, 

4699, 4700, 4701, 5642, 6499, 

6681, 11715 

 5287 ,5286 الشعائر الدينية

 2900 الشفافية 

 7088 ,5453 الشفافية اإلدارية 

الرقابة -المؤسسات العامة-الديموقراطية-الفساد االداري-الشفافية   3814 

 5986 الشكاوى المكتوبة 



 الشمول المالي 
8364, 10329, 11011, 14518, 

15706 

 7827 الشؤون اإلدارية 

 2 الشيخ أحمد حماني

 5221 ,4261 الشيك

 14920 الشيك اإللكتروني 

 10343 ,9220 ,7526 الصادرات

 9829 الصادرات الزراعية 

 14887 ,12614 ,10841 ,8851 الصادرات الصناعية 

 6820 الصادرات النفطية

المكتوبةالصحافة   7930 

 10354 الصحة 

 13667 ,13364 ,9545 الصحة المهنية

 11306 الصحة المهنية،السالمة، بيئة العمل،خدمات

 13250 الصحفي 

 3041 الصحوة اإلقتصادية 

 4974 ,3346 الصدمات اإلقتصادية 

 7041 الصدمات الخارجية 

 15375 ,12723 الصدمات النفطية

 14700 الصدمات النقدية 

 15026 الصدمة المالية 

 14171 الصراع 

 14436 الصراع اإلداري 

 12590 ,5000 الصراع اإلقتصادي 

 الصراع التنظيمي 
2974, 4349, 5806, 6676, 6704, 

8126, 9465, 9541, 10004, 10936, 

13319 

 10746 الصراع الثقافي

 10922 الصراع الدولي 

 8003 ,6873 الصراعات التنظيمية 

 11431 ,10993 ,6000 الصرف 

األنظمة النقدية -أنواع ووظائف  -الصرف   14304 

 الصرف األجنبي 
3090, 3518, 7191, 12517, 12669, 

15250, 16170 

 14437 الصرف الجنبي

 8867 الصرف الموزاوي 

 3457 الصفة التجارية 

 15462 ,10385 الصفقات

 10376 الصفقات التجارية 

الرابحة الصفقات   13908 

 الصفقات العمومية 
5692, 6285, 6306, 7147, 7540, 

8107, 8448, 9314, 10044, 10570, 



10599, 10677, 12333, 12492, 

12558, 13539, 14903, 15462, 

15996 

 12586 الصكوك

 12860 ,11697 الصكوك اإلستثمارية 

 الصكوك اإلسالمية
5871, 7112, 11247, 12421, 

13330, 13517, 14457, 15208, 

15365 

 12588 ,5412 الصكوك البنكية

 16109 ,14406 ,12860 ,7554 الصكوك المالية 

 12223 الصالة األنموذجية

 8335 الصناديق التنظيمية 

 الصناديق السيادية 
4945, 5530, 5531, 10475, 11246, 

15542 

 11998 ,7129 ,4518 الصناعات التحويلية 

 4518 الصناعات الجلدية 

 5578 الصناعات الصغيرة

مصر- مشكالت -الصناعات الصغيرة - 2925 

 6254 الصناعات الغذائية 

تطلعات مستقبلية -أنشطة  -الصناعات المصرفية   4225 

 13459 ,8137 ,8096 الصناعة 

 3035 الصناعة ــــ التصنيع ــ إقتصاديات ـــ الجدوى اإلقتصادية 

 9134 الصناعة اإلستراتيجية العربية

 9133 الصناعة اإلقتصادية 

 3624 الصناعة البتروكيماوية

 9575 ,4517 الصناعة التحويلية

 12596 ,5351 الصناعة التطبيقية 

 12257 الصناعة التقليدية 

 12257 الصناعة الحرفية 

 11719 ,10529 الصناعة الدوائية 

 12348 ,4877 ,4628 الصناعة السياحية 

 8172 ,4836 الصناعة الصيدالنية 

 4280 الصناعة العالمية 

 4531 الصناعة الغذائية 

 5349 الصناعة الفندقية 

 5561 الصناعة المصرفية 

 10076 الصناعة المصرية 

 14145 الصناعة المنزلية 

 14660 ,13489 ,5121 الصناعة النفطية

 14145 الصناعة اليدوية الحديثة

 15460 الصندوق الجهوي للتأمين

 10262 الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي



 7693 الصهيون األمريكي 

 4615 الصور الرقمية

 13859 الصورة الكاملة 

 7858 الصيانة 

 3476 الصيانة اإلنتاجية

 8320 الصيانة البشرية 

 الصيرفة اإلسالمية
7764, 9549, 9762, 11243, 11679, 

12911, 13125, 13378, 13932, 

14343 

 8426 الصيرفة االلكترونية 

 الصيرفة اإللكترونية 

4148, 6120, 6438, 6778, 6786, 

7172, 7266, 7422, 7465, 7795, 

8141, 8387, 10007, 10238, 

12865, 13555, 15332, 15370, 

15416 

 7309 ,6651 الصيرفة الشاملة 

 11394 الصيرفية اإللكترونية

القانونية الصيغ  12594 

 14210 الصيغ والدوال 

 3330 الصيغة اإلستراتيجية

 8059 الصيغة النقدية 

 9936 الضبط اإلجتماعي

 14142 الضبط اإلحصائي

 14630 ,6305 الضبط اإلداري 

 الضرائب 

918, 3022, 3143, 3439, 4184, 

4462, 4859, 5770, 5882, 6107, 

6517, 6525, 6553, 6556, 7220, 

7340, 7714, 8093, 9203, 9363, 

9790, 9944, 10097, 10451, 

11138, 11272, 12136, 12185, 

12724, 13077, 13588, 14529, 

15402, 15537, 15554 

اإلدارة  -النظام الضريبي  -السياسات الضريبية  -الضرائب 
 الضريبية

12150 

اإلتفاق -المرتبات  -الغيرادات  -الدخل  -نظم  -الضرائب   8415 

 14241 الضرائب الخضراء 

 11000 ,9075 ,6272 الضرائب المالية 

 الضرائب المالية 
6867, 6971, 8809, 10024, 15189, 

15998 

 9499 الضرائب المباشرة

 15996 ,15112 ,13513 الضرائب والرسوم 

مراحل تطبيق -القيمة المضافة-الضرائب  3362 

 الضريبة 
3912, 6565, 6860, 8121, 9556, 

10033, 10331, 10623, 10851, 



11480, 12454, 12816, 13374, 

14158, 14233, 14477, 16003 

 2644 الضريبة الجمركية 

 4606 الضريبة الدولية 

 الضريبة العامة 
5684, 5749, 6897, 11617, 12326, 

13559, 13889, 14086, 14332, 

14779 

يعات ـــ الإلقرار الضريبي ـــ التهرب الضريبة العامة ــالمب
 الضريبي

4464 

 14685 ,14341 الضريبة العقارية 

التصنيفات المختلفة -مبادئ الضريبة-خصائص الضريبة-الضريبة 
-االثار االقتصادية -معدل الضريبة -وعاء الضريبة-للضرائب 

االزدواج الضريبي-لضغط الجبائيا  

14331 

 16003 الضريبة على األجور

 15174 ,14046 ,11617 ,6529 ,5553 الضريبة على الدخل 

الضريبة على  -نظام االهتالك -االهالك-الضريبة على الدخل
 االمالك 

7339 

 9930 الضريبة في الجزائر 

اإلدارة الضريبية -النظام الضريبي  -الضريبة، نظم   9360 

ــــ التحكيم ــــ  الضريبةالعامة ـــ التسجيل ـــ إلتزامات المسجل 
 العقوبات 

13836 

المحاسبة المالية -النظام الضريبي-أنواع الضرائب-الضريبة  15970 

-االزدواج الضريبي-تحصيل الضريبة-وعاء الضريبة-الضريبة

سترجاع الرسما  
7338 

 15594 ,15072 ,6666 الضغط الضريبي 

 11332 الضغط المصرفي 

 4445 الضغط والقلق اإلداري 

 5319 الضغوط التنظيمية 

 الضمان اإلجتماعي 
4254, 5356, 8357, 9437, 11131, 

11136, 12880, 12884, 15246 

 8019 الضمان في العالم العربي

 9213 الضمانات اإلجتماعية

 الضمانات البنكية 
7397, 7405, 7548, 13423, 14679, 

15867, 16080 

 16032 الضمانات القضائية

 5276 ,2829 الضوابط الشرعية 

 7873 الضوابط المالية 

 11347 ,8467 ,6844 الطابع اإلداري 

 9845 الطاقات الخضراء 

 الطاقات المتجددة
6376, 8474, 8648, 13322, 14563, 

14564 

 15040 ,14003 ,10823 ,4743 الطاقة 

العربيةالطاقة ـــ إستهالك الطاقة ـــ الكهرباء ـــ الدول    4989 



الغاز -الكهرباء  -البترول -مصر -الطاقة   3804 

 4887 الطاقة اإلستيعابية

 10151 ,3233 الطاقة اإلنتاجية 

 8948 الطاقة البديلة 

 4087 الطاقة التقليدية

 الطاقة المتجددة
3568, 4087, 5902, 8048, 8948, 

8960, 9671, 13664 

 9392 الطاقة في قزوين 

-المواد الزراعية-الكهرباء-الفحم -الطاقة، اقتصاديات البترول

التلوث-البيئة-لموارد البشريةا  
15051 

 9329 الطائفة األندلسية والبربرية

 5545 الطب النفسي

 5474 الطب والصحة 

 13595 الطباعة 

 6887 الطبقات اإلجتماعية 

 2705 الطبولوجيا

 2993 الطرح العام لإلكتتاب 

 13768 ,7899 ,6857 ,4819 الطرق اإلحصائية

 15872 الطرق البيانية

 13321 ,7654 الطرق الحديثة 

 4851 الطرق العددية 

 15631 ,4097 الطرق الكمية

 10437 الطرق المتبعة للتعليم

 15619 ,14004 ,11910 ,8186 الطرق المحاسبية

 11869 الطريق نحو الثورة 

اإلحصائيةالطريقة   5670 

 4278 الطريقة الشيخية 

 6480 ,4012 الطلب

الطلب _ العرض _ المرونة _ سلوك المستهلك _ االنتاج  
 والتكاليف

4382 

 13257 الطلب السياحي 

 5107 الطلب على العمل

 10819 الطلب علي السكن 

انواع المراجعة-تعريف المراجعة-الطلب عى المراجعة - 4283 

والعرض الطلب   10462 

التحليل اإلقتصادي -الطلب  4516 

 8418 الظاهرة اإلجرامية

 5560 الظاهرة اإلنتاجية

 11600 الظاهرة البروقراطية 

 5386 الظروف البيئية

األرباح -قواعد  -الظريبة   13982 

 5672 الظوابط الشرعية 



 9508 العادات الشرائية 

الراسمالية الصناعية -مصادر التمويل-اقتصاديات-االسالميالعالم   14849 

 13239 العالم و إحتياجاته

 14005 ,12176 ,9151 العاملين

 7865 العائد على اإلستثمار

 13587 العائدات النفطية

العائدات والتكاليف _ إختيار القرارات _ تحليل العائدات 
 والتكاليف _ فعالية التكلفة

5477 

 15679 العائالت الجزائرية

 13149 العبادات

 9896 العجائن الصناعية 

 العجز المالي 
4680, 9409, 11314, 12057, 

12400, 15267 

 العجز الموازني
5981, 6820, 7629, 10434, 11024, 

13779 

 7969 العد العكسي

 13866 العدالة اإلقتصادية 

 العدالة التنظيمية 
2984, 4523, 7328, 7786, 8733, 

10004, 10605, 13353, 13599, 

13727, 14552 

 9 العدالة الجنائية

 12278 العدة اليدوية 

 10336 العدوى المالية 

 4583 العرب و العولمة

 4012 العرض

 9558 العرض البياني

 2768 العرض التجاري 

 6117 العرض التقديمي الجيد

 7824 العرض الجيد 

 13671 ,11780 ,5516 العرض السياحي 

 10571 العرض النقدي في الجزائر 

 12890 ,12704 ,6616 ,4667 العرض و الطلب 

 15317 ,5908 العرض والطلب 

العرض والطلب _ توازن السوق _ المرونات المنفعية _ االنتاج _ 
 االحتكار _ األجور 

14300 

 9376 العصر الحديث

 12959 ,11480 ,7145 العصرنة 

 9909 العصف الذهني

 6502 العصور الوسطي 

 4890 العقبات القانونية

 7905 العقبات النفسية 

 13054 ,12411 العقد



 11715 ,9025 العقد اإلداري 

 12132 ,10317 ,4961 ,3411 ,2538 العقد اإللكتروني 

أمن المستندات -خصائص  -العقد اإللكتروني   2540 

المحرر االلكتروني-حماية-القانون-االلكترونيالعقد  - 5368 

 2634 العقد التجاري 

 14759 العقد الدولي 

 2537 العقل البشري 

 15044 ,14494 العقوبات اإلقتصادية 

 12252 العقوبات التأديبية

 14915 ,12651 ,2765 العقود

 15733 العقود اآلجلة 

 14505 ,6306 ,2810 العقود اإلدارية 

 7977 العقود اإلسالمية 

 12851 العقود اإلقتصادية

 العقود التجارية
3144, 5036, 5533, 8150, 11420, 

11432, 15323 

 15299 العقود التجارية _ التفاوض _ التحكيم التجاري

 14759 ,10649 ,5440 العقود الدولية 

 13299 العقود المستقبلية 

 15425 ,15424 ,8751 العقود المصرفية 

تعسف -المسؤولية المصرفية-االعتماد المالي--الموجبات-العقود
 -البنك

14787 

 5131 العالج اإلسالمي للتضخم

 5131 العالج اإلسالمي للركود

 12544 العالقا السياسية الدولية 

 14458 العالقات

 9993 العالقات اإلجتماعية

 العالقات اإلقتصادية 

912, 3122, 3743, 4949, 5523, 

9510, 10996, 11102, 11601, 

12456, 12669, 12696, 13972, 

14989, 15081 

 8498 العالقات اإلقتصادية ـــ التجارة الخارجية

 3106 العالقات اإلقتصادية األوروبية العربية 

 15148 ,11770 ,9500 ,3265 ,3128 العالقات اإلقتصادية الدولية 

 -النظام الغربي  -إدارة العالقات  -اإلقتصادية الدولية العالقات 

النظام اإلقتصادي -التجارة الدولية   
10215 

 -التجارة الدولية  -التبادل الدولي  -العالقات اإلقتصادية الدولية 

الرقابة الحكومية -سعر الصرف  -ميزان المدفوعات الدولية   
10682 

التنمية -خلف الت -العالقات اإلقتصادية الدولية  التمويل المحلية  - 
التمويل الخارجي -  

12798 

العالقات اإلقصادية ــــ ميزان المدفوعات ـــ صندوق النقد الدولي  
 ــــ البنك الدولي ــــالتجارة الخارجبة

3462 



العالقات اإلقصادية ــــ ميزان المدفوعات ـــ صندوق النقد الدولي  
الجات ــــ التنظيم الدولي ـــ   

12801 

 12655 ,11621 ,10410 ,8518 ,3382 العالقات اإلنسانية 

التطوير -الرضا الوظيفي-ضغوط العمل-العالقات االنسانية
 التنظيمي 

4399 

 11792 العالقات التبادلية 

 13597 ,7488 ,6260 العالقات التجارية 

 10909 العالقات التسويقية 

 7166 العالقات التشابكية 

 5607 العالقات التكنولوجية 

 7675 العالقات الثنائية

 8142 العالقات الخارجية 

 5174 العالقات الخطية 

جبر -التفاضل الجزئي-الجبر الخطي-الدوال الخطية-العالقات 
 -المصفوفات

14810 

 العالقات الدولية 

3482, 4706, 4759, 4820, 5003, 

5008, 5702, 6098, 8142, 8714, 

8765, 8998, 9037, 9502, 11532, 

12517, 12544, 13955, 14989, 

15045, 15216 

 12789 ,2775 العالقات الدولية المعاصرة

 9329 العالقات السياسية

 5359 ,5345 العالقات الصناعية 

 العالقات العامة

916, 2639, 2882, 2974, 3093, 

3222, 3311, 3343, 3379, 3762, 

3765, 3928, 4005, 4037, 4328, 

4510, 4653, 4820, 4831, 5135, 

5243, 5346, 5547, 6080, 8071, 

8072, 8318, 9091, 9378, 9427, 

9462, 9673, 9715, 9950, 10049, 

10152, 10401, 10402, 11128, 

11488, 11799, 12062, 12127, 

12197, 12556, 12622, 12624, 

12658, 12822, 13131, 13283, 

13284, 13475, 13696, 14260, 

15408, 15774, 16107, 16171 

دراسة  -العالقات الدولية  -إدارة  -العالقات العامة   16160 

جماهير المنشأة  -التخطيط  -البحث  -العالقات العامة   3227 

 -اإلعالم التخطيط  -الرأي العام  -الجمهور  -العالقات العامة 

ةالخدمة اإلجتماعي -التقييم  -التنظيم   
14462 

 -الخدمة اإلجتماعية  -الرأي العام  -الجمهور  -العالقات العامة 

 اإلعالم
3153 

القطاع الخاص  -العالقات العامة   9777 

المجتمع المعاصر -العالقات العامة   12958 



 -المشكالت اإلجتماعية  -المشكالت اإلدارية  -العالقات العامة 

 المشكالت النفسية 
3953 

اليمن -العالقات العامة   4387 

اإلتصال  -التخطيط  -وظيفة  -العالقات العامة   10884 

العالقات العامة _ الجمهور والرأي العام _ اإلعالم والعالقات  
العامة _ أجهزة العالقات العامة _ العالقات العامة في المجاالت 
 المختلفة

6095 

التنظيمية إلدارة العالقات العامة _ العالقات العامة _ الجوانب 
 الرأي العام والجماهير _ برنامج العالقات العامة

5568 

العالقات العامة _ العولمة _ الدبلوماسية _ العالقات العامة في 
 المؤتمرات 

3763 

 3764 العالقات العامة _ تأسيسها _ وسائل اإلعالم _ اإلدارة الحكومية

ا _ التخطيط في العالقات العامة _ العالقات العامة _ تنظيمه
 االتصاالت _ إدارة األزمات _ األنترنيت 

8245 

التسويق-اإلتصال -العالقات العامة  4327 

مؤسسات التعليم العالي -شركات التأمين -البنوك -العالقات العامة  12195 

 -الرأي العام -الجمهور -الخدمة اإلجتماعية -العالقات العامة

 اإلعالم
13798 

 7975 العالقات العامة الدولية 

الخدمة اإلجتماعية -الرأي العام -العالقات العامة  11113 

اإلتصال-العالقات العامة  2868 

التخطيط -التنظيم-العالقات العامة - 8371 

تمارين -برامج-الراي العام-التسويق-العالقات العامةو  12373 

 5284 العالقات العلمية

المسيحية اإلسالمية العالقات   5287, 10926 

 13908 العالقات الناجحة 

 3403 العالقات النقدية

 8475 العالقة اإلرتباطية

 8643 العالقة السببية 

 12335 العالقة بين السياسات النقدية

 7613 العالقة بين المكلف و اإلدارة 

 العالمات التجارية
3562, 3858, 4643, 7692, 11015, 

13881, 15360 

 2649 العالمات الرابحة 

 العالمة التجارية 
4660, 7575, 9286, 12340, 13873, 

14939 

 3368 العالمة محمد السعيد الحسني

 15544 العلم 

 13649 العلم اإلقتصادي 

 9712 العلم//البحث العلمي

 11846 العلو و التكنولوجيا 

 10641 العلوم



 العلوم اإلجتماعية
2255, 3291, 3292, 4765, 6906, 

6907, 9077, 10393, 10852, 

11375, 13796 

البحث العلمي-العلوم اإلجتماعية  3510 

مناهج البحث -العلوم اإلجتماعية  3003, 10890 

 العلوم اإلدارية 
3572, 4765, 5165, 6084, 10138, 

10701, 11378, 11460, 13265, 

15694, 16173 

 العلوم اإلقتصادية 

2595, 2991, 3041, 3109, 3250, 

3251, 3281, 3289, 3293, 3319, 

3558, 3666, 3720, 3755, 4161, 

4703, 4705, 5001, 5080, 5106, 

5132, 5174, 5202, 5251, 5364, 

5413, 5636, 5777, 6011, 6917, 

7538, 7580, 8017, 8436, 8534, 

8600, 8834, 9121, 9266, 9599, 

9742, 9965, 10145, 10407, 

10409, 10411, 10413, 11118, 

11124, 11125, 11689, 12103, 

12320, 12630, 12831, 13153, 

13666, 13672, 13741, 13840, 

14338, 14392, 14417, 14426, 

14487, 14613, 14970, 15062, 

15080, 15449, 15571, 15765, 

15949, 16128 

 7930 ,4565 ,3291 العلوم اإلنسانية

البحث العلمي -العلوم اإلنسانية  3510 

مناهج البحث-العلوم اإلنسانية  8658 

منهجية البحث -العلوم اإلنسانية  12001 

 العلوم التجارية 
3067, 4145, 4842, 9929, 10892, 

10975, 11110, 11111 

 8532 ,3306 العلوم التربوية

 14410 العلوم التقنية

السلوكية العلوم   3521, 3522, 3989, 5319, 16163 

 5003 ,4490 العلوم السياسية 

منهجية البحث -العلوم السياسية  14821 

 3062 ,3061 العلوم العقلية 

 10852 العلوم القانونية

 13265 ,4151 العلوم المالية 

 8940 ,4227 العلوم المصرفية 

اإلقتصادية ــ العلوم اإلجتماعيةالعلوم المنهجية ــ العلوم   11787 

 14949 العمارة الصحرواية 

 6942 العمال في المؤسسة 

 15564 ,14182 ,7057 العمالة 

 12532 ,6155 العمالة في الجزائر 



 العمل
3704, 8521, 8605, 9735, 12917, 

14171 

السالمةالعمل ــ إدارة الصحة ــ الصحة المهنية ـــ تكنولوجيا   10218 

إقتصاد -السوق الحرة  -سوق  -العمل   5504 

 7349 ,7125 العمل االبداعي 

 العمل اإلداري 
7118, 8339, 8536, 9240, 9559, 

13870 

العمل اإلقتصادي ــالقرارات اإلقتصادية ـــ معوقات العمل 
 اإلقتصادي ــــ التنمية العربية ـــ التنامل اإلقتصادي

3391 

تجاري العمل ال  9519 

 13893 ,12100 ,11640 العمل الجماعي 

 11587 العمل الرقابي 

 3512 العمل الفندقي 

 11401 ,11251 ,4456 ,6 العمل المصرفي 

 3972 العمل المؤسسي

 9763 ,8523 العمل الوظيفي

 12100 ,9710 ,4049 ,2657 العمل والعمال

البطالة  -األجور -العمل، اقتصاديات  4526 

 العمالء 
2651, 5315, 9903, 14407, 15352, 

15780 

 5159 ,2765 العمالت 

 العمالت األجنبية
2934, 4640, 5799, 6195, 10770, 

10837, 12791, 13274, 15309 

 11137 العمالت المشفرة 

 14087 ,10769 العملة 

 12582 العملة األجنبية

 14692 العملة االوروبية

األوروبيةالعملة   8663 

 7509 العملة الوطنية

 9969 ,2624 العمليات 

 العمليات اإلدارية
2739, 3312, 3607, 4213, 4435, 

5399, 6615, 8570, 9730, 10672, 

11488, 12648, 15590, 15797 

 4132 العمليات اإلقتصادية

 4456 العمليات اإلليكترونية

 9969 العمليات االنتاجية

 العمليات اإلنتاجية
3225, 3719, 4637, 5431, 8793, 

10151, 12104, 15991 

 6409 العمليات التأمينية 

 4972 العمليات التخريبية

 14966 ,12701 ,7002 ,4555 العمليات التسويقية

 11879 العمليات التفاوضية



 13316 العمليات التمويلية

 12325 ,5391 العمليات التنظيمية 

 10470 العمليات الحديثة

 10553 العمليات الحسابية

 العمليات المالية
2846, 3637, 3866, 3880, 7260, 

7534, 11289, 11767, 13876 

 العمليات المحاسبية 
2846, 3147, 3869, 9305, 13106, 

13164, 14635, 14657 

 العمليات المصرفية

2587, 2941, 3087, 3761, 3822, 

3824, 4224, 4456, 4881, 4913, 

10541, 10706, 11921, 15251, 

15314, 15719, 16086 

 11910 ,4881 العمليات المصرفية اإلسالمية

 4798 العمليات المنظمية

 9763 العملية اإلبتكارية 

 7089 ,5140 العملية اإلبداعية 

 العملية اإلدارية 

2811, 3313, 4109, 4446, 4481, 

4621, 4623, 4677, 4804, 4833, 

4835, 5787, 5886, 6163, 7887, 

10949, 10959, 12657, 12899, 

15395 

- التنظيم-العملية التخطيطية-دراسة االدارة-العملية االدارية

العالقات العامة-لتوظيفا  
4812 

 3577 ,2750 العملية اإلستشارية

 7876 العملية اإلشرافية 

 7265 العملية اإلشهارية

 3930 العملية اإلعالنية

 8063 العملية اإلنتاجية 

 2588 العملية اإلنتخابية

 5599 ,4491 العملية البيعية

 3324 العملية التجارية 

 العملية التدريبية
2666, 4046, 4053, 8551, 9379, 

14501, 14890 

 4410 العملية التفاوضية

 7895 العملية التنظيمية 

الرقابية العملية   4823, 11591 

 12895 العملية المحاسبية

 6358 العملية الهندسية

 4300 العمولة

 7848 العميل ــ الزيادة ــ جودة الخدمة ــ أساس التفاوض

 3663 العميل و السوق

 10152 العناصر البشرية 

 5891 العناية بالغرف



 10716 ,9929 ,8872 ,8320 العنصر البشري 

األسريالعنف   12906 

 9936 العنف اللفظي 

 13312 العهد التركي

 9741 العوامل اإلجتماعية

 3919 العوامل اإلقتصادية 

 3919 العوامل المالية 

 7269 العوامل المؤثرة على اختيار البنك التجاري

 12786 العوامل المؤثرة على القرار الشرائي

 12163 العوامل المؤثرة علي البنوك

 9402 العوامل المؤثرة في جودة المراجعة الخارجية في الجزائر 

 العولمة

1828, 2566, 2774, 2796, 2798, 

2866, 2987, 3109, 3683, 3875, 

3888, 3978, 4115, 4583, 4593, 

4659, 4702, 5000, 5004, 5230, 

5276, 5362, 5505, 5579, 5831, 

6025, 6063, 6313, 6323, 6492, 

6947, 7041, 7060, 7319, 7940, 

7941, 8067, 8114, 8171, 8775, 

9026, 9129, 9138, 9425, 9510, 

9555, 9639, 9660, 9720, 9741, 

9873, 9885, 9955, 10042, 10217, 

10221, 10258, 10667, 10731, 

11228, 11320, 11411, 11416, 

11551, 11576, 11601, 11733, 

11953, 12526, 13156, 13270, 

13709, 13710, 14312, 14340, 

14416, 14692, 14744, 14746, 

14752, 14792, 14869, 14895, 

15000, 15172, 15323, 15349, 

15511, 15691, 15873, 16044, 

16124 

 14014 ,12253 ,9897 ,8650 ,3296 العولمة

العولمة ــ إقتصاديات البنوك ــ اإل ندماج المصرفي ــ غسيل األ  
مات السعرمؤال ــأز  

11665 

 9593 العولمة ــ األخطاء اإلدارية ــالتسويق ــ إستراتيجيات األعمال

 14662 العولمة ــ اإلقتصاد العربي ــ اإلديولوجيا الرأسمالية

 11581 العولمة ـــ البطالة ـــ الفقر التكنولوجي ـــ العالم الثالث 

سواق المالية ــ صندوق العولمة ــ التحكم ــ األزمات المالية ــ األ 
 النقد الدولي 

4192 

 5846 العولمة ـــ التنمية العربية ــ التغريب ــأنماط اإل ستهالك ــ البيئة 

العولمة ــ الدول النامية ــ العولمة التجارية ــــ حقوق الملكية 
 الفكرية

13041 

االلكترونية العولمة ــ العرب ــ النظام العالمى الجديد ــ الحاسبات 
 ــ العولمة الثقافية

8954 



العولمة ــ الفكر المالي ــ الفكر النقدي ــ اإل ستثمار األ جنبي ــ  
 الرقابة المالية 

11580 

العولمة ــ المجتمع العربي ــ التحدياتــ االقتصادية ــ التحديات 
الصناعى  االجتماعية ــ زكاة البترول ــ ازالة االلغام ــ القطاع 

 المصرى 
14355 

العولمة ــ النظام الدولي ا لجديد ــ التوسع الرأسمالي ــ تداعيات 
 العولمة

5848 

العولمة ــ النظام العالمى الجديد ــ ثقافة االستهالك ــ التدفق 
وضى  المعلوماتى ــ البطالة ــ الفقر ــ التنمية البشرية ــ الف

 االخالقية
8396 

العالمي ا لجديد ــ الدول المتقدمة ــ الدول النامية العولمة ــ النظام 
 ــ السلوك المهني ــ التأهيل المهني

4789 

السيادة  -العدالة  -األجور  -الوظائف  -العولمة   7684 

العولمة ــ تاريخ ــ ابعاد ــ العالم العربى ــ التاثير السياسي للعولمة 
 ــ االمم المتحدة

16165 

تحريرالتجارة ــ الحروب التجارية ــ الشركات العالمية  العولمة ــ 
 ــ إعادة هندسة العمليات

5583 

سيادة الراسمالية -العولمة  - 11758 

 3653 العولمة ــ نشاة مصطلحها ــ النشاط المصرفي ــ ازمة اسواق المال 

العولمة ــ نشاتها ــ االثار السلبية ــ االثار االيجابية ــ الخدمة  
ماعيةاالجت  

8558 

العولمة ــ نشاتها ــ فخ العولمة ــ حقوق االنسان ــ التنمية  
 االقتصادية ــ التكنولوجيا ــ منظمة التجارة 

11847 

العولمة ــ وجهات نظر ــ مسافات ــ موضوعات ــ الفواعل ــ  
 المحلية ــ الجهوية

11759 

ـ  العولمة ــ وجهات نظر ــمسافات ــ موضوعات ــ الفواعل ـ 
 المحلية ــ الجهوية

5915 

العولمة _ صناعة العولمة _ منظمة التجارة العالمية _ حصاد  
التنمية في زمن العولمة _ حرية التجارة وحماية البيئة _ عالم 
 تحكمة الشركات 

15818 

  -التكاليف  -السياسة التسويقية -إدارة الجودة الشاملة -العولمة

األرباح  -المخزون -التسعير  
11809 

 العولمة اإلدارية 
4054, 4064, 4959, 5628, 6419, 

10222, 11586 

التجارة اإل لكترونية -العولمة اإلسالمية   10702 

 9425 العولمة اإلعالمية

 11667 العولمة اإلفتصادية ــ منظاتها ــ شركاتها ــ تداعياتها 

 15002 ,12875 العولمة االقتصادية 

اإلقتصادية العولمة   

3289, 3524, 4044, 5753, 6083, 

6323, 8067, 8998, 9740, 9742, 

9860, 10106, 11298, 11676, 

11963, 12456, 12878, 12991, 

13011, 13289, 14062, 16129 

 5521 العولمة البديلة 

 15156 ,14875 العولمة الثقافية 



 8294 العولمة الرأسمالية 

 12164 العولمة السياسية

 العولمة المالية 

2933, 3913, 6359, 7096, 7188, 

7327, 7358, 8775, 8875, 9156, 

9234, 9873, 10099, 11602, 

11955, 12082, 12922, 13927, 

14202, 14307, 14324, 14782, 

15075, 15443, 15570 

 9112 العولمة المالية ــ أسواق رأس المال العربية ــ التنمية االقتصادية

 9479 ,9478 العولمة المتنوعة

 13657 ,8434 العولمة المصرفية 

 2684 العولمة المعاصرة

 11602 العولمة النقدية 

راس المال-اتساع االسواق-مظاهر العولمة-العولمة   6924 

معجم  -العولمة  11875 

 15196 العولمة و الشركة 

 5776 العولمة وإقتصاديات البنوك

واألمركةالعولمة   15216 

 10269 العولمة؛المصارف 

الخدمات -المال-العولمة اإلقتصادية-اقتصاديات البنوك-العولمة
خصخصة البنوك -المصرفية  

11669 

التعاون -2مقررات لجنة بازل -المصارف االسالمية-العولمة
تنمية الموارد البشرية -المصرفي   

9082 

العولمة  -االعولمة السياسية-العولمة االقتصادية-معايشة-العولمة
 الثقافية

13936 

 8176 العينات اإلحصائية 

 2961 العينات الدائمة

 12213 الغات وظروف نشأتها 

 14660 الغاز الخليجي 

 16172 ,11210 ,9522 ,5121 ,5067 الغاز الطبيعي

اإلدارة  -ارة الوظيفية اإلد -اإلدارة العلمية  -الغدارة ، مبادىء 
اإلدارة  -الرقابة اإلدارية  -التوجيه  -التنظيم  -التخطيط  -السلوكية 

اإلدارة التكنولوجية -الحديثة   

15167 

الخصخصة ،   -اإلدارة الدولية  -السياسة العامة  -الغدارة العامة 
 مصر

15214 

 4665 الغرف التجارية 

 5010 الغرفة التجارية

األمريكي الغزو   15702 

 12292 الغسيل اإللكتروني 

 6672 ,3672 الغش

 5321 الغش اإلداري 

 16114 ,8404 ,5078 الغش التجاري 

 9944 ,8089 ,7953 ,6833 ,4205 الغش الجبائي



 الغش الضريبي
4929, 5873, 6023, 7235, 7583, 

8344, 9290, 9828, 10886, 11506, 

14013 

 12605 الغش المحاسبي

 5414 الغش المعلوماتي 

 2938 الغش والتالعب

 12602 الغش والفساد المالي 

 9256 الغطرسة 

 7826 الغير ماليين 

 15308 ,3517 الفائدة

الفائدة ــ األ نظمة القانونية ــ الشريعة ــ الحياة اإلقتصادية ــ  
 النظرية الكينيزية 

15060 

 الفائدة البسيطة
2690, 3302, 5543, 6771, 7534, 

11615, 16029 

 الفائدة المركبة
2690, 5334, 6771, 7534, 11615, 

12030, 12215, 13548, 16029 

 14144 الفائض اإلنتاجي 

 6501 الفتوحات اإلسالمية

 12000 الفجوات اإلقتصادية 

 4887 الفجوة اإلقتصادية

 6244 ,4973 الفجوة الرقمية 

 11704 ,8730 ,8729 الفجوة الغذائية

 11210 ,9522 الفحم الحجري 

 12328 الفراغات 

 7894 الفرص اإلستثمارية 

 5593 الفرص التسويقية

 6077 الفرضيات

 11296 الفرع المحاسبي

 5279 الفرق الدينية

 12043 الفروض اإلحصائية

 13953 ,13705 ,13106 ,3189 الفروض المحاسبية

 8957 الفروق البيئية 

 الفساد 
6611, 7945, 9680, 10599, 11508, 

13669, 15147 

 الفساد اإلداري 

3876, 4231, 4962, 4970, 5122, 

5441, 5452, 6779, 7088, 7924, 

8264, 8724, 8736, 9095, 10492, 

11331, 12490, 14922, 14923, 

14999, 16111 

 5163 الفساد اإلداري ـــ الفساد العالمي الجديد ـــ العولمة 

 16115 الفساد اإلداري و الوظيفي

 7324 الفساد اإلداري والمالي 



 الفساد اإلقتصادي 
3036, 8330, 11990, 14240, 

14472, 16111 

 9111 الفساد الجمركي 

 14469 الفساد العالمي 

 الفساد المالي 
3108, 3876, 3884, 4231, 5441, 

5451, 6134, 6487, 8041, 10492, 

10657, 12516, 14469, 14999 

 5445 الفساد في الوطن العربي 

 3539 الفساد؛المشاريع الدولية 

 4049 الفساداإلداري 

 الفشل المالي 
3176, 3359, 3400, 6533, 7207, 

7240, 7746, 9007, 9235, 9562, 

11054, 15150 

 6497 الفصحي 

 8311 الفضاء النظيمي

 7672 الفضاءات الشعاعية 

 3184 الفضائل العلمية 

 13317 الفطنة المنظمية

 10410 ,8715 ,7209 ,5719 الفعالية اإلدارية 

 14268 الفعالية اإلقتصادية 

 11430 الفعالية الشخصية 

 7814 ,6171 الفعالية القيادية 

 الفقر
8515, 10265, 10482, 10961, 

13216, 13218 

 6056 الفقر البشري 

 8531 الفقر الدولي 

 12903 الفقر و الفقراء

 13516 الفقه 

 الفقه اإلسالمي

2579, 2634, 2693, 2782, 3398, 

3456, 3562, 3810, 3831, 3992, 

3993, 4162, 4625, 4699, 4700, 

5048, 5280, 5281, 5282, 5283, 

5286, 5723, 6062, 6086, 6152, 

6727, 8751, 9234, 11004, 11697, 

12065, 12586, 12852, 12856, 

13925, 14613, 14630, 15119, 

15829 

 7353 الفقه االسالمي و القانون التجاري الجزائري في أحكام السمسرة 

 5280 الفقه التصوفي 

 5282 الفقه الجدلي 

 3884 الفقه الجنائي 

 5285 الفقه السياسي 

 15828 الفقه المالكي 

 5281 الفقه النوازلي 



 13505 الفقه والقضاء 

 10744 الفقهية في بجاية

 14873 ,7861 الفكر اإلبداعي 

 13715 ,4689 الفكر االداري 

 الفكر اإلداري 

2643, 2674, 2751, 2826, 4001, 

4502, 5616, 6149, 8233, 8987, 

10247, 11576, 11586, 11797, 

11849, 12200, 13589, 13697, 

13826, 14193, 14434, 14476 

اإلداري الفكر   

5095, 5608, 5952, 7808, 7880, 

8816, 10047, 10864, 11203, 

15027, 15513, 16161 

 12808 ,8587 ,4213 ,3970 ,3694 الفكر اإلستراتيجي 

 4689 الفكر االسالمي

 الفكر اإلسالمي
6499, 6500, 11746, 11753, 

12164, 13006, 13866, 14244, 

15506, 15590 

اإلسالمي والوصفيالفكر   3752 

مناهج البحث العلمي-الفكر اإلسالمي  4960 

 10760 الفكر اإلصالحي

 5296 الفكر االقتصادى ــ العولمة ــ الدولة ــ االعالم ــ االنترنت

 الفكر اإلقتصادي 

1283, 2863, 3047, 3402, 3996, 

4577, 5106, 5215, 5803, 5903, 

5965, 8618, 11753, 11793, 

11901, 12705, 14481, 15080, 

15081 

 1450الفكر اإلقتصادي ،  -العصور الوسطى  -الفكر اإلقتصادي 

1952 -1920اإلقتصاد المصري ، - 1945 -  
14854 

الفكر اإلقتصادي ــ عصر النهضة ــ علي مبارك ــ محمد عبدو ــ  
 جمال الدين األفغاني ــ مالك بن نبي

7689 

اإلقتصادي اإلسالميالفكر   3996 

 9401 الفكر البرلماني

 4502 الفكر التنظيمي 

 11754 الفكر التنموي ــ الليبرالية الماركسية ــــ التبعية التنموية

 13849 الفكر الحديث

مناهج البحث العلمي-الفكر الحديث  4960 

 3727 الفكر السياسي

 8325 ,7 الفكر العربي

 3701 الفكر القيادي

 15666 ,5203 الفكر المالي 

 13684 ,13559 ,8886 ,8552 ,8550 الفكر المحاسبي

 8574 الفكر النقدي الكينزي

االسالم-السياسة المالية-الفكر النقدي  11839 

 3996 الفكراإلقتصادي الوضعي 



 10744 الفكرية في بجاية

 10110 الفالحة 

 10800 الفالحة و التنمية الريفية

 12317 الفلسفة اإلدارية 

 5766 الفلسفة اإلسالمية

 5766 الفلسفة الغربية 

 5766 الفلسفة اليونانية

 12401 الفم اإللكترونية 

 6269 الفن الرستمي 

 15100 ,15017 ,12387 ,9959 الفنادق

 -محاسبة اإليرادات  -محاسبة اإليرادات  -محاسبة  -الفنادق 

التحليل  -التحليل الحدي  -الموازنات  -الجرد  -محاسبة الموظفين 
الكمبيوتر  -المالي   

15018 

 الفنادق السياحية
5170, 5349, 5891, 5987, 9099, 

11818, 11898, 12084 

 9627 الفهرسة المقروءة آليا

 15164 الفوائض المالية العربية 

 -الموائع  -الحركة  -القوى  -التركيبات  -المواد  -الفيزياء 

الموجة  -الحرارة   
10757 

 15028 الفيسبوك 

 8258 ,7677 القادة الجدد 

 10782 القاموس التجاري

 8181 القاموس الدولي 

 15239 القاموس الدولي إلختصارات المحاسبة

 12751 ,9364 ,3955 القانون

الجديد  01-10القانون   7757 

 10499 القانون اإلتفاقي

اإلحتماليالقانون   6204 

 13849 ,13698 ,8597 ,6305 القانون اإلداري 

 14317 القانون اإلنجليزي

 القانون التجاري 

3212, 3252, 3321, 3549, 4254, 

4528, 4643, 4660, 4739, 5037, 

5078, 6085, 6153, 7261, 8356, 

8597, 10879, 12132, 12599, 

13211, 14317, 14405, 15315, 

15987 

 8598 ,5499 القانون التجاري الجزائري 

 10499 ,6905 ,3213 ,2973 القانون الجزائري 

 10 ,9 القانون الجنائي

 15632 القانون الداخلي 

 القانون الدولي 
3727, 3810, 4579, 4580, 4890, 

7929, 8845, 9955, 11564, 12707, 

15045, 15176, 15632, 16032 



اإلقتصادي القانون الدولي    11816 

 11715 القانون الروماني

 14241 ,9084 ,5684 ,3464 القانون الضريبي 

النظام الضريبي  -النظام الضريبي االمريكي-القانون الضريبي 
المعاملة -عات الضريبيةالتشري-قضايا ضريبية معاصرة -المصري

 الضريبية للمكاسب الراسمالية 
8398 

 القانون العام 

2782, 2973, 3213, 3321, 4028, 

5078, 5440, 5692, 6305, 7976, 

10044, 10499, 10878, 11990, 

12357, 13540, 15327, 15441 

 4281 القانون الفرنسي

 5299 ,4281 ,3562 القانون اللبناني

 11093 ,4859 ,4625 ,3914 القانون المالي 

 13540 القانون المحاسبي

 11715 ,10902 ,6478 ,4029 ,4028 القانون المدني

 14405 ,5499 ,3707 القانون النظامي

 القانون الوضعي 
3456, 3562, 3992, 3993, 4162, 

5048, 5299, 14630 

 12653 القانون و المناقصات

 5664 ,3443 القائد اإلداري 

 7904 القائد اإلستراتيجي 

 13614 القائد البارع

 13242 ,9770 القائد التحويلي

 5140 القائد الجديد 

 7885 القائد الفعال 

 13878 ,9032 القائد الناجح 

 14948 القبر و المقبرة 

 9031 ,6413 القبعات الست 

 12349 القدرات اإلبتكارية

 11859 القدرات اإلدارية 

 5093 القدرات اإلستراتيجية

 12159 القدرات البشرية 

 15686 ,15082 ,5603 ,2872 القدرات التنافسية 

 4170 القدرة االقتصادية للدولة 

 11090 القدرة اإلنتاجية

 القدرة التنافسية 

4238, 5858, 7542, 8473, 8668, 

9264, 9417, 10155, 10398, 

10956, 11069, 11691, 12945, 

13411, 13602, 14029, 14054, 

14439, 14887, 15579 

 14957 ,11282 ,7344 القدرة التنافسية للمؤسسة 

 9328 القدرة على اإلبداع

 8216 القديسة صالصا 



 13154 ,6284 القرار 

 12845 ,6157 ,2923 القرار االداري 

 القرار اإلداري 

3245, 3855, 4124, 4438, 5023, 

5122, 5377, 6304, 6350, 6420, 

7554, 8284, 8893, 8932, 8979, 

9878, 10946, 11379, 11448, 

12264, 12427, 14193, 14667, 

15441 

 14925 ,9175 ,7567 القرار االستثماري

 12882 ,9884 القرار اإلستثماري

 15690 ,8573 ,6891 ,4386 القرار اإلستراتيجي

 13019 ,6843 ,6012 القرار اإلئتماني 

 10665 ,7155 ,7104 القرار التسويقي

 8943 القرار التمويلي

التنظيميالقرار   4679, 12897 

 4438 القرار الجماعي 

 15958 ,4749 القرار الرشيد

 القرار الشرائي 
7341, 9115, 9470, 10292, 11206, 

12081, 13638, 16042 

 14263 القرار المالي 

 13898 ,13483 ,10969 ,7276 القرارات 

 5319 القرارات اإلجتماعية

 3489 القرارات اإلداري 

 15170 ,12662 ,12619 ,9808 القرارات االدارية 

 القرارات اإلدارية 

2519, 2974, 3095, 3162, 3247, 

3443, 3501, 3545, 4099, 4255, 

4292, 4329, 4362, 4512, 4576, 

4762, 5020, 5027, 5028, 5094, 

5140, 5328, 5486, 5527, 5952, 

5958, 6148, 6304, 7089, 8133, 

8389, 8472, 8537, 8930, 8934, 

9271, 9546, 9791, 9918, 10032, 

10149, 10247, 11613, 11625, 

11825, 12034, 12046, 12282, 

12323, 12428, 12432, 12434, 

12718, 12825, 13146, 13269, 

13698, 13849, 14476, 14794, 

14809, 14893, 15117, 15140, 

15529, 15790, 15958, 15975, 

16014 

رات اإلدرية القرا  14381 

 13732 القرارات االستثمارية

 القرارات اإلستثمارية
2617, 4123, 7993, 8629, 8932, 

9888, 11144, 11684 

 5430 القرارات اإلستراتجية



 13321 القرارات اإلستراتيجية

 12717 القرارات التجارية 

 القرارات التسويقية
2807, 4331, 12242, 13155, 

14188, 15486, 15607, 16013 

 9594 ,5396 القرارات التمويلية

 15324 ,3572 القرارات التنظيمية

 12427 القرارات الشرائية

 القرارات المالية 
6817, 7083, 7765, 8121, 9771, 

10186, 10232, 11215, 11471, 

12535, 12985, 13744, 16103 

 15535 القرارات المحاسبية 

اإلدارية القرارت   13191 

 5870 القرارت المحاسبية

 13254 القررات اإلدارية 

 10731 القرصنة المعلوماتية

 7014 القرض 

 8491 القرض االيجاري

 القرض اإليجاري
6485, 6932, 7361, 8750, 10009, 

11616, 13256 

 15810 ,10804 ,2933 القرض البنكي

 10378 ,10372 القرض الحسن 

الرفيقالقرض   10030 

 13184 ,6658 القرض الشعبي

 القرض الشعبي الجزائري 
3013, 5835, 5921, 6009, 7432, 

8584, 8974, 12684, 13224, 

14719, 15245, 16174 

 12360 القرض العام 

 9561 القرض الفالحي 

 6875 ,5842 ,3087 القرض المصرفي 

 15840 ,13750 القرض المصغر 

الربا-الشريعة االسالمية-الشرائع-الحضاراتو -القرض - 3244 

 القروض

2616, 3143, 3145, 4912, 5701, 

5921, 6056, 6984, 7022, 7030, 

7528, 8050, 8062, 9278, 9780, 

10374, 10534, 10905, 11147, 

11250, 12030, 12530, 12814, 

13398, 13402, 13409, 14001, 

14068, 14072, 14520, 15202, 

15402, 15664 

 6702 القروض البنكية

 6989 القروض االستثمارية 

 9756 ,3001 القروض اإلستثمارية 

 11315 ,8211 ,4004 القروض اإلستثمارية 



 9469 القروض االستثمارية و البنوك التجارية

 15527 ,12406 القروض اإلستهالكية 

 القروض البنكية

5251, 5412, 5551, 5898, 6037, 

6857, 7311, 8117, 8447, 8497, 

8548, 8806, 8890, 9238, 9291, 

9702, 9797, 11139, 11393, 

11456, 12540, 12683, 12815, 

12817, 13117, 13453, 13723, 

14495, 14511, 14619, 14833, 

15210 

 6928 القروض البنكية و سياساتها 

 15023 القروض البنكية و مخاطرها 

 14342 ,12483 ,12136 ,8042 القروض العامة 

 القروض العقارية 
6345, 6346, 8378, 10853, 12548, 

13711, 14545, 15193 

 13933 ,8363 القروض المتعثرة 

 القروض المصرفية 

4027, 5613, 6868, 6869, 6874, 

7111, 7248, 8413, 8424, 8425, 

8809, 9238, 9271, 10636, 11219, 

13205, 13296, 15869 

الخصم -القروض المصرفية   11038 النقود  - 

 5857 القروض المصرفية المتعثرة 

إدارة اإلئتمان -القروض المصرفية المتعشرة   5595 

 6036 القروض المصغرة

 13247 القروض في الجزائر 

 15209 القروض و النقود

-اإلسالمالضرائب في -الصرف و بيع العمالت -الرهن-القروض

لمعامالت المالية الغير مشروعة في اإلسالما  
8804 

 5170 القرى السياحية 

 12824 القضاء اإلداري 

 10729 القضاء الجزائري 

 15718 القضاء الجنائي

 15718 القضاء الدعوى 

 5150 القضاء على الفساد اإلدارى 

 7910 القضايا اإلستراتيجية 

 11835 القضايا التسويقية

 10887 القضايا الجمروكية

 6646 القطاع اإلداري العمومي

 9647 ,6285 القطاع اإلقتصادي

 13580 القطاع التأميني 

 3684 القطاع التربوي

 11725 ,5459 ,3373 القطاع الحكومي



 القطاع الخاص 
5153, 7578, 11364, 11410, 

12053, 12750, 15353 

االقتصادية و دورهالقطاع الخاص في النتمية   6604 

 9599 القطاع الديمقراطي

 القطاع الزراعي 
4187, 7129, 8464, 9155, 10102, 

14537, 15962 

 10371 القطاع السكني

 القطاع السياحي
3623, 4187, 6081, 7493, 9527, 

10614, 11231, 11268, 11898, 

14183, 15101, 16061 

 13791 ,8091 القطاع الصحي 

 14359 ,12128 ,8441 ,7418 ,4764 القطاع الصناعي 

 القطاع العام
4302, 4467, 5153, 5718, 8522, 

8523, 11111, 12053 

 14664 القطاع العام ــ القطاع الخاص ــ الوطن العربي 

 -القطاع العمومي و أثر نفقات االجور و المرتبات على التضخم 

2010الى2000حالة الجزائر من   
8768 

 القطاع الفالحي
7166, 7946, 8742, 8743, 9942, 

10905, 10998, 11616, 15226 

 16069 القطاع الفالحي و تموتله من البنوك

 14569 ,10650 ,8643 ,6947 القطاع المالي

 القطاع المصرفي 
2988, 5818, 7060, 11110, 11749, 

16150 

وال ــ اإل  القطاع المصرفي ـــ اإلقتصاد الوطني ــ غسيل األ م
ئتمان المصرفي ــ اإل عتمادات المستندية ــ الجات ــ الشركات 
 الوهمية

4138 

 12700 القطاع النفطي

 10478 القطاع عام

 7166 القطاعات االقتصادية 

 16038 ,14904 ,8021 ,4187 ,3151 القطاعات اإلقتصادية 

 11223 القطاعات الرائدة 

الشركات ــ صكوك الملكية المستحدثة ــــ  القكر الحديث ــ تمويل 
 األوراق المالية ــــ األفتراض ــ الخصخصة ـــ اإلستحواز

15735 

 8374 القنوات التسويقية

 14759 ,5344 القواعد اإلجرائية 

 16146 ,8383 القواعد اإلحترازية 

المحاسبية ــ القواعد األساسية للمحاسبة ــ تسجيل و معاملةالبيانات 
 دراسة الحسابات ــ أعمال آخر الدورة

7126 

 11404 ,3561 القواعد اإلقتصادية 

 10402 القواعد الجديدة 

 14035 القواعد الفنية

 3301 ,3266 القواميس 

 10133 القوانين األجنبية 



 12241 القوانين اإلحتمالية 

 16032 القوانين الداخلية 

 9686 القوانين المصرفية 

القوائم المالية ـــ المهارات المالية ــ المهارات المحاسبية ـــ التمويل 
 ــ تقييم المشروعات ــدراسة التكاليف

7844 

 11290 ,2549 القوائم الختامية

 القوائم المالية 

2532, 2549, 2714, 2725, 2896, 

2951, 3002, 3086, 3087, 3089, 

3189, 3328, 3352, 3354, 3360, 

3381, 3645, 3656, 3791, 3801, 

3824, 3830, 3842, 3871, 3995, 

4167, 4201, 4299, 4318, 4619, 

4691, 4862, 5863, 6101, 6159, 

6316, 6401, 6402, 6437, 6705, 

6854, 6892, 6982, 7133, 7357, 

7512, 7546, 7612, 7785, 7875, 

7958, 8167, 8208, 8423, 8541, 

8550, 8688, 8772, 8825, 8886, 

8891, 8908, 8919, 9165, 9209, 

9326, 9335, 9412, 9414, 9867, 

10281, 10322, 10530, 10531, 

10640, 10769, 10770, 10776, 

10778, 10972, 11202, 11257, 

11767, 11926, 11985, 12346, 

12405, 12608, 13126, 13377, 

13466, 13921, 14058, 14318, 

14540, 14725, 15071, 15341, 

15358, 15364, 15505, 15539, 

15541, 15616, 15619, 15877, 

15889, 16047, 16103, 16152 

القوائم المالية ــــ اإلستثمار ـــــ منح اإلئتمان ــــ التقارير المالية ـــ 
 التدفقات النقدية ـــ حقوق الملكية 

8685 

_االفصاحات _القوائم المجمعة _الصناعات القوائم المالية _قياسها 
 المتخصصة 

8681 

 3825 ,3371 ,3124 ,2938 القوائم المالية المحاسبية 

القوائم المالية و إعدادها في المجمعات وفق المعايير المحاسبية 
 الدولية 

14227 

معايير  -التقارير المالية -العرض -القوائم المجمعة   8084 

 5270 القوة اإلقتصادية

 4088 القوة التنافسية

 10095 القوة الدافعة 

 12858 ,8517 القوة العاملة

 11076 القومية العربية

 4959 القومية والعولمة

 2992 القوى البشرية 



 القوى العاملة 

4249, 4396, 5140, 8321, 8334, 

8336, 8337, 8340, 10055, 10356, 

10716, 10718, 11621, 11622, 

11646, 12655, 13771 

 القيادات اإلدارية 
4032, 6157, 7060, 7324, 8893, 

9893, 11626, 13053, 15027, 

16163 

 القيادة

2643, 2752, 3489, 3633, 3639, 

4543, 4689, 5116, 5179, 5391, 

6171, 8004, 9151, 9241, 9330, 

9735, 9854, 10248, 10249, 

10459, 11203, 11443, 11757, 

12093, 12507, 12542, 12944, 

13877, 13878, 14349, 15667, 

15755, 15944 

 13084 القيادة اإلبداعية 

 8872 القيادة االجتماعية

 القيادة األخالقية
3826, 6507, 10564, 14847, 

15480, 15540, 16077 

 13425 ,12845 ,12093 ,5802 القيادة االدارية 

 القيادة اإلدارية 

2661, 2686, 2811, 2815, 2983, 

2995, 3194, 3311, 3338, 3481, 

3487, 3488, 3493, 3496, 3528, 

3569, 3674, 3684, 3697, 3808, 

3941, 3965, 3972, 3989, 4051, 

4055, 4109, 4172, 4247, 4292, 

4329, 4349, 4371, 4378, 4414, 

4449, 4467, 4535, 4553, 4611, 

4696, 4724, 4760, 4795, 4829, 

4837, 4897, 4898, 5129, 5140, 

5158, 5175, 5177, 5302, 5311, 

5375, 5407, 5527, 5663, 5731, 

5746, 5836, 5908, 5963, 5994, 

6033, 6078, 6173, 6287, 6318, 

6706, 6707, 6792, 6960, 7214, 

7592, 7618, 7877, 8075, 8077, 

8119, 8126, 8210, 8241, 8258, 

8266, 8322, 8537, 8601, 8641, 

8720, 8796, 8853, 8980, 9132, 

9240, 9436, 9514, 9546, 9654, 

9731, 9763, 10161, 10401, 

10460, 10556, 10630, 10726, 

10762, 10876, 11265, 11331, 

11460, 11482, 11495, 11597, 

11903, 11940, 12036, 12200, 

12207, 12264, 12312, 12329, 

12434, 12686, 12777, 12846, 

12849, 13096, 13242, 13277, 



13278, 13590, 13607, 13623, 

13826, 13827, 13848, 13996, 

14188, 14195, 14265, 14428, 

14436, 14441, 14515, 14617, 

14621, 14864, 14893, 15086, 

15112, 15212, 15311, 15361, 

15363, 15396, 15454, 15480, 

15663, 16130 

 9332 القيادة االدارية و أثرها على دافعية العاملين

 7304 القيادة االدارية و االتصال في المنظمة

 7136 القيادة االدارية وواقع االتصال في المؤسسة

 15945 ,10957 القيادة اإلستراتجية 

 14450 القيادة اإلستراتيجة 

 12667 القيادة االستراتيجية 

اإلستراتيجية القيادة   3826 

 8263 ,3827 القيادة اإلستراتيجية 

 15480 القيادة اإللكترونية

 14309 القيادة التبادلية

 القيادة التحويلية
3826, 4845, 6880, 7226, 7444, 

9285, 13242, 13353, 13747, 

14010, 15146, 15960 

 13405 ,9445 ,7634 القيادة التحويلية

التربويةالقيادة   
3688, 4359, 4688, 4994, 8029, 

8720 

 14422 القيادة الحكومية

 3794 القيادة الدولية 

 4543 القيادة الذكية 

 15480 القيادة الرديئة 

 14617 القيادة الرياضية 

 10630 ,9726 ,9242 ,5581 القيادة الفعالة 

 14263 ,8381 القيادة المالية 

 8258 القيادة المتناغمة

 15696 القيادة المستقبلية 

 15477 القيادة الناجحة 

 14131 القيادة النسائية

 15480 القيادة النسوية

 2686 القيادة و االدارة

 11371 القيادة واإلدارة

 4213 القيادة والتحفيز 

 القياس
4308, 4310, 6402, 7171, 10502, 

11213, 11225, 13684 

 14412 ,13645 ,8190 ,5138 ,5012 القياس اإلقتصادي

السالسل الزمنية -المتغيرات المؤخرة -القياس اإلقتصادي  7926 



القياس اإلقتصادي ــالنموذج الخطي البسيط ـ النموذج الخطي العام 
 ـــالمربعات الصغرىــ التنبؤات

3513 

 13768 القياس التقليدي

 11968 القياس المتوازن

 القياس المحاسبي

3352, 3628, 4304, 4356, 5554, 

5782, 6200, 6525, 8106, 8438, 

8772, 8777, 9335, 11907, 12604, 

13298, 13404, 14544, 14907, 

15545, 15877 

 13768 القياس المعاصر

 11966 ,5178 ,3224 القياس المقارن

التحليل  -طرق االهتالك-االصول الثابتة-القياس و االعتراف
االرقام القياسية -المالي  

7074 

 15530 القياس،اإللتزامات،األصول،المصطلحات

 11836 القياسات اإلستراتيجية

 3247 القياسات اإلقتصادية

 14728 ,9466 ,5260 ,3320 القيد اإلداري 

 5888 القيد التجاري 

 القيد المحاسبي
3473, 3761, 3852, 3871, 4040, 

5068, 5092, 8155, 8552, 8700, 

10885, 11309, 11907, 14468 

 14914 ,4201 القيد المزدوج

 3989 القيم األخالقية

 13078 القيم اإلدارية 

 15590 ,2751 القيم اإلسالمية

 15517 القيم الثقافية

 4278 القيم الروحية 

 14574 ,13213 القيم المنقولة

 13864 القيمة اإلستهالكية

البيعية القيمة   10416, 12255 

 9929 القيمة الحالية 

 3645 ,2573 القيمة الزمنية للنقود

 8388 ,7083 ,3359 القيمة السوقية 

 القيمة العادلة 
5775, 7357, 9852, 13175, 14149, 

16092 

 2612 القيمة المالية 

 7760 القيمة المضافة 

التطبيق  -القياس  -مفاهيم  -ضريبة  -القيمة المضافة   12510 

 6558 القيمة النقدية

 14132 القيمة الوظيفية

 5683 القيود اإلستثمارية

 2644 القيود الضريبية

 5724 .القيود المحاسبية



 12679 الكتابات النظرية 

 13595 الكتابة

 7810 الكتابة اإلدارية 

 11307 الكتابة الفنية

 13572 الكتب العامة

 5688 الكتب المرجعية 

 6502 الكتب المقدسة

 16011 الكتلة األجرية 

 9178 ,3442 الكتلة النقدية 

 10239 الكتلة النقدية في الجزائر 

 6204 الكثافة اإلحتمالية

 13276 ,5732 الكثافة السكانية

 9640 الكساد

 11845 الكساد العالمي 

 16111 الكسب غير المشروع 

 5688 الكشافات

المالية الكشوف   8543, 13953 

 3334 الكشوفات المالية

 15861 ,9592 ,9474 ,8797 الكفاءات البشرية

 14130 الكفاءات البشرية

 2577 الكفاءات العلمية

 3429 الكفاءات المهنية 

 6882 الكفاءات في المؤسسة

 الكفاءة 
3055, 3599, 9006, 9323, 9492, 

13245, 13753, 14337 

اإلنتاجية ـــ المنشأة الصناعية ـــ التكلفة ــ الوقت ـــ األداء الكفاءة   5354 

 4194 الكفاءة اإلدارية

 4508 الكفاءة اإلقتصادية

 4772 الكفاءة األكاديمية

 الكفاءة اإلنتاجية
3564, 5398, 7727, 11723, 13489, 

15326 

 9073 الكفاءة األوروبية

 12615 ,8026 ,8025 الكفاءة البشرية

الكفاءة البشرية و دورها في زيادة الميزة التنافسية بالنسبة 
 للمؤسسة االقتصادية 

4740 

 2683 الكفاءة البيعية

 10497 ,8340 الكفاءة التسويقية

 7286 الكفاءة التشغيلية 

 5662 الكفاءة المصرفية

 5912 الكفاءة النسبية 

 8763 الكفاءة و التكلفة

والفاعليةالكفاءة   13715 



 4527 الكفاالت البنكية

 11431 الكفالة 

 5037 الكفالة المصرفية 

 6681 الكفالة بالمال 

 8029 الكفايات التعليمية

 3397 الكفايات الجوهرية

 6572 الكلفة الهامشية 

مراجعة الكتب-الرسائل-الكلمات و المداخالت   5681 

 الكمبيوتر 
6466, 12938, 13817, 15766, 

16089 

 13817 الكمبيوتر الشخصي

 8604 الكهرباء 

 13470 الكهرباء و الغاز 

 8642 الكوارث

 10467 الكوارث البشرية

 15782 ,10467 ,10306 ,10262 الكوارث الطبيعية 

_ أوروبا الموحدة _المشاركة  15الكوميسا _ مجموعة الـ 
 األوربية _ منطقة التجارة العربية الحرة 

11802 

 10438 الكيان القانوني

النموذج القانوني   -الكيان القانوني لجريمة غسيل االموال  أركان  -
 الجريمة

2673 

 5133 الالقطبية

 8564 الالمركزية

 5375 الالمركزية اإلدارية 

9001الآليزو   3297 

 15860 اللجنة المصرفية 

 4958 اللغات وأخواتها

 6496 اللغة 

العربيةاللغة   3917, 6497, 10743, 10746 

 5617 اللفظ اللغوي 

 15582 ,14868 اللوجستيات 

النقد  -المؤشر -الدولة -الليبرالية  13236 

 3017 الماء كمورد اقتصادي

 14145 المادة األولية

 4552 المادة و الروح

التنمية المارد البشرية ــ الميناء التنظيمي ــ اإل ستقدام ــ الدافعية ــ 
 البشرية

8409 

 15043 المأزق النووي

 15784 ,8460 ,3857 ,3594 ,1736 المال 

 12584 المال األجنبي

 15526 المال اإلسالمي

 12259 المال البشري 



 5403 المال السياسي 

 12524 ,11955 ,7285 ,4267 المال العام 

ــالنظام العام للغابات ــ المال العام ــ التجربة ــ المساواة ــ المعاينة 
 الصيانة ــ عملية الجودة 

16001 

اإلسالم  -المال العام  10772 

 920 المال واألعمال 

 المالية 
3352, 6226, 8435, 9800, 10930, 

11768 

 9409 ,4151 ,3501 المالية اإلدارية 

 9435 ,9235 المالية اإلسالمية

 13668 ,3769 المالية اإلقتصادية 

 9189 المالية الحكومية

 المالية الدولية 
3090, 3565, 4607, 4612, 5425, 

6872, 9270, 9775, 12791, 12889, 

14307, 14753, 15306, 15493 

آليات -التوازن  -مفهوم  -المالية الدولية   5729 

 8526 المالية العالمية 

 المالية العامة 

2575, 2830, 2992, 3143, 3146, 

3200, 3349, 3388, 3439, 3491, 

3625, 3745, 3913, 3914, 4153, 

4163, 4610, 4664, 4859, 4988, 

5134, 5333, 5535, 5676, 6107, 

6303, 7771, 8042, 9064, 9075, 

9084, 9086, 9361, 9363, 9728, 

10159, 10192, 10435, 10540, 

11272, 11508, 11617, 11944, 

11947, 12065, 12136, 12183, 

12185, 12339, 12483, 12763, 

12775, 12814, 14332, 14339, 

14342, 14346, 14472, 14601, 

15112, 15402, 16000, 16031, 

16049 

 -اإليرادات العامة  -النفقات العامة  -إدارة  -المالية العامة 

التنمية  -الموازنة العامة  -الميزانية العامة   
4717 

اإليرادات  -اإليرادات الدورية  -دات المالية  اإليرا -المالية العامة 
اإلقتصاد اإلسالمي -غير الدورية   

12764 

اإلزدواج   -منظمة أوبك    -التمويل الدولي  -المالية العامة 
الديون الخارجية  -الضريبي   

3197 

السياسة   -السياسة الضريبية  -السياسة المالية  -المالية العامة 
الفكر المالي -التمويل  -اإلئتمانية   

13264 

النفقات العامة -الضرائب  -المالية العامة   3195 

المالية العامة ــــ الموازتة ــــ الواردات ــ النفقات ـــ القرض العام  
 ـــ التشريع المالي اللبناني

13139 

  -النفقات   -اإليزادات  -الخصائص  -الموازنة  -المالية العامة 

 النظام الصريبى 
4090 



المالية العامة ـــ النفقات العامة ـــ اإليردات ـــ الضرائب ــ  
 القروض ـــ العقار ـــ الموازنة العامة

4850 

المالية العامة ـــ النفقات العامة ــ اإليردات العامة ــــ الموازنات 
 العامة

10786 

معايير  -النفقات العامة  -فكر  -المالية العامة   9124 

الشخصية المعنوية -الشركات  -مبادئ  -العامة المالية   13695 

 8081 المالية العامة ـــ موازنة األداء ـــ الدول النامية

 -القروض  -الضرائب  -اإليرادات  -المالية العامة ، مباديء 

الرقابة المالية  -الميزانية   
9356 

السياسات الدولية  -المالية العامة  3201 

الضرائب  -الضرائب مباشرة-الموازنة العامة للدولة-العامة المالية 
النفقات العامة -القروض العامة-غير المباشرة   

12148 

األنظمة المالية -الميزانية  -المالية العامة، إقتصاد   3891 

 5157 المالية العامة،الضرائب ،اإلدارة المالية 

المالية العامة،المركزية والالمركزية،السلطة  
ريعية،الضرائب،النفقات،اإليرادات التش  

2833 

الميزانية-اإلرادات العامة-النفقات العامة-المالية العامة  15404 

االيرادات -الضرائب-االيرادات العامة-النفقات العامة-المالية العامة
الموازنة العامة -الطارئة   

11322 

تقسيم و اسس  -العامةاعداد الميزانية -تطورها-المالية العامة
مجلس المحاسبة -وزارة الملية المجلس الشعبي الوطني-الضرائب  

9946 

 15996 المالية العمومية

 4033 المالية المتخصصة 

 10776 المالية المتقدمة

 13675 ,4661 المالية المصرفية 

 13595 المايكروية 

 المبادالت التجارية
3436, 6504, 11959, 12810, 

13597, 14266, 15316 

 15112 المبادالت الدولية

 15302 المبادئ األخالقية

 8334 المبادئ العامة 

 3506 المبادئ العامة للفن 

 10885 المبادئ المحاسبية

التكلفة و القيمة- منهج التكلفة-المبادئ المحاسبية   8881 

-النقدية-المحاسبيةالدورة -القوائم المالية-المبادئ المحاسيبة

االستثمار المالي-لمخزونا  
9442 

 10946 المباراة اإلدارية 

 2666 المباريات التدريبية 

 8494 المباريات ذات الطرفين

 المبيعات 
3427, 4652, 7265, 7363, 9219, 

9463, 10769, 12124, 13869, 

14081, 14932, 15091, 15409 

 4840 المبيعات اإللكترونية



 4434 المبيعات الرياضية 

 13257 ,4003 المبيعات السياحية

 12776 ,11683 ,4494 ,4412 ,3924 المبيعات والتسويق 

 12479 المتابعة 

 10132 ,6178 المتابعة المالية

 9076 المتاجرة في العمالت 

 8308 المتتاليات 

 14568 ,12460 المتتاليات 

 12461 المتتاليات العددية

 14860 المتحوالت العشوائية

 10878 المتصرف القضائي 

 6178 المتطلبات المالية

 10851 المتطلبات المحاسبية 

 15014 المتطلبات و التحديات 

 12042 المتغير األحادي 

 13234 ,11028 المتغير اإلحصائي 

 5710 المتغير العشوائي 

 15684 ,10996 ,4630 المتغيرات 

اإلحصائية المتغيرات   10991 

 المتغيرات اإلقتصادية 

3131, 3263, 3955, 4130, 4489, 

5517, 5904, 7484, 7615, 8227, 

8441, 8515, 8945, 10559, 12723, 

12840, 13591, 13660, 14021, 

14487, 15138, 15161, 15206 

 8346 المتغيرات البيئية 

 15572 المتغيرات الدولية

العشوائيةالمتغيرات   7782, 12241 

 5507 المتغيرات المتعارضة

 3111 المتغيرات والثوابت 

 15308 المتواليات 

 3348 المثبتات التلقائية

 12592 المجال الرياضي 

 11632 المجال السياحي 

 15656 المجال المقاوالتي

 4956 المجاالت اإلنتاجية

 13736 المجاالت الصناعية 

المهنيةالمجاالت   12858 

 5097 المجالس البلدية 

 15679 المجاميع السلعية

 7687 ,4114 المجتمع 

 3111 المجتمع اإلحصائي 

 8436 المجتمع اإلقتصادي



 6500 المجتمع التاهرتي 

 3800 المجتمع التجاري

 9293 ,2584 المجتمع الجزائري

 11708 المجتمع السكاني 

اإلستثمار اإلداري المجتمع العربي ـــ   3009 

 10419 ,5453 ,5094 ,3888 المجتمع المحلي

  -التخطيط  -المنظمات اإلجتماعية  -التنمية  -المجتمع المحلي 

الصناعات الصغيرة -اتخاذ القرارات   
8805 

 11387 ,7759 المجتمع المدني

 6104 ,5305 المجتمع المعلوماتي

والمجتمع _ القوة في مجال اإلتصال _  المجتمع والحياة _ الفكر 
دراسة القوى في الفكر اإلجتماعي _ اإلتصال _ الدعاية _ الرأي 
 العام

10302 

 2949 المجتمعات اإلفتراضية

 9629 المجتمعات اإلنسانية

 6466 المجدول إكسل 

 4250 المجلس اإلداري 

 10393 ,5009 ,3446 المجلس اإلقتصادي 

السياسي المجلس   2588 

 6413 المجلس العلمي 

 7452 المجلس الوطني

 11869 المجلس الوطني للثورة

 9929 المجمعات الصناعية

 14458 المجموعات

المتتاليات  -األعداد العقدية  -البنيات الحيوية  -المجموعات 
النشر المحدود -التوابع الحقيقية لمتغير حقيقي  -العددية   

12459 

- المتتاليات -المعادالت و المتابينات-المجموعات و االقترانات

التكامل-التفاضل -لمصفوفاتا  
8748 

القيم -المتغيرات العشوائية-االحتمال-التحليل التوافقي-المجموعات
 العددية 

4025 

 9842 ,7395 المحاسب اإلداري 

 7260 ,7147 المحاسب العمومي 

 6743 المحاسب المعتمد 

 المحاسبة

2604, 2727, 2739, 2844, 2954, 

3287, 3288, 3307, 3353, 3354, 

3369, 3383, 3428, 3454, 3628, 

3772, 3787, 3790, 3815, 3880, 

3916, 4128, 4160, 4182, 4234, 

4541, 4562, 4606, 4691, 4726, 

4977, 5053, 5054, 5062, 5066, 

5090, 5162, 5182, 5183, 5658, 

5790, 5989, 6102, 6472, 6509, 

6544, 7110, 7270, 7546, 7612, 

7767, 8152, 8163, 8175, 8178, 



8180, 8182, 8282, 8349, 8422, 

8423, 8677, 8711, 8749, 8847, 

9287, 9529, 9577, 9578, 9606, 

9649, 9800, 9888, 9959, 10278, 

10386, 10431, 10483, 10537, 

10581, 10728, 10771, 10778, 

11166, 11291, 11472, 11720, 

11850, 11896, 11926, 12018, 

12386, 12516, 12600, 13232, 

13562, 13620, 13988, 14212, 

14319, 14614, 14642, 14643, 

14726, 14916, 14917, 14918, 

15013, 15053, 15239, 15358, 

15625, 15717, 15816, 16103, 

16173 

لحسابات ـــ األجور ـــ المرتبات ـــ القوائم المالية المحاسبة ـــ ا   6180 

المحاسبة ــ الشركات األشخاص ــــ نوزيع األرباح ــــ شركات 
 األموال ــ طويلة األجل 

15713 

اإللتزامات-القوائم  -طبيعة  -المحاسبة   15561 

 3747 المحاسبة ــــ أساسيات ـــ القوائم المالية ــ التسويات الجردية 

المحاسبة ـــ أساليب ــــ المعلومات التكالفية ـــ ا لموازنة الشاملة  
 ـــــ الموازنة الرأسمالية ــــ التحليل

13558 

مراجعة   -مراجعة المشتريات  -أصول المراجعة  -المحاسبة 
مراجعة  -مراجعة المخزون  -مراجعة األجور  -المبيعات  

 الخصوم 
4323 

نهاية المدة ــالتنظيم المحاسبي المحاسبة ــ أعمال   11882 

الضرائب -األوراق التجارية  -األوراق المالية  -المحاسبة   13716 

المحاسبة ـــ الحكومية ـــــ الموازنة العامة ـــ النظام المحاسبي ـــ  
 نظام الرقابة 

2959 

المحاسبة ــ الرقابة ـــ التسويات ـــ السيولة النقدية ـــ رأس المال  
ــالتخطيط ـــ التدفقات النقديةـ  

6179 

الرياضيات المالية  -المحاسبة   2610 

المحاسبة ـــ المحاسبة المالية ـــ وظائف المحاسبة ـــ التضخم ـــ  
 تمارين 

11796 

المشروع  -المسؤولية اإلجتماعية  -المسؤولية البيئية  -المحاسبة   6093 

اإلستثمارات  -التجارية الدفاتر  -الميزانية  -المحاسبة   13717 

اإلستثمارات  -الديون  -الميزانية  -المحاسبة   7130 

األوراق التجارية -العمليات المالية  -النظام المحاسبي  -المحاسبة   11922 

تخطيط ورقابة  -البرمجة الخطية  -بحوث العمليات  -المحاسبة 
البرمجة العددية  -التكاليف   

9296 

الرقابة -التدقيق   -اإلثبات  -األخطاء و الغش  -تدقيق  -المحاسبة   11925 

تطبيقات المحاسبة --المحاسبة   -- تقنيات البرامج الجاهزة -- 
 المحاسبات 

11899 

تكاليف العقود طويلة األجل -المحاسبة   12385 

صناديق اإلستثمار  -المحاسبة   12369 



األعمال ــ التكاليف ــ التحليل التفاضلي ــ  المحاسبة ــ قرارات 
 الموازنة

5267 

المحاسبة ـــ مبادئ ــــ القوائم المالية ــــ المشروع الصناعي ـــ  
الجرد ـــ تسوية النقدية ـــ حسابات العمالء ـــ أوراق القيض ـــ  
 األصول الثابتة ـــ تسوية الخصوم ـــ األخطاء المالية 

12146 

ـ مبادئ ـــ نشأة ـــ النموذج المحاسبي ـــ معادلة المحاسبة ــ
الميزانية ـــ ميزان المراجعة ـــ دفتر اليومية ـــ دفتر األستناد 
 الحسابات الختامية

5164 

مناهج البحث العلمي -المحاسبة   3782 

نظام -المحاسبة   6094 

الميزانية -مفاهيم  -الدخل  -نظرية  -المحاسبة   - 10857 

قطاع المستشفيات   -البنوك التجارية  -المحاسبة : الفروع المحلية 
الوحدات الحكومية -  

12144 

شركات   -شركات التضامن  -المحاسبة : شركات األشخاص 
 التوصية البسيطة

11791 

 5713 المحاسبة _ اسسها _ سلوك اإلدارة _ المراجعة _ نظام الرقابة 

اكل المحاسبية _ المحاسبة عن المحاسبة _ إندماج الشركات _ المش
 االندماج في مصر

12919 

 3997 المحاسبة _ منشآت التأمين _ المعايير المحاسبية _ القوائم المالية 

 3351 المحاسبة ، الرقابة 

الجرد  -الطرق المحاسبية  -الدفاتر المساعدة  -المحاسبة ، مباديء   4884 

 8700 المحاسبة اإلبتكارية 

 المحاسبة اإلبداعية 

4933, 6059, 6133, 6566, 6743, 

6761, 7333, 8825, 9009, 9544, 

12069, 12751, 13126, 13466, 

13940, 15095, 15364 

 المحاسبة اإلدارية 

2881, 2911, 3044, 3241, 3759, 

4215, 4576, 5013, 5088, 5990, 

6078, 6099, 6722, 8168, 8184, 

8587, 9577, 9580, 9884, 9888, 

11290, 11484, 11895, 11897, 

11905, 11906, 12607, 13719, 

13985, 14209, 14215, 14649, 

15609, 15610, 15615 

المحاسبة اإلدارية ــــ .القرارات التخطيطية ــــ التكاليف ــــ  
 المبيعات ـــ األرباح ــــ التسعير ــــ الموزانات التخطيطية

2858 

موازنات النشاط  -إتخاذ القرارات  -التكلفة  -رية المحاسبة اإلدا
الموازنة الرأسمالية -اإلستثمارات  -الجاري   

15608 

المحاسبة اإلدارية ــــ الموزانات التخطيطية ــ التكاليف ــ محاسبة 
 المسؤولية

8255 

موازنة  -إتخاذ القرارات  -سلوك التكلفة  -المحاسبة اإلدارية 
 الرأس مالية 

15612 

محاسبة التكاليف -المحاسبة اإلدارية   9295 

المحاسبة اإلدارية ـــ مفاهيم ـــ الموزانات التخطيطية ـــ الموزانات 
 الرأسمالية ـــ القوائم المالية ـــ التدفقات النقدية

12147 



المحاسبة اإلدارية ــــ نظام المعلومات المحاسبي ـــ التخطيط ــــ  
م األداءالرقابة ــــ تقيي  

11789 

المحاسبة اإلدارية ـــ نظرة عامة ــــ نبويبات التكلفة ـــ الموزانات 
 المرنة ـــ التدفقات النقدبة ــــ القوائم المالية 

8005 

المحاسبة االدارية _ تخطيط االنتاج _الموازنات التخطيطية _ 
 تخصيص التكاليف _الرقابة على الجودة _ محاسبة المسؤولية

11894 

-اتخاد القرارات -سلوك التكاليف --اساسيات-المحاسبة االدارية 

المحاسبة المالية-لتخطيط و الرقابة ا  
15771 

 8564 المحاسبة اإلدارية المتقدة

 11790 ,2617 المحاسبة اإلدارية المتقدمة 

 -الجودة الشاملة  -قرارات التسعير  -المحاسبة اإلدارية المتقدمة 

اإلستثمار -األداء  تقييم -نظم اإلنتاج   
8563 

التكلفة -الرقابة اإلدارية-الموازنات-مفهوم التكلفة-المحاسبة اإلدارية
 المعيارية

3285 

 المحاسبة اإلسالمية
10280, 12390, 13268, 15541, 

15889 

 المحاسبة اإللكترونية 
4128, 4178, 6273, 6286, 7293, 

9869, 10264, 11909, 12605, 

15039, 15936 

 المحاسبة اآللية 
3816, 5052, 5055, 10780, 11906, 

13310, 14210, 14216, 14372 

 5689 المحاسبة البنكية و مراقبتها

 15107 ,9934 ,8060 ,4938 المحاسبة البيئية

 4721 المحاسبة التجارية 

 15835 ,13944 ,11448 ,9791 ,6154 المحاسبة التحليلة 

التحليلية المحاسبة   

3472, 3473, 3502, 4040, 4263, 

4388, 5076, 5092, 5958, 6105, 

6208, 6310, 6527, 6572, 6584, 

6756, 6980, 7033, 7334, 7363, 

8155, 8158, 8252, 8731, 9778, 

10082, 10113, 10338, 10379, 

10569, 10912, 11906, 12221, 

12639, 13852, 14467, 14584, 

15690 

  -الميزانية المالية  -الميزانية المحاسبية  -سبة التحليلية المحا

 االستهالك المالي
14205 

 6474 المحاسبة التحليلية و دورها في تحسين أداء المؤسسة 

 12529 المحاسبة التحليلية ودورها في اتخاذ القرار في المؤسسة 

ـــ البيع المحاسبة التطبيقبة ـــأقسام ــــ فروع ـــ بضاعة أمانة 
 بالتقسيط 

3455 

 14785 ,9203 ,7717 ,7329 المحاسبة الجبائية

 12516 المحاسبة الجنائية

تحليل القوائم -- استخدام برنامج االكسل --الحاسب --المحاسبة 
قائمة التدفقات النقدية--المالية  الموازنة  --التكاليف االنتاجية  -- 

 الرئيسية
5082 



 10882 المحاسبة الحديثة 

 المحاسبة الحكومية
4290, 5018, 5257, 5421, 5724, 

8178, 8407, 8777, 10254, 14213, 

14217, 15053, 15815 

المحاسبة القومية  -المحاسبة الحكومية   6092 

المحاسبة الحكومية _ محاسبة الموجودات محاسبة االندثارات  
 _النظام المحاسبى الحكومى

5476 

اإليرادات العامة -الموازنة العامة -الجمارك -الحكوميةالمحاسبة   10253 

 -الرقابة الداخلية -اإليرادات -الموازنة -المحاسبة الحكومية

الحسابات الجارية  -الدفاتر  
15969 

 9684 المحاسبة الحكومية و دورها في تسيير الجماعات المحلية

 9018 ,6132 المحاسبة الخضراء

الخضراءالمحاسبة   7412 

 11898 ,5089 المحاسبة الداخلية 

 المحاسبة الدولية 

3147, 3361, 3371, 3372, 3464, 

3683, 3817, 4606, 4648, 4691, 

5062, 5073, 5647, 5775, 5869, 

6963, 6987, 7133, 7404, 7785, 

7983, 8165, 8193, 8230, 8483, 

8543, 8711, 9414, 10397, 12237, 

12309, 12494, 12604, 13298, 

13684, 14247, 14278, 14479, 

14907, 15153, 15535 

المحاسبة الدولية ـــ الشركات الدولية ـــ معايير المحاسبة الدوليةــــ 
 محاسبة األستهالك 

8079 

أسعار التحويل -القوائم المالية   -المحاسبة الدولية   5083 

ة اإللتزام ـــ القوائم  المحاسبة الدولية ــ محاسبة األصول ــ محاسب
 المالية 

5065 

المحاسبة الدوليةــــ الشركات المتعددة الجنسية ــــالقوائم المالية ـــ  
التحليل المالي العولمي ـــ الموازنات ـــ إدارة المخاطر ـــ إدارة  
 التكلفة ـــ المحاسبة ــــ الضريبة الدولية 

13977 

 9963 المحاسبة الزراعية 

 9072 المحاسبة الصناعية 

 3164 المحاسبة الضربية ــــ التكاليف ـــ اإليرادات ــــ شركات األموال

 المحاسبة الضريبية 
3165, 3166, 3464, 3865, 6103, 

6530, 8286, 11258, 12404, 13559 

المحاسبة الضريبية _ الضريبة الموحدة _ المرتبات _ شركات  
 األموال

3161 

 المحاسبة العامة 

2569, 2698, 2725, 2843, 2845, 

2846, 2938, 3044, 3152, 3241, 

3355, 3357, 3358, 3361, 3472, 

3502, 3504, 3615, 3687, 3759, 

3761, 3791, 3813, 3838, 3853, 

3871, 3882, 4123, 4126, 4127, 

4173, 4207, 4246, 4263, 4361, 

4388, 4736, 4862, 4885, 4987, 



5014, 5062, 5068, 5069, 5076, 

5137, 5334, 5365, 5783, 5922, 

6105, 6215, 6544, 6572, 6630, 

7132, 7389, 7421, 7506, 7599, 

7874, 7875, 7882, 7983, 8153, 

8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 

8159, 8186, 8188, 8543, 8700, 

8777, 8778, 9269, 9305, 9312, 

9353, 9581, 9582, 9778, 9803, 

9962, 10048, 10101, 10280, 

10281, 10493, 10776, 10779, 

10781, 10885, 10912, 10970, 

10971, 11122, 11140, 11235, 

11236, 11295, 11296, 11595, 

11786, 11850, 11898, 11902, 

11941, 12018, 12054, 12221, 

12256, 12445, 12602, 12604, 

12605, 12607, 12608, 12895, 

12993, 13091, 13106, 13294, 

13789, 13969, 14206, 14215, 

14218, 14393, 14467, 14468, 

14646, 14647, 14648, 14649, 

14656, 14760, 14881, 14931, 

15535, 15536, 15620, 15846, 

15880, 15951, 15978 

  -البضائع  -الدورة المحاسبية  -الشركات  -المحاسبة العامة 

لمخزون السلعي ا  
9013 

الجرد  -األوراق التجارية  -الميزانية  -المحاسبة العامة   7666 

الوثائق المحاسبية  -التكاليف  -الميزانية  -المحاسبة العامة   3125 

 14909 المحاسبة العامة،قيود اإليرادات،المصروفات،األوراق المالية 

الجماعات المحليةالمحاسبة العمومة ودورها في تسيير   9662 

 المحاسبة العمومية 

2531, 4250, 4721, 5714, 6418, 

6511, 6683, 6686, 6774, 6914, 

6922, 7100, 7200, 7606, 7881, 

8645, 8870, 9066, 9663, 9963, 

10770, 11100, 11309, 11347, 

11481, 12754, 12774, 13540, 

14698, 15333, 15381, 15644, 

16049, 16140 

المحاسبة العمومية و دورها في الرقابة على صرف النفقات 
 العمومية 

9174 

المحاسبة العمومية و دورها في تسيير الجماعات المحلية،دراسة  
 حالة الميزانية االولوية لبلدية وزرة

12735 

 7725 المحاسبة العمومية وأدوات الرقابة عليها

 3551 المحاسبة الفردية 

الفندقية المحاسبة   9353 

 13973 ,6316 المحاسبة القضائية 



 14213 ,8777 المحاسبة القومية

 15815 المحاسبة القومية واإلقتصاد

 المحاسبة المالية 

917, 2549, 2646, 2699, 2739, 

2842, 2843, 2844, 2846, 2928, 

2954, 3044, 3152, 3287, 3288, 

3472, 3625, 3637, 3748, 3761, 

3788, 3790, 3811, 3823, 3868, 

3869, 3877, 3880, 3881, 3882, 

4126, 4128, 4133, 4201, 4263, 

4299, 4355, 4356, 4361, 4423, 

4619, 5014, 5017, 5018, 5091, 

5137, 5424, 5658, 6101, 6257, 

6573, 6686, 7133, 7661, 7869, 

7870, 7881, 8152, 8174, 8177, 

8180, 8565, 8731, 8885, 8949, 

9110, 9278, 9300, 9304, 9582, 

9589, 9803, 10011, 10255, 

10640, 10770, 10776, 10919, 

10930, 11047, 11257, 11289, 

11295, 11535, 11606, 11767, 

11785, 11907, 11927, 12404, 

12595, 12597, 12601, 12936, 

13106, 13438, 13718, 13999, 

14332, 14384, 14467, 14635, 

14636, 14641, 14646, 14647, 

14657, 14725, 14914, 14916, 

14917, 15343, 15616, 15619, 

15622, 15624, 15625, 15725, 

15815, 15816, 15950, 15951, 

16148, 16152 

 -الميزانية العمومية  -المصروفات  -اإليرادات  -المحاسبة المالية 

المعايير المحاسبية  -اإللتزامات   
15614 

المحاسبة المالية ــــ السجالت المحاسبية ـــ محاسبة المنشأت ــــ  
 بصتاعة األمانة ــــ البيع بالتقسيط 

8880 

 16102 المحاسبة المالية ـــ بيع التقسيط ـــ عقود اإليجار

المحاسبة المالية ــــ اإلستثمار ـــ القوائم المالية ــــ القوائم المجمعة 
قطاعية ــــ التقارير ال  

3780 

المحاسبة المالية ـــ األوراق التجارية ـــ األخطاء المحاسبية 
 ـــالقوائم المالية 

15347 

المحاسبة المالية ـــ التسويات الجودة ـــ المصروفات ــــ اإليردات 
 ـــ األخطاء المحاسبية ـــ القوائم المالية ــــ الطرق المحاسبية 

3636 

العمليات المالية ـــ الميزانية العمومية المحاسبة المالية ــ    3879 

المحاسبة المالية ـــ العمليات المالية ــــ النظام المحاسبي ـــ  
العمليات المالية ــ الحسابات الختامية ـــ األوراق التجارية ـــ  
 ميزات المراجعة ـــ القوائم المالية ـــ الخصم 

14506 

اسبية ــ هيكلة الديون المحاسبة المالية ــ المشاكل المح  10767 



 -البيع التأجيري  -بضاعة األمانة  -المنشآت  -المحاسبة المالية 

الجمعيات والنوادي -الفنادق  -المهن الحرة   
8828 

المحاسبة المالية ـــ النظام المحاسبي ـــ العمليات التمويلية ــ القوائم 
 المالية 

5679 

النقدية ـــ الذمم المدنية ـــ اإلستثمارات المالية المحاسبة المالية ـــ 
 ـــ المخزون السلعي ـــ اإللتزامات المتداولة 

8879 

قياس   -قياس األرباح  -تكوين الشركات  -المحاسبة المالية 
شركات المحاصة  -التصفية و االندماج  -عقد الشركة  -الخسائر   

10774 

_ القوائم المالية المحاسبة المالية _ األسعار _ الشركات  10766 

المحاسبة المالية _ القياس المحاسبي _ األصول النقدية _ 
 االستثمارات المالية 

4295 

قائمة   -إدارة المكاسب -اإلفصاح المحاسبي -المحاسبة المالية
 التدفقات

2645 

-الميزانية-قائمة التدفقات-الدورة المحاسبية -المحاسبة المالية

ألصولا  
9491 

رأس  -رأس المال المملوك -شركات االموال -سبة الماليةالمحا
القوائم المالية  -النظام المحاسبي الموحد -المال المقترض  

12143 

 14654 المحاسبة المالية، مبادىء

البرمجة المالية -المحاسبة المالية  12894 

الحسابا -الميزانية-المايالتسجيل -العمليات المالية-المحاسبة المالية
 ت الختامية

8571 

محاسبة التكاليف-المحاسبة اإلدارية-المحاسبة المالية  12395 

إصدار  -األموال المقترضة-شركات األموال-المحاسبة المالية
تصفية شركة األموال-توزيع األرباح-السندات  

4298 

محاسبة  -األصولمحاسبة -شركات األموال-المحاسبة المالية
الميزانية-الموارد  

10775 

موازنة -المعادلة المحاسبية-فروع المحاسبة-المحاسبة المالية
النظام المحاسبي-الحسابات  

5422 

تقييم   -اإلعتراف بااليراد-قياس الدخل-المحاسبة المالية
تقييم المخزون السلعي-اإلستثمارات   

4314 

 11309 المحاسبة المتخصصة 

النقل -الجمعيات و النوادي-المهن الحرة-المحاسبة المتخصصة
المنشآت الزراعية -البحري  

12396 

 المحاسبة المتقدمة
3328, 4207, 5184, 8164, 10769, 

10770, 14916 

 المحاسبة المتوسطة

3329, 3334, 3454, 3784, 3788, 

3791, 4300, 4301, 4309, 4310, 

4311, 5181, 7132, 8286, 14915, 

15618, 15951 

 3781 المحاسبة المتوسطة ــ التكلفة التاربخية ـــ الشراء بالتقسيط 

 15978 ,11606 ,8148 المحاسبة المصرفية 

 3147 المحاسبة المصرية 

 14381 المحاسبة المعاصرة

 13953 ,8193 المحاسبة المعمقة



 -التجارية األوراق  -السندات -اإلستثمارات   -المحاسبة المعمقة 

 الموازنات
15761 

  -التسجيل المحاسبي  -الدورة المحاسبية  -المحاسبة المعمقة 

الخصوم  -األصول   
15762 

اإلنتاج  -األسعار  -المحاسبة الوطنية   3071 

نظم القياس -المداخل  -بيئة -المحاسبة   - 13981 

تمرين محلول  -المحاسبة  11881 

المشتركةالمحاسبة على التكاليف   7868 

إيديولوجية -عولمة -المحاسبة   4646 

 3999 المحاسبة في الشركات ـــ شركات الخاص ـــ شركات األموال 

 9302 المحاسبة في الشركات ــــ نوزيع األرباح 

-األوراق النجارية -حسابات الودائع-المحاسبة في المصارف

الحوالت-لوراق الماليةا  
4183 

والتدقيقالمحاسبة   8181, 13857 

 9443 المحاسبة، مبادىء

 3786 المحاسبة، نظم المعلومات 

 14910 المحاسبة،أغراضها،القيود،الدورة المحاسبية،المفاهيم

شركات --الخزينة-النشاط المصرفي -البنوك التجارية-المحاسبة
 الـتأمين

8088 

- طيطيةالموازنة التخ-نظام التكاليف-الرارات اإلدارية-المحاسبة

تخاذ القرارات التخطيطيةإ  
9841 

- المحاسبة عن المخزون -االصول المالية-القوائم المالية-المحاسبة

االصول غير الملموسة-الصول الثابتةا  
13978 

-المعالجة المحاسبية-الدورة المحاسبية-القيد المحاسبي -المحاسبة

الخطاء المحاسبية ا  
3760 

التشغيبل -نظام التشغيل البيانات  -المحاسبة اإللكترونية-المحاسبة
أمن المعلومات اإللكترونية-اإللكتروني  

4735 

قرارات االستثمار-المحاسبة - - التسويات الجردية-قرارات التشغيل

التدفقات النقدية-لطرق المحاسبيةا  
8680 

 15915 المحاسبي الجديد و تسيير المخزون وفق النظامه

حاسبي المالي في الؤسسة االقتصادية و دورهالم  10447 

 2990 المحاسبية اإلبداعية

 14218 ,9581 ,8677 المحاسية الحكومية

المحاسية المالية ـــ شركات األموال ـــ القطاع الخاص ــــ قطاع 
 األعمال ــــ السندات ـــ القوائم المالية

10768 

 14925 ,10380 ,6901 ,5396 ,3802 المحافظ اإلستثمارية 

- تحليل االسهم-البيئة االستثمارية - البورصات-المحافظ االستثمارية

السواق الماليةا  
7982 

 12900 المحافظ اإلئتمانية

 12887 ,10381 ,6734 المحافظ المالية 

 5136 المحافظة على األمن اإلقتصادي 

 5171 المحاكاة

 2687 المحددات 



اإلقتصادية المحددات   5466, 11125 

 11629 المحددات التنظيمية

 11629 المحددات الفردية 

 13514 ,10825 ,9220 المحروقات

 10507 المحروقات و دعمها في االستثمار في الجزائر

المحسبة العامة _ قائمة الحسابات _ قواعد الحسابات _ قواعد  
 التسيير 

13815 

 14883 المحفزات و المعوقات 

 5799 المحفظة اإلدارية 

 9078 المحفظة االستثمارية 

 9666 المحفظة اإلستثمارية 

المخاطر -المحفظة االستثمارية مشروعية المحافظ االحكام الفقهية  4674 

 15195 المحفظة اإللكترونية 

 5272 المحفظة البنكية

 10924 المحفظة التأمينية 

 6901 ,6588 المحفظة المالية 

 7832 المحفوظات 

 8845 المحكمة الجنائية

 7641 المحكمة الدولية 

 15037 ,13211 ,10879 ,3212 المحل التجاري 

 10783 المحور اإلقتصادي 

 15870 المحيط األزرق

 14159 ,8716 المحيط اإلستثماري

 11744 المحيط اإلقتصادي

 14159 المحيط المصرفي 

 6659 المحيط النقدي

 4978 ,4861 المخازن 

 9830 ,2962 المخازن الحديثة

 8411 المخازن الفندقية 

 15298 ,12244 المخاطر اإلستثمارية 

 14786 المخاطر اإللكترونية 

 المخاطر اإلئتمانية
3802, 6207, 7287, 9456, 11942, 

14040, 15325 

وجهة النظر   -المخاطر اإلئتمانية : وجهة النظر المصرفية 
البنوك اإلسالمية  -البنوك التجارية  -القانونية   

4260 

 المخاطر البنكية
7030, 7331, 8974, 11388, 14001, 

14080, 14375, 14414, 15867 

 15510 ,11657 ,4639 المخاطر التسويقية 

 13772 المخاطر التشغيلية

 11338 المخاطر الزراعية 

 3098 المخاطر السوقية 

القطرية المخاطر   10480 



 15257 المخاطر الكبرى

 المخاطر المالية 
4639, 4873, 5544, 6248, 7450, 

8487, 8708, 9235, 13949, 14548, 

15096, 15764 

المخاطر المتعلقة بالبنوك التجارية و التدقيق الداخلي على عمليات 
 االئتمان 

14519 

 المخاطر المصرفية 
3677, 3836, 4222, 4909, 6381, 

8854, 8990, 9486, 12405, 15719 

 12278 ,9710 المخاطر المهنية

 9787 المخاطر في األسواق

 10896 ,9006 ,6176 المخاطرة

 4733 المخاطرة المدركة 

 12042 المخرجات اإلحصائية

 المخزون 
3784, 4307, 5612, 6973, 7389, 

9021, 9287, 9808, 11122, 14380, 

14558, 15358 

 14891 ,11289 ,4389 المخزون السلعي 

 7872 المخزون السلعي االحتياطي

 7870 المخزون والحسابات المتعلقة به

 10229 ,10111 ,9646 ,7597 ,2603 المخزونات 

 11076 المخطط األمريكي 

 7693 المخطط العربي

 المخطط المحاسبي
7132, 10728, 11122, 11145, 

13057 

المحاسبي المالي الجديد و أعمال التسرب و الجرد المخطط   14734 

 9375 المخطط الوطني المحاسبي

 7161 المخططات اإلجتماعية 

 5029 المخططات الشبكية 

 10580 المخططات القطاعية

 13572 ,12767 المخطوطات 

 4551 المخلفات الصناعية 

 8815 المداخل الجبائية و التنبؤ 

الحديثة المداخل   9899 

 3681 المدارس 

 6219 المدارس االدارية 

 المدارس اإلدارية 
3484, 3493, 4001, 5712, 8575, 

9732, 15008 

 4077 المدارس التوجيهية

 13008 المدارس الفقهية

 3379 المدخل اإلستراتيجي

 11742 المدخل السلوكي لال تصال 

 3700 المدخل المعرفي 



المنظوميالمدخل   4505 

 3921 المدخل الوظيفي 

 9763 المدراء التنفيذيين 

 6022 المدرب المتميز 

 13379 المدفوعات اإللكترونية

 10993 المدفوعات الدولية 

 15329 ,9397 ,7700 ,6793 المدقق الخارجي 

 12983 المدقق الضريبي

 8992 ,4752 المدونات األخالقية

  -اإلجتهاد القضائي  -النصوص التطبيقية  -المدونة البنكية 

 الجزائر 
14236 

 8599 المدونة الجزائرية 

 8878 المدونة النموذجية

 11764 ,8909 المدير

 14624 المدير اإلستراتيجي 

 4793 المدير اإللكتروني 

 5721 المدير العالمى

 5436 المدير العربي

 9033 المدير العصري 

 المدير الفعال
4190, 5664, 5719, 5802, 7887, 

7890, 9370, 11641, 12657, 

12899, 14296 

 4414 المدير القائد

 11871 ,5584 المدير المالي 

المدير المالي اإلتصال ــ الموازنة التقديرية ـــ التحليل المالي ـــ  
 الرقابة المالية 

7853 

 3649 المدير المتجول

 2684 ,2682 المدير المعاصر

لمناسبالمدير ا  10466 

 5802 المديرالناجح 

 5465 المدينة اإللكترونية 

 12071 ,9609 ,4069 المديونية 

 المديونية الخارجية
4069, 6787, 9661, 10384, 12181, 

14753 

 14307 المديونية الدولية

 9842 ,9661 المديونية والمخزون

 3209 ,3208 المذاهب اإلسالمية

اإلقتصادية المذاهب   2746, 5379, 12590 

 7977 ,3210 المذاهب الفقهية

 3210 المذهب اإلسالمي

 14116 المرابحة 

 12906 المرأة الجزائرية 



 15949 المرأة في اإلقتصاد 

 15341 ,12476 ,9833 ,8440 ,6059 المراجع الخارجي 

 المراجعة 

3056, 3167, 3628, 3672, 3787, 

4201, 4318, 5931, 8634, 8838, 

11451, 12399, 12606, 12871, 

12893, 13468, 13987 

 4317 المراجعة ـــ األسس ـــ معايير المراجعة ـــ مراقب الحسابات

 4296 المراجعة ـــ األسس العلمية ـــ األسس العملية ـــ إجراءت التحقق

ظام المراجعة ــ التخطيط للمراجعة ــ نظام الرقابة ــ الكمبيوتر ــ ن
 التكاليف ــ نظم األجور

7922 

المراجعة ـــ التطبيقات العملية ـــ المعايير الدولية ـــ مخاطر  
 المراجعة 

3163 

 12564 المراجعة ـــ الخصخصة ـــ أسواق المال ـــ التجارة اإللكترونية 

التجارة اإللكترونية -القوائم المالية  -المراجعة   12571 

المحاسبة ـــ معايير المحاسبة ـــ معايير المراجعة ـــ  المراجعة ـــ 
 القوائم المالية 

3268 

المراجعة ـــ تقارير المراجعة ــــ مسؤليات المراجعة ـــ تطبيق  
 عملية المراجعةـــ أستكمال المراجعة

2996 

دراسة  -الرقابة  -معايير  -المحاسبة  -نظرية  -المراجعة   13983 

 المراجعة اإلدارية 
4279, 4304, 4318, 6206, 13996, 

14187 

 15536 ,4986 ,4160 ,3168 المراجعة البيئية

المراجعة البيئية _ المحاسبة _ المراجعة اإلجتماعية _ القوائم 
 المالية 

13976 

 16017 المراجعة التسويقية

 7519 المراجعة الجبائية 

 12610 المراجعة الحديثة للحسابات

المراجع القانونية -تقرير المراجعة  -الحيادية المراجعة   - 15928 

 المراجعة الخارجية 
3168, 4731, 6461, 7333, 7757, 

9471, 11042, 14318, 15904, 

16048 

 المراجعة الخارجية 
3381, 4304, 4312, 7298, 7521, 

10494, 10771, 10779, 12744, 

12962, 12985, 13062, 15452 

ية و تاثيرها على قرارات مستخدمي القوائم المراجعة الخارج
 المالية 

6913 

 12708 ,5309 المراجعة الداحلية 

 المراجعة الداخلية 

3038, 3064, 4082, 6097, 6273, 

6284, 6420, 6618, 6708, 6889, 

7718, 8045, 8144, 8303, 9232, 

9394, 9452, 9635, 10018, 10089, 

10494, 12609, 12817, 12867, 

13154, 13533, 14015, 14783, 

16034 



المراجعة الداخلية _ معايير المراجعة الداخلية _ مقومات  
 المراجعة الداخلية _ التشغيل اإلليكتروني 

4078 

 11345 المراجعة الداخلية للمشتريات 

 15070 المراجعة الداخليةو دورها في تقسيم نظام الرقابة الداخلية 

 13999 ,13997 المراجعة العامة 

 14557 المراجعة القانونية

 13988 المراجعة القضائية 

 15775 ,14362 ,13980 ,7525 ,2725 المراجعة المالية 

 14424 ,12603 ,11878 ,9579 المراجعة المتقدمة 

 المراجعة المحاسبية 
7525, 9312, 12608, 12936, 

13999, 15775 

 4306 المراجعة المستندية

- مراجعة الغش-حكومة الشركات-خدمات التأكد -المراجعة

لمراجعة البيئيةا  
13984 

 13718 المراجعة واألخطاءالحسابات الختامية 

 4321 المراجعة، أسس 

 4307 المراجعة، أصول، مسؤولية المراجع

معايير دولية -المراجعة  12600 

 4307 المراحعة اإلدارية 

 12255 المراحل اإلنتاجية

 7162 ,3750 ,3027 ,2709 المراسالت اإلدارية 

 المراسالت التجارية 
918, 3027, 4536, 9462, 10717, 

12788 

 2709 المراسالت الرسمية

 8131 المراسالت السياحية

 10500 المراسم والبروتوكول

 3011 المرافق العامة 

 15011 ,12175 ,7291 المرافق العمومية

المقاولتيةالمرافقة   8390 

 14000 المراقب الضريبي

 المراقب المالي 
4550, 4911, 7147, 9314, 9842, 

15832 

- المبيعات -الحكة السنوية-التخطيط-الرقابة الداخلية-المراقب المالي

صروفات التوزيع م  
9827 

 6358 المراقبة اإلحصائية 

 8275 ,5343 ,4637 المراقبة اإلدارية 

الداخلية المراقبة   12399, 12871 

 14550 المراقبة المالية 

 4525 المراقبة، المراجعة،الرقابة الداخلية،اإليرادات،أهداف الرقابة 

 9056 المراكز التجارية 

 9257 المراكز السياحية 

 9545 المراكز الصحية 



 11396 المراكز الطبية

 4312 المرجع الخارجي 

 8543 المرجع المحاسبي

 14081 ,10240 ,3038 المردودية 

 13058 المردودية االقتصادية 

 13784 ,13712 ,13058 ,7784 ,2884 المردودية المالية 

 4351 المرشد السياحي 

 13678 المرشدين السياحيين

 13043 ,11539 ,5191 المرض الهولندي 

 6305 المرفق العام 

 14641 ,8094 ,4758 ,4321 ,3842 المركز المالي 

 4747 المركزية

 5258 المركزية والالمركزية

 3420 المرونات 

 15177 ,10619 المرونة اإلستراتيجية 

 14143 المزارع الرأسمالية 

 13232 ,12993 ,3927 ,3651 المزايا التنافسية

 12653 المزايدات

 المزيج الترويجي
3228, 4429, 4599, 6297, 7348, 

7812, 8319, 9306, 13687, 15252, 

15565, 16058 

 المزيج التسويقي

2653, 3404, 3929, 4275, 4375, 

4634, 4792, 4914, 6886, 7864, 

7884, 11044, 11365, 11509, 

11834, 12246, 12281, 13358, 

13597, 13635 

 المزيج التسويقي

2784, 2821, 2828, 3216, 3229, 

3426, 3620, 3665, 3809, 3960, 

4095, 4333, 4366, 4466, 4472, 

4651, 4729, 5189, 7545, 7859, 

8304, 9366, 10142, 10256, 

10577, 11419, 12119, 12128, 

12242, 12484, 12543, 12773, 

13563, 13870, 14135, 14388, 

15360, 15760 

 14680 المزيج التسويقي للمؤسسة

 7082 المزيج التمويلي

التوظيفية المسابقات   3363 

 12950 المساجد و الزوايا 

 10927 المساحة المستوية

 14452 المسار الوظيفي

 10365 ,6185 ,5417 ,5232 المسار الوظيفي

 12313 المساعدات التدريبية 

 12744 المستجدات



 8486 المستخدمين

 9959 ,6094 المستشفيات 

 8306 المستشفيات الجزائرية 

 5474 المستشفيات العربية

 14119 المستشفيات العمومية

 4515 المستلزمات الضرورية

 8407 المستندات 

 2616 المستندات المحاسبية 

العمليات  -المخطط المحاسبي الوطني-المستندات المحاسبية
حسابات التسيير-حسابات الميزانية-الجارية - 

10727 

 المستهلك 

2547, 2803, 2957, 3231, 4102, 

5482, 5588, 6395, 7341, 9056, 

9088, 9115, 9912, 9913, 10462, 

11019, 11281, 12081, 12733, 

12870, 12998, 15434, 16042 

 2542 المستهلك االلكتروني 

 6491 ,2541 ,2538 المستهلك اإللكتروني 

 المستهلك الجزائري
8874, 8964, 9012, 10510, 11249, 

12401, 15517, 15824 

 14106 المستهلك العربي

 3918 المستهلك العقاري

 16171 ,5030 المستهلك النهائي 

 12883 المستوى التشخيصي

 8326 المستويات اإلشرافية 

 المسؤولية االجتماعية

4398, 5406, 6489, 6586, 6638, 

6921, 7208, 8065, 9995, 10178, 

13059, 14090, 14741, 14788, 

15475 

 المسؤولية اإلجتماعية

2656, 3231, 3808, 4503, 4557, 

4788, 4946, 4970, 6024, 6039, 

6194, 6450, 7157, 7514, 7705, 

7791, 8300, 8450, 8637, 8889, 

9146, 9214, 9267, 9337, 9617, 

9708, 9826, 9901, 9968, 10143, 

10198, 10242, 10514, 10695, 

11012, 11196, 11283, 11391, 

11508, 12009, 12285, 12358, 

12496, 12720, 12727, 12750, 

12925, 13232, 13358, 13562, 

13584, 13658, 13726, 13766, 

14008, 14077, 14221, 14319, 

14476, 14771, 15478, 15703, 

15831, 15885, 16085 

تعريف االخالقيات-عناصر-تعريف-المسؤولية االجتماعية  - 4405 

 4802 المسؤولية االجتماعية للشركات



 12439 المسؤولية االجتماعية و المحاسبة الشركات

 15975 المسؤولية اإلدارية 

 3337 المسؤولية التأديبية

 11204 المسؤولية الدولية 

 2547 المسؤولية العقدية

 10925 المسؤولية القانونية 

 3566 المسؤولية المجتمعية 

المدنيةالمسؤولية   11001 

 13250 المسؤولية المدنية للصحفي 

 14573 المسؤولية المعرفية

 10438 المسئولية الجنائية

المشاركة الدولية ــــ التكتالت اإلقتصادية ــــ الكويز ـــ اإلستثمار  
 الدولي 

11662 

االستصناع-المشاركة المتناقصة - 12238 

 15543 ,11913 ,9982 المشاريع

 المشاريع االستثمارية
6908, 7167, 8607, 10066, 10334, 

11319, 11681, 12980, 13035, 

13429, 14379, 15964 

 المشاريع اإلستثمارية

2890, 2894, 3949, 4854, 5872, 

5904, 6028, 6613, 6684, 6979, 

7151, 7302, 7892, 9760, 9797, 

10185, 10324, 10739, 10896, 

11090, 11139, 11250, 11477, 

12728, 13920, 14509, 14675, 

15030, 15963, 16053, 16079, 

16147 

 10209 المشاريع االستثمارية و أهمية دراسة الجدوى المالية 

 10533 ,10512 المشاريع اإلقتصادية

 9396 المشاريع اإلنمائية

 12492 المشاريع التجارية

 11364 المشاريع التمويلية 

 11316 ,7540 ,5726 المشاريع التنموية 

 13658 ,12248 ,11407 ,8231 ,5152 المشاريع الصغيرة

 14002 المشاريع العربية

 5152 المشاريع المتوسطة

 15999 المشاريع المقاوالتية

 7743 المشاريع الناشئة

 13218 ,13216 المشاكل اإلجتماعية

 2697 المشاكل اإلقتصادية 

 12904 ,7889 المشاكل التسويقية 

 4972 المشاكل السياسية

 4703 المشاكل القياسية

 4807 المشاكل المحاسبية



 12009 المشاكل المحاسبية المعاصرة

 14643 المشاكل المعاصرة

 10018 ,4861 المشتريات 

 3060 المشتريات الحكومية

 12774 ,4412 المشتريات المحوسبة 

 11979 ,11619 ,10054 ,8924 ,3924 المشتريات و المخازن

 15740 ,12370 المشتقات 

 9206 المشتقات العددية

 المشتقات المالية

2948, 3515, 3797, 3802, 3835, 

4592, 6086, 6605, 8708, 9197, 

9787, 10380, 10586, 11864, 

12791, 13316, 13575, 14925, 

15526, 15593, 15733 

تقات المالية ــ مفاهيم ــ إدارة المخاطر ـــ المحاسبة ــ العمليات المش
 المصرفية 

8687 

 15198 المشتقات المالية و التوريق 

 9862 المشرف التربوي

 6501 المشرق اإلسالمي

 16064 ,15465 المشروع

 15716 ,13995 ,11395 ,6222 ,4782 المشروع اإلستثماري

اإلقتصاديالمشروع   
3948, 9132, 11613, 11844, 

11885, 13733, 14154 

كفاءة االداء-القرارات االستثمارية-المشروع االقتصادي  - 3079 

 13286 ,4299 المشروع التجاري

 11608 ,3119 ,2838 المشروع الصغير

تمويل  -المصارف اإلسالمية  -تمويل  -المشروعات   6259 

اإلستثماريةالمشروعات   4011, 4782, 6810, 11688, 15307 

 14459 ,3112 المشروعات اإلقتصادية 

 11405 المشروعات اإلنتاجية 

 4676 المشروعات االنمائية

 14657 ,14635 ,11767 ,3287 المشروعات التجارية 

 المشروعات الصغيرة

2728, 3542, 4157, 4574, 4622, 

4984, 5430, 5497, 5548, 7616, 

8515, 10046, 10542, 11373, 

11688, 11752, 12247, 16116 

 11587 ,9216 ,4678 المشروعات الصناعية 

 المشروعات العامة
4854, 12153, 12319, 13304, 

15742, 15853 

المشروعات العامة ــ الموارد اإلقتصادية ــ دراسة الجدوى ــ  
 الخصخصة 

4093 

 13206 المشروعات العربية

المنافسة -المشروعات  15854 

 4524 المشروعية الدولية 



 4972 المشكل اإلقتصادي 

 15772 ,11637 ,9031 ,5140 ,4061 المشكالت اإلدارية

 المشكالت اإلقتصادية
2586, 2768, 2940, 3491, 3492, 

4015, 7917, 8547, 8600, 9136, 

9139, 13767, 16068 

 5902 المشكالت البيئية

 3725 المشكالت الحياتية 

 2586 المشكالت الدولية

 6322 المشكالت الغذائية

 5014 المشكالت المحاسبية 

 16052 ,5345 المشكلة اإلدارية 

 المشكلة اإلقتصادية 
4161, 4506, 7928, 9434, 11076, 

12705, 12918, 13302, 14381, 

16026 

السياسة المالية -نظريات-المشكلة االقتصادية   8977 

  -التلوث البيئي -المياه العذبة  -تنظيم األسرة  -المشكلة السكانية

العولمة  -الطاقة -التصحر  
15940 

 11521 المصادر االلكترونية

 13572 المصادر السمعية البصرية 

 4445 المصادر الشخصية 

 12406 ,3304 المصادر الطبيعية 

 المصارف 

912, 3873, 4227, 4948, 5613, 

5722, 6359, 8116, 8703, 9106, 

10684, 11103, 11329, 11332, 

11706, 12730, 13081, 14956, 

15938, 15979 

المصارف اإل سال مية ـــ صيغ التمويل ـــ اإل ستثمار ــ الرقابة  
 على المصارف 

13138 

االمصرف  المصارف اإل سالمية ــ العمليات ـــ إدارة المخاطر ــ  
 التقليدية ــ األنشطة التمويلية ــ بيع المرابحة ــ التضخم ــ اإلستثمار

10392 

 6186 المصارف االسالمية

 المصارف اإلسالمية

2641, 2693, 2836, 2992, 3098, 

3138, 3309, 3355, 3356, 3413, 

3456, 4089, 4175, 4182, 4223, 

4236, 4475, 4485, 4683, 4796, 

5032, 5513, 5734, 5741, 5755, 

6755, 6839, 7286, 7323, 7365, 

7924, 7927, 7977, 8023, 8128, 

8538, 8702, 8751, 8831, 10536, 

10541, 10543, 10620, 11116, 

11251, 11686, 12274, 12390, 

12802, 12854, 12856, 12857, 

12977, 14312, 14315, 14485, 

14795, 15386, 15493, 15496, 

15497, 15938, 15978 



مخاطر  -مزايا  -آثار  -المصارف اإلسالمية   3718 

 11056 .المصارف االسالمية ــ الربا ـــ وظائف المصارف االسالمية

 15370 ,8527 ,5235 ,3470 المصارف اإللكترونية

 المصارف التجارية 

3643, 3695, 3822, 3909, 4222, 

4224, 4785, 5639, 7854, 7961, 

11631, 12443, 13248, 14507, 

15982 

  -التحليل المالي  -المصارف المركزية  -المصارف التجارية 

 التسويق 
10056 

 10620 ,4796 المصارف التقليدية 

 14014 ,13555 ,9976 ,7795 ,7034 المصارف الجزائرية 

 3137 المصارف الخاصة 

 10539 المصارف الربوية

 11955 ,5662 ,2876 المصارف العربية 

 15331 ,14034 المصارف العمومية

 4796 ,4215 المصارف المالية 

 9776 ,5750 ,3548 المصارف المركزية 

 6 المصارف والبنوك

السرية المصرفية-القانون المصرفي-المصارف - 3366 

البنوك  -البنك المركزي-مصر، البنوك التجارية-المصارف
 المتخصصة 

9415 

 11358 ,10254 ,4758 المصاريف

 3336 المصاريف اإلسالمية

 13317 ,3548 المصاريف التجارية 

 913 المصانع

 8260 المصائب اإلقتصادية

 2923 المصداقية 

 15416 المصرف 

 13268 ,11698 المصرف اإلسالمي

 12981 المصرف اإللكتروني

 12318 المصرف التجاري 

 9955 المصرف الدولي لإلعمار والتنمية

 15626 المصرفية 

 3635 المصرفية اإلسالمية

 15725 ,15618 المصروفات

 5421 المصروفات العامة 

 5294 المصطلحات اإلحصائية

 8287 ,4959 المصطلحات اإلدارية 

 4145 المصطلحات اإلقتصادية 

 15752 ,919 المصطلحات اإلقتصادية و المالية

 15751 المصطلحات اإلقتصادية والتجارية

 10931 ,919 المصطلحات التجارية 



 3367 ,3114 المصطلحات التجارية والمصرفية

 3367 المصطلحات القانونية

 11503 ,4562 المصطلحات المالية 

 10930 ,919 المصطلحات المحاسبية

 919 المصطلحات المصرفية 

 11255 ,5954 ,5057 ,2687 المصفوفات

  -المعادالت الخطية  -التكافؤ حساب المحددات  -المصفوفات 

األشكال الهرمتية -التطابق   
5936 

 6229 المصفوفات؛

-التحويالت الداخلية-المحددات -الفضاءات االتجاهية-المصفوفات

رب كرونكر ض  
8221 

 15538 المصلحة التأمينية 

 10732 المصلحة العامة 

 8529 المصنع

 13824 ,9306 ,5703 المضادات الحيوية 

 13159 ,9922 ,4919 المضادات الحيوية أنتيبيوتيكال 

 6368 المضادات الحيوية بصيدال 

 9521 ,5019 ,4236 ,3707 ,3138 المضاربة 

 14202 المضاربة السوقية 

 3138 المضاربة الشرعية 

 9521 المضاربة في البورصة 

 10576 المطاط والبالستيك بالمدية

 4848 المظاهرات الشعبية

 10997 ,9186 ,8309 ,5962 ,3401 المعادالت 

 المعادالت التفاضلية
3177, 6031, 6034, 8223, 8310, 

10595, 10789, 11954 

 8223 المعادالت التفاضلية الخطية 

 9206 المعادالت الجبرية

 11954 ,11255 ,11118 ,8827 ,5954 المعادالت الخطية

 11954 المعادالت المتجانسة 

 3882 ,3372 المعادالت المحاسبية 

 10996 المعادالت الهيكلية 

 8827 المعادالت والدوال

 3420 المعادلة الخطية 

 4299 المعادلة المحاسبة 

 10610 المعارض التجارية 

 10610 المعارض المحلية 

 3044 المعارف المحاسبية

 4967 ,4527 المعالجات المحاسبية

 3517 المعالجة 

 3669 المعالجة اإلحصائية 

 9095 ,5576 المعالجة اإلدارية 



 9635 ,5309 المعالجة اإللكترونية

 13730 المعالجة اآللية 

 12255 المعالجة التكلفية 

 9334 المعالجة الجبائية 

 المعالجة المحاسبية

2600, 3656, 3772, 3866, 4302, 

5137, 6324, 6573, 6848, 7750, 

9046, 9269, 9334, 9608, 10011, 

10640, 10972, 13256, 14529, 

14760, 14915, 15263, 16152 

 8884 المعالجة المحاسبية لألجور 

 7189 المعالجة المحاسبية للمخزونات

 7600 المعامالت 

 8475 المعامالت اإلرتباطية 

 المعامالت اإللكترونية
3890, 4890, 8849, 9203, 9395, 

13344 

 12289 ,3528 ,3040 المعامالت التجارية 

 8406 المعامالت التجارية اإللكترونية 

 12412 ,12411 ,5426 المعامالت الدولية

 المعامالت المالية
2633, 3108, 7977, 8663, 8809, 

8820, 10705, 11431, 12580, 

14485 

المضاربة  -المرابحة  -المعامالت المصرفية  -المعامالت المالية   8520 

 8746 المعامالت المالية،الحكم الشرعي،دليل المشروعية،إتالف الوديعة

 13379 ,9108 ,8080 ,6244 ,5989 المعامالت المصرفية

المعاملة الضريبية ـــ الدخل غير المشروع ـــ ذاتية القانون  
 الضريبي

5269 

 3810 المعاهدات الدولية 

 11497 ,8829 ,8272 المعاينة اإلحصائية 

 7871 المعايير البريطانية

 14900 ,14310 ,4238 المعايير البيئية

 12346 ,10017 المعايير الجزائرية

 6793 المعايير الجزائرية للتدقيق

 المعايير الدولية

2531, 3817, 4312, 4731, 5772, 

7001, 7521, 7699, 8163, 8422, 

8949, 9412, 9568, 10017, 10257, 

10777, 11145, 12754, 14101, 

14500 

 12610 ,8630 ,8167 المعايير الدولية للمراجعة 

 14500 المعايير العامة 

 المعايير المحاسبية

3361, 3464, 3789, 3791, 4722, 

6872, 6987, 7357, 7651, 8094, 

8106, 8160, 8183, 8208, 9450, 

9457, 10971, 12237, 12494, 



13478, 13629, 13963, 14907, 

15333, 15535, 15715 

 المعايير المحاسبية الدولية 
4388, 6038, 6432, 11029, 12609, 

13731, 15541 

 12560 المعايير المحاسبية الدولية و معالجة االصول الثابة

التقييم المحاسبي-المعايير المحاسبية المصرية  14429 

-التقارير المؤقتة-التدفق النقدي-ة القوائم المالي-المعايير المحاسبية

دوات التحليل ا  
8679 

 5647 ,2646 المعاييرالمحاسبية

 10931 المعجم التجاري واإلقتصادي 

 4145 المعجم الذهبي 

 13265 المعجم الشامل 

 4838 المعجم الموجز

 2726 المعدنية والبحرية

 15544 ,15474 ,7272 ,7174 ,3961 المعرفة 

اإلجتماعيةالمعرفة   8966 

 5378 المعرفة اإلقتصادية 

 12703 المعرفة اإلقتصادية 

 3516 المعرفة اإللكترونية

 11483 ,3174 المعرفة التسويقية

 المعرفة التنظيمية 
3397, 3969, 3975, 4575, 5155, 

5416, 5458, 11325, 13536 

 11365 ,11330 ,11325 ,5327 ,3229 المعرفة السوقية 

المعرفة الفنية _ عقد الفرانشيز _ اإلتاوة _ الحصرية اإلقليسية _ 
 العالمة التجارية _ إئتمان المتلقي _ رقابة الجودة 

5597 

 3353 المعرفة المحاسبية

 13007 المعرفة و التحرير

 3072 المعرفة و الرياضة الدينية 

 المعلومات 
4284, 12662, 14058, 14179, 

14413, 14908 

 15178 ,11761 المعلومات االتسويقية

 المعلومات اإلدارية

3048, 3093, 3232, 3234, 3235, 

3984, 4121, 4194, 4255, 4293, 

4515, 5076, 5404, 5458, 5604, 

5605, 5606, 6078, 8001, 8332, 

11429, 12034, 12596, 13407, 

14642, 15039, 15975, 15976, 

15983, 16052 

لكترونية المعلومات اإل  5465, 9583, 13572, 14388 

 9033 المعلومات البيعية

 المعلومات التسويقية 
2809, 4927, 5397, 8938, 9802, 

10452, 10938, 11080, 11603, 

11656, 11956, 12245, 13357 

 5688 المعلومات التقليدية 



 11506 المعلومات الجبائية 

 12790 ,10266 المعلومات الجغرافية

 12595 المعلومات الحاسوبية 

 12632 ,3048 المعلومات الرقمية

 4351 المعلومات السياحية 

 13039 المعلومات القومية

 14604 المعلومات الالسلكية

 المعلومات المالية
6582, 8179, 8735, 10232, 14548, 

15115 

 16122 المعلومات المتخصصة

 المعلومات المحاسبية

2646, 2889, 3124, 3357, 3358, 

3360, 3361, 3369, 3502, 3528, 

3687, 4311, 4987, 5055, 5056, 

5057, 5960, 6453, 6877, 7206, 

7640, 8166, 9021, 9222, 9298, 

9305, 9544, 11140, 11878, 

11895, 12235, 12718, 12882, 

12910, 12993, 13985, 13992, 

14009, 14164, 14211, 15114, 

15452, 15848, 16034 

 8565 المعلومات المحاسبية، نظم

 3783 المعلومات المحاسبية،نظم

 5510 المعلومات المصرفية

 14280 ,4257 المعلومات المكتبية 

 13407 المعلومات الوظيفية

 15850 المعلومات و تكنولوجيا االتصال 

دراسات -المعلومات  14504 

 13669 ,3775 المعلوماتية 

 9914 المعلومة المالية 

 4965 المعلومة المحاسبية والمالية

 8231 المعوقات

 13849 المعوقات اإلدارية

 7769 المعوقات اإلقتصادية

 6064 المعوقات السياسية

 3210 ,3209 ,3208 المعونة

 14622 المعيار

 IPSASS 3371, 3372 المعيار

 12717 المعيار التجاري

الدولي المعيار   5827, 10970 

 14759 المعيار القانوني 

 المعيار المحاسبي 
2603, 3372, 6525, 6624, 11874, 

12604 

 13712 المعيار المحاسبي الدولي 



و محاسبة عقود اإليجار 17المعيار المحاسبي الدولي رقم   14835 

 9180 المعيارية

 7471 المعيارية الشعرية

 13440 ,8020 المغرب العربي

 6501 المغرب المسيحي 

 9040 المفاضلة 

المفاهيم ــــ التجارب ـــالتحديات ـــالتكنولوجية ـــ الماليةـــــ  
 التسويقي ــــ القانون 

8686 

المفاهيم االحصائية _ عرض البيانات _ مقايس النزعة المركزية 
 والتشتت _ االريباط _ اإلنحدار 

6075 

 14368 ,8994 ,3223 المفاهيم اإلدارية

 4125 المفاهيم األساسية التدريبية 

 12918 ,11461 ,8534 ,7917 ,5378 المفاهيم اإلقتصادية

 12428 ,5324 المفاهيم التسويقية 

المفاهيم_اإلستراتجيات_التخطيط_التنسيق_التوزيع المادي_إدارة 
 الشركاء

2777 

 2749 ,2670 المفاوضات المباشرة 

 4551 المفاوضات و العقود

 6354 ,3318 المفاوضة الجماعية 

 7147 المفتشية العامة

 915 المقابالت 

 7906 المقابالت التنظيمية

 14192 ,14185 ,14169 ,7906 ,5166 المقابالت الشخصية

 7906 ,2683 المقابالت الناجحة

 11003 المقابلة

 14726 المقاربة البنكية

المرجعيةالمقارنة   4851, 5526, 11326 

 16022 المقارنة بين المصارف العمومية و الخاصة 

 2782 المقاطعة اإلقتصادية

المقابالت الصحفية-المقاالت  5682 

كيفية التحضير-المقالة  3733 

 15270 المقاول

 المقاوالتية 
6735, 6794, 9906, 10321, 13033, 

15270 

اإلقتصادية المقاوالتية   15656 

 7061 المقاولة 

 4628 المقاولة النسوية

 4848 ,3917 المقاومة الجزائرية 

 11461 المقايضة

 15396 ,3302 المقاييس اإلحصائية

 3302 المقاييس اإلنتاجية 

 7908 المقاييس البيئية 



 3124 المقبوضات والمدفوعات

 5807 المقدرات الجوهرية 

التنفيذيةالمقررات   15441 

 11389 المقررات الدراسية 

 10704 المقومات اإلقتصادية 

 16064 المكاتب االستشارية

 3979 المكاتب المتقدمة

 7467 المكاتب المحاسبية

 3569 المكاتب والسكرتاريا 

 13800 المكافأة

 10887 المكتب الجمركي 

 3050 المكتبات 

 4122 المكتبات اإللكترونية

 المكتبات الجامعية
2562, 5016, 5303, 9105, 12003, 

15720 

 المكتبات الرقمية 
3026, 5303, 5458, 9505, 11645, 

14286 

 3031 المكتبات المدرسية 

 11091 المكتبات و الكوارث 

 11997 المكتبات ومجتمع المعلومات 

 16118 المكتبة التاريخية 

 2561 المكتبة الجامعية 

الرقميةالمكتبة   2561 

 12166 المكتبة السيكولوجية 

 13510 المكتبة العامة

 المالءة المالية
7336, 8835, 12664, 13435, 

13608, 16156 

 8964 المالبس المقلدة

 5849 المالمح الجغرافية 

 14879 ,5274 ,5273 الملتقى الدولي 

 10734 الملتقيات العلمية 

 3562 الملكية التجارية 

 15249 ,4354 ,2973 الملكية الصناعية 

 14184 الملكية العامة

 10732 الملكية العقارية

 الملكية الفكرية
2989, 5289, 5299, 5458, 8968, 

15248 

الملكية الفكرية ــ مستقبل ــ الدول النامية ــ االنعكاسات االقتصادية 
 ــ الحقوق الذهنية ــ مصر 

14353 

الفكرية _ تطور الملكية الفكرية _ حماية _ حقوق  الملكية 
 االستثمار _ نقل التكنولوجيا _ التنمية الزراعية 

11701 

القروض العامة -اإليرادات العامة  -ميزانية الدولة  -الملية العامة   9359 



 6085 ,3376 الممارسات اإلحتكارية

 15139 الممارسات االستراتيجية

ةالممارسات اإلستراتيجي  11504 

 6713 الممارسات التسويقية

 13622 الممارسات الجبائية 

 6452 الممارسات الحسابية

 11105 ,6959 الممارسات المحاسبية 

 15135 الممارسات المهنية 

 12679 الممارسات الميدانية

 14041 ,3578 الممارسة اإلدارية 

 14436 الممارسة القوية 

 15701 الممارسة المهنية

 13087 الممارسة المهنية في الجزائر 

 10951 المناخ اإلستثماري 

 المناخ التنظيمي 
4756, 7038, 7349, 7440, 13528, 

13530, 14282, 14593, 15227 

 13458 ,8819 المنازعات الجبائية

 12717 المنازعات الدولية 

 5770 ,5600 المنازعات الضريبية

 14591 المناطق اإلقتصادية الحرة

 8955 ,5434 المناطق الحرة

 2936 المناطق السياحية

 5609 ,3968 ,3875 ,3583 المنافسة

 15449 ,9958 ,3395 المنافسة اإلحتكارية

 المنافسة اإلقتصادية 
914, 2937, 2987, 3918, 4241, 

7897, 12658, 12890, 15564, 

16158 

 9136 ,7443 المنافسة التامة 

التجارية المنافسة   4088, 6085, 12589 

 11967 ,5189 المنافسة الدولية 

 10109 المنافسة العالمية 

المنافسة العالمية ــالقوى البنائية المعززة ــ اإلجراءات التنافسية ــ  
 اإلستراتجية العالم

9825 

 15037 المنافسة الغير مشروعة 

 13659 المنافسة المتكاملة

المشروعة المنافسة غير   4354 

 2981 المناقصات و المزايدات

 7979 المناقصة 

 7979 المناقصة المحدودة

 12392 ,11389 ,8993 المناهج

 3267 المناهج البحثية



 المناهج التدريبية

7805, 7806, 7815, 7816, 7817, 

7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 

7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 

7828, 7830, 7831, 7862, 7883, 

7891 

 14658 المناهج التربوية

 5637 المناهج التسويقية 

 6074 المناهج الدراسية 

 3757 المناهج العلمية

 12223 المناهل المحمدية

 10459 المناورات السياسية

 15473 ,14632 ,4742 المنتج

 12457 المنتج الجديد

 4434 المنتج الرياضي 

 13257 المنتج السياحي

 16125 ,6167 ,5588 ,2624 المنتجات 

 3807 المنتجات الحيوانية 

 6431 المنتجات الحيوية 

 14959 ,11936 المنتجات الخدماتية 

 13638 المنتجات الخضراء

 4469 المنتجات الدولية

 15604 ,10940 المنتجات الزراعية 

 14029 المنتجات السياحية 

 6056 ,4376 ,2786 المنتجات الصناعية

 9315 ,7143 المنتجات الصيدالنية 

 11396 المنتجات الطبية 

 7868 المنتجات الفرعية

 5639 المنتجات المصرفية

 12401 المنتجات المصنعة 

 12573 المنتجات المنظمة

 12156 المنتديات اإللكترونية

 12124 ,4742 المنتوج 

تنافسية المنتوج و دوره في تحقيق الميزة   6412 

 13952 ,11001 المنتوجات 

 5473 المنح الدولية 

 9439 المنحنيات الرياضية 

 3320 المنشاءات الصناعية 

 3526 المنشأة

 11933 ,6319 المنشآة اإلنتاجية

 8076 المنشآة العامة

 8956 المنشآت اإلقتصادية

 11577 ,8885 ,5317 ,3334 المنشآت التجارية



الخاصة المنشآت   2954 

 10431 ,5351 المنشآت الخدمية

 المنشآت السياحية
2823, 3141, 3481, 5088, 5352, 

5443, 9353, 11898, 12086, 

12321, 13678, 14183 

 3094 ,2776 ,2695 المنشآت الصغيرة 

 14636 ,14333 ,11850 ,9346 المنشآت الصناعية

 4976 المنشآت العمرانية 

الماليةالمنشآت   2565, 8936, 11896, 12197 

البنوك التجارية  -شركات التأمين  -محاسبة  -المنشآت المالية   10251 

 10733 المنشأت المصرفية

 4164 ,2675 المنشآت المعاصرة 

 2968 المنضمات المعاصرة

 14458 ,7688 المنطق 

 14473 المنطق الرياضي

- المجموعات-العالقات و الدوال -المجموعات-المنطق

االعداد الترتيبية-العداداالصليةا  
3892 

 المنظمات 
2978, 6676, 8478, 8479, 10459, 

15667 

 14383 المنظمات اإلجتماعية

 المنظمات اإلدارية

2562, 2665, 2995, 3095, 3247, 

3325, 3500, 3546, 3843, 3845, 

4106, 4159, 4279, 4289, 4386, 

4450, 4452, 4597, 4623, 4896, 

5175, 5260, 6078, 7049, 7713, 

7862, 8082, 8266, 8338, 8537, 

8931, 8934, 9261, 10109, 10609, 

10630, 11534, 11624, 12052, 

12318, 12769, 12899, 13148, 

13698, 13799, 14188, 14515, 

14729, 14958, 15976, 16068 

ظمات االفتراضية المن  4828 

 المنظمات اإلقتصادية 

2520, 2596, 3169, 3251, 3558, 

4021, 5138, 5736, 6247, 7644, 

8840, 9714, 9752, 10458, 11124, 

11676, 11689, 11747, 12035, 

13645, 13741, 14480, 15081, 

15445 

 4135 المنظمات اإلقليمية

 المنظمات التجارية 
2520, 2634, 3122, 3899, 4030, 

5010, 5625, 10709, 11690, 

12669, 13935, 14754 

 المنظمات التسويقية 
2591, 2850, 3849, 4199, 4276, 

4511, 5098, 5213, 5228, 5638, 



8338, 11501, 11737, 11835, 

13027, 13881, 15360, 16119 

 9141 ,8149 المنظمات التنموية 

 5875 المنظمات الثورية 

 8021 المنظمات الجزائرية

 11978 ,5896 ,5475 ,4211 ,2674 المنظمات الحكومية

المنظمات العامة  -الحكومة  -الدولة  -المنظمات الحكومية، إدارة   10868 

 المنظمات الدولية

3447, 3532, 4135, 4211, 4656, 

5005, 5006, 5008, 5009, 5634, 

7975, 8998, 9955, 10709, 12544, 

12809, 13307 

المنازعات -القضاء المختص  -المنظمات الدولية   3817 

 3425 المنظمات الرسمية 

 13593 ,4571 المنظمات الرقمية

 3516 المنظمات الريادية

 المنظمات السياحية 
5678, 5987, 6301, 10260, 11632, 

11957, 13661 

 8306 ,5437 المنظمات الصحية

اإلتفاقات التجارية ــــ العولمة ــــ  المنظمات العالمية ــــ 
 اإلستراتيجية 

11579 

 12611 ,5166 ,4822 المنظمات العامة 

 3815 المنظمات العلمية 

 4182 المنظمات المالية

 5804 المنظمات المتعلمة

 14382 المنظمات المجتمعية

 7819 المنظمات المدنية 

 12778 ,12776 ,3856 ,2672 المنظمات المعاصرة 

 4106 المنظمات الهادفة

 المنظمة
3091, 3526, 4214, 5654, 8484, 

13329, 15433 

التصميم التنظيمي  -التنظيم   -المنظمة   5115 

 9369 المنظمة اإلبتكارية

 8796 ,4999 المنظمة الدولية 

 16130 المنظمة الذكية

 4538 المنظمة الرقمية

 المنظمة العالمية
4907, 8845, 9847, 10891, 11960, 

12266, 12974, 13056, 13586, 

15353, 15380 

 المنظمة العالمية للتجارة
3008, 7418, 9344, 9761, 10812, 

12213, 13240, 14555, 15248 

 12096 ,9988 ,9480 ,7183 ,4048 المنظمة المتعلمة 

 7895 ,3701 ,3093 المنظمة المعاصرة

 11015 المنظمة المعبرة 



ظور اإلحتمالي المن  3855 

 2590 المنظور اإلداري

 4064 المنظور اإلسالمي 

 5444 المنظور اإلقتصادي

 9853 المنظور المحاسبي 

 10316 ,6187 المنظومة الصحية 

 7681 المنظومة المصرفية

 11469 المنفعة القياسية

 9877 المنفعة و التكلفة

 9034 ,4914 ,4047 المنهج اإلداري 

 13840 ,6811 ,3947 ,3109 المنهج اإلقتصادي

 13594 ,12844 ,12011 المنهج التجريبي 

 11342 المنهج التمويلي 

 9832 المنهج الراديكالي 

 15218 المنهج السلوكي

 12844 ,12354 ,5988 المنهج العلمي

 10783 المنهج الفقهي

 11377 ,5031 ,5027 ,5023 ,5021 المنهج الكمي

 10783 المنهج المالي واإلقتصادي 

 5553 المنهج المحاسبي

دراسات تطبيقية-المنهج المقارن  12499 

 4985 المنهج الوثائقي 

 12011 المنهج الوصفي

محاضرات-محاضرات//البحث العلمي-المنهج  6494 

 9428 المنهجية 

 5042 المنهجية اإلدارية

 11883 المنهجية اإلقتصادية

 13995 المنهجية الحديثة

 10947 ,6621 ,3792 المنهجية العلمية

 8420 المنهجية المتكاملة

 3792 المنهجية المفاهمية 

 2682 المهارات

 المهارات اإلدارية 

2661, 2826, 4042, 5140, 5663, 

5748, 6185, 7814, 8233, 8326, 

8327, 8328, 8329, 8472, 8728, 

11641, 14192, 14441, 15782 

 10077 المهارات األساسية

 7821 ,7679 المهارات اإلشرافية

 10276 المهارات االفتراضية

 3339 المهارات البحثية

 5315 المهارات البيعية 



المهارات التخصصة ــ وظيفة الشراء ــ الئحة المشتريات ــــ  
 مصادير التوريد

7845 

 10140 ,7855 المهارات التخصصية 

 3648 المهارات التفاوضية

 7898 ,7831 المهارات السلوكية

 المهارات الشخصية 
2660, 3941, 3965, 5312, 5418, 

8522, 11530, 12392 

 13242 المهارات الفردية 

 المهارات القيادية
2668, 5843, 7813, 7861, 7885, 

7888, 12656 

 7854 المهارات المالية 

المهارات المحاسبية ــالمفاهيم المالية ــالقوائم  المهارات المالية ــ 
المالية ــ دراسة الجدوى اإل قتصادية ــ التكلفة اإل ستثمارية ــ 
 صندوق النقد الدولي 

7843 

 7857 ,7828 ,7824 المهارات المتخصصة 

 14663 المهارات المحاسبية

 14844 المهارات المعاصرة

االداء في المؤسسة المهارات و دورها في تحسين   14028 

 14027 المهارات ودورها في تحسين االداء في المؤسسة 

 8470 المهارة

 9371 ,4401 ,3490 ,2823 المهام اإلدارية 

 8897 المهام و الوظائف

 8455 المهمات اإلدارية

 3577 المهمة اإلستشارية 

مصر المهمشون ــ التنمية ــ الخطة الخمسية ــ البطالة ــــ   9953 

 5608 المهن اإلدارية 

 8749 المهن التجارية 

 8296 المهن المحاسبية

 7969 المواجهة النووية

 15684 المواد اإلعالمية

 9216 المواد األولية 

 7978 المواد التدريبية

 5295 المواد الخام 

 4028 المواد المدنية 

 2626 الموارد 

اإلستثمار ـــ التنمية البشرية الموارد اإل قتصادية ـــ   11664 

 14244 ,6198 ,4071 ,3534 الموارد اإلقتصادية 

الموارد اإلقتصادية ــــ اإلنتاج الصناعي ــالتنمية ـــ المواد  
 التمويلية

14853 

البيئة  -الموارد اإلقتصادية   15417 

الغدائي االمن -اقتصاديات السكان-التسعير-الموارد االقتصادية   14898 

اقتصاديات الصناعة-اقتصاديات السكان-الموارد االقتصادية - 15420 



 11861 الموارد الباطنية

 الموارد البشرية 

12, 2679, 2947, 2994, 3023, 

3429, 3545, 3964, 3970, 3974, 

4185, 4397, 4440, 4852, 4924, 

5139, 5576, 5855, 5901, 7691, 

8014, 8320, 8637, 8672, 8780, 

8962, 9346, 9352, 10152, 10276, 

11163, 11239, 11429, 11553, 

11708, 11988, 12139, 12159, 

12329, 12330, 13088, 13113, 

13120, 13653, 14221, 14366, 

14901, 15830 

 الموارد البشرية 

2927, 3053, 3095, 3141, 3170, 

3393, 3603, 4498, 4659, 4675, 

4934, 4946, 5255, 5398, 5417, 

5730, 5817, 5860, 6052, 6124, 

6146, 6185, 6242, 6398, 6540, 

6627, 6706, 6929, 7004, 7005, 

7171, 7214, 7252, 7514, 7720, 

7963, 8122, 8189, 8204, 8270, 

8343, 8373, 8450, 8482, 8486, 

8507, 8556, 8644, 8722, 8797, 

8969, 8979, 9043, 9129, 9173, 

9217, 9267, 9322, 9330, 9331, 

9410, 9838, 9943, 9956, 9986, 

9991, 10178, 10198, 10474, 

10590, 10625, 10662, 10787, 

10872, 10956, 11126, 11195, 

11225, 11240, 11267, 11334, 

11390, 11399, 11430, 11520, 

11589, 11599, 11853, 11978, 

12074, 12097, 12172, 12206, 

12208, 12290, 12323, 12467, 

12496, 12644, 12709, 12885, 

12892, 13068, 13307, 13354, 

13377, 13404, 13464, 13567, 

13726, 13755, 13808, 14054, 

14128, 14200, 14214, 14259, 

14284, 14350, 14438, 14577, 

14681, 14690, 14793, 14801, 

15020, 15057, 15064, 15139, 

15186, 15304, 15318, 15336, 

15394, 15412, 15458, 15645, 

15697, 15714, 15798, 15982, 

16056 

 10123 الموارد البشرية ـــ إدارة ــ التدريب

الموارد البشرية ــ إدارة ــ العولمة ــ تعويض العاملين ــ تقييم أداء 
 العاملين

12051 



مدخل إستراتيجي ــ تدفق العمل ــ تقويم الموارد البشرية ــ إدارة ــ 
 أداء العاملين ــ دوافع العمل ــ إدارة المهتة

11574 

الموارد البشرية ــ اإلستقطاب والتمكين ــ التدريب ــ التنمية ــ  
 التعويضات األجور ــ الحوافز المالية

9518 

ت  الموارد البشرية ــ التخطيط ــ تنمية ــ اإلستثمار ــإستراتيجيا 
 الموارد البشرية 

8509 

الموارد البشرية ــ تخطيط ــ اإلستقدام ــ اإلستقطاب ــ تنمية 
 المديرين ــ تنمية العاملين

10455 

الموارد البشرية ــ تخطيط الموارد البشرية ــ إستقطاب األفراد ـــ  
 إختيار األفراد ــ العولمة

8508 

الوظيفية ــ الثقافة التنظيمية ــ إدارة  الموارد البشرية ـ جودة الحياة 
 التنوع 

7999 

الموارد البشرية ــ نظرية الشاملة ــ الهيكل التنظيمي ــ عملية 
 التغيير 

3058 

الموارد البشرية ــالتخطيط ــ اإلستقطاب ــ اإلنتماء ــ اإلتصال ــ 
 التدريب ــالتطوير ا لتنظيمي ــ التفاوض ــاإلبداع 

6339 

لبشريةــ التنوع الثقافي ــ العولمة ــ القيادة اإلستراتيجية الموارد ا  12563 

الموارد البشرية ـــالطبيعة ــ إدارة ـــ تنمية البشرية ــالتنمية 
 المستدامة ـــ الزراعة البديلة 

2763 

الموارد البشريةــ المهارات ــ التخطيط ــ تقييم األداء ـ تعويضات  
 التدريب ــ التنمية

3171 

 4013 الموارد البشرية والغذائية 

تحفيز -االستراتيجية االدارية-الموارد البشرية  6537 

اداء -التدريب والتنمية-التخطيط الستراتيجي-الموارد البشرية
الحوافز-االجور-العاملين  

5385 

البطالة -التشغيل -النمو االقتصادي -القوى العاملة -الموارد البشرية  4809 

تنمية -بشريةالموارد ال  14134 

 13664 ,8957 ,8956 ,3959 ,3419 الموارد البيئية

الموارد البيئية ــ الموارد الناضبة ــ الموارد المتجددة ــالتلوث  
 البيئي

13282 

 13414 ,10331 الموارد الجبائية 

 6322 ,3807 الموارد الزراعية 

 12205 الموارد السياحية 

 الموارد الطبيعية
2940, 3568, 3957, 4013, 4560, 

5113, 5121, 5572, 5735, 5813, 

5849, 8474, 9193, 15677 

 16030 ,7313 ,6221 ,4640 ,918 الموارد المالية 

الموارد المالية ـــ الفقه اإلقثصادي اإلسالمي ـــ التنمية اإلقتصادية 
 ـــ الجزية 

12064 

تجارب-الماليةاالزمات -الموارد المالية - 13809 

 الموارد المائية 
3837, 3957, 3987, 4187, 5168, 

5623, 6479, 9193, 9244 

 9042 الموارد المائية في البلدان العربية _ المياه _ األمن المائي 

 5450 الموارد المائية في الدول العربية



 6973 ,2911 الموازنات

 15609 ,13719 ,11290 ,8168 ,3759 الموازنات التخطيطية 

 الموازنات التقديرية

6405, 7039, 8168, 8299, 8379, 

9061, 9086, 10399, 10435, 

11057, 11216, 11290, 12232, 

12533, 12607, 13452, 14419, 

15609, 15610, 16031 

 12889 الموازنات الدولية 

 8166 ,4612 ,4576 الموازنات الرأسمالية 

 11817 ,9936 الموازنات الشعرية

 الموازنات العامة
3388, 3914, 5531, 5535, 6885, 

9084, 9336, 12483, 12889, 13330 

 الموازنة
5176, 5238, 5724, 7597, 8407, 

10254, 11272 

 14039 الموازنة اإلستثمارية 

 12183 الموازنة اإلستيرادية

 13939 الموازنة التخطيطية

 14699 ,9472 ,6587 ,6416 ,2951 الموازنة التقديرية

الربح  -التكلفة  -البيع  -الموازنة التقديرية   13183 

 5176 الموازنة التقليدية 

 13719 الموازنة الجارية 

 9064 الموازنة الدولية 

 5535 الموازنة الرقمية 

 5176 الموازنة الصفرية 

 الموازنة العامة 

2642, 3146, 3348, 3349, 3439, 

3533, 3722, 3723, 4163, 4664, 

5018, 5530, 6760, 7145, 7169, 

8041, 8839, 9086, 11247, 11947, 

12136, 12185, 12339, 12593, 

13415, 13751, 14035, 14472, 

15268, 15666 

المالية العامة -إدارة  -الموازنة العامة   3796 

الشمول و  مبدا-الدستور و النصوص المالية -الموازنة العامة 
تنفيد الموازنة -اقرار الموازنة -مبدا وحدة الموازنة -الشيوع  

5405 

 9499 ,8754 ,7148 الموازنة العامة للدولة 

 12581 ,8933 الموازنة المالية 

 15337 الموازنة المحلية 

 5176 الموازنة الموجهة 

 13719 الموازنة النقدية 

 14612 الموازنة في االقتصاد االسالمي

 ISO 8799 المواصفات الدواية

 14845 المواصفات الدولية لاليزو 

 4601 المواصفات العالمية



 16128 المواصفات القياسية

 ISO 4753 10015المواصفة الدولية 

 ISO 9001 5446 المواصفة الدولية

 15765 المواطن العالمي 

 13757 ,13293 ,9071 ,8733 المواطنة التنظيمية 

 7301 المواطنة التنظيمية للعاملين 

 10913 المواطنة النظيمية 

 7052 الموافق الصوفية 

 15195 ,8968 المواقع اإللكترونية 

 5797 المواقع التسويقية

 12083 المواقع السياحية العربية 

 8324 ,5626 الموانئ البحرية

 12263 المواهب البشرية

 5468 المؤتمرات التعليمية

 4524 المؤتمرات الدولية

 11801 المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية

 3342 المؤثرات الشرائية

 المورد البشري 
4289, 4627, 4966, 6141, 6382, 

6876, 6921, 7440, 11005, 11598, 

14126, 14776 

 13664 ,12589 ,9392 ,6479 ,3872 المورد الطبيعي

التقديرية ــــ مفاهيم ـــ تطبيقات ــــ أدواتالموزانات   8684 

 المؤسسات

2909, 6119, 6212, 6910, 7233, 

7542, 7614, 7933, 8491, 8604, 

9004, 9805, 9949, 10223, 10394, 

11444, 12055, 12673, 13033, 

13308, 14074, 14214, 16074 

 16182 ,10150 ,3684 ,3425 المؤسسات اإلجتماعية 

مؤسسات اإلحتكاريةال  3443 

 المؤسسات اإلدارية

4033, 4362, 6754, 6846, 7425, 

9228, 10089, 10151, 10578, 

11360, 11859, 12331, 13107, 

13193, 14505, 14784, 15295, 

15501, 15565, 15637, 15914 

 10813 المؤسسات اإلستشفائية 

 11849 ,10460 ,3080 المؤسسات اإلعالمية 

 المؤسسات االقتصادية
4680, 6648, 9120, 9475, 10164, 

13060, 13532, 14146, 14993 

 المؤسسات اإلقتصادية

2196, 3010, 3066, 4665, 4847, 

5863, 5953, 6270, 6347, 6360, 

6493, 6664, 6714, 6764, 6782, 

6834, 6980, 7008, 7012, 7151, 

7157, 7301, 7350, 7412, 7433, 

7461, 7628, 8045, 8108, 8300, 



8352, 8384, 8732, 8848, 9148, 

9228, 9307, 9380, 9474, 9764, 

9803, 9826, 9852, 9867, 9875, 

9907, 9932, 10092, 10177, 

10673, 10809, 10999, 11000, 

11054, 11163, 11479, 12075, 

12109, 12173, 12495, 12508, 

12559, 12749, 12963, 13134, 

13147, 13152, 13205, 13335, 

13355, 13366, 13476, 13512, 

13549, 13824, 13961, 13968, 

14064, 14254, 14742, 14814, 

14836, 14837, 15112, 15379, 

15630, 15877, 15884, 15891, 

15904, 16135 

 2196 المؤسسات اإلقتصادية الجديدة

 2196 المؤسسات اإلقتصادية القديمة

قتصادية الكبرىالمؤسسات اإل  16018 

 14965 ,11650 ,10805 ,4709 المؤسسات اإلنتاجية

 9153 المؤسسات البترولية

 15631 ,8950 المؤسسات البنكية

 9945 ,4468 المؤسسات التجارية

 المؤسسات التربوية 
4690, 6683, 8713, 9195, 9196, 

12647, 12648, 12849 

 12116 ,4472 ,4468 المؤسسات التسويقية

 المؤسسات التعليمية
4573, 5229, 5550, 7876, 11962, 

14052 

 14965 ,9435 المؤسسات التمويلية 

 15645 ,15569 ,10275 المؤسسات التنافسية

 8603 المؤسسات التونسية 

 5876 المؤسسات الجامعية 

 المؤسسات الجزائرية
6122, 6799, 7062, 8009, 10514, 

11391, 14671 

 5575 المؤسسات الحكومية 

 13100 ,7187 المؤسسات الخاصة 

 15253 ,9904 ,7385 ,6701 المؤسسات الخدماتية

 11354 ,9215 ,6535 المؤسسات الخدمية

 12434 ,10222 ,8351 المؤسسات الدولية 

 4158 المؤسسات الرياضية

 10370 ,4586 المؤسسات الصحية 

 المؤسسات الصغيرة

2989, 5837, 5957, 5970, 6225, 

6471, 6747, 6750, 7571, 8231, 

8390, 8603, 8638, 8806, 9116, 

9170, 9473, 10360, 10583, 

11298, 11454, 11831, 11945, 



12819, 14226, 14320, 14578, 

14727, 15839 

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

2570, 2601, 5947, 6014, 6116, 

6290, 6428, 6658, 6807, 6930, 

7057, 7210, 7435, 7745, 7792, 

7937, 8750, 9258, 9323, 9383, 

9632, 10043, 10579, 10724, 

11992, 12997, 13281, 13350, 

13362, 13543, 13770, 13837, 

13926, 14583, 14606, 14803, 

15222, 15503, 15602, 15634, 

15685, 16076 

الصغيرة و المتوسطة دورها في دعم االستثمار المؤسسات   15264 

 10344 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و دعمها

 10602 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ودورها في التنمية االقتصادية

 10637 المؤسسات الصغيرة و تمويلها 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
4777, 4873, 4941, 4942, 6079, 

6877, 7585, 7605, 9149, 10244, 

13585, 14018 

 14329 ,10666 ,6477 ,3433 ,2735 المؤسسات الصناعية 

 13239 المؤسسات العالمية

 12319 ,11392 ,6215 ,3331 المؤسسات العامة

 المؤسسات العمومية

4757, 6135, 6193, 7178, 8457, 

9814, 9837, 10194, 10605, 

11360, 13245, 13537, 13619, 

14584, 15556, 15832 

 13676 ,11544 المؤسسات الفندقية

 المؤسسات المالية

2563, 3356, 3616, 4224, 4661, 

4662, 5111, 5331, 5392, 5490, 

5614, 6397, 6876, 8207, 8538, 

8929, 9076, 9333, 9720, 11039, 

11604, 12608, 12861, 13124, 

13331, 13876, 13887, 14518, 

15306, 15717, 15741, 15853 

البنوك التجارية -البورصة -المؤسسات المالية  3609 

 المؤسسات المتوسطة 
6471, 7571, 8603, 8638, 9116, 

9473, 12819 

 المؤسسات المصرفية 
2563, 2787, 6938, 9076, 9333, 

11550, 14522, 15009 

 12924 ,9212 ,9059 ,6505 المؤسسات المصغرة

 12622 ,12620 المؤسسات المعلوماتية

 11752 المؤسسات الممولة

 6749 ,6125 المؤسسات الناشئة

 9498 المؤسسات النقدية

 11714 المؤسسات الوطنية 



 2490 المؤسسات؛إقتصاد

 المؤسسة

12, 3526, 5982, 7341, 7348, 

7407, 7473, 7653, 7787, 8122, 

8304, 8381, 8452, 8573, 8612, 

9207, 9471, 9477, 9956, 10226, 

11019, 11149, 11241, 11357, 

11915, 12236, 13872, 15145 

الكلفة -التكاليف  -المؤسسة   7667 

 9973 المؤسسة اإلجتماعية

الصحافة  -عالقات عامة -اإلشهار -المؤسسة  9426 

 المؤسسة االقتصادية 

3314, 7221, 7632, 7768, 9175, 

9871, 10212, 10229, 12057, 

12500, 12816, 12881, 13488, 

14577, 14681 

 المؤسسة اإلقتصادية 

2985, 5779, 5817, 6183, 6197, 

6239, 6311, 6314, 6411, 6452, 

6514, 6564, 6636, 6642, 6652, 

6659, 6792, 6815, 6848, 6852, 

6943, 6959, 6978, 7016, 7033, 

7083, 7226, 7245, 7284, 7288, 

7502, 7518, 7561, 7570, 7727, 

7728, 7733, 7746, 7784, 7789, 

8099, 8726, 8849, 8985, 8986, 

9038, 9040, 9165, 9166, 9451, 

9531, 9562, 9594, 9635, 9653, 

9676, 9863, 9910, 10127, 10163, 

10191, 10399, 10439, 10448, 

10526, 10799, 10831, 10854, 

10882, 10950, 11104, 11142, 

11346, 11569, 12276, 12438, 

12458, 12641, 12642, 12667, 

12685, 12747, 12879, 12993, 

13116, 13341, 13352, 13426, 

13471, 13479, 13529, 13712, 

13924, 14319, 14530, 14581, 

14733, 14788, 14800, 14838, 

15132, 15166, 15190, 15199, 

15490, 15603, 15861, 15866, 

15890, 15903, 16039 

 المؤسسة اإلقتصادية 

3451, 6127, 6226, 6343, 6361, 

7013, 7080, 7082, 7283, 7481, 

7705, 7726, 7766, 8271, 8346, 

8419, 8644, 8887, 8961, 8997, 

9050, 9055, 9755, 9807, 10100, 

10175, 10332, 10562, 10960, 

11019, 11044, 11095, 11109, 

11230, 11339, 11724, 11866, 

12666, 12746, 13066, 13320, 



13354, 13533, 13784, 14054, 

14250, 14707, 15082, 15087, 

15467, 15468, 15484, 15515, 

15575, 15607, 15708, 15848, 

15926, 16098 

 المؤسسة اإلقتصادية 
5814, 6068, 6366, 6586, 7098, 

7320, 9614, 10578, 11069, 14735 

التكاليف  -التوزيع  -البيع  -الميزانية  -المؤسسة اإلقتصادية   9014 

 16178 ,7194 المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية 

 15574 المؤسسة اإلقتصادية العمومية

 9815 المؤسسة االقتصادية و التسيير االستراتيجي للموارد البشرية فيها 

االقتصادية ونظام مراقبة التسيير عليهاالمؤسسة   10591 

 9018 المؤسسة اإلنتاجية

 15847 المؤسسة اإلنتاجية واقع و آفاق المحاسبة التحليلية فيها

 10179 ,7261 المؤسسة التجارية 

 10395 المؤسسة التنافسية

 14037 ,13225 ,11464 ,10086 المؤسسة الجزائرية 

الخدماتيةالمؤسسة   6080, 8814, 13193, 13623 

 المؤسسة الخدمية 
8463, 8661, 9834, 10597, 13204, 

15352 

 4156 المؤسسة الرياضية 

 9020 المؤسسة السياحية 

 6055 المؤسسة الشبكية

 13260 المؤسسة الصحية 

 4587 المؤسسة الصحية العمومية

 8250 ,5525 المؤسسة الصغيرة

الصناعية المؤسسة   10903, 11283, 15906 

 13305 المؤسسة العامة ــــ التنظيم اإلداري ـــ التنظيم المالي ــــ الميزانية

 المؤسسة العمومية

4730, 6242, 6265, 6644, 6674, 

6680, 6844, 7138, 7532, 7611, 

8273, 8984, 9038, 10629, 10859, 

11248, 12134, 12260, 12524, 

13225, 13924, 14165, 14501, 

14694, 14772, 14947, 15036, 

15089, 16120 

 14807 المؤسسة العمومية اإلستشفائية 

 14552 المؤسسة العمومية للنقل

 6710 المؤسسة الفندقية 

 11437 المؤسسة المالية 

 8250 المؤسسة المتوسطة

 13966 المؤسسة المعلوماتية 

 11314 المؤسسة الوطنية للمؤسسات



نموذج للنظام  -النطام االعالني الحكومي-المؤسسة واالعالن
 التجاري 

14874 

 11358 المؤسسة والمحاسبة

 12220 المؤسسلت اإلقتصادية

 9786 الموسوعة اإلدارية الشاملة 

 14758 ,14757 ,2071 الموسوعة اإلقتصادية 

 11372 الموسوعة السياسية واإلقتصادية 

 3642 الموسوعة العامة 

 15770 الموسوعة القضائية 

 5975 الموسوعي اإلداري 

 6496 الموسيقي الكاملة

 3347 المؤشرات اإلجتماعية

 4706 المؤشرات اإلقتصادية

المؤشرات العالمية ــ مكانة مصر ـــاألداء التنموي المصري  
 ــمؤتمر التنافسيةالعالمية ـــالحرية اإلقتصادية ـــ اإلندماج

11760 

 المؤشرات المالية 
6768, 6769, 7406, 8388, 8710, 

9580, 14320, 16039 

 11751 المؤشرات المركبة

 5408 الموظف اإلداري 

 15518 ,9432 ,3055 الموظفين

 5039 الموظفين األردنيين 

 4755 الموقع التنظيمي 

 5213 ,5209 الموقع الصناعي 

 9520 ,9519 الموقف اإلستراتيجي 

 4969 الموقف البيئي

 8004 الموهبة

 12827 ,10087 المؤونات 

 16112 المياه العربية

 الميزان التجاري 
6558, 7230, 9143, 9220, 10871, 

12740, 15339, 15604 

 3116 الميزان الزراعي 

 5013 الميزانيات 

 14342 ,5489 الميزانيات العامة 

اإلنفاق  -المصروفات-األجور-اإلنتاج-المبيعات-الميزانيات
األعمال -التدفق النقدي-الرأسمالي  

9571 

 الميزانية

3329, 3784, 4462, 5867, 6418, 

6683, 8669, 8866, 8965, 10263, 

10385, 11289, 11648, 11944, 

13692 

 9908 الميزانية التقديرية

 الميزانية العامة
917, 3022, 3388, 3641, 3661, 

4721, 5953, 6303, 6516, 7942, 

10031, 10208, 10451, 11560, 



11610, 13942, 14713, 15112, 

15402 

 14332 الميزانية العامة للدولة 

 10350 الميزانية العامة للدولة و اعدادها 

 الميزانية العمومية 
4215, 11289, 15035, 15297, 

15618 

الماليةالميزانية   3016, 5945, 7305, 13629, 14376 

 13968 ,7133 ,6484 ,6105 ,4721 الميزانية المحاسبية

 8044 الميزانية المحلية

 الميزة التنافسية

2527, 2878, 3220, 3229, 3620, 

3696, 4624, 4634, 4772, 4808, 

4915, 4927, 4939, 5144, 5819, 

5868, 5951, 5978, 6032, 6185, 

6227, 6343, 6433, 6489, 6523, 

6542, 6730, 6834, 6870, 6876, 

6882, 6968, 7062, 7121, 7142, 

7158, 7258, 7272, 7322, 7347, 

7442, 7463, 7502, 7561, 7604, 

7696, 7708, 7711, 7911, 7912, 

7929, 8030, 8040, 8204, 8278, 

8360, 8361, 8653, 8737, 8773, 

8970, 8997, 9047, 9055, 9184, 

9207, 9218, 9537, 9767, 9788, 

9818, 10000, 10064, 10304, 

10308, 10346, 10828, 11051, 

11195, 11230, 11283, 11333, 

11367, 11538, 11598, 11599, 

11978, 12055, 12073, 12208, 

12298, 12507, 12615, 12635, 

12726, 12753, 12901, 12978, 

13076, 13089, 13179, 13194, 

13279, 13579, 13657, 13736, 

13787, 13903, 14126, 14130, 

14148, 14265, 14267, 14448, 

14452, 14609, 14620, 14628, 

14671, 14977, 15057, 15064, 

15128, 15129, 15204, 15328, 

15438, 15557, 15722, 15842, 

15843, 15844, 15870, 15972, 

16121 

لمستدامةالميزة التنافسية ا  10118 

 14061 ,11073 الميزة التنافسية للبنوك التجارية

 5864 ,2930 الميزة التنافسية للمنظمة 

 14595 الميزة التنافسية للمؤسسات 

 10899 الميزة التنافسية للمؤسسة

 12810 الميزة النسبية 

 15112 الميكانزمات اإلقتصادية



 12963 الميكانزمات الجديدة

 6192 الميكانيك الكمي 

 7483 الناتج الداخلي الخام 

 13741 الناتج القومي

الدخل التوازني-النقود -العرض-الطلب -الناتج القومي   4380 

 10315 الناتج المحلي اإلجمالي 

 16026 الناتج الوطني

 14337 النتاج و العمليات 

 5997 النتائج المالية للمحاسبة 

 4582 النتظيم اإلداري

 10473 النتيجة الجبائية

 10473 النتيجة المحاسبية

 6497 النثر الجزائري 

 16180 ,9241 النجاح اإلداري 

 13 النجاح الشخصي 

 4424 النجمة الخماسية 

 15335 ,6999 النزاعات الجبائية 

 6354 ,5909 النزاعات الفكرية 

 14759 النزاعات القانونية

 8241 النزعة التخصصية 

 8206 ,5453 النزعة السيكولوجية

 13241 ,12041 ,11160 النزعة المركزية

 النسب المالية
3656, 3661, 4200, 6156, 9197, 

11942, 12828, 13962 

 6098 النسق الدولي 

 3703 النسيج الثقافي

 16052 ,14505 ,5409 النشاط اإلداري 

 5211 النشاط اإلشعاعي

- النقود و البنوك-الدخل ااكلي-الطلب الكلي -يالنشاط االقتصاد 

لتضخم ا  
15422 

 النشاط اإلقتصادي 
2991, 3632, 5374, 6879, 8347, 

8956, 9277, 9310, 9434, 10601, 

11317, 11749, 12059, 15932 

المضاعفات -تمارين  -النشاط اإلقتصادي   6236 

البطالة والتضخم النشاط االقتصادي _ االقتصاد الكلي _ مبادئ _ 
 _ النمو االقتصادي

4963 

 16162 ,12153 ,4193 ,4191 ,3719 النشاط اإلنتاجي 

 13019 النشاط اإلئتماني 

 12011 النشاط البدني الرياضي 

 15787 ,14127 ,10117 النشاط البنكي 

 15615 ,6461 ,3256 ,3165 النشاط التجاري 

 14890 النشاط التدريبي



الترويجيالنشاط   15516 

 النشاط التسويقي 
2803, 2807, 2808, 2809, 4103, 

4104, 4105, 4369, 5161, 6703, 

6713, 8849, 10918, 11603, 14959 

 14217 النشاط الحكومي

  -النفقات العامة  -المالية العامة  -النشاط الحكومي، إقتصاديات 

الكويت  -اإليرادات   
5569 

 9025 النشاط الدولي 

نشاط الزراعي ال  3419 

 9906 ,3073 ,2936 النشاط السياحي

 3165 النشاط الصناعي 

 11780 النشاط الفندقي 

 8838 النشاط المالي 

 14967 النشاط المبيعي 

 8186 النشاط المحاسبي

 النشاط المصرفي 
4932, 7623, 11211, 11819, 

14451, 15860, 16044 

 5967 النشاط المقاوالتي 

 11731 ,7873 النشاطات البنكية 

 4579 النشاطات السياحية

 8319 ,4343 ,2582 النشر اإللكتروني 

 3928 النشر التجاري 

 5680 النشر الرقمي للبحوث

أدلة -النشر العلمي  8200 

 15827 ,15826 النشرة الرسمية للتعليم العالي 

 8314 النشور

 14622 النص المسرحي 

الدولية النصوص   2547 

 13009 النصوص الشرعية 

 13539 ,7622 النصوص القانونية

 9037 النضام العالمي الجديد 

 2892 النظام اإلتصالي 

 15441 النظام اإلجرائي

 spss 2760 النظام اإلحصائي

 7641 النظام األساسي

 12906 النظام األسري

 15675 ,8351 ,6645 ,5701 النظام اإلسالمي

 11114 ,9121 النظام اإلشتراكي

 النظام اإلقتصادي 

2071, 3142, 3344, 4761, 4898, 

5141, 6322, 6605, 8134, 8351, 

11403, 11821, 12053, 13302, 

14416, 14426, 15353 



ديسمبر  11أحداث  -العالم الجديد   -النظام اإلقتصادي   11671 

 4480 النظام اإلقتصادي اإلسالمي

قتصادي اإلشتراكيالنظام اإل  11459 

 10708 النظام اإلقتصادي الدولي 

 2697 النظام اإلقتصادي الدولي العالمي الجديد 

 11459 النظام اإلقتصادي الرأسمالي 

مصاريف بيت  -موارد الدولة االسالمية -النظام االقتصادي المالي 
السياسة المالية و النقدية في االسالم-المال  

5197 

اإللكتروني النظام   5089, 10238 

 5054 النظام اآللي 

 2838 النظام االنتاجي

 5590 النظام اإلنتاجي

 12219 النظام البشري 

 7337 ,7014 ,6940 ,6438 النظام البنكي

 3638 النظام البيئي

 10708 ,8283 ,5885 ,4269 ,4238 النظام التجاري 

 10821 النظام التقليدي

 6502 النظام الجامعي

 النظام الجبائي
5866, 8007, 8670, 9728, 10263, 

10696, 13036, 14547, 15996 

 7535 ,6529 النظام الجبائي الجزائري 

 2840 ,2518 النظام الجديد 

 13174 النظام الجزافي 

 11746 ,10887 النظام الجمركي

 15553 النظام الداخلي 

 5630 ,5141 ,4584 النظام الدولي 

 15436 النظام الرأس مالي 

 النظام الرأسمالي 
3126, 4980, 5128, 5251, 6605, 

10404, 14470 

 6742 ,5293 النظام الرقابي 

 15043 ,4584 ,2774 النظام السياسي

 4400 النظام الشرائي 

 النظام الضريبي 

3464, 3913, 4074, 4904, 5684, 

7771, 8971, 9110, 9499, 9977, 

11746, 12225, 13559, 14342, 

14478, 14601, 14705, 15203 

 النظام الضريبي 
6687, 6800, 7730, 8039, 10016, 

10634, 14071 

الفكر اإلسالمي -النظام الضريبي   - 12762 

 10961 ,9839 ,8592 ,4269 النظام العالمي 

 11953 ,10608 ,6934 ,6188 النظام العالمي الجديد 



العالمي الجديد ــ الصفوة المتعلمة ــ العولمة ــ مشكلة  النظام 
 الدراسة 

12023 

 8597 النظام العام 

 14940 النظام العربي

 6905 النظام الفرنسي

 النظام القانوني
3060, 10499, 10732, 14759, 

15176, 15441 

 9158 ,7976 ,6905 النظام القانوني

 النظام المالي 

2934, 3108, 3537, 3742, 4153, 

5133, 5203, 5441, 5551, 5699, 

5734, 6937, 7873, 8193, 9075, 

9179, 9289, 10615, 10656, 

10817, 11750, 11986, 12881, 

13895, 13969, 14406, 14430, 

14481, 14725, 15425 

 7025 النظام المالي اإلسالمي

 5869 النظام المالي الجديد 

ي النظام المالي الدول  14974 

 النظام المالي المحاسبي
6572, 10011, 10531, 11082, 

11166 

 13561 النظام المالي المحاسبي و التثبيتات المادية

 10928 النظام المالي و المحاسبي الجديد و أعمال نهاية السنة

 النظام المحاسبي

2772, 3077, 3356, 3533, 3866, 

4309, 4758, 5257, 5334, 5827, 

5924, 5997, 6038, 6100, 6292, 

6401, 6414, 6432, 6449, 6731, 

6806, 6859, 6975, 6987, 7036, 

7078, 7329, 7512, 7522, 7651, 

7881, 7933, 8118, 8164, 8764, 

8778, 8972, 9457, 9547, 9610, 

9803, 10059, 10656, 10846, 

10971, 11943, 12054, 12277, 

12387, 12597, 12682, 13057, 

13167, 13310, 13488, 14164, 

14213, 14492, 14635, 14636, 

14641, 14657, 14785, 14914, 

15153, 15490, 15616, 15805, 

16148, 16149 

 9294 النظام المحاسبي ــ قواعد البيانات ــ أمن المعلومات

 12371 النظام المحاسبي ــــ نظام محاسبة التكاليف ــــ المنشأت الخدمية

 3812 النظام المحاسبي اإلسالمي

 7375 النظام المحاسبي البنكي

 13910 النظام المحاسبي الجديد و تقنيات المحاسبة

 5478 النظام المحاسبي الحكومي _ الرقابة المالية _ االستقالل المحاسبي

 9414 النظام المحاسبي الدولي 



 النظام المحاسبي المالي 

2600, 2896, 6573, 6848, 6959, 

7189, 9120, 9375, 10111, 11985, 

12494, 12955, 13513, 13953, 

15502, 15715, 16027, 16103, 

16149 

 15263 ,12553 النظام المحاسبي المالي الجديد 

 7091 النظام المحاسبي المالي و دراسة المخزونات 

 13334 النظام المحاسبي المالي و معالجة المخزون 

النظام المحاسبي الموحد ــ التوجيه المحاسبي ــ القوائم المالية ــ  
 اإلهالك

3998 

 14688 النظام المحاسبي في الجزائر

 4201 النظام المحاسبيي

 النظام المصرفي 

5369, 6055, 6201, 8148, 8426, 

8457, 8908, 9497, 9885, 10194, 

10984, 11731, 12587, 12638, 

13359, 13434, 14014, 14973, 

15075, 15110, 15123, 15579, 

15919 

 النظام المصرفي الجزائري 
6046, 11820, 13434, 14324, 

16146 

 5820 النظام المعرفي 

 5820 النظام المعرفي الموريتاني

 10830 ,7646 ,5052 النظام المعلوماتي

 15448 ,14202 ,12888 ,2736 النظام النقدي 

 النظام النقدي 
5533, 5750, 7224, 9027, 9178, 

9498, 10384, 10710, 12836, 

16117 

 12792 النظام النقدي ــ االئتمان ــ البنوك ــالتضخم 

المصارف  -التوازن اإلقتصادي -النظام النقدي   14856 

الصرف األجنبي  -النظام النقدي الدولي   11089 

 5089 النظام اليدوي 

 5132 النظرة اإلسالمية 

 13841 النظرة اإلقتصادية

 8251 النظريات 

 13838 النظريات اإلحصائية 

 14730 ,5116 ,2953 النظريات اإلدارية

 3727 النظريات اإلشتراكية

 النظريات اإلقتصادية
2737, 2991, 4243, 5001, 5517, 

7917, 9928, 13761 

 6917 النظريات الجغرافية

الجيوبولتيكيةالنظريات   13251 

 10553 النظريات الرياضية

 14309 النظريات السلوكية

 4127 النظريات المحاسبية 



 15325 النظريات المصرفية

 5747 ,3458 النظريات النقدية

 15082 النظرية اإلبتكارية 

 4686 النظرية اإلدارية 

 12317 النظرية اإلسالمية

 النظرية اإلقتصادية 

3047, 3395, 3538, 4012, 4983, 

5332, 5520, 7193, 10050, 11884, 

13649, 13845, 13907, 14302, 

14303, 15423, 16026 

 4113 النظرية اإلقتصادية ــ اإلقتصاد الجزئي ــ اإلقتصاد الكلي 

نظرية التوزيع  -التحليل الوحدي  -النظرية اإلقتصادية   2551 

 -تحليل السوق -قتصادي الوحدويالتحليل اإل -النظرية اإلقتصادية

سلوك المنشأة   -سلوك المنتج -سلوك المستهلك  
2546 

 1283 النظرية اإلقتصادية الجزئية 

 -التكاليف -التحليل اإلقتصادي -النظرية اإلقتصادية الجزئية

 اإلنتاج 
15160 

القطاع النقدي -النظرية اإلقتصادية الكلية  5252 

دالة  -دالة اإلستهالك -دالة اإلنتاج  -الكليةالنظرية اإلقتصادية 
 اإلستثمار 

5253 

نظرية الالتوازن  -نظرية التوازن -النظرية اإلقتصادية الكلية  5254 

 13665 ,7863 النظرية التسويقية 

 5295 النظرية الجغرافية 

 3283 النظرية الحديثة 

 6498 النظرية السياسية

 5213 النظرية الصناعية 

 13907 ,9503 النظرية العامة 

 13054 النظرية العامة لإللتزام 

 4243 النظرية العامة للطلب 

 4243 النظرية العامة للعرض 

 8602 ,4992 ,4148 النظرية الكالسيكية

 4992 النظرية الكينزية

 النظرية المحاسبية
3838, 4263, 4645, 5068, 5782, 

8550, 14217, 15725 

المحاسبية ـ رأس المال ــ اإلستهالك ــ حقوق الملكية ــ النظرية 
 البورصة ــ األوراق المالية ــ اإليرادات ــ المصروفات 

15724 

 9178 ,8128 ,5234 ,3396 النظرية النقدية

مفهوم -الطبيعة العلمية للمحاسبة-النظرية في منظور تاريخي
مبادئ القياس - الشخصية المعنوية  

5063 

 4248 النظم

 4031 النظم اإلجتماعية

 16163 ,8077 ,5712 ,5260 النظم اإلدارية 

 15506 النظم اإلسالمية



 النظم اإلقتصادية 

4019, 4031, 4517, 5201, 5203, 

5469, 5635, 5751, 9126, 10719, 

11461, 11540, 12572, 14481, 

15100, 16177 

اإلقتصاد اإلسالمي -النظم اإلقتصادية   12056 

 10217 النظم اإلقتصادية العالمية الجديدة

النظم اإلقتصادية المعاصرة ــ النظام الرأسمالي ــ النظام  
سمالي المختلط ــ النظام اإلشتراكي اإلشتراكي ــ النظام الرأ

 المختلط الديمقراطية اإلجتماعية
3418 

 14290 النظم اإللكترونية 

 14286 النظم األلية

اإلنتاجية النظم   4187 

 14992 ,14281 النظم التسويقية 

 9111 النظم الجمركية

الضريبة في اإلسالم  -اتفاقية الجات  -النظم الجمركية   15856 

 4679 النظم الخبيرة

 15640 النظم الذكية 

 10498 ,5623 النظم الزراعية 

 4006 النظم السياحية

 4580 ,2774 النظم السياسية

الضريبية النظم   3146, 3198, 3200, 6529, 12185 

 -اإلستقرار اإلقتصادى  -النمو اإلقتصادى  -النظم الضريبية 

 التلوث البيئي 
12149 

-العدالة االجتماعية-دور النظام الضريبي -النظم الضريبية 

النظام  -النظام الضريبي المصري -الستقرار االقتصادي ا
 الضريبي االمريكي 

12151 

فرعية اإلدارية النظم ال  4415 

 14913 ,13895 ,4311 النظم المحاسبية

 10649 النظم المشابهة

 3142 النظم المعاصرة

 14482 النظم النقدية

 6916 النفايات الصلبة 

 14141 ,9941 ,9522 ,5919 ,4235 النفط

 11861 ,11704 ,4235 النفط العربي

 9966 النفط في الوطن العربي 

 النفقات 
4300, 6974, 8550, 10525, 11944, 

12947, 14047, 14947 

 6317 النفقات اإلجتماعية

 14811 النفقات اإلدارية

 النفقات العامة

2569, 3143, 3146, 3348, 3439, 

3722, 4664, 4988, 5535, 6107, 

7246, 7771, 8042, 9084, 9086, 

9150, 9168, 9363, 9499, 9790, 



10159, 10351, 10415, 10435, 

10513, 11272, 11793, 12136, 

12775, 14332, 14342, 15126, 

15402, 16000 

 12795 النفقات العامة _ االيرادات العامة _ الميزانية العامة

 12729 النفقات العامة و اثرها على عجز ميزانية الدولة 

 14811 النفقات العسكرية 

 النفقات العمومية
4908, 5671, 6129, 7244, 8645, 

10023, 13103, 14778, 15381, 

15833 

 12992 النفقات القضائية

 14811 النفقات المالية

 9554 النفقات المحلية

 7693 النفود اإليراني

 5107 النقابات العمالية 

 8574 النقد

 11563 النقد الحداثي 

 15156 ,11604 ,5856 ,3088 النقد الدولي 

 9027 النقد الدولي 

 12058 النقد في الجزائر

 12481 ,9628 ,3018 النقل

 13016 النقل اإل لكتروني للنقود ــ األخطاء الكمبيوتر ــ مسئولية البنك 

 11887 ,5415 النقل البحري 

الخدمات البحرية -النقل البحري، اقتصاديات   5914 

السياسة البحرية  -النقل البحري، اقتصاديات   14456 

التكنولوجيالنقل   4819, 5220, 13807 

 14417 ,14391 ,11130 ,2615 النقل الجوي 

 11130 ,9628 ,3986 النقل الحضري 

 11709 ,5625 النقل الدولي 

 5415 النقل الساحلي 

 14417 ,13674 النقل السياحي 

 9553 النقل والتخصيص

 14871 النقل والشحن 

 النقود

2697, 2980, 3215, 4071, 5159, 

5523, 6480, 6616, 6645, 6828, 

7539, 7957, 9310, 10683, 11114, 

11510, 11545, 13907, 14306, 

14928, 15076, 15314, 15448 

النقود ــ البنوك ــ إقتصاديات ــ البنوك المركزية ــ البنوك اإل 
 سالمية ـــ تحليل كينيز ــ التحليل التقليدي

16062 

البنوك ــ اإل قتصاد السياسي ــ مستوى األ سعار ــ النقود ــ 
 النظريات النقدية ــ التضخم ـــ األداء المصرفي 

8554 



النقود ــ البنوك ــ التجارة الخارجية ــ ميزان المدفوعات ــ أسعار  
 الصرف 

12189 

 14301 النقود ــ البنوك ــ نظم المقا يضة ــ التضخم النقدي 

ـإقتصاديات ـــ النظام النقدي ــ اإل ئتمان ــ البنوك النقود ــ التمويل ـ
 التجارية ــ البورصات

5045 

نظام العملة  -العملة الورقية  -القرض  -العملة  -النقود   15746 

التضخم  -المصارف  -النقود   10697 

 4094 النقود ــ المصارف ــ السياسة النقدية ــ السياسة المالية ــ التضخم 

التحليل   -النظم النقدية  -النشاط اإلقتصادي  -المصارف  -النقود 
المصارف النقدية -التضخم  -النقدي   

11931 

النقود ــ المصاريف ــ النقود اإل لكترونية ــ التظخم ــ النظام النقدي 
 الدولي 

8432 

 3867 النقود ــ النظام المالي ــ البنوك

خم ــاالئتمان ــ النظام المصرفي النقود ــ النظام النقدي ــ التض  12204 

البنوك  -التضخم  -النظام المصرفي  -النظم النقدية  -النقود   15661 

النقودـــ النظم النقدية ــ سوق النقد ــ الجهاز المصرفي ــ السياسة  
 النقدية ــ التضخم 

9074 

أسواق -المالية العامة  -معادالت  -النقود   5103 

مصر -ميزان المدفوعات  -النقود   12799 

النقود _ البنك المركزي _ الفائدة _ الساسية النقدية _ التضخم  
 والنقود

5555 

 15660 النقود _ النظام المصرفي _ البنوك المركزية _ السياسة النقدية 

النقود اإل لكترونية ــ البنوك اإل لكترونية ــ العمليات المصرفية ــــ 
الرقابة ا لضوابط   

3410 

 14781 ,13841 ,8047 ,7213 ,3294 النقود اإللكترونية

 12310 النقود االلكترونية في الجزائر 

البنوك  -النقود  11010 

العالقات الدولية -البنوك -النقود  13494 

 5467 النقود العربية

البنك المركزي -االسواق المالية  -المصارف -النقود  4242 

الجهاز المصرفي -السياسة النقدية-النظرية النقدية-النقود   12987 

 10347 النقود الورقية 

 9498 النقود نظريا وتارخيا 

 9265 ,8128 النقود و البنوك 

 5011 النقود و المصارف 

 2849 النقود و المصارف اإلسالمية

 النقود والبنوك 

2669, 2736, 2992, 3090, 3169, 

3263, 3548, 3556, 3561, 3793, 

4016, 5111, 5130, 5392, 5613, 

8708, 11545, 11556, 11873, 

14313 

 12802 النقود والمال

 5747 ,4662 ,3396 النقود والمصارف 



النقود_ الفقه اإلسالمي_وظائف النقود_انواع النقود_تحديد الثمنية  
 _دور الدولة 

10075 

النقدية_اإلئتمان المصرفي_البنوك النقود_البنوك_النظم 
 التجارية_السياسة النقدية

11659 

النظام النقدي المصري -التضخم  -اقتصاديات-النقود  10985 

عرض -البنوك التجارية-سعر الفائدة-السوق المالي-االئتمان-النقود
 النقود

16168 

- الصرفخيارات -مخاطر الصرف-التحويل الخارجي-النقود

لعقود المستقبلية للعمالت ا  
15855 

-بيع المرابحة-تمويل المضاربة-الودائع-العقود--الربا-النقود

لخدمات المصرفية ا  
5742 

التنمية االقتصادية-النظام االشتراكي-السياسة النقدية-النقود  11114 

عمليات االئتمان-البنوك- االستثمار -العملة الورقية-النقود - 11730 

التضخم -المتغيرات االقتصادية-المؤسسات النقدية-النقود  13693 

الجهاز -االجهزة التمويلية-طلب النقود-وسائل االئتمان-النقود
 المصرفي 

9024 

 5833 النماذج اإلحصائية

 4411 ,3702 النماذج اإلدارية

 11958 ,9252 النماذج اإلقتصادية

 12848 النماذج التخطيطية 

التنبؤيةالنماذج   8614 

 11675 النماذج التنموية

 15431 النماذج الخطية الخاصة 

 4006 النماذج السياحية

 15471 النماذج الشبكية

 3562 النماذج الصناعية 

 13472 النماذج المعتمدة 

 12904 ,10820 ,10819 النمذجة القياسية

 13078 النمط التسييري 

 7890 النمط القيادي

االقتصاديالنمو   7498, 13524 

 النمو اإلقتصادي

2529, 2885, 3191, 3304, 3347, 

3442, 3847, 4069, 4546, 4906, 

5338, 5380, 5388, 5466, 5671, 

6008, 6011, 6073, 6188, 6334, 

6504, 6518, 6603, 6685, 6716, 

6738, 6777, 6899, 6937, 6946, 

6981, 6990, 7040, 7056, 7141, 

7225, 7255, 7526, 7670, 7680, 

7712, 8196, 8557, 8605, 8631, 

8633, 8643, 8729, 8730, 8888, 

9200, 9248, 9249, 9321, 9324, 

9405, 9560, 9743, 9754, 9810, 

10216, 10236, 10343, 10617, 



10722, 10803, 10825, 10838, 

10841, 10850, 10858, 11120, 

11173, 11201, 11214, 11344, 

11362, 11441, 11462, 11564, 

11990, 12002, 12168, 12203, 

12230, 12320, 12614, 12741, 

12781, 13045, 13276, 13349, 

13384, 13497, 13617, 13765, 

13922, 14107, 14234, 14251, 

14287, 14418, 14442, 14618, 

14665, 14696, 14700, 14988, 

15007, 15092, 15138, 15334, 

15346, 15994, 16037, 16041 

 14716 ,7669 ,6543 النمو اإلقتصادي الجزائري 

 4704 النمو الديموغرافي 

 3387 النمو السكانى العالمى

 النمو السكاني 
3686, 3751, 3847, 4887, 5113, 

5732, 9405, 11704, 16179 

 9337 النمو المالي

 8583 النمو في الجزائر 

 201 النمو؛ اإلقتصاد

 13646 ,11212 النموذج اإلحصائي

 9576 النموذج اإلستثماري 

 11371 النموذج اإلسالمي 

 13079 ,10146 النموذج اإلقتصادي

 11395 ,6070 النموذج التطبيقي

 11212 ,4489 النموذج الخطي

 10699 النموذج الرياضي

 7193 النموذج الكالسيكي 

 14403 ,9439 ,8312 النهايات 

 14860 النهاية

 12581 النهضة اإلقتصادية 

 6503 النهضة القومية

 النوافذ اإلسالمية
5971, 5976, 6821, 6940, 10025, 

10626, 12265 

 11256 الهجرات والعولمة دراسة حاالت

 9936 الهجرة

 7488 الهجرة األندلسية

 15506 الهجرة النبوية

 15164 الهجرة والتوطين

النيوكالسيكيالهجوم   15080 

 10518 الهدم الخالق 

 11512 ,4044 الهندرة

 4086 الهندسة اإلحداثية 



 9233 ,5702 الهندسة اإلدارية 

 15479 ,6321 الهندسة البشرية 

 الهندسة التحليلية 
10551, 14403, 15808, 15952, 

15953 

 7006 الهندسة الجبرية 

 15494 الهندسة العمومية

المالية الهندسة   

2829, 3045, 3400, 4592, 5396, 

5571, 6670, 7915, 8493, 9235, 

9916, 11243, 12783, 13431, 

13932, 15733, 15740 

استراتيجية االستثمار-الخيارات المالية-أدوات -الهندسة المالية  - 4633 

التمويل  -اإلستثمار  -أسواق المال  -البورصات  -الهندسة المالية   5586 

هندسة المالية اإلسالميةال  10227, 15489 

 9425 ,7975 الهوية الثقافية

 11412 الهياكل

 14434 ,11153 ,9466 ,3980 الهياكل اإلدارية

 الهياكل اإلقتصادية
6067, 9434, 9629, 11704, 12037, 

12272 

 الهياكل التنظيمية
2564, 2576, 3232, 4892, 5149, 

5155, 5242, 5638, 6539, 7895, 

11460, 11585, 11989, 12113 

 14173 ,12820 ,8797 ,8664 الهياكل التنظيمية

 13661 ,2713 الهياكل السياحية

 5295 الهياكل الصناعية 

 11806 الهياكل المالية

 4895 الهياكل واألساليب 

 9522 الهيدروجين

 الهيكل اإلداري
4896, 7618, 9261, 10109, 12113, 

12330, 14502 

 12937 الهيكل األساسي لألنترنت 

 الهيكل اإلقتصادي
3041, 8534, 9133, 9250, 9711, 

9752 

 5663 الهيكل التربوي

 14742 ,11177 الهيكل التمويلي 

 الهيكل التنظيمي

2590, 2747, 2953, 2983, 3222, 

3476, 3693, 3935, 3941, 3974, 

4158, 4371, 4378, 4438, 4449, 

4598, 4751, 4755, 4894, 4979, 

5160, 5255, 5328, 5527, 6149, 

6728, 6729, 8484, 8525, 8537, 

8796, 10149, 11502, 11512, 

11601, 11993, 12022, 12086, 

12092, 12776, 12889, 12933, 

13827, 13996, 14187, 14196, 



14514, 14621, 14729, 15087, 

15496, 15663, 15667, 15812 

 7869 الهيكل التنظيمي للمستشفى 

 11511 ,3977 الهيكل التنظيمي للمنظمة 

 11364 الهيكل التنظيمي للمؤسسة

 الهيكل المالي
3282, 3602, 3617, 6506, 6697, 

7351, 9148, 10517, 11217, 

12296, 14256, 15849, 15887 

 12221 الهيكل المالي للمؤسسة 

 10620 الهيكل المصرفي 

 8335 الهيكل النقدي

 10098 الهيكلة الدولية 

 8384 ,8146 ,6121 الهيكلة المالية 

 5503 الهيمنة اإلقتصادية

 5503 الهيمنة األمريكية 

 7452 الهيئات اإلستشارية

 12319 الهيئات العامة 

 8866 الهيئة العمومية 

 11272 ,4928 الواردات العامة

 3296 الواصفات

 8327 الواقع اإلداري 

 6934 ,3651 الواقع اإلقتصادي 

 7939 الواقع الجزائري 

 12164 الواقع السياسي 

 9511 الواقع المالي السياحي 

 6505 الواقع و االفاق 

 10476 الواقع و اآلفاق 

 7210 الواقع واآلفاق 

 14923 الوثائق العلمية

 13580 الوثيقة التأمينية

الحكوميةالوحدات   6094, 6100 

 3124 الوحدات الربحية 

 5259 الوحدات المحلية 

 5173 ,3646 الوحدة اإلقتصادية 

 3748 الوحدة المحاسبية

 10983 الوحدة النقدية األوربية ـــ اإلقتصاد الدولي ــ النظام النقدي الدولي 

 6352 الوحدوي 

 3909 الودائع

 14769 الودائع اإلسالمية

 16072 ,15068 ,13047 الودائع المصرفية 

 13019 ,11441 ,7563 ,7135 ,7069 الوساطة المالية 

 5944 الوساطة المالية المصرفية 



 15684 الوسائل

 15311 الوسائل اإلحصائية

 5548 الوسائل اإلسالمية

 7976 الوسائل اإللكترونية 

 10610 الوسائل التسويقية

التعليميةالوسائل   3630, 10437 

 2671 الوسائل الشرعية 

 10102 ,6255 الوسط اإلحصائي

 14315 الوسط اإلسالمي

 5379 الوسط التاريخي

 الوسط الحسابي
3111, 5619, 11162, 12294, 

13234, 14129 

 13004 الوسطاء

 11402 الوسيط فى عم اإلقتصاد 

 11404 الوسيط في علم اإلقتصاد 

 16125 الوسيلة اإلعالمية 

 11495 الوصف الوظيفي 

 11431 الوصية 

 12581 ,5512 الوضع اإلقتصادي 

 12067 الوضعية الجبائية

 الوضعية المالية 
6425, 6854, 7194, 7632, 9165, 

9166, 10448, 10525 

 9668 الوضعية المالية للبنوك 

 7637 الوضعية المالية للمؤسسة

المالية للمؤسسة اإلقتصاديةالوضعية   10293, 15992 

 13098 ,12083 ,12079 ,8832 ,6858 الوطن العربي 

 9182 ,8251 ,6146 ,3531 ,3186 الوظائف

 5715 الوظائف االدارية 

 الوظائف اإلدارية 
3578, 3579, 5390, 7616, 8233, 

9406, 9674, 15755 

 5166 الوظائف اإلستراتيجية 

التسويقية الوظائف   4341, 8519 

 3363 الوظائف العيا

 2707 الوظائف اللوجستية

 14477 الوظائف المالية 

 4448 الوظائف المعلوماتية 

 الوظيف العمومي 
5959, 6646, 6664, 7369, 8863, 

10914 

 15812 ,11717 ,8336 ,7214 ,3170 الوظيفة اإلدارية 

 4819 الوظيفة التخزينة

التسويقية الوظيفة   15254 

 8732 الوظيفة التموينية



 11397 الوظيفة الشخصية 

 8411 الوظيفة الشرائية 

 15812 ,8445 الوظيفة العامة

 9850 ,7452 ,3363 الوظيفة العمومية 

 الوظيفة المالية 
2530, 2762, 4407, 5779, 6754, 

9451, 9594, 9685, 9785, 12323, 

12458, 13474, 13569, 14931 

 10332 ,10175 ,4607 الوظيفة المالية 

 12305 الوظيفة المالية للمؤسسة 

المشروع  -تسوية الحسابات-التسجيل بالدفاتر-الوظيفة المحاسبية
المخزون السلعي-الرقابة-التجاري  

3785 

 9728 ,2710 الوعاء الضريبي

 13130 الوعظ و اإلرشاد 

 9964 الوعي السياحي

 10589 الوعي الصحي 

 15962 الوفرة المالية 

 14295 ,12621 ,9453 ,3803 ,3173 الوقت

 10635 الوقت الضائع 

 4424 الوقت مبادئ

 13110 الوقف 

 14313 الوقف اإلسالمي

 7352 الوقود 

 15824 ,13219 الوكاالت اإلعالنية 

 8789 ,7203 ,7102 الوكاالت البنكية

 14183 ,13871 ,13070 ,9011 ,6297 الوكاالت السياحية

 5534 الوكالة التجارية 

 5950 الوكالة الوطنية 

 ansej 9212 الوكالة الوطنية

 16036 ,6233 الوكالة الوطنية لدعم الشباب 

 11220 الوكالة الوطنية لدم الشباب

 8862 الوكالة الوطنية للتشغيل

 15351 الوالء اإللكتروني 

 الوالء التنظيمي
4348, 7328, 8307, 13190, 13426, 

13520, 14552 

 12417 الوالء التنظيمي و دور ه في تمكين العاملين 

 4519 الوالء الزبوني

 15429 ,7508 ,2668 ,2655 الوالء المؤسسي

 14282 ,14132 الوالء الوظيفي 

 14939 الوالء في المؤسسة

 5054 الونداوز

 10244 آليا تمويل المؤسسات 

 3475 اليابان



 15680 آليات التحكم

 8207 آليات التحوط

 15757 ,10088 ,5981 آليات التمويل 

 13537 ,12727 ,10954 ,4596 آليات الحوكمة

 9167 ,6429 آليات الرقابة 

 4550 آليات الرقابة المالية 

 13973 أليات المراجعة 

 13037 آليات المراقب المالي 

 5451 آليات حماية المال

التفاوض آلية   6354 

آلية تطبيق المحاسبة العمومية في مؤسسة عمومية ذات طابع  
 إداري 

15033 

 6974 اليرادات 

 6322 اليساسة اإلنتاجية

 6798 اليقضة و أهميتها في تنمية الميزة التنافسية

 9907 اليقظة

 9907 اليقظة االستراتيجية 

 16098 ,15166 ,10619 ,7180 اليقظة اإلستراتيجية 

 15510 اليقظة التسويقية

 8938 ,6315 اليقظة التكنولوجية

 14804 اليقظة التنافسية

 9522 اليورانيوم

اإلقتصاد الدولي، اليورو  -اإلقتصاد األوروبي ، اليورو  -اليورو 
اإلقتصاد المصري  -  

12578 

 14364 إمتحانات 

 13543 إمتصاص البطالة 

 10258 أمريكا و العولة

 8042 أمالك الدولة 

 3981 أمن الشبكات

 أمن المعلومات 
4585, 5457, 8054, 12627, 13039, 

14604 

امن الحاسبات -الفيروس -امن الوثائق-امن االفراد-امن المعلومات  3415 

 4178 أمن نظام المعلومات 

 2944 أمنية المعلومات 

 3015 أموال العمالء

واستثماراتهم في البنوك أموال العمالء   12226 

 10063 أموال المستثمرين 

 2805 إنتاج اإلعالن

 3568 إنتاج البترول 

 10845 إنتاج الثالجات 

 12304 إنتاج القمح

 9090 إنتاج المناديل الورقية



 12642 انتاجية العاملين

 9575 إنتاجية العمل

 13094 إنتاجية المؤسسات 

 14576 ,9208 إنتاجية المؤسسة

 3955 إنتشار الجريمة

 6010 إنتشار الخمر

 3942 إنتقاء الموظفين

 7359 انتقال القوائم المالية من النظام القديم الى النظام الجديد 

 15373 انتقال المصرفية من التقليدية الى االلكترونية

 10031 انخفاض أسعار البترول

 13942 إنخفاض أسعار النفط

 11516 إنخفاض الدينار الجزائري 

 7441 إندماج اإلقتصاد الجزائري 

 9046 اندماج الشركات 

 10769 إندماج الشركات 

 6593 إنسانيات 

 14531 ,3124 أنشطة األرباح 

 5235 أنشطة البنوك

 14868 أنشطة اللوجستيات

 4213 أنشطة المنشأة

 3465 أنظمة إدارة الجودة 

اإلتصاالت أنظمة   14781, 15488 

 5890 أنظمة األرشيف 

 13667 أنظمة األمن

 14333 أنظمة اإلنتاج 

 14296 ,4745 أنظمة اإليزو 

 14759 أنظمة التحكيم 

 14749 أنظمة التحكيم الدولي في ظل العولمة

 10944 أنظمة التشغيل 

 أنظمة التكاليف
3687, 9181, 11472, 11850, 

11902, 12674, 14216, 14218, 

14333, 14363, 14639 

 9642 أنظمة التوزيع 

 15623 أنظمة الجودة الشاملة 

 4827 أنظمة الخدمات

 13634 ,12638 ,10116 ,9384 ,6574 أنظمة الدفع 

 3044 أنظمة الرقابة 

 10116 أنظمة السداد الكالسيكية 

 7085 أنظمة الصرف في الدول النامية

اإلدارية أنظمة ألفا   3924 

 14424 ,13998 ,4126 أنظمة المحاسبة



 أنظمة المعلومات 
3881, 6770, 10202, 12719, 

13437, 13713, 14962 

 15623 أنظمة المعلومات المحاسبية

 11889 أنظمة قياس التكاليف 

 15554 إنعاش اإلقتصاد الجزائري 

 14082 ,13259 إنعاش اإلقتصاد الوطني

فعالية الرقابة و التدقيق على منح وتسيير القروض  انعكاسات 
 البنكية 

13814 

 6163 أنماط التقييم

 5041 أنماط السياسة العامة

 5237 أنماط الشخصية في العمل 

 6148 ,5311 أنماط القيادة 

 13567 ,13424 أنماط القيادة اإلدارية

آفاقهاإننضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة و   15837 

 13746 إنهيار أسعار النفط 

 6017 إنهيار اإلتحاد السوفييتي 

 6435 إنهيار البترول 

 9858 ,2882 أنواع اإلتصال

 10147 أنواع اإلحصاء

 2734 أنواع اإلعالن

 9689 أنواع البطالة

 2961 أنواع البيانات 

 13228 ,10924 ,3898 أنواع التأمين 

 14174 أنواع التدخالت

 4747 انواع التدريب 

 15600 انواع التدقيق

 15320 أنواع التصنيفات 

 11990 أنواع الجرم

 11541 ,3635 أنواع الربا

 4996 انواع الرقابة 

 2770 أنواع الزكاة

 7870 انواع السجالت الفندقية

 3464 أنواع الضرائب

 9087 أنواع المناطق الحرة

الماليةأنواع المؤسسات   8538 

 11709 أنواع النقل

 8130 انواع الوقت

 15301 ,5656 اهداف 

 5005 أهداف األمم المتحدة

 10663 ,7836 أهداف الجودة

المسؤولية البيئية -نموذج المحاسبة -اهداف المحاسبة  6089 



 6164 أهداف المشروعات

 15412 ,15304 ,12969 أهداف المؤسسة

نظم قياس تكلفة اإلنتاج -مفاهيم-التكاليفأهداف محاسبة   14651 

 12442 ,10607 أهمية إدارة المعرفة 

 8897 اهمية ادارة المواد و االمداد 

 10049 أهمية اإلتصاالت 

 13485 أهمية االدارة المالية تقييم االداء المالي للمؤسسة 

 7434 أهمية اإلعالن 

 13095 ,3629 أهمية البحث و التطوير 

 11442 أهمية التحليل المالي في مؤسسة انتاجية 

 10824 أهمية التخزين

 6374 أهمية التدقيق

 4818 أهمية التفاوض

 4692 أهمية التكامل

 9858 أهمية التواصل 

 3277 أهمية الجودة

 16018 أهمية الرقابة اإلستراتيجية

 13858 أهمية السياحة 

عصرنة الجهاز المصرفي  أهمية الصيرفة االلكترونية في 
 الجزائري 

8140 

 15040 أهمية القياس

 8944 أهمية المحاسبة اإلجتماعية

تحليل القوائم  -المحايبة في المنشآت الصناعية-أهمية المحايبة
المحاسبة عن اإللتزامات-المالية  

11892 

 8045 أهمية المراقبة 

 5812 أهمية النظام

 11638 ,9861 أهمية الوقت

 7409 أهمية اليقظة

 14172 اهميته

 11292 ,3329 أوراق القبض

 10658 إئتمان الصادرات 

 8536 إيتيكيت السلوك 

 5153 إيجابيات الخصخصة 

 3264 إيجار السفن 

 11543 إيرادات الجباية 

 14342 ,9084 ,8042 إيرادات الدولة 

 6553 إيرادات الموازنة العامة

 15766 إيقاف الكمبيوتر 

 9392 بحر قزوين

 14900 ,14887 بحوث إقتصادية

 8593 بحوث اإلعالم 



 14863 ,3931 بحوث اإلعالن

بحوث التسوبق ــ عملية البحث ــ بحوث المنتجات ــ اإلختيار  
 التسويقي ــ تطبيقات 

7918 

 بحوث التسويق 

2568, 2781, 2793, 2827, 2961, 

2984, 2990, 3931, 3932, 4111, 

4331, 4338, 4496, 4682, 4894, 

5397, 5988, 6072, 7896, 9036, 

9055, 9802, 10355, 10918, 

11175, 11656, 11761, 12112, 

13155, 14958, 16013, 16058, 

16116, 16119 

 7920 بحوث التسويق ــ تنفيذ البحث ــ المعاينة ــ القياس السببية 

 3931 بحوث التسويق الدولي

التسويق المصرفيةبحوث   3664 

 13960 بحوث التسويق و دورها في اتخاذ القرارات التسويقية 

 5171 بحوث السوق 

 6340 بحوث العلميات 

 بحوث العمليات 

3298, 3416, 3621, 4219, 4220, 

4276, 4357, 4360, 4530, 4658, 

4671, 4715, 4842, 5047, 5072, 

5399, 5486, 5509, 5528, 5610, 

5631, 5659, 5694, 5994, 6043, 

6230, 7076, 8169, 8752, 9553, 

9559, 10433, 11902, 12574, 

12813, 12986, 13807, 14348, 

14605, 14642, 14808, 15431, 

15609, 15610, 15872 

 5927 بحوث و تربية 

 5572 بدائل الطاقة 

 10529 براءات اإلختراع 

 11719 براءة اإلختراع 

شعريينبراءة األ  3274, 3275 

 11419 برامج اإلتصاالت 

 5055 برامج البيانات 

 16038 برامج التعديل

 12209 برامج التعديل الهيكلي لإلقتصاد 

 11009 برامج التفكير 

 14683 برامج التنمية المحلية

 14465 ,4165 ,3954 ,3940 برامج الحاسوب

 12663 برامج النشاط االجتماعي

تأهيلية إلعداد مشروعات صغيرة برامج   4393 

 10690 برمجة قواعد البيانات

 11384 برمجيات الحاسوب 

 5075 برمجيات وحدة المعالجة



 EViEWS 12912 برمجية

 Excel 14372, 16088 برنامج

 excel 97 14384 برنامج

 EXCL 3813 برنامج

 SPSS برنامج

2952, 3302, 5034, 5049, 5335, 

5619, 5995, 7156, 8238, 13646, 

14129, 14465, 15165 

 Word 16088 برنامج

 14210 ,5714 برنامج إكسل

 11006 برنامج الكورت 

 3175 برنامج أموس 

 6621 برنامج دمج الموظفين 

 11009 برنامج كورت 

 5054 برنامج لوتس 

 8532 برنامج ليزرل

 13951 ,9273 بريد الجزائر

اإلئتمانبطاقات   12318 

بطاقات اإلئتمان ـــ الجانب الشرعي ـــ الجانب المصرفي ـــ  
 الجانب المحاسبي

12699 

 12681 بطاقات الدفع

 6619 بطاقات الدفع اإللكتروني 

 15641 ,10478 بطاقة األداء

 15992 ,8365 ,7070 بطاقة األداء المتوازن 

 9364 ,4089 بطاقة اإلئتمان 

الدفع اإللكتروني بطاقة   13951 

 9381 بطاقة العالمات المتوازنة

 11968 ,11965 بطاقة القياس

 6780 بطائة االئتمان

 9690 بعد االصالحات، واقع االستثمار السياحي في الجزائر

 10722 بلدان المغرب العربي

 14150 بلدية البرواقية 

 11305 بلدية المدية 

 14896 بناء البيت المسلم

 15792 بناء الثروة 

 5043 بناء الجملة

 11639 بناء الذات

 12158 ,6026 بناء الشخصية

 5043 بناء الكلمة

 11973 بناء المجموعات 

 12972 ,12493 بناء المنظمات المتعلمة

 14190 ,2680 بناء المهارات 

 10518 بناء المؤسسة 



 10761 بناء المؤسسة اإلقتصادية

جودة الخدمة-ادارة المصارف-ماهية الجودة-بناء النموذج  - 4346 

 14986 بناء الهيكل المالي

 11079 بناء نظم المعلومات 

 7548 بنك البدر

 15392 ,12837 ,7383 بنك البركة 

 13550 ,13080 بنك البركة الجزائري

 15943 ,13913 ,10084 ,9797 بنك التنمية المحلية

 15860 ,15106 ,13454 بنك الجزائر

 10058 بنك الجزائر الخارجي 

التامينات -الخزينة العمومية-البورصة-بنك الجزائر  14237 

 6940 بنك الخليج

 12783 بنك السالم الجزائري 

 8493 بنك السالم والبركة

 7741 بنك الفقراء 

 بنك الفالحة
2530, 6490, 6576, 8449, 10521, 

10548, 10905, 13249, 14674, 

15150, 16147 

 10611 ,7046 ,5940 بنك الفالحة و التنمية 

 بنك الفالحة و التنمية الريفية 
6522, 7695, 7788, 8813, 9404, 

10030, 13743, 15006, 15869 

 بنك الفالحة والتنمية 
7302, 8141, 9043, 13003, 15093, 

15814, 15867 

 15933 ,8387 ,6060 بنك الفالحة والتنمية الريفية 

 12622 بنك المعلومات 

 15350 ,13401 بنك خليج الجزائر

 3661 بنود الميزانية 

 3259 بنود عقود البوت 

 15737 بنوك إسالمية

 3349 بنية الناتج 

 15588 بورصات المغرب العربي 

 11972 بورصة االوراق المالية 

 14571 ,13675 ,10984 ,10586 بورصة األوراق المالية 

 بورصة الجزائر 
3067, 6512, 7541, 7587, 7769, 

9566, 11224, 11352, 11782, 

13472, 14490, 15520 

 7437 بورصة الجزائر والمغرب

 15520 ,10112 ,8298 بورصة عمان 

 12933 بيان السيرة

 SPSS 9467 بيانات

 5009 ,5008 بيبر, فريد 

 4153 بيت المال 



الدولية بيئة إدارة األعمال   13307 

 14189 بيئة اإلدارة

 2790 بيئة االدارة الدولية 

 2820 بيئة اإلدارة الدولية 

 2762 بيئة اإلدارة المالية

 8915 بيئة االعمال

 بيئة األعمال
2521, 2684, 2795, 2870, 3594, 

3598, 6122, 11415, 11685, 

12603, 12692, 14895, 15477 

الجزائريةبيئة األعمال   13439 

 4370 بيئة األعمال الدولية 

 4952 بيئة التدقيق 

 2657 بيئة العمل 

 4325 بيئة العولمة

 3693 بيئة المنظمة

 15166 ,12709 ,8732 بيئة المؤسسة

 2685 بيئة تنظيم اإلحتياجات 

 8191 تابالط 

 9560 تأثير اإلستثمار

 16042 تاثير اإلعالن علي القرار الشرائي

 6387 تأثير التسويق اإللكتروني 

 9751 تأثير التكامل

 15993 تأثير العولمة على القطاع الفالحي

تأثير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الوطني و  
 مكانتها 

6746 

 13804 تأثير تكنولوجيا المعلومات 

الجدوى  -الفكر المحاسبي  -الفكر المالي  -تأجير، تمويل 
 اإلقتصادية

11810 

 11753 تاريخ األزمات 

 5803 تاريخ اإلقتصاد

 8066 تاريخ التأمين

 6503 تاريخ الجزائر

 7771 تاريخ الضرائب

 12590 ,10945 ,6605 ,5379 تاريخ الفكر اإلقتصادي

 12612 تاريخ الفنادق

 4645 ,3838 تاريخ المحاسبة

  -حجم التعادل-الموازنات الرأسمالية-اإلداريةتاريخ المحاسبة 

التكاليف -التحليل المالي  
4022 

القوائم -التسجيل المحاسبي-النظام المحاسبي-تاريخ المحاسبة
اإللتزامات -األصول-المالية  

3758 

 10744 تاريخ بجاية 

 10745 تاريخ عنابة



 6269 تاريخ ورقلة 

 6026 تأسيس الذات

 14843 تأكيد الجودة 

 4537 تأميم النفط 

 6096 تأمين الحياة 

 11995 تأمين الخطر

 6788 تأمين السيارات 

 4186 تأمين المحاصيل

 7794 تامين الودائع و المودعين

 10658 تأمينات التجارة الخارجية

 13553 تأهيل الكفاءات لرفع أداء المؤسسة

 11085 تأهيل المورد البشري

المؤسسات تأهيل   14957 

 10943 تبادل السلع و الخدمات 

 12545 تبني اسلوب إدارة الجودة الشاملة و تنمية الموارد البشرية 

 13471 ,12929 تبني المسؤولية اإلجتماعية

 8450 تبني المؤسسة 

 15889 تبني نظام المحاسبة

 7868 تبويبات التكاليف 

 8869 ,7011 تبييض االموال 

األموال تبييض   
5433, 8727, 10058, 10650, 

11916, 12033, 13928, 14011 

اثار تبييض  -الجريمة المنظمة-الخلط المصرفي  -تبييض االموال
 االموال

4188 

 15058 تثمين أداء الموارد البشرية

 5495 تجارب الدول

 11256 تجارب جزائرية قبل الهجرة

 3670 تجارب دولية

هارثون تجارب مصانع   8517 

 16070 تجارة

 12131 ,9535 ,2652 تجارة التجزئة

 12126 تجارة الجملة و التجزئة 

 14721 ,10650 تجارة المخدرات

 14722 تجارة المخدرات كمصدر من مصادر عمليات غسيل االموال 

 9433 تجارة المدخرات

 5449 تجربة الجمارك السعودية

اإلسالميةتجربة النوافذ   6150 

 12117 ,11406 ,5429 ,3960 تجزئة السوق

 5698 تجهيز البيانات 

النظام -مضامين االنظمة- مضمون المعلومات- تجهيز المعلومات
شركات التامين-المحاسبي  

5051 

 9999 تجهيزات المخازن



 7198 ,5943 تحديات 

 5899 تحديات إقتصاد المعرفة و تنمية الكفاءات البشرية

 14883 تحديات اإلستثمار األجنبي 

 10279 تحديات األعمال 

تحديات االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام  
 المحاسبي المالي الجديد 

14610 

 2946 تحديات السوق 

 7345 تحديات السياسة المالية

 14749 ,5753 ,5278 ,5277 ,5008 تحديات العولمة 

 6948 تحديد األسعار 

 12898 ,11855 تحديد المشتريات 

 14200 تحديد معايير اإلختيار 

 7568 تحريم الربا

 10690 تحزيم البرامج

 14775 تحسين أداء األساتذة

 13295 ,8842 تحسين أداء البنك

 12541 تحسين أداء البنوك

 7755 تحسين أداء الشركات

 7565 ,7289 تحسين اداء العاملين

العاملينتحسين أداء   

4757, 6042, 6234, 7005, 7274, 

7385, 9398, 9890, 10671, 11265, 

13061, 14120, 15036, 15454, 

15521, 15540 

 8138 تحسين أداء المستخدمين

 15482 ,6773 ,5941 تحسين أداء المنظمة

 13123 ,9816 ,7113 ,5826 تحسين أداء الموارد البشرية 

 15907 ,10035 ,7316 تحسين آداء المؤسسات

 12758 ,6536 تحسين أداء المؤسسات اإلقتصادية

 تحسين أداء المؤسسة
2602, 4715, 5969, 6258, 6426, 

7202, 7481, 9232, 10596, 11473, 

12139, 15647, 16095 

 3059 تحسين اداء المؤسسة االقتصادية و دور المراجعة الداخلية 

تحفيز الموارد البشرية تحسين أداء المؤسسة وأهمية   7447 

 6805 تحسين أداء الموظفين

 تحسين األداء

3172, 3180, 3629, 3828, 4196, 

5178, 5828, 6172, 6242, 6342, 

6587, 6707, 6895, 6944, 6994, 

7183, 7473, 7792, 8984, 9038, 

9395, 9838, 10190, 10226, 

10518, 11267, 12867, 13142, 

13244, 13263, 14060, 14128, 

14788, 15089, 15919 

 16018 ,12495 تحسين األداء التسويقي 



 تحسين األداء المالي
4479, 7570, 8944, 9634, 9685, 

9708, 12722, 13180, 14319 

 15400 تحسين األداء المالي للمؤسسة 

 11006 تحسين األداء المنظمي 

 16131 تحسين األداء الوظيفي 

المؤسسةتحسين األداء في   13825 

 2999 تحسين االنتاجية

 تحسين الجودة

3739, 6550, 6655, 7042, 7479, 

7529, 7628, 8792, 8858, 9914, 

11179, 12760, 13345, 13503, 

15374 

 9973 تحسين الخدمة

 7972 تحسين الخدمة العمومية

 6778 تحسين الخدمة المصرفية 

 10581 تحسين الرقابة المالية 

 16050 ,12685 تحسين الكفاءة 

 15004 تحسين المردودية

 15331 تحسين المصارف

 8776 تحسين المنتوج 

 8959 تحسين الوظيفة المالية

 14073 تحسين الوالء الوظيفي 

 9010 تحسين انتاجية المؤسسة 

 11450 تحسين إنتاجية المؤسسة 

 15121 ,12455 ,4874 تحسين جودة الخدمة

جودة القراراتتحسين   11471 

 14532 ,13095 تحسين جودة المنتوج 

 7420 تحسين خدمة المكتبات الجامعية 

 12521 تحسين فعالية الخدمات

 15259 تحسين فعالية القرارات 

 8305 تحسين كفاءة المؤسسة

 10973 تحسين مناخ اإلستثمار 

 15203 تحصيل الضرائب 

 13099 ,12821 ,12326 ,8591 ,5854 تحفيز اإلستثمار 

 6205 تحفيز االستثمار من البنوك الشاملة 

 5825 ,5231 تحفيز الموارد البشرية

 11183 تحفيز الموارد البشرية وأهميته في تحقيق اهداف المؤسسة

 7691 تحفيز المواهب 

 5944 تحفيز النمو اإلقتصادي

 13363 تحفيزالمقاوالتية 

 12442 ,4866 تحقيق اإلبداع 

 4720 تحقيق األداء 

 7449 تحقيق األداء المتميز 



 15111 تحقيق اإلستقرار النقدي

 10660 ,6858 تحقيق األمن الغذائي

 15879 تحقيق األهداف اإلستراتيجية 

 13084 تحقيق التفوق التنافسي 

 15819 ,9281 تحقيق التميز 

 4940 تحقيق التميز التنظيمي 

المؤسسةتحقيق التميز في   4486 

 تحقيق التنمية 
6410, 7709, 10023, 10366, 

11316, 11559, 13206 

 10655 ,9481 ,6563 تحقيق التنمية اإلقتصادية

 11457 تحقيق التنمية المحلية

 7549 تحقيق التنمية المستدامة

 14543 تحقيق التوازن اإلقتصادي

 15032 تحقيق الرضا الوظيفي

المخطوطات تحقيق   5322 

 تحقيق الميزة التنافسية 
4549, 7470, 11052, 11370, 

12876, 12999, 15180, 15639, 

15793, 15868 

تحقيق الميزة التنافسيةب اسراتيجية التدرب في ظل إدارة الجودة  
 الشاملة 

6881 

 13261 تحقيق النجاح 

 7444 تحقيق النجاح التنظيمي

المالية التي تحققها _ تخفيض الضرائبتحقيق ثروة _ الموارد   5811 

 12308 تحقيق جودة التعليم العالي

 8653 تحقيق قيمة الزبون

 15988 تحليل اإلستثمار

 7390 ,2834 تحليل اإلستغالل 

حسابات التسيير  -تقنيات   -تحليل اإلستغالل   9538 

 5676 تحليل األسهم 

 12912 تحليل اإلنحدار

البيانات تحليل   
2778, 5988, 10567, 13713, 

14627, 14987 

ــــ مقارنة المتوسطات ــــ التحليل spss تحليل البيانات ـــ برنامج
ار ـــ  البياني ــــ اإلرتباط واإلنحدار ـــ الرسوم البيانية واإلنحد

 الرسوم البيانية
2861 

 10147 ,5217 تحليل التباين

 8166 ,4668 تحليل التكلفة

 7262 تحليل التنافسية في المؤسسات االقتصادية 

 13191 ,2574 تحليل الحساسية

 5091 تحليل الربحية

 9036 ,3610 تحليل السوق

 5041 تحليل السياسة العامة 



 14605 تحليل الشبكات 

 7838 تحليل العالقات التبادلية

 14180 تحليل العمل

 14985 تحليل الفائض

القرارات تحليل   14631 

 9209 ,8926 ,3661 تحليل القوائم المالية 

 7574 تحليل المبيعات 

 15741 تحليل المخاطر

 8248 تحليل المشاريع

 3332 تحليل المشروع 

 4125 تحليل المعارف

 5554 تحليل المعايير المحاسبية

 5140 تحليل المعلومات 

 9036 تحليل المنافسة

 14794 تحليل المنظمات 

 3388 تحليل الموازنة

 9539 تحليل الميزانية

 14688 تحليل النظام المحاسبي

 15967 ,8562 ,4350 تحليل النظم

 4756 تحليل الوظيفة

 15244 تحليل ديبونت 

 5047 تحليل شبكات األعمال 

 5659 ,4100 تحليل ماركوف 

 15764 تحليل مخاطر اإلتمان 

البنكية تحليل مخاطر القروض   10429 

 8789 تحليل مغلف البيانات 

تحليل الموقع  -اإلنحدار المتعدد   -البيانات  -حفظ -تحميل البرامج 
موازنة الخط -  

13990 

 13739 تحميل التكاليف 

 14340 تحوالت 

 11280 تحوالت أسعار البترول

 8223 تحويل البالس 

 12621 ,8556 تخطيط 

 9427 تخطيط اإلتصاالت 

 5990 تخطيط اإلحتياجات المالية 

 13994 تخطيط االرباح 

 15631 ,14156 ,4714 ,3611 تخطيط اإلنتاج 

 8569 تخطيط التخزين 

 4425 تخطيط الجودة الشاملة

 2817 تخطيط الحمالت 

 11641 ,3770 تخطيط الخدمات 



 3770 تخطيط الخدمات الصحية

 11692 تخطيط الخدمات المصرفية

العالقات العامة تخطيط   16127 

 10466 تخطيط القوى 

 14196 تخطيط القوى العاملة

 3579 تخطيط المبيعات 

 7777 تخطيط المدن

 11132 تخطيط المشاريع 

 15366 ,10566 تخطيط المشروع 

 5127 تخطيط المشروعات 

 10422 تخطيط المنهج

 11389 تخطيط المنهج المدرسي

 14663 ,12635 تخطيط الموارد البشرية

 4743 تخطيط وسائل اإلنتاج 

 9072 تخفيض التكاليف 

 7509 تخفيضات العملة

 16010 تدخالت الخزينة في االوراق النقدية و الدين العمومي الداخلي 

 10575 تدريب العاملين 

 15862 ,8000 تدريب الموارد البشرية

 15090 تدعيم القدرة التنافسية 

التنافسيةتدعيم الميزة   7252 

 7144 تدفق الستثمار االجنبي المباشر على الدول النامية في العولمة 

 6008 تدفق رأس المال 

 12842 تدفقات الخزينة

 8185 تدقيق البنوك 

 8160 تدقيق البيانات 

 4499 تدقيق الجودة

 تدقيق الحسابات 

2569, 2698, 2846, 2938, 3354, 

3356, 3360, 3472, 3473, 3504, 

3672, 3687, 3761, 3811, 3871, 

4040, 4127, 4246, 4250, 4263, 

4541, 5068, 5092, 5182, 5334, 

5424, 5781, 6693, 7190, 7293, 

8153, 8154, 8175, 8182, 8184, 

8349, 8552, 9300, 9581, 10101, 

10493, 10885, 10912, 10970, 

11451, 11907, 11926, 11927, 

11941, 12018, 12069, 12404, 

12602, 13670, 13705, 14206, 

14215, 14217, 14218, 14424, 

14467, 14468, 14647, 14656, 

15536, 15978 



تدقيق الحسابات ـــ المشروعات التجارية ـــ المشروعات 
المستندية ـــ تكلفة المواد ـــ نكلفة  الصناعية ــــ الدورات 

المخصصات اإلحتياطات  المصروفات ـــ القوائم المالية ــ  

3878 

 5844 تدقيق الحسابات ـــ تدقيق األصول ــــ تدقيق اإللتزامات ـــ األردن 

نظام الرقابة الداخلية -األخطاء-معايير التدقيق-تدقيق الحسابات  5366 

 6893 تدقيق المخزونات 

 8158 تدقيق المعلومات 

 7429 تدني تكاليف المؤسسة 

الماليةتدنية األوراق   7683 

 13306 تدوير النفايات 

 7936 تذبذب اسعار البترول 

 12961 تذبذب أسعار البترول 

تذكرة رياضية _ نظرية العرض والطلب _ نظرية سلوك 
المستهلك _ نظرية سلوك المنتج _ السوق وتوازن المنتج _ 
 التوزيع

13788 

 3276 تراجم

 4177 تراسل البيانات 

 7322 تربية النحل

 3855 ترتيب األفضلية

 6646 ترشيد استخدام العمالة 

 2560 ترشيد اإلستهالك 

 ترشيد اإلنفاق 
4550, 9663, 10316, 10319, 

12863, 13415, 16066 

 13314 ترشيد التكاليف 

 7288 ترشيد السياسات 

 7190 ترشيد الصرف 

 13607 ترشيد العالقات

 ترشيد القرارات
6417, 11216, 14219, 14825, 

15750 

 12512 ترشيد القرارات اإلدارية 

 ترشيد النفقات 
4911, 7485, 9150, 14150, 14308, 

15644 

 14780 ,13822 ,13037 ترشيد النفقات العمومية 

 9850 ترشيد عملية التوظيف 

 7302 ترشيد موارد البنك 

 ترقية اإلدارة العمومية
6042, 6288, 8490, 9620, 9880, 

14801, 15540, 15698 

 ترقية اإلستثمار 
5950, 6612, 8368, 9954, 14678, 

15006, 15874, 16054 

 16036 ,10973 ترقية اإلستثمار المحلي 

 13323 ترقية االستثمارات من طرف االمتيازات الجبائية

 8862 ترقية الخدمة العمومية 

 12515 ترقية الشركات و مساهمة الحكومة فيها



 14981 ,13797 ,13082 ترقية المبيعات 

 11220 ترقية المشاريع اإلستثمارية

 9750 ترقية المشاريع االستثمارية بتمويل من البنوك التجارية

 15575 ترقية الموارد البشرية 

 3962 ترقية المؤسسات

 7233 ترقيتها 

 4653 ترويج المبيعات 

 9327 ترويج المنتجات 

المنتجات الصناعيةترويج   4390 

 3374 تسبسب العاملين ــ األمة ـــالهجرة الجارجية ــ التنمية ـــ السلوك 

 6640 تسجيل و تقييم الموجودات الثابتة وفق النظام المحاسبي الجديد 

 13017 تسريع وتيرة اإلنجاز 

 3437 تسعير الخدمات المالية

 4390 تسعير المنتجات الصناعية

الحسابات تسوية   4299 

 6573 تسوية المخزونات 

 7905 تسويق االفكار

 12676 تسويق الجزائر 

 7913 تسويق الحفالت 

 تسويق الخدمات 

2781, 2784, 3436, 3447, 3932, 

4377, 4450, 4468, 5129, 5304, 

5323, 5375, 6823, 7897, 9802, 

10243, 11396, 11513, 11833, 

11867, 12336, 12575, 13578, 

13637, 14400, 14531, 14864, 

15496, 15760 

 7487 تسويق الخدمات البنكية 

 3437 تسويق الخدمات المالية 

 16101 تسويق الخدمات المصرفية

 15133 تسويق الصناعة التقليدية

 7282 تسويق الضيافة

 4120 ,4106 تسويق العالقات 

 2649 تسويق العالمات 

 13966 ,12622 ,12620 تسويق المعلومات 

 9247 ,7897 تسويق المنتجات 

 7913 تسويق المؤتمرات 

 15321 تسويق خدمات المكتبات 

 11618 تسويق خدمة التأمين

 15991 ,13944 تسيير اإلنتاج 

 14698 تسيير الجماعات المحلية

 12747 ,12276 ,9066 تسيير الخزينة 

 3046 تسيير الخزينة في المؤسسة



 15787 تسيير الخطر العملياتي 

 14801 تسيير الكفاءات 

 14020 تسيير الكفاءات البشرية

 11338 تسيير المخاطر 

 14228 ,13789 ,10805 ,7790 ,4871 تسيير المخزون 

 6962 تسيير المخزون، حالة شركة صيدال فرع انتيبيوتيكال المدية

 10960 ,8743 ,7284 ,7140 تسيير المخزونات 

 5692 تسيير المشاريع 

 15628 تسيير المعرفة 

 تسيير الموارد البشرية
3547, 5828, 7064, 8734, 9382, 

9704, 10276, 13490, 15197 

 8123 ,7421 تسيير المؤسسات 

 13336 تسيير المؤسسات العمومية الخدماتيةو مراقبتها 

 تسيير المؤسسة 
2946, 4871, 6598, 6904, 8365, 

9452, 12214, 12323, 13851 

 9051 تسيير المؤسسة اإلقتصادية

 10545 ,7147 تسيير الميزانية

 15556 تسيير الميزانية العامة

 15124 تسيير النفقا العامة و الرقابة عليها

 13044 تسيير النفقات العمومية 

 12171 تسيير الوقت 

 16040 تسيير خزينة المؤسسة

 تشجيع اإلستثمار 
3019, 3966, 4904, 11304, 13523, 

14464, 14517 

 14687 تشجيع االستثمار المحلي 

 10669 تشجيع الزبائن 

 11084 تشخيص الوظيفة المالية للمؤسسة وأهمية التحليل المالي فيها

 2768 تشريع الزكاة 

 4254 تشريعات األعمال

 4738 تشريعات مكافحة غسل األموال

 9317 ,5950 تشغيل الشباب 

 15766 تشغيل الكمبيوتر 

 11856 تشغيل المخازن

 11886 تشغيل الموانئ 

 8524 تشكيل المنظمة

 5090 تصفية شركات األشخاص 

 14980 ,11487 تصميم اإلعالن

 13219 تصميم اإلعالنات 

 2961 تصميم البحث 

 11722 ,5669 تصميم التجارب 

 8480 تصميم العمل 

 14794 تصميم المنظمات 



 4350 ,4248 تصميم النظم

 3922 تصميم صفحات الويب 

 5895 تصميم قواعد البيانات 

 10689 تصميم قواعد بيانات بيبليوغرافية

 6252 تصميم و صياغة السيرة الذاتية 

 2805 تصنيف اإلعالنات 

 5257 تصنيف الحسابات 

 2658 تصنيف العمالء 

 13789 ,10824 تصنيف المخزون

المستشفيات تصنيف   7869 

 6729 ,6728 تصنيف المؤسسات 

 10787 تصنيف الوظائف 

 4257 تصنيف ديوي العشري 

 3623 تصنيفات السفر 

 6978 تطبيق اإلتجاهات الحديثة 

 11227 ,6193 تطبيق اإلدارة اإللكترونية

 6174 ,5416 تطبيق اإلستراتجية

 15255 تطبيق التكلفة

 13778 ,13376 ,6943 ,6406 تطبيق الحوكمة

 10128 تطبيق السياسة النقدية

 تطبيق المحاسبة
8300, 12009, 12720, 14058, 

14077 

 6347 تطبيق المحاسبة البيئية 

 15012 تطبيق المعايير الدولية 

 13062 تطبيق المعايير المحاسبية الدولية

 15194 تطبيق المعلومات 

 12837 تطبيق صيغة المضاربة

3تطبيق معايير اتفاقية بازل  11401 

 10680 تطبيق معايير المحاسبة 

 7648 تطبيق معاييراإلتفاقية

 14323 تطبيق نظام الجدوى

 8749 تطبيقات 

 12032 تطبيقات إكسل 

 8238 تطبيقات اإلحصاء 

 15600 تطبيقات التدقيق 

 11977 تطبيقات الجودة 

 12284 ,9349 ,4687 تطبيقات الحاسوب 

 7995 تطبيقات الرياضيات 

 4885 تطبيقات المحاسبة 

 3148 تطبيقات لآليزو 

 3880 ,3823 ,3813 تطبيقات محاسبية 



 6871 تطور أساليب تسيير المؤسسة االقتصادية العمومية في الجزائر 

 11280 تطور أسعار الصرف 

 9321 تطور أسعار النفط 

 14088 تطور اإلستثمار 

 3042 تطور البورصات 

 15994 تطور الجهاز المصرفي 

 14291 ,11764 تطور الفكر اإلداري

 8151 ....تطور المعايير الشخصية في ضوء معايير التدقيق الدولية

 8159 ,8158 ,8157 ,8156 تطور معايير التدقيق 

 6958 تطور وسائل الدفع

 13885 تطوراألجور 

 15008 ,13344 تطوير األداء اإلداري

األداء الوظيفي تطوير   15838 

 15874 ,11479 تطوير اإلستثمار

 6167 تطوير اإلستراتيجية

 12038 تطوير األسواق 

 9490 تطوير اإلنتاج 

 7563 تطوير البورصة

 12783 تطوير التعامالت المالية

 6608 تطوير التمويل 

 14772 تطوير الخدمة العمومية 

 16072 تطوير السياسة المصرفية

 10030 تطوير القطاع الفالحي 

 15185 تطوير الكفاءات في المؤسسة و اهميتها 

 10025 تطوير المصرفية اإلسالمية 

 3159 تطوير المكتبات 

 13065 تطوير المنتج

 12457 ,12115 ,11936 تطوير المنتجات 

 8770 تطوير المنتوج 

 14174 ,5793 ,4896 تطوير المنظمات 

 10422 تطوير المنهج

 13051 ,5702 ,5439 تطوير الموارد البشرية

 7384 ,5876 تطوير المؤسسات 

 3043 تطوير المؤسسات التعليمية

 6050 تطوير المؤسسات الصغيرة 

 3634 تطوير الموظفين 

 3915 تطوير الموهبة

 10844 تطوير الميزة التنافسية في المؤسسة بمدخل إدارة الجودة الشاملة 

آليات الرقابةتطوير   8448 

 8176 تطوير معايير التدقيق

 10943 تطوير وسائل الدفع 



 15248 تطويراإلستثمار

 9721 تطويرالواردات

 15935 تطويرها 

 3639 تطويع القواعد

 12040 تظرية اإلحتماالت 

المحاسبة  -- المحاسبة المالية -- تظم المعلومات المحاسبية
التكاليفمحاسبة --االدارية   

11900 

تظهير األوراق التجارية ــ أنواع التظهير ــ شروط تظهير  
 األوراق التجارية ــ اآلثار القانونية لتظهير األوراق التجارية

8741 

تظوير البرامج التدربية ــ تدريب المسخدمين ــ النتائج ــ  
 التوصيات

3326 

 14586 تعاون 

 10377 تعبئة المدخرات

 13313 تعريب االمخاخ 

- البيانات-دور االحصاء -الرموز االحصائية-تعريف االحصاء 

توزيع-المنحنى الطبيعي-نظريات االحتمال-لمقاييس الوصفيةا  t-

توزيع مربعات كاي -معامل االرتباط -حليل التباينت  

3033 

 11091 تعريف الكارثة 

الموازنات التخطيطية -سلوك وتقدير التكاليف-تعريف - 3452 

 6514 تعزيز اإلبداع

 2901 تعزيز الجهاز المصرفي

 4588 تعزيز القدرات اإلبداعية

 10854 تعزيز القدرة التنافسية

 6883 تعزيز الكفاءة 

 6788 تعويض الحوادث 

 8524 تعويضات األفراد 

 3211 تعويضات العاملين

 9115 تغليف المنتجات 

 10532 تغيرات سعر الصرف 

الفائدة تغيرات سعر   9613 

 8414 تغيير السلوك

 2649 تفاعالت العمالء 

 3582 تفاوت األجور

 6776 تفسير القرآن الكريم

 6775 تفسير صورة البقرة 

 6775 تفسير صورة الفاتحة 

 6058 تفعيل أداء البنوك

 10040 تفعيل أداء العاملين 

المعرفةفيه تفعيل اداء الموارد البشرية و إسهام ادارة   15074 

 10188 تفعيل أداء المؤسسة 

 4719 تفعيل إدارة الموارد البشرية لتحسين االداء الوضيفي في االلمنظمة

 12686 تفعيل اإلتصال



 9019 تفعيل األداء الجامعي

 9648 ,7315 ,7139 تفعيل اإلستثمار

 6835 تفعيل الخدمات المصرفية باالنظمة الخبيرة

الذكاء الذاتي تفعيل   8662 

 14022 ,4681 تفعيل الرقابة 

 13405 تفعيل القيادة

 5600 تفعيل المرحلة اإلدارية 

 6041 تفعيل ثقافة التميز 

 10226 تفعيل دور اإلبداع

 8240 تفعيل دور المدير

 13781 تفعيل نشاط البنوك 

 8781 تفعيالت سوق االوراق المالية العربيةو معوقاتها 

 3699 تفكير تأملي 

 6912 تفويضات المرفق العام

 11768 تقارير 

 3566 تقارير اإلستدامة 

 6455 تقدير اإلنتاج 

 14346 تقدير اإليرادات 

 8970 تقديم الخدمات

 13670 تقرير المدقق

 12901 ,10563 تقسيم السوق 

 13285 تقسيمات الحق

 تقلبات أسعار البترول 
7300, 7984, 8227, 9488, 13210, 

13621 

 تقلبات أسعار النفط 
6739, 6836, 6900, 7451, 8839, 

15758 

 11739 ,10871 ,6202 تقلبات سعر الصرف 

 2888 تقلبات سعر الصرف على البنوك

 7102 تقليل المخاطر

 14759 تقنيات اإلبرام 

 3642 تقنيات اإلدارة

 11254 تقنيات اإللقاء 

 4985 تقنيات األنترنت 

 13685 تقنيات البحث 

 9561 ,6475 ,6028 تقنيات البنوك 

 10650 تقنيات التبييض 

 10809 تقنيات التحليل المالي

 13450 ,9748 تقنيات التسير 

 2944 تقنيات التشفير 

 8994 تقنيات التقويم

 13921 ,10728 ,6293 تقنيات المحاسبة 



 3304 تقنيات النمو 

 15926 تقنيات تسيير الخزينة 

 6916 تقنيات معالجة النفايات الحظرية

 9535 تقنية الحاسوب

 14604 ,14413 ,12627 ,3923 ,2944 تقنية المعلومات 

 6483 تقنين التنفيذ 

 9746 ,5455 تقويم االداء 

 14297 ,9580 ,8129 ,5460 ,5032 تقويم األداء 

المنهجية-تقويم البرامج  14139 

 5256 تقويم التدريب 

 5874 تقويم التغير 

 6245 تقويم الجودة 

 14140 تقويم الفريق 

 5932 تقويم المشروعات 

 6109 تقيم آداء البنوك التجارية بالتحليل المالي 

 7970 تقيم أداء العاملين

 4408 تقيم العاملين 

 8855 ,7770 تقييم أداء البنوك

 15981 تقييم أداء الظف ــ الحوافز ــ األردن 

 14831 ,11625 ,8000 ,6790 تقييم أداء العاملين

 10112 تقييم آداء المحافظ اإلستثمارية 

 9900 تقييم أداء المؤسسات باستخدام أساليب التحليل المالي 

 14676 ,11696 ,8895 ,6674 ,6373 تقييم االداء

 تقييم األداء

2831, 2977, 4335, 4756, 5166, 

5193, 5268, 5292, 5341, 5781, 

6163, 6168, 6288, 6453, 6684, 

7229, 7842, 7902, 7912, 8391, 

8524, 8539, 8564, 9968, 9999, 

10160, 10187, 10356, 10394, 

10970, 11013, 11640, 11908, 

11933, 12207, 12387, 12593, 

12984, 13643, 13758, 13996, 

14198, 14282, 14360, 14649, 

14828, 14901, 14905, 15397, 

15566, 15741 

 4341 ,4339 ,4337 ,4336 تقييم األداء التسويقى 

 تقييم األداء المالي 
6850, 6933, 7281, 10809, 13394, 

14530, 14699 

 6629 تقييم االداء المالي في المؤسسة االقتصادية و اساليبه

 8929 تقييم األداء المصرفي 

المؤسسةو دور التحليل المالي تقييم االداء داخل   13609 

 6700 تقييم اإلستثمار 

 14181 تقييم اإلستراتجية 



 4167 تقييم األسهم 

 13857 تقييم اإلصالحات

 2646 تقييم األصول

 13486 تقييم األصول المادية 

 8564 تقييم اإلنتاج 

 14549 تقييم البرامج

 8763 تقييم التدريب 

اإلقتصاديةتقييم التنمية   10074 

 14168 ,11942 ,11612 ,3731 تقييم الشركات

 7735 تقييم القرار 

 12609 ,5540 تقييم المخاطر

 6810 تقييم المخاطرة

 16047 تقييم المراجع الخارجي 

 8835 تقييم المردودية

 تقييم المشاريع
3743, 3949, 4070, 5507, 8248, 

8497, 9760, 10433, 11613, 

12048, 15407 

 7585 تقييم المشاريع اإلستثمارية 

 تقييم المشروعات
4685, 5396, 7872, 7882, 8786, 

9132, 10692, 11824, 11933, 

12478, 13332, 13733, 15524 

 13991 تقييم المشروعات اإلستثمارية ــ أسلوب مونتكارلوللمحكاة 

 5109 تقييم المشروعات الصناعية 

المهاراتتقييم   13242 

 13872 تقييم المورد البشري

 2962 تقييم الموردين

 16029 ,9936 ,4967 تقييم المؤسسات 

 16149 تقييم المؤسسة اإلقتصادية

 12969 تقييم النظام

 11717 ,8335 ,5255 تقييم الوظائف

 14714 تقييم جاذبية دول المغرب العربي

ميزانية الجماعات المحلية تقييم فعالية النفقات العامة في   10286 

تقييم كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية ودور التدقيق الداخلي  
 فيها 

12951 

 12486 تقييم ألداء

 15835 تقييم مشاريع البناء 

 14323 تقييم وقياس االداء 

 7836 ,5326 تكاليف الجودة

 9180 تكاليف العقود 

 9962 تكاليف القيود 

 10666 تكاليف المسؤولية اإلجتماعية

 4849 تكاليف المعلومات 



 9073 تكامل األسواق المالية

 14537 تكثيف المحصول

 14645 ,9408 ,9008 تكلفة اإلنتاج 

 14203 تكلفة التمويل 

 3844 تكلفة رأس المال 

 تكنولجيا المعلومات 
2886, 5226, 5510, 7547, 8167, 

8229, 8651, 13118, 15881 

 5579 تكنولوجيا 

 16009 تكنولوجيا االمعلومات 

 12873 ,7307 ,5909 تكنولوجيا اإلتصال

 7554 تكنولوجيا االتصاالت 

 تكنولوجيا اإلتصاالت 
2639, 3214, 5607, 5768, 9105, 

10504, 12981 

 14294 تكنولوجيا اإلدارة

 5927 تكنولوجيا اإلعالم

 8261 ,5123 تكنولوجيا اإلنترنت 

 4839 ,4379 تكنولوجيا التسويق 

 5239 تكنولوجيا العمل 

 4855 تكنولوجيا المجاميع 

 11568 تكنولوجيا المعلوامت 

 تكنولوجيا المعلومات 

3504, 3777, 3895, 3978, 4255, 

4571, 4621, 4828, 4829, 4981, 

5044, 5185, 6162, 6168, 6452, 

7291, 7292, 7504, 7908, 8159, 

8261, 8939, 8950, 9458, 9679, 

9743, 10158, 10470, 11085, 

11245, 11418, 11482, 12249, 

12474, 12628, 13437, 13595, 

13744, 13917, 14486, 14576, 

14695, 14733, 14906, 15013, 

15039, 15300, 15539, 15605, 

15965, 16052, 16101 

 13596 تكنولوجيا المعلومات األنترنت 

 تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال 
7621, 9973, 11083, 12260, 

12455, 13503, 14826 

تكنولوجيا المعلومات و االتصال و أثرهما على ادارة الموارد  
 البشرية في المؤسسة 

14979 

 تكنولوجيا المعلومات واإلتصال 

6, 2987, 3049, 3103, 3469, 4442, 

4589, 4616, 4624, 4915, 4973, 

5426, 5470, 5531, 5603, 5772, 

5855, 6274, 6405, 7004, 7298, 

7708, 8385, 8389, 8776, 8865, 

9172, 9591, 9970, 10189, 10615, 

10777, 10899, 11120, 11909, 

12224, 12297, 12575, 12596, 



12629, 12934, 13591, 13870, 

14036, 14444, 15014, 15031, 

16095, 16132 

مكتبات تكنولوجيا ال  3026 

 9379 تكنولوجيا المنظمات 

عقد تسليم  -عقد نقل العلوم التطبيقية -تنظيم قانوني-تكنولوجيا 
 مفتاح 

7980 

 13772 تكنولوجيا معلومات المخاطر 

 11063 تكنولوجيات اإلعالم 

تكنولوجيات االعالم واالتصال ودوره في تسيير عالقة الزبون  
 بالمؤسسة االقتصادية

11062 

 10272 تكنولوجية اإلنتاج 

 12172 ,5458 تكنولوجية المعلومات 

 917 تكوين الشركات 

 10179 ,6691 تكوين العاملين 

 13411 ,9098 تكوين الموارد البشرية

 10547 تكوين الموارد البشرية ودوره في تحسين أداء المؤسسة 

 15792 تكوين ثروة 

 7484 تكوين رأس المال

المال البشري و النمو االقتصاديتكوين رأس   7403 

 5275 ,1 تلمسان اإلسالمية 

 8310 ,7672 تمارين 

 8308 تمارين محلولة

 تمكين العاملين
3629, 6736, 9223, 11194, 13424, 

13520, 13854, 15638, 15879 

 3070 تمكين العاملين ــ التمكيت اإلداري ــ التحفييز

 12980 تمويل 

البنوك التجارية -محاسبة اإلستثمار   -تمويل   12368 

 تمويل اإلستثمار
9057, 10009, 10337, 12931, 

15035 

صندوق النقد و   -مصادر التمويل الخارجي  -تمويل اإلستثمار 
 البنك الدوليين

14377 

 10893 تمويل االستثمار االجنبي في الجزائر

 13821 ,11266 ,9045 ,7120 تمويل اإلستثمارات

 2734 تمويل اإلعالن التجاري

 12916 ,12421 تمويل اإلقتصاد 

 5393 تمويل األوقاف 

 13116 تمويل البناء 

 تمويل البنوك 
2570, 5960, 8864, 9949, 10043, 

10324, 11831, 12165, 16174 

 13585 تمويل البنوك اإلسالمية

 تمويل التجارة الخارجية
6866, 6958, 7648, 9990, 10725, 

14600, 15559, 16083 



 10907 تمويل التجارة الخارجية باالعتماد المتدني

 7069 ,5108 تمويل التنمية 

 6694 تمويل التنمية اإلقتصادية

 15863 تمويل الخزينة 

 14478 تمويل الخزينة العمومية

 14521 ,12757 ,11914 ,6261 تمويل السكن 

الجزائر كمديرية السكن و التجهيزات العمومية  تمويل السكن في 
 بالمدية

8382 

 9041 تمويل الصناعة

 14083 تمويل القروض 

تمويل القروض االستثمارية المدعمة من طرف الدولة ودور  
 البنوك 

14815 

 تمويل القطاع الفالحي 
7019, 7361, 8447, 8813, 13359, 

13383 

البنوكتمويل القطاع الفالحي و دور   6745 

 3269 تمويل المخازن

 14343 ,11244 ,7433 تمويل المشاريع 

 13547 ,7956 تمويل المشاريع اإلستثمارية

 9709 ,4975 تمويل المشاريع االستثمارية من البنوك 

 12837 تمويل المشاريع التجارية 

 11456 تمويل المشاريع السياحية

 11373 ,8891 ,6939 تمويل المشروعات 

 11220 تمويل المشلريع 

 7686 تمويل المنشأة 

 تمويل المؤسسات 
6279, 6721, 7023, 8476, 8584, 

8607, 11369, 12872, 12928, 

14606, 15961 

 13115 تمويل المؤسسات اإلقتصادية

 13221 تمويل المؤسسات الصغيرة 

 15900 ,12738 ,7201 ,6932 تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 10644 تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من القرض االيجاري

 13003 ,7581 تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 7503 تمويل المؤسسات و اسسها 

 13135 تمويل النشاط اإلقتصادي 

 6510 تمويل عمليت التجارة الخارجية و تقنياتها الحديثة

 13734 ,7032 تمويل قطاع السكن 

 7340 تمويل ميزانية 

 13186 تمويل ميزانية الدولة 

 12239 تميز األداء 

 15718 تنازع اإلختصاص

 3310 تنافس الدول و التنافسية الجبائية

 15923 ,10202 ,9695 تنافس المؤسسات 



 7441 تنافس المؤسسات الصغيرة 

 8103 تنافس المؤسسة اإلقتصادية

اإلتصالتنافس مؤسسات   6723 

 13387 ,12228 تنافسية البنوك 

 5852 تنافسية المنظمة 

 6579 تنافسية المؤسسات 

 10627 تنافسية المؤسسات الخدماتية 

 14790 تنسيق اإلبداع 

 10377 ,9794 تنشيط األسواق المالية

 15301 ,3803 تنظيم 

 11723 تنظيم إدارة اإلنتاج 

 14790 تنظيم اإلبداع 

األجورتنظيم   7489 

 13329 تنظيم اإلدارة 

 13640 ,13286 ,4177 ,3895 ,3890 تنظيم البيانات 

 11639 تنظيم الذات

 5310 تنظيم السوق 

 11648 ,2747 تنظيم العمل 

 9230 تنظيم المشروع 

 3318 تنظيم المفاوضة 

 3575 تنظيم المؤتمرات 

 10414 تنظيم المؤسسة 

 9725 ,8728 ,6170 ,6161 ,3173 تنظيم الوقت 

 5090 تنظيم عمليات التضامن

 14868 تنظيم وظيفة اللوجستيات 

 12634 تنفيذ التغيير 

 2542 تنفيذ العقد

 3256 تنفيذ العقود

 3245 تنفيذ القرار اإلداري 

 6164 تنفيذ المشروعات

 14683 ,7100 تنفيذ الميزانية

الرقابة تنفيذ النفقات العامة في الجزائر و   12755 

 8662 تنمية اإلبداع 

 12156 ,9988 ,9770 تنمية اإلبداع اإلداري

 14048 ,13725 تنمية اإلستثمار

 8524 تنمية األفراد 

 6330 تنمية اإلقتصاد

 9557 تنمية اإلقتصاد الوطني

 3775 تنمية البحث العلمي

 11570 تنمية التفكير 

 12485 تنمية الثقافة 



الذكاءتنمية   13545 

 9350 تنمية السياحة

 15572 ,6949 تنمية الصادرات

 15714 تنمية العالقات

 13747 تنمية القدرات اإلبداعية 

 12166 ,12158 ,12157 تنمية القدرات البشرية 

 15015 تنمية القدرات العقلية 

 9691 تنمية القيادات االدارية من خالل أسلوب المشاركة في اتخاذ القرار 

 15186 ,15122 تنمية الكفاءات 

 11541 تنمية المال

 14484 تنمية المجتمعات المحلية الحضرية

 14484 تنمية المجتمعات المحلية الريفية 

 5303 تنمية المجموعات المكتبية

 7705 تنمية المسؤولية

 15503 ,10830 تنمية المقاوالتية

 4770 تنمية المنتجات 

المنظمات اإلجتماعية تنمية   11904 

 تنمية المهارات
2655, 2668, 3170, 4391, 5312, 

12657, 12659 

 4391 تنمية المهارات اإلدارية

 4391 تنمية المهارات السلوكية

 11499 تنمية المهارات القيادية

 تنمية الموارد البشرية 

3705, 4959, 5362, 5641, 5823, 

5928, 6577, 6614, 7644, 7697, 

8120, 8615, 10153, 11072, 

11168, 11339, 11625, 11853, 

11978, 12096, 12438, 12746, 

12879, 13412, 13616, 13678, 

14026, 14501, 14659, 15184 

 14827 تنمية الموارد البشرية في المؤسسة واستراتيجيتها 

 13230 تنمية الموارد البشرية في ظل معيار إيزو

 11143 تنمية الموارد البشرية و أساليب القيادتها 

 7691 تنمية المواهب

 11020 تنمية المورد البشري 

 7523 تنمية المؤسسة

 13604 تنمية رأس المال 

 7990 تنمية رأس المال البشري 

 13368 ,7099 تنمية رأس المال الفكري 

 10161 تنمية قدرات اإلبداع

 6143 تنمية قطاع الصناعة 

 10162 تنمية كفاءات المورد البشري

 12654 تنمية مهارات إعداد المذكرات 



 12654 تنمية مهارات إعداد المكاتبات 

 12654 تنمية مهارات إعدلد التقارير

 8576 تنمية مهارات القيادة 

تنمية نفط بحر قزوين _ تنمية احتياطات الطاقة _ إيران والطاقة _ 
النفط _ نفط الخليج ونفط بحر قزوين التنافس على احتياطات   

14661 

 13514 تنويع الصادرات

العقوبات -المكافحة-مصادر الجرم-تهريب االموال  14997 

 6047 توازن األداء ــ إدارة ــالتصنيف التوازن ــ دراسات ميدنية 

 14607 توازن األفراد 

 توازن السوق
4012, 7668, 9136, 9958, 11174, 

11281, 11458, 11607, 13163, 

14483, 15418, 15932 

 4707 توازن المستهلك

 15418 توازن الوحدة اإلنتاجية

 7832 توثيق المحفوظات 

 7174 توثيق المعلومات 

-األصول الثابتة-المخزون-القوئم المالية الموحدة-توحيد ال‘مال

التوحيد غير المباشر-لسنداتا  
5064 

 3274 توحيد األلوهية 

 13813 ,4303 ,3517 توزيع األرباح 

 11786 توزيع الحسابات 

 12485 ,10265 ,5002 توزيع الدخل

 13599 توزيع الكهرباء 

 11095 توزيع المواد الغذائية

 9279 توظيف األموال

 13510 توظيف التكنولوجيا 

 15793 ,9620 توظيف الموارد البشرية

 15505 توفير المعلومات 

الوقتتوفير   6161 

 7431 ثقافة اإلبداع

 4552 ثقافة اإلختراق

 12236 ثقافة االدارة

 5016 ثقافة البحث العلمي

 3055 ثقافة الشركة 

 6851 ,3972 ,3971 ,3703 ثقافة المنظمة

 14120 ,13123 ,8937 ثقافة المؤسسة

2004ثورة أسعار النفط   5502 

 3103 ثورة االتصاالت 

المعلومات ثورة   2561, 4293, 4795, 9105 

 11032 ,9449 ,8820 ,7239 جائحة كورونا 

 15257 جائحة كوفيد

 9728 جباية األشخاص



 11593 جباية التجارة

 10182 جباية الزكاة

 7326 جباية المهن

 14000 ,6529 جباية المؤسسة

 14121 جداول اال عمال 

 9349 جداول الرحالت 

اإلستغالل الوظيفي جدول   2834 

جدول حسابات النتائج _ جدول االستغالل الوظيفي والتفاضلي _ 
 عتبة المردودية _ التوقعات المالية

6925 

 14157 ,14156 ,13082 ,4649 جدولة اإلنتاج

 9453 جدولة االنشطة 

 3233 جدولة العمليات

 14154 ,14151 ,12123 جدولة المشاريع 

 4098 جدولة المشروعات 

 14296 جدوى اإليزو

 15836 جدوى المشاريع اإلستثمارية

 جدوى المشروعات
2812, 2822, 3610, 4110, 4676, 

12154, 15099 

 3480 جذب اإلستثمار 

 7671 جذب الزبائن

 8367 جذب الودائع البنكية

 11519 جرائم األعمال المالية والتجارية

 10878 جرائم اإلفالس

األموالجرائم   14731 

 10423 جرائم اإلنترنت 

 11845 جرائم البورصة 

 11694 جرائم الشركات

 15119 ,14922 جرائم الفساد 

 11694 جرائم توظيف األموال

 14636 جرد األصول 

 14636 جرد الخصوم 

 11856 جرد المخازن 

 13313 جريمة الرشوة

 10423 جريمة النصب

 11130 ,3986 جغرافية النقل 

 7898 جماعات العمل

 12631 ,3662 جمع البيانات 

مقاييس  -المتوسطة االحصائية-تصنيف البيانات  -جمع البيانات 
العينات و التقدير-معامل االرتباط-التشتت  

12019 

- التوزيع الطبيعي-االحتماالت -مقاييس التشتت-جمع البيانات 

االرقام القياسية -الرتباطا  
2755 



االرتباط و -مقاييس التشتت-مقاييس النزعة المركزية-البيانات جمع 
االرقام القياسية-التوزيع الطبيعي-االنحدار - 

8747 

 4184 جمع الضرائب

 12786 جهاز التلفاز

 13002 جواز السفر 

 11826 جودة اإلنتاج 

 14422 جودة األداء

 11966 ,10898 جودة اإلدارة

المحاسبية جودة األرباح   11007 

 12503 جودة اإلفصاح

 13884 ,11939 ,10954 ,6581 جودة اإلفصاح المحاسبي

 15957 ,12712 ,10502 جودة اإلنتاج 

 14845 ,14296 جودة اإليزو 

 13832 جودة البحوث الجيدة

 جودة التدقيق

6583, 6996, 7270, 9667, 10929, 

11346, 12983, 13222, 14832, 

15095 

 6399 جودة التدقيق الخارجي 

 جودة التعليم العالي
7423, 8358, 9516, 10604, 13582, 

15658 

 11164 جودة التعليم المحاسبي

 9739 جودة التقييم 

 3278 جودة الجامعات 

 15705 ,4947 جودة الحياة الوظيفية 

 جودة الخدمات

3011, 3599, 3600, 4106, 5352, 

6344, 6822, 7187, 7425, 7579, 

7737, 8158, 8317, 8386, 10130, 

10237, 10299, 10370, 10445, 

11194, 11549, 11933, 11950, 

12050, 12403, 13417, 13470, 

13563, 13578, 13775, 13854, 

13951, 14163, 14632, 14773, 

14963, 15134, 15332, 15387, 

15753, 15908 

 14091 جودة الخدمات البريدية

دة الخدمات البنكية جو  7545, 15646 

 7020 جودة الخدمات السياحية

 16059 ,10629 ,6578 جودة الخدمات الصحية 

 جودة الخدمات المصرفية 
8141, 8385, 10084, 10521, 

16022, 16023 

 جودة الخدمة 
3741, 5297, 6041, 8745, 9273, 

11520, 13096, 14297 

 15455 ,13339 جودة الخدمة الصحية 

 6547 جودة الخدمة العمومية



 11692 ,11073 ,9264 ,8744 ,4682 جودة الخدمة المصرفية 

 10446 جودة الخدمة المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك

 13877 جودة الرعاية 

 13893 جودة العمل

 9459 جودة العمليات 

 10875 ,7750 ,7656 ,6509 جودة القوائم المالية 

 8630 جودة المراجعة 

 7699 جودة المراجعة الخارجية 

 6465 جودة المراجعة الخارجية في الجزائر و العوامل المؤثرة فيها 

 جودة المعلومات 
7467, 7640, 8192, 8735, 10059, 

12882, 13680, 15924 

 16027 جودة المعلومات المالية والمحاسبية

المحاسبيةجودة المعلومات   6761, 13486 

 10322 جودة المعلومة المالية

 14695 ,13957 ,9420 ,6374 جودة المعلومة المحاسبية

 11655 جودة المنتج

 14899 ,11966 ,4803 جودة المنتجات 

 10995 ,4191 جودة المنتوج 

 14512 جودةالخدمات

الربح-النقديةالتدفقات  -التقارير الرقابية-جوهر الرقابة  9840 

 7838 حاجات العمالء 

 5429 حاجات المستهلك 

 2796 حاضنات االعمال

 7947 ,7745 ,7743 ,3964 حاضنات األعمال

 9340 حالة البنك الخارجي الجزائري 

 12553 حالة سونلغاز

 11021 حجم اإلنفاق 

 10026 حدوث االزمات المالية في العولمة المالية 

السلطة حدود   14277 

 13199 حرب اإلبداع 

 3667 حرب العمالت 

 5919 حرب النفط

 11637 حرفة اإلدارة 

الخارطة االجتماعية-حركة االستقالل الدول العربية - 3206 

 8675 حركة السوق

 13972 حركة النقود

 12933 حركة الوثائق

 15111 حركة رؤوس األموال

 13203 ,8466 حركية التمويل 

 2892 حرية اإلعالم 

 12479 حرية السوق



 Matlab 4614 حزمة

 15953 ,15158 حساب التفاضل

 3180 حساب التكاليف 

 15808 ,15158 حساب التكامل 

 3039 حساب التوفير

 13828 حساب الخسارة

 9812 حسابات 

 5169 حسابات األجور 

 7870 حسابات الفنادق 

 11291 حسابات المحاصيل

 10972 حسابات المخزونات 

 9181 حسابات المراقبة

 3269 حسابات المشتريات 

 3119 حسابات المشروع 

 14137 ,14136 حضارة المازونة 

 5007 حفظ السالم الدولي 

 16124 ,4524 حقوق اإلنسان 

 15037 ,14918 ,11926 حقوق الملكية

 2767 حقيقة النقود 

 14171 حل الصراع

 Excel 5913 حل المشاكل في

 10295 حل نزاعات التجارة الدولية 

 5415 حلقات اإلتصال

 11197 حماية اإلستثمار األجنبي 

 12937 حماية األنترنت 

 4982 حماية البقاء 

 حماية البيئة

3872, 8137, 8957, 10729, 11316, 

11317, 11872, 14563, 15677, 

16181 

 3154 حماية الخصوصية 

الزبونحماية   11572 

 3858 حماية العالمات التجارية

 15173 حماية المال العام 

 حماية المستهلك 

2538, 2542, 2577, 3376, 5394, 

5449, 8404, 8451, 10311, 12047, 

12715, 13687, 16090, 16114 

 5394 حماية المستهلك في اإلسالم

 5394 حماية المستهلك في النظام الغربي

المعلومات حماية   3154, 13351 

 3376 حماية المنافسة

حماية المنافسة ـــمنع اإل حتكار ـــ التجارب الدولية ـــ التجارب  
 العربية

12579 



 15249 حماية حقوق الملكية 

 8779 حمالت التسويق 

 13786 حنان، ونوفي

 13502 حوادث السيارات

 14607 ,11621 ,6610 حوادث العمل

المرورحوادث   4727, 10873, 10874 

 15576 حواضر المغرب

 15675 حوافز اإلستثمار 

 7898 حوافز العمل 

 6222 حوسبة المشاريع

 2940 حوض النيل

 9930 حوكمة اإلدارة

 2582 حوكمة اإلنترنت 

 حوكمة البنوك 
2901, 3836, 6522, 7203, 9634, 

10062, 13965 

 حوكمة الشركات 

2939, 2990, 3449, 3731, 4077, 

4598, 4628, 5616, 5772, 6670, 

6731, 6884, 6894, 8527, 8705, 

8825, 9093, 9579, 9870, 9924, 

10492, 10505, 10639, 10957, 

11693, 11939, 12178, 12732, 

13668, 13957, 13973, 14999, 

15329, 15536, 15741, 16129, 

16138 

المبادئ ــ التجارب ـــ تطبيقات   حوكمة الشركات ـــ المفاهيم ــ
 الحوكمة في المصارف ــ إدارة المخاطر

8683 

الملكية  -البورصة المصرية-صناديق االستثمار-حوكمة الشركات
 -العامة

8016 

 8334 حوكمة العمال

 12419 ,5510 حوكمة المصارف

 13235 حوكمة المصارف اإلسالمية

 8107 حوكمة الموازنة العامة

 حوكمة المؤسسات 

7640, 9114, 9420, 9901, 12708, 

12758, 13419, 13420, 13562, 

15432 

 6429 حوكمة المؤسسة

 12050 حوكمة النظام المصرفي 

 10759 حياة اإلمام المغيلي 

 3770 خدمات اإلتصاالت 

 14702 خدمات األسرة 

 4497 خدمات االقامة

 15617 خدمات اإلنتاج 

البنوك خدمات   12433 



 15760 خدمات التأمين 

 7611 خدمات التسويق 

 15553 خدمات التمريض 

 9348 خدمات الزبائن

 3770 خدمات الطاقة 

 14197 خدمات العاملين

 3167 خدمات المراجعة

 خدمات المعلومات 
11747, 11994, 12622, 12626, 

12629, 14443, 14444, 14906 

 4284 خدمات المكتبات 

 9628 ,2813 خدمات النقل

 13915 خدمات النقل البحري

خدمات النقل البحري والتجارة العالمية _ مكونات نشاط النقل 
البحري _ موقف الدول من تقديم االلتزامات في مجال النقل 
 البحري

13201 

خدمات النقل ومكانتها _ النقل والمواصالت مقومات النقل  
المواصالتوالمواصالت _ فعاليات النقل و  

5339 

 8232 خدمات ما بعد البيع 

 5059 خدمة اإلتصاالت

 5306 خدمة اإلعارة 

 9348 خدمة البروتوكول

 5306 خدمة البيبليوغرافية 

 9737 خدمة التأمين

 5927 خدمة التربية

 12451 خدمة الجودة 

 خدمة الزبائن 
5526, 8542, 10669, 12954, 

15429, 15803 

العمالءخدمة   

2658, 2678, 3739, 3740, 3741, 

4036, 4402, 4520, 4605, 5033, 

5315, 7878, 8792, 8795, 8800, 

9348, 9818, 10565, 11933, 

13263, 13639, 13676, 14281, 

14620, 14963, 14969, 15237, 

15379, 15598, 15599, 16090 

 15628 خدمة الكفاءات

 4108 خدمة المستهلك

مكتبات خدمة ال  14443 

 10478 خرائط اإلستراتجية 

 7992 خريطة المراقبة 

 4424 خريطة جانت 

 7955 خزينة المدية

 15082 خصائص اإلبتكار 

 2663 خصائص اإلدارة 



 9080 خصائص اإلستبيان 

 5665 خصائص البحث

 2630 خصائص التأمين

 12577 خصائص التفاوض

 15377 خصائص التنمية

الجمعيات خصائص   14383 

 12575 خصائص الخدمات

 14410 خصائص الدوريات

 12860 خصائص الصكوك

 6795 خصائص القائد

 9178 خصائص النقود

دور النفقات -تكنولوجيا الحاسب- خصائص نظم المعلومات  5085 

 11691 خصخصة البنوك

 5143 خصخصة المرافق العامة

 7534 ,5543 خصم الديون 

اإلنتاج خطة   13085 

 15320 خطة التصنيف

 14296 خطة المشروع

 7788 خطر السيولة 

 6659 خطر الصرف 

 14719 ,4909 خطر عدم السداد 

 13594 خطط البحث

 11091 خطط التجديد و التطوير 

 15711 خطط التنمية 

 7866 خطوات إعداد الميزانية التقديرية

 11397 خطوات العمل

تطبيقيةخطوات   10908 

 5831 خطورة العولمة

 7952 خلق المناخ

 13233 خلق الوالء لدى الزبون 

 13619 خوصصة المؤسسات

 11901 ,8602 دالة اإلستثمار 

 7957 ,3017 دالة الطلب 

 15063 دالة الهدف 

 13834 دبلوماسية اإلقناع 

 3787 دراسات

 10742 دراسات إجتماعية

 11870 دراسات إحصائية 

 10742 دراسات إسالمية

 11141 دراسات إقتصادية 



 دراسات الجدوى 
2728, 4110, 4157, 4782, 5845, 

6099, 8562, 8786, 8928, 11681, 

11824, 12478, 15566 

دراسات الجدوى ــ تقييم المشروعات ــ تحليل المعلومات التسويقية 
اإلقتصاديةــ معايير الجدوى ــ تقييم الجدوى   

14944 

دراسات الجدوى اإلقتصادية ــ معايير تقييم المشروعات ــ البنوك 
 ــالتحليل المالي 

4139 

دراسات الجدوى ـالدراسة التسويقية ــ الدراسة المالية ــ التكالبف 
 اإلستثمارية ــ تمويل المشروع 

12668 

 10742 دراسات تاريخية

 3778 دراسات تجريبية 

قيةدراسات تسوي  12249 

 10742 دراسات ثقافية

دراسات جدوى المشروع ــ الدراسة التسويقية ــ الدراسة الفنية ــ  
 الدراسة المالية 

4326 

 12155 ,5129 دراسات جدوى المشروعات 

دراسات جدوى المشروعات ــ تقييم المشروعات ــ التقييم المالي ــ 
اإلقتصاديالتقييم اإلقتصادي ـــ تقييم   

5508 

 12166 ,12158 ,12157 دراسات سيكولوجية 

 4704 دراسات شاملة للوطن العربي

 5622 دراسات مالية

 3778 دراسات نظرية

 12757 دراسة اقتصادية 

 9607 ,6559 دراسة إقتصادية 

 14981 دراسة اإلعالن 

 11307 دراسة التقارير

 دراسة الجدوى 

2695, 3583, 4014, 4413, 4504, 

4514, 4685, 5022, 5127, 5507, 

6538, 6817, 7585, 7891, 8821, 

8892, 8902, 9216, 9263, 10533, 

10538, 10692, 11395, 11885, 

12155, 12246, 12477, 12953, 

13332, 14168, 16064 

دراسة الجدوى ـ التقييم المالي ــ الجدوى المالية ــ التقييم 
جية اإلستثماراإلقتصادي ــ إنتا  

11732 

 5878 ,5497 ,4574 ,4234 دراسة الجدوى اإلقتصادية 

دراسة الجدوى اإلقتصادية ــالمشروع اإلقتصادي ــ المشروع 
اس كفاءة األباء ـــ اإلستثماري ــ تقييم المشريع اإلستثمارية ــ قي

 حالة الدراسية 

2979 

االستثماري للمؤسسةو دراسة الجدوى االقتصادية على القرار 
 تأثيراتها 

10546 

 15716 ,14877 ,11844 ,11509 دراسة الجدوى التسويقية 

 2890 دراسة الجدوى المالية 

 4157 دراسة الجدوى في التربية البدنية والرياضة 



 11234 دراسة الزمن و الحركة 

 دراسة السوق
4110, 6449, 8786, 9123, 9641, 

11929 

 9123 دراسة الطلب

دراسة العالقات الدولية_ نظرية العالقات الدولية _ الحرب الباردة 
 _ التعايش السلمي

15163 

 15479 دراسة العمل

 10300 دراسة المردودية المالية للمؤسسة الخدماتية 

 9263 دراسة المشاريع

 5845 دراسة المشروع

الشركة الوطنية دراسة النظام المحاسبي لشركات التأمين كحالة 
 فرع المدية SAA للتأمين

13612 

 9123 دراسة إنتاج المشروع

 5973 ,5972 دراسة تاريخية 

 7259 دراسة تحليلية 

 14951 دراسة تحليلية وتقييمية

 7352 دراسة تحليليةعلي الوقود 

 15869 دراسة تطبيقية 

 15465 دراسة تقنية

 6590 دراسة تقيمية

 10874 دراسة تنبؤية

 7075 دراسة جدوى المشروع

 14877 ,12247 دراسة جدوى المشروعات

 7125 دراسة حالة 

 8103 دراسة حالة صيدال بالجزائر 

 9644 دراسة سوق المؤسسة 

 6481 دراسة قياسية للبورصة 

 7944 دراسة مخاطر القروض البنكية

 14398 دراسة مخطوط

 5622 دراسة مصرفية 

الدور اإلقتصادي  -مقارنةدراسة   3480 

 5554 دراسة نظرية المحاسبة 

 14085 درجة البنوك

 9169 دعم االستثمار في دراسة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 13750 ,9588 دعم التشغيل 

 5462 دعم التعلم والتدريس

 7797 دعم القرارات 

دعم القرارات ـــ نظم ــ المنظمة ــا  
اّلّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ذكاءاإلصطناعي ــ اإلدارة اإللكترونية 
 ــ األنظمة الخبيرة

3967 

 13886 دعم النمو

 15025 دعم النمو اإلقتصادي 



 13362 ,9059 ,7201 ,7023 دعم تشغيل الشباب

 7471 دالئل اإلعجاز

 15327 دليل التحري 

 14123 دليل الجمعيات

 4189 دليل المخزون 

المدراء دليل   11681, 14845 

 11644 دليل المكتبات 

 5266 دليل وظيفي

 13891 دمج الشركات،البيع،عملية التصفية

 6239 دمج المسؤولية اإلجتماعية

 10787 دوافع العمل 

 12117 دوافع المستهلك

 7195 دوافع وحوافز العمل 

 2518 دوائر األعمال

 5495 دوائر الجودة

الجودة الشاملة في تمييز المؤسسة االقتصاديةدور إادارة   6969 

 14800 دور إدارة المخاطر 

 16095 ,11450 ,11370 ,7500 ,4940 دور إدارة المعرفة 

 10670 دور إدارة الموارد البشرية في تقييم أداء المؤسسة 

 4486 دور إستراتيجية التدريب 

 14978 دور استقاللية البنك

 14775 ,10436 دور اإلبداع

 4773 دور اإلتصال

 7705 دور اإلتصال الخارجي 

 9273 دور األتمتة 

 9834 دور اإلدارة 

 6426 دور اإلدارة اإلستراتيجية

 14249 ,7163 ,6815 دور اإلدارة اإللكترونية 

 9103 دور اإلدارة العليا في عملية إتخاذ القرارات اإلستراتيجية

 9159 دور اإلدارة المالية 

 10388 دور االرادات العامة في تمويل ميزانية الدولة 

 15903 ,13259 ,11559 ,10366 دور اإلستثمار 

 10655 دور اإلستثمار المحلي

 5872 دور اإلستثمار في تنمية العقار 

 6410 دور اإلستثمارات العربية

 13121 دور االصالح الجبائي في جذب االستثمار االجنبي 

األفراد العامليندور   12336 

 7576 دور اإلفصاح المالي 

 12732 ,6894 دور اإلفصاح المحاسبي

 11400 دور اإلندماج 

 6764 دور األنظمة



 13182 دور االنظمة الجمركية االقتصادية في التجارة الخرجية 

 13384 ,7477 ,2529 دور اإلنفاق 

الصغيرة و المتوسطةدور االيجار المالي في تمويل المؤسسات   6818 

 9401 دور البرلمان 

 دور البنوك
3337, 4944, 7019, 7032, 9041, 

9487, 9794, 10210, 11914, 

11916, 12872 

 15918 ,12738 ,10337 دور البنوك اإلسالمية 

 13383 ,11457 ,11244 ,7149 دور البنوك التجارية

الخارجيةدور البنوك في تمويل التجارة   11776 

 13115 دور البورصة 

 16076 ,7030 دور التأمين

 7623 دور التأمينات 

دور التجارة االلكترونية في تسويق السلع و الخدمات و االعمال  
 المصرفية 

13937 

 13061 ,7108 دور التحفيز

 9048 دور التحقيق المحاسبي 

 دور التحليل المالي 
6012, 11179, 12531, 13181, 

15004, 15034 

 15714 ,13797 دور التخطيط

 دور التدريب
6929, 7113, 7644, 7664, 8467, 

9816, 10162, 15058, 15902 

 15905 دور التدريب و التكوين 

 9685 دور التدقيق

 6566 ,6133 دور التدقيق الخارجي 

 10875 دور التدقيق المحاسبي

 دور التسويق 
7344, 8305, 8661, 10948, 13577, 

15923 

 8862 ,6825 ,5059 دور التسويق الداخلي 

 7720 دور التسيير اإلستراتيجي 

 16050 دور التقنيات الكمية

 10398 دور التكلفة

 دور التكوين
4757, 11085, 12467, 13120, 

13368 

 دور التمكين
6805, 7385, 8615, 12972, 13244, 

13544 

اإلسالمي دور التمويل   7549 

 10976 دور التمويل المصرفي 

 6467 دور التنمية الموارد البشرية في تدعيم الميزة التنافسية

 11352 دور التنويع 

 7990 دور الجامعة

 15995 ,13942 ,6357 دور الجباية



 7377 دور الجباية المحلية 

 10572 دور الجباية المحلية في التنمية المحلية

الجودة الشاملة دور   7696 

 13606 ,10585 دور الحوافز 

 دور الحوكمة
6365, 7570, 8850, 10316, 13295, 

14522, 15848, 16157 

 7102 دور الحومة المصرفية 

 10597 دور الخدمات الجديدة 

 14532 ,12558 ,10545 دور الرقابة 

صادية دور الرقابة االدارية في الوظيفة المالية داخل المؤسسة االقت  8947 

 13180 دور الرقابة الداخلية 

 6694 دور السوق المالي 

 7629 دور السياسات المالية 

 10022 دور السياسة المالية في تحقيق التوازن االقتصادي 

 15500 ,15211 ,6108 دور السياسة النقدية 

 6651 دور الصيرفة 

 5835 دور الصيرفة اإللكترونية 

 10374 دور الضرائب

 15863 ,10208 دور الضريبة 

 10196 دور الضريبة و الزكات في القضاء على مشكلة الفقر و البطالة 

 15463 دور العاملين

 13003 دور القرض اإليجاري 

 7564 دور القرض اإليجاري في تمويل قطاع الفالحة

 7581 دور القرض المصغر 

 14572 دور القروض االمصرفية في تمويل االستثمار 

دور القروض االستثمارية في تمويل المؤسسات الصغيرة و  
 المتوسطة

7419 

دور القطاع العام والخاص في التنمية _ الخصخصة وأساسها  
 االقتصادية _ تجارب بعض الجمهوريات في الخصخصة 

3834 

 6042 دور القيادة األخالقية

 10913 ,10839 ,7264 دور القيادة اإلدارية 

يليةدور القيادة التحو  10977, 11439, 13757 

 14634 دور الكفاءات البشرية

 7587 دور المالية السلوكية

  -تحديد سلوك التكاليف -عالقة التكلفة-دور المحاسب في التنظيم

 نظم رقابة اإلدارة
7740 

 8824 دور المحاسبة التحليلية في دعم التسيير و اتخاذ القرار 

 7923 دور المرأة 

المراجع الخارجي دور   9562 

 15924 دور المراجعة الخارجية 

 6127 دور المراجعة الداخلية 



دور المراجعة الداخلية في المؤسسات القتصادية و تقييم االداء  
 المالي 

9598 

 14022 دور المراقب المالي 

 10081 دور المزيج التسويقي

 9281 دور المسؤولية

اإلجتماعيةدور المسؤولية   
4479, 6227, 12298, 12299, 

15400, 15512 

دور المشتقات المالية في مواجهة مخاطر االستثمار في االسواق  
 المالية 

13337 

 11795 دور المعلومات اإلدارية

 13949 دور المنتجات التأمينية 

 13354 دور الموارد 

 14219 دور الموازنات التقديرية

 14706 ,14583 ,14220 ,6541 دور المؤسسات

 16054 ,10432 دور المؤسسات الصغيرة

 10659 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية المحلية 

 6898 دور الميزة التنافسية في تعزيز اداء المؤسسة االقتصادية 

دور النسبة بين مرونة الطالب و مرونة العرض في توزيع عبئ 
المنتج و المستهلك الضريبة بين   

13212 

 15052 دور الوعي البيئي

 16036 دور الوكالة 

 7201 دور الوكالة الوطنية

 15121 ,12643 ,11052 ,9914 ,8969 دور تكنولوجيا المعلومات 

 7943 دور تكنولوجيا المعلومات في ادارة المعرفة 

 6199 دور ثقافة المؤسسة في دعم التغيير

األعمالدور حاضنات   14018 

 10021 دور سياسة التشغيل في الجزائر و معالجة مشكل البطالة

دور شركات رأس المال في تمويل المؤسسات الصغيرة و 
 المتوسطة

12513 

 11537 دور عمليات التواصل 

 8368 دور قطاع التأمين

 11476 دور لجان التدقيق

 13755 دور لوحة القيادة 

التأمين دور منتجات   4932 

 14328 دور ميزانية الوالية في التنمية المحلية

 11336 دور نظام الحوافز على أداء االفراد في المؤسسة

 10955 ,7772 ,7137 دور نظام المعلومات 

 7486 دور نظام معلومات الموارد البشرية في تحسين اداء المؤسسة 

 6607 دور نظم المعلومات 

المعلومات التسويقية في دعم اتخاذ القرار بالمؤسسة دور نظم   10271 

 11048 دور وسائل الدفع 

 9533 دورات المجلس



 15374 دورإدارة المعرفة 

 10130 دورإستراتيجية التدريب 

 15515 دوراإلعالن 

دورالبنوك التجارية في تمويل قطاع الفالحة عن طريق قروض  
 االستغالل 

13208 

 7610 دورالتكامل اإلقتصادي 

 7454 دورالتنمية البشرية

 6029 دورالرقابة الداخلية 

 14150 دورالرقابة المالية 

 11230 دورالمنتجات 

 8062 دورة اإلنتاج 

 3783 دورة اإليرادات

 3783 دورة العمليات 

 13261 دورة المشروع

 3020 دول العالم الثالث

 9741 دول العلم الثالث

 13699 دولة الفيزاكارد 

 7488 دولة بني عبد الواد 

 7488 دولة تلمسان 

 4957 ديناميات الجماعة 

 13065 ديناميكية األداء

 5937 ديناميكية العمل 

 8233 ديناميكية القيادة 

 4068 ديوان العارف 

 8160 ,5740 ديوان المحاسبة 

 11745 ديون العالم الثالث 

 3633 ذكاء المشاعر

المال راس   12291 

 رأس المال 

2537, 2693, 3137, 3865, 4168, 

4222, 4987, 5162, 5505, 6153, 

6727, 6938, 7767, 8123, 8854, 

8928, 10304, 10307, 10532, 

12082, 12840, 14143, 14396, 

14888, 15310, 15569 

 9276 رأس المال اإلجتماعي 

 رأس المال البشري 

2577, 2594, 2898, 3304, 3582, 

3833, 4589, 6030, 6990, 7792, 

8307, 9560, 9865, 10617, 13072, 

13279, 13349, 13511, 13524, 

14665, 15085, 16041, 16094 

 10048 رأس المال التجاري 

 8070 رأس المال العامل 



 رأس المال الفكري 

7, 8, 3084, 3795, 3833, 4041, 

4808, 4866, 4984, 5864, 6375, 

7047, 7536, 8123, 9788, 9985, 

10308, 10325, 11148, 11333, 

11367, 11978, 12493, 12768, 

13050, 13076, 13352, 13387, 

13534, 13657, 13823, 14264, 

14595, 14609, 15332, 15843, 

15903, 16019, 16020, 16023, 

16099 

رأس المال الفكري ــ اإلستثمار ــ إدارة الشروعات ــ  
لمؤسسةاإللكترونية ــ المحاسبة اإلداريةا  

7919 

 5402 رأس المال الفكري القياس ــ أساليب المحافظة ــ التحديات اإلدارية

 7615 رأس المال الفالحي 

 13221 ,8607 رأس المال المخاطر 

 3315 رأس المال في البنوك

 5911 رائد األعمال 

 7695 ربحية البنوك 

 7281 ربحية الشركات

 6442 ربحية المؤسسة

 13867 ربط الجودة

 13742 ,3640 رجال األعمال 

 10782 رجال المال واالعمال 

 7818 رجل األعمال 

 8359 رسالة التداوي 

 10760 رسالة المغيلي 

 2882 رسائل األعمال

مستخلصات-رسائل الماجستير  3280 

 3771 رسم الخرائط 

 15851 ,11449 ,6825 ,6040 رضا الزبائن 

 رضا الزبون 
7487, 7657, 7737, 8858, 9490, 

11572, 13063, 14715 

 14672 ,14147 رضا الطالب 

 15331 ,14763 ,10813 رضا العاملين 

 رضا العمالء
3180, 3620, 4605, 4914, 5986, 

7649, 7910, 9952, 13931, 15599 

 8040 رضا العميل

 15455 رضا المرضى 

 7846 رضاء العمالء

 11933 ,7837 رضاء العميل

 9050 رفع الكفاءة اإلنتاجية 

 10575 رفع انتاجية المؤسسة

 8569 رقابة التخزين 



 9300 رقابة التكاليف

 13997 ,12251 ,8179 رقابة الجودة 

 12251 رقابة الحركة 

 13987 رقابة الحسابات

 8791 رقابة المخزون 

 12251 رقابة الوقت 

تسيير المؤسسةرقابة   11109 

 14779 ,11480 رقمنة اإلدارة

 13055 رهان الجودة 

 13065 رهانات الثقافة

 5578 رواد االعمال 

 3072 روح الثقافة اإلسالمية

 14118 رؤوس االموال 

 8822 رؤوس األموال 

 5172 رؤية منظمة 

 13658 ,5093 ريادة األعمال

 9276 رئاسة جامعة المدية

األطفالرياض   10897 

 11255 رياضيات 

 12030 رياضيات التمويل 

 7165 زبائن البنوك 

 15548 زكاة األفراد

 8586 زكاة األنعام 

 12599 زكاة البترول

 8586 زكاة الزروع

 15548 زكاة الشركات 

 15548 ,8586 زكاة المال

الحيوانية _الزكاة زكاة المال _مفاهيم عامة _الزكاة النقدية _الزكاة 
 الزراعية _زكاة كسب المال

12538 

 5423 زكاة رأس المال

 7671 زيادة المبيعات 

سبل دعم و تنميت واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في 
 الجزائر 

14019 

 11971 ,11968 ,11965 ستة سيجما 

 8414 سحر الشخصية 

 10650 سرية المصارف 

 10082 سعر التكلفة

الصرف سعر   

3346, 3667, 4974, 5532, 6307, 

6558, 6738, 6885, 7009, 7230, 

7286, 7474, 7663, 8104, 8545, 

8760, 8851, 10307, 10837, 

11098, 12296, 12582, 12741, 



13079, 14994, 15236, 15269, 

15567, 15738 

 10648 ,2929 سعر الصرف األجنبي

جية سعر الصرف وأثره على التجارة الخار  8767 

 14000 ,9499 سعر الضريبة

 سعر الفائدة
6307, 6765, 11817, 13916, 

15567, 15738 

 6349 سعر صرف الدوالر 

 5741 سعر صرف الدينار الجزائري 

 16012 سقوط غرناطة

 4853 سالسل التوريد

 14927 ,4671 سالسل ماركوف 

 5153 سلبيات الخصخصة 

 8228 ,4364 ,2707 سلسلة التوريد

 14630 سلطة اإلدارة 

 8480 ,3607 سلوك األفراد 

 7786 سلوك اإللتزام التظيمي

 5013 سلوك التكاليف

 6701 ,4520 سلوك الزبون

 12803 سلوك العمالء 

 4798 سلوك الفرد 

 سلوك المستهلك 

2651, 2781, 2808, 2821, 2864, 

2924, 3395, 3404, 3444, 3736, 

3809, 3960, 4071, 4195, 4366, 

4369, 4654, 4682, 4733, 4769, 

4825, 4868, 4979, 5120, 5429, 

5482, 5496, 5615, 5616, 5645, 

5646, 6712, 6823, 6886, 6887, 

7177, 7434, 7704, 8436, 9641, 

9644, 9802, 9952, 10142, 10143, 

10845, 11019, 11174, 11469, 

11509, 11607, 11843, 12114, 

12116, 12117, 12281, 12413, 

12543, 12623, 12705, 12890, 

13475, 13635, 14106, 14350, 

14939, 15109, 15342, 15418, 

15449, 15636, 15968, 16081 

 سلوك المستهلك 

3030, 3897, 4104, 5025, 5098, 

7575, 11835, 12427, 12475, 

13659, 14561, 14969 

ة التسويقية ــ حماية المستهلك سلوك المستهلك ـــ األ ستراتيجي  12693 

 2957 سلوك المستهلك المصرفي

 4465 ,3663 سلوك المشتري

 13163 ,4071 سلوك المنتج



 4798 سلوك المنظمة

 6852 سلوك المواطنة التنظيمية

 12858 سلوكيات العمل 

 9406 سلوكيات كفاية اإلنتاج 

 15792 سمات االثرياء 

 14383 سمات اإلدارة

 9521 سماسرة البورصة

 3281 سوسيولوجية الدولة 

 14268 سوق اإلسمنت 

 4636 سوق األعمال

 15767 ,14048 سوق األوراق المالية

سوق األوراق المالية _ نظام البورصة _ أنواع األوراق المالية _  
 تحديد أسعار األوراق المالية

14299 

تمويل االستثمارات سوق االوراق المالية و دورها في   15875 

 15759 سوق التأجيري

 14390 ,13839 سوق التأمين 

 13454 سوق الصرف 

سوق الصرف األ جنبي ـــ ماهيته ــ مدركاته االساسية ــ تطوره ــ 
 مصر ــ الشيك المصرفي ــالتنبؤ 

3560 

 11745 سوق الصرف األجنبي

 13664 سوق الطاقة 

 سوق العمل
5107, 5468, 6468, 6623, 8606, 

10687, 16067 

التضخم  -البطالة  -التوظيف -األجور -سوق العمل  2556 

 12948 سوق الغاز الطبيعي 

 سوق المال
3448, 4796, 8891, 11845, 14396, 

14470, 16138 

سوق المال _ المضاربة واالستثمار _ المشتقات المالية _ العقود _ 
 موقف الفقه االسالمي

8510 

لمنافسةسوق ا  3395, 13153 

 9644 ,9641 سوق المؤسسة

 7703 سوق النفط الدولية

 5520 سوق النقود 

 3603 سوق الوراق المالية 

 15526 ,7587 سوق رأس المال

 10721 سونلغاز 

 12991 سيادة الدولة 

 8518 سياسات األجور 

 11686 ,5683 سياسات اإلستثمار 

 3847 سياسات اإلسكان 

األعمال سياسات   2813, 5616, 8234, 15395 

 13389 سياسات البنك الدولي



 7417 سياسات التجارة الخارجية

 4470 سياسات الترويج الدولية

 12776 ,12129 ,7993 ,7864 سياسات التسعير

 11780 ,8873 ,8317 سياسات التسويق 

 16172 سياسات التصدير

 14889 سياسات التعيين

التمويلسياسات   14549 

 9117 ,5209 سياسات التنمية

 4768 سياسات التوزيع 

 7283 سياسات التوزيع و التخزين

 4978 سياسات الشراء

 15802 سياسة

 10029 سياسة استهداف التضخم 

 15760 سياسة اإلتصال

 13603 ,3211 سياسة األجور

 4609 سياسة األداء

 13813 سياسة األرباح 

اإلستبيان سياسة   9080 

 سياسة اإلستثمار 
3132, 3515, 6901, 8760, 10107, 

13516 

 10360 سياسة االصالحات

 2884 سياسة اإلقتراض

 13224 سياسة االقراض 

 5815 سياسة اإلقراض 

 سياسة اإلنتاج 
2733, 2735, 5359, 5560, 8956, 

14442 

 10309 سياسة اإلنفاق 

 6334 ,3721 سياسة اإلنماء 

 10418 سياسة البحث العلمي

 3001 سياسة البنك

 14397 سياسة البنوك 

 8367 سياسة البنوك التجارية

 13699 سياسة البيت المرهون

 5800 سياسة البيع

 10647 ,3898 سياسة التأمين

 4066 سياسة التأهيل

 15991 ,9999 سياسة التخزين

 6394 سياسة الترويج

 3159 سياسة التزويد

 سياسة التسعير 
4943, 6479, 7098, 9802, 10946, 

12281 

 11737 سياسة التسعير السياحي



 12457 ,3342 سياسة التسويق 

 9646 ,5021 سياسة التسيير 

 15348 ,5537 سياسة التشغيل

 10904 سياسة التشغيل في الجزائر 

 5168 ,3394 سياسة التصنيع

 10631 سياسة التعليم

التقشفسياسة   6435, 11457 

 15190 ,7146 سياسة التمويل 

 6737 سياسة التمويل و أثر على االنتاج 

 2831 سياسة التنظيم 

 12886 سياسة التنمية 

 12559 ,7574 سياسة التوزيع

 12859 ,8863 ,6578 ,5959 سياسة التوظيف 

 6650 سياسة الحوافز 

 4487 سياسة الخوصصة 

 13197 ,9588 سياسة الدعم 

 4175 سياسة الرهن 

سياسة السعر الصرفي و الموازنة العامة في الجزائر  
2010/2000  

6241 

 12852 سياسة السمسرة

 4087 سياسة الطاقة 

 14143 ,13767 ,8841 ,3346 سياسة العرض والطلب 

 15469 سياسة العمل

 5986 سياسة العميل

 9256 سياسة المال 

 14268 سياسة المنافسة

 4770 سياسة المنتجات 

 5033 سياسة المؤسسة

 5834 سياسة ترشيد النفقات 

 6661 سياسة تمويل امؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 10856 سياسة توزيع األرباح 

 10669 سياسة كسب الزبائن 

 6662 سياسة منح القروض االستثمارية في البنك

 11053 سياسة منح القروض البنكية 

المهاجي سيرة الطيب   5723 

 4956 سيكولوجية 

سيكولوجية اإلدارة ـــالتنظيم اإلداري ـــ الصحة المهنية ـــ المقابلة 
ة الشخصية ــــ األختيار المهني ــــ القيادة ـــ المشكالت اإلداري  

4955 

 11853 ,5095 سيكولوجية التدريب 

 8149 ,4271 سيكولوجية التنظيم 

 3910 سيكولوجية الشخصية



 3311 سيكولوجية القيادة 

 9512 شبابيك الصيرفة اإلسالمية 

 13348 ,6171 ,4121 ,3301 ,3049 شبكات اإلتصال

 5500 شبكات االعمال 

 شبكات األعمال 
3226, 4121, 4353, 4435, 4530, 

5399, 6043, 14348 

 9327 شبكات التواصل اإلجتماعي 

 9642 شبكات التوزيع 

 3571 شبكات الحاسوب 

 5020 شبكات العمل 

 12631 ,3519 شبكات المعلومات 

 3411 شبكة االنترنت 

 شبكة األنترنت 
2780, 3305, 3553, 3954, 4162, 

13640, 14884, 15977, 16128 

 11781 ,3103 شبكة االنترنيت 

 15977 ,13639 ,4177 شبكة المعلومات 

 3026 شبكة المكتبات 

 9532 شخصيات قادة المجلس

المواد شراء   4556 

 14598 شرح األعمال والسجل والدفاتر التجارية

 14599 شرح األوراق التجارية

 10621 ,8929 ,8891 ,3448 شركات اإلستثمار 

 6806 شركات اإلستيراد

 شركات األشخاص 
3517, 4173, 4303, 4320, 5162, 

6324, 9299, 10776, 14637, 14760 

السداد النقدي  -الشركات الخاصة  -محاسبة  -شركات األشخاص   5539 

-رأس المال-السندات-شركات المساهمة-شركات األشخاص

توزيع األرباح -لتمويل ا  
3453 

 شركات األموال 

3707, 3789, 4807, 9578, 9589, 

10281, 10493, 10621, 11434, 

12256, 12680 

 8889 ,5592 ,5572 شركات البترول 

الطاقةشركات البترول و   5592 

 15931 شركات التامين 

 شركات التأمين 

2565, 2689, 2856, 2908, 3450, 

4596, 4722, 4736, 5017, 5912, 

5942, 6472, 6822, 7150, 7522, 

7715, 8028, 8049, 8589, 8835, 

8929, 9326, 9413, 9492, 9783, 

9925, 10417, 10861, 11252, 

11468, 11830, 12098, 12197, 

12356, 12664, 13228, 13435, 

13450, 13605, 13655, 14082, 



14770, 15084, 15263, 15382, 

15633, 15717, 16156 

المعايير المحاسبية  -شركات إعادة التأمين  -شركات التأمين   11385 

شركات التأمين ــ شركات اإل ستثمال ـــ أسواق المال ــتمويل 
المصرفي ــ السياسات المصرفية المشروعات ــ هيكل الجهاز   

8907 

 6933 شركات التأمين الجزائرية

 4728 شركات التأمين و واقع النظام المحاسبي فيها 

 14760 ,6324 ,5066 ,917 شركات التضامن

 8936 شركات التمويل

 2733 شركات الدواء

 7812 شركات السياحة

 5109 شركات القطاع العام

 8701 شركات المال

 4319 شركات المحاصة

 8161 ,7120 شركات المساهمة

 14141 شركات النفط العربية 

 14077 شركة اإلتصال

 11258 شركة األموال

 شركة التأمين

6293, 6365, 6594, 6890, 8301, 

8850, 10695, 13436, 13608, 

13622, 14327 

 SAA 6409, 7755, 13825 شركة التأمين

 saa 9548شركة التأمين

 15112 شركة التضامن 

 6324 شركة التوصية 

 14394 شركة العقد

 6324 شركة المحاصة 

 12665 شركة أليانس بالمدية

 15338 ,15032 ,9998 شركة سونلغاز 

 14439 شركة موبايلي 

 2770 شروط الزكاة

 4443 شروط القيادة اإلدارية

 5274 ,5273 شروط النهضة

المالية شفافية القوائم   7749 

 3388 شفافية الموازنة

 14948 شواهد القبور

 10466 شؤون ااموظفين 

 12100 ,5039 شؤون الموظفين 

 11648 شئون األبناء 

 6621 صدق وثبات اإلستبيان 

 9586 ,8347 صدمات السياسة المالية 

 8347 صدمات السياسة النقدية 



 16138 صرف العمالت

989-1-1987ازمات-االزمات النقدية  -العمالتصرف   12359 

 3108 صرف النقود 

 11008 صعوبات التعلم 

 4073 صفات الباحث

 7986 صفات البائع

 6348 صفوف اإلنتظار 

 2829 صكوك اإلستثمار 

 10622 صكوك التمويل 

 15737 صناديق إستثمار 

 صناديق اإلستثمار 

7, 2669, 2924, 3132, 3169, 3448, 

3556, 3614, 3616, 3797, 3802, 

3966, 4666, 4796, 4974, 5130, 

5392, 5672, 6069, 6725, 7278, 

7886, 7894, 8070, 8538, 10377, 

10381, 11686, 11687, 11697, 

12338, 12518, 12608, 12636, 

12711, 13311, 14243, 14313, 

15310 

 14243 ,9633 ,8953 صناديق اإلستثمار اإلسالمية

 14243 صناديق اإلستثمار التقليدية

 4826 صناعة اإلتصاالت

 2733 صناعة األدوية 

 3666 صناعة األسواق 

 3514 صناعة التأجير

 4294 صناعة التأمين

 2862 صناعة التسويق السياسي 

 3806 صناعة التغيير والنهضة 

 3900 صناعة الخدمات

 4815 صناعة الدواء 

السياحة صناعة   3477, 3936, 4496, 9347, 9350 

 3945 صناعة الضيافة 

 9352 ,4498 صناعة الفنادق

 3674 صناعة القرارات 

 7215 صناعة الكوابل

 11997 صناعة المعلومات 

 8553 صناعة قواعد البيانات

 11737 ,7686 ,4758 ,8 صندوق اإلستثمار

 6069 صندوق اإلستثمار الراجحي السعودي

 6824 صندوق التقاعد

 6261 صندوق التوفيرو اإلحتياط 

 12884 ,10372 ,10182 ,7084 صندوق الزكاة



 13441 ,4280 ,4000 ,2932 صندوق النقد

 صندوق النقد الدولي 

3020, 3461, 6787, 8059, 10710, 

10843, 11816, 14513, 15389, 

15555, 15948 

النظام التعليمي ــ القطاع  صندوق النقد الدولي ــ الدخل القومي ــ
 الصحي ــ الدولة النامية

3944 

 -اإلصالح اإلقتصادي  -الدول النامية  -صندوق النقد الدولي 

مصر -السياسات المالية  * 
5949 

 13615 ,9724 ,8085 صندوق ضبط الموارد

 14383 ,10607 ,4679 صنع القرار 

 8846 صنع القرارات 

 5394 صور غش المستهلك

 4439 صياغة األهداف 

 7768 صيدال 

 13517 ,12711 ,7068 صيغ التمويل 

 8476 صيغ التمويل اإلسالمية

 7383 *صيغة المرابحة

 8253 ضبط الجودة

 12511 ضبط الجودة

 14153 ضبط المخزون

 7071 ضريبة الدخل 

 11617 ,5749 ,3166 ضريبة المبيعات 

 3166 ضريبة المرتبات 

تيبازة ضريح   8216 

 ضغوط العمل
3010, 4883, 6128, 9071, 11499, 

12300, 15398 

 7974 ,6873 ضغوطات العمل 

 7257 ضل االصالحات االقتصاديةعلى سياسات االقراض

 9399 ضل المتغيرات العالمية االقتصادية الراهنة على صناعة التأمين 

 15623 ,14422 ,13835 ,11117 ضمان الجودة 

سداد الضرائب الجمروكيةضمان   10658 

 14245 ,11952 ,3345 ضمانات اإلستثمار 

 15954 ضمانات الحكومة 

 10608 ضمانات حقوق اإلنسان

 13735 ضمانات منح و مخاطر القروض البنكية 

 4548 ضمنات و مخاطر القروض البنكية

 9080 ,2583 طبيعة البحث 

 14273 طبيعة البحث العلمي 

البحوث طبيعة   2592 

 9277 طبيعة التأمين

 4747 طبيعة التدريب 

 11962 طبيعة السلوك اإلنساني 



 3897 طبيعة العالقة المادية بين المدخالت والمنتجات 

طبيعة المالية العامة _ االيرادات العامة _ النفقات العامة _ 
 الموازنة العامة _ الرقابة العامة _ االستقرار اإلقتصادي

5745 

 4645 طبيعة المحاسبة 

 10824 طبيعة المخزون

 3977 طبيعة المنظمات 

 9293 طبيعةالحكم في الجزائر 

 2754 طرق

 15803 طرق اإلتصال

 11497 طرق اإلحصاء

 14412 طرق اإلقتصاد

 7987 طرق اإلقناع 

 3630 طرق اإلنتاج 

 طرق البحث

3339, 3365, 3773, 3774, 3775, 

4073, 9583, 10567, 11705, 

12631, 13685, 14273 

طرق البحث إداري ـــ خطوات البحث ــــ تصميم التجارت ـــ  
المقايس ــــ جميع البيا نات ـــ تحليل البيانات ــــ إتخاذ القرارات 
 اإلدارية 

5916 

 5665 طرق البحث العلمي

 13831 ,9509 ,3184 طرق البحوث 

 3271 طرق البناء والتغيير 

 7986 طرق البيع

 15538 طرق التأمين

 5800 طرق التسويق 

 14255 طرق التسيير 

 11389 طرق التعليم

 12537 طرق التقسيم 

 8877 طرق التقييم 

 15665 طرق التمويل 

 4468 طرق التوزيع 

 15742 طرق الخصخصة 

 9034 طرق تقييم األداء

 3602 طرق تقييم اإلستثمار 

التجارة الخارجية طرق تمويل   11982 

 7874 طرق محاسبية 

 7534 طريقة التقسيط 

 4357 طريقة السيمبلكس 

 12924 طلبة جامعة المدية

 9935 ظاهرة اإلنتحار 

 4627 ظاهرة البطالة 



ظاهرة التخلف _ عملية التنمية _ االزمة التنموية _ المنهج  
 التنموى البديل

11133 

 4734 ظاهرة التضخم 

 5884 ظاهرة التلوث

 16129 ,15450 ,10608 ظاهرة العولمة

 16151 ظاهرة الغش

 14251 ,7928 ,4704 ظاهرة الفقر

 8675 ظروف الشركة 

 10454 ,6341 ظغوط العمل 

 5805 عالم إدارة األعمال 

 5690 ,4106 عالم اإلدارة

 3603 عالم األعمال 

 8481 عالم اإلقتصاد 

 5288 عالم الخلق 

 5579 عالمية التجارة 

 8216 عبادة القديسين

 13226 عبقرية التسويق 

 13119 عتبة اإلنفاق 

 6777 عتبة التضخم 

 13968 عتبة المردودية 

 14399 ,14398 عجائب األسفار 

 عجز الموازنة العامة
10319, 11817, 13552, 13751, 

15758 

 11560 ,9345 عجز الميزانية

العامة عجز الميزانية   13615, 15757 

 8068 عجز الميزانية العامة و بدائل التمويل االسالمي 

 6946 عجز ميزان المدفوعات 

 11507 عجز ميزانية البلديات

 6685 عرض النقود 

 3563 عصر األزمات

 عصر العولمة 
5630, 6187, 8989, 11682, 11781, 

15765 

 10827 عصر المشرفي 

 10613 عصرنة البلديات

 11538 عصرنة الخدمات المصرفية 

 8043 عصرنة النظام المالي 

 13338 عصرنة الوظيفة العمومية 

 15424 ,10902 عقد اإليجار

 7780 ,2587 عقد البيع

 4890 عقد البيع الدولي 

 9921 عقد البيع عبر األنترنت 

 4256 عقد التأجير



األردني ــ الفقه اإل سالميعقد التأجير التمويلي ــ القانون   3644 

 13655 ,13010 ,10924 ,3544 ,2630 عقد التأمين

 9921 عقد التجارة اإللكترونية 

 10529 عقد الترخيص

 15738 عقد الخيار 

 3252 عقد الصفقات 

 5485 عقد الضمانة 

 3144 عقد الفرانشيز

 5036 عقد النقل 

 14394 ,9576 عقود اإلستثمار 

اإلنشاء عقود   8186 

 6963 ,5181 ,5014 عقود اإليجار

 3259 عقود البوت

 bot 5660 عقود البوت

 7977 عقود البيع

 3788 عقود التأجير

 8066 ,5340 ,5330 ,5224 ,2688 عقود التأمين

 11959 عقود التجارة

 8404 عقود التجارة االلكترونية 

 10317 عقود التجارة اإللكترونية 

التجارة الدولية عقود   2539, 5220, 10295, 14275 

 15738 ,3835 عقود الخيارات

 11714 ,5660 عقود الشراكة 

 14312 عقود الشركات

 3835 ,3586 عقود المبادالت

 12357 عقود المعامالت 

 15489 عالج األزمات المالية

 9150 عالج عجز الموازنة 

 15664 عالجها

 11572 ,4520 ,4519 عالقات الزبون 

 10499 عالقات العمل

عالقات العمل ــــ اإل صالحات ـــ اإلقتصادية ــ إنتهاء عالقات  
 العمل ــ الجزائر

15796 

عالقات العمل ــ الخصخصة ـــ الحماية اإلجتماعية ـــ البطالة  
 ـــاألجور

4476 

 11890 عالقات العمل الدولية 

 15360 ,7878 عالقات العمالء

 7911 عالقات العمالء الرقمية

 5074 عالقة اإلحصاء بالبحث العلمي 

 11071 عالقة البنك المركزي بالبنوك التجارية

 11354 عالقة الزابون 



 11063 عالقة الزبون بالمؤسسة اإلقتصادية

 9835 ,7912 عالقة العميل

 4878 عالقة الكسب بالقضاء

 14882 عالقة المؤسسةبالمحيط الخارجي

 13705 عالمات التدقيق

 9703 عالوة الضريبة 

 11649 ,4132 علم اإلجتماع

علم اإلجتماع ــ كارل ماركس ــ البناء اإلقتصادي ــ هريرت 
كس فيبر ــ علم سبنسر ــ إيميل دوركايم ــ فلفريدو باريتو ــ ما

 اإلجتماع الصناعي
12562 

 4114 ,3507 علم اإلجتماع اإلقتصادي

 علم اإلحصاء 

3753, 5049, 5156, 6203, 7781, 

7899, 8533, 8568, 10147, 10917, 

11162, 12032, 12043, 14991 

علم االحصاء _ البحث العلمي _ وصف البيانات _ مقايس  
 التوسط_ مقايس التشتت _ االنحدار

4670 

مقاييس التشتت  -البيانات اإلحصائية -علم اإلحصاء  12015 

مقاييس   -برنامج إكسيل -المعلومات اإلحصائية -علم اإلحصاء
 التشتت 

12016 

 12619 علم االدارة 

 علم اإلدارة 

3839, 3856, 5712, 8987, 9095, 

9652, 12046, 12200, 13269, 

13715, 14463, 14631, 15027, 

16163 

 -التنظيم االداري-اتخاذ القرار -التخطيط -المبادىء  -علم االدارة 

الرقابة االدارية-االشراف -التوجيه   
11107 

 11890 علم اإلدارة الدولية 

 3486 علم اإلدارة المالية 

 8055 علم االدوات الكمية 

 5768 علم االقتصاد 

 علم اإلقتصاد 

2196, 2595, 2708, 2860, 3142, 

3402, 3724, 3743, 4015, 4019, 

4132, 4506, 4761, 5113, 5364, 

5380, 5522, 5523, 5640, 5645, 

5757, 6011, 6073, 6083, 6616, 

6811, 6917, 7917, 7988, 8134, 

8254, 8600, 8841, 9016, 9136, 

9137, 9958, 10167, 10168, 

10169, 10173, 10592, 10802, 

11035, 11125, 11403, 11821, 

11883, 12589, 12590, 12696, 

12703, 12704, 12705, 13591, 

13657, 13767, 13845, 14313, 

14338, 14426, 14482, 16068, 

16132 



 14748 علم اإلقتصاد ــ اإلقتصاد اإلسالمي ــ اإلقتصاد الجزئي ــاإلنتاج

علم اإلقتصاد ــ اإلقتصاد الجزئي ــ المشكلة اإلقتصادية ــ الطلب ــ 
 العرض ــ سلوك المستهلك ــ اإلنتاج 

8503 

اإلقتصاد السياسي ــ المدارس اإلقتصادية ــ السوق علم اإلقتصاد ــ 
 ــ التوزيع ــ الدورةاإلقتصادية 

8555 

علم اإلقتصاد ــ اإلنتاج ــ الطلب ـــالعرض ــ سلوك المشروع ـــ  
 سلوك األسواق

2902 

  -السياسات المالية  -النقود  -الدخل القومي  -علم االقتصاد 

 المصارف 
12271 

اإلقتصاد ــ القيمة ــ اإلنتاج ــ التوزيععلم   14357 

علم اإلقتصاد ــ المذاهب اإلقتصادية ــ النظم اإلقتصادية ــ السوق 
 ــاإلنتاج ــ التوزيع 

8560 

 -البنيان االقتصادي القومي  -المشكلة االقتصادية  -علم االقتصاد 

االستثمار  -نظرية االنتاج   
4198 

ة اإلقتصادية ــ المدارس اإلقتصادية ــ  علم اإلقتصاد ــ المشكل
 اإلنتاج ــ السوق ــ السكان 

12552 

 15744 علم اإلقتصاد ــ النماذج اإلقتصادية ــ اإلنتاجية

تاريخ  -علم االقتصاد   15435 

علم اإلقتصاد ــ توازن السوق ــ سلوك المستهلك ــ نظرية اإلنتاج  
صادية ــ نظرية التوزيع ــ نظرية الرفاهة اإلقت  

13189, 15485 

علم االقتصاد _ االنتاج وعناصره _ األرض في االقتصاد  
 االسالمي واالقتصاد الوضعي _ العمل في االقتصاد االسالمي

3158 

علم االقتصاد _ المشاكل االقتصادية _ التحليل االقتصادي _  
 االقتصاد الوحدي _ االقتصاد الجمعي _ الموارد البشرية

2557 

االقتصاد _ المشكلة االقتصادية _ نظرية الطلب _ الطلب  علم 
 والعرض _ االنتاج 

2917 

علم االقتصاد _ مدلول عم االقتصاد _ منهج المذاهب والنظم 
 االشتراكية _ توازن المشروعات

12796 

األسعار  -علم اإلقتصاد  10172 

البنوك  -علم اإلقتصاد  3874 

اإلنتاج -الدخل -علم اإلقتصاد  10171 

 10485 علم اإلقتصاد ــالنظرية اإلقتصادية ــالبحث اإلقتصادي 

النظرية الكالسكية -العرض-الطلب-علم اإلقتصاد و منهجيته
اإليرادات-نظرية التكاليف-نظرية اإلنتاج -لسلوك المستهلك  

2611 

 2863 علم اإلقتصاد و نشأته 

-الكفاءةاالقتصادية-توزيع الدخل-الجزئياالقتصاد  -علم االقتصاد

التنمية االقتصادية-القتصاد الجزئيا  
10166 

التحليل الجزئي -التحليل الكمي-علم االقتصاد  4228 

-السوق الحر-نظام االسعار-السوق االقتصادي-علم االقتصاد

لخصخصةالعرض و الطلب ا  
4507 

- نظرية التوزيع- سلوك المستهلك-العرض-الطلب-االقتصادعلم 

ظرية االسواق ن  
12270 

تابع -التوازن االقتصادي-المحاسبة الوطنية-علم االقتصاد
تمارين -االستثمار-االستهالك  

6237 



 10922 ,8957 ,4345 علم البيئة

 5781 علم التدقيق

 9211 ,5800 علم التسويق 

 13291 ,9600 علم التفاوض

البيئة الجيولوجية لتكون -الخدمات و الرواسب المعدنية علم
الخامات و الرواسب المعدنية  -الخدمات و الرواسب المعدنية

 الرسوبية
10495 

 14897 علم السكان

 11680 ,3121 علم المحاسبة

طرق  -الدخل-النظام المحاسبي-القياس المحاسبي-علم المحاسبة
المحاسبية النظرية -اإلهتالك  

7073 

القوائم  -المعلومات المحاسبية-نظرية المحاسبة-علم المحاسبة
الفروض المحاسبية -المالية  

8882 

 12626 علم المعلومات 

 علم المكتبات 

3026, 3048, 4257, 5304, 11644, 

11682, 11973, 13510, 14286, 

14444, 15319 

 11645 ,7386 ,5306 ,3159 ,2944 علم المكتبات والمعلومات 

 6728 علم المؤسسة

 5674 ,4960 علم النفس

 13796 علم النفس اإلجتماعي 

 8517 علم النفس الصناعي 

مناهج البحث -علم النفس  11594 

 3 علماء الساورة

 6840 علماء المغرب األقصى

 910 علوم ادارية 

 910 علوم اقتصادية 

 10412 علوم إقتصادية 

 4490 ,2892 علوم اإلعالم 

 8734 علوم التنظيم

 910 علوم تجارية 

 910 علوم مصرفية 

 6799 عمال ما قبل التشغيل

 13261 عمل الفريق

 7829 عمالء المنظمة 

 4214 عمليات

 4702 عمليات اإلتصال

 4027 عمليات اإلفالس

 3721 عمليات اإلنتاج 

 عمليات البنوك 
2941, 4625, 5037, 9722, 11420, 

11432 

 9851 عمليات البنوك في الجزائر



 13263 ,10669 عمليات البيع 

 8179 عمليات التأكيد الدولية

 4736 عمليات التأمين 

 4626 عمليات التحفيز 

 3685 عمليات التدريب 

 14186 عمليات التصميم التنظيمي 

 10453 عمليات الجماعة 

 15407 عمليات الصرف 

 11078 عمليات اللوجستيات 

 11292 عمليات المشروع مع البنوك 

 7871 عمليات عقود اإليجار 

 13199 عملية اإلبتكار 

 4957 عملية االتصال 

 4536 ,3928 عملية اإلتصال 

 6148 ,4823 عملية اإلدارة 

 15302 عملية اإلقناع

 3921 عملية اإلنتاج 

 11968 عملية اإليزو

 2927 عملية التدريس

 12891 ,2714 عملية التدقيق

 9000 عملية الترويج

 12632 عملية التزويد

 7104 عملية التسويق

 7215 ,5310 عملية التصدير 

 14759 عملية التعاقد 

 14176 ,3506 ,2749 ,2678 عملية التفاوض

 13476 عملية الجرد 

 4400 عملية الشراء 

 4175 عملية الضمانات

 6700 عملية المفاضلة 

التوظيفعملية طلب   8481 

 2935 عموميات اإلستثمار 

 5798 عناصر اإلتصال 

 5302 عناصر اإلدارة التربوية 

 2795 عناصر األعمال 

 9386 عناصر التسويق الفيروسي

 4818 عناصر التفاوض

 9181 عناصر التكاليف

عناصر الميزانية _ تصحيح األخطاء _ ميزان المرتجعة _ اليومية 
المؤونات _ االهالكات _   

13290 

 2837 عناصراإلنتاج 



 5721 عناصرالتوجه العالمي

 14639 عناصرتكلفة اإلنتاج 

 13021 ,11611 عوامل اإلنتاج 

 3927 عوامل النجاح

 10855 عوامل ربح البنوك

 12637 عوائد األسهم السوقية 

 6313 عولمة األسواق

 10336 عولمة األسواق المالية 

اإلقتصاد عولمة   3540, 7342, 11547, 14746 

الحكم  -عولمة اإلتصاالت - العولمة البيئية -عولمة اإلقتصاد
 العالمي

15430 

 11953 عولمة السوق 

 غسل األموال 
3337, 3675, 4738, 5433, 9433, 

10183, 10438, 10639, 12602 

تجربة مصر-التعاون الدولي-غسل االموال - 3676 

استراتيجيات وقائية-االنترنيت -غسل االرهاب-االموالغسل   14124 

 12975 ,12930 ,12341 ,9994 ,4625 غسيل االموال

 غسيل األموال

3994, 4612, 4725, 4944, 5035, 

5452, 7698, 8047, 9967, 10062, 

11678, 11820, 12292, 12347, 

13669 

وسائل الكشفغسيل األموال ـــ النشاط اإل جرامي ــ   3652 

أساسيات  -البنوك  -عمليات  -غسيل األموال   5370 

الدور الوقائي -البنك المرخص-مصادرها-غسيل االموال   10390 

مكافحة- التكييف القانوني-غسيل االموال  3767 

 15237 غضب العمالء

 8274 غياب إدارة المعرفة 

 11961 ,10049 فاعلية اإلتصاالت

التدقيقفاعلية   14232 

 6189 فاعلية التدقيق الداخلي 

 2668 فاعلية التكاليف

 15480 فاعلية القيادة

 4514 فاعلية النظام

 14143 فائض السكان النسبي

 2 فتاوى الشيخ أحمد حماني

 12858 فتاوى العمل

 2688 فتاوي التأمين

 5984 فخ التجمد 

 12584 فرص اإلستثمار 

 15991 فرص التسويق

 2577 فرص العمل 

 7771 فرض الضرائب



 15004 فرع المضادات الحيوية 

 6854 فرع أنتيبيوتيكال 

 فرق العمل
2657, 5239, 6655, 11640, 15117, 

15701 

 3207 فريضة الزكاة

 5312 فريق البيع

 15376 فريق العمل

 11777 فساد

 13439 فشل المؤسسات الناشئة

الكريمفضل القرآن   6776 

 5575 فعاليات 

 5574 فعاليات المنظمة 

 9060 فعالية أداء البنوك

 10107 فعالية اإلستثمار 

 11464 ,8984 ,6649 فعالية التدريب

 15338 ,15118 ,14475 ,8379 ,3012 فعالية التسيير

 12059 فعالية السياسة الحالية 

 5893 فعالية السياسة المالية 

السياسة النقدية فعالية   6007 

 6837 فعالية السياسة النقدية و أثر العولمة االقتصادية عليها

 14241 فعالية الضرائب

 11537 فعالية القرارات اإلدارية 

 5719 فعالية المديريين

 9917 فعالية المعايير الحديثة

 15606 فعالية سوق رأس المال في تمويل االستثمار 

 8822 فعاليةالسياسةالنقدية 

 5279 فقه التشريع

محاسبة الزكاة-فقه الزكاة  - ... 3671 

 5095 ,3465 فلسفة الجودة 

 7771 فلسفة الضرائب

 2973 فلسفة القانون 

 11391 فلسفة المسؤولية 

 8206 فلسفة المعرفة 

 13892 فن اإلدارة 

 9862 فن اإلشراف 

تحديد الرسالة _ صناعة االعالنات فن االعالن _ اتخاذ القرار _ 
 الجيدة

10165 

 5317 ,2817 ,2794 فن البيع

 14114 فن التحدث 

 13131 فن التحرير 

 7679 فن التشجيع



 2632 فن التعامل

 فن التفاوض 
2882, 4039, 5794, 7987, 12577, 

13682 

 5798 فن التواصل 

 13614 ,3839 فن القيادة 

 15550 فن الوقت 

البيعفنون   5360 

 3942 فوائد الموظف

االدارة و  -االنتاج و قطاع االعمال -االقتصاد و المال-في التنمية
 التكنولوجيا 

9424 

 10403 قادة التغيير 

 9032 قادة المستقبل

 15967 ,9835 قاعدة البيانات

 قاموس
4562, 5975, 8287, 11634, 15239, 

15751 

مالي  -قاموس  13526 

مالي ومصرفيقاموس   13369 

علم المكتبات والمعلومات-قاموس  3906 

 16070 قانون

 15699 قانون األسرة

 3182 قانون البحث العلمي

 12661 قانون التأجير التمويلي

 8599 قانون التامين

 14938 ,8066 ,6788 قانون التأمين

 14599 قانون التجارة

 10295 قانون التجارة الدولية 

التجارة اللبنانيقانون   911 

-التبادل الدولي-ميزان المدفوعات- عوامل االنتاج-قانون التكاليف

عر الصرف س  
14851 

 12991 قانون الشركات

 15405 قانون الضرائب 

 911 قانون العقود اللبناني

 15996 ,4721 قانون المالية 

 4241 قانون المنافسة 

 911 قانون الموجبات اللبناني 

النقد والعرضقانون   9530 

 8280 قانون النقد والقرض 

2008لسنة 196قانون  15405 

10-01قاون   7035 

 11996 قائمة الدخل 

 5720 قرار اإلستثمار



قرار االستثمار _ عائدات ومخاطر االستثمار _ أسواق المال _  
 تقييم األسهم والسندات _ المشتقات المالية

14911 

 4867 قرار التصدير

 5720 قرار التمويل

 8408 قرارات اإلدارة 

 قرارات اإلستثمار 
3595, 5313, 7886, 10964, 11929, 

11933 

 8413 قرارات اإلئتمان

 11222 قرارات التسعير

 11499 قرارات التفويض

 3602 ,3595 قرارات التمويل

 5933 قرارات التمويل اإلستراتيجية 

 4641 قرارات الشراء

الشراء واإلنتاج قرارات   8923 

 14222 قرارات المؤسسة اإلقتصادية 

 12684 قرارمنح اإلئتمان 

 8056 قررات العمليات

 5853 قرض اإلستغالل

 6875 ,6874 ,6493 قرض اإليجار

 6520 قرض التحدي 

 14565 قروض االستغالل

 7533 قروض اإلستغالل

 10296 قسم الثابت

 10296 قسم المحذوف 

 12052 ,5373 قضايا إدارية 

 15807 قضايا إستراتيجية

 9752 ,3036 قضايا إقتصادية 

 3457 قضايا اإلفالس

قضايا التجارة الدولية _ العالقات االقتصادية الدولية _ التحليل  
 االقتصادي لظاهرة العولمة 

8289 

نظرة فاحصة -وضع السوق و االحتماالت -قضايا الطاقة االساسية
الصين و الهند على   

3052 

 13006 قضايا المرأة 

 11757 قضايا إنسانية

 11603 قضايا تسويقية

 8596 قضايا دولية 

 8067 ,3250 قضايا معاصرة

 2790 قضية العولمة 

 15378 قطاع اإلتصال

 10141 قطاع اإلستثمار 

 9109 ,2870 قطاع األعمال

 10090 قطاع البناء واألشغال



 14686 قطاع البنوك 

 6653 ,6025 قطاع التامين

 15704 ,15440 ,14390 ,9557 ,8197 قطاع التأمين

 9373 قطاع التأمين و دوره في التنمية االقتصادية

 14450 ,2986 قطاع التربية

 13835 قطاع التعليم

 11439 ,7154 قطاع التعليم العالي

 قطاع السكن
4931, 7149, 10853, 10953, 

14777, 15655 

 6543 قطاع السياحة

 14100 قطاع المقاوالتية

 11049 قطاع المؤسسات 

 16097 قطاع المياه 

 14050 ,12723 قطاع النفط 

  -األمراض المزمنة -أراضي المحاصيل -ندرة الغذاء -قمة ريو

 الطبيعة
6139 

 3080 قناة الجزيرة

 10282 قناة النهار

 15891 ,12414 ,4364 ,3934 ,2652 قنوات التوزيع 

 11398 قواعد اإلستثمار

 قواعد البيانات 

2543, 2968, 3026, 3922, 4559, 

4616, 5052, 5604, 5605, 5717, 

5895, 6162, 7856, 8553, 8565, 

10689, 11836, 11909, 11994, 

12284, 12790, 13595, 14132, 

14210, 14413, 14627 

 11431 قواعد التبعيض 

الحوكمةقواعد   14009 

 2747 قواعد العمل

 13742 قواعد النجاح

 1736 ,910 قواميس 

 8640 قوانين اإلدارة المالية 

 3101 قوانين اإلستثمار

 3409 قوانين األونسيترال ـــــ التجارة اإللكترونية

 2793 قوائم اإلستقصاء 

 11472 قوائم األعمال

 15056 ,3327 قوائم التكاليف

الضبطقوائم   9462 

 8275 قيادة االداء

 5809 قيادة األزمات 

 12634 قيادة التغيير 

 4088 قيادة السوق



 3961 قياس

 8275 قياس االداء

 7908 قياس األداء

 7728 قياس اإلنتاجية

 14149 قياس التثبيتات العينية 

 12926 قياس التعثر المالي

 14333 ,11889 ,11222 ,4727 ,3851 قياس التكلفة

قياس التكلفة _ التخطيط _ عالقة التكلفة _ الحجم _ الربح _  
 التكاليف المعيارية _ إنحرافات األجور

14812 

 7207 قياس التنبؤ المالي

 11966 ,11933 قياس الجودة

 8101 قياس الذكاء

 15326 قياس العائد

 16175 ,12509 قياس العمل

 10462 قياس المرونة

النتائجقياس   7806 

 4519 قياس الوالء 

 15040 قياس تكاليف اإلنتاج 

 14639 قياس تكلفة اإلنتاج 

 3544 قياس عقد التأمين التجاري

 9595 قياس فاعلية التدريب 

 4704 قياس مؤشرات الفقر 

 14199 قيم العمل

 12888 قيم النقود

 11572 ,3174 قيمة الزبون

 12929 قيمة الشركة 

العملةقيمة   9482 

 7910 قيمة العميل

 11843 قيمة المستهلك 

 15039 قيمة المعلومات 

 4985 كتابة األبحاث 

 13796 ,6298 ,4073 ,2592 ,2583 كتابة البحوث 

 5044 ,4282 كتابة التقارير 

 7839 كتابة المذكرات 

 7676 كثيرات الحدود

 5954 كثيرات حدود 

 12774 كشوف الحسابات 

 11562 كفاءات التسويق 

 4994 كفاءات المدير 

 3762 كفاءة اإلتصال

 14327 ,4070 ,2978 كفاءة األداء 



 9896 كفاءة األداء المالي

 6123 كفاءة األداء المصرفي

 7312 ,6386 كفاءة األسواق

 6400 كفاءة االسواق المالية

 7576 ,6512 كفاءة األسواق المالية

 15933 ,13401 ,7948 كفاءة البنوك 

 7682 كفاءة البنوك الجزائرية

 12038 كفاءة السوق 

 7437 كفاءة السوق المالي

 15086 كفاءة العمليات 

 كفاءة الموارد البشرية
6718, 10977, 11264, 11520, 

13260 

 14634 كفاءة المؤسسة 

 15698 كفاءة الموظفين 

 14987 كفاءة شركات التأمين 

اآلدابكلية   13545 

 كلية العلوم اإلقتصادية 

6141, 7137, 7990, 9071, 10005, 

10289, 10736, 11072, 14691, 

14775 

 13786 كنزة، حمزة 

 10506 كنوزالمعرفة

19كوفيد   7424 

 2906 كيف ينشأبنك إسالمي 

 3588 الداء المالي 

 4060 إلدارة ـــالفكر اإلداري الجديد ــــ العلم اإلداري 

 15219 الستراتيجية القومية

 5 إلمام مالك بن أنس 

 11970 لتحديات الدولية

 6062 لتكييف الفقهي

 11277 ,6406 لجنة بازل 

 5057 ,5056 لغة البيسك

 10869 لغة التكشيف

 8536 لغة الجسد 

 6841 لقطة العجالن 

 7923 لمسة المرأة 

 3314 لمضادات الحيوية 

العولمةلهجرات   11256 

 6015 لوجيستيات االعمال

 لوحة القيادة 
3451, 6535, 7209, 10448, 12508, 

12533, 13512, 14060, 15141 

 13812 ,5841 لوحة القيادة المالية 

 7212 لوحة القيادة المستقبلية



 11320 مأزق

العولمة االقتصادية-العولمة الغربية -مالك بن نبي  - 12212 

الدولة مالية   9499 

 9645 مالية السوق

 مالية المؤسسة
6121, 6643, 8445, 9483, 9683, 

10132 

 12090 ماهية االدارة

ماهية اإلدارة _ مدارس الفكر اإلداري _ وظيفة التخطيط _ إتخاذ 
 القرارات اإلدارية _ وظيفة التنظيم اإلداري _ وظيفة التوجيه

12446 

-الرقابة-المركزية و الالمركزية-االدارة المالية-ماهية االدارة 

التخطيط -ظائف المشروعو  
3185 

 13048 ماهية البنك 

 9210 ماهية التسويق 

 12435 ماهية التسيير 

 3271 ماهية الذات

شركات المساهمة-ماهية الشركات  - 9801 

ماهية العولمة _ األبعاد االقتصادية للعولمة وأثرها على الدول  
النامية _ أثر العولمة على الطلب االستهالكي _ العولمة  
 واالستهالك الكلي 

11703 

 13826 ماهية القيادة

ماهية المحاسبة _ توازن الميزانية _ موازنة الحسابات _ الدورة  
 المحاسبية _ األوراق التجارية _ الحسابات الختامية

14652 

 6598 ماهية المؤسسة

بيمايكرو سوفت إكسيل إكس    12021 

 10689 مايكروسوفت أكسس 

 3086 مبادىء اإلدارة المالية

 15525 مبادىء اإلقتصاد اإلسالمي 

 12441 مبادئ اإلتصال

 6255 ,4218 مبادئ اإلحتماالت 

 مبادئ اإلحصاء

2952, 3175, 3193, 3401, 3911, 

4270, 4916, 5210, 5294, 5335, 

5336, 5995, 8502, 10103, 11127, 

11349, 11383, 11494, 11938, 

12040 

مبادئ االحصاء _ البحث العلمي _ مقاييس النزعة المركزية  
 والتشتت _ االلتواء _ االنحدار

4384 

- اساليب العينات-نظرية االحتمال-البيانات -مبادئ االحصاء

تمارين -معامل االرتباط -الرتدادا  
3057 

 مبادئ اإلدارة

3798, 4213, 4823, 7968, 8798, 

9030, 9346, 10864, 12312, 

13277, 13278, 13589, 14189 

 11686 مبادئ اإلستثمار 

 11487 مبادئ اإلعالن



 مبادئ اإلقتصاد
2596, 2860, 5645, 8534, 9085, 

11124, 12272, 12429, 15678 

 5646 مبادئ اإلقتصاد الجزئي 

 13228 ,12613 ,12026 مبادئ التأمين 

التسويق مبادئ   
3849, 4195, 4199, 8873, 9210, 

11153, 12089 

 14007 ,6598 مبادئ التسيير 

 4257 مبادئ التصنيف

 14176 ,2749 مبادئ التفاوض

 12717 مبادئ الجات

 3277 مبادئ الجودة

 12702 ,10643 ,8842 مبادئ الحوكمة

 14277 مبادئ السلطة 

 10260 مبادئ السياحة

 13988 مبادئ الغش

 13859 مبادئ القيادة

 4168 ,4167 مبادئ المالية

 مبادئ المحاسبة

2772, 3147, 3189, 4885, 5092, 

5801, 13106, 14004, 15535, 

15950 

مبادئ المحاسبة المالية ــــ يوميات الدفاتر ـــاألصول النقدية ــــ  
 الجرد 

14653 

 3566 مبادئ المسؤولية

الرياضيمبادئ المنطق   3068 

 12677 مبادئ بازل

أسس  -التخطيط  -مبادئ عامة   13024 

مبادئ عامة _ التفاضل والتكامل _ جبر المصفوفات _ المعادالت 
 التفاضلية العادية _ مبادئ االحصاء واالحتماالت 

8222 

 3632 مبادئ علم اإلقتصاد 

 8350 مبدأ المركزية والالمركزية

 14277 ,3245 مبدأ المشروعية

االحصاءات -المعاينة و توزيعات المعاينة -مبرهنات النهاية 
-الكافية  طرق تقدير بييز -مقدرات النقطة -المعلومات في العينة   

14861 

 13579 مبلغ التأمين 

 15235 مبيعات المؤسسة 

 11165 مبيعات المؤسسة اإلقتصادية

 11474 مبيعات المؤسسة اإلنتاجية

األداءمتابعة   6175 

 4066 متطلبات اإليزو 

 16148 متطلبات التطبيق 

 14435 متطلبات التنمية 

 13846 متطلبات بازل



 10001 متطلبات تطوير الخدمات

 9795 متطلباتها 

 9341 متغيرات اإلقتصاد

 9184 مجال اآلعمال

 11977 مجال الجودة

 14372 مجال المحاسبة

 4563 مجاالت التنمية 

 10505 ,7923 مجالس اإلدارة

 10049 مجتمع اإلتصال

 2961 مجتمع البحث 

 5470 مجتمع المعرفة 

 مجتمع المعلومات 
5470, 10892, 11682, 11997, 

12629, 16132 

 10711 مجلس اإلدارة

 5007 ,5006 مجلس األمن الدولي 

 11046 ,10657 مجلس المحاسبة

 Bouygues 5945 مجمع

 مجمع صيدال
4800, 5964, 6764, 11217, 14039, 

14203, 14926, 15575, 16015 

مجموعة األعداد الحقيقية ــــ المتتاليات ـــ السالسل العددية ــ  
 ـتمارين

7674 

 11924 محااسبة الشركات

 9170 محاربة البطالة 

 14978 محاربة التضخم 

 13973 محاربة الفساد

 محاسبة

3517, 4303, 4320, 4554, 5056, 

5057, 5910, 6324, 7514, 8161, 

8550, 8886, 9299, 10087, 14637 

المحاسبة عن -بظاعة األمانة -المبيعات بالتقسيط -محاسبة الفروع
 ...العمليات

5084 

 7520 محاسبة االجور 

 10914 ,9585 ,7154 محاسبة األجور 

ية محاسبة االجور و الرواتب في حالة مديرية الضرائب لوال
 المدية 

14231 

 11296 محاسبة األقسام

 5067 محاسبة البترول

محاسبة البترول ـــ التنظيم المحاسبي ـــ إنتاج البترول ـــ المعالجة 
 المحاسبية

12006 

 15241 ,11595 ,9269 ,4977 ,3472 محاسبة البنوك 

محاسبة -محاسبة التضخم -محاسبة الموارد البشرية-محاسبة البيئة
محاسبة الجريمة-المخدرات  

3626 

 4977 محاسبة التاْمين 

 7871 محاسبة التدفق النقدي 



 محاسبة التسيير 
7070, 8963, 9899, 11335, 12173, 

13851 

 10322 محاسبة التضخم

 محاسبة التكاليف 

2698, 2699, 2843, 2928, 3152, 

3327, 3358, 3380, 3383, 3759, 

3851, 3852, 3853, 3871, 4133, 

4215, 4619, 5088, 5091, 5365, 

5783, 6342, 6579, 6626, 6642, 

7350, 7874, 7875, 8091, 8166, 

8177, 8186, 8188, 8317, 8668, 

9008, 9180, 9181, 9303, 9304, 

9884, 9962, 9963, 10091, 10483, 

10781, 10912, 11309, 11484, 

11650, 11786, 11908, 11943, 

12068, 12255, 12387, 12595, 

12660, 13105, 13739, 13968, 

13970, 14206, 14209, 14215, 

14217, 14363, 14364, 14385, 

14638, 14640, 14647, 14648, 

14656, 14993, 15574, 15617, 

15816, 16093 

محاسبة اإلرادات -أسعار التحويل  -محاسبة التكاليف   12384 

يانات المالية ـــ اإلدارة ـــ المحاسبة ـــ  محاسبة التكاليف ـــ الب
 التسعير ـــ الموازنات

3840 

 12772 محاسبة التكاليف ـــ التكاليف ــ نظم المعلومات المحاسبية 

الموازنة الشاملة سلوك التكاليف -التنظيم -محاسبة التكاليف   7739 

عباء محاسبة التكاليف ـــ الرقابة ــــ التصنيع المعاصرة ــــ األ
 الصناعية 

15611, 15627 

 15613 محاسبة التكاليف ــــ القياس ــــ الرقابة ــــ التصنيع المعاصرة

 3841 محاسبة التكاليف ـــ إنحرافات التكاليف ـــ إنحرافات اإليردات 

محاسبة التكاليف ـــ مفاهيم ــــ مصطلحات ــــ سلوك التكاليف ـــ  
المراحل اإلنتاجية األوامر اإلنتاحية ــــ   

5087 

عناصر التكاليف  -تكلفة اإلنتاج   -محاسبة التكاليف : التسعير   8566 

 8170 محاسبة التكاليف _ قياس التكاليف _ اإلدارة

محاسبة التكاليف _ قياس التكلفة _ القوائم المالية _ التقارير  
 الداخلية 

14334 

الخدمة -نظريات التكاليف-التجاريةالبنوك -محاسبة التكاليف 
 المصرفية 

8087 

 15620 محاسبة التكاليف الصناعية 

تخطيط ورقابة -محاسبة التكاليف المتقدمة   14655 

محاسبة التكاليف ـــالمنظمات الصناعية ـــ المنظمات الخدمية ــــ 
 ABCاإلنشطة اللوجستية ــــ إستخدم

12367 

 7868 محاسبة التكاليف النفطية 

 14380 محاسبة التكاليف، أصول

 9572 محاسبة التكاليف، مبادىء 



 12674 محاسبة التكاليف، منهجية 

 3990 محاسبة التكاليف، نظام 

الرقابة-نظريات التكاليف -األهداف -محاسبة التكاليف  3286 

 4977 محاسبة الزراعة 

 محاسبة الزكاة
2726, 3812, 5423, 5424, 8586, 

12390, 14316, 15548 

 محاسبة الشركات

2842, 2844, 3550, 4040, 4173, 

4207, 4319, 4807, 10048, 10281, 

10493, 12256, 12356, 12597, 

12895, 13059, 15601 

 15532 محاسبة الشركات ـــ شركات األشخاص

 7343 محاسبة الشركات التأمين 

 13738 ,12404 ,9110 ,7071 ,4726 محاسبة الضرائب

 2874 محاسبة الضرائب ـــ ضريبة الدخل ــ ضريبة المبيعات ـــ األردن

 10090 ,5490 محاسبة العقود

 7755 محاسبة العمليات 

 11296 ,9257 محاسبة الفنادق

 7406 محاسبة القيمة العادلة 

 5067 محاسبة المبيعات 

 6432 محاسبة المجمعات 

 3830 محاسبة المخزون

المستشفيات محاسبة   8091 

 13490 ,8177 محاسبة المسؤولية

 9380 محاسبة المسؤولية اإلجتماعية 

 15179 محاسبة المعاشات 

 4527 محاسبة المقاوالت 

 14915 ,11927 ,4246 محاسبة المنشآت 

 5017 ,2565 محاسبة المنشآت المالية

 7354 محاسبة الموارد البشرية 

الشركات محاسبة الموارد البشرية في   9670 

 10972 ,10971 محاسبة المؤسسات 

 5169 محاسبة النشاط الفندقى

 11943 ,5068 ,4977 ,3825 محاسبة النفط 

 -العمل اآللي   -العمل البشري  -المواد  -العقود  -محاسبة النكاليف 

المقاوالت  -األرباح   -النفقات العامة   
12388 

 3533 محاسبة حكومية

األموالمحاسبة شركات   5801 

محاسبةـــــ شركات األموال ــــ قطاع األعمال العام ـــ القطاع 
أسئلة ــــ   الخاص ــــالمعالجة المحاسبية ـــ القوائم المالية ــــ

 نمارين 
6091 

 2654 محاضر اإلجتماعات 

 3273 ,3272 محاضرات الخضري 



 9271 ,7900 محافظ اإلستثمار 

 محافظ الحسابات
4965, 6487, 6740, 7749, 13967, 

15880 

 13994 محاكاة المنشأة 

 9692 محاولة تقييم كفاءة أداء البنوك التجارية

 12532 محددات األجور

 محددات اإلستثمار 
2935, 6725, 8812, 9160, 11901, 

15161, 15888 

 12868 محددات اإلستهالك 

 13894 محددات األسعار

 6559 محددات اإلسقرار

 8096 محددات اإلنتاجية 

 8774 ,7268 محددات البطالة 

 7346 محددات التضخم 

 15849 محددات التمويل

 14186 محددات التنظيم 

 11136 محددات التوازن المالي 

 9512 محددات الثقة

 13079 محددات السعر

 4420 محددات الشخصية 

 10561 محددات الطلب

 10127 ,6428 محددات الهيكل المالي

 10203 محددات سوق العمل

 11680 محسبة التكاليف 

 3446 محطات اقتصادية

 8216 محطات تاريخية

 11972 محفظة االوراق المالية

التنظيم القانوني -تطبيقات--محفظة النقود االلكترونية  13015 

 8117 مخاطر

 مخاطر اإلستثمار 
8678, 8702, 10380, 12856, 

13067, 13195 

 2563 مخاطر األعمال

 10284 مخاطر االئتمان

 مخاطر اإلئتمان
9768, 9782, 12861, 13583, 

14551, 14709, 15298 

 15895 ,15245 ,8493 مخاطر البنوك 

 11198 ,10582 مخاطر البنوك التجارية 

 13273 مخاطر التأمين 

 8725 مخاطر التدقيق الخارجي 

 2982 مخاطر التعويض 

التمويل مخاطر   6049, 9234 

 14507 ,13911 ,11048 مخاطر السيولة



 مخاطر القروض

5789, 5842, 6037, 7397, 7405, 

8424, 8857, 10611, 12911, 

13000, 14679, 14753 

 10861 ,9806 ,9340 ,5741 مخاطر القروض البنكية 

 13610 مخاطر القروض في البنوك التجارية

الماليةمخاطر المحفظة   11352 

 3167 مخاطر المراجعة

 9983 مخاطر صيغ التمويل 

 6448 مخاطر صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية 

 6448 مخاطر صيغ التمويل في البنوك الكالسيكية 

 11217 مخاطر عدم السداد 

 7498 مخرجات االبتكار 

 2841 مخرجات التسويق 

التعليم العالي و جودتهمخرجات التعليم في المؤسسات   14603 

 15651 مخزونات المؤسسة 

 4744 مخططات الرقابة

 6597 مدارس اإلدارة العامة 

 4577 مدارس الفكر

 4832 مدخل إلى العرض و التقديم

 5937 مدخل إلى عملية اإلدماج

مدخل تاريخي _ أركان السوق العربية _ االقتصاد العربي _ 
المشروعات البديلة _ دور النفط في التكامل  منظمات التجارة _ 

 االقتصادي 
5427 

مقاييس النزعة -المالجات المركزية -مدخل تاريخي للحاسبات
تطبيقات بر-المركزية  

6021 

 6142 مدخل لرفع أداء البنوك

 7782 مدخل لإلحتماالت 

 11712 مدربون بارعون

 12891 مدقق الحسابات

المحاسبة البعاد المسؤولية االجتماعيةمدى إدراك ممارسي مهنة   6888 

مدى إدراك موظفي قطاع المستشفيات البعاد المسؤولية  
 االجتماعية

7205 

 13288 مدى تأثير إدارة الموارد البشرية على أداء المؤسسة 

 13811 مدى تاثير الترويج على المبيعات 

االقتصادية بالجزائرمدى مساهمت االنفاق العام في التنمية   9769 

 9308 مديري المؤسسات اإلقتصادية

 12455 ,6470 مديرية التربية

 15035 مديرية السكن

 6704 مديرية السياحة

 مديرية الضرائب

4934, 5765, 6602, 6665, 8006, 

8819, 10860, 12225, 12821, 

13174, 13342, 14006, 15297, 

15432, 15863 



الضرائب بالمديةمديرية   6429 

 8203 مديرية المصالح الفالحية

 8884 مديرية سونلغاز 

 13312 مدينة الجزائر

 14949 مدينة تيندوف 

 12950 مدينة قسنطينة

 4306 مراجعة

 13992 مراجعة األجور

 13992 مراجعة األرصدة النقدية واإلستثمارات

 4100 مراجعة البرامج 

 مراجعة الحسابات

2714, 3842, 7292, 8422, 9312, 

10494, 10771, 11941, 12600, 

12605, 12608, 12690, 13091, 

14232, 14500, 15536, 15539 

 13964 مراجعة الحسابات اإلاكترونية

 11061 مراجعة الخارجية و اهميتهافي قطاع البنوك 

 12685 ,9596 ,7481 مراجعة العمليات 

 13973 مراجعة الغش

 10568 مراجعة المبيعات 

 2769 مراحل األزمات

 11577 مراحل األزمة

 5680 مراحل البحث العلمي

 14959 ,5025 ,4816 ,3426 مراحل التسعير

 9532 مراحل التسيير الحكومي 

 12634 مراحل التغيير 

 5330 مراحل الشحن 

 4832 مراحل العرض و التقديم 

 12577 مراحل العملية التفاوضية 

الجدوى اإلقتصادية   -مراحل عملية القرار اإلستثماري 
الديون -للمشروعات   

11340 

 14596 مراد، سامي أحمد

 15319 ,14443 مرافق المعلومات 

 مراقب الحسابات
3360, 4250, 9394, 12605, 12610, 

15536 

مراقب الحسابات ـــ المراجعة الحديثة للحسابات ـــ الشركات  
البورصة ــــ معايير المراجعةالمفيدة ــــ   

15531 

 12008 مراقب الحسابات ـــ المسؤلية ـــ الخدمات ــــ المراجعة المتقدمة

 13867 ,13021 ,3611 مراقبة اإلنتاج 

 14627 ,12075 ,10338 ,6634 ,6488 مراقبة التسير

التحليليةمراقبة التسير في المؤسسة االقتصادية و أهمية المحاسبة   15142 

 مراقبة التسيير
3077, 6151, 6310, 6587, 6699, 

6756, 6770, 6893, 6943, 6978, 



7039, 7620, 7654, 9289, 9468, 

9475, 10113, 10569, 11478, 

12435, 12445, 12533, 12639, 

12666, 13425, 13632, 14038, 

14047, 15141, 15188, 15328, 

15755, 15925, 16031 

اقبة التسيير و المحاسبة التحليليةمر  15228 

 10566 مراقبة التقدم 

 9035 ,7616 مراقبة التكاليف

 مراقبة الجودة 
2883, 4403, 4453, 7899, 9999, 

11014 

 2615 مراقبة العمليات

 6257 مراقبة المخزون 

 15568 مراقبة الميزانيات العمومية

 13639 ,8259 مراكز اإلتصال

اإلنتاج مراكز   14380 

 11919 مراكز التدريب المهني 

 6916 مراكز التصريف

 14286 ,13966 ,12625 ,6104 ,3050 مراكز المعلومات 

 4604 مراكز المعلومات المتخصصة

 10309 مربع كالدور 

 5794 مرتكزات التفاوض 

 5227 مرتكزات معرفية

 15099 مرحلة التخطيط

 6160 مرحلة الثبات والجمود

 13314 ,10399 ,6569 مردودية المؤسسة

 7923 مركز المرأة

 10802 ,9703 مرونة العرض و الطلب

- الطبيعة القانونية للبنوك اإللكترونية-مزايا البنوك اإلكترونية

لتبادل اإلكتروني للبيانات ا  
3407 

 5838 مساحات الكتابة 

 6043 مسألة التخصيص 

 6043 مسألة النقل 

اإلدارة اإلستراتيجية مساهمة   12495 

 14445 مساهمة الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 

 9050 مساهمة الصياغة الصحيحة 

 7709 مساهمة المؤسسات 

 10679 مساهمةاإلتصال

 14137 مسائل الصالة

 13260 مستشفي المدية 

 3399 مستقبل اإلستراتيجية األمريكية

 4958 مستقبل التنمية العربية 



 10216 مستقبل النمو 

 11206 مستهلكي السيارات السياحية 

 15700 مستوى األداء الوظيفي 

 9178 مستوى األسعار

 2663 مستويات اإلدارة

 15600 مستويات التدقيق 

 4947 مستويات ضغوط العمل 

 3068 مسلمة أقليدس الخامسة للتوازي 

 10966 مسؤولية اإلدارة العامة

الداخلي مسؤولية العميل   9922 

 13987 ,4305 مسؤولية المراجع

 5485 مسؤولية المصارف

 4742 مسؤولية المنتج 

 16019 مسؤولية المؤسسة

 12048 مشاريع الري

 14637 مشاكل

 4220 مشاكل اإلدارة

 5718 مشاكل اإلئتمان

 8515 مشاكل البطالة

 4422 مشاكل التخطيط السياحي 

 14650 مشاكل التعيين

 5177 مشاكل القيادة 

 9299 مشاكل المحاسبة

 8752 مشاكل النقل

 3276 مشاهير شجعان اإلسالم 

 8324 مشروع اإلستثمار 

 11769 مشروع التشييد

 8738 مشروع الحوكمة 

 11645 مشروع الرقمنة

 15656 مشروع المقاوالتية 

 13979 مشروعات إستثمارية

 3423 مشروعات اإلستثمار 

 13193 ,8456 مشروعات األعمال

 BOT 12155مشروعات

 4175 مشروعية الرهن 

 15702 مشكل العالم اإلسالمي

 7970 مشكالت أداء تقيم العاملين 

 4449 مشكالت التخزين 

 15476 مشكالت التخصيص 

 12701 مشكالت التسويق 

 15045 مشكالت التنمية 



مهارة االتصاالت-القراراتخاذ -مشكالت العمل - 15059 

 6531 مشكلة أسعار التحويل

 15206 ,10107 ,7929 مشكلة البطالة 

خصائص السكان  -معالجة  -مشكلة البطالة   14559 

 15820 مشكلة البطالة ــمسألة األجور ــاإلقتصاد الكلي البعد الدولي 

 4353 مشكلة التخصيص

 7568 ,2922 مشكلة التضخم 

 4880 مشكلة السكن

 9118 مشكلة الفقر

 5072 ,3416 ,3237 مشكلة النقل

 4756 مصادر اإلستقطاب 

 12627 ,3159 مصادر التعلم 

 مصادر التمويل

2934, 3084, 3537, 3588, 3617, 

3844, 5313, 5904, 6515, 6993, 

7227, 7320, 7636, 8202, 9023, 

9040, 9807, 9951, 10141, 12425, 

13066, 13325, 14870, 15055, 

15461 

 10228 مصادر التمويل المالي في المؤسسة

 7170 مصادر التمويل و تأثير الضريبة

 2964 مصادر التوريد

 6498 مصادر الثورة

 11856 مصادر الشراء 

 8474 ,4087 ,3568 مصادر الطاقة 

 2933 مصادر القروض 

 مصادر المعلومات
3984, 5680, 9583, 11521, 11585, 

12632, 13572, 13594, 15319 

 5688 مصادر المعلومات في المكتبات 

 9193 مصادر المياه

 12352 مصادر تمويل المؤسسة

 14316 مصارف الزكاة

 11901 ,5423 مصاريف الزكاة

 8874 مصداقية اإلستهالك

 6877 مصداقية المعلومات

اقتصاديات  -النقود  -مصر   10984 المؤسسات النقدية -

التحويل األجنبي -النقود  -مصر   8031 

حقوق المسجلين  -إلتزامات المسجلين  -ضريبة المبيعات   -مصر 
حقوق مصلحة الضرائب -إلتزامات مصلحة الضرائب  -  

2913 

شركات  -شركات اإلستثمار   -شركات التأمين  -مصر البورصات 
 التمويل 

13481 

البورصة -قانون اصالح-عمليات -وظائف -مصرف لبنان   12072 

 13526 مصرفي



 9461 مصطلحات إقتصادية 

 12994 مصطلحات اإلقتصاد والمال وإدارة األعمال

 4058 مصطلحات بحرية

 4058 مصطلحات تأمينية 

 12921 ,9461 ,4058 مصطلحات تجارية

 9462 مصطلحات عامة

 3535 مصطلحات علوم الكمبيوتر 

 9461 مصطلحات مالية

- التوزيعات االحتمالية-المتغيرات العشوائية-االحتمال-مصطلحات

لتباديل و التوافيقا - 
5038 

 5188 مضيعات األوقات 

 11638 مضيعات الوقت 

 11450 مطاحن قصر البخاري 

 2768 مظاهر الفقر

 1736 معاجم 

 16173 : معاجم مصطلحات

 6031 معادالت الفيزياء الرياضية

 14657 ,14635 معادلة الميزانية

 10525 معاشات التقاعد 

 10199 معالجة اختالل ميزان المدفوعات 

 15151 معالجة االزمات المالية في المصارف االسالمية

 13713 ,12042 ,4293 ,2543 معالجة البيانات 

المالي و المحاسبي الجديدمعالجة التثبيتات في ظل النظام   10207 

 15500 معالجة التضخم 

 10002 معالجة التضخم في الجزائر 

 7024 معالجة التضخم و السياسات االقتصادية المعتمدة

 3334 معالجة الديون 

 4615 معالجة الصور الرقمية 

 13718 معالجة العمليات 

المحاسبي فيهمعالجة الفساد المالي و دور االفصاح   12418 

 13218 ,5002 معالجة الفقر

 10095 معامل الذكاء 

 4758 معامالت الزكاة

 3181 معاملة االزمة

 15359 معاهد التكوين 

 8272 معاينة المراجعة 

 11366 معايير ادارة الجودة الشاملة و تسير الموارد البشرية ضمنها

 7522 معايير اإلبالغ المالي 

اإلختيار معايير   13004 

 3948 ,3470 معايير اإلستثمار 

 11386 معايير اإلعتماد 



 9516 معايير اإليزو 

 2592 معايير البحث العلمي

 معايير التدقيق
4862, 8032, 8182, 10041, 12962, 

13157, 13222 

 15135 ,9397 معايير التدقيق الجزائري 

 12231 ,3307 معايير التدقيق الدولية 

 11929 معايير الجدوى اإلقتصادية 

 11977 ,11343 ,8790 ,8721 معايير الجودة

 7147 معايير الرقابة 

 8163 معايير العمل

 معايير المحاسبة

3356, 6511, 6963, 8165, 8543, 

10765, 10846, 13884, 14247, 

15622 

 11985 ,11866 ,6292 معايير المحاسبة الدولية 

المحاسبة الماليةمعايير   7000 

 10397 معايير المحاسبية 

 14371 ,13993 ,4305 معايير المراجعة

 13964 معايير المراجعة الدولية 

2معايير بازل  15938 

 5173 معايير تقويم األداء

 12286 معاييرالجودة الشاملة 

 معجم 
1855, 3535, 4251, 4315, 6084, 

12994, 13596, 15752 

الرياضيات معجم   10297, 15825 

 9733 معجم العربية الكالسيكية

 2830 معجم المالية واإلدارية

 6765 معدل التضخم 

- البنوك االسالمية-االئتمان المصرفي-سعر الفائدة-معدل الربح 

صادر االموالم - 
4684 

النمادج النقدية-سوق النقود-معدل الصرف - 5785 

والتشريعات معرفة القوانين   6160 

 11525 معوقات اإلتصال

 5560 معوقات التنمية 

 2657 معوقات العمل 

 15107 معوقات المحاسبة 

 10242 معوقات تطبيق المحاسبة

 14832 معوقات جودة التدقيق 

 7293 معوقات مهنة تدقيق الحسابات 

 6945 معوقات و سبل تفعيل أسواق االوراق المالية العربية 

900اإليزو معيار   10663 

 6663 معيار القيمة العادلة 

 5656 مفاهيم 



مفاهيم إحصائية _ االستخدامات البيانية االحصائية _ االحصاء 
 االستداللي

3156 

مفاهيم أساسية _ عالقة السوق واالتحاد االفريقي _ التعاون  
 االقتصادي _ األبعاد _ األفاق _ مؤتمرات السوق االفريقية 

11660 

اإلنسان و -النظام البيئي،مكوناته و خصائصه-مفاهيم أساسية
التكنولوجيا المعاصرة وتأثيرها في تلوث البيئة-البيئة  

2522 

مفاهيم التجارة اإللكترونية _ وسائل نظم الدفع والسداد للتجارة  
 اإللكترونية _ تأمين المعامالت التجارية _ التجارة اإللكترونية

9734 

الخيوط مفاهيم   3570 

اعمال الشرطين -الحفاظ على العقد -اعادة التفاوض-مفاهيم القوة  13014 

 5990 مفاهيم المحاسبة 

 8485 مفاهيم المعلومات 

- نظام التكاليف -أنوع التكاليف-المحاسبة اإلدارية-مفاهيم

الموازنة الرأسمالية الالمركزية -لموازناتا  
5026 

- نظرية اإلنتاج- نظرية سلوك المستهلك- األثماننظرية - مفاهيم

توازن المنشأة في األسواق المختلفة- ظرية المنشأةن  
5744 

 14886 مفتشية الضرائب 

 4218 مفهوم اإلحصاء 

مقاييس  -النزعة المركزية-البيانات االحصائية-مفهوم االحصاء
االحصائيةبرنامجالمعاينة -نظرية االحتماالت-التشتت spss 

5727 

 8468 مفهوم االدارة 

 5150 مفهوم اإلدارة 

مفهوم التجارة في الفقه االسالمي _ التجارة عند العرب _ إتفاقية 
 الجات _ االستثمارات االسالمية 

10773 

مفهوم التحليل االقتصادي الكلي _ االقتصاد الكلي الكالسيكي _  
الكلي الماركسي االقتصاد الكلي الكنزي _ االقتصاد  

11185 

 3877 مفهوم التدقيق 

 5189 مفهوم التسويق 

 14373 مفهوم التفكير 

 3387 مفهوم التنمية 

 4744 مفهوم الجودة 

االعالن التلفزيوني-االعالن المعولم -عصر الدعاية-مفهوم الدعاية  5148 

 12477 مفهوم السوق 

المعالجة  مفهوم الشركة _ أنواعها _ شركات التضامن _ 
 المحاسبية _ شركات التوصية _ شركات المحاصة

5348 

ضغوط العمل-ادارة االزمات-الصراع التنظيمي-مفهوم الصراع - 12847 

القواعد  -اساليب ربط الضريبة -انواع الضرائب -مفهوم الضريبة
االثار -نفقات الدولة -نقل العبئ الضريبي-االعلمية للضريبة 

 القتصادية 
9354 

 11411 مفهوم المنتج

حل المشكالت -النموذج االسالمي  -ادارة-االزمات+-مفهوم المهارة   8469 

 5937 مفهوم عملية اإلدماج 



بريتون -العولمة و االستثمارات االجنبية -مفهوم و محاور العولمة 
جولة اوروجواي و فعاليات -لمي وودز و النظام االقتصادي العا

االثار المترتبة على اتفاقيات -احكام اتفاقيات و -منظمة التجارة 
االقتصاد العالمي-المؤتمرات الوزارية -المنظمة  

5487 

مفهوم//االتجاهات//اهمية//مستويات//الثقافة//االقتصاد//االدول  
 النامية//المجتمع المحلي//معوقات

9713 

 3942 مقابلة التوظيف 

 6681 ,3394 مقاصد الشريعة

 7909 ,4570 مقاومة التغيير 

 7458 مقاييس التشابك 

 مقاييس التشتت 
3753, 7781, 8533, 8758, 10544, 

11160, 12041, 13241, 14991 

 8800 ,8795 ,3739 مقاييس الجودة

 14132 مقاييس العميل 

 10544 ,9558 ,7781 مقاييس النزعة المركزية 

 10077 مقاييس تقييم األداء 

مراكز التقييم مقبالت العمل ــ الوظيفة ـــ   6165 

 2910 مقدمة اإلدارة

 2795 مقدمة األعمال

 7051 مقرارات بازل

 3256 مقرر أنشطة األعمال

 6498 مقصد الشريعة

 4563 مقومات التنمية

 11838 مقومات الجودة

 14410 مقومات الرقمنة

 13229 مقومات القيادة 

 2800 مقومات النجاح 

حلول تمارين-نصوص -تحليل- الرياضياتمقياس   12568 

 7127 مكافتحه

 5445 مكافحة أعمال الرشوة 

 10886 ,9828 مكافحة التهرب

 13342 ,9048 ,6308 مكافحة التهرب الضريبي

 13704 مكافحة التهريب 

 5865 مكافحة الغش

 5449 مكافحة الغش التجاري 

 مكافحة الفساد 
2667, 3876, 4581, 5321, 5445, 

10386, 11969, 14923, 16115 

 14550 مكافحة الفساد اإلداري 

 14976 ,13216 ,9943 مكافحة الفقر

 15681 مكافحة المرض الهولندي 

 14011 ,5738 مكافحة تبييض األموال 

 6732 مكافحة ظاهرة التهرب الجبائي و فعالية الرقابة الجبائيةفيه 



 10491 ,7254 ,4738 ,3675 مكافحة غسل األموال 

 5035 مكافحة غسيل األموال

 10262 مكانة التأمين 

 13858 مكانة السياحة

 14037 مكانة العنصر البشري

 10503 مكانة الموارد البشرية

 14090 مكانة المورد البشري

 4214 مكونات 

 10944 ,5075 ,3954 مكونات الحاسوب 

 13817 مكونات الكمبيوتر 

الفراغ _ فعل الواجب _ الثقة في اإللهام _ تطوير اإلتصال _ ملء 
 تتبع الجودة _ القناعة

15785 

 9694 مالمح أداء القطاع

 14876 مالمح المنافسة

 7906 ممارسة المهارة 

 9793 ممارسة المواطنة

 9689 ممشكلة البطالة

 4257 مميزات النظام 

االلكتروني في الجزائرمن الدفع المصرفي التقليدي الى   15464 

 11611 منابع اإلنتاج 

 4624 مناجم البيانات 

 5683 ,3345 منازعات اإلستثمار 

 14273 ,3958 مناهج األبحاث 

 مناهج البحث 
3003, 3726, 4765, 10947, 11521, 

12087, 12767 

 مناهج البحث العلمي

2583, 2593, 3757, 3775, 3778, 

4843, 9509, 11711, 12011, 

13318, 14658 

دراسات-مناهج البحث العلمي  7729 

العلوم اإلجتماعية -مناهج البحث  8215 

العلوم السياسية-مناهج البحث  8215 

عصر المعلومات اإللكترونية-مناهج البحث  1107 

 11026 مناهج التفكير 

 3958 ,2694 مناهج العلوم

 5639 منتجات التسويق 

المؤسسةمنتجات   11324 

 12862 منح اإلئتمان

 منح القروض
7007, 7241, 10349, 12161, 

12170, 14056 

 BARS 13119 منحنى

 7193 منحنى فيليبس 

 9703 منحنيات العرض



 14960 ,2855 ,2683 مندوب البيع 

 14967 مندوبي البيع 

 2795 منشأة العمال 

 11547 ,2870 منشآت األعمال 

االعمال منضمات   11590 

 14288 منطقة نقد مثالية للوحدة النقدية االروبية 

 8408 منظمات اإلدارة

 15581 ,2822 منظمات االعمال

 منظمات األعمال

2656, 2812, 2815, 2826, 2870, 

3350, 3357, 3483, 3522, 3536, 

3598, 3603, 3694, 3792, 3939, 

3972, 4172, 4883, 4968, 4970, 

5119, 5326, 5628, 5716, 5731, 

5739, 6191, 7444, 8171, 8251, 

8412, 8504, 8514, 8766, 8917, 

9574, 9947, 10061, 10279, 

10453, 11108, 11524, 11626, 

11764, 11806, 11825, 11969, 

12005, 13232, 14466, 14621, 

14791, 14847, 14872, 15324, 

15361, 15401, 15819, 15843 

 5029 منظمات األعمال اإلنتاجية

 5187 منظمات األعمال الحديثة

 15862 منظمات األعمال الدولية 

 3965 منظمات التعليم 

 4856 منظمات الخدمة

 3482 منظمات المال

 15309 منظمات مالية دولية

 15204 ,14802 ,14050 ,8662 ,5027 منظمة األعمال 

 4524 منظمة األمم المتحدة 

 10638 ,3568 منظمة األوبيك 

 10393 منظمة التجارة 

 منظمة التجارة العالمية 

4000, 4044, 5134, 5448, 5533, 

5534, 8015, 8464, 9158, 10529, 

10708, 11801, 12353, 12716, 

12717, 14276 

منظمة التجارة العالمية ــــ التعريفة الجمركية ـــميزان المدفوعات 
ــ ــــ اإل تفاقات ـ  

7090 

منظمة التجارة العالميةــــ إقتصاديات الدول النامية ـــــ تقييم  
 السياسة المالية 

12691 

-النفاذ الى السوق-مبادئ عامة- نشاتها-منظمة التجارة العالمية 

المسائل -قطاعات محددة-دابير لمواجهة التجارة غير العادلة ت
تسوية المنازعاتو  -السلعمجاالت غير -االجرائية المرتبطة بالسلع

 الموضوعات التنظيمية 

13919 

لبنان -منظمة التجارة العالمية  8397 



 16183 منظور إسالمي 

 4969 منظور منهجي 

 11310 منظومة اإلدارة البيئة

 14052 منظومة التعليم العالي

 9 منع الجريمة

 4971 منهاج التطوير التنظيمي 

 3278 منهج اإلدارة

البحث منهج   3774, 8886, 15483 

 12631 منهج البحوث 

 2624 منهج التطوير 

 15945 منهج الخطوات التسع 

 6503 منهج الفرنسيين

 7883 ,7820 منهج المدير 

 10759 منهج المغيلي 

 7847 منهج النظم 

 6757 منهج الهندرة 

 5318 منهج تطبيقي

 3332 منهجية إدارة المشاريع

 14373 منهجية البحث

 3795 ,3339 ,3184 ,3182 منهجية البحث العلمي

 3306 منهجية الكتابة

 11870 منهجية بوركس 

 4042 مهارات إتخاذ القرار

 3575 مهارات إدارية

 مهارات اإلتصال
2632, 2882, 3762, 4042, 7987, 

8481, 9731, 10153, 11254, 15302 

 12090 مهارات االتصاالت 

اإلدارة المدرسيةمهارات   5376 

 14620 ,14281 ,12897 ,5599 مهارات البيع 

 4042 ,2857 مهارات التخطيط 

 15780 ,7679 ,5793 ,2658 مهارات التعامل 

 مهارات التفاوض 
4042, 5440, 5721, 7825, 8326, 

13834 

 11006 ,4672 مهارات التفكير

 15774 ,5798 مهارات التواصل

 14172 مهارات الحزم

 8083 ,5237 مهارات العمل 

 2657 مهارات القائد

 13614 مهارات القيادة 

 3489 مهارات القيادة التربوية 

 5664 مهارات المدير 



 13242 مهارات الموظفين

 4181 مهارات النجاح 

 7952 مهارات جودة الخدمة

 7986 مهارة البيع 

 14169 مهارة القراءة 

 13157 ,9667 ,9202 مهنة التدقيق 

 10041 مهنة التدقيق المحاسبي 

 13209 مهنة الحاسبة

 12751 ,12476 ,10929 ,2604 مهنة المحاسبة

 4648 مهنة المحاسبة المعاصرة

 15094 مهنة المحاسبة في الجزائر و البعد االخالقي لممارستها 

تعزيز الثقة-اتفاقية الجاتس -مهنة المحاسبة  5371 

معايير   -بيئة المراجع  -صفات المراجع  -المراجعة مهنة 
 المراجعة الدولية 

12920 

 10125 مواجهات المحاسبين في قياس االصول الفكرية 

 5711 مواجهة األزمات 

 9159 مواجهة األزمات اإلقتصادية

 15538 ,8054 مواجهة الخطر

 8732 موارد المؤسسة

 ERP 4559 موارد منظمة

التقديرية موازنات   11142 

الجوانب السلوكية-الرقابة-موازنة التقديرية  9570 

 6742 موازنة الدولة 

 9464 ,9230 موازنة المشروع 

 14947 موازنة المؤسسة

 7589 موازنة خط انتاجي في مصنع باستخدام الطرق االستكشافية

 10395 مواصاف اإليزو

 5121 مواصفات األيزو 

9000مواصفات اإليزو   7592 

9000مواصفات االيزو  12511 

 13867 مواصفات الجودة

 15765 مواطن الدولة 

 12156 مواقع االنترنيت 

 10589 ,9011 مواقع التواصل االجتماعي 

 12676 ,11207 ,7053 مواقع التواصل اإلجتماعي 

 4481 مواقع الواب

 9979 موبيليس 

 11568 مؤسسات االتصال

األعمال مؤسسات   8425, 8439 

 9776 مؤسسات اإلفتراض 

 15041 مؤسسات اإلقتصاد المحلي



 15272 ,15226 ,9772 ,4930 مؤسسات التأمين

 15797 ,14562 ,6434 مؤسسات التعليم العالي 

 3445 مؤسسات التمويل الدولية

 10631 مؤسسات النقد الدولية

 15091 مؤسسة

 13968 مؤسسة (ليند غاز) 

 9227 مؤسسة أشغال الكهربة

 6607 مؤسسة اقتصادية 

 13375 مؤسسة األشغال العمومية

 9934 مؤسسة األنوار لصناعة األحذية 

 7157 مؤسسة البترول

 15181 ,7772 ,7140 مؤسسة البالستيك 

 14026 ,12512 ,10332 ,9285 مؤسسة البالستيك و المطاط 

 4939 مؤسسة البالستيك والمطاط 

 10028 مؤسسة الضمان اإلجتماعي

 7519 مؤسسة الكهرباء والغاز 

 11020 مؤسسة المطاط والبالستيك 

 5185 مؤسسة المناطق الحرة

 15862 مؤسسة أوريدو

 10575 ,10530 ,9208 ,4803 ,3952 مؤسسة بوفال

 15368 مؤسسة توزيع الكهرباء 

 8138 مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز 

 16017 مؤسسة جتوب 

 مؤسسة سونلغاز 

6785, 7426, 7776, 10040, 10127, 

10673, 11082, 13728, 14699, 

15887 

 7735 مؤسسة صناعية

 14558 ,13475 ,7143 ,6756 مؤسسة صيدال 

 13412 مؤسسة طونيك 

 7180 مؤسسة كوسيدار 

 11915 ,8739 ,8384 ,6006 مؤسسة موبيليس 

 مؤسسة نفطال 

4905, 5924, 7070, 7182, 7207, 

7352, 7406, 8030, 11351, 12732, 

13537, 14936, 15459 

 14599 ,14598 ,11712 ,10506 موسوعة

 15776 موسوعة المصطلحات

 5073 موسوعة المعايير المحاسبية

 10479 مؤشر الفساد

 11562 ,7475 ,5178 ,5177 مؤشرات األداء

 7945 مؤشرات األداء اإلقتصادي

 7871 مؤشرات اإلفصاح

 16097 مؤشرات الترابط 



 5710 مؤشرات التشتت 

 11386 مؤشرات الجودة

 13410 ,7669 مؤشرات الحكم الراشد 

 12906 مؤشرات العنف 

 10028 مؤشرات المالءة 

 13353 موظفي جامعة بالمدية

 13885 موظفي مؤسسات التعليم العالي

 6323 موقف اإلسالم من العولمة

 13581 ميدان التأمين

 4545 ميزان الفقه اإلسالمى

 2772 ميزان المحاسبة

 ميزان المدفوعات 

2895, 3090, 3518, 3844, 4017, 

4701, 4983, 6000, 6202, 6307, 

6796, 6802, 6816, 6900, 7009, 

7164, 7300, 7342, 7509, 7588, 

7936, 8226, 8627, 9154, 9500, 

9613, 9665, 10073, 10648, 

11297, 11707, 11745, 12295, 

12669, 12791, 14118, 14437, 

15236, 15250, 15268, 15309, 

15527, 15567, 16117, 16170 

ميزان المدفوعات ـــ سعر الصرف األجنبي ـــ المؤسسات ـــ  
 المالية الدولية ـــ الشركات متعددة الجنسيات 

10359 

التسمية -سعر الصرف-العمالت االجنبية-ميزان المدفوعات 
عمليات التعامل البنك الدولي-السعرية  

14919 

 15624 ,12774 ,3637 ميزان المراجعة 

 16145 ميزانية 

 14086 ,12355 ,9167 ميزانية البلديات 

 12497 ميزانية البلدية

 15998 ,14332 ميزانية التسيير 

 13588 ,13141 ,8999 ميزانية الدولة 

المستهلك ميزانية   8841 

 8878 ميزانية المؤسسة التربوية 

 11347 ميزانية المؤسسة العمومية

 14926 ميزة التنافسية للمنظمة

 Excel 5913 ميكروسوفت

 XP 16088 ميكروسوفت أوفيس

 5415 ناقالت البترول 
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Institut international des droits des hommes 1290 

Institut national de commerce 1291 

Iribarne ,Patrick 1293 

Iribarne, patrick 2449 

Isaac, Henri 1294 

Isabelle Chambost 189, 191 

Isabelle Desbarats 1060 

Isabelle Selon 1010 

Isabelle Waquet 1786 

Ivan Zelenko 2262 

Izard, Laurent 2239 



J. panis 325 

J. shiller, Robert 1295 

J.Courtois 1808 

j.-m.péru 904 

Jabes, Jak 1296 

Jacob, Dee 301 

Jacob, Florence 1297 

Jacobs De Hagen, Georges 2368 

Jacqueline Haverals 930 

Jacqueline Pradel 670 

Jacquemain, Alexis 1298, 1299 

Jacquemot, Pierre 1300, 1301 

Jacquens Jea-claude 1059 

Jacques Guinchard،Jean 1302 

Jacques Le Cacheux 1022, 1480 

Jacques Saraf 846, 847 

Jacques Soichot 822 

Jacques Taieb 1619 

Jacques Wajnsztejn 1198 

Jacques, Renard 1303 

JacquesTeulié 2384 

Jacquet, Jean-Michel 1304 

Jacquillat, Bertrand 1182, 1305, 1306, 1307 

Jacquot, thierry 1308 

Jain, Dipak 1578 

Jakobiak, François 1309 

Jallat, Prééféric 2263 

Jalote, Pankaj 1310 

Jalta, Jacqueline 1311 

Jammal, Naji 1312 

Janin, Rémi 1313 

Janssen, Jacques 1314 

Jaouen, Annabelle 1315 

Jaques Fontanel, Vincent Plauchu 2204 

Jariniou, Catherine Léger 1316 

Jarrosson, Bruno 1317 

Jaumotte, CHarles 1318 

Jaupi, Luan 1319 

Javel, Georges 1320 

Jean Avignant 933 

Jean- Christophe Pic 370 



Jean -David Avenel 1999 

Jean- François Soutenain 507 

Jean Longatte 715 

Jean- Marie Le Page 1329 

Jean Mercenier 2488 

Jean Montier 556 

Jean, Gérard 1321 

JEAN, PIERRE RAMIS 1322 

Jean, Sylvie 1323 

jean ،claude Brucher 1324 

jean ،Marc Defays 1325 

Jeanblanc, Pierre 1326 

Jean-Claude Kahané 321 

Jean-Louis Emery 428, 429 

Jean-Louis Malo 1258 

Jean-luc ledoux 766 

Jean-Marie Bergère 2362 

Jean-Marie Cardebat 894 

Jean-marie, Cardebat 1327 

Jean-michel 541 

Jean-Michel Cocoynacq 1431 

Jeanmougin, Christian 1847 

Jeannicot, Karine 287 

Jean-Paul Minvielle 1754 

Jean-Pierre Garson, Roxane Silberman 442 

Jean-Pierre Leca 1230 

Jean-Toussaint Pindi 2372 

Jean-Yves Courtois 2461 

Jean-Yves Dommergues 1185 

Jean-Yves Saulquin 115 

Jecaillon, Jean-Didier 1328, 1329 

Jeffrey F Jaffe 2169 

Jégou, nicolas 1220 

Jelen, Bill 1330 

Jeleva, Meglena 951 

Jérome Méric 1549 

Jimenez, Christian 1331, 1332 

Joanne Klein- Cornede 1646 

Joe Knight 305 

Joe Peppard 2478 

Joel Félix 1496 



Joffre, Olivier 1333, 2273 

Joffre, Patrick 1334, 1335, 2489 

Johnson, Gerry 2487 

Jokung-Nguéna, Octave 1336, 1337 

Jolibert, Alain 868, 1338, 1339 

Jolivet, Félix 1340, 1341, 1342 

Jolliet, Oliver 1178 

Jolly, Dominique 1343 

Joly, Bruno 1344 

Le joly, karine 1768 

Joly, Michel 1345 

Jones, Don 1346 

jones,dan 2492 

Jonquières, Michel 1347 

Joris, Geoffrey 1348 

Josien, Samuel 1454 

Jospin- Pernet, Nelly 1349 

Jouaber Snoussi, Kaouther 2141, 2142 

Jouaber-Snoussi, Kaouther 1350 

Jouaen, Annabelle 1351 

Jouan, Francis 1352 

Jougloux, Muriel 1978 

Jouison, Estèle 1353 

Jourdain, didier 873 

Jourdan, Raphaëlle 1354 

jourdan,raphaelle 572 

Jousse, Nicolas 1355 

Julien, Pierre- André 1622 

Julienne, Olivier 1757 

Juliette Morel-Maroger 774 

Jurion, Bernard 1356 

j1357 توفيق, عبدالرحمن 

K. levan, Serge 1358 

Kachaner, Nicolas 1741 

KADIK ،meriem 1359 

Kadyss, Roselyne 1845 

kahané, jean-claude 476 

kalika, michel 1660 

kalika, Michel 1360, 1361 

Kalousis, Georges 1362, 1499 

Kapferer, Jean - noël 2004 



Kapferer, Jean-Noel 680, 1079, 1363, 1364 

Karich, Imane 1365 

Karsaklian, Eliane 1366 

Kartajaya, Hermawan 2263 

Karyotis, Catherine 1367, 1368, 1369, 1370 

Kast, Robert 1371, 1372 

Kauffmann, Jocelyne 1373 

Keiser, Anne - Marie 1374 

Keiser, Anne-marie 1375 

Keller, Kevin 1608 

Kempf, Alain 2100 

Kempf, Alain [et autr. ...] 1376 

Kenel, Philipe 1377 

Kenneth S. Rogoff 2118 

keramane,abdenour 1378 

Keravel, Alain 662 

Kergall, Xavier 1073 

De Kergos, Yann 1379 

kessaci, mohamed 1380 

kets de vries،manfred 1381 

Keutgen, Guy 529 

Kévin Meylon 1729 

Kevin ،lane keller 1382 

Khachlouf, Nada 1383 

Khafrabi, Mohameed Zine 1384 

khafrabi ،med zine 1385 

Khaldi, khaled 1386 

Khaled, Khaldi 1387 

Khaled, Menna 971 

Kharoubi, Cécile 1388 

Khath, Sarun 1389 

Khedhiri, Sami 1390 

khelifa,ammar 1391 

Kherdjemil, Boukhalfa 1392 

Kibarian, Azad 2365 

Kilig, Levent 1393 

Kittel, Françoise 1394 

Klarsfeld, Alain 1395 

Knockaert, Patrick 1396 

Knoll, Carol 1397 

Koenig, Gilbert 1398 



Konkuyt, Christian 1399, 1400 

Korda, Philippe 1401 

Kornprobst, Emmanuel 1402 

Kotler, Philip 1455, 1578, 1608, 2004, 2263 

Kotsou, llios 1403 

Kott, Sébastien 1404 

Kotter, John P. 1405 

Koudri, Ahmed 1406 

Kouider, Boutaleb 1407 

Kouomegni, Hélène Kontchou 1408 

Kourim, Nicolas 1409 

Kratiroff, Hubert 1410 

krebs, Geneviève 1411 

Krecké, Jeannot 1412 

Krelifaoui ,hassina 1413 

Kron, Patrick 2125 

Krugman, Paul 1414, 1415, 1416 

Kubik, Emmanuel et [autr. ...] 1417 

Kuszla, Catherine 897, 1418 

De la baume, Charles 2340 

De la Bruslerie, Hubert 116, 753 

De la croix, David 1598 

De la guéronnière, Henri 1419 

Labatut, Julie 1420 

Labidi, Mourad 1421 

labidi,djamel 1422 

labidi،mourad 1423 

Laborde, Jean-Pierre 1424 

Labregere, Roland 1425 

Labrousse, Christian 1426 

Labruffe ,Alain 1427 

Lachmann, Jean 1428, 1429 

Lacoste, Olivier 1430 

Lacroix, Monique 1431 

Ladoucette, Philippe de 622 

Ladwein, Richard 1432 

Lafaix, Philippe 1433 

Lafargue, Jérome 2375 

Lafay, J - d 2312 

Laffargue,Jean Pierre 1434 

Laffitte, Jacques 1435 



Lafleur, Dominique 1436 

Lafontaine, Jean - Philippe 520 

Laforest, Frédérique 1029 

Lagardère, Jacques 2092 

Lagoutine, A. 1437 

Lahille ,Jean-Pierre 1438 

Laisons sociales 754 

Lajoye, Christophe 1439 

Lajoye, cristophe 1440 

LakehaL, Mokhtar 1441 

Lakhlef, Brahim 1442, 1443 

Lakrib, Mustapha 1444 

Lalaoui, Amor 1555 

Lamarque, éric 1445, 1446 

Lambert, Didier 530 

Lambin, Jean-Jacques 1447 

De laminne, Isabelle 1448 

Lamiri, Abdelhak 1449, 1450 

Lamprecht, james 1451 

Lamy, Marc 1832 

Lamy, Pascal 402, 2178 

Lancestre, Antoine 1452 

Landrieux-Kartouchain, Sophie 1453 

Landrieux-Katochian, Sopfie 1454 

Lane Keller, Kevin 1455 

Langestre, Antoine 1456 

Langlois, Dominique 1552 

Langlois, Georges 
1457, 1458, 1459, 1460, 1737, 

1770 

Langlois, Lyse [et autre...] 1465 

Langlois, Richard N. 1461 

Langot, Jacqueline 1462 

Lankoande, Gountiéni 2367 

Le Lannier, Aude 1463 

Lannoo, Pascal 91 

Laouisset, djamel eddine 1464 

Laperche, Blandine 2428 

Lapert, Denis 1558, 1821 

Lapointe, Paul- André 1465 

Laport, Jean - marie 2491 

Laporte, Jacques 1466 



LAPOSTAT, -JULIEN 1467 

Larbi,M'hand 1468 

Laroche, Patrice 1469 

Larose, Christian 647 

Larrasquet, Jean-Michel 1470 

Larry D ،Lemon 1098 

Lartigue, Miren 1237 

Lasary 1471, 1472 

Lasbat ,Amel 1473 

Lascombe, Michel 1474 

lasserre .line 1475 

Lassus, Christel De 1476 

Laudicina, Paul 1477 

Laudon, Jane price 1478 

Laudon, Kenneth C. 1478 

Laufer, Romain 1479 

Laurence Lassio 2267 

Laurent Bertandias 544 

Laurent Braquet 327, 328 

Laurent didelot 185 

Laurent, Eloi 1480 

Laurent, Jacque L. 1481 

Laurent, Reynald- Alexandre 1482 

Lavorata, Laure 1952 

Lazarski, Henri 558 

Lazzeri, Yvette 1483 

Lebailly, Marc 269 

Lebeau, Gullaume 1484 

Lebèque, Daniel 2078 

Lebidois, Joel 1485 

Leboyer, Antoine 1607 

Leclère, Didier 1486 

Lecocq, Pierre 1150 

Lecointre, Olivier 1487 

lecomte, Tristan 1488 

Leconte, Pierre 1489 

Lecourte, Jean-pierre 1490 

Lecoutre, Jean- Pierre 1491 

Leeman, Danielle 1492 

Lefebre, Bruno 1492 

Lefébure, René 2448 



Lefebvre, Francis 1493, 1494 

Leflaive, Xavier 1495 

Lefrançois-mahier, sandrine 1779 

Legay, Marie-Laure 1496 

legeais, dominique 1497 

Legendre, Philippe 2012 

Léger, Jean-Yves 1498 

Léger-Jarniou, Catherine 1499 

Legohérel, Patrick 1500, 1501 

legrand .bernard 1475 

Legrand, Benoit 1502 

Legrand, Ghislaine 1503, 1504, 1645 

Legrand, Véronique 1505 

Legros, Benjamin 1506 

Legros, Georges 1507 

Legros, Mikaël 1508 

Legros, Patrick 1508 

Lehmann, paul-jacques 1509, 1510, 1511 

Lehnisch, Jean-Pierre 1512 

Lehouck, fany 1513 

Lejeune, Pascal 1129 

Lejeune, Yannick 1514 

Lellouche, Yves 2043 

Leloup, Robert 1815 

Lemarchand, Yannick 2391 

Lemeunier, F 1515, 1516 

Lemoine, décorder 1517 

Lemoine, Gérard 1518 

Lemonnier, Jacques 1519 

Lenain, Patrick 1520 

Lendrevie, J. 1544 

Lendrevie, Jacques 218 

Lengellé, Maurice 1521 

Lenormard, Olivier 752 

Lepage, corinne 1076, 1077 

Lepetit, Jean - françois 1522 

Lépinaeux, François 1523 

Leridon,Henri 1524 

Leroy, Frédéric 1525 

Lesueur, Jean - Yves 553 

Lesueur, Jean-Yves 1526, 1527 



Lethielleux, Maurice 1528, 1529, 1530 

Leutenegger, Marie- Agnès 1531 

Levasseur, Claire 124 

Lévêque, François 1532 

Levet, Jean Louis 1533, 1534, 1535 

Lévy, Aldo 329 

Lévy, J 1544 

Lewalle, Léon 97 

Lewi, Georges 1536, 1989 

Lézin, Pascal 2397, 2398, 2399, 2400 

Libaert, Thierry 67, 1537, 1538, 2485, 2486 

Libaert, Thuerry 962 

Lichani, fouad 1539 

Liénard, Fabien 1297 

Liger, Philippe 1540 

Liker, Jeffrey K. 1927 

Lilien, Cary L. 1541 

Lima, Pascal De 1542 

Lindauer, david 1986 

Linden, Harry G. Ter 1543 

Lindon, D 1544 

Line Mazuir 458 

Liouville, Jacques 1620 

Lipschutz, Seymour 1545 

Livian, Yves- Fréderic 1978 

Llau, Pierre 1546 

Loarne, Séverine Le 1547 

Loilier, Thomas 1697, 2342 

Lointier, Jean-Christian 499 

Lombard, Claud 1758 

Longatte, Jean 1548, 1819 

Loning, Hélène 1549, 1714 

Lonjon, Bernard 178 

Loocke, Thierry Van 1550 

Lordon, Frédéric 1551 

Lorenzi, Jean- Hervé 1552 

Lorino, Philippe 1802, 1803, 1844 

Lorne A. Whitehead 1405 

Lorphelin, Michel 1553 

Le louarne, Carole mulliez 1554, 2480 

Louchene, Oualid 1555 



Louchet, Philippe 1556 

Loudiere, Georges 2223 

Lounes ،mohand 1557 

Loux, Laurence 1805 

Lovelok, Christopher 1558 

Lozato, Michel 1001, 1559, 1560, 1561, 1562 

Luc Paugam 2094 

Lungu, Virgile 1563 

Lupton, Sylvie 1564 

Luscan, Patrice 1565 

Lusseault, Alain 1566 

Luzi, Alain 1567 

Luzi,,Alain 1568 

M, GHERNAOUT 1569 

M, ZAIR 1570 

M. chadefaux 725 

M. mansoor, Taher 1571 

M. wooldridge, Jeffrey 1572 

M.Benmessaoud 1941 

Macagno, Gilles 840, 1505, 1671 

Madani ,ahmed 1573 

Madaule, Stéphane 1574 

Madry, Pascal 1575 

MAEP 1576 

Maes, Alain 1577 

Maesincee, Suvit 1578 

Maéso ,robert 1579, 1580 

Maéso, Robert 

1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 

1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 

2009 

Magakian, Jean-Louis 1969 

Magnan, Frédéric 1591 

Mahdi, Zakaria 1592 

Mahieddine, Chraiet 1593 

Mahiou, ahmed 1594 

Mahiout, Rabah 1595 

Mahl, Robert 662 

Maillet, Catherine 1596 

Mailly, Jean - claude 1597 

Mainguet, Christine [et autr. ...] 1598 

Mairesse, marie-pierre 1869 



Maisonneuve, Jean-Henry 2381 

Maitre, Serge 1599 

Makhlouf, f 1600 

Makhlouf, Farid 1601, 1602, 1603 

Malaval, philippe 270, 640, 1604 

Malek, Rédha 1286 

Malherbe, Philippe 1605 

Malhotra, Naresh 769 

Malinvaud, Edmond 1710 

Malleret, Véronique 1714 

Mallié, Brice 1606 

Malraison, Jean-Caud 1607 

Manceau, Delphine 1608, 1829 

Mandil, Claude 978 

Mandou, cyrille 1609 

Mangin, Philippe 1989 

Mangold, Pascal 1610 

Le Manh 1596 

Le manh, anne 1611 

Mankiw, gregory n 1612 

Mankiw, Gregory N. 1613 

Mannai, Samir 1614 

Mansfield , Edwin 1615 

Mansouri, Mansour 1616, 1617 

Marc Deschamps 930 

Marc- Hubert Depret 2025 

Marc Melitz 1415 

Marc Montoussé 833 

Marc Mousli 1732 

Marc, Philippe Saint 1618 

Marcel, Bruno 1619 

Marchal, André 1620 

Marchat, Hugues 1621 

Marchesnay, Michel 1622 

marcohnet,jean 1623 

Marcon, Christian 1624 

Mareva sabatier 1526 

Margaret Gillespie 1925 

Margulici, Laurent 881 

Marie- Claude Bergouignan 468 

Marie- Pierre Mairesse 1870 



Marie-Anne Maigueneau 1192 

Marie-Pierre Mairesse 1864, 1865 

Marion, Alain 1625, 1626, 1627, 1628 

Mark, A 1629 

Mark, Roberts 1630 

Marly, Pierre- Grégoire 1631, 1632 

Marris, Philippe 1633 

Marsan, Christine 1634 

Marteau, didier 1635 

Marteau, Patrice 1836 

Marti ,serge 322 

Martial Foucault 818 

Martin, André 1636 

Martin, Jean- Pierre 1637 

martin, john p 1638 

Martin, Pierre 1639 

martin،isabelle 1640 

Martin-Bonnfous, Chantal 1641 

Martinet, Alain - Charles 1642, 1643 

Martinet, Alain-Charles 56 

Martinez, Jean - louis 635, 1644 

Martini, Hubert 1503, 1645, 1646 

Martory, Bernard 733, 734, 1647, 1648 

Martre, Henri 2337 

mary ،jo hatch 1649 

Mascardi, André Jean Locussol 1650 

Masclet, jean-claude 1651, 1652 

Masièri, walder 1653 

Masiérie, Walder 1654 

Masquelier, frédéric 2269 

Massiéra, Alain 1655 

Massol, Philippe 1656 

Masson, Hélène 1657 

Massotte, pierre 1658 

Matallah, Ali 1659 

Mathé, Jean-charles 1660, 1661 

Mathien, Michel 1662 

Mathieu, Michel 1663 

Mathis, Jean 1664 

Mathy, Claude 1665 

Mattio, Lise 1666 



Mattout, Jean-Pierre 1667 

Maublanc, Henri de 890 

Maudet, Michel-Marie 1668 

Maurel, De vincent 1396 

Maurice Obstfeld 1415 

maurice ،dobb 1669 

Maurin, Pierre 1670, 1671, 1985 

Maurisse, Thomas 1672 

Maurizio Dallocchio 2457 

may helou 1224 

Maymo, Vincent 1824 

Mayrhofer, Ulrike 2424 

Mazerolle, Fabrice 2164 

Mbappe, Anne Brunet 2126 

Mc Belaid 

1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 

1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 

1683 

Mc Carthy, E.Jerôme 2491 

Mebtoul , A 1684 

Mebtoul, Abderahmane 1939 

Mebtoul, Mohamed 1685 

Mechri, médi 1686 

Médan, Pierre 
1171, 1172, 1687, 1688, 1689, 

1690 

Medjadi ،D.E 2201, 2202 

Medjahed, mohamed tayeb 1691 

Medson, Bernard 2407 

Meghraoui, Kada 1692 

meghraoui.kada 1693 

Mehbali, Mohamed 1694 

Meier, Olivier 
1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 

1758 

Mekhantar, Joel 1700 

Mekideche, mustapha 1701 

Melyon, Gérard 1702 

Ménard, Louis 1703 

Mendes, Paula 1995 

Mendoza, Carla 1704, 1705 

Ménendian, Claude 1706 

Mentré, Paul 1707 

Menye, Oscar Assoumou 1708 

Méral, Philippe 1709 



Mercier, Jean-Yves 488 

Mercier, René 1710 

Mercier, Stéphane 695, 1711, 1712 

Mercier-Suissa, Catherine 1713 

Mercure, Daniel 2250 

Méric, Jérôme 1028, 2264 

Méric, Jérôme ...[et al.] 1714 

Merriam- Webster 1715 

Merton, Robert 364 

Merzoug, Nacer 1716 

Meschi, Pierre-Xavier 1717 

Messadene, Djamel 1718 

Messerlin, Patrick A 1719 

Messlem ،yousef 1720 

Métayer Bénech, Isabelle 1721 

Métayer, Bénoît 1722 

METEORITES, LYOPHILISATION 1723 

Meunier-Rocher, Béatrice 1725 

Meyer, Claude 1726 

Meyer, Gilles 1727 

Meyer-Waarden, Lars 1728 

Meylon, Gérard 1729 

Micagno, Gilles 1670 

Michael Joehnk 1148 

Michael W. Maher 1251 

Michaud, Yves 1730 

Michel Armatte 2396 

Michel bouvier 403 

Michel Bringer 512 

Michel Cazals 467 

Michel De Wolf 567 

Michel Fromenteau 2389 

michel germain 1731 

Michel Godet 1732 

Michel J Lebas 2314 

Michel Méau 844 

Michel Quéruel 149 

Michel Rainelli 1270 

Michel Rouach 1835 

michel servet,jean 1733 

Michel sion 161 



Michel Terraza 426 

Michel, Coucoureux 598, 1820 

Michel, Jean-François 1734 

Michel, Jean-Luc 1735 

Michel, Levasseur 816 

Michel ،Ibrahim 1736 

Michèle Mollet 1737 

Micheline Friédérich 511, 513, 1460 

Michon, Christian 167, 168 

Michon, Jérôme 1738, 1739, 1740 

Mignon, Sophie 1741 

Mignonac, Karim 2139 

Milan, Claude 1742 

Milkoff, richard 1308 

Millier, Paul 1743, 1744 

Millot, Gael 1745 

mills,catherine 1746 

mills،katherine 1747 

Miloudi, Boubaker 1748 

Mingasson, Michel 1749 

Ministère de L'industrie des P et T et du Tourisme 1750 

Ministère du commerce 1751 

Mintzberg, Henry 1752, 1753 

Minvielle, Nicolas 1754 

miraoui, abdelkrim 1755 

Miremont, Jean-Claude 722, 723 

Mishkin, Frederic S. 1756 

Mission ECOTER 1757 

Missonier, Audrey 1697, 1758 

Mitkova, Liliana 1697 

Moal-Ulvoas, Gaëlle 1759 

Moffet, Michael [et aut...] 1760 

Mohamed trabelsi 414 

Mohamed Zine, Khafrabi 1761, 1762, 1763 

Mohamed, Ferdjallah 1764 

Mohamed, Akbi 1716 

Mohand cid, Benaibouche 1765, 1766, 1767 

Moingeon, Bertrand 1768 

Mokhtar, Kheladi 1769 

Mollet, michele 1770, 1771 

Monaco, Ricardo 1959 



Le Monde 1772 

Mondon, Caroline 1773 

Monème, I. 1774 

Monereau, Michel 1775 

Monier, Pascal 1776 

Monmarché, Xavier 1777 

Monnier, philippe 1778, 1779, 1780 

Monnier, Virginie 1435 

Monnot, Jean-Paul 1781 

Monod, Françoise 641 

De Montbrial, Thierry 1782, 1783 

Montoussé, Marc 
1005, 1784, 1785, 1786, 1787, 

1788, 1789 

Montségur, Philippe 1790 

Moraux, Franck 1791 

Morel, Christophe 2281 

Moresino, Francesco 1792 

Morgenstren, Patrick 1793 

Morin, François 1326 

Morin, Paul 1794 

Morin, Pierre 356 

Morley, Chantal 1013, 1795, 1796 

morley،chantal 1797 

Morsain, Marie - Agnés 1798 

Morvan, Yves 1799 

Moschetto, Bruno - Laurent 1800 

Moschetto, Bruno-Laurent 1801 

Mottis, Nicolas 1802, 1803 

Motulsky, harvey j 1804 

Mouette- Bordon, Valérie 1805 

Mougenot, Gilles 1806 

Mouhoubi , Salah 1807 

Moukhtari, Mohand 1808 

MOULOUDJ ،kamel 239 

Mourad, Abd El Fattah 1809 

Mourgues, Nathalie 1810, 1811 

moussa, fatima 1812 

Mouton, Patrice 1813 

Moutot, Jean- Michel 1814, 1815 

Mouzet, Pierre 1816 

Mssassi, said 1817 



Mucchielli, Jean-Louis 1818 

Muller, J. 738 

Muller, Jacques 1819 

Muller, Jaques 1820 

Mulliez, Gérard 1774 

Munos, Annie 1558, 1821 

Munoz, joaquin 1822 

Muracciole, Jean-François 1823 

Murat, Geoffroy 1824 

Musette, mohamed saib 1825 

Mussard, Stéphane 1826 

Mustapha Sadni Jallab 1218 

Muzellec, Raymond 1827 

Myers, Stewart 473 

Mykita, Patrick 58 

Myszkinski, Sophie 1805 

N.H.allal 985 

N.r misra 1828 

Nagard, Emmanuelle le 843 

Le Nagard-Assayag, Emmanuelle 1829 

Naggar, Maurice 1157 

De nailly, Anne-Marie 515 

Nakhla, Michel 1830, 1831 

Nalpas, Nicolas 812 

Nana, Hamilton 1832 

Narassiguin, Philppe 1833 

Naro, Gérald 1834 

Naro, gérarld 145 

Nassim Oulmane 1218 

Nathalie, Bill 1330 

Naulleau, Gérard 1835 

Naulleau, Gérard...[et al.] 1836 

Navatte, Patrick 1837 

Nejadan, Zarin 1564 

Nemarq, Alain 1644 

NEOLITHISATION, ORNEMENT 1838 

NEOLITIQUE, METEOROLOGIE 1839 

Néré, Jean- Jacques 1840 

Nestorovic, Cedomir 1841 

Nicolaïeff, Laurence 2116 

Nicolas Peypoch 388 



Nicolas, Eline 1842 

Nicolas, Franck 1843 

Nicolas, Mottis 1844 

Nicole Siret 214 

Nishimata, Aline 1845 

Nisslé, Gérard 1846 

Nobeoka, Kentaro 1847 

Nocolaieff, Laurence 1405 

Noel Equilbey 457 

Noel Thiombiano 2367 

Nonjon, Alain 1848, 1849 

Noor, Mahmood Ibrahim 1850 

North, Douglass c . 1852 

Nossereau, Alain 1853 

Notin, Mureil 1853 

Nour, Abdul Naser 1854 

Novelli, Hervé 1777 

Noyé, Didier 1858 

O., Admane 1859 

Oakshott, Les 1860 

Obert ,Robert 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 

Obert, Robert 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 

Observatoire sur la responsabilité sociétale des 

entreprises 
1871 

OCDE 

1872, 1874, 1875, 1876, 1877, 

1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 

1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 
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 15549 أحمد، السيد عبد المطلب 

 5119 أحمد، القطامين

 2930 أحمد، بن زرقة 



 2931 أحمد، بن لكحل 

 2571 أحمد، بوزيدي

 2934 ,2933 ,2932 أحمد، جمال محمد

 2935 أحمد، دريد محمد

 2936 أحمد، ره نج حسين

 2937 أحمد، زغدار 

 14408 أحمد، زكان

 2939 ,2938 أحمد، سامح محمد رضا رياض

 14866 أحمد، سهير عبد الظاهر

 2940 أحمد، سيد عاشور

 3016 أحمد، صابور

 4325 ,2819 أحمد، طارق طه

 12191 أحمد، عبد الرحمن يسري 

 14015 أحمد، عبد السالم 

 8600 أحمد، عبد الغفور إبراهيم

 2941 أحمد، عبد الفضل محمد

 2942 أحمد، عبد الوهاب يوسف

عال أحمد،   7677 

 2943 أحمد، علي محمد الحاج 

 2944 أحمد، عوض حاج علي 

 13080 أحمد، غربي 

 13783 ,12963 ,9648 أحمد، غريبي

 2945 أحمد، فاروق عبد العظيم

 15302 أحمد، فاطمة فالح 

 2946 أحمد، قاسم 

 2950 ,2949 ,2948 ,2947 أحمد، محمد سمير 

 2951 أحمد، محمد عبد السالم 

 2952 أحمد، محمد علي محمد

 2953 أحمد، محمد موسى 

 2954 أحمد، محمود جالل

 2955 أحمد، مروة

 12205 ,2956 أحمد، منال شوقي عبد المعطى

 3697 أحمد، ميسر 

 14665 ,10555 ,8888 أحمد، هدروق

 15756 أحمد، يعقوب 

 2957 أحمد، يقور 

 11618 ,11339 أحمد، يوسف السعيدي

 9404 ,2958 أحمدي، حسناء

 13528 أحمدي، عبد الحكيم 

 2959 احمرو, إسماعيل حسين

 12509 إحميد, نجوى رمضان



 8661 أخزرون، أمال 

 9420 إخطار، نجية

 15834 اخلف, صليحة 

 2963 ,2962 ,2961 إدريس, ثابت عبد الرحمان

 إدريس, ثابت عبد الرحمن
2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 

2969 

 2970 إدريس, ثابت عبدالرحمان

 5317 ,2972 ,2971 إدريس, ثابت عبدالرحمن

 4969 إدريس, وائل محمد صبحي

 5319 إدريس، ثابت عبد الرحمن

 2973 إدريس، فاضلي 

 2974 إدريس، محمد العزازي أحمد 

 4968 إدريس، وائل

 7072 ,2975 إدريس، وائل محمد

 2977 ,2976 إدريس، وائل محمد صبحي

 2979 ,2978 أدم, يوحنا عبدأل 

 12921 .آدم، ج

 2980 أدهم، مازن عبد السالم 

 2982 ,2981 أدورانتي، فرانك

 3055 ارثرآر بيل

 2983 إرحيم، عبد الحميد عبد السالم 

 2984 أرسالن , باقي شكيب 

 أرسالن, باقي شكيب 
2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 

2990 

 3396 أرسالن, رمزي ياسين يسع

 9078 ,9077 ارشيد، عبد المعطي رضا 

 2992 ,2991 إرشيد، محمود عبد الكريم

 2993 آركباور, جيمس بي 

 6943 أرماد، فاطمة الزهراء

 13860 ارمستروذج، جاري

 13881 أرمستروذج، جاري

 2994 آرمسترونج، مايكل

 2995 إرميلي، عزام حسين خلف 

 10672 أرنولد، توني

 2996 ارينز, ألفين

 10198 أزقلي، حمزة 

 2997 ازنايني, كريمة

 2998 إزيان, حياة

 8879 أسامة الحارس, ميسون قولي 

 12279 أسامة عبد العزيز حسين 

 12792 ,10986 أسامة محمد الفولي



 13094 أسامة، بوضياف

 2999 أسامة، بيطور 

 15193 أسامة، تومي

 7472 أسامة، زاوية 

 2931 أسامة، زوبير

 3000 أسامة، سعدودي

 3001 أسامة، عبد الرحمن 

 3002 أسامة، عمري 

 8557 أسامة، لعزازي 

 3003 إستيتو، محمد 

 3004 اسطمبولي،عبد الكريم

 3005 أسعد, وليد أحمد

 12974 اسعدي, عمر

 14074 إسكاكن, سهام

 3006 اسكندر, سارة

 3007 إسكندر, سمية 

 3008 اسكندر, مدينة 

 16043 إسكندر, مريم 

 3009 اسكندر, نجيب إبراهيم

 3010 اسكندر، الياس

 3011 إسكندر، سارة

 11006 اسكندر، سمية 

 14256 إسكندر، عبد الرحمان 

 اسكندر، عثمان
3012, 6703, 6764, 8203, 9603, 

9675, 9788, 10813, 13204, 

15234, 15387, 15459 

 إسكندر، عثمان
6779, 6825, 8352, 8946, 9837, 

9972, 13089, 15146 

 7750 اسكندر، المية 

 3013 إسكندر، مريم 

 3014 اسكوتر, أندرو 

 10886 إسالم، سالني

 3015 إسالم، طاسيست 

 3016 إسالم، عالم 

 15333 اسليماني، عمر

 6667 ,3018 ,3017 اسليماني، محمد 

 3019 اسليماني، نسيمة

 13134 اسليماني، هاجر

 7472 أسماء، بن ناصر

 15722 أسماء، حرابي

 3020 أسماء، حميدوش 

 5866 أسماء، خليفي 



 3021 أسماء، دحماني 

 10113 أسماء، شايب الراس

 13074 أسماء، صوداقي 

 15267 أسماء، عايد

 11002 أسماء، كريدي 

 3022 أسماء، كندرغلي

 12403 أسماء، مياد 

 3023 أسماء، نصرون

 3024 أسماء، ونادو 

 3025 أسماء،دبيب 

 3026 إسماعيل ، نيهال فؤاد

 4308 اسماعيل ابراهيم جمعة

 15159 إسماعيل أحمد الشناوي

 3600 ,3599 اسماعيل السيد 

 4334 إسماعيل السيد, إبراهيم سلطان 

 7747 اسماعيل عبد الرحمن أمين 

 3027 إسماعيل, إبراهيم

 10691 إسماعيل, إسماعيل عبد الناصر نور

 3586 ,3028 إسماعيل, السيدة عبد الفتاح

 3029 إسماعيل, العربي

 3030 إسماعيل, حسين محمد

 3031 إسماعيل, ختام

 3032 اسماعيل, سعيد السيد علي 

 3033 إسماعيل, سعيدالسيد علي 

 3034 اسماعيل, محمد محروس 

 3035 إسماعيل, محمد محروس 

 3036 إسماعيل، إسماعيل حسين

 11724 اسماعيل، بلخير

 3037 إسماعيل، حسين محمد حسين

 6103 إسماعيل، حنان محمد

 3038 اسماعيل، روسي

 3039 إسماعيل، عمر مصطفى

 8143 اسماعيل، قادري 

 3040 إسماعيل، محمد سعيد أحمد 

 3043 ,3042 ,3041 إسماعيل، محمد صادق

 3044 إسماعيل، محمد نجيب 

 3045 إسماعيل، مصطفى منير 

 3046 اسماعيل، مولبات 

 3047 إسماعيل، مومني 

 3049 ,3048 إسماعيل، نهال فؤاد

 3050 ّ◌إسماعيل، وائل محتار 



 12924 آسيا، بوثرية 

 15668 آسيا، حميودة 

 3053 آسيا، درجاوي

 3054 اشبوكي، زينب 

فرانكلين سياشبي,   3055 

 3056 اشتيوي, ادريس عبد السالم

 2743 أشرف محمد خوخه

 6335 اشرف محمود

 3057 أشقر, محمد يوسف 

 3058 أشوك, شاندا

 3059 إشين، بلقاسم

 14134 ,9256 إصالح، عال أحمد 

 3062 ,3061 أعمال ملتقى دولي 

 3063 أعمر السبتي ،نسيمة

 3064 اعمر الستي، أحمد 

 3065 اعمر ستي، محمد أمين

 3066 أعمر ستي، نسيمة 

 3067 أعمر, عزاوي 

 13091 أعمر، كرمت سعيد 

 3068 اعنزة, إياد بركات 

 3069 أفراد, جيمس.ف

 3070 أفندي, عطية حسين 

 3071 اقاسم, قادة 

 4361 إقبال، عمر 

 3072 إقبال، محمد

 3074 أقوجيل، أيوب

للعلوم اإلدارية أكاديمية السادات   3075, 3076 

 15843 إكرام، أم لبات 

 8645 إكرام، عصماني 

 11729 أكرم أحمد الطويل 

 3077 آكلي، محمد

 3078 أكيور, يلماط 

 3079 ال ادم, يوحنا عبد 

 3080 آل ثاني, فيصل بن جاسم 

 3081 ال دغيم, خالد بن عبد الرحمان 

 3082 آل سميسم، سالم عبد الكريم مهدي

 3087 ,3086 ,3085 ,3084 ,3083 آل شبيب, دريد كامل 

 3089 ,3088 آل شبيب، دريد كامل 

 3090 آل شيب، دريد كامل

 4500 ,4499 أل علي, رضا صاحب 

 3091 آل علي, رضا صاحب ابو أحمد 



 3092 آل علي, رضا صاحب أبو أحمد 

 3093 آل علي, رضا صاحب أبو حمد 

الجليل آل غزوي، حسين عبد   3094 

 3361 آل فتح هللا، محمد

 3095 آل مراد، نوال يونس محمد 

 3096 األ شوح, زينب صالح

 2731 اإلبراهيم، مروان

 15783 األبرش, محمد رضوان

 3097 األبرش, محمد رياض 

 4208 األبعج، محمد صالح

 14322 األتروشي, عقيلة مصطفى

 3098 األجنف، أيمن محمد الفيتوري

 9836 األجهوري , طارق 

 3099 األحمد, خضر حامد

 3101 ,3100 األحمد، وسيم حسام الدين

 13877 ,3102 األحمدي, طالل بن عايد

 3103 األخرس ، إبراهيم

 15969 األخرس, عاطف

 3104 االخرس, نشات 

 10921 األخرس، عاطف

 3106 األرباح, صالح األمين

 3107 األزهر, محي الدين 

 3108 األزهري، جالل جميل سلمان 

 3109 األزهري، جالل جميل سليمان

 3110 األسدي, زكريا سعد الدين

 5805 األسدي, نورس علي مردان 

 3111 األسدي، سعيد جاسم

 3267 األسدي، ناهدة حسين علي 

 3112 األسرج, حسين عبد المطلب

 3113 االسود, محمد الهادي صالح 

نافد األسيوطي، مجدي   3114 

 3115 األشرم, محمود 

 3116 األشرم، محمود 

 3117 األشقر, احمد

 3118 األشقر, أحمد

 3119 األشقر, نزار

 3120 األشقر، أحمد

 3122 ,3121 األشهب، نوال عبد الكريم

 3123 األشوح, زينب صالح

 10726 األصبحي, محمد منير 

 3124 األعاجيبي، عقيل دخيل كريم



 5517 ,3191 األعرجي، كاظم سعد

 3125 األعمش, إبراهيم

 15110 ,3126 األفندي، محمد أحمد

 3127 األقداحي, هشام محمود

 3129 ,3128 اإلقداحي، هشام محمود

 5255 األكلبي,عائض بن شافي

 3130 اإلمام, وفقي السيد

 3894 اإلمام، محمد محمود

 3131 اإلمبابى، محمد 

 3132 اإلمبابي، محمد عبد الحميد أحمد

 3134 ,3133 األمم المتحدة

األمم المتحدة.قسم اإلقتصاد العام واإلدارة العامة.إدارة الشئون 
 اإلقتصادية واإلجتماعية

3135 

 3136 األمير, زيد 

 2616 االميرة ابراهيم عثمان 

 6094 األميرة ابراهيم عثمان 

 3137 األميري، وليد حميد رشيد

 3138 األمين, حسن

 3139 األمين, خومس 

 8519 األمين,خليفة

 5149 األمين، خليفة

 15443 ,14125 األمين، زاهي محمد

 3140 األنصاري، أسامة عبد الخالق 

 3141 األنصاري، آسيا محمد إمام

 3143 ,3142 األنصاري، بالل صالح

 3144 األودن، سمير عبد السميع

 3145 اآلوى، أزهر

 3146 البابلى عدلى 

 14216 ,11309 ,3147 البابلي، محمد محمود 

 11902 البابلي، محمد محمود حسن 

 3148 البادي، نواف محمد

 3643 البارودي، شيرين بدري

 3149 الباز, داود عبد الرزاق 

 3150 الباز, محمود الطنطاوي 

 3753 الباشا، مازن حسن 

 3151 الباشا، مازن محمد

 13741 ,10787 ,3444 الباشا، محمد

 15755 الباهي, مصطفي

 3152 البتانونى، عالء محمد

 3153 البخشوانجي, حمدي عبد الحارس 

 8200 ,3154 البداينة, ذياب



 3155 البدة، محمد ندا ندا

 3156 البدري, طارق 

 3157 البدري, طارق عبد الحميد 

 3158 البدوى, اسماعيل ابراهيم 

 11726 البدوى، محمد على 

 3159 البدوي، حمدي عبد العليم 

 4522 ,3160 البديري, حسين جميل

 3162 ,3161 البديوي, منصور 

 البديوي, منصور أحمد
3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 

3168 

 3169 البديوي, منصور فتحي 

 3173 ,3172 ,3171 ,3170 البرادعي, بسيوني محمد 

نزار عبد المجيد رشيد البراوي,   3174 

 14144 ,14143 البراوي، محمد

 3179 البرزنجي، أحمد محمد فهمي 

 10095 البرسلي، إبراهيم علي 

 3175 البرق، عباس

 3176 البركاني، فطيمة

 3177 البرني، محمد سعيد 

 3178 البرواري، أنمار أمين

 5996 ,5993 ,3180 ,3179 البرواري، نزار عبد المجيد

 3181 البزاز, حسن 

 3182 البستاني, سعيد يوسف 

 3183 البستاني، باسل 

 3184 البستاني، سعيد يوسف 

 3185 البسيوني, رضا اسماعيل

 3186 البسيوني, رضا إسماعيل

 3187 البسيوني, محمد محمد رفعت 

 3188 البسيوني، رضا إسماعيل

 3189 البشتاوي، سليمان حسين

 3190 البشكاني، هادي مسلم يونس 

 16011 ,16003 البشير، عبد الكريم

 5511 ,4238 ,3191 البطاط، كاظم أحمد

 3193 ,3192 البطاينة, إبراهيم محمد 

 3194 البطاينة، محمد تركي 

 البطريق, يونس أحمد
3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 

3200 

 3201 البطريق, يونس حمد 

وليد البطش, محمد   3202 

 15192 البطش, هاني محمود 

 9966 البطيخي، أنور



 3203 البطيوي، الصوفي بو عبد هللا

 3206 ,3205 ,3204 البعجة, فتحي محمد

 3207 البعلي، عبد الحميد محمود

 3210 ,3209 ,3208 البغدادي، القاضي عبد الوهاب

 3471 البغدادي، عادل هادي 

 3211 البغدادي، مروة فتحي

 9478 البقاعي، محمد خير

 3360 البقاوي، عبد الكريم محمد سلمان

 3213 ,3212 البقيرات، عبد القادر 

 3214 البكرى، فؤادة عبد المنعم

 3215 البكري, أنس

 البكري, ثامر 
3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 

3848 

 3222 ,3221 البكري, ثامر ياسر 

 3225 ,3224 ,3223 البكري, سونيا محمد 

 3226 البكري, صونيا محمد 

 3227 البكري, فؤادة

 3228 البكري, فؤادة عبد المنعم

 4239 البكري، أحمد عبد الرزاق 

 11103 البكري، أنس

 4373 ,3229 البكري، ثامر

 3231 ,3230 البكري، ثامر ياسر 

 4705 البكري، جواد كاظم

 3234 ,3233 ,3232 البكري، سونيا محمد

 3235 البكري، صونيا محمد 

 12895 البلتاجى، يسرى

 6102 البلتاجي، يسرى محمد

 3239 ,3238 ,3237 ,3236 البلداوي, عبد الحميد عبد المجيد 

 3240 البلداوي، عبد الحميد عبد المجيد 

 8885 البلداوي، نزار فليح 

 3241 البلوشي، درويش بن صالح بن إبراهيم

 3242 البنا, جالل محمد

 3219 البنا, النا منصور 

 3243 البنا, محمد 

 3244 البنا, محمد علي محمد أحمد

 3245 البنا, محمود عاطف 

 3248 ,3247 ,3246 البنا، جالل

 3249 البنا، حسين موسى قاسم

 3251 ,3250 البنا، محمد 

 3252 البنك الدولي و مركز معلومات قراء الشرق األوسط

 3255 ,3254 ,3253 البنك الدولي لإلنشاء و التعميير 



 3256 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

 3257 البنك العقاري المصري العربي 

 3258 البني, حازم

 3259 البهجي, عصام أحمد 

 5547 البهنسي، محمد صديق 

 3260 البوهي, فاروق شوقي

 3261 البياتي, فارس رشيد

 3262 البياتي, محمود مهدي 

 5227 البياتي، أميرة شكرولي

 4229 ,3263 البياتي، طاهر فاضل 

 3264 البياتي، علي طاهر 

 3265 البياتي، فارس رشيد

 3476 البياتي، فائز غازي عبد اللطيف

 5074 البياتي، محمود 

 3266 البياتي، هالل عبود

 13455 البياني، طاهر

إبراهيم سعيد البيضاني،   3267 

 11386 البيالوي, حسن حسين

 3268 البيومي, محمود محمد عبد السالم

 3269 البيومي، محمود محمد عبد السالم

 3270 التالية، نورين

 3271 التايه، محمود إبراهيم

 3276 ,3275 ,3274 ,3273 ,3272 التباني، محمد العربي 

 3277 الترتوري, محمد عوض

 3278 التركاوي، خير هللا يونس 

 3279 التركستاني , حبيب هللا بن محمد 

 3280 التركستاني, حبيب هللا بن محمد رحيم

 3281 التركي، محمد

 3282 التركي، مزياني 

 3283 التقي، أحمد محمد

 3286 ,3285 ,3284 التكريتي, إسماعيل يحيى 

 3288 ,3287 التكريتي، إسماعيل يحي 

 3289 التكريتي، هيفاء عبد الرحمان ياسين

 3290 ,2196 التل, نادر ادريس 

 8966 التل, نادر إدريس 

 3291 التل, وائل عبد الرحمن 

 1283 التل، نادر ادريس 

 3293 ,3292 ,2255 ,724 التل، نادر إدريس 

 3295 ,3294 التميمي, أرشد فؤاد

 3296 التميمي, رعد سامي عبد الرزاق 

 3297 التميمي, فواز



 3298 التميمي, ماجدة عبد اللطيف محمد

 3299 التميمي, هادي

 5658 ,3300 التميمي، أرشد فؤاد

 3301 التميمي، أسد الدين 

 3288 ,3287 التميمي، إنتصار عبود 

 3302 التميمي، جاسم محمد 

 3303 التميمي، حسين عبد هللا حسن 

 3304 التميمي، زهرة حسن عباس 

 3191 التميمي، سعدية هالل 

 15932 التميمي، عبير عبد الرسول

 3305 التميمي، عالء 

 3306 التميمي، محمود كاظم محمود 

 3307 التميمي، هشام 

 3308 التميمي، يونس ابراهيم 

 3309 التميمي، يونس إبراهيم 

 3313 ,3312 ,3311 التهامي، حسين

 3314 التومي, حمزة جياللي 

 3315 التومي، حمزة جياللي 

 3316 التوني, محمود احمد عبد الرحيم

 3317 التويجري، محمد بن إبراهيم 

 3318 الجابري, خالد نشأت

 3319 الجابري، توفيق نور الدين

 3320 الجابري، نايف

 3321 الجاج، بن أحمد 

 3557 ,3322 الجادري, عدنان حسين 

 3323 الجادري، عدنان حسين 

 3324 الجاسم، كاظم عبادي 

 3325 الجاموس، عبد الرحمن 

 3326 الجبالي, سعد أحمد 

 3328 ,3327 الجبالي, محمود علي 

 3329 الجبالي, وليد ناجي

 13876 الجبزي، مصطفى

 3330 الجبوري, حسين محمد

 3331 الجبوري, حسين محمد جواد

 3332 الجبوري, عبد الرحمن شاكر 

السالم عواد الجبوري, عبد   3333 

 3357 ,3334 الجبوري, فؤاد عبد المحسن 

 3335 الجبوري, مهند إبراهيم علي فندي

 3336 الجبوري, يعرب محمود إبراهيم

 3337 الجبوري، أسامة علي إبراهيم 

 3338 الجبوري، حسين



 3339 الجبوري، حسين محمد جواد

 3340 الجبوري، صادق علي 

طعان الجبوري، صادق علي   4707 

 3341 الجبوري، عبد الرزاق حمد حسين

 3342 الجبوري، عبد الكريم راضي 

 3344 ,3343 الجبوري، علي عبودي نعمة

 3345 الجبوري، عمار محمد خضير

 3723 ,3722 ,3346 الجبوري، مهدي سهر

 3349 ,3348 ,3347 الجبوري، مهدي سهر غيالن

 3350 الجبوري، ميسر

 4645 ,3352 ,3351 الججاوي، طالل 

 3354 ,3353 الججاوي، طالل محمد

 الججاوي، طالل محمد علي 
3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 

3360 

 3361 الججاوي، طالل محمود علي 

 3362 الجحيشي, عبد الباسط علي جاسم 

 3364 الجداية، محمد نور

 12404 الجدع، أحمد 

 3365 الجراح، محمود محمد

 3366 الجرد, هيام 

 3367 الجرد، هيام 

 3368 الجزائري، علي بن عبد الرحمن بسام

 3369 الجزراوي، إبراهيم

 3373 ,3372 ,3371 ,3370 الجعارات, خالد جمال 

 3628 الجعبري، مجدي أحمد السيد 

 3811 الجعدي، عمرعيد 

 5673 الجعلى, محمد عثمان

 3374 الجعلي, محمد عثمان أحمد

 3375 الجعويني, أحمد حافظ

 10536 الجغل، محمد

 3376 الجالد, وليد عزت الدسوقي 

 3377 الجمال, راسم 

 3379 ,3378 الجمال, راسم محمد 

 3380 الجمال, رشيد

 3381 الجمال، جيهان عبد المعز 

 3382 الجمال، رانيا عبد المعز

 3383 الجمال، رشيد 

 14334 الجمال، محمد رشيد

 3384 الجمل, جمال جويدان 

 3385 الجمل, هشام مصطفى

 3386 الجمل، جمال جويدان 



 3387 الجمل، هشام مصطفى 

 3388 الجميل، سرمد كوكب 

 3392 ,3391 ,3390 ,3389 الجميلي, حميد

 3393 الجميلي, قصي قحطان خليفة 

 3394 الجميلي، باسم

 3395 الجميلي، حميد جاسم

 4502 الجنابي, أكرم سالم 

 11327 الجنابي, حسين

 3396 الجنابي, هيل عجمي جميل

 11572 الجنابي، أحمد عبد محمود

 3397 الجنابي، أكرم سالم 

 3398 الجنابي، جواد كاظم درب

 3399 الجنابي، حازم حمد موسى

 3400 الجنابي، حيدر عباس عبد هللا

 3369 الجنابي، عامر

 5334 ,4657 ,3401 الجنابي، عباس خضير

 13593 الجنابي، عالء الدين عبد القادر 

 3958 الجنابي، عماد حازم محمد

 3402 الجنابي، نبيل مهدي

 3403 الجنابي، هيل عجمي جميل

 3404 الجنابي، يزن سالم محمد

 3405 الجناني, طاهر

 3410 ,3406 الجنبيهي ممدوح محمد 

 3406 الجنبيهي, محمد منير 

 3407 الجنبيهي, منير 

 3410 ,3409 ,3408 الجنبيهي, منير محمد 

 3408 الجنبيهي، ممدوح محمد

 3411 الجنبيهي،ممدوح محمد

 3411 الجنبيهي،منير محمد

 3412 الجندي, غسان هشام 

 3413 الجنيدل، حمد بن عبد الرحمن 

 3417 ,3416 ,3415 ,3414 الجواد, دالل صادق 

 3418 الجوادي, زينب

 3419 الجوارنة، شادي خليفة 

 3420 الجواري، مناضل 

 5777 الجواري، مناضل عباس حسين 

 11753 الجوارين، عدنان فرحان 

 3421 الجوعاني, محمد نجيب حمادي

 3422 الجوهر, محمد ناجي

 3423 الجوهرى، السيد محمد 

 3424 الجوهرى، محمد



 3425 الجوهري, عبد الهادي 

 3426 الجياشي, علي 

 5025 ,3427 الجياشي، على عبد الرضا 

 3428 الجيران، نادر أحمد 

 3429 الجياللى، بن عبو

 3430 الجياللي, هنوني

 3431 الجياللي، وليد ناجي

 10408 ,6494 ,3432 الجيالني, حسان

 3433 الجيالني، حسان

 3435 ,3434 الجيالني، محمد حلمي

 13768 الجينا، جيمس 

 3436 الجيوسي، سليمان

 3437 الجيوسي، سليمان شكيب 

 10787 الجيوسي، محمد رسالن

 3438 الحاج محمد, سميرة 

 3441 ,3440 ,3439 الحاج, طارق

 3442 الحاج، دعمي 

 3445 ,3444 ,3443 الحاج، طارق

 3446 الحاج، عدنان 

 3448 ,3447 الحاج، علي توفيق

 3449 الحاج، محمد يحى

 14879 الحاج، مداح عرايبي

 3450 الحاج، مصطفى عبد هللا

 ّy 3451 الحاج، نزهة عبد 

 3453 ,3452 الحارس, أسامة 

 3455 ,3454 الحاسي, جمعة خليفة 

 3456 الحافى، خالد عبد هللا براك 

 3457 الحبال، هاني

 3429 الحبيب، ثابتى

 3459 ,3458 الحجار, بسام 

 3460 الحجار, صالح محمود

 3462 ,3461 الحجار، بسام 

 3463 الحجازي، رمزي بيد هللا علي 

 4648 الحجاوي، طالل 

 3464 الحجاوي، طالل محمد علي 

 3465 الحداد, إبراهيم عواطف 

 3467 ,3466 الحداد, عماد 

 3468 الحداد, فيصل مفتاح

 15599 ,3469 الحداد، عماد 

 15310 ,3470 الحداد، وسيم محمد 

 3471 الحدراوي، رافد حميد 



 15815 ,4247 ,3473 ,3472 الحدرب، زهير 

 3474 الحديثي, رامي حكمت 

 3476 ,3475 الحديثي، رامي حكمت فؤاد

 3477 الحديد، إبراهيم إسماعيل 

 3478 الحديدي, منى

 3479 الحديدي, منى سعيد

 4362 الحراحشة، عودة 

 3480 الحرازي, محمد علي عوض 

 3481 الحربي، هباس رجاء

 3484 ,3483 ,3482 الحريري, محمد السرور 

 3487 ,3486 ,3485 الحريري, محمد سرور

 3488 الحريري، رافد عمر 

 3490 ,3489 الحريري، رافدة

 الحريري، محمد سرور
3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 

3496, 3497, 3498, 3499, 3500 

 3501 الحريري، محمد سرور بن حكمت

 3502 الحسبان, عطا هللا أحمد 

 3504 ,3503 الحسبان, عطا هللا أحمد سويلم 

 3505 الحسن, إحسان محمد

 3506 الحسن, حسن 

 3507 الحسن، إحسان محمد

 3508 الحسن، باسم حمادي 

 3509 الحسن، حسين محمد

 3510 الحسن، ربحي 

محمودالحسن، عيسى   3511 

 3512 الحسن، هديل 

 3513 الحسناوي, أموري هادي كاظم

 3515 ,3514 الحسناوي، سالم صالل راهي 

 3516 الحسناوي، صالح مهدي محمد

 3517 الحسني, صادق 

 3518 الحسني, عرفان تقي 

 3519 الحسني، جعفر صادق

 4707 الحسني، معن عبود علي 

 3521 ,3520 الحسنية, سليم إبراهيم

 3522 الحسنيه, سليم إبراهيم

 3523 الحسون, عدنان 

 3524 الحسون، طارق عثمان 

 3525 الحسين، سمراني

 10561 الحسين، شرعي 

 3527 ,3526 الحسين، عبد الحميد بن الشيخ 

 10481 الحسين، مايني



 3528 الحسين، مهدي مأمون

 3529 الحسيني, دعد 

 3530 الحسيني, عبد الحسن 

 3531 الحسيني, فالح حسن

 3532 الحسيني, فالح حسن عداي 

 3533 الحسيني, قاسم ابراهيم

 11611 الحسيني، جعفر عبد األمير 

 3534 الحسيني، صباح

 3535 الحسيني، عبد الحسن 

 3536 الحسيني، كمال كاظم طاهر 

 3537 الحسيني، محمد غالي راهي 

 3538 الحشاش، خالد 

 3539 الحص، سليم 

 3540 الحصري، أحمد فوزي 

 3541 الحضيري, حامد العربي 

 3542 الحطاب، علي 

 4521 الحكيم, ليث علي

 3544 الحكيم، عبد الهادي السيد

 3546 ,3545 الحالبي، إبراهيم عباس

 3547 الحالسي، مبارك

 4685 ,3548 الحالق، سعيد سامي

 3549 الحاللمة، نصار محمد 

مصطفى الحالوي، مظهر   9600 

 10787 ,4787 ,3550 الحلبي, رياض 

 3551 الحلبي, نبيل

 3552 الحلو ، ماجد راغب

 8254 الحلواني، كامل عباس

 3553 الحماده, حمزه ضاحي

 3554 الحمادي، علي مجيد

 3555 الحمامي, عالء حسين

 3556 الحمدان، ماجد 

 3557 الحمداني, موفق

 5659 الحمداني، أحمد شهاب

 5659 ,3558 الحمداني، رفاه شهاب

 3559 الحمزاوي, محمد كمال خليل

 3560 الحمزاوي, محمد كمال

 3561 الحمزة، عبد القادر 

 3562 الحمصي، علي نديم

 3563 الحمالوي, محمد رشاد

 3564 الحمالوي، محمد رشاد

 7678 الحمود، ليندا



 3565 الحمودي، باسم

 3566 الحموري, صالح 

 3567 الحموري, ناهد فتحي

 5377 الحموري، صالح سليم 

 3568 الحموي، سعيد خليفة

 3569 الحموي، شريف

 3571 ,3570 الحموي، فايز مصطفى

 3572 الحميد، محمد دباس 

 3573 الحميداوي، ياسر خضير

 3574 ,3237 الحميدي، نجم عبد هللا

 3578 ,3577 ,3576 ,3575 الحميري، باسم

 3579 الحميري، باسم محمد 

 3580 الحميري، موفق عدنان

 5542 الحميري، موفق عدنان عبد الجبار

 3581 الحناشي, العوفي 

 3582 الحناوى، حمدى

 3583 الحناوي, حمدي

 3586 ,3585 ,3584 الحناوي, محمد

 الحناوي, محمد صالح 

3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 

3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 

3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 

3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 

3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 

3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 

3617, 4106, 15642 

 3512 الحناوي، ريما

 3619 ,3618 الحناوي، محمد صالح 

 15309 الحنيطي، محمد عبد الرزاق 

 8229 الحواجرة، كامل محمد

 5737 ,4676 الحواري, نضال 

 4677 الحواري، نضال 

 3620 الحوال, سعاد فهد 

 3621 الحوري، فالح عبد القادر 

 3623 ,3622 الحوري، مثنى طه

 3624 الحويج، حسين فرج

 3739 الحياصات، خالد 

 3627 ,3626 ,3625 الحيالي, وليد ناجي

 14918 ,3628 الحيالي، وليد ناجي 

 3629 الحيان، فهد مانع فهد

 14658 ,3630 الحيلة، محمد محمود

 3631 الحيميد، أحمد عبد الكريم

 3632 الخازن, نسيب



 3633 الخازندار، جمال الدين 

 3634 الخاطر، فايز 

 3635 الخاقاني، نوري عبد الرسول 

 3636 الخداش, حسام الدين 

 4807 ,3637 الخداش, حسام الدين مصطفى 

 15624 ,15619 الخداش، حسام الدين مصطفى 

 3638 الخرجي, فراس أحمد 

 8802 الخرشة، ياسين كاسب

 5655 الخرشه, ياسين كاسب

 11503 الخزاعلة، ياسر طالب 

 10401 ,9593 الخزامى, عبد الحكم

 الخزامي, عبد الحكم أحمد 
3027, 3639, 3640, 3641, 3642, 

9822, 13226, 13887, 14121 

 8034 الخزامي، عبد الحكم 

 10564 ,9458 ,7679 الخزامي، عبد الحكم أحمد 

 3643 الخزرجي، ثريا عبد الرحيم 

 5736 الخشالي، منجد عبد اللطيف

 3644 الخصاونة, صخر أحمد 

 3645 الخصاونة، عهود عبد الحفيظ علي

 3647 ,3646 الخضيرى, محسن احمد 

 3649 ,3648 الخضيري, محسن 

 الخضيري, محسن أحمد 
3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 

3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 

3660, 3661, 3662 

 3663 الخضيري، محسن احمد 

 10341 ,3667 ,3666 ,3665 ,3664 الخضيري، محسن أحمد 

 3685 ,3669 ,3668 ,3297 الخطيب, أحمد

 3670 الخطيب, احمد محمود 

محمود الخطيب, أحمد   3674 

 3671 الخطيب, حسين حسين

 3673 ,3672 الخطيب, خالد راغب 

 3674 الخطيب, رداح محمود 

 3677 ,3676 ,3675 الخطيب, سمير 

 3678 الخطيب, علي 

 7966 الخطيب، إبراهيم

 3680 ,3679 الخطيب، أحمد

 3681 الخطيب، أمل إبراهيم

 8436 الخطيب، حازم بدر

 3871 ,3682 ,3350 الخطيب، خالد

 3866 ,3683 ,2954 الخطيب، خالد راغب 

 3684 الخطيب، راغب أحمد

 3685 ,3680 الخطيب، رداح



 3808 الخطيب، سعادة 

 3686 الخطيب، سعادة راغب

 8168 ,3687 الخطيب، صبحي محمود 

 3688 الخطيب، طالب عبد هللا

 3448 الخطيب، عامر علي 

 3689 الخطيب، محمد 

 3690 الخطيب، محمد محمود

 3692 ,3691 نعمة عباس خضير ,الخفاجي

 3693 الخفاجي, عباس نعمة

 15982 ,5093 ,4632 ,3695 ,3694 الخفاجي, نعمة عباس

 3696 الخفاجي, نعمه عباس

 11117 ,9272 ,5733 ,3697 الخفاجي، نعمة

 الخفاجي، نعمة عباس
2995, 3249, 3698, 3699, 3700, 

3701, 3702 

 3703 الخفاجي، نعمه عباس

 3704 الخفاف, عبد المعطي 

 3705 الخفاف، عبد المعطي 

 4679 ,3706 الخفاف، مها مهدي 

 3707 الخفيف، علي 

 3708 الخاليلة, عايد رجا 

 9778 الخاليلة, محمود

 3709 الخاليلة، محمد علي 

 16130 الخلف، محمد طاهر 

هللا حسين الخليفات، عصام عطا   3710 

 3711 الخليل, صاري إبراهيم 

 4038 الخليلي، منذر 

 3712 الخمايسة, صدام 

 12018 ,3715 ,3714 ,3713 الخواجة, مصطفى عبد المنعم

 11535 الخواجة، عالء أمين

 3716 الخواجه, مصطفى عبد المنعم

 3717 الخواجه، عبد الفتاح

 3718 الخوالدة, محمود محمد سليم

 3719 الخوالني، محمد محمد محمد 

 3720 الخولى، عزام عبد الرحمن 

 3721 الخولي، بسيوني محمد 

 3724 ,3723 ,3722 الخياط، عدنان حسين 

 3725 الخياط، ماجد

 3726 الخياط، ماجد محمد

 3727 الخيري، غسان مدحت 

 3728 الخيكاني، نزرا كاظم 

 3729 الداغر, محمد محمود 



اسامة بشيرالدباغ,   3730 

 3622 الدباغ، إسماعيل محمد علي 

 4557 الدباغ، ياسمين طه عبد الرزاق 

 3731 الدبل، رندة 

 3732 الدبو، إبراهيم فاضل 

 3733 الدجاني, عدنان يوسف 

 3734 الدجاني, محمد سليمان

 3734 الدجاني، منذر سليمان

 3735 الدحلة, فيصل عبد الرؤوف 

 3736 الددا، علي موسى 

 3737 الدراجي, حماني 

 3739 ,3738 الدرادكة, مأمون

 3740 الدرادكة, مأمون سليمان

 3741 الدرادكة، مأمون سليمان

 5547 الدرايسة، محمد عبد هللا 

 3742 الدرمللي، ضياء نصر هللا

 3743 الدرملي، محمد نصر الدين

 3744 الدروبي, سليمان

 3745 الدزيري، مروان 

 3746 الدسوقي, إيهاب

 3748 ,3747 الدسوقي, عبد السميع

 3749 الدسوقي, محمد السيد البدوي 

 3750 الدعامسة، لينا

 3751 الدعبوسي, أحمد سامر 

 15623 الدعمة، ابراهيم 

 3752 الدعمة، إبراهيم 

 3753 الدعمة، إبراهيم مراد 

 3754 الدعمي، عباس كاظم

 5327 الدعمي، عالء فرحان طالب 

 4704 الدعمي، هدى زوير

 3755 الدعمي، هدى زوير مخلف

 14193 الدعيج، أحمد 

 3756 الدعيلج, ابراهيم بن عبد العزيز 

 3757 الدعيلج، إبراهيم بن عبد العزيز

 3355 الدفاعي، مصطفى سالم 

 3759 ,3758 الدالهمة, سليمان مصطفى

 5874 الدليل هللا، خالد بن عبد هللا

 3761 ,3760 الدليمي, خليل 

 3762 الدليمي, عبد الرزاق 

 3765 ,3764 ,3763 الدليمي, عبد الرزاق محمد

 3766 الدليمي, محمد



 3767 الدليمي, مفيد نايف تركي الراشد 

 3768 الدليمي، جمال داود سليمان 

 3769 الدليمي، حمد فواز 

 3771 ,3770 الدليمي، خلف حسين علي 

 3772 الدليمي، خليل 

 3773 الدليمي، عصام حسن 

 3775 ,3774 الدليمي، عصام حسن أحمد 

 3776 الدماغ، زياد جالل 

 9522 الدملوجي، صباح صديق 

 14424 الدميري، عالء الدين محمد 

 3777 الدناني, عبد الملك ردمان 

 14491 ,14438 الدنداني، صفيح 

 4659 الدهان, أيمان عامر حميد

 الدهراوي, كمال الدين 
3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 

3783, 3784 

 10770 ,3787 ,3786 ,3785 الدهراوي, كمال الدين مصطفى

 10769 ,3789 ,3788 الدهراوي، كمال الدين 

 3791 ,3790 الدهراوي، كمال الدين مصطفى

 13446 الدهيمي, أبو بكر 

 3793 ,3792 الدوري, زكريا

 3795 ,3794 الدوري, زكريا مطلك

 3797 ,3796 ,3531 الدوري, مؤيد عبد الرحمن 

 3798 الدوري، زكريا 

 3799 الدوري، زكريا مطلك

 3800 الدوري، عبد العزيز

 3802 ,3801 الدوري، مؤيد عبد الرحمن 

 15310 الدويكات، مهند فايز

 3803 الديب, إبراهيم

ابراهيم الديب, محمد محمود   3804 

 3806 ,3805 الديب، إبراهيم رمضان 

 10897 الديب، زايد مصطفى

 10779 الديب، عوض لبيب فتح هللا

 3807 الديب، محمد محمود إبراهيم 

 3808 الديري، زاهد 

 15358 الديسطي، محمد عبد القادر 

 10202 الديلمي، لخضر 

 3809 الديوه جي, أبي سعيد

كريمالذبحاوي، عامر عبد   4523 

 7174 الذنيبات: محمد محمود 

 3810 الذيابات، أيمن محمد 

 5305 الذيابات، عدنان عبد الكريم 



 10540 الذيبة، زياد 

 3881 ,3813 ,3812 ,3811 الذيبة، زياد عبد الحليم 

 3814 الراشدي, سعيد علي 

 3817 ,3816 ,3815 الراوي, حكمت أحمد

 3818 الراوي, خالد 

 3822 ,3821 ,3820 ,3819 الراوي, خالد وهيب

 3823 الراوي، حكمت

 6195 الراوي، خالد 

 3824 الراوي، خالد وهيب

 3825 الراوي، عبد الخالق مطلك 

 3828 ,3827 ,3826 الرب، سيد محمد جاد

 15454 الربح، دنيدني

 3829 الربضي، ديما وليد حنا

 3830 الربيع، بوطوبة 

وليد خالد الربيع،   3831 

 3833 ,3832 الربيعاوي, سعدون حمود جثير 

 3834 الربيعى, عبده محمد فاضل

 3835 الربيعي، حاكم

 3836 الربيعي، حاكم محسن

 3837 الربيعي، صاحب

 6334 الربيعي، عبد الرزاق 

 3838 الربيعي، كمال حسن جمعة 

 3839 الربيعي، محمود داود

سعيدالربيعي، هدى قاسم   5229 

 3840 الرجبي, محمد تيسير عبد الحكيم 

 3841 الرجبي, محمد تيسير عبد الحكيم 

 3842 الرجبي، محمد تيسير 

 3843 الرحاحلة, عبد الرزاق 

 3844 الرحاحلة, عبد الرزاق سالم 

 3845 الرحاحلة، عبد الرزاق سالم 

 4173 الرحاحلة، محمد ياسين

 3846 الرحبي, سمر رفقي

 6648 الرحماني, محمد سعيد 

 3847 الرحماني، صباح فاضل 

 3848 الرحومي, أحمد

 3849 الرحيمي، سالم أحمد 

 3850 الردادي, محمد بن مسلم

 3851 الرزق, صالح 

 3852 الرزق، صالح 

 3853 الرزق، صالح عبد هللا 

 3851 الرزقالرزق



 3854 الرزو، حسن مظفر

 3855 الرسول، موسى حسب

 3856 الرشايدة، محمد صبيح

 3857 الرشدان، محمد عبد هللا

 3858 الرشدان، محمود علي 

 10516 الرشيد, سالمي

 3859 الرشيد, عادل محمود

 3860 الرشيدي, بشير صالح 

 13138 الرفاعي فادي مخمد 

 3862 الرفاعي, أحمد حسين 

 3863 الرفاعي, أحمد حسين 

 4580 ,4579 الرفاعي, حسن 

 3864 الرفاعي, حسن محمد

 3307 الرفاعي, خليل 

 الرفاعي, خليل محمود
3865, 3866, 5738, 5739, 5740, 

5741 

 3869 ,3868 ,3867 الرفاعي, غالب عوض 

 3870 الرفاعي، حاتم 

 3871 الرفاعي، خليل 

 3872 الرفاعي، سلطان 

 3873 الرفاعي، فادي محمد 

 3874 الرفسنجاني, الشيخ الهاشمي 

 3875 الركابي، كاظم نزار

 3876 الركيبات, كايد كريم 

 9112 الركيبي، صعفق 

 3877 الرماحي، نواف محمد عباس

 3879 ,3878 الرمحي, عبد الكريم علي 

 6195 الرمحي، نضال 

 12284 ,3882 ,3881 ,3880 ,3811 الرمحي، نضال محمود

 3884 ,3883 الرمالوي، محمد سعيد محمد

 3885 الرميلي، عالء بسيوني 

 3886 الرهوان, محمد حافظ 

 3887 الرهوان, محمد حافظ عبده 

 15677 الروابدة، محمد

 3888 الرواشدة, عالء زهير 

 3889 الروبي، نبيل 

 3890 الرومي، محمد أمين

 3891 الرويلي, صالح 

 3892 الرويني, علي صالح 

 3893 الرياشي, سليمان

سليمانالرياشي،   3894 



 3895 الريس، نزار

 5073 الريشاني، سمير معذى 

 3896 الريشي، علي ميالد 

 3897 الريماوي، أحمد شكري

 9210 الزامل، أحمد 

 3898 الزبديه، عرفات

 3899 الزبون، عطا هللا 

 3900 الزبون، عطاهللا علي 

 3901 الزبيدي, حسن لطيف كاظم

 3905 ,3904 ,3903 ,3902 الزبيدي, حمزة محمود 

 3906 الزبيدي, ماجد خالد توهان 

 3359 الزبيدي، بالسم محمد إبراهيم

 5012 ,5001 الزبيدي، حسن لطيف 

 3908 ,3907 الزبيدي، حسين بن سالم جابر 

 3909 الزبيدي، حمزة محمود 

 3910 الزبيدي، زهير احمد

 3347 الزبيدي، سعدون رشيد خضير

 3911 الزبيدي، طه حسين 

 3914 ,3913 ,3912 الزبيدي، عبد الباسط على جاسم 

 11598 ,3915 الزبيدي، غني دحام تناي

 4973 الزبيدي، محمد نعمة 

 3916 الزبير، موسى

 3917 الزبيري, محمد العربي

 3918 الزحيمات، سامر أحمد

 15310 ,15309 ,3919 ,3470 الزرقان، صالح طاهر 

مصطفىالزعارير، محمود   3920 

 3921 الزعبي, عاكف 

 3923 ,3922 الزعبي, محمد بالل

 4697 ,3925 ,3924 الزعبي, هيثم

 3926 الزعبي، محمد بالل

 4480 الزعبي، بشير

 8251 الزعبي، حسن 

 3927 الزعبي، حسن علي 

 الزعبي، علي فالح 
3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 

3933, 3934, 3935, 3936, 12281, 

12282, 12283 

 3937 الزعبي، غازي محمود ذيب 

 3938 الزعبي، ماجد راضي 

 3939 الزعبي، محمد

 3940 الزعبي، محمد بالل

 3194 الزعبي، محمد عمر 



 15774 ,3942 ,3941 الزعبي، مروان طاهر 

 3984 الزعبي، هيثم محمد

 9966 ,3894 الزعيم، عصام 

 3943 الزغول, عماد عبد الرحيم

 3944 الزكي, محمد كريم 

 3945 الزالقي، ليلى محمد صابر 

 11995 الزماميري, محمود 

 3946 الزنبقي، حنان سليمان

 3948 ,3947 الزنط, أويس عطوه 

 3949 الزهراء، بن يخلف 

 11490 الزهراء، سعيدي

 10000 الزهراء، صابور 

 3950 الزهراني, عبد الناصر بن عبد الرحمن

 15641 الزهراني، أحمد بن عبد هللا

 3951 الزهرة, بداوي 

 5829 الزهرة، طريق

 3952 الزهرة، عيسات

 3953 الزهري, محمد محفوظ 

 5843 الزهور، ميساوي

 3954 الزهيري، طالل ناظم

 3955 الزواهرة، عمر عبد هللا المبارك 

 3956 الزواوي, خالد 

 3957 الزواوي, خالد محمد 

 3958 الزوبعي, عبيد محمود محسن

 3352 الزوبعي، سالم

 3959 الزوكه، محمد خميس 

 3960 الزيادات, عاكف يوسف

 14298 ,14297 ,3961 الزيادات, محمد عواد 

 11092 الزيادات، عاكف يوسف

 6026 الزيادى، عبد المنعم محمد 

 3962 الزيتوني، سائب 

 3963 الزيدانين, جميل سالم

 3964 الزيدانين، رغده سالم عودة 

 5712 ,3965 الزيديين، خالد عبد الوهاب

 3966 الزين، منصوري

 3967 السا لمي, عالء عبد الرزاق مجمد

 3968 الساعد, رشاد محمد

 4979 الساعد، رشاد 

 4367 الساعد، محمد يوسف

 3972 ,3971 ,3970 ,3969 الساعدي، مؤيد

مهديالساقي ، سعدون مهديالساقي ، سعدون   5656 



 3761 الساكني، عبد الرزاق 

 3973 السالم, مؤيد السعيد

 3974 السالم, مؤيد سعيد

 3304 السالم، رجاء عبد هللا عيسى

 3975 السالم، مؤيد

 11123 ,3977 ,3976 السالم، مؤيد سعيد

 3979 ,3978 السالمي, عالء عبد الرزاق محمد حسن

 3980 السالمي، عالء عبد الرزاق 

 3981 السالمي، عالء عبد الرزاق محمد

 13592 ,13572 السامرائي, إيمان

 3982 السامرائي, دريد محمود

 3574 السامرائي, سلوى أمين

 3983 السامرائي, عدنان هاشم رحيم 

 13595 ,12622 ,3984 السامرائي، إيمان فاضل 

الحميدالسامرائي، زاهد عبد    3985 

 4876 السامرائي، سلوى أمين

 5993 السامرائي، عدنان هاشم 

 3986 السامرائي، مجيد ملوك 

 3987 السامرائي، محمد أحمد

 3988 السامرائي، مهدي صالح 

 5550 السامرائي، مهدي صالح مهدي 

 3989 السامرائي، نبيهة صالح

 3990 السباعي, ابراهيم 

 3991 السبتي، وسيلة

 3993 ,3992 السبك، صبرى مصطفى حسن

 3994 السبكي, هاني

 3995 السبالني، غسان 

 3996 السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد

 3999 ,3998 ,3997 السجاعي, محمود محمود

 4000 السحمراني، المحامي خليل 

 4001 السحيمات، ختام عبد الرحيم

 4002 السخن، عماد 

 4003 السرابي، عالء حسين 

 4004 السرحان، سمية 

 4005 السردي، محمد الدبس 

 4006 السردية، خالد مرشد 

 13455 السرطاوي، فؤاد 

 4007 السروجي, طلعت مصطفى

 5645 السروجي، فتحي 

 4009 ,4008 السريتى, محمد أحمد



 السريتى، السيد محمد أحمد
4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 

4015, 4016, 4017 

 4021 ,4020 ,4019 ,4018 السريتي, السيد محمد أحمد

 4022 السعايدة, فيصر جميل

 4023 السعد, عبد األمير

 4024 السعدون, حميد حمد

 4119 السعدون، جاسم 

 4025 السعدي, رجال 

 4026 السعدي, سليم دياب

 4027 السعدي، إبراهيم بن حبيب الكروان 

 11215 السعدي، عبد الرزاق 

 4029 ,4028 السعدي، محمد صبري

 4030 السعدي، وسام نعمت إبراهيم 

 4031 السعران, وسام درويش مصطفي

 4032 السعود، راتب سالمة

 4033 السعودي, جميل

 4034 السعودي, رمضان محمد محمد

 4035 السعيد ,بوخالفة

 13102 ,6985 السعيد, صالح 

 4036 السعيد, محمد عاطف

السيدالسعيد،   4037 

 4038 السعيد، عمر

 4039 السعيد، محمد عاطف

 14886 السعيد، محمد عبدلي

 4040 السعيد، معتز أمين

 4041 السعيد، هاني محمد 

 السعيدي، أحمد يوسف
7357, 7529, 8032, 8870, 9468, 

10322, 14101, 14544 

 12754 السعيدي، يوسف

 7961 السقال، بذول 

خلف السكارنة, بالل   
4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 

4047, 4048, 15626 

 4051 ,4050 ,4049 السكارنة، بالل خلف 

 4052 السكارنه, بالل خلف 

 4055 ,4054 ,4053 السكارنه، بالل خلف 

 5119 السكران، تركي

 4057 ,4056 السكرى, علي علي 

 4058 السكري, منتصر

 4059 السلماني, عبد هللا طه عبد هللا

 4064 ,4063 ,4062 ,4061 ,4060 السلمي, علي 

 4066 ,4065 السلمي، علي 

 4067 السلوس, مبارك



 4068 السليماني، بومدين بن عبد القادر

 4069 السليماني، وهيبة 

 4070 السماك, محمد أزهر سعيد 

 4072 ,4071 السمان, محمد مروان

 7616 السمرة، رائد

 10755 السمري, محمد

 11058 السمري، محمد علي 

 4073 السناد، جالل غربول 

 4074 السنباطى، محمد عماد عبد الوهاب

 4075 السنباطي, إيهاب 

 3818 السند، حمود

 4077 ,4076 السنهوري، محمد مصطفى 

 15684 السهلي, سعود السيف

 4078 السواح, نادر شعبان إبراهيم

 5044 السوادي، حمزة عباس 

 4080 ,4079 السواعي, خالد محمد

 9266 ,4081 السواعي، خالد محمد

 4082 السوافري, فتحي رزق 

 11790 ,8169 ,4083 السوافيري, فتحي رزق 

 4084 السوافيري، فتحي رزق 

 4085 السوالقة, فاطمة محمد 

 4086 السوالقة، فاطمة محمد

 4087 السوداني، محمد راضي 

 4088 السويدان، طارق 

 4089 السويدان، محمد بن وليد بن عبد اللطيف

 4090 السويسي, فاطمة

 5914 ,4092 ,4091 السويفي, مختار 

 4254 السويلميين، صفاء محمود

 7090 السيد أحمد عبد الجالق 

 13918 السيد احمد عبد الخالق 

 15763 السيد أحمد عبد الخالق 

 14111 ,14110 السيد الوكيل

حجازي, المرسى السيد   4093 

 4094 السيد علي, عبد المنعم

 4095 السيد علي, محمد أمين 

 4096 السيد عليوة

 8124 السيد عمر، نادية 

 15159 السيد محمد أحمد السريتي

 2934 السيد, إبراهيم

 السيد, اسماعيل 
4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 

4102, 4103, 4104 



 السيد, إسماعيل 
4105, 4106, 4107, 4336, 4337, 

4338 

 4111 ,4110 ,4109 ,4108 السيد, اسماعيل محمد

 4335 ,4112 السيد, إسماعيل محمد

 4113 السيد, سهير

 4114 السيد, طارق

 4115 السيد, عاطف 

 4116 السيد, محمد اسماعيل

 4117 السيد, مصطفى كامل

 9197 ,2933 ,2932 السيد، إبراهيم 

إبراهيم جابرالسيد،   4118 

 4119 السيد، إبراهيم شريف

 14152 السيد، اسماعيل 

 4332 السيد، إسماعيل 

 4120 السيد، إسماعيل محمد

 4121 السيد، اسماعيل محمد محمد

 8124 السيد، السيد عبد العاطى

 4122 السيد، أمانى محمد

 4123 السيد، جابر ابراهيم

 4124 السيد، رجب عبد الحميد 

 4125 السيد، رضا 

 4127 ,4126 السيد، سيد عطا هللا

 4128 السيد، عطا هللا

 4129 السيد، عليوه

 7684 السيد، كمال

 11231 ,4130 السيد، معين أمين

 4131 السيد، ياسر أحمد

 4132 السيد،طارق

 4133 السيدية, محمد علي أحمد 

 4134 السيسي, صالح الدين 

حسن السيسي, صالح الدين   
4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 

4140, 4141, 4142, 4143 

 السيسي، صالح الدين حسن 
4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 

7713 

 4150 ,4149 ,2688 السيفو, وليد اسماعيل

 4992 ,4151 السيفو، وليد إسماعيل

 4152 السيوفي, مصطفى

 4153 الشاعر، سمير

 4154 الشافعي, أحمد حسن 

 الشافعي، حسن أحمد 
4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 

4160 

 4161 الشافعي، عبد الرحيم



 4162 الشافعي، محمد فريد

 8072 ,8071 الشامي، لبنان هاتف

 4163 الشايجي، وليد خالد 

 3738 الشبلي, طارق

 4164 الشبلي, هيثم حمود

 3739 الشبلي، طارق 

 4165 الشبلي، هيثم حمود

 4166 الشبلي،حسين محمد

 4168 ,4167 الشبيري، فارس ناصيف

 4169 الشتيوى, سعد 

 4170 الشجيري، فايق حسن جاسم 

 4171 الشحات, نظير رياض محمد

 4173 ,4172 الشحادة، عبد الرزاق 

 4174 الشحومي، سليمان سالم

 4175 الشخانبة، صهيب عبد هللا بشير 

 4176 الشخيلي، عبد القادر 

 4177 الشديفات، خليل النومان

 4178 الشرابي، فؤاد 

 4172 الشراح، رمضان 

 4179 الشرايدة, سالم تيسير

 4173 الشرايري، جمال عادل 

 3940 ,3923 ,3922 الشرايعة، أحمد 

 4180 الشرباصي،احمد 

 4181 الشربينى, أيمن 

 4183 ,4182 الشرع, مجيد جاسم

 4184 الشرع، طالب نور

 5637 ,4185 الشرعة، عطاyّ محمد تيسيير 

 4186 الشرفات, علي جدوع

 4187 الشرفات، علي جدوع

 6703 الشرفي, اكرم خليل

 4188 الشرقاوى, عبد الحكيم مصطفى

 4191 ,4190 ,4189 الشرقاوي, علي 

 4192 الشرقاوي, مصطفى عبد الحكيم 

 4193 الشرقاوي، علي 

 4194 الشرمان, زياد محمد

 4195 الشرمان، زياد محمد

 4196 الشرمان، عبد هللا علي 

 4197 الشرنوبي, سعد الدين أبو الفتوح 

 4226 الشروف، محمد موسى

 4198 الشريعي, طارق عبد الفتاح

 4199 الشريف, إبراهيم



 15620 ,10919 ,4201 ,4200 الشريف, عليان 

 4202 الشريف, عمر أحمد أبو هاشم

 4203 الشريف, محمد إلياس

 14396 الشريف، بن زاوي محمد

 15165 الشريف، خالد حسن 

 4204 الشريف، عبد هللا محمد

 4205 الشريف، كمال

 4206 الشريف، وفاء محمد

 14826 الشريفي، خيرة

 4207 الشريفي، ناظم حسن

 4208 الشعبان، محمد جاسم

 4209 الشعراو ي, عايد فضل 

 4210 الشعراوي, عايد فضل 

 10479 الشعيبي، عزمي

 13646 الشكري، عبد المنعم كاظم

 4211 الشكري، علي يوسف 

 4212 الشماع, خليل محمد حسن

 4213 الشماع، خليل محمد

 4215 ,4214 الشماع، خليل محمد حسن

 4216 الشماع، فائق محمود 

 4217 الشمخي, حمزة

 4218 الشمرتي، حامد

 4220 ,4219 الشمرتي، حامد سعد نور 

 5805 الشمري, أحمد عبد هللا أمانة 

 4224 ,4223 ,4222 ,4221 الشمري, صادق راشد 

 4225 صادق راشد حسين ,الشمري

 11327 الشمري, محمد جبارا

 4226 الشمري, ناظم محمد فوزي

 4230 ,4229 ,4228 ,4227 الشمري, ناظم محمد نوري 

هاشم الشمري,   4231 

 4232 الشمري, هشام 

 5807 الشمري، أحمد عبد هللا 

 4233 الشمري، أحمد هليل 

 4590 الشمري، أرشد عبد األمير جاسم

 4234 الشمري، خالد توفيق

 4235 الشمري، رضا عبد الجبار 

 4236 الشمري، صادق راشد 

 4237 الشمري، غازي 

 4238 الشمري، كمال كاظم جواد

 4239 الشمري، مايح شبيب 

 4707 الشمري، مايح شبيب هدهود 



 4240 الشمري، مها صالح عسكر

 3356 الشمري، نهلة عبيس طالل

 8228 الشموط, محمد سالم

 4241 الشناق، معين فندي

 10423 الشناوى, محمد

 4243 ,4242 الشناوي, اسماعيل أحمد

 4244 الشناوي, إسماعيل احمد

 4245 الشناوي, صالح

 5627 ,4248 ,4247 ,4246 الشنطي، أيمن

 4249 الشنواني, صالح

 4250 الشنون، عايض حامد ذياب

 5985 الشهابي، ابراهيم يحي

 4251 الشهابي، مصطفى األمير 

 3614 الشهاوى، طارق

 14893 ,3612 الشهاوى، طارق مصطفى

 4252 الشهاوي, عبد الفتاح قدري 

 4253 الشهرى, عجالن بن محمد 

 4254 الشوا، تاال سعود 

 4255 الشوابكة، عدنان عواد 

 4256 الشوابكة، محمد عايد

 4257 الشوابكة، يونس أحمد 

 4258 الشواح, نادر شعبان

 4261 ,4260 ,4259 الشواربي, عبد الحميد 

 4260 الشواربي, محمد عبد الحميد

 6319 الشواربي، محمد محمود 

 4262 الشواورة، علي سالم إحميدان 

 4264 ,4263 الشواورة، فيصل محمود

 4265 الشواوره، فيصل محمود

 4266 الشورة, جالل عايد 

 4267 الشوكي، شادي أنور كريم

 4268 الشوملي، سهير إبراهيم

 4269 الشويرف، محمد عمر

 4270 الشويالت، منى عطا هللا 

 15950 الشويمان، نزار بن صالح 

 4271 الشيباني، اعريبي محمد 

 14339 الشيباني، فتحي أحمد

 4272 الشيحة, عبد هللا بن عبد الكريم 

 4273 الشيخ التهامي، سميرة 

 4274 الشيخ, محمد صالح 

 4275 الشيخ, مصطفى سعيد

 4276 الشيخ، أبوالقاسم مسعود



 4277 الشيخ، أسامة عبد العليم

 4278 الشيخ، األبيض سيدي

 8797 ,4279 الشيخ، روان منير

 4280 الشيخ، محمود

 4281 الشيخاني، الياس

 4282 الشيخلي, عبد القادر 

 11268 الشيخلي، فاضل 

 4283 الشيشيني, حاتم محمد

 4285 ,4284 الشيمي، حسنى عبد الرحمن 

 13805 ,13782 ,13339 ,5942 الصادق، بوشنافة 

 4286 الصادق، علي توفيق

 4287 الصادق،عبد هللا

 4288 الصافي, محمد حسين 

 5373 الصالح، أسماء

 4289 الصالح، أسماء رشاد نايف

 7717 الصالح، جليح 

 4580 ,4579 الصالح، فراس 

 5478 ,5476 ,4290 الصائغ, حنا رزوقي 

 4291 الصائغ, نامر محمد 

 4292 الصائغ، نبيل ذنون

 4293 الصباح، عبد الرحمان 

 4961 الصباحين, سهى يحي

 9376 الصباغ, زهير نعيم 

 4294 الصباغ, ليث عبد األمير 

 4558 الصباغ، ريمان سهيل

 الصبان, محمد سمير

4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 

4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 

4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 

4310, 4311, 4317 

 4312 الصّبان, محمد سمير

 4313 الصبان، سمير

 14643 ,14641 ,4314 الصبان، محمد سمير

 4315 الصحاف، حبيب

 الصحن, عبد الفتاح
4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 

4321 

 4323 ,4322 الصحن, عبد الفتاح محمد

 الصحن, محمد فريد 

3598, 4324, 4325, 4326, 4327, 

4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 

4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 

4338, 4339 

 4340 ,3619 الصحن, محمدفريد 

 4341 ,3594 ,3593 الصحن، محمد فريد



 5848 الصديق سعيد, زياد حافظ ...(وآخرون)

 4342 الصديقي, عبد اللطيف يوسف

 4343 الصرايرة, خالد عبده

 4344 الصرايرة، خالد احمد سالمة 

 11999 الصرايرة، شادي 

 4345 الصرايره، محمد نايف

 4347 ,4346 الصرن, رعد حسن 

 4350 ,4349 ,4348 الصريفي, محمد

 4351 الصعيدي، عصام حسن 

 11532 الصعيدي، نبيه محمد محمد 

 ّy 4352 الصغير، عبد الرحمن بن عبد 

 4353 ,3298 الصفار, أحمد عبد اسماعيل

 4354 الصفار، زينة غانم عبد الجبار 

 4356 ,4355 الصفار، هادي رضا 

 4357 الصفدي, محمد سالم 

 3220 الصقال, أحمد هاشم 

 4358 الصلح, فريد 

 4359 الصليبي، محمود عيد المسلم 

 4360 الصمادي، أحمد محمد الهزاع 

 4361 الصمادي، أحنف 

 4362 الصمادي، سليمان 

 4363 الصميدعي, محمد جاسم 

 الصميدعي, محمود جاسم
3437, 4364, 4365, 4366, 4367, 

4368, 4369, 4370, 4371 

 4372 الصميدعي, محمود جاسم محمد

 4493 ,4373 الصميدعي، محمود

 الصميدعي، محمود جاسم 
3968, 4374, 4375, 4376, 4377, 

4378, 4379 

 14664 الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و اإلجتماعي

 4380 الصوص, نداء الصوص 

 4384 ,4383 ,4382 ,4381 الصوص, نداء محمد

 4385 الصوص، شريف علي 

 4386 الصوص، نداء محمد

 4387 الصوفي, خالد 

 4388 الصوفي، فارس جميل

 3838 الصوفي، فارس جميل حسين

 4389 الصياح, عبد الستار مصطفى

 4390 الصيرفي, محمحد عبد الفتاح

 الصيرفي, محمد 

4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 

4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 

4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 

4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 



4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 

4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 

4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 

4426, 4427, 4428, 4429 

 4434 ,4433 ,4432 ,4431 ,4430 الصيرفي, محمد عبد الفتاح

 الصيرفي، محمد 

4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 

4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 

4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 

4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 

4455, 4456, 4457, 4458, 4819 

 4460 ,4459 الصيرفي، محمد عبد الفتاح 

 3613 الصيفي، السيد 

منذر الضامن,   4461 

 12082 الضاوية، سعد الدين 

 4464 الضمور, قاسم عبدالحميد

 4466 ,4465 الضمور, هاني حامد

 4467 الضمور، موفق محمد 

 12125 الضمور، هاني

 4471 ,4470 ,4469 ,4468 الضمور، هاني حامد

 4472 الضمور، هاني حمود

 15361 الضويان, محمد بن عبد هللا

سالم الطالب، غسان   4167, 4168 

 4473 الطاهر ،عفاف 

 4474 الطاهر غنية, المهدي 

 6332 الطاهر مهبلي

 4475 الطاهر, قادري محمد 

 4476 الطاهر, محمد عبد أ� 

 4477 الطاهر, نعيم

 4478 الطاهر، بلعيساوي محمد 

 4479 الطاهر، زكرياء

 4480 الطاهر، عبد هللا 

 4483 ,4482 ,4481 الطاهر، عالء فرج 

 4484 الطاهر، قادري محمد

 4485 الطاهري, آسيا 

 2527 الطاهري, علي 

 4486 الطاهري، آسيا 

 4487 الطاهري، جازية 

 13344 الطاهري، روميساء

 4488 الطاهري، صبرين 

 4489 الطاوس، حمداوي

 4490 الطائى، مصطفى حميد 

 2621 الطائي , رعد 



 الطائي, حميد
4375, 4491, 4492, 4493, 4494, 

4495 

 الطائي, حميد عبد النبي
4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 

4889, 15486 

 4501 الطائي, رعد عبد هللا 

 5158 ,4502 الطائي, علي حسون 

 4849 ,3436 الطائي, محمد

 4504 ,4503 الطائي, محمد عبد حسين

 4505 الطائي, محمد فوزي

 4508 ,4507 ,4506 الطائي, منى محمد علي

 4509 الطائي, نبيل إبراهيم 

 9511 الطائي، حسن منعم

 4511 ,4510 الطائي، حميد

 4827 الطائي، حميد عبد النبي

 13646 الطائي، خالد ضاري 

 11117 الطائي، رعد 

 11117 الطائي، محمد

 3691 الطائي، محمد عبد الحسين 

 4513 ,4512 الطائي، محمد عبد حسين

 4515 ,4514 الطائي، محمد عبد حسين آل فرج

 4516 الطائي، منى محمد علي

 5333 ,4518 ,4517 الطائي، نبيل إبراهيم

 4519 الطائي، هبة حميد عبد النبي

 5030 ,4522 ,4521 ,4520 الطائي، يوسف حجيم

 4634 ,4523 الطائي، يوسف حجيم سلطان

 4524 الطبال، لينا

العالالطحان, محمد أبو   4525 

 4526 الطحاوي, منى

 4527 الطحله, حامد داود 

 4528 الطر، مصطفى كمال

 4529 الطراح, علي 

 4530 الطراونة, محمد

 5258 الطراونة، حسين 

 11993 الطراونة، حسين أحمد 

 12428 ,12427 الطراونة، خالد عطا هللا

 15994 الطراونة، سعيد

 4535 ,4534 ,4533 ,4532 ,4531 الطراونة، عمر 

 15430 الطرح, محمد شريف 

 15324 الطروانة، حسين أحمد 

 4536 الطروانة، عمر 

 11268 الطريحي، جعفر



 4537 الطريقي، عبد هللا

 4538 الطعامنة, محمد محمود 

 4540 ,4539 الطعاني, حسن أحمد

 3245 الطماوى, سليمان

 4541 الطميزي، أحمد

محمود الطنطاوي الباز,   4542 

 4543 الطنيجي، سالم

 4544 الطوابى, محمد حلمى

 4545 الطوابى، محمد أحمد حلمى

 4546 الطوابي، محمد حلمي

 4547 الطوال، عبير الصفدي 

 4937 الطوهاري كريمة

 4966 الطوهاري، حمزة

 4548 الطوهاري، زهير

 4549 الطوهاري، شيماء

 4550 الطوهاري، صالح 

 12837 الطوهاري، عبد القادر 

 4551 الطويل, أكرم أحمد 

 4552 الطويل, رواء زكي يونس 

 4553 الطويل, هاني عبد الرحمان صالح

 4554 الطويل، أكرم

 4558 ,4557 ,4556 ,4555 الطويل، أكرم أحمد 

 4559 الطويل، أكرم أحمد رضا 

 4561 ,4560 الطويل، رواء زكي يونس 

منير الطويل، زياد   4562 

 4563 الطويل، صائب

 4564 الطيب, أحمد محمد 

 4565 الطيب, داودي

 4566 الطيب, فضة 

 3001 الطيب، حديد

 4567 الطيبي, فتيحة

 الطيطي، خضر مصباح إسماعيل
4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 

4573 

 4574 الطيلوني، جهاد فراس

 4575 الظاهر, نعيم إبراهيم

أحمد الظاهر،   4576, 14004 

 4580 ,4579 ,4578 ,4577 الظاهر، نعيم

 4581 الظاهر، نعيم ابراهيم

 4585 ,4584 ,4583 ,4582 الظاهر، نعيم إبراهيم

 4587 ,4586 العابد، محمد

 4588 العاج، نور اإليمان 



 4589 العادلي، عادل مجيد عيدان 

 4633 ,4590 العارضي، جليل كاظم 

كاظم مدلول العارضي، جليل   4591, 4592 

 4594 ,4593 ,4337 ,4336 ,4335 العارف, نادية

 4595 العارف، جواد سعد 

 4596 العارف، عبد القادر 

 4598 ,4597 العارف، نادية 

 4599 العاصي, شريف احمد شريف

 4600 العاصي, شريف أحمد شريف

 10315 العاقل، فتيحة 

 11799 العالم، صفوت

أحمد يحي العالم، فتحي   4601 

 15056 ,13736 ,13692 ,7996 العامري, خالد 

 4602 العامري, رشاد نعمان شايع 

 4603 العامري, محمد حسن

 4604 العامري، أسامة 

 15237 ,10663 ,10592 ,4605 العامري، خالد 

 4606 ,4389 العامري، سعود جايد

 4607 ,4207 العامري، سعود جايد مشكور 

 4970 ,4608 العامري، صالح مهدي محسن 

 15623 العامري، عباس

 11331 العامري، علي حسين حميدي 

 4609 العامري، محمد الريس

 4612 ,4611 ,4610 العامري، محمد علي ابراهيم 

 5941 العامرية، بن طير

 4613 العاني, أسامة عبد المجيد 

 4616 ,4615 ,4614 العاني, مزهر شعبان 

 3971 العاني، أريج سعيد خليل

 4617 العاني، رعد مجيد

 4618 العاني، قتيبة عبد الرحمن 

 4619 العاني، لبنى هاشم نعمان 

 4620 العاني، محمد جاسم محمد شعبان

 4624 ,4623 ,4622 ,4621 العاني، مزهر شعبان 

 4625 العاني، مضر نزار

 3307 العاني، معاوية 

 4626 العاني، هيثم 

 4628 ,4627 العايب, المية

 12209 العايب، عبد الرحمان 

 4629 العايب، وليد

 4630 العايد, حسن عبد هللا

 4631 العايد، حسن عبد هللا



 4632 العايدي، كريم نايف 

 4505 العبادي, محمد فوزي

 4633 ,4522 ,4505 العبادي, هاشم فوزي 

 8100 ,4634 العبادي, هاشم فوزي دباس

 4635 العبادي، جمال أصبيحات

 11471 العبادي، خولة 

 4637 ,4636 العبادي، سمير عزيز

 13741 العبادي، عبد الناصر 

 4639 ,4638 العبادي، عبير فوزان 

 4555 العبادي، علي وليد 

 4640 العبادي، محسن

 4641 العبادي، محمد كامل السليحات

 4520 العبادي، هاشم فوزي 

 4968 العبادي، واثق

 4642 العباسي، إيناس 

 4592 العباسي، زيد متعب عباس 

 4643 العباسي، عز الدين 

 6222 العباسي، غالب

 4644 العباسي، مختار 

 4645 العبد هللا ، رياض

 4646 العبد هللا, رياض

 4647 العبد هللا, مي 

 4648 العبد هللا، رياض

 5180 العبد, جالل ابراهيم

 14894 العبد، جالل

 15642 ,15039 ,4649 ,3616 العبد، جالل إبراهيم 

 4817 ,4651 ,4650 العبدلي, قحطان 

 4652 العبدلي، سمير

 4653 ,3985 العبدلي، سمير عبد الرزاق 

 4654 ,4652 العبدلي، قحطان 

 12452 العبدلي، قحطان بدر 

 4655 العبسوي, إبراهيم

رحيمة العبود، عبد األمير   4656 

 3574 العبيد, عبد الرحمان 

 5335 ,5332 ,5331 ,4657 العبيدي, رائد عبد الخالق عبد هللا 

 4658 العبيدي, محمود 

 4659 العبيدي, نور خليل ابراهيم

 4660 العبيدي، باسم

 3358 العبيدي، رافد كاظم نصيف

 4662 ,4661 العبيدي، رائد عبد الخالق عبد هللا

 4664 ,4663 العبيدي، سعيد علي



 4665 العبيدي، صالح عريبي عباس

 4666 العبيدي، فاضل محمد

 4668 ,4667 العبيدي، فائق جمعة 

 4271 العبيدي، محمد جاسم محمد ولي 

 5022 العبيدي، محمود 

 13444 العبيدي، وهيبة 

 4669 العبيدي، يامنة 

 8188 ,3687 العتر، عمرو عباس

 4671 ,4670 العتوم, شفيق 

 13878 العتوم, عدنان

 4672 العتوم, عدنان يوسف

 4673 العتوم، عامر يوسف 

 2695 العتوم، فراس جميل

 4674 العتيبي, احمد معجب 

 4675 العتيبي, صبحي 

 4677 ,4676 العتيبي, ضرار

 4678 العتيبي، ضرار

 4679 العتيبي، غسان أحمد

 14071 ,12172 ,7765 ,4680 العثماني ،مصطفى 

 9851 ,9552 ,4681 العثماني، مصطفى 

 4682 العجارمة, تيسير 

 4683 العجالن، حامد الحمود 

 4686 ,4685 ,4684 العجلوني, محمد محمود

 3548 العجلوني، محمد محمود 

 14802 ,4687 العجلوني، محمود محمد 

 4689 ,4688 العجمي, محمد حسنين 

حسنين العجمي، محمد   4690 

 15176 العجوز، أسامة 

 4521 العجيلي, محمد عاصي 

 4691 العداسي، أحمد محمد 

 4692 العدراني، رابح 

 4693 العدالوي، هشام

 4695 ,4694 العدلي, أشرف أحمد 

 4696 العدوان, عزات كريم

 5330 ,4697 العدوان, محمد

 4699 ,4698 العدوى, محمد شكري الجميل

 4701 ,4700 العدوى، محمد شكري الجميل

 4702 العدوي، فهمي

 4705 ,4704 ,4703 ,4239 العذاري، عدنان داود 

 4708 ,4707 ,4706 ,4087 ,3755 العذاري، عدنان داود محمد 

 4709 العرباوي، سيد علي 



 4710 العرباوي، لطيفة

 4711 العربي ،يسمينة

 15664 العربي بن حورة, امال

 4712 العربي بن حورة, بوعالم

 4713 العربي بن حورة, معتز

 4715 ,4714 العربي بن حورة، أمال

 4716 العربي عيسى, فضيل 

 11083 العربي عيسى، زهيرة

 6632 العربي نوال

 4717 العربي, علي 

 4718 العربي, عمر

 4720 ,4719 العربي، امباركة

 6892 العربي، إيمان

حورة رفيقالعربي، بن   7628 

 4721 العربي، بوعمران محمد

 4722 العربي، جوهر

 4723 العربي، حسام

 4724 العربي، حفيظة

 7120 ,4725 العربي، حليمة

 8730 العربي، خديجة 

 4726 العربي، رضوان 

 7384 العربي، زبيدة 

 13430 ,9040 ,4727 العربي، سلمى

 6832 ,4944 العربي، سمية

 4728 العربي، سيد علي 

 15042 ,9224 العربي، صبيحة

 9512 ,4729 العربي، عبد الحق 

 4730 العربي، فظيلة 

 14695 العربي، كوثر 

 4731 العربي، نبيلة

 4732 العربي، نسرين

 14783 ,14782 العربي، نسيمة 

 4733 العربي، هاجر

 4734 العربي، يوسف

 4735 العربيد, عصام فهد 

 4736 العربيد، نضال فارس

 4737 العرجون, حمزة

 4738 العريان، محمد علي 

 13200 العريبي علي

 4739 العريني، محمد فريد 

 13904 ,8257 العزاز, عبد هللا بن سليمان



 4740 العزاز، مباركة

 3843 العزام، زكريا أحمد 

 4741 العزام، طارق محمد فضله 

 9211 العزام، عبد الفتاح

 4742 العزاوي, سالم محمد رديعان

 4743 العزاوي, محمد

 11846 ,4746 ,4745 ,4744 العزاوي, محمد عبد الوهاب

 9272 ,4747 العزاوي, نجم

 11322 العزاوي, هدى 

 4748 العزاوي، ثائر سعدون محمد 

 4749 العزاوي، خليل محمد

 5700 العزاوي، فائزة محمد

 3572 العزاوي، محمد

 4752 ,4751 ,4750 العزاوي، محمد عبد الوهاب

 13271 العزاوي، محمد هيثم أحمد

 5244 ,4754 ,4753 ,3798 العزاوي، نجم

 4756 ,4755 العزاوي، نجم عبد هللا

 4757 العزاوي، نوال 

 7595 العزرقي, فايزة 

 4759 ,4758 العزعزي، شهاب أحمد سعيد

 4760 العزو، فاتن عوض 

 4761 العزيزي، محمد عبد الفتاح

 10542 ,4762 العساف, أحمد عارف 

 4763 العساف, عبد المعطي

 5756 ,5752 ,4765 ,4764 العساف، أحمد عارف 

 9211 العساف،، خالد توفيق

 4766 العسكرى، على أنور 

 4768 ,4767 العسكري, أحمد شاكر

 4770 ,4769 ,4510 العسكري، أحمد شاكر

 4771 العسل, إبراهيم حسين

 4772 العسيري، خالد حسين سعيد

 15220 ,4773 العشاب ،إيمان

 14585 العشاب, إسماعيل

 15032 ,9012 ,7604 ,7388 ,4774 العشاب, إيمان

 4775 العشاب, كريمة 

 4776 ,3282 العشاب, منير 

 4777 العشاب، الزهراء 

 العشاب، إيمان
4778, 6234, 7252, 11370, 11449, 

12643, 13375, 13400 

 4779 العشاب، سيد أحمد

 9051 العشاب، سيدأحمد



 4781 ,4780 العشماوي, شكري رجب 

 4782 العشماوي, محمد عبد الفتاح 

 3036 العشماوي، شكري رجب 

 4783 العشناني, دليلة

 4784 العشناني، خالد

 4787 ,4786 ,4785 ,4200 العصار, رشاد 

 4788 العصيمي، عايد عبد هللا

 4790 ,4789 العطار, علي 

 8502 ,4791 العطار, لبيبه حسب النبي 

 3404 العطار، فؤاد حمودي 

 4792 العطار، فؤادي حمودي 

 5710 العطار، لبيبة حسب النبي 

 4793 العطار، هاني وجيه

 12100 العطاري، يوسف ذيب 

 4794 العطراوي ،نصيرة

 8839 العطراوي، سليمة

 4892 العطوي، عامر علي حسين 

 4795 العطيات، محمد بن يوسف النمران

 4796 العطيات، يزن خلف سالم

 4798 ,4797 العطية, ماجدة

 4799 العطير، عبد القادر حسين 

 4800 العقاب، نوال

 13497 ,12189 العقاد، مدحت محمد 

 4801 العقال, محمد بن على

 6476 العقلي,اسيا

 10829 العقلي، سهام

 4803 ,4802 العقلي، كريمة

 4804 العقيلي، أسعد صالح 

 4650 العقيلي، عمر

 4805 العكة، محمود

 4806 العكروت, رضا

 6382 العكروت، فارس

 4807 العكشة, وائل عوده

 4808 العكيدي، وائل فاضل حسان 

 4809 العكيلي, طارق عبد الحسين

 11332 العكيلي، صباح حسن

 العالق, بشير 

4375, 4493, 4495, 4651, 4810, 

4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 

4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 

4821, 4822, 4823, 10824 

 العالق, بشير عباس 
4369, 4824, 4825, 4826, 4827, 

4828, 4829, 4830 



 العالق، بشير 
4511, 4654, 4831, 4832, 4833, 

4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 

4839, 4840 

 15977 ,4841 العالق، بشير عّباس 

 4842 العالونة، علي 

 10054 ,10053 العالونة، علي سليم 

 4843 العالونة، محمد عمر

 4844 العلجة, دومة 

 4845 العلفي، هدى حسن يحي 

 15623 العلكاوي، طالل

 9353 ,9352 ,9346 ,4846 ,2713 العلوان، حمزة 

 9349 ,9348 ,9347 العلوان، حمزة عبد الرزاق 

 9350 العلوان، حمزه عبد الرزاق 

 4538 العلوش, طارق شريف

 4847 العلوشي، نور الدين 

 4848 العلوي، محمد الطيب

 4849 العلي , هدى عبد الرحيم حسين 

 5570 العلي عبدالستار 

 4850 العلي, عادل فليح 

 4852 ,4851 العلي, عبد الستار 

 4856 ,4855 ,4854 ,4853 العلي, عبد الستار محمد 

 4858 ,4857 العلي، أسعد حميد

 4859 العلي، عادل 

 4860 العلي، عبد الستار

 4861 العلي، عبد الستار محمد

 4862 العلي، مراد حسين 

 4865 ,4864 ,4863 العليمي, بيلي ابراهيم أحمد

 4866 العماري، زورة

 4868 ,4867 العمر, رضوان المحمود 

 4869 العمراني ،عادل 

 12941 العمراني حمزة 

 4870 العمراني, العانس

 4871 العمراني، خولة 

 4873 ,4872 العمراوي، حميدة 

 15034 العمراوي، فضيلة 

 6381 العمراوي، نصيرة

 5330 العمرو، سطام

 6613 العمري, نوردين

 4874 العمري، أمينة

 4875 العمري، بسام مصطفى

 6347 العمري، بوعالم



 14448 العمري، حجيلة 

 1828 العمري، حيدر محمد

 13602 العمري، صفية

 4852 العمري، غسان 

 4876 العمري، غسان عيسى 

 4877 العمري، محمد أحمد

 4878 العمري، مرزوق

 4504 العمري، نضال كامل

نورالدين العمري،   4879 

 3798 العملة، شاكر

 4881 ,4880 العمودي، محمد الطاهر

 4882 العموري, محمد الرسول

 4883 العميان, محمود سلمان 

 4885 ,4884 العناتي, رضوان محمد

 4886 العناني, حمدي أحمد

 4887 العنبكي، عبد الحسين

 3464 العنبكي، هيثم علي محمد

 11108 العنزي, سعد علي 

 4888 ,4659 العنزي, سعد علي حمود

 7275 العنزي, صالح بن ضحوي 

 4889 العنزي, عادل عبد هللا

 4890 العنزي، زياد خليف

 9272 العنزي، سعد

 9574 ,4891 العنزي، سعد علي 

 4892 ,3045 العنزي، سعد علي حمود

 4894 ,4893 العوامره، محمد عبد هللا 

الحافظ العواملة، نائل عبد   4895, 4896, 4897 

 4898 العوامله، نائل عبد الحافظ 

 4899 العواودة، عيسى محمود عيسى

 4900 العودة, محمد عبد العال

 4901 العوضي، رفعت السيد 

 4902 العوفي, سكينة

 4903 العوفي,سهام

 4904 العوفي، خديجة 

 4905 العوفي، رشيدة

 4906 العوفي، سهام

هجيرةالعوفي،   4907, 4908 

 4909 العومير، حورية 

 4950 العويدي، عبد المهدي رحيم

 4910 العويلي, عزام علي 

 4911 العويلي، مريم



 4913 ,4912 العيادي، أحمد صبحي 

 13349 العياشس، زرزار

 4915 ,4914 العياشي، زرزار 

 4916 العياصرة, أحمد أكرم الشبلي 

 4917 العياط, جمعه إسماعيل

 4918 العيد، صوفان 

 6376 العيد، محمد

 4919 العيداني ،الياس

 14138 العيداني, اسماء

 4920 العيداني, ايمان

 العيداني, حبيبة 
4940, 5925, 7773, 8374, 9480, 

9988, 10004, 10066, 10346, 

10619, 13084, 13754 

 4921 العيداني, دليلة 

 7583 العيداني, محمد عاشور

 4757 العيداني، أسامة 

 4923 ,4922 العيداني، إيمان

 العيداني، حبيبة 

4924, 4925, 6242, 7380, 7409, 

7733, 8766, 10130, 10325, 

10387, 10854, 10859, 10860, 

11085, 11504, 12070, 12259, 

12970, 13903, 14804 

 4926 العيداني، حسام الدين 

 15429 ,4927 العيداني، خالد 

عيداني، رانياال  4928 

 15686 العيداني، عبد الحق 

 4929 العيداني، عبد هللا

 4930 العيداني، محمد أمين

 4931 العيداني، محمد رضا

 9140 العيدني فتحية

 4932 العيدودي، أحالم 

 4933 العيدودي، سومية

 4934 العيدودي، محمد

 14698 العيدوني، محمد خير الدين

شفيقةالعيدي,   4935 

 4936 العيدي, فائزة

 11191 العيدي, محمد

 4937 العيدي, مريم

 12929 العيدي، سعيدة 

 4938 العيدي، عائشة 

 4939 العيدي، عقيلة 

 4940 العيدي، فريدة



 4941 العيدي، فظيلة 

 4942 العيدي، مهدية

 15892 العيساوي, بدرة 

 15371 العيساوي, ضيف هللا 

 5744 ,5743 ,4943 العيساوي, كاظم جاسم

 4945 ,4944 العيساوي، خديجة

 4947 ,4946 العيساوي، خولة

 5960 العيساوي، شاكر 

 4948 العيساوي، عبد الكريم جابر

 4949 العيساوي، عبد الكريم جابر شنجار

 4950 العيساوي، عبد الكريم شنجار

 4951 العيساوي، مسعودة 

 4952 العيساوي، مفيدة 

 4953 العيسوى, ابراهيم

 4956 ,4955 ,4954 العيسوي, عبد الرحمن 

 4957 العيسوي, عبد الرحمن محمد

 4958 العيسوي، إبراهيم

 4959 العيسوي، عبد الرحمان محمد

 4960 العيسوي، عبد الرحمن محمد

 4960 العيسوي، عبد الفتاح محمد 

 4961 العيسى, طالل ياسين

 4962 العيسى, لؤي أديب

 4963 العيسى, نزار سعد الدين 

 4964 العيش, الطيب 

 4965 العيشي، أمينة

 4966 العيفاوي، فارس

 14253 العيمي, بوبكر 

 4967 العينوس، رياض 

 7264 العيهار، عيسى

 4968 الغالبي, طاهر

 3693 الغالبي, طاهر محسن

 4970 ,4969 ,4608 ,2977 ,2976 الغالبي, طاهر محسن منصور

 4971 ,2975 الغالبي، طاهر محسن

 4973 ,4972 الغالبي، كريم سالم

 4974 الغالبي،عبد الحسين جليل عبد الحسن

 4975 الغالي، بن إبراهيم 

 12786 الغالية، نجاعي 

 4976 الغامدي، يحي علي دماس 

 4977 الغبان, فائزة ابراهيم محمود 

ثائرصبري محمود الغبان،   4977 

 4979 ,4978 الغدير, حمد



 9210 الغرابات، رائد

 10918 الغرباوي, عالء

 4980 الغريب, فنسان

 4981 الغريبي، فتحية

 5726 الغريري, سامي ذياب 

 4982 الغريري، هشام

 2709 الغريسي، مجدي

 11328 الغزالي، فاضل راضي 

 4983 الغزو، حسين أحمد الحسين 

 4984 الغساف، أحمد عارف 

 14415 الغمريني، المتولي عبد السميع المتولي 

 4985 الغندور، محمد جالل

 4986 الغول, رشا

 4987 الغول، رشا 

 4988 الفار, مصطفى

 4989 الفارس, عبد الرزاق 

 4990 الفارس، جاسم 

 4992 ,4991 الفارس، عبد الرحيم فؤاد 

 4993 الفاروقي, تحسين التاجي 

 4994 الفاضل، محمد 

 12849 الفاضل، محمد محمود العودة

 4995 الفاعوري, رفعت عبد الحميد 

 4996 الفاعوري, محمد عيسى

 4997 الفاغي, عبد الجبار منديل

 5804 الفتالوي, إيناس عباس 

 4999 ,4998 الفتالوي, سهيل حسن

 5001 ,5000 الفتالوي, كامل عالوي

مجيد عبود الفتالوي، حيدر   5002 

 3724 ,3349 الفتالوي، سالم كاظم شاني 

 الفتالوي، سهيل حسين 
5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 

5008, 5009, 5010 

 5012 ,5011 الفتالوي، كامل عالوي كاظم 

 3835 الفتالوي، ميثاق 

 4231 الفتلي, إيثار

 5013 الفداغ, فداغ 

 5014 الفداغ، فداغ 

أحمد الفراجي، هادي    5015 

 5016 الفريجات، غالب

 5019 ,5018 ,5017 الفسفوس، فؤاد

 5022 ,5021 ,5020 ,4495 الفضل, مؤيد

 12574 ,5025 ,5024 ,5023 الفضل, مؤيد عبد الحسين 



 5026 الفضل, مؤيد محمد

 5027 ,3307 الفضل، مؤيد

 الفضل، مؤيد عبد الحسين 
4658, 5028, 5029, 5030, 5031, 

14402 

 5032 الفقي, محمد عبد الحميد

 5033 الفقي، إبراهيم

 5034 الفقي، عبد الاله إبراهيم 

 5035 الفقي، عمرو عيسي

 5037 ,5036 الفقي، محمد السيد

 5038 الفقيه, ياسمينة ابو زيد

 5039 الفنجري، أحمد خليل مسلم 

 5042 ,5041 ,5040 الفهداوي, فهمي خليفة

القادر الفاسي الفهري، عبد   5043 

 5044 الفواعرة, حامد جاسم 

 9497 ,9493 الفولي, أسامة 

 5046 ,5045 الفولي, أسامة محمد

 5047 الفياض, محمود 

 15672 الفيتوري، رمضان مفتاح 

 5048 الفيضى،أوان عبد هللا

 16170 ,4243 الفيل، اسامة أحمد 

 5049 الفيل، حلمى

 5050 الفيل، علي عدنان 

 11595 الفيلي، هاني عبد األمير

 الفيومي, محمد 
5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 

5056, 5057, 9970 

 5058 الفيومي, نائل اسماعيل 

 4270 القادري، محمد حسين محمد رشيد

 5059 القاسمي الحسني، الياس 

 5060 القاسمي, جاسم بن محمد

 5061 القاسمي, خالد بن محمد

 القاضي, حسين 
5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 

5067, 5068, 5069 

 5071 ,5070 القاضي, دالل 

 2724 القاضي, زياد عبد الكريم

 5072 القاضي, زيادعبد الكريم

 2564 القاضي، إبراهيم علي 

 9312 ,5073 القاضي، حسين يوسف

 5074 القاضي، دالل 

 5075 القاضي، زياد 

 14808 ,12430 ,5076 القاضي، زياد عبد الكريم

 5077 القاضي، عالء محمد 

 5078 القاضي، محمد مختار



 5079 القاضي، محمد مختار السيد

 5080 القاضي، هشام محمد 

 5081 القباني, ا.د.ثناء علي

 5083 ,5082 القباني, ثناء 

 القباني, ثناء علي
5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 

5089 

 5092 ,5091 ,5090 القباني، ثناء علي

 5093 القبج, إيهاب سمير زهدي 

 5094 القبالن، غازي سلطان فالح

 5095 القبالن، يوسف محمد 

 5097 ,5096 القبيالت، حمدي سليمان 

 9596 القحطاني , ناصر بن بكر 

 6022 القحطاني، سعد بن هادي

 5098 القحطاني، مبارك بن فهيد 

 9504 القحطاني، مشبب بن عايض

 5099 القدوة، محمود 

 5100 القدومي, محمد

 5101 القدومي, محمد شيخ صالح 

 5102 القرالة، عصمت سليم 

 4493 القرم، إيهاب علي 

 4375 القرم، علي 

 5103 القريشي, محمد صالح 

 5104 القريشي, محمد صالح تركي

 5109 ,5108 ,5107 ,5106 ,5105 القريشي, مدحت

 5110 القريشي, مدحت كاظم 

 5112 ,5111 القريشي، محمد صالح 

 5113 القريشي، محمد صالح تركي

 5114 القريشي، مدحت

 5115 القريوتي

 5116 القريوتي , محمد قاسم 

 5118 ,5117 القريوتي, محمد قاسم 

 5119 القريوتي، محمد 

 5120 القريوتي، محمد قاسم

 5121 ,3474 القزاز، إسماعيل إبراهيم 

 5122 القزاز، بدر محمد السيد 

 5123 القزعة، أمين

 5124 القزويني, شاكر 

 6362 القزويني، علي محمد تقي عبد الحسين

 5125 القزيري، سعد خليل

 3772 القشي، ظاهر شاهر 

 5126 القصاص, جالل جويدة عبده 



 القصاص، جالل جويدة 
5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 

5132 

ماهر بن إبراهيمالقصير،   5133 

 5134 القضاة, معن خالد 

 5135 القضاة، حسن صالح سليمان 

 13741 القضاة، حنان 

 5136 القضاة، معن خالد 

 5137 القضاة، هيثم

 5138 القطابري، محمد ضيف هللا 

 5140 ,5139 القطارنة، زياد حمد

 5141 القطاطشة، محمد حمد

 5142 ,4471 القطامين, أحمد عطا هللا

 12404 القطاونة، عادل 

 5143 القطب, مروان محي الدين 

 5144 القطب، محيي الدين

 13105 القطيش, عطا هللا محمد 

 5145 القعيد، مرزوق عايد

 5147 ,5146 القالب، بسام هالل مسلم

 5148 القليني, فاطمة

 5149 القماطي، مهدي

 5150 القناديلي، جواهر أحمد 

 5151 القنيعي، عبد الحق

 5155 ,5154 ,5153 ,5152 القهيوي، ليث عبد هللا 

 5156 القوصي، محمد مفيد 

 10402 القيس، ديب 

 5157 القيسي, أعاد حمود 

 5158 القيسي، فاضل حمد 

 5159 القيسي، ناهض عبد الرزاق 

 5160 الكايد, هاني محمود 

 5161 الكايد، خليل أحمد 

 5162 الكايد، سعود

 5163 الكبيسي, عامر

 5164 الكبيسي, عبد الستار

 5165 الكبيسي، جهاد حامدد

 5166 الكبيسي، عامر خضير

 5167 الكبيسي، عامر خضير حميد 

 5168 الكبيسي، عبد الجابر محسن ذياب

 8330 الكتبي، ابتسام 

 2695 الكتبي، سعيد راشد

 5169 الكحلى، يس عباس

 5170 الكحلي, ياسين



 5172 ,5171 الكرخي, مجيد

 الكرخي، مجيد
5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 

5178, 5179 

 5180 الكردي, منال محمد

 5181 الكسار, طالل عبد الحسن 

 5183 ,5182 الكسار، طالل عبد الحسن 

 5184 الكسار، طالل عبد الحسن حمزة

 5185 الكساسبة، وصفي

الكريم الكساسبة، وصفي عبد   4504 

 5186 الكسواني, عامر محمود 

 5187 الكسواني، سعادة راغب

 5190 ,5189 ,5188 الكسواني، محمد خليل

 5191 الكصب، نوري محمد عبيد 

 5192 الكعبي، خليفة علي 

 5193 الكفافي, محمد جمال

 5195 ,5194 الكفراوي, عوف محمد

 الكفراوي, عوف محمود
5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 

5201 

 5203 ,5202 الكفراوي، عوف محمود

 5204 الكفري، مصطفى العبد هللا

 5207 ,5206 ,5205 الكاللده، طاهر محمود

 5208 الكلوفلن، مارتن 

 5209 الكناني, كامل كاظم بشير 

 3988 الكناني، صبيح كرم

 5210 الكناني، عايد كريم عبد عون

 5211 الكناني، عذاب طاهر

 5213 ,5212 الكناني، كامل كاظم بشير 

 5214 الكندري، فيصل محمد أحمد 

 4853 ,4768 الكنعاني, خليل إبراهيم 

 5215 الكوادي، محمد

 5216 ,4119 الكواري, علي خليفة 

 5217 الكيخيا، نجاة رشيد 

 5218 الكيالني, تيسسير 

 5219 الكيالني, عبد هللا زيد 

 الكيالني, محمود
5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 

5225 

 4637 الكيالني، عثمان زيد

 5227 ,5226 الالمي, غسان قاسم داود 

 5229 ,5228 الالمي، غسان قاسم داود 

 5230 الالوندي, سعيد

 5232 ,5231 اللبدي، نزار عوني

 5233 اللحام, أنور 



 13675 ,13648 اللحام, محمود عزت 

 5235 ,5234 اللحام، محمود عزت 

 5313 ,5236 اللحلح, أحمد عبد هللا 

 5237 اللقانى, ناصر 

 5238 اللوزي, سليمان أحمد 

 5241 ,5240 ,5239 اللوزي, موسى

 8798 اللوزي, موسى سالمة

 11613 اللوزي، سليمان 

 5244 ,5243 ,5242 اللوزي، موسى 

 12190 ,5248 ,5247 ,5246 ,5245 الليثي, محمد علي 

 5249 الليثي, محمدعلي 

 5250 الليثي، محمد علي 

 5251 المالكي, عبد الرحمن 

 3354 المالكي، فرات 

 5254 ,5253 ,5252 إلمان, محمد الشريف

 5255 المبيضين, صفوان محمد

 5256 المبيضين, عقلة محمد

 5257 المبيضين, عقله محمد يوسف

 5261 ,5260 ,5259 ,5258 المبيضين، صفوان

 5262 المتظمة العربية للتنمية اإلدارية

 9378 المجالي، نبيل خلف

 5263 المجدوب, أسامة

 5265 ,5264 المجذوب, طارق

 5266 المجلس األعلى للغة العربية 

 12004 المجيدل, عبد هللا شمت

 5268 المحاسنة, إبراهيم محمد

 5269 المحاميد, موفق سمور

 5270 المحاميد، خالد

 5271 المحجوب, رفعت 

 المحفوظي، مخلوفي ميلود 

5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 

5278, 5279, 5280, 5281, 5282, 

5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 

5288 

 5289 المحالوي، شعبان عبده أبو العز

 5290 المحمدي، أحمد سلمان 

 5293 ,5292 ,5291 المحمدي، سعد علي ريحان 

 5294 المحمدي، شاكر مصلح 

 5295 المحمدي، ياسين حميد بدع 

 5296 المحنه, فالح كاظم

 5297 المحياوي, قاسم نايف علوان 

 5299 ,5298 المحيسن, أسامة نائل

 5301 ,5300 المخادمي, عبد القادر رزيق 



 5302 المخالفي، محمد الحامس

 5303 المدادحة ، أحمد نافع 

نافع المدادحة، أحمد   5304, 5305, 5306 

 11566 المدية, م.ج

 5308 ,5307 المديرية العامة للجمارك 

 5311 المراد، حسين محمد

 9358 المرسي السيد حجازي 

 5315 ,5314 ,5313 ,5312 المرسي, جمال الدين 

 المرسي, جمال الدين محمد 
2964, 2971, 5316, 5317, 5318, 

5319 

 5320 المرسي، جمال الدين 

 2963 المرسي، جمال الدين محمد 

 9094 المرسي، متولي عبد المؤمن محمد

 5321 المرضي، لطفي بن صالح 

 5322 المرعشلي, يوسف 

 6017 المرعي، فؤاد 

 3350 المرهضي، سنان 

 5324 ,5323 المساعد، زكي خليل 

 5325 المساعدة، ماجد عبد المهدي 

 15192 المستريحي, حسام حمد

 4238 المسعودي، توفيق عباس 

 5326 المسعودي، حيدر علي 

 5327 المسعودي، فاطمة عبد علي سلمان

 5328 المسلمانى، محمد أحمد إبراهيم

 5329 المسلمي، نجية

 5330 المشاقبة, علي 

 4697 المشاقبة، علي 

 9808 المشد, يحي عبد العظيم

 5332 ,5331 ,4657 المشهداني, خالد أحمد فرحان 

 11329 المشهداني، إيمان شيخان

 5333 المشهداني، خالد احمد 

 5334 المشهداني، خالد أحمد 

 5337 ,5336 ,5335 ,4662 ,4661 المشهداني، خالد أحمد فرحان 

 5338 المشهداني، خالد حمادي حمدون 

 3401 المشهداني، خالد فرحان 

 5339 المشوخى, حمد سليمان

محمد أحمد المصاروة، علي   3698 

 5340 المصاروة، هيثم حامد

 5341 ,3543 المصرى، إيهاب عيسى

 5342 المصري, احمد محمد

 5347 ,5346 ,5345 ,5344 ,5343 المصري, أحمد محمد



 5348 المصري, تيسير

 5353 ,5352 ,5351 ,5350 ,5349 المصري, سعيد محمد

 5354 المصري, محمد أحمد

رفيقالمصري, محمد   5355, 5356 

 5357 المصري, مصطفي أحمد عبد الرحمان

 5360 ,5359 ,5358 المصري، أحمد محمد 

 5361 المصري، أحمد محمود

 2714 المصري، عبد الهادي أسحق 

 5362 المصري، منذر واصف 

 5364 المصلح، ثامر علوان 

 9209 ,5366 ,5365 المطارنة, غسان فالح 

 5367 المطارنة، غسان فالح 

 5368 المطالقة, محمد فواز

 5369 المطايعة، كامل فالح

 5370 المطيري, خالد رميح تركى

 5371 المطيري, عبيد بن سعد 

 5372 المعاضيدي، معن وعد هللا

 12273 المعاني, أحمد

 5373 المعاني، أحمد

 5375 ,5374 المعاني، أيمن عودة

 3566 المعايطة, روال 

العزيز عطا هللالمعايطة, عبد   5376 

 5377 المعايطة، روال نايف 

 3175 المعال، عايد

 11611 المعموري، عامر عمران 

 3348 المعموري، عامر عمران كاظم

 5379 المعموري، عبدعلي كاظم

 5380 المعموري، محسن محسن 

 5383 ,5382 ,5381 المعيوف, صالح بن معاذ

 5384 المغربي, ابراهيم متولي 

 7685 المغربي, أحمد

 5385 المغربي, عبد الحميد عبد الفتاح

 5387 ,5386 المغربي, كامل محمد

 5388 المغربي، إبراهيم متولى حسن

 7295 ,6011 ,5908 المغربي، أحمد

 5389 المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح

 5391 ,5390 المغربي، كمال محمد 

 المغربي، محمد الفاتح محمود بشير
5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 

5397, 5398, 5399, 5400, 5401 

 5402 المفرجي, عادل حرحوش 

 5403 المفلح، أنعام



 8135 المقابلة، علي حسين 

 5404 المقابلة، محمد قاسم

 3894 المقدسي، سمير

 5405 المقدم, القاضي عفيف

 5406 المقرن، مروى

 5407 المكاوي، عاطف عبد اللطيف 

 5409 ,5408 المكاوي، عاطف عبد هللا

 5410 المكاوي، محمد محمد 

 5412 ,5411 المكاوي، محمد محمود

 5413 المال، خليفة بن صادر 

 9385 الملحم ابراهيم بن علي 

 5414 الملط، أحمد خليفة 

 5415 الملط، محمود ربيع عبد هللا 

 5416 الملكاوي، إبراهيم الخلوف 

إبراهيم خلوفالملكاوي،   5417 

 5418 الملكاوي، عمر جوابرة

 4345 الملكاوي، عمر جوابره

 7076 الملكاوي، نازم محمود 

 5419 المليجى, إبراهيم عبد الهادي 

 5420 المليجى, سامي محمد محمود

 5421 المليجي, إبراهيم السيد 

 12143 ,5424 ,5423 ,5422 المليجي, فؤاد السيد 

محمد محمود المليجي، سامي   5425, 5426 

 5712 المناصير، علي فالح 

 5427 المنذري, سليمان

 5428 المنصور, عيسى ضيف هللا

 5430 ,5429 المنصور, كاسر نصر

 5431 المنصور، كاسر نصر

 5518 المنصوري، واثق علي محي

 5984 المنطاوى، محمد وحيد 

 9453 المنطاوي, محمد وحيد

للتنمية المنظمة العربية   5432, 5433, 5434 

 المنظمة العربية للتنمية االدارية
5435, 5436, 5437, 5438, 5439, 

5440, 5441, 5442 

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
5443, 5451, 5452, 5461, 5462, 

5463, 5464, 5466, 5468, 5471, 

9734, 10076 

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 

5449, 5450, 5453, 5454, 5455, 

5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 

5465, 5467, 5469, 5470, 5472, 

11773 



 5473 المنظمة العربية للتنمية العربية 

 5475 ,5474 المنظمة العربية للتنميةاإلدارية

 5479 ,5478 ,5477 ,5476 المنظمة العربية للعلوم اإلدارية 

 5480 المنظمة العربيية للتنمية اإلدارية

 5481 المنظمة المحلية و البلديات في الوطن العربي

 5482 المنياوي, عائشة مصطفى

 5484 ,5483 المنيزل, عبد هللا فالح

 15667 المنيف، إبراهيم عبد هللا

 5485 المهتار، بسام عاطف

 5486 المهتدي، أكرم محمد عرفان 

 5487 المهدي, عادل 

 5488 المهدي, مجدي صالح طه 

 14823 ,14724 ,12342 ,8719 المهدي, ناصر

 6910 المهري, ايمان

 9097 ,6890 ,5489 المهري, عزيزة

 11166 ,7450 ,6272 ,5490 المهري، عزيزة

 5491 المواضية، يوسف عطيوي

العربية المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت   5492, 5493, 5494 

 5495 الموجى، بهيرة 

 5496 المؤذن، محمد صالح 

 5497 المورودي، ضياء حليم

 5498 الموسري, ضياء مجيد 

 5499 الموسوس، عتو 

 5500 عبد الرزاق  ,الموسوي

 5501 الموسوي, سنان

 4500 ,4499 الموسوي, سنان كاظم 

 5506 ,5505 ,5504 ,5503 ,5502 الموسوي, ضياء مجيد 

 5507 الموسوي, عبد الرسول عبد الرزاق

 5508 الموسوي, عبدالرسول عبد الرازق

 5509 الموسوي, منعم زمزير 

 5510 الموسوي، إيناس ناصر علكه

 5511 الموسوي، إيهاب علي

 5512 الموسوي، جواد مطر

 5513 ,3728 الموسوي، حيدر يونس 

 5514 الموسوي، رحمن حسن

 4522 ,3093 الموسوي، سنان كاظم

 الموسوي، صفاء عبد الجبار
3724, 5511, 5515, 5516, 5517, 

5518, 9511 

 الموسوي، ضياء مجيد 
5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 

5524, 5525 

 5526 الموسوي، لمياء علي إبراهيم



 8538 الموسوي، محمد يونس 

 12452 ,5528 ,5527 الموسوي، منعم زمزير 

 5529 الموسوي، هاشم عبود

 الموسوي، واثق علي
3722, 3723, 5530, 5531, 5532, 

5533, 5534 

 5535 الموسوي، واثق علي محي المنصوري

 5536 المولى، بشرى خالد تركي

 5537 المومن، عبد الكريم

 5538 المومني, عمر حسن

 5539 المومني, منذر طالل

 5540 المومني, نائل محمد 

 5541 المومني, نهال عبد القادر

 5542 المومني، أمين أحمد محبوب 

 5544 ,5543 المومني، غازي فالح

 10359 المومني، ياسر 

 14678 ,12073 ,6215 ,5862 ,2571 الميسوم، بوشنافة 

 5545 الميالدى، عبد المنعم عبد القادر 

 5546 النابلسي, مهند 

 5547 النادي، نور الدين أحمد 

 5548 الناروز, ضياء

 5549 الناشف, أنطوان

 2760 الناصر، أمجد ضيف هللا 

 5550 الناصر، عالء حاكم محسن 

 5551 الناصر، مأمون علي 

 5552 الناغي, محمود السيد

 5554 ,5553 الناغي، محمود السيد

 5556 ,5555 الناقة, أحمد أبو الفتوح

 5557 الناقة, أحمد أبو الفتوح علي 

 5558 الناقة، أحمد أبو الفتوح علي

 5559 الناقة،أحمد أبو الفتوح على

 5560 النباتي، سهيلة فريد

 5561 النبهاني، أحمد 

 5562 النبهاني، أحمد حسن عطشان

 5563 النبوى، أمين محمد 

 5564 النجار, راغب فريد 

 5566 ,5565 النجار, عبد العزيز 

محمدالنجار, عبد العزيز   5567, 5568 

 5569 النجار, عبد الهادي 

 5570 النجار, فايز جمعة صالح 

 النجار, فريد 
5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 

5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 

5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 



5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 

5591, 5592, 5593 

 5596 ,5595 ,5594 النجار, فريد راغب 

 5597 النجار, محمد محسن إبراهيم

 5598 النجار, محمود عبد الكريم

 5599 النجار, نبيل الحسني

 11640 النجار, وليد داود 

 5601 ,5600 النجار، إبراهيم عبد العزيز 

 5602 النجار، أحمد السيد 

 5603 النجار، تامر فكرى

 8569 النجار، صباح مجيد

صالح النجار، فايز جمعة   5604 

 15626 ,5606 ,5605 ,3938 النجار، فايز جمعه

 5610 ,5609 ,5608 ,5607 النجار، فريد 

 5614 ,5613 ,5612 ,5611 النجار، فريد راغب 

 5616 ,5615 النجار، فريد راغب محمد 

 5617 النجار، نادية رمضان 

 5619 ,5618 النجار، نبيل جمعة صالح

 3938 النجار، نبيل جمعه 

 12625 النجداوي، أمين 

 6355 النجدي، حاتم 

 5621 ,5620 النجفي, سالم توفيق

 5622 النجفي، حسن 

 5623 النجفي، سالم توفيق

 5626 ,5625 ,5624 النحراوى، أيمن 

 5627 ,4248 النداف، عصام 

 5628 النداوي, عبد العزيز بدر

 5629 النداوي، عبد العزيز بدر

 5630 الندوي، محسن

 5631 ,4164 النسور, مروان محمد

 النسور، إياد عبد الفتاح
4352, 5098, 5632, 5633, 5634, 

5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 

5640 

 5641 النسور، زياد عبد الكريم

 5642 النشوى، ناصر إبراهيم

 5643 النصر, سعيد سيف

 5644 النصر, محمد محمود 

 5645 النصر، محمد

محمد محمود النصر،   5646 

 5647 النصراوي، سالم عادل عباس

 6245 النصير، دالل بنت منزل 

 5648 النعسة, وصفي عبد الرحمان أحمد



 5649 النعسة، وصفي عبد الرحمن 

 7992 النعماني، عبد الفتاح السيد

 5650 النعيم، فهد بن عبد هللا

 5651 النعيمات, مصطفى فيصل محمود

محمد النعيمي, جالل   5652 

 5653 النعيمي, سالم قاسم

 5654 النعيمي, صالح عبد القادر 

 5658 ,5657 ,5656 ,5655 النعيمي, عدنان تايه

 5659 ,4614 النعيمي, محمد عبد العال

 5660 النعيمي، أبو بكر أحمد عثمان 

 5661 النعيمي، جالل محمد 

 5662 النعيمي، زهراء أحمد محمد توفيق

 5663 النعيمي، شهرزاد محمد شهاب 

 5664 النعيمي، صالح عبد القادر

 5665 النعيمي، عبد العال

 5666 ,3294 النعيمي، عدنان تايه

 5670 ,5669 ,5668 ,5667 النعيمي، محمد عبد العال 

 5672 النفيسة، عبد الرحمن بن عبد العزيز

 5673 النفيعي, عبد هللا مصلح

هللالنقار، عبد   4754 

 5674 النقار، عبد هللا حكمت 

 5675 النقاش, غازي عبد الررزاق 

 5677 ,5676 النقاش, غازي عبد الرزاق 

 5678 النقاش، محمد حسن

 3174 النقشبندي، فارس محمد 

 5679 النقيب, كمال عبد العزيز

 5680 النقيب، متولي

 5682 ,5681 النمر, رفعت صدقي 

 5145 النمر، بركات كامل

 5683 النمر، حسن

 5684 النمراوى، صالح الدين محمد حسن

 5685 النمري, خلف بن سليمان بن صالح

 5686 النوار، خيرة

 5687 النواعرة، أحمد 

 5688 النوايسة, غالب عوض 

 3216 النوري، أحمد نزار 

 5689 النورين، بتيل 

 5690 النوفل، سلطان أحمد خليف

 5691 النوي, لمنور

 5692 النوي، خرشي

 5693 النوي، لمنور



 5694 النيداني, محمد أسعد عبد الوهاب

 15667 الهاجري، سعيد بن حمد

 7653 الهادي, فقير

 5695 الهادي, محمد محمد

 9371 ,9370 ,5696 الهادي, نادية 

 5697 الهادي، سليمان عمر محمد

 5698 الهادي، محمد محمد

 5699 الهاشمي, ابرير

 14533 الهاشمي، إسكندر

 4239 الهاشمي، عادل سالم 

 5700 الهاشمي، عبد الرحمن 

 5701 الهاشمي، علي حسن مطر 

 14593 الهاشمي، لوكيا 

 8971 إلهام، لجلط 

 5702 إلهام، مجاهد

 5703 الهامل، سهيلة

 5704 الهانس، مختار 

 5707 ,5706 ,5705 الهانسي, مختار محمود 

مختار محمودالهانسي،   5708, 5709, 5710 

 14193 الهجرسي، جالل 

 5711 الهدمي، ماجد سالمة

 5712 الهرامشة، حسين عليان 

 5713 الهراوي, كمال الدين مصطفى 

 5714 الهروط، يوسف 

 12577 الهزايمة, محمد عوض

 5715 الهالالت, صالح علي عودة 

 5716 الهالالت، صالح علي عوده 

عدنان هادي الهاللي،   3571 

 5717 الهميلي, يوسف بن جاسم 

 9504 الهندي, وحيد بن أحمد

 5718 الهندي، عدنان 

 5721 ,5720 ,5719 الهواري, سيد

 5722 الهواري، بوسعيدي

 5723 الهواري، مالح

 5724 الهور, محمد

 5725 الهوش، أبو بكر محمود 

 5726 الهيتي, ثائر شاكر محمود 

صالح الدين حسينالهيتي,   5727 

 5728 الهيتي, عبد الستار ابراهيم

 5729 الهيتي, نوزاد عبد الرحمان 

 5731 ,5730 الهيتي، خالد عبد الرحيم 



 5732 الهيتي، صبري فارس

 5733 الهيتي، صالح الدين

 5734 الهيتي، عبد الرزاق رحيم جدي 

 5736 ,5735 الهيتي، نوزاد عبد الرحمان 

فاتح, بربوشة عمرالواج   4737 

 5737 ,4765 ,2621 الوادي, محمود

 الوادي, محمود حسين
4984, 5738, 5739, 5740, 5741, 

5742, 5743, 5744, 5745, 5746, 

5747, 5748, 5749, 10544, 15495 

 5746 ,5154 ,5152 الوادي، بالل محمود

 5750 الوادي، حازم محمود عيسى

 الوادي، محمود حسين
4762, 4764, 5751, 5752, 5753, 

5754, 5755, 5756, 5757, 10538, 

10540, 15496, 15988 

 5758 الوادي،محمود حسين

 الوافي، باي بن سيدي أعمر
5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 

5764 

 12685 الوافي، زرايدة

 5765 الواليش، سارة

 5766 الوائلي، عامر عبد زيد 

صالح مهدي الوائلي، نادية   5767, 5768 

 5769 الوجدي, نعيمة

 5770 الوجدي، خديجة 

 6557 الوجدي، يمينة

 5771 الوردات, خلف عبد هللا

 5772 الوردات، خلف عبد هللا

 5773 الورفلي, احمد 

 5774 الوزري, فتح الدين 

 5775 الوزري، فتح الدين 

 6157 الوزري، مولود 

 5776 ,3862 الوزني, خالد واصف 

 5777 الوزني، محي عيسى كاظم

 5778 الوصيف, سمراء

 5780 الوفاس، عامر 

 5781 الوقاد, سامي محمد

 5783 ,5782 الوقاد، سامي محمد

 5784 الوكاد, نورة

 5785 الوكيل, نشات نبيل محمد

 2994 الوكيل، إيناس 

 5787 ,5786 الوليد, بشار بزيد

 5788 الوناس, عطاري

 3016 الوناس، علوش



 9372 إلياس, سالم 

 8256 إلياس, سهام

 10220 إلياس، أسعد كامل

 5789 الياس، بلقاسمي

 11473 إلياس، حوسين

 5790 إلياس، مشنتل 

 الياس، ميشال
5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 

5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 

5801, 5802, 5803, 9786 

 3000 الياس، يحياوي 

 15527 ,14409 ,13197 ,9756 إلياس، يحياوي 

 الياسري, أكرم محسن 
3404, 3516, 5510, 5526, 5804, 

5805, 5806, 5807, 5808 

 5809 الياسري, نداء محمد باقر

 9064 اليحي، حسن 

 13742 اليحيى, لميس فؤاد

 8248 اليحيى، حسين

 5810 أليسون، بريان

 5811 آلين, روبرت ج

 5812 ألين، م.ر 

 7686 آلين، وفرانكلين 

 4480 اليوسف، عبد هللا

 5813 اليوسف، يوسف خليفة

 5814 اليوسفي، بن سونة

 5815 اليوسفي، نصيرة 

 13736 إم جرانت، روبرت

 5816 أم جليل, مليكة

 5817 أم جليل، سعيدة

 5818 أم جليل، مليكة

 5819 أم لبات، إكرام 

 11000 أم لباط، أيوب

 5859 أمال هاشمي

 5820 أمال، احمد 

 5821 أمال، أخزرون 

 5822 آمال، أوقريد 

 6263 أمال، بن شارف 

 5823 أمال، بواحمد

 14665 أمال، بوسليماني 

 5824 آمال، حسني

 5825 أمال، دهان 

 15843 أمال، دهيم

 9755 آمال، سياح



 5826 أمال، عكاشة 

 5827 أمال، عالش 

غربي أمال،   5828 

 10607 أمال، فرقاني 

 13066 آمال، فقير

 15453 أمال، قرنينة

 13846 آمال، مولوج

 5829 أمال، نقارة

 14992 إمام, عبد السالم 

 5830 إمام، أحمد عزمي 

 5831 إمام، بشير 

 15964 ,15963 امباركة، تامن 

 11842 إمتثال محمد حسن 

 5832 امجدل، أحمد 

 5833 أمحمد, معتوق 

 14446 امحمد، قاسم

 5834 امحمدي، مدني

 5835 امر ستي، نسيمة

 7922 أمرسون هنكي 

 14118 امسعودان, عامر

 10268 امطير، عياد سعيد 

 5836 آمعزوز، رابح

 5837 أمقران، مصطفى

 3523 أمل حوالي 

 13068 آمنة، معيزية 

 5838 أمند, كارين كريستين 

 5839 أموس, جولي

جازيةأمير   6863 

 5840 أمير, دليلة 

 5841 أمير، بوبكر 

 5842 أمير، دليلة 

 7633 أمير، عبد القادر 

 5843 أميرة، زيتوني 

 14779 أميرة، سعاد 

 7273 أميرة، سعيدي 

 12074 أميرة، سالمي 

 10514 أميرة، نزليوي 

 7752 اميمة عبد اللطيف

 15372 أمين سعيد عبد العزيز 

هللا, خالدأمين عبد   5844 

 5845 أمين, بهاء الدين



 8330 ,5846 أمين, جالل

 5848 ,5847 أمين, سمير 

 13057 ,12165 ,6261 ,3016 أمين، الزاهي محمد 

 5849 أمين، إيمان إبراهيم أبو شوشة

 5851 ,5850 أمين، بركاني 

 5852 إمين، بلقاسم

 5853 أمين، بن شعبان محمد 

محمدأمين، بن لكحل   10476 

 13120 أمين، بوخاتم 

 5854 أمين، توتاوي محمد 

 5855 أمين، حاج حسان

 8774 أمين، رباحي

 أمين، زاهي محمد

5850, 5854, 6343, 7745, 8270, 

8591, 8611, 8646, 9704, 9807, 

9877, 9996, 10117, 10177, 

11866, 11982, 11992, 13051, 

13056, 13785, 14397, 14446, 

14543, 15183, 15412, 16174 

 5856 أمين، زكي هجير عدنان

 13057 أمين، زيدي محمد

 5857 أمين، صحراوي محمد

 15500 أمين، طالس

 8089 أمين، عمي

 10960 أمين، غرفة 

 13100 أمين، غنية

 5858 أمين، لعبيدي محمد 

 15801 ,11059 ,10474 ,6028 أمين، محمد الزاهي 

 أمين، محمد زاهي

3001, 5851, 5947, 5950, 6345, 

7619, 8208, 8776, 10071, 10113, 

11738, 12208, 12726, 13060, 

15193, 15559, 15839 

 5859 أمينة بو معزة 

 5860 أمينة، بابا علي

 5861 أمينة، بحري

 9045 أمينة، بن بريح 

 5862 أمينة، بن زكور 

 5863 أمينة، بن موسى 

 9632 أمينة، بوجاني 

 10111 أمينة، حباش 

 10555 أمينة، حجايجية 

 14672 أمينة، حمايمي

 5864 أمينة، حنو 



 11871 أمينة، زايدي

 5865 أمينة، زقاي

 5866 أمينة، سهالوي 

 5867 أمينة، شرقي

 5868 أمينة، عاشوري

 5869 أمينة، عبولة

 11473 ,6264 أمينة، عثماني 

 12075 أمينة، فراح

 أمينة، قندوز
8672, 10584, 13219, 14130, 

14264, 14400, 14672, 15482 

 6394 أمينة، محي الدين

 3022 أمينة، مناصر 

 5870 أمينة، ميرادي

 5871 أمينة، نصرون

 5872 أمينة، ولد التركي

 13061 أمينة، ونوني

 5873 أمينة، يحياوي 

 5874 إن لوينثال, جفري

ستيفانأنجل،   5875 

 5876 أندراوس, رامي جمال

 أندراوس, عاطف وليم
5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 

5882 

 5885 ,5884 ,5883 أندراوس، عاطف وليم 

 9827 أندرسون ستيفن م .براج 

 5886 أندرسون، جيمس

 5887 أندرسون، ديفيد

 5888 أندرسون، كريس

 13850 أندرسون، نيل

بوسهوة إنصاف،   12981 

 5889 انطوان الناشف, القاضي 

 14913 إنعام زويلف

 5891 أنكر, ميشيل

 11918 انور العجارمة

 5892 أنيس، بالل عبد المنعم 

 5893 أنيسة، رسول

 7226 أهزي، مريم

 5895 أوبل، آندي

 5896 أوتول، لورانس

 5897 اوديجيه ،غي 

 5898 اوراغي، عماد

الدين أوروان، سيف   12817 



 5899 اوروان، مروان 

 5900 أورى, ويليام

 5901 أوزاديد، خديجة 

 9431 أوزيزات، عزيز

 13347 ,10106 ,8663 أوسرير, الحاج منور 

 15649 ,14701 أوسرير, حاج منور 

 5902 أوسرير، منور 

 14978 أوعمر، علي زيان امحند

 5904 ,5903 أوعيل، نعيمة 

 10934 ,5905 أوغاغي، مدينة 

 5906 أوقاسي, هند

 5907 اوقريد ،نجاة

 13775 أوقريد، يامنة

 5908 أوكونيل، فيرجوس 

 5909 أوكيل, سعيد 

 10279 ,5911 ,5910 أوكيل، سعيد 

 5912 أوالد ابراهيم، ليلى

 5913 أولريش، لوري آن 

 5914 أولولين, كارلين

 8275 اوليفييه سولبيك 

 5915 اوليقى, دولفوس

 5916 أوما , سيكاران

 5917 أومالل, بن عيسى

 10070 أونيس, عبد الرحمان

 6372 أونيس, عبد المجيد 

 5918 أوهمي, كينشي

 5919 إيان، رتليدج

 5920 إيبلر, مارك

 13734 آيت اخلف، أنيس

 6367 آيت إخلف، أنيس

 4964 آيت أعراب إبراهيم

 5921 آيت خلفة، عبد الرحمن 

عكاش، نبيلةآيت   5922 

 5923 آيت عمر،ليندة 

 13847 ,7185 آيت مجبر, توفيق 

 13155 آيت مجبر، توفيق 

 5924 ايت و اعمر, بوخالفة

 5925 آيت وعمر، جمال

 8227 أيت وعمر، سيليا 

 5926 آيت وعمر، ليندة 

 5927 إيدار, محمد



 5928 ايدير، طارق

 5929 إيدير، فتحي

 5930 إيرس, رشيدة

 5931 ايرس, عبد الحليم 

 6000 ايرس, محمد 

 15182 إيرس، حسين

 15158 إيرس، فرانك

 5933 ,5932 إيرهاردت, ميشيل 

 5936 ,5935 ,5934 آيزر, فرانك

 13865 إيزرا، جاك

 7275 إيزينيه, جان كلود

 5937 إيشامي، سوزان

 5938 إيفان، جيمس 

 15349 إيفانز، بيتسي 

 16158 إيقانز، فيل

 5939 ايلول،جاك

 3861 إيمان

 10557 إيمان بولعراس، إبراهيم

 12192 إيمان عطية ناصف

 12620 إيمان فاضل السامرائي

 2916 إيمان محمد زكي 

 6350 ,3020 إيمان، العشاب

 5940 إيمان، المهري

 14127 إيمان، بلخيري

 5941 إيمان، بن لعريبي 

 10554 إيمان، حيولة

 5942 إيمان، سعيداني 

 5943 إيمان، عالق

 14882 إيمان، علوطي 

 11012 إيمان، عميرات

 10548 إيمان، قادري 

 5944 إيمان، قبيش 

 10275 إيمان، قريو

 5945 إيمان، قصير

 5822 إيمان، كحيلة

 11474 إيمان، كركوب 

 5946 إيمان، محمودي 

 5947 إيمان، هاللي

الهزايمة, عبد هللا صوفان أيمن أبوخضير, أحمد   12554 

 9074 ايمن ابو خضير , عماد خصاونة

 14594 إيناس، تشيكو 



 9648 إيناس، منصور 

 5948 أيوب إبراهيم, سميرة 

 9359 ,5949 أيوب, سميرة إبراهيم 

 5950 أيوب، بوخديمي 

 5951 أيوب، شروقى

 5952 أيوب، نادرة 

 5953 ب، أبو منصف 

خليل باب مصطفى, يونس   10849 

 5954 بابا حامد, بن حبيب 

 5955 بابا حامد، بن حبيب 

 5956 بابا علي, أسماء

 5957 بابا علي، أمينة

 5958 بابا علي، حسين

 5959 بابا علي، سامية

 5960 بابا علي، عبد الوهاب 

 12503 بابا علي، فلة 

 9310 بابا، الرشيد

 5961 بابا، أمنة 

 5962 بابا، حامد 

 5963 بابا، خديجة

 5964 بابا، سمير

 5965 بابا، عبد القادر

 5966 بابا، كريمة

 5967 بابا، يزيد 

 5968 باباعلى، وفاء

 5969 باباعلي، أمينة

 11476 باباعلي، حسن 

 9596 بابكر , األمير بابكر 

 5970 بابنات، عبد الرحمان

 5971 بابي، أمينة 

 5891 باتا, فيني 

القادر باجي، عبد   5972, 5973 

 5974 بأحمد،نجية 

 16065 بادر، أسماء

 15654 بادر، حكيم

 5975 بادروس، جوزيف 

 5976 بادي، حورية

 5977 بادي، علي 

 5978 باديس، مجاني 

 5979 باربرا, ننبرج 

 5980 بارة, حفيظة 



 5981 بارة، حفيظة 

 5982 بارة، سعيدة 

 5983 بارة، فتيحة

 5984 .باردويك،.جوديث م

 5985 بارساميان, ديفيد 

 15240 باركن، ديفد

 5986 بارلو، جانيل

 8082 بارون، روبرت 

 5987 بارون، فولفانج

 5988 بازرعة، محمود صادق 

 15358 ,5990 ,5989 باسيلى، مكرم عبد المسيح

 6322 باشا، رابح حمدي

 14561 باشن, زوليخة سمية

 14932 باشن, محمد 

 5991 باشن، إلياس

 5992 باشن، محمد

 5996 ,5995 ,5994 ,5993 ,3180 باشيوة، لحسن عبد هللا 

 5997 باصور ، محمد 

 باصور, رضوان 

5998, 6137, 6740, 7123, 7664, 

7763, 7951, 8060, 8943, 9005, 

10519, 12175, 12862, 12865, 

13175, 13394, 13445, 13601, 

14986 

 5999 باصور, عقيلة

 6000 باصور, كمال

 6001 باصور, مبروك 

 6002 باصور, مريم 

 6003 باصور، الصادق 

 باصور، رضوان 
6004, 6207, 7320, 11199, 13181, 

13620, 13712, 15805, 16039 

 6005 باصور، صادق 

 6006 باصور، عقيلة 

 باصور، كمال

4550, 4757, 4911, 6007, 6008, 

6885, 7422, 7991, 9398, 10029, 

10442, 11297, 11356, 13037, 

15104 

 6009 باصور، محمد 

 14994 باصور، ياسين

 6010 باقي, بوعالم

 15431 باقية، أنعام

 6011 باكلي، جورج 

 9808 باالكرشنان, ناجراج



 12820 بالطاهر, زكية

 15002 بالطاهر, عبد الناصر 

 7533 بالطاهر، زكية

 6013 ,6012 بالطاهر، عبد الغني

 6014 بالطاهر، محمد 

 8803 بالمختار رابح

 14779 بالهادي، محمد

 6015 بالو, رونالداتش

 6016 بالي، سمير فرنان

 6017 بانارين، الكسندر

 6018 باند, بيت 

 6019 بانكروفت, جوردن

 10795 باهي زهرة

 6020 باهي, أحمد

 6021 باهي, مصطفى حسين 

 11047 باهي، ياسين 

 6022 باورز، بوب 

 6023 باي بومزراق، زهور 

 5775 باي بومزراق، عاشور

 8831 باي، سارة

 6024 باي، فطيمة

 13766 باي، نجاح 

 13074 باية، سعدودي

 7004 بايج، هواري

 6025 بايح, حمزة 

 7050 بايح، حمزة 

 6026 بايرون، جوردون

 6027 بايزيد, حدة 

 6028 بايزيد، امحمد 

 6029 بايزيد، أمحمد 

 6030 بايو، جاب 

 6031 ببيسكونوف, ن

 6032 بتس أ., روبرت 

 11462 بتيخ، بشرى 

 8450 بتيخ، فيصل

 6930 بتيل ،عبد الحق

 15884 بتيل، سترية

 13158 بجرة، خولة

 6033 بحار، آسيا

 6034 بحبوح، محي الدين

 6035 بحة, مروان



مروانبحة،   6036 

 6037 بحري، أحالم

 6038 بحري، علي 

 6039 بحري، هاجر

 12748 بحرية, سمية 

 6040 بحرية، نصيرة 

 6041 بحرية، سمية

 14550 بحرية، فاطمة الزهراء 

 6042 بحوت، خالد

 6044 بحوث, خالد

 6045 بحوص، بوشيخي 

 6046 بحيح، عبد القادر 

 6047 بحيري, سعد صادق

 6048 بحيري, صادق

 6200 ,6049 بخاري، خولة 

 13587 ,6050 بخاري، عائشة 

 9851 بخاري، فاطمة

 6051 بختاش، كريمة

 6052 بختاوي, دالل 

 11248 بختاوي، نجيب عبد السالم

 6053 بختي ،اسيا 

 6054 بختي, ابراهيم 

 6055 بختي, إبراهيم 

 6056 بختي, فريد

 6057 بختي, مليكة

 11207 ,11206 بختي، صالح 

 6059 ,6058 بختي، فارس

 6060 بختي، يوسف 

 12719 بختيار، مروان 

 6061 بخراز يعدل, فريدة

 6062 بخضر, محمد بن سالم بن عبد هللا

 6063 بخوش, أحمد 

 14008 بخوش، إيمان 

 6064 بخوش، صبيحة 

 6066 ,6065 بخيت, حسين علي 

 6067 بخيت، حيدر نعمة 

 13371 ,8843 بدار, عاشور 

 6378 بداني سعاد

 6068 بداوي، أحمد الشريف 

 6069 بداوي، رشيد

 6070 بداوي، محمد



 6071 بداوي،رشيد

 13055 بدة, محجوب 

 9557 بدة، جميلة

 7670 بدة، حمزة 

 6072 بدر الدين, هالل 

 10116 بدر الدين، رابعي 

 6073 بدر الدين، محمد أحمد 

حامد أحمد رمضان بدر,   6074 

 6075 بدر, سالم عيسى

 6076 بدر، أحمد

 6077 بدر، سالم عيسى 

 6078 بدر، محمد إبراهيم محمد 

 6079 بدران، فتيحة 

 6081 ,6080 بدراني، محمد

 6082 بدري, محمد

 6083 بدري، يونس 

 11009 بدندي، تغريد صالح

 11009 بدندي، شهرزاد صالح 

 6084 بدوى، أحمد زكي

 6085 بدوى، حسن محمد

 6086 بدوى، هشام السعدنى خليفة

 6087 بدوي, أحمد زكي

 6088 بدوي, محمد طه

 بدوي, محمد عباس 
6089, 6090, 6091, 6092, 6093, 

10776 

 6094 بدوي, محمدعباس 

 6095 بدوي, هناء حافظ 

 6096 بدوي، علي محمود

 6097 بدوي، فيصل

 6098 بدوي، محمد طه

 6103 ,6102 ,6101 ,6100 ,6099 بدوي، محمد عباس 

 10949 بدير، إيناس ماهر 

 6104 بدير، جمال يوسف 

 6105 بديسي، فهيمة 

 15232 ,13207 ,11610 برابج, محمد 

 6106 برابح ،نسيمة 

 برابح, محمد 

4462, 5956, 6002, 6134, 6672, 

6897, 6953, 6971, 7377, 7621, 

7936, 8377, 10210, 10444, 

11301, 11347, 11912, 12355, 

12455, 12713, 12749, 12907, 

13109, 13415, 13622, 13625, 



14673, 14780, 14824, 15065, 

16145 

 8941 برابح، صهيب 

 12336 برابح، عائشة 

 برابح، محمد

3019, 5770, 6107, 6912, 7313, 

7485, 8738, 8819, 9314, 10331, 

10513, 10517, 10696, 11507, 

12237, 12524, 12734, 13355, 

13725, 14705, 15462, 15884, 

16147 

 6108 برابح، نسيمة 

 13392 براجع، عائشة 

 6109 براجع،حكيمة 

 4713 براجي وداد 

 6113 ,6112 ,6111 ,6110 براح, منير خالد

 6114 براح, منيرخالد

 6115 براح, نور الهدى

عائشةبراح،   6116 

 6117 برادبيري, أندرو

 9977 براس، كوثر 

 6118 براشي, جان بيار

 6865 براف خيرة

 7953 براف, عبد الرحمان 

 6868 براف, فتيحة

 6119 براف, نسيمة 

 6120 براف، فيروز

 6121 براق، محمد 

 6122 براقشى، أحالم 

 14040 براقشي، عبد الرزاق 

 9614 براقشي، فلة 

 12291 براكني, فاطمة

 6123 براكني، فلة

 6124 براكي، مريم 

 6125 برامقي، سمية 

 6126 برامقي، فاطمة

 6127 برامقي، فاطمة الزهراء 

 6128 براهمي، ياسر

 6129 براهيم بلهواري، أسماء 

 6130 براهيم بلهواري، إسماعيل

 6131 براهيم بلهواري، عمر

ياسمينةبراهيم بلهواري،   5836 

 6132 براهيم بوزيد، خليدة 



 6133 براهيم بولعراس، فتيحة 

 13128 براهيمي, حمزة 

 12816 براهيمي, عفاف

 11179 براهيمي، بشرى 

 6134 براهيمي، حمزة 

 6135 براهيمي، عبد الرزاق 

 6136 براهيمي، عبد القادر

 7165 براهيمي، عبودة 

 15870 براهيمي، فاطمة الزهراء

 6137 براهيمي، محمد 

 7187 براهيمي، مختار 

 6138 براوعي, سعاد

 6139 براون, ليستر آر

 10669 براون، بول

 6140 براوني، أمال

 6374 براوني، عباس

 6141 براوني، نعيم

 6143 ,6142 براي، الهادي 

 6144 برايري, فاطمة

 6145 بربار، حميد 

 6148 ,6147 ,6146 بربر, كامل 

 6149 بربر، كامل 

 7428 بربوشة، سفيان 

 6150 بربوشة، عمر

 6151 بربوشة، هاجر

 16154 بربيع، صبرينة

 6152 برج, أحمد محمد إسماعيل 

 6153 برج، أحمد محمد إسماعيل 

 6154 برجم، أحالم

 6155 برجم، باية

 7217 برحال، أمال 

 6156 برد، عبد القادر 

 6157 برد، نذير

 6158 بردمان، وسيلة

 13073 برزوان، حسان 

 برس, يورك 

6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 

6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 

6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 

6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 

6179, 6180 

 6181 برصالي, أمين

 6182 برعي, محمد خليل



 6183 برغوش، صبرينة

أمالبرقاش،   6184 

 6185 برقاوي، وفاء برهان

 6186 برقعة, حميد 

 6187 برقوق, محند 

 6188 برقوق، جمال الدين 

 6189 برقوق، حدة

 15200 برقوق، محمد 

 6190 برقوق،محمد 

 14736 بركات نصيرة 

 6191 بركات, عبد هللا 

 6192 بركات, محمد حبيب 

 6193 بركات، زكية

 6194 بركات، زينب 

 6195 بركات، عبد هللا 

 12175 ,6196 بركات، فؤاد

 6197 بركاتي، محمد األمين 

 10838 بركان، آسية

 6250 بركان، أمينة 

 6198 بركان، أنيسة

 7698 بركان، جميلة

 13545 ,6199 بركان، حليمة

 6201 ,6200 بركان، خولة

 6202 بركان، خيرة 

 11477 بركان، مصطفى

 6204 ,6203 بركان، يوسف 

 6205 بركان،الميلود

 5817 بركاني، سعدية 

 6206 بركاني، فريد 

 7502 بركاني، كلثوم

 6207 بركاني، منير الحق

 6208 بركاني، يمينة 

 6209 بركاهم, رياح 

 13078 بركاهم، بابا 

 6210 بركوكي سمية 

 6211 بركوكي، رشيدة 

 6679 بركي حمزة 

 6212 بركي, سليمة 

نوال بركي,   6213 

 6214 بركي، سعاد 

 6215 بركي، سميرة 



 6216 بركي، وفاء 

 6217 برنو، توفيق 

 6218 برنو، عبد النورقارة

 6221 ,6220 ,6219 برنوطي, سعاد نائف 

 6222 برهان، محد نور

 6223 برهان، محمد نور 

 6224 برهم, نضال اسماعيل

 2955 برهم، نسيم 

 6186 برهول, لخضر 

 6225 برهوم، أسماء 

 6227 ,6226 بروال، نسيمة 

 14697 بروان, لمياء 

 12833 برودي فتيحة

 6228 برودي, فاطمة

 13923 بروس,أندرو 

 6230 ,6229 برونسون، ريتشارد 

 6231 برويلة ،سعاد

 6232 برويلة، الزهراء 

 6233 برويلة، سفيان

 6234 برويلة، مهدية 

 14264 ,6235 برياني، عائشة

 6237 ,6236 بريبش, السعيد

 13772 بريبيل, كورت 

 6238 بريج، ثلجة

 5933 ,5932 بريجهام, أوجين 

 6239 بريحي، خديجة

 6240 بريش, أمينة

 8074 ,7635 ,6277 ,4935 بريش, فايزة 

 بريش, فائزة 
3737, 9651, 9765, 10935, 12864, 

15911 

 14261 ,12758 بريش، عبد القادر

 6241 بريش، فتيحة 

 6242 بريش، موسى 

 7678 بريشيتكو، ديفيد 

 6243 بريك، نسيمة 

 7266 بريكة، السعيد 

 6244 بريكة، سعيد 

 6245 برينان, جون

 6246 بزاز ،نسمة

 12911 بزاز، سارة

 6247 بزاز، مبروك 



 6248 بزاز، مريم

 10232 بزوبيري، شهرزاد 

 6249 بزيغ, شهرزاد

الزهراءبزيك,   5922 

 6250 بزينة، محمد 

 6965 بزيو نسيمة 

 6251 بزيو، عياش 

 14670 بسمة، محي الدين

 5860 بسمة، منصوري 

 6252 بسيونى، عبد الحميد

 8261 ,8082 بسيوني, إسماعيل علي 

 6253 بسيوني، أسامة عبد المنعم

 8261 ,4901 بسيوني، إسماعيل علي 

 6255 ,6254 بسيوني، جابر أحمد

 6256 بسيوني، عبد األول عابدين محمد

 11295 ,6257 بشادي، محمد شوقي

 6258 بشار، سميرة 

 6259 بشارات, هيا جميل

 13239 بشارة، تانيا 

 6260 بشاري، لطيفة

 2891 بشراير نبيلة, رويحي وهيبة 

 14528 بشراير, حيزية 

 6804 بشراير، آسيا

 16079 بشرى، بوخارص

بوشريط بشرى،   6261 

 6262 بشرى، زغار 

 6263 بشرى، عايش

 6264 بشرى، فكان

 6265 بشريريات، فاروق 

 12842 بشالغم، ميسوم 

 15362 بشوش ،فاطمة 

 6266 بشوش, حنان 

 6267 بشوش، فاطمة 

 9167 بشيح، زينب 

 6268 بشير الشريف, أحمد

 15966 ,4365 بشير عباس العالق 

 6269 بشير, شنيتي محمد 

 6270 بشير، بن حجر 

 11981 بشير، رمضاني 

 6271 بشير، محمدي 

 6272 بشير، مولود 



 5857 بشير، نسيسة

 6273 بشير، هبة 

 6275 ,6274 بصاشي، هدى 

 6276 بصدوق ،فاطمة الزهراء 

 6277 بصدوق, محمد 

 6278 بصري, مريم

 6279 بصري، محفوظ 

 6280 بصور, فيصل

 7934 ,6281 بضياف، صابرينة

 6282 بطاح, محمد توفيق عبد الفتاح 

 6283 بطارسة، صالح رشيد 

 6284 بطاش. امحمد 

 6285 بطاش، أمحمد 

 7661 بطاش، أيوب 

 10041 ,9394 بطاش، توفيق 

 6286 بطاش، حمزة 

 7508 بطاش، رمضان

 6471 بطاش، زكية 

 6288 ,6287 بطاش، عقيلة

 12298 ,11011 بطاش، مريم 

 6289 بطاش، نوال 

 7567 بطاش، نور الهدى

 6290 بطاش، هوارية

 6291 بطاش، وداد

 6292 بطاش، يحي 

 9040 ,6293 بطاش، يوسف 

 6300 بطاطا, سفيان 

 6294 بطاطا، سفيان 

 6295 بطاهر, غدريس

 6296 بطاهر، ابتسام 

 6297 بطاهر، زين العابدين

 7632 بطاهر، عبد الرحمن 

ميالة, محمود علي الجباليبطرس   3551 

 6298 بطرس, أنطونيوس 

 6299 بطرس, ماهر ظاهر 

 7347 بطوش, ربيعة 

 6300 بطوش, ف.الزهراء

 6301 بظاظو، إبراهيم خليل

 6302 بظاظو، إبراهيم خليل إبراهيم

 15389 بعث, رندة 

 7505 بعلي شريف كنزة 



 6306 ,6305 ,6304 ,6303 بعلي, محمد الصغير 

 6307 بعياي، رابح

 12927 بعيطاوي صليحة

 6308 بعيطاوي، أنيسة

 6309 بعيطاوي، حسين

 6310 بعيطاوي، سفيان 

 6530 ,6311 بعيطاوي، فريدة

 6312 بعيطيش، شعبان

 6313 بعيلسش، شهيرة 

 6314 بعيليش, هجيرة 

 بعيليش، شهيرة 
10285, 10679, 11029, 14525, 

14929, 16027 

 8759 بعيليش، محمد 

 11301 بعيو مسعودة, عبد هللا عويسي 

 6316 ,6315 بغدادي، خديجة 

 بغدادي، فؤاد 
3176, 6189, 6922, 7746, 9153, 

11179, 11335, 12232, 12346, 

13458, 14100, 15179 

 15584 بغدود محمد, جمعة ياسين 

 4733 بغدير ،سامية

 6317 بغزوز، عبد هللا 

جميلةبغلول،   10842 

 6318 بغلول، فتيحة

 6319 .بفا, الوود اس

 6547 بقواسي، ربيعة

 6321 ,6320 بكار، آمال

 6322 بكدي، فاطمة

 6323 بكر ليلى، سليمان علي

 12673 بكري, عائشة

 6324 بكري, علي حاج

 6328 ,6327 ,6326 ,6325 بكري, كامل 

 6329 بكري، الزهرة

 13797 بكري، حمزة 

 6330 بكري، عائشة

 9480 بكيري، ليندة 

 4871 بكيري، نوال 

 6331 بالت ،فهيمة

 6332 بالت, حسان عبد الوهاب

 6333 بالش، نزيم 

 6334 بالك، يوجين

 6336 ,6335 بالكورد, جيمس 

 12967 بالل تراس



 6337 بالل, باهي

 6341 ,6340 ,6339 ,6338 بالل, محمد إسماعيل

 6342 ,2600 بالل، أسماء

 6343 بالل، بن سالم

 15322 بالل، بوخرص

 8636 بالل، بوسماحة 

 11981 بالل، جالخ

 14214 بالل، خليفة

 6344 بالل، راحو

 6346 ,6345 بالل، صوالحي 

 6347 بالل، عباس

 6348 بالل، عبودة

 5823 بالل، علوش

 12165 بالل، عياش

 6349 بالل، فاطمة

 6350 بالل، فرجاني

 6351 بالل، مبروك 

 6352 باللطة, مبارك 

 6353 بالمين، أسماء 

 6354 بالنتين, فاليري رود

 6355 بالنشارد, بنيامين س

 6356 باليفي, فلة

 6357 باليفي، فلة

 10840 بلباحي، يمينة

 6919 بلباهي، حنان

 6358 بلبل, عادل 

 6359 بلبليدية, احالم

 6360 بلبليدية، أحالم

 14259 بلجردي, عبد القادر 

 6361 بلجردي، مصطفى

 6362 بلجوك, إ

 9780 بلجوهر, حورية

 6363 بلجوهر, زوبيدة 

 6911 بلجوهر, فريد

 6364 بلجوهر, مجيد 

 6365 بلجوهر، أسماء 

 6366 بلجوهر، أمال

 9668 ,6367 بلجوهر، جمال

 6368 بلجوهر، حورية

 6369 بلحاج, الزهرة

جهيدة بلحاج,   6370, 6371 



 6372 بلحاج, فلة 

 10799 بلحاج, محمد أمين 

 9878 بلحاج, نسرين رشيدة 

 6373 بلحاج, ياسمين

 6374 بلحاج، ابراهيم عبد الرحمن 

 12759 بلحاج، صبرين

 15924 بلحاج، فتيحة

 7028 بلحاج، هاجر

 6183 بلحاج، يسرى

 14552 بلحاج، يمينة

 6375 بلحاجي، فوزية

 6376 بلحاكم، مصطفى

 6377 بلحاكم، مصطفى

 6380 بلحسن, حسناء

 6378 بلحسن, صفية

 6379 بلحسن, فيصل 

 9344 بلحسن، بشير

 11226 ,6380 بلحسن، حسينة

 10762 بلحسن، سلمة 

 6381 بلحسين، جميلة

 6382 بلحسين، عيسى

 بلحمري، خيرة 

6060, 6333, 6383, 6384, 6385, 

6386, 6398, 6512, 7264, 7473, 

8615, 12745, 13050, 14010, 

14570, 14733, 16055 

 8122 بلحمزي, امينة 

 10813 بلحمزي، إبراهيم

 6387 بلحمزي، أمينة 

 6388 بلحناشي, فاطمة الزهراء 

 6389 بلحناشي، فتيحة

 6390 بلحنيش ،سعاد 

 14710 بلحنيش جميلة

 6392 ,6391 بلحنيش, سعيد 

 6393 بلحنيش, شهيرة 

 6309 بلحنيش، العربي 

 6394 بلحنيش، جميلة

 7200 بلحنيش، سعيد 

 8668 بلحنيش، عبد المالك

 14799 بلحوت عبد الرحمان

 6826 بلحوت يمينة, بوخالفة فائزة 

 6395 بلحوت, اسماء 

 6396 بلحوت, بلقاسم 



 15038 بلحوت, رقية

 6397 بلحوت, نبيلة

جميلة بلحوت،   4588 

 6398 بلحوت، محمد 

 12265 بلحوت، محمد لمين

 15009 بلحوت، مروة 

 7291 بلحول، ريم

 10636 ,6399 بلحياني، إيمان 

 6402 ,6401 ,6400 بلحياني، خديجة

 6403 بلحياني، محمد 

 12901 بلحيمر، إبراهيم 

 5959 بلخلفة, عائشة 

 6404 بلخلفة, عبد الرزاق 

 6405 بلخلفة، ليلي 

 9388 بلخوجة, الزهرة 

 6406 بلخوجة، الزهرة 

 6407 بلخوص, إلياس

 6408 بلخوص, سمير 

 13625 بلخوص، حنان

 8123 بلخوص، لويزة

 16054 ,11053 بلخوص، مصطفى

 6409 بلخوص، نبيلة

 9388 بلخير إبتسام 

 6410 بلخير لعربي، أحمد

 6411 بلخير، اسماعيل

 6413 ,6412 بلخير، سهيلة

 7695 بلخير، فتيحة

 6414 بلخير، فضيلة 

 6415 بلخير، لعربي أحمد

 6416 بلخير، مروان

 6417 بلخيرات، أمال

 6418 بلخيرات، سبيع 

 6419 بلخيرات، عبد المالك

 6420 بلخيرات، محمد األمين

 6421 بلخيري ،نورة 

 8486 بلخيري, بالل

 6422 بلخيري, عمر

 6423 بلخيري، إيمان

 6424 بلخيري، حدة

 6425 بلخيري، حمزة 

 9603 بلخيري، حميدة 



 6426 بلد لمي، موينة 

 6427 بلدزر, مريم

 13961 بلدزر، أمينة

 6428 بلدزر، حنان 

 11243 بلدلمي، صارة 

 9089 بلدي فتحية

 6429 بلزكور، إيمان

 7158 بلزيان، صبرينة

 6430 بلطاس, عبد القادر 

الزهوربلطرش   5930 

 13429 بلطرش, حورية

 6875 ,6874 بلطرش, رشيد

 10713 بلطرش, سيد علي

 6431 بلطرش، رزيقة

 6432 بلطرش، أمين

 6433 بلطرش، أمينة 

 6920 بلطرش، حفيظة 

 8385 ,6434 بلطرش، رزيقة

 6436 ,6435 بلطرش، زهور

 6437 بلطرش، زهير

 6438 بلطرش، سلمى

الهدىبلطرش، نور   7991 

 6439 بلعابد ،سماعيل 

 6440 بلعابد، ابراهيم

 15545 بلعابد، نزيهة

 6441 بلعالم, السعيد

 6442 بلعالم، سعيد 

 15487 بلعباس إبراهيم الخليل

 6443 بلعباس, ذهبية

 6444 بلعباس، سعاد 

 6445 بلعباسي, لطيفة 

 6446 بلعباسي, محمد أمين

 10724 ,6447 بلعباسي، فطوم 

 6449 ,6448 بلعجوز، حسين 

 6450 بلعدالهادي، سهام

 6451 بلعربي, عتيقة 

 13089 بلعربي، أمال

 7070 ,6452 بلعربي، خولة

 6453 بلعربي، سعاد 

 6454 بلعربي، عتيقة 

 9485 بلعربي، فاطمة الزهراء



 6455 بلعروبي، فريدة 

 6642 بلعزة، عبد الرحيم

 6456 بلعزوز, بن علي

 6457 بلعزوز، بن علي

 6458 بلعزوقي, إبراهيم

 6459 بلعزوقي, حمزة 

 11463 بلعزوقي, نصيرة 

 15235 بلعزوقي، حمود

 12960 بلعقون كريمة

 6460 بلعقون, حنان 

 2908 بلعقون, يمينة 

 6461 بلعقون، أبو بكر 

 6462 بلعقون، مريم 

 14084 بلعمري، نور الهدى

 12978 بلعيد, آسيا 

 6463 بلعيد, سارة 

 6464 بلعيد, عبد السالم

 8819 ,7464 بلعيد، عيسى 

 6465 بلعيد، فتيحة 

 6466 .بلعيد، م.ش

 12686 ,6467 بلعيدي، سهيلة 

 10915 بلعيس، تقي الدين

 6468 بلعيس، نور الهدى

 6470 ,6469 بلعيسى، سارة 

 12474 بلعيسى، شيماء 

 6471 بلعيسى، نجية

ربيعةبلعيسي،   6472, 7946 

 7540 بلعيش، شهيرة 

 6473 بلعيش، عبد الكريم 

 6474 بلعيفة، حفيظة 

 9018 بلعيفة، سيد علي

 6475 بلعيفة، نادية 

 6476 بلعينين, اسماء 

 6477 بلعينين، نور اإليمان

 6478 بلعيور، عبد الكريم 

 6479 بلغالي، محمد

 3449 بلغايث، لطفي 

 6481 ,6480 بلغويني، عائشة

 6482 بلغيث, أسامة 

 6483 بلغيث, عمارة 

 8491 بلغيث, فتيحة



 6484 بلغيث، إسماعيل 

 6485 بلغيث، فتحية

 6486 بلغيث، مريم 

 6487 بلغيث، مصطفى

 6488 بلفاسي، صالح الدين 

 6489 بلفول، إيمان

 6490 بلقادة، محمد 

 6491 بلقادة، ندى

 14956 بلقاسم ،زوليخة

 12942 بلقاسم سالطنية 

 10642 بلقاسم فيسة أيوب, صالح عمر 

 6492 بلقاسم فيسة, اسماعيل

 6493 بلقاسم فيسة، إسماعيل

 5852 بلقاسم فيسة، محمد

 6494 بلقاسم, سالطنية 

 6495 بلقاسم, فرجاني

 بلقاسم, مولود قاسم نايت 
6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 

6501, 6502 

 6503 بلقاسم. مولود قاسم نايت 

 9610 بلقاسم، حسني

 13804 بلقاسم، رابح رشيد

 6504 ,2815 بلقاسم، زايري

 14404 بلقاسم، علي آغا 

 12176 بلقاسم، نسيمة 

 6505 *بلقاسمي, الجابرية

 7337 بلقاسمي, عبد الحق

 6506 بلقاسمي، إلياس

 14233 بلقاسمي، تركية

 6507 بلقاسمي، ربيعة

 13458 بلقاسمي، محمد 

 10323 بلقاسمي، مراد

 15542 بلقاسمي، مريم 

 6508 بلقاسمي، نسيمة

 6509 بلقاسمي، هاجر

 6510 بلقاسمي، ياسين 

 4734 بلقاضي ، محمد

 6213 بلقاضي, بركاهم

 6511 بلقاضي، لخضر 

 6512 بلقاضي، محمد

 7951 بلقايدي، حورية

 6514 ,6513 بلقرع، فاطنة



 7325 بلقروابي, لطفي

 6515 بلقرون، غنية

 6516 بلقيروس فيسة, رمظان 

 10329 بلقيروس فيسة، رمضان

 9202 بلقيروس فيسة، عمر 

 15412 بلقيس، شرافة

 6517 بلليا، رابح

 6518 بلماضوي، فاطمة الزهراء 

 6519 بلمجاهد, حكيم 

 12753 بلمجاهد، الشيماء 

 6520 بلمجاهد، حكيم 

 9683 بلمختار, دليلة

 6521 بلمختار، عبد النور

 6522 بلمخطار، آسيا 

 10337 بلمخطار، إيمان

 6812 بلمصطفاوي جميلة, عروسي خيرة

 14801 ,6523 بلمصطفاوي، فريدة

 6524 بلملياني, حمزة 

 6525 بلملياني، محمد

 6526 بلميهوب, أمينة

 6266 بلميهوب, فاطمة الزهراء

 6527 بلهادف، ربيعة 

 6755 بلهادف، رزيقة

 12816 ,10651 ,7183 بلهادي, محمد 

 9828 بلهادي، أسامة

 6528 بلهادي، سامية

 بلهادي، محمد
6529, 7018, 7117, 7307, 9951, 

10187, 10477, 10599, 13942 

 6530 بلهادي، نادية

 6531 بلهادي، نوال

 6532 بلهواري، توفيق 

 6533 بلهواري، مريم رابح

 6534 بلهوان, لمياء 

 6535 بلهوان، حياة 

 6536 بلهوان، لمياء 

 6538 ,6537 بلوط, حسن ابراهيم

 6539 بلوط, حسن إبراهيم

 6540 بلوط، حسن إبراهيم

 10836 بلوط، فايزة 

 6542 ,6541 بلوني، حورية

 7328 بلي، فاطمة الزهراء 



 6543 بلي، هدى 

رابحبليا،   9978 

 3512 بليبل، أنس 

 6544 بليبلة، كامل تغريد

 11700 بليح، أحمد بديع

 6545 بليدي ،زينب 

 9405 بليدي، أسامة

 6546 بليز، كريستيان

 6547 بليل، سليمة

 6548 بليل، فدوى

 7835 بميك 

 7536 بن أحمد، محمد لطفي

 4909 بن أحمد، نسيمة 

 14769 بن أحمدي، زهيرة

أحمدي، محمدبن   6549, 6550 

 6551 بن أحمدي، نزيهة

 6552 بن إدير، أيوب

 6553 بن إسماعيل، حياة

 6554 بن أشنهو, عبد اللطيف

 6556 ,6555 بن اعماره، منصور

 6557 بن الدين، زهرة 

 6558 بن الزاوي، عبد الرزاق 

 6559 بن السيلت، أحمد

 6638 بن إمام ،سارة

 8634 بن إمام، هاجر

 6560 بن بابا علي، سهيلة

 6561 بن باشا, وسام

 13579 بن بتيش، بالل

 6562 بن بحة, عبد النور

 7529 ,7408 ,6563 بن بحة، أسماء

 6564 بن بحة، سفيان

 6565 بن بحة، نصيرة

 6566 بن بحة، وفاء

 8447 بن بركة، أمال

 6567 بن بريج, فلة 

 13243 بن بريح محمد 

بريح, أحمدبن   6568 

 12747 بن بريح، سيدعلي

 6569 بن بريح، نعيمة

 بن بريكة, عبد الوهاب
6570, 10407, 10409, 10411, 

10412, 10413 



 7537 بن بريكة، خديجة

 6571 بن بشير، مريم 

 6573 ,6572 بن بوثلجة، أمينة 

 12916 ,6574 بن بوخاري، أمينة 

 8735 بن بوذينة، فاطمة الزهراء

 6575 بن بورحلة, كلثوم

 6576 بن بورحلة، عبد القادر 

 6577 بن بورحلة، كريمة

 8982 بن بورياح، محمد 

 7578 بن تركي, زينب 

 10410 بن تركي، أسماء 

 14952 بن تركي، سهام 

 6578 بن تشيكو، عبد العزيز

 6579 بن تغري، مصعد 

 6580 بن تليس، عبد الكريم

خديجةبن تواتي،   6581 

 6766 بن ثامر شريفة 

 6582 بن ثغري، إبراهيم

 6577 بن ثليجان، هجيرة

 6978 ,6583 بن جاب هللا، أمينة 

 6584 بن جاب yّ، أمينة 

 8062 بن جامع, عيسي

 8063 بن جامع، عيسى

 6830 بن جباس, محمد منصف

 6585 بن جباس, مدينة 

 6586 بن جباس، سيد أحمد

جباس، محمد منصفبن   6587 

 6588 بن جباس، مدينة 

 6589 ,3013 بن جباس، ياسمين

 6590 بن جدو أمينة

 6591 بن جدو, امينة

 6592 بن جردي, أنيسة

 6593 بن جليد, عابد

 14696 بن حاج، نور اإليمان

 6594 بن حاجي، حمزة

 6596 ,6595 بن حبتور, عبد العزيزصالح

العزيز بن حبتور، عبد   6597 

 5954 بن حبيب 

 9006 ,6598 بن حبيب، عبد الرزاق

 14516 بن حجر ياسر

 6663 بن حجر، عفاف 



 7319 بن حجوجة, اسامة 

 6599 بن حجوجة، إيمان

 6600 بن حجوجة، رميسة أميرة

 12843 بن حجوجة، شوقي 

 6601 بن حدة, جالل

 6602 بن حدة، سارة

 6603 بن حدة، سميرة 

حدة،سميرة بن   6604 

 6605 بن حدو، فؤاد 

 6606 بن حراث، بلعيدي

 6607 بن حسني، إلهام

 10223 بن حسين, عبد الحميد

 6608 بن حسين، عبد الحميد

 7574 بن حفري, عبد القادر 

 10442 بن حفري، سمية

 15389 بن حفصه, مختار

 6609 بن حليمة, رقية

 6610 بن حليمة، نور الهدى

حمادي، صهيب بن   6611 

 5956 بن حمدي حورية

 6612 بن حمدي، لمياء 

 6613 بن حمزي، كمال

 15925 بن حمزي، يعقوب 

 6614 بن حمو، محمد 

 6615 بن حمود, سكينة

 6616 بن حمود، سكينة

 6617 بن حمودة, سكينة

 5814 بن حمودة, فطيمة 

 15488 ,9925 بن حمودة, محبوب 

 13464 بن حمودة، فطيمة 

 12730 ,9238 بن حمودة، محبوب 

 16009 بن حميدي, كريمة 

 6618 بن حواء ،فاطمة الزهراء 

 8488 بن حواء, بالل

 13603 بن حواء, شفيق 

 6619 بن حواء، بالل

 12346 بن حواء، سهيلة

 9609 بن حوة, حميدة 

 6620 بن خالد, سهام

 15010 بن خالد، سهام

الكريمبن خالد، عبد   6621 



 6622 بن خالدي, حبيبة

 6623 بن خالدي, حكيمة

 12055 بن خالدي, فلة 

 6624 بن خالدي, نبيهة

 13750 بن خالدي، سلمى 

 6625 بن خاوة ،مريم 

 14228 بن خاوة, أحمد

 6626 بن خاوة، فايزة 

 6627 بن خاوة، فدوى

 6628 بن خاوة، فلة 

 6629 بن خديجة، حنان 

خديجة، سليمةبن   6630 

 10291 بن خرشف محمد, بوشيبة محمد 

 6631 بن خرف هللا، الطاهر 

 10739 بن خطار, فتحي

 12780 بن خلف yّ، فضيل 

 6632 بن خليفة, الزهرة 

 6633 بن خليفة، ربيحة

 6634 بن خليفة، زهرة

 6635 بن خوشة ،أمينة

 5703 بن خوشة, فتيحة

 6636 بن خوشة، العربي

 13364 بن خوشة، فتحية

 6637 بن خيرة, نوح 

 11042 بن دادو, عبد الرحمان 

 6638 بن دالي ابراهيم، هاجر 

 9968 بن دالي ابراهيم، وداد 

 6639 بن دالي براهم, مريم 

 6640 بن دالي براهم، حسيبة 

 6641 بن دالي براهم، خير الدين 

 6642 بن دالي براهم، عبد الرحمن 

دالي سارة بن   12229 

 7721 بن داود محمد

 10509 بن داود نجية, تواتي فاطمة الزهراء

 6643 بن داود، حكيمة

 6644 بن دريدي، منير بن أحمد

 6645 بن دعاس، جمال 

 6646 بن دعيب، زينب 

 13491 بن دعيب، عبد القادر 

 6961 بن دمارجي، حنان

 6647 بن دهمة, نصيرة



 6648 بن دهمة، حكيم

 6649 بن دهمة، مريم

 6650 بن دهندي، الطاهر 

 6651 بن دهيب، ليلى

 6652 بن دهيمة، زهير

 5766 بن دوبه، شريف الدين 

 10164 ,10163 بن ديبة، ختيمة 

 6653 بن ذباح, امينة 

 7489 بن ذباح، زينب 

 6654 بن رابح, رحاب

 6660 بن رابح, كمال

 بن رابح, محمد
6766, 7305, 7524, 9948, 12161, 

14086 

 6655 بن رابح، فيصل 

 12965 بن رامول حفصة 

 7117 ,6656 بن رامول، شهرزاد 

 14540 بن ربطال, جمال

 12436 بن ربعية ،هاجر

 6657 بن ربعية, إسحاق 

 6658 بن ربيعي، شعيب 

 11568 بن ربيعية, زينب 

 6659 بن رجم، محمد خميسي 

 10410 بن رحمون، سهام

 15651 بن رقية, أحمد 

 6660 بن رقية, مريم

 6661 بن رقية، أحمد 

 9142 بن رقية، امحمد

 10319 بن رقية، أمحمد

 6488 بن رقية، حميد

 6662 بن رقية، زكرية

 15880 بن رقية، زهرة 

 6663 بن رقية، سارة

 6664 بن رقية، سهيلة

 6665 بن رقية، لبنى

 9973 بن رمول، رزيقة

رنجة، سهامبن   6248 

 6666 بن رويسي، سلمى

 2878 بن رويسي، شريفة

 6667 بن رويسي، قتيبة 

 6668 بن ريطم، محجوب 

 6669 .بن زاغو, ب



 6670 بن زاوي، محمد الشريف

 6671 بن زايد, نسيمة 

 12170 ,12169 بن زايد، نزيهة

 6672 بن زرايق, ضياء الدين 

 6673 بن زرايق، ضياء الدين 

زرق, ليلىبن   13764 

 8875 بن زرقة ليلى 

 6674 بن زرقة, انتصار 

 6675 بن زرقة, عيسى 

 بن زرقة, ليلى 
4926, 4966, 6623, 6676, 8814, 

8850, 10162, 10977, 11227, 

13748, 15028 

 6799 بن زرقة، أحمد 

 7680 بن زرقة، إلهام 

 6416 بن زرقة، أمين 

 10066 بن زرقة، زينب

زرقة، صارةبن   10104 

 بن زرقة، ليلى 
6677, 6718, 11520, 12526, 

12873, 13757, 15036, 15700 

 14984 ,9813 ,6654 بن زرقى, ليلى 

 6678 بن زروق ،خيرة 

 6679 بن زروق, بوجمعة

 6680 بن زروق، ياسين

 6681 بن زغيبة، عز الدين 

 8113 بن زكور سيد أحمد

 6683 ,6682 بن زكور، إيمان

 6684 بن زكور، يحي 

 6685 بن زموري، عبد القادر 

 6686 بن زموري، محمد 

 11505 بن زميرلي أسماء 

 6687 بن زيان، بن يوسف

 8387 بن زيباك، الغالية

 7763 بن زيباك، نسيمة

 6688 بن زيباكن هدى

 6689 بن زيد, خديجة

 6691 ,6690 بن زيد، رقية 

 6693 ,6692 بن زيد، زكرياء 

 6694 بن زيد، عبد القادر 

 9537 بن زيد، منال

 6127 بن زيد، نوال

 11561 بن زيدون محمد

 6695 بن زيرق ،مليكة 



 15666 بن زيرق، مليكة 

 6696 بن زينب، كريمة 

 6885 بن زينب، ياسمينة

 12916 بن زينة، عائشة

 10242 بن ساحة، الزهرة 

 6131 بن ساحة، موسي

الياسبن ساسي,   6697, 6698 

 6699 بن ساسي, إلياس

 6700 بن ساسي، إلياس

 6701 بن سالم ،نادية 

 6702 بن سالم, فاطمة الزهراء 

 6703 بن سالم, محمد امين

 6704 بن سالم، إبراهيم 

 6705 بن سالم، أميمة

 6706 بن سالم، رانية 

 12536 بن سالم، فاطمة الزهراء 

 6707 بن سالم، محمد األمين

 6708 بن سالم، مليكة

 6709 بن سالم، هانية

 6710 بن سالم، هشام 

 6711 بن ساليمي, سفيان 

 6713 ,6712 بن سحنون، سمير سعيد 

 13721 بن سعادة ، عادل 

 6714 بن سعادة، ربيحة 

 6715 بن سعد, محمد 

 15208 بن سعد، المية 

 12473 بن سعد، محمد 

 15139 بن سعدة ، محمد الفاتح 

 6716 بن سعدة، بلول

 6717 بن سعدون، فاطمة الزهراء 

 6718 بن سعسع، عنتر 

 9281 بن سعودي، خيرة 

 13502 بن سعيد، فهيمة

 6720 ,6719 بن سعيدان، سهيلة

 6721 بن سالم، جميلة

 6722 بن سالم، فلة 

 7732 بن سليمان, عبد القادر 

 6723 بن سليمان، عبد القادر 

سليمان، محمد بن   6724 

 15666 بن سليمان، نورة 

 10019 بن سليمة فاطمة الزهراء, مليكة عيادي



 2597 بن سليمي فاطمة, زراري نوال 

 13957 بن سماعين، سهام

 14119 بن سماية، صارة

 6725 بن سمينة، دالل 

 6729 ,6728 ,6727 ,6726 بن سمينة، عزيزة 

 14902 بن سونة, بغدادي

سونة, سميرة بن   9945 

 8651 بن سونة، حيزية

 6730 بن سونة، محمد 

 11145 بن سونة، محمد أمين 

 6731 بن سونة، هبة

 6732 بن سونة،هبة

 6733 بن شارف, إبراهيم

 6734 بن شارف، أمال 

 6735 بن شارف، سفيان

 6489 بن شارف، عبير

 6736 بن شارف، هاجر

 6737 بن شاشة، نوري

شاعة، محمدبن   6738 

 15025 ,6739 بن شتوح، مريم

 6211 بن شريرات، كمال 

 6277 بن شريط الميلود, العيهار عيسى 

 7363 ,6740 بن شليف، محمد لمين 

 7214 بن شمسة، آمال

 2530 بن شنب, امين 

 6741 بن شنب, محمدأمين 

 6742 بن شنب، أمين 

 6743 بن شنب، سومية

 6744 بن شنة، محمد

 6745 بن شنة، وليد

 6746 بن شهرة ،احالم

 6747 بن شهرة, فتيحة 

 9484 بن شهرة, محمد امين

 6748 بن شهرة, مدني 

 11138 بن شهرة، زينة 

 15141 بن شهرة، صبرين

 6749 بن شهرة، محمد أمين

 14083 بن شهرة، هند 

 9923 بن شوشة نذيرة, سهالوي رزيقة

 6750 بن شوشة, فائزة

شوشة، وافية بن   6958 



 6751 بن شيخ، حورية

 13359 بن شيخ، صبرينة

 6752 بن شيخ، مريم

 6753 بن شيخة، كوثر 

 6971 بن شيدي، شمس الدين

 7577 بن شيدي، نسرين

 12557 بن صابر أحمد, محمد باباعلي

 6754 بن صابر, مدينة

 2881 بن صابر، زهرة

 5840 بن صاري الزهور, أمير فاطمة

 6755 بن صاري، فاطمة عائشة 

 14101 بن صاري، فيصل 

 6756 بن صاري، هبة 

 6757 بن صالح عبد الحفيظ, أحمد

 9317 بن صالح, زكية 

 6758 بن صالح, زهيرة 

 6759 بن صالح, سامية 

 6760 بن صالح، حمدي بن محمد 

 6366 بن صالح، خديجة 

 12454 بن صالح، سارة 

 6761 بن صالح، كنزة

صالح، نسيمةبن   6762 

 4550 بن صدقة، حمزة 

 6763 بن صدقة،خديجة 

 6764 بن صيفية، إبتسام

 6765 بن ضياف، محمد

 6766 بن طاطة, فيروز

 6767 بن طالب، حمزة 

 6769 ,6768 بن طالب، مباركة 

 6770 بن طالب، نعيمة

 9811 بن طاولة, العيد

 6933 بن طاولة، ياسمين

 6480 بن طبيب، أسماء 

 13704 بن طبيب، عبد الغاني 

 6771 بن طلحة، صليحة 

 6633 بن طوز، كريمة 

 6772 بن طيب, معاوية 

 7014 بن طيبة, ايمان 

 6773 بن طير، العامرية

 6774 بن عاشور، محمد أمين

 6776 ,6775 بن عامر، المختار



 10579 بن عامر، خيرة

 6144 بن عائشة, نبيلة

أمينة كوثر بن عائشة،   6777 

 6734 بن عائشة، زوليخة 

 6778 بن عائشة، سامية

 12643 بن عائشة، نوال 

 13586 بن عبد الباقي, نعيمة

 6779 بن عبد الباقي، سهام 

 6759 بن عبد الحمن, نصيرة

 6780 بن عبد الرحمان, ايمان 

 10508 ,7027 ,6834 بن عبد الرحمان, نصيرة

 6781 بن عبد الرحمن, ن 

 8120 ,7754 ,6782 ,6781 ,5817 بن عبد الرحمن, نصيرة

 8040 ,7086 ,6994 بن عبد الرحمن، نصيرة 

 6783 بن عبد هللا, نعيمة

 9875 بن عبد هللا، نصيرة 

 6784 بن عبد النبي, سهام

 15020 بن عبد الهادي، صليحة 

 14553 بن عبد الهادي، محمد

 7237 بن عبدالرحمن, ن 

عبدي, احمد بن   8666 

 6785 بن عبدي، ياسمين

 6786 بن عبو، بوضرساية

 6787 بن عبيد، فريد

 6788 بن عبيدة، عبد الحفيظ

 9019 بن عثمان، أمينة

 6789 بن عداد, جميلة 

 13424 بن عداد، سمية 

 7732 بن عدة, عبد الحق 

 8612 بن عدة, محمد امين

 6432 بن عدة، إبراهيم 

حفصة بن عدة،   6790 

 6791 بن عدة، عبد الحق 

 6792 بن عدة، محمد

 6793 بن عدة، وليد

 13411 بن عراب، عبد الكريم 

 6794 بن عربة، حليمة 

 6795 بن عروج، مباركة

 6797 ,6796 بن عروس، أمينة

 6800 ,6799 ,6798 بن عروس، حمزة

 6801 بن عروس، ردوان 



 6803 ,6802 بن عروس، رضوان 

عروس، سميةبن   6804 

 6805 بن عروس، عبد النور 

 6806 بن عروس، عالل 

 6807 بن عريبة، فاطمة الزهراء

 6808 بن عزة ،مهدي

 6809 بن عزة,, زهور

 15893 بن عزواو, سلمى

 6810 بن عزواو، سلمى

 14249 بن عزيز، شعيب 

 6811 بن عصمان، محفوظ

 8203 بن عصيد، زروق 

ناديةبن عطا هللا,   6812 

 13520 بن عطا هللا، بشرى

 8390 بن عطا هللا، خير الدين 

 7229 بن عطا هللا، مروة 

 9005 بن عطا هللا، نبيلة

 8542 بن عطا هللا، نور الهدى

 15883 بن عطاء هللا رقية

 6813 بن عطاء هللا, صبرينة 

 6814 بن عطاء هللا, وفاء

 6815 بن عطاء هللا، صبرينة

عطية، محمد عبد الحكيمبن   6816 

 6817 بن عطية، نجاة

 6273 بن عكاشة، حنان 

 6818 بن عالل حفيظة

 10965 بن عالل عبلة 

 6819 بن عالل, ياسمين

 6820 بن عالل، إكرام 

 6821 بن عالل، إنصاف 

 6822 بن عالل، حفيضة 

 16077 بن عالل، حيزية 

 6135 بن عالل، شريف 

 4710 بن عالل، صباح 

 6823 بن عالل، عبلة 

 13320 بن عالل، وداد 

 6824 بن عالل، وسام 

 15133 بن على، أحالم 

 9224 بن علي خوجة، جنان 

 6825 بن علي عريبي، سفيان 

 6826 بن علي, أحالم 



 14899 بن علي, بلعزوز

 6827 بن علي, حياة

 6828 بن علي، بن عزوز 

 15075 بن علي، خولة 

الرؤوف بن علي، عبد    6134 

 15801 بن علي، عثمان 

 6829 بن علي، عمار 

 16041 بن علي، نريمان

 6830 بن علية ,عبد الرحمان 

 6831 بن علية, ليلة 

 7307 ,6832 بن علية، الزهرة

 15065 ,6833 بن علية، زينب

 6834 بن علية، كريمة

 6835 بن عمارة ،ملود

 7125 بن عمارة, فطيمة

أحالم بن عمارة،   6836 

 6837 بن عمارة، سعيدة 

 15595 بن عمارة، عائشة 

 6838 بن عمارة، نعيمة

 6839 بن عمارة، نوال صالح 

 6841 ,6840 بن عمر، حمدادو

 6842 بن عمر، زينب 

 13531 ,11049 ,6359 بن عمور سمير 

 6843 بن عمور، أسماء

 6844 بن عمور، حميدة 

 14222 ,6845 بن عمور، زينب 

 بن عمور، سمير 

3013, 3051, 4487, 4909, 4920, 

5981, 6751, 6846, 7028, 7138, 

7219, 7280, 7440, 7724, 8391, 

8759, 9226, 10040, 10999, 

11193, 11454, 12454, 12964, 

13588, 13744, 13965, 14022, 

14533, 15391, 16053 

 11277 ,10636 بن عمور، فاطمة الزهراء 

عمور، فتحيبن   12472, 14013 

 8864 بن عمور، محي الدين 

 9041 بن عمير، بالل

 6847 بن عمير، عائشة

 6848 بن عمير، كنزة 

 12911 ,11242 ,6614 ,6394 بن عمير، ياسين 

 12548 بن عوالي, عائشة 

 6849 بن عودة ،نصيرة



 6850 بن عودة، رابح 

 13400 بن عودة، زهور

 6852 ,6851 بن عودة، مصطفى

 6853 بن عودة،رابح 

 6534 بن عياد, زهور

 16145 بن عياد, فريدة

 6854 بن عياد، حناشي

 6959 بن عياد، رانية

 12744 ,6855 بن عياد، سهام

 6856 بن عياد، صفية 

 6858 ,6857 بن عياد، فريدة

 14088 بن عياد، مريم

 5901 بن عياش، فاطمة الزهراء 

جميلةبن عيرش،   10186 

 6838 بن عيسى ستي, سارة

 6859 بن عيسى ستي، سميرة 

 6860 بن عيسى, الزهراء 

 6861 بن عيسى, أمينة

 9004 بن عيسى, حنان

 12445 ,7110 ,6927 بن عيسى, عائشة 

 8224 بن عيسى, عالل 

 6862 بن عيسى, فاطمة الزهراء 

 6863 بن عيسى, فتيحة

 6864 بن عيسى, محمد أمين 

 6865 بن عيسى, نسيمة 

 6736 بن عيسى، أحالم 

 7148 بن عيسى، إسماعيل

 6920 ,6866 بن عيسى، أمينة

 11140 بن عيسى، بالل

 6867 بن عيسى، حبيبة 

 6868 بن عيسى، حكيمة 

 6869 بن عيسى، حمزة

 6870 بن عيسى، حنان

 4725 بن عيسى، حياة

 6871 بن عيسى، خديجة 

رفيقبن عيسى،   6872 

 6873 بن عيسى، رفيقة

 6875 ,6874 بن عيسى، رؤوف

 6876 بن عيسى، سامية

 6877 بن عيسى، سليمان

 6878 بن عيسى، سهام



 6879 بن عيسى، سيد علي 

 14220 بن عيسى، سيدعلي 

 6880 بن عيسى، شهرزاد

 6883 ,6882 ,6881 بن عيسى، عائشة 

 16083 ,9167 ,6884 بن عيسى، عبد الرحمن 

 6885 بن عيسى، عبير

 15715 بن عيسى، عز الدين 

 8486 ,6315 بن عيسى، عالل 

 6887 ,6886 بن عيسى، عنابي

 6888 بن عيسى، فايزة

 6889 بن عيسى، فائزة

 6890 بن عيسى، كمال

 6533 بن عيسى، المية 

 7215 بن عيسى، محمد

 6891 بن عيسى، مراد

 6892 بن عيسى، مريم

 6893 بن عيسى، نصيرة

 6894 بن عيسى، وليد

 6895 بن عيسى، يحي زهرة

 6896 بن عيشاوي، أحمد

 6897 بن عيشة، مريم

 15704 بن عيشة، أبو بكر 

 6898 بن عيشة، الزهرة 

 6899 بن عيشة، أمينة

 6717 بن عيشة، سهام

 10321 بن عيشة، عبد الرزاق 

 4941 بن عيشة، فاطمة الزهراء 

عيشة، ياسمينة بن   6900 

 بن عيشوش، محمد 

4930, 6658, 6810, 6854, 6901, 

6910, 6932, 6933, 7030, 7037, 

7150, 7281, 7374, 7396, 7397, 

7437, 7576, 7587, 7652, 7683, 

8050, 8117, 8225, 8298, 8388, 

8491, 8669, 8842, 8971, 9492, 

9557, 9666, 9676, 9982, 9984, 

10110, 10144, 10320, 10821, 

11104, 11224, 11352, 11616, 

12169, 12677, 13401, 13423, 

13472, 13753, 13778, 14327, 

14719, 15350, 15392, 15577, 

15664, 15665, 15791, 15867, 

15878, 15887, 15893 

 6902 بن عيشي، عمار



 6903 بن عيمش ،نسرين 

 8629 بن عيمش، أمينة 

حياة بن عيمش،   6904 

 6905 بن غانم، علي 

 6907 ,6906 بن غبريط، نورية 

 6908 بن غدة, مليكة

 6909 بن غربية, أسماء

 6910 بن غربية, زوليخة

 6911 بن غربية, عبد الجليل 

 6912 بن غربية، أسماء

 6014 بن غربية، عمر

 6913 بن غربية، فوزي 

 6914 بن غربية، يمينة 

 9798 بن غريبة، براء

 3454 بن غريبة، سالم محمد

 6915 بن غضبان، فؤاد 

 6917 ,6916 بن غضبان، فؤاد محمد الشريف

 6918 بن فارس, إيمان

 6919 بن فارس، إبتسام

 6920 بن فحصى، أمينة

 12718 بن فرحات، مليكة

 6921 بن فرحات، ياسمين 

 6922 بن فقير، ياسين 

 6923 بن فليس, محمد 

محمدبن فهد,   6924 

 6925 بن فيالة, عمر 

 6926 بن قارة ،نوح 

 6927 بن قارة نانة، سميحة

 6928 بن قارة, عائشة 

 7731 بن قارة، إيمان

 6929 بن قارة، فلة 

 6477 بن قارة، مباركة

 6930 بن قارة، محفوظ 

 7313 بن قارة، هاجر

 6931 بن قاسي, نبيلة

 6932 بن قاسي، أمين

أسماء بن قاضي،   6933 

 6934 بن قانة، إسماعيل 

 6936 ,6935 بن قانة، إسماعيل محمد

 6937 بن قدور، أشواق 

 6938 بن قدورة، أشواق



 7575 بن قرطبي, عدنان 

 7036 بن قرطبي, هشام

 14619 بن قرطبي, ياسين 

 13472 بن قرطبي، إبراهيم

 15368 ,6939 بن قرطبي، عادل 

 7242 بن قرطبي، محمد

قرطبي، منار بن   7962 

 6940 بن قرطبي، نسيلة

 6941 بن قرطبي، هشام

 8806 بن قسمية, نعيمة

 6942 بن قسي، خديجة 

 11516 بن قسيمة، نعيمة

 6943 بن قطة، سعاد

 6944 بن قطة، نعيمة

 10009 ,6946 ,6945 بن قطيب، خيرة 

 6947 بن قوية, مريم

 6948 بن قوية، بن علية 

بوعالمبن قوية،   7356 

 6949 بن قوية، خديجة 

 11456 ,7629 بن قوية، زينب 

 10029 بن قوية، شهيرة 

 6950 بن قوية، مريم

 6951 بن قويدر, نعيمة

 7956 بن قويدر، زينب 

 7191 بن قويدر، محمد

 4716 بن قيار صديق, يرقي كريم

 6952 بن قيار, خديجة

 6953 بن قيار, نصيرة 

شهيناز بن قيار،   6954 

 6955 بن قيار، صديق

 10676 بن قيدة ، مروان

 7031 بن قيدة جميلة

 بن قيدة، مروان

5929, 6406, 6786, 6956, 7032, 

7050, 7579, 7764, 9767, 10329, 

10764, 10898, 11350, 12327, 

13151, 13378, 13775, 13899, 

13911, 14491, 15064, 15706 

 6522 بن قيدة، مريم 

 6714 بن قيزة, صليحة

 6957 بن قيزة، لخضر 

 12892 بن قيزة، نعيمة

 12677 بن كالي، أسامة 



 6958 بن كالي، زهور

 6959 بن كبير، إكرام 

 6960 بن كحلة، كريمة

 5958 بن كسيرات, حمزة 

 11245 بن كسيرات، فلة

 6961 بن كسيرات، مريم 

 6619 بن كسيرات، مصطفى 

 6963 ,6962 بن كسيرات، يوسف 

 6964 بن كنين, مدينة

 13134 بن كوار ،محمد عدالن

 2526 بن كوار نور الدين, سونة خالد 

 6965 بن كوار, عقيلة

 6966 بن كوار, نبوية

 6967 بن كوار، سفيان

 6968 بن كوار، فاطمة

 6970 ,6969 بن كوار، فتيحة

 6971 بن كوار، محمد أمين 

 13225 بن كوار، محمد عدالن

 10448 بن لبيض، إلهام

 10368 بن لخضر، حسن 

 13423 بن لشهب، رميساء 

 6972 بن لعريبي ،جميلة 

 6973 بن لعريبي، فتحية 

 6590 بن لكحل محمد أمين

 9292 بن لكحل, سمية

 6974 بن لكحل, عقيلة 

 9982 بن لكحل, المية

 6975 بن لكحل, محمد

 بن لكحل, محمد أمين
6005, 6976, 6977, 7502, 8744, 

9264, 9384, 9633, 9789, 10973, 

11453, 13454 

 12179 بن لكحل، أبو بكر 

 6978 ,6584 بن لكحل، أسماء

 6979 بن لكحل، خليدة

 6980 بن لكحل، صارة 

 6981 بن لكحل، المية

 6982 بن لكحل، محمد

 بن لكحل، محمد أمين

6574, 6983, 6984, 7581, 8345, 

9886, 10284, 11830, 12160, 

12753, 14714, 15021, 15208, 

15540, 15918 

 6985 بن مامي, كريمة



 6986 بن مامي, نصرية

 15690 بن مامي، معاذ 

 6987 بن مبروك، عجيلة محمد 

 6988 بن محي الدين, عفاف 

 6989 بن مخلوف, فتيحة

 6806 بن مرادي، عبد الحفيظ 

 6990 بن مرادي، ناصر 

 6991 بن مرسلي, أحمد

 11081 بن مزيان فاطمة الزهراء 

 6992 بن مزيان, رضا

 6993 بن مزيان، نور الهدى

 13530 ,6994 بن مسروق، صالح

 13386 بن مسعود، زينب 

 6995 بن مسكين, إسماعيل 

 11270 بن معيشة، محمد

 15144 بن منصور، فاتح

 6996 بن مهيريز، فاطمة

 6997 بن موسى, حسان

 9238 بن موسى, سامية 

 8201 بن موسى, نوال 

 6998 بن موسى، حسان

 6999 بن موسى، سامية 

 13322 بن موسي، أمال

 9863 بن موسي، نوال

 7000 بن موالي، زينب 

 7001 بن مولود، جهيدة 

 7002 بن مويزة، أحمد 

 7003 بن ميرادي، مليك 

 7005 ,7004 بن ميري، مصطفي 

زبيدة مونيةبن ميسي،   7006 

 7007 بن ميلود، ناريمان 

 7008 بن نابي، زكية 

 8838 بن ناصر جبارة, عبد الكريم خالدي

 15767 ,7609 بن ناصر، عيسى

 7009 بن نجاح، محمد 

 4730 بن نعيجة, مصطفى 

 12240 ,7010 بن نعيجة، منير 

 9871 بن نوار, منال 

 7011 بن نوار, نصيرة 

 7012 بن نوار، صالح 

 7013 بن نوار، منال 



 10679 بن نويس، جميلة

 7014 بن نويوة, سلمى 

 7015 بن نيسان, حنان

 7016 بن نيسان, رشيدة 

 7017 بن نيسان، فاطمة

 7018 بن نيني, ايمان

 7019 بن نيني، فهيمة

 8040 ,7020 بن نيني، منال

 7021 بن هالل, شهرزاد 

 7022 بن هالل، بالل

هالل، محمدبن   11335 

 7023 بن هالل، نوال

 6447 بن هالل، ياسمين

 7024 بن هالل،نوال

 6593 بن هندة, سامية 

 7025 بن هنية، بلقاسم

 7026 بن هنية،بلقاسم

 7027 بن وارد, يزيد

 7028 بن وارد، هاجر جازية 

 7030 ,7029 بن وارد، ياسمين

 7031 بن واضح, أمينة

هللا خليل بن وراد، عطا   3852 

 16101 بن وطاس ،صباح 

 8877 بن وليد، خديجة

 7032 بن يحى، أحالم

 7033 ,7032 بن يحى، حسينة 

 7034 ,6003 بن يحى، عبد القادر 

 12142 بن يحي ياسين, بن عبدي بن يمين

 6575 بن يحي, زينب 

 15465 بن يحي, عبد الرحمان 

 7035 بن يحي, فاطمة

فاطيمةبن يحي,   8491 

 6212 بن يحي, وداد

 7036 بن يحي, يونس 

 7037 بن يحي، سارة

 7038 بن يحي، عبد الرحيم 

 7039 بن يحي، فاطمة

 13414 ,12915 ,7041 ,7040 بن يحي، نسيمة 

 7042 بن يحي، نوال

 6133 بن يحي، يمينة

 7043 بن يحيى, سارة 



 7044 بن يحيى، محمد 

 6585 بن يخلف, خديجة

 7045 بن يخلف, مريم

 14690 ,8663 ,7047 ,7046 بن يخلف، بالل

 7048 بن يخلف، خديجة 

 7645 بن يخلف، زهرة

 9869 بن يخلف، زينب 

 7049 بن يخلف، سمير 

 6531 بن يخلف، سهيلة

 6904 بن يخلف، عبد الفتاح

 7050 بن يخلف، كمال

 15134 بن يخلف، نجاة

 7051 بن يخلف، نسيبة 

 6033 بن يعقوب، سارة 

 7052 بن يلس، عبد السالم 

 7053 بن يمين، بن عبدي

 7054 بن يوسف, مناد 

 7055 بن يوسف, نور الهدى

 7056 بن يوسف، سارة 

 7057 بناصر، بن يخلف

 7058 بناولة, مصطفى 

 7059 بناولة, نوال

 7060 بنت بن ميرة, آمنة بواشرى

 7061 بنت سعيد, لعيد 

 7062 بنت سعيد، لعيد 

 7063 بنت عمارة، عزيزة بن سمينة 

 7064 بنجي، سمية 

 7065 بنعطاء هللا, حليمة السعدية

 7066 بنك الجزائر

 7067 بنك فيصل اإلسالمي العقاري 

 3003 بنمليح, عبد اإلله

 7069 ,7068 بنون، خير الدين

 7070 بنى حفري، سيدعلي

 12847 بني أحمد, مروان محمد 

 12846 بني أحمد، مروان محمد 

 7071 بني إرشيد، عمر عبد هللا

 7072 بني حمدان, خالد محمد

 7073 بني عطا, حيدر محمد 

 7074 بني عطا, حيدر محمد علي

 7075 بني عطا، بسام حسين 

 7076 ,3621 بني هاني، جهاد صياح 



 7077 بني هاني، حسين علي

 7078 بنيان، إيمان 

 7079 بنية, محمد

 7081 ,7080 بنية، حيزية 

 7083 ,7082 بنية، محمد 

 15265 بنية، نجاة 

 6824 بنية، هودى

 7084 بنيسان, محفوظ 

 15093 ,7085 بنيسان، جهيدة 

 7086 بنيسان، محمد

 7087 بنيوشة، عبد هللا

 10218 ,10094 بهاء شاهين

 7089 ,7088 بهاء، زكي محمد 

 7090 بهاجيراث, الل داس

 7091 بهاليس، رشيدة 

 6115 بهتان, مراد 

 7092 بهلول, محمد بلقاسم حسن 

 14565 بهلول، عبد المجيد مراد

 8818 بهلول، فيصل

 7093 بهلول، محمد 

 7094 بهلول، محمد بالقاسم حسن 

 13639 بهلوهويك، دون

 7095 بهنسي, السيد 

 10224 بهوري نبيل 

 13186 ,7308 ,7097 ,7096 بهوري، نبيل 

 13033 بهياني,سمية 

 7098 بهياني، آمال

 7099 بهياني، حفيظة 

 7100 بهياني، سارة

 7101 بهياني، سمية 

 14535 بهياني،زوهير 

 7102 بهيمي، عبد الكريم

 6002 بو أحمد عقيلة

 7103 بو الشرش، كمال

 14884 بو جيري، فاطمة

إلياس بو حفص,   7104 

 8226 بو خرشف، باية 

 15201 بو خلخال آمال

 7410 بو ديسة، عيسى

 14540 بو رقيبة, داود

 13603 بو زمالل، فؤاد



 15385 ,14079 ,6927 بو شنافة, الصادق 

 7433 بو شنافة, الميسوم 

 7105 بو عبد هللا, رزيقة 

 7106 بو عبد هللا, غالم هللا

 7107 بو غابة, عبد هللا

 7108 بو قفة، عبد الحق 

 13009 بو مدين, بو زيد

 9044 بو معالي, فاطمة 

 7109 بواح، رتيبة

 10229 بواحمد, عتيقة 

 7110 بوأحمد، إيمان

 7037 بوأحمد، حياة 

 7112 ,7111 بوأحمد، رابح

 13622 بوأحمد، سمية 

 7113 بوأحمد، صحراوي

 8094 بوأحمد، نسرين 

 7114 بوأحمد،زهية

 7115 بواحمد،صفية

 7116 بواعنه, عبد المهدي 

 7117 بوالنش، عائشة

 16036 بواهي، حسينة

 7118 بواهي، نسرين

 8762 بوبارة فاطمة 

 7119 بوباشة، ربيحة 

 10335 ,7120 بوباشة، نعيمة 

 7121 بوباطة، سمية 

 10974 بوبكر ربيعة, زيان نورة 

 15806 بوبكر, دهيمي 

 7599 بوبكر, سعد الدين

 7122 بوبكر, عائشة 

 15410 بوبكر، بوغازي

 11240 ,10181 بوبكر، دهيمي 

 7123 بوبكر، سعد الدين

 7124 بوبوش، محمد 

 7125 بوترعة, غنية

 7126 بوتن, محمد 

 7127 بوتومي, كنزة 

 7600 بوتياح, وليد 

 7128 بوتيارة, حورية 

 7129 بوتيارة، فضيلة 

 7131 ,7130 بوتين, محمد 



 7133 ,7132 بوتين، محمد

 7134 بوتيوته, صديق 

 7135 بوثرابة, شهرزاد

 13410 بوثرية، آسيا 

 11060 بوثلجة فطيمة

 8144 بوثلجة, يوسف 

 13175 بوثلجة، إكرام

 7137 ,7136 بوثلجة، حليمة

 7138 بوثلجة، رانية

 7139 بوثلجة، سمير 

 7140 بوثلجة، صليحة 

 7141 بوثلجة، عبد الحق 

 7142 بوثلجة، محمد 

 7143 بوثلجة، هند

 7144 بوثلجة،سمير 

 13823 ,10308 ,8123 ,7792 بوجانة، أمينة 

 بوجطو ،حكيم
6217, 6492, 7200, 7246, 7348, 

7597, 8612, 10229, 12673, 

13462, 13939, 15230, 15397 

 بوجطو، حكيم

6042, 6145, 6293, 6317, 6374, 

6578, 6626, 6665, 7145, 7146, 

7147, 7148, 7169, 7435, 8107, 

8839, 8944, 9554, 9917, 10352, 

10398, 10576, 10680, 10765, 

10882, 11047, 12236, 12682, 

13245, 13951, 14837, 15200, 

15330, 15333, 15574, 15666, 

16078 

 9142 بوجطو، عبد الحكيم 

خديجة بوجعبوبت،   7149, 7150 

 7755 بوجعبوبت، محمد أمين 

 8844 بوجالل, محمد 

 13754 بوجالل، بشرى

 14082 بوجالل، عربية

 13465 ,10193 بوجالل، محمد 

 8063 بوجالل، مصطفى 

 11344 بوجمعة، حياة 

 11369 بوجمعة، رحالي

 12964 بوجمعة، شريفة 

 7151 بوجمعة، على

 7152 بوجمعة، هاجر 

 6189 بوجمعي، أمينة 

 4412 بوجيري، حسن محمد 



 7153 بوحاسين، كريمة

 7154 بوحجة، نعيمة

 10262 بوحدادو، فتيحة

 11375 بوحديبة، عبد الوهاب

 7155 بوحفص، إلياس 

 7156 بوحفص، عبد الكريم

 7157 بوحلة، ليلي 

 11220 بوحمبل، أحمد 

 7158 بوحمبل، سهيلة

 15036 بوحمبل، عبلة

 7159 بوحمبل، فايزة 

 7160 بوحمدي ،حمزة 

 7162 ,7161 بوحميدة، عطاء هللا 

 7163 بوحميدي، إيمان 

 13204 بوحميدي، حمزة 

 10246 بوحميدي، زهرة 

 7164 بوحميدي، سليمة

 7165 بوحميدي، عبد الحميد 

 9915 بوحنبل، سعدية

 7166 بوحنبل، محمد 

 7167 بوحنيش, عبد القادر

 7168 بوحنيش، الزهرة

 7169 بوحنيش، فاطمة الزهراء 

 7022 بوحنيش، كريم 

 7171 ,7170 بوحنيش، يوسف 

 7172 بوحواس، بالل 

 7174 ,7173 بوحوش, عمار 

 7175 بوحوش، عمار 

 7176 بوخاتم ،عبلة

 9597 بوخاتم محمد, كالش أسامة 

 7177 بوخاتم, خير الدين

 7178 بوخاتم, زينب 

 7179 بوخاتم، أحمد 

 7180 بوخاتم، امحمد 

 7181 بوخاتم، بالل 

 7182 بوخاتم، خير الدين

 7183 بوخاتم، محمد 

 7547 بوخاتم، وداد

 7602 بوخارص، بشرى

 7184 بوخاري ،كلثوم 

 7185 بوخاري, العربي



 7186 بوخاري, خديجة

 7369 بوخاري, صليحة

 6397 بوخاري, منال 

 13338 بوخاري، أحمد

 7187 بوخاري، المختار

 7188 بوخاري، آمنة

 6506 بوخاري، إيمان

 12467 بوخاري، بهية 

 7189 بوخاري، حنان

 10130 بوخاري، خيرة 

 11388 بوخاري، رحاب

 7190 بوخاري، زهية

 6770 بوخاري، فوزية

 7191 بوخاري، كلتوم 

 4629 بوخاري، لحلو

 7192 بوخاري، لحلو موسى

 7194 ,7193 بوخاري، محمد 

 7195 بوخاري، نور الهدى

 7196 بوخالفة ،عائشة 

 7197 بوخالفة ،عقيلة 

 7198 بوخالفة, فطيمة

 7199 بوخالفة, نبيلة 

 7200 بوخالفة، آيت وأعمر

 7201 بوخالفة، بسمة

 7202 بوخالفة، حمزة

 7945 بوخالفة، رانية

 7203 بوخالفة، راوية

سليمبوخالفة،   10283 

 15962 بوخالفة، فايزة

 7204 بوخالفة، فطيمة

 7206 ,7205 بوخالفة، نعيمة

 7207 بوخديمي، أمال 

 7208 بوخديمي، أيوب 

 8274 بوخديمي، رابح 

 9097 ,7209 بوخديمي، محمود 

 7210 بوخرشف، حكيمة

 11208 بوخرص عبد العزيز, نشاد عز الدين

 بوخرص، عبد العزيز

6736, 7211, 7212, 7217, 8030, 

8941, 10535, 13395, 13490, 

13546, 13803, 13855, 14090, 

15067, 15429, 15581, 15881, 

16060 



 14546 بوخرصة دليلة 

 7213 بوخرصوم، فايزة

 7214 بوخريسة، بوبكر 

 12438 بوخزاني، عبد الحليم 

 4726 بوخزاني، عماد الدين 

 7215 بوخزة، عماد

 7216 بوخضرة، ربيعية

 7217 بوخضرة، سهام

 7972 بوخضرة، فاطمة الزهرة 

 7218 بوخلخال, غنية

 7219 بوخليف، صليحة

 10764 بوخويدم، بالل 

 7220 بوخيط، آسيا 

 6684 بوخيط، خالد

 7221 بودالي, طاوس

 7222 بودالي, ميلود

 7223 بودالي, هجيرة

 7224 بودالي، جمال الدين 

 7225 بودالي، حنان 

 7226 بودالي، كوثر عبير 

 6036 بودالي، ميلود

 7227 بوداود, فوزية

 9547 بوداود، كمال

 7228 بودراجي, رحاب

 7025 بودراجي، الخيذر 

 7229 بودراجي، سارة

 15679 ,14021 بودراجي، عيسى

 7489 بودراجي، وهيبة

 7230 بودراجي، يوسف

 7231 بودرامة، محمد أكرم

 7232 بودربالة ،ايمان

 7233 بودربالة, عمار

 14609 ,7234 بودربالة، فضيلة 

 7235 بودرباني, حنان 

 13358 بودرجة، رمزي

 7236 بودرقة ،أحالم 

 7237 بودرقة, أمال 

 7238 بودرقة, يوسف

 7239 بودرقة، أبو بكر

 7240 بودرقة، إيمان 

 11286 بودرقة، باتول



 7241 بودرقة، نورة

 7242 بودرقة، يوسف

 7243 بودرومي, عبد النور

 7245 ,7244 بودرومي، رابح

 15295 بودريس, نادية 

 7246 بودغاغين, يمينة 

 6419 بودكان، محمد 

 7247 بودلة, مريم

 7248 بودلة، زكية

 13854 بودلة، يوسف

 7249 بودنداني، فوزية

 9291 بودهري, سعاد

 7250 بودهري, نجيب 

 7624 بودواني, محمد 

 7251 بودومي, نعيمة 

 7252 بودومي، أمال

 7253 بودية، حفيظة 

 7254 بودية، حورية

 7255 بوديس، سعاد 

 12342 بوديسة الزهراء

 7256 بوديسة, حميدة 

 7017 بوديسة، أسماء 

 7257 بودين، أمال

 7258 بودين، حمزة 

 7259 بودين، ربيعة 

 7260 بوديني، خليدة 

 7261 بوذياب، سليمان

 7262 بوذينة ،فتيحة 

 7263 بوذينة, محمد

 12724 بورا, بسمة 

 12868 بورابعة، عمرو 

 7264 بورابعة، نبيل

 12623 بوراس ،نوال

 7265 بوراس, فطيمة 

 7266 بوراس، أحمد

 15244 بوراس، العربي

 12264 بوراس، صارة

 7268 ,7267 بوراس، غنية

الرزاقبوراشدي, عبد   7525 

 7270 ,7269 بوراعي، عقبة 

 12928 بوراكي، محجوب 



 7271 بوراكين منال 

 7272 بوران، سمية

 7274 ,7273 بوراوية، رشيدة 

 14539 بوراية مراد, سمية قاري

 7275 بوربوني، ريجي

 7276 بوربية, ابراهيم 

 9072 بوربية، سعيدة 

 7277 بوربيعة، وداد

 4874 بورة، ابتسام 

 7278 ,6891 بورحال، لخضر 

 8666 بورحلة, عالء الدين 

 7279 بورحلة, نبيل 

 15575 بورحلة، أحالم 

 5490 بورحلة، بالل هيثم

 7280 بورحلة، عالء الدين 

 7281 بورحلة، محمد منصور 

 7172 بورحماني، أيمن

 7282 بورز، توم 

 7283 بورقبة ،قويدر

 7284 بورقبة, قويدر

شوقيبورقبة،   7285, 7286, 7287 

 7288 بورقبة، قويدر

 7289 بورقعة، امحمد

 7290 بورقعة، صبرينة

 6411 بورقعة، عبد الرحمن 

 7291 بورقعة، نعيمة

 7293 ,7292 بوركايب، محمد عبد الماجد

 7294 بوروبي، صادق

 7295 بورودزيكيس, إدوارد

 7296 بورويلة, فريدة

 11444 بورياح, سفيان

 10531 ,10530 بورياح، يمينة

 7297 بولایر, عمر 

 7298 بولایر، بوعالم 

 16053 بولایر، زهور 

 7299 ,7171 بوزار الديلمي، محمد أمين

 10003 ,7300 بوزار، أمينة

 7301 بوزار، خليفة

 7302 بوزار، صابرين

 7303 بوزار، عائشة

 7304 بوزار، مباركة 



 7305 بوزار، محمد األمين 

 13382 بوزارة, خديجة

 7306 بوزارة, هجيرة 

 13765 بوزارة، أسماء 

 7307 بوزارة، خديجة

 7309 ,7308 بوزارة، سمية 

 7310 بوزارة، فاطمة الزهراء 

 7311 بوزارة، ليلى

 15001 بوزذيني جميلة

 7312 بوزراري، نصيرة

 7313 بوزراع، سعاد 

 10236 بوزرقولة، عبد الحميد 

 7790 ,6973 بوزرقولة، فتيحة

 7314 بوزرقولة، مليكة

 7315 بوزرنة، فتيحة

 12960 بوزعرور

 13176 بوزعور, عمار

 7316 بوزكري، الجياللي

 7317 بوزيان ،مليكة 

 7318 بوزيان, حسيبة 

 7319 بوزيان, عبد الجليل 

 7407 بوزيان, عز الدين 

 11175 بوزيان, علي

 7320 بوزيان، المهدي

 10162 بوزيان، حياة 

 7526 بوزيان، عبد السالم 

 8059 بوزيان، محمد 

 16097 بوزيان، محمد أمين 

 9038 بوزيان، مريم 

 6671 بوزياني جازية 

 7321 بوزياني, صديق 

 15235 ,7322 بوزياني، أحمد 

 7324 ,7323 بوزياني، الجياللي

 7325 بوزياني، أمين

 7326 بوزياني، أمينة

 7327 بوزياني، بختة

 7990 بوزياني، حياة 

 7328 بوزياني، سعاد

 7329 بوزياني، شفيقة 

 8812 ,7330 بوزياني، عبد الرزاق

 7331 بوزياني، عماد الدين



 7332 بوزياني، محمد 

 7333 بوزياني، محمد أمين 

 7334 بوزية، سفيان 

 7335 بوزيت, محمد 

 3139 بوزيد صالح

 10589 بوزيد، سليمة 

 7336 بوزيد، صالح الدين

 15574 بوزيد، فوزية

 6685 بوزيداني، فاتح

 13378 بوزيداني، وليد 

 7337 بوزيدة, حمود

 7339 ,7338 بوزيدة, حميد

 14517 بوزيدة، حميد

 7340 بوزيدي, ابتسام 

 7341 بوزيدي، أحمد

 14699 بوزيدي، حسناء 

 7342 بوزيدي، عبد المجيد

 7343 بوزيدي، محمد 

 11051 بوسالم، فتحية

 7344 بوسالم، فتيحة

 7345 بوسالم، منال

 7346 بوستة، نبيل

 7347 بوسري, فضيلة 

 7348 بوسرية, حمزة 

 7349 بوسعادي, زكية 

 7350 بوسعادي، جهيدة 

 7351 بوسعادي، سفيان 

 6426 بوسعادي، فاطمة الزهراء 

 7352 بوسعادي، محمد نجيب 

 4680 بوسعدي, سفيان 

 15365 بوسعدية، سعيد

 7353 بوسعيد، أحمد

 7354 بوسعيد، حمزة 

 7355 بوسعيد، حورية

 7356 بوسعيدي، الهواري 

 7357 بوسعيدي، حنان

 7501 بوسعيدي، عبد اللطيف 

 7358 بوسعيدي، نورة 

 13712 بوسكين، سهيلة

 7359 بوسكين، فاطمة

 10398 بوسكين، ياسين



 7360 بوسالمة ،الرشيد

 13372 بوسماحة دليلة

 9770 بوسماحة، أيوب 

 7361 بوسماحة، بالل 

 7362 بوسماحة، عبد الجليل 

 7363 بوسماحة، فاروق

 7364 بوسماحة، محمد 

 7365 بوسنة، آية

 بوسهوة ، نذير 
6883, 7366, 8853, 11080, 12528, 

13117, 13190, 15359, 15595, 

16095 

 7367 بوسهوة ،فاطمة

 8465 بوسهوة سمير 

 7931 بوسهوة نصيرة 

 7368 بوسهوة, إلياس

 7369 بوسهوة, حدة 

 7370 بوسهوة, رشيدة 

 7371 بوسهوة, فتيحة 

 6847 بوسهوة, فريدة 

 7372 بوسهوة, كريمة

 6446 بوسهوة, كمال 

 11139 بوسهوة, المية

 15912 بوسهوة، أسيا 

 9668 بوسهوة، النذير

 6939 بوسهوة، أنور 

 7373 بوسهوة، رزيقة

 7374 بوسهوة، رشيد 

 7375 بوسهوة، رشيدة 

 7376 بوسهوة، سمية 

 7377 بوسهوة، كريمة

 بوسهوة، نذير 

5963, 6033, 6563, 6968, 7373, 

7378, 7379, 7457, 8119, 8846, 

8969, 9038, 10201, 10596, 

10714, 10899, 11267, 12558, 

14609, 14703, 15638 

 7570 بوسهوة، نصيرة 

 7380 بوسهوة، هبة

 7381 بوسهوة،سمية 

 7382 بوسوبل، رقية

 7383 بوسويسي، يحي

 7385 ,7384 بوسيلة، فوزية

 7386 .بوشا، تشارلز ه



 7387 بوشارب، أحمد 

 7388 بوشارب، ياسين

 7390 ,7389 بوشاشي, بوعالم 

 12783 بوشالي، عبد الحكيم

 7392 ,7391 بوشامة, شوام

 7393 بوشريط ،نبيلة 

 7394 بوشريط, العربي 

 7397 ,7396 ,7395 بوشريط، أبو بكر 

 بوشريط، أسامة 
6128, 7398, 7399, 7400, 10321, 

12719, 13330, 15365 

 7401 بوشريط، العربي 

 7404 بوشريط، بشري

 12301 بوشريط، حدة 

 7402 بوشريط، سمية

 6128 بوشريط، فارس 

 8868 ,7403 بوشريط، فاطمة 

 7404 بوشريط، فلة

 14838 بوشريط، كوثر 

 15227 بوشريط، محمد الياس 

 7405 بوشريط، محمد أمين 

 7406 بوشريط، مروة 

 13112 بوشعبة نوال

 7407 بوشعبة, الجياللي 

 7064 بوشعبة، أميرة 

 7408 ,6563 بوشعبة، حدة

 7409 بوشعبة، عيدة

 7373 بوشعبة، يسمينة

 7410 بوشالغم، إبراهيم

 7411 بوشليالت, أحمد 

 5963 بوشليالت، سامية

 7412 بوشناف، أيوب 

 10758 ,6634 بوشنافة ، الميسوم 

 6986 بوشنافة بهية

 بوشنافة ميسوم 
3008, 6975, 7429, 11557, 12936, 

14146 

 بوشنافة, الصادق 

2529, 3450, 3711, 5980, 6008, 

6653, 6813, 6977, 7324, 7414, 

7451, 7505, 7598, 7770, 7937, 

8197, 8444, 8951, 9020, 9052, 

9152, 9275, 9288, 9366, 9584, 

9949, 10060, 10361, 10384, 

10550, 10600, 10808, 10812, 

11252, 11960, 12253, 13574, 



14219, 14561, 14771, 15229, 

15249, 15456, 15498, 15580, 

15596, 15852, 15862, 16144 

 15931 ,10612 ,8723 ,7325 بوشنافة, الصادقق 

 بوشنافة, الميسوم 

3949, 4716, 6014, 6286, 6437, 

6618, 6632, 6675, 6714, 6730, 

6761, 6793, 7034, 7039, 7544, 

7654, 8199, 8300, 8374, 8445, 

8610, 9044, 9199, 9472, 9526, 

9791, 9981, 10089, 10379, 

10938, 11054, 11216, 12445, 

12910, 13000, 13970, 14735, 

14778, 15295, 15325, 15543, 

15688, 15865 

 7413 بوشنافة, حليمى 

 15416 ,11393 ,9155 بوشنافة, صادق

 7414 بوشنافة, فتحية

 7415 بوشنافة, مروان

 13920 ,7958 ,7428 ,4596 بوشنافة, مسيوم 

 بوشنافة, ميسوم 
2599, 2887, 6285, 7572, 9671, 

11142, 13032, 13340, 13429, 

13463, 15686 

 7416 بوشنافة, هاجر

 بوشنافة، الصادق 

3145, 6007, 6313, 6368, 6548, 

6569, 6782, 7218, 7323, 7417, 

7418, 7476, 7477, 7501, 7760, 

8118, 8590, 8822, 8863, 9055, 

9056, 9214, 9220, 9721, 9930, 

9950, 9973, 9975, 11077, 11363, 

11401, 13956, 14073, 14262, 

14950, 14951, 14957, 15236, 

15248, 16036 

 7420 ,7419 بوشنافة، الطاهر

 بوشنافة، الميسوم 

6297, 6768, 6769, 6882, 7311, 

8146, 8849, 10399, 10439, 

10665, 10736, 11514, 12523, 

12867, 15149 

 7421 بوشنافة، أمينة 

 7422 بوشنافة، حبيبة 

 7423 بوشنافة، حنان

 7424 بوشنافة، رجاء

 12910 بوشنافة، زهور

 10847 بوشنافة، زيان

 7425 بوشنافة، زينب 

 4803 بوشنافة، سهيلة



 12522 بوشنافة، عبد العزيز

 7426 ,6536 بوشنافة، فاطمة الزهراء 

 7427 بوشنافة، فتيحة

 7428 بوشنافة، محمد 

 7429 بوشنافة، محمد أمين 

 بوشنافة، ميسوم 

3065, 6151, 6292, 6859, 7420, 

7430, 7431, 9018, 9153, 9340, 

10896, 10934, 12540, 12553, 

12855, 13142, 13383, 13398, 

13479, 14047, 15143, 15963, 

16048 

ين بوشنافة، نسر  7432 

 7433 بوشنافة، نصيرة 

 6993 بوشنافة، هاجر

 7141 بوشنافة، هشام

 6082 بوشنافى, الصادق

 7434 بوشهير، بلقاسم 

 7435 بوشهير، بهاء الدين 

 7436 بوشو, محمد نجيب 

 10953 ,7437 بوشو، بن عيسى 

 7440 ,7439 ,7438 بوشو، جميلة

 7441 بوشو، محمد نجيب 

الدينبوشوك, عز   

3951, 6025, 6476, 7167, 7224, 

9228, 9260, 10916, 10952, 

11172, 11276, 12344, 14488 

 13437 ,11318 ,6772 ,3139 بوشوك, عزالدين

 13771 ,11444 ,9000 ,7466 ,6366 بوشوك، عز الدين

 7442 بوشول، دليلة

 15202 بوشيبان بسمة

 7443 بوشيبان، حدة

 7444 بوشيبان، سلمى

 7445 بوشيبة ،رتيبة 

 7446 بوشيبة، حليمة

 4935 بوشيحة زكية 

 7447 بوشيالت، سامية 

 14116 بوصحراء، مريم

 7448 بوصالح, عبلة

 10069 بوصوار عبد الحميد, يحياوي عمر

 7449 بوصوار، أمينة

 7450 بوصوار، ياسين

 7451 بوصور، زهرة

 7515 بوصيلة محمد حمزة 



 7452 بوضياف، أحمد

 7453 بوضياف، حليمة

 7322 بوضياف، رابح

 7454 بوضياف، سهام 

 7456 ,7455 بوضياف، مختار 

 7457 بوضياف، نجاة 

 7458 بوضياف، نفيسة

 7459 بوضياف،رابح

 6543 بوطالب، أم الكرام 

 7460 بوطبارة، نوال

 16071 بوطريق, خوخة 

 15775 بوطريق، الحسين 

 12071 بوطريق، حكيم 

 7461 بوطريق، خوخة 

 4911 بوطريق، زينب 

 7462 بوطريق،قويدر

 7463 بوطنان، محمد 

 14059 بوطهراوي, حسين 

 7464 بوطهراوي، عبد الرزاق

 7465 بوطويل، خدوجة

 7466 بوطيارة، فاروق 

 10516 بوطيب محجوب 

 7467 بوطيب، محجوب 

منصوري بوعافية رابح, الطاهر   14975 

 15345 بوعافية, عبد الرزاق

 7468 بوعبد هللا ،كهينة 

 7469 بوعبد هللا, جميلة 

 7207 بوعبد هللا، أنفال 

 7470 بوعبد هللا، ايمان 

 7471 بوعبد هللا، سمير 

 7473 ,7472 بوعبد yّ، محمد 

 7474 بوعبدلي, أحالم 

 7475 بوعبدلي، أحالم 

الحميدبوعبدلي، عبد   7476, 7477 

 7478 بوعتروس، عبد الحق

 7479 بوعتو، محمد

 8724 بوعجاجة، عبد المالك 

 13126 ,9780 ,9654 ,7087 ,6749 بوعرار ، شمس الدين 

 7480 بوعرار, هاجر

 بوعرار، أحمد شمس الدين 
3012, 4938, 5059, 6583, 6663, 

6792, 6978, 7467, 7481, 8049, 



8296, 9232, 9547, 10041, 10088, 

10370, 11082, 12033, 12472, 

12685, 12743, 13157, 13492, 

13608, 13825, 14548, 15328 

 بوعرار، شمس الدين 

5940, 6584, 6627, 6941, 6955, 

6963, 7189, 7289, 7482, 7545, 

7548, 7633, 7637, 7723, 7948, 

8278, 8357, 8862, 9323, 9334, 

9457, 10043, 10161, 10208, 

10349, 10953, 12521, 12780, 

12828, 12980, 13268, 13542, 

13563, 13747, 13857, 15244, 

15368, 15655, 15689, 15715 

 13466 ,8490 ,6707 ,6270 بوعرار، شمس الدين أحمد 

 7482 بوعرعار، حورية 

 7484 ,7483 بوعزة، زياد

 14780 ,7485 بوعزة، صبرين

 8045 بوعزة، نوال

 7486 بوعزة،فطيمة

 15760 بوعزوز، جهاد

 7487 بوعزوني، خالد

 بوعزيز, عبد الرزاق 
6422, 6815, 7532, 8201, 8548, 

8584, 10847, 11305, 13110, 

13902, 14061, 14740 

 7488 بوعزيز, يحي 

 بوعزيز، عبد الرزاق 

6687, 7489, 7737, 9157, 9215, 

9438, 9761, 9872, 10092, 12530, 

13599, 14011, 14784, 14987, 

15919 

 11551 بوعزيز، لمين

 6387 بوعزيز، ليلي

 7490 بوعزيزي، أيوب 

 7491 بوعشرية, سمية 

 10654 بوعكار ربيعي

 9679 بوعكاز, يمينة 

 7493 ,7492 بوعكريف، زهير 

 7494 بوعالقة، توفيق

 15797 بوعالقة، عز الدين 

محمدبوعالقة،   13942 

 7495 ,6274 بوعالقة، نورة

 13176 بوعالم هللا, دليلة 

 7496 بوعالم, بوشاشي 

 7497 بوعالم, حزيمي 

 5722 بوعالم، بن قوية



 16174 بوعالم، بولایر 

 9552 بوعالم، صكوشي

 16125 بوعالم، قاسمية

 7498 بوعالم، كريو 

 7499 بوعالمي، حمزة 

 7500 بوعالمي، يمينة 

 7501 ,6994 بوعلي، عبد الرحمن 

 7502 بوعلية، سعاد

 7503 بوعليلي، لويزة

 7504 بوعمامة، نصر الدين 

 7505 بوعمرة, سونة شافية 

 15633 ,15568 ,9626 ,6919 بوعمرة، جودي

 14107 ,7957 بوعمرة، موسى 

 7506 بوعمريون، رمضان

 7507 بوعمريون، شيماء 

 13924 ,7508 بوعنيقة، سفيان 

 7509 بوعون، وفاء

 12421 بوعياد، محمد 

 12732 بوعياد، نجاح 

 7510 بوعيسى, آمال

 7511 بوعيسى، سمية 

 7512 بوعيسى، فاطمة الزهراء 

 7513 بوعيسى، يونس 

 7514 بوعيسي، أمال

 10675 بوعيش خدوجة

 7515 بوعيش, رضوان

 12975 بوعيش, وافية

 7516 بوعيشاوي ،نصيرة 

 7517 بوعيشاوي, رمضان

 15518 ,9322 بوعيشاوي، أسامة

 8107 ,7518 بوعيشاوي، حمزة 

 6156 بوعيشاوي، خير الدين

 6349 بوعيشاوي، سميحة

 7519 بوعيشاوي، عز الدين 

 6353 بوعيشاوي، مديحة 

 10449 بوعيشاوي، نجاة 

 7522 ,7521 ,7520 بوعيشاوي، يوسف 

 7523 بوعيشة, فايزة

 7524 بوعيشة, نصيرة 

 7525 بوعيشة، النذير

 7526 بوعيشة، بوبكر



 14618 بوعيشة، سلمى

 7527 بوعيشة، فريال

 7528 بوعيشة، نادية

 8727 بوغازي، بوبكر 

 7529 بوغازي، شفيقة

 7530 بوغازية, خديجة

 13569 بوغرار، أحمد شمس الدين 

 7531 بوغرارة, سارة

 4907 بوغرارة, مسيكة 

 7532 بوغرارة، فاطمة الزهراء

 7533 بوغرارة، مسيكة 

 7534 بوغرة،باديس 

 7535 بوغفالة،نرجس

 7536 بوغالف، حورية

 بوفاسة, سليمان

2597, 6519, 7510, 7625, 7627, 

7790, 8043, 8656, 8762, 9419, 

9536, 9588, 9885, 10124, 11171, 

12057, 12352, 12498, 12866, 

12941, 12953, 13116, 13403, 

13797, 14531, 15152, 15517, 

15650 

 10032 بوفاسة, سليمة

 7537 بوفاسة، سارة

 بوفاسة، سليمان

3525, 6251, 6948, 6973, 7025, 

7096, 7097, 7139, 7155, 7302, 

7355, 7538, 7539, 7574, 8041, 

8137, 9310, 9943, 10227, 10611, 

10943, 11438, 12060, 13103, 

13352, 13550, 14947, 15138, 

15199, 15516, 15902, 15913 

 7540 بوفجيخ، شهناز 

 7563 بوفراس، أسماء

 7541 بوفالح، شكيب 

 7542 بوقادة, ليلى

 7543 بوقادير، مروة نور اليقين 

 7544 بوقارة, سفيان 

 7034 بوقارة، سفيان 

 7545 بوقارة، محفوظ 

فتيحة بوقاسمي,   15592 

 7546 ,6708 بوقاسمي، خديجة

 7935 بوقاسمي، عائشة

 7547 بوقاسمي، نسرين 

 13402 بوقاسي، أمينة 



 13401 بوقاسي، دليلة 

 7416 بوقاسيمي خديجة 

 7548 بوقتة، عبد الحق

 7549 بوقدرة، محمد 

 7550 بوقرة, سميرة 

 7551 بوقرة, لمياء 

 7552 بوقرة, محمد 

محمد األمين بوقرة,   7553 

 بوقرة، رابح
6038, 7554, 7555, 7556, 7557, 

7558, 7559, 7560 

 7561 بوقرة، سهام 

 7563 ,7562 بوقرة، فاطمة

 7494 بوقرة، محمد 

 7564 ,6361 بوقرة، محمد المأمون 

 6922 بوقرة، يونس 

 7565 بوقرني، محمد 

 7566 بوقريعة، فريال

 15095 بوقريعة، نصر الدين

 6636 بوقزولة، يخلف

 7567 بوقشاش، أسية

 7568 بوقشاش، فتيحة 

 7214 بوقصاص، عبد الحميد 

 7569 بوقصة، فايزة

 7570 بوقطاية، صبرينة 

 8612 بوقفطان, فتحي

 14674 بوقفطان، امال

 13825 بوقفطان، محمد 

 6657 بوقلقال محفوظ 

 13452 بوقلقال, بلقاسم

 7571 بوقلقال, حياة 

 7311 بوقلقال, خديجة

 8864 بوقلقال, سمير 

 2909 بوقلقال, عائشة

 7572 بوقلقال, عدنان 

 7573 بوقلقال، أمينة

 5997 بوقلقال، حمزة

 7574 بوقلقال، عبد هللا

 7575 ,5059 بوقلقال، محمد

 7576 بوقلقال، محمد رضا

 7577 بوقلقال، منيرة 

 6860 بوقمرة, ذهبية



 7578 بوقنداقجي, نجاة

 4205 بوقنداقجي, يحي

 15180 بوقنداقجي، لبنى

 7579 بوقيدة، محمد 

 4951 بوقيراط، فتحية 

 بوكبوس، سعدون 
7418, 7580, 11278, 11351, 

13159, 16042 

 7658 بوكتاب، أمال

 7581 بوكتاب، يمينة 

 7582 بوكراس, حليمة 

 8138 بوكراس، سمية

 7583 بوكراس، عمران

 12455 بوكراس، فاطمة الزهراء

 15933 ,11148 ,6822 بوكراس، هاجر

 7584 بوكرشاوي، إبراهيم 

 7585 بوكرمة، سهام 

 7586 بوكروح، مخلوف 

 10120 بوكساني, عبد الحق 

 8384 بوكساني، رشيد

 11409 بوكساني، عبد الحق 

 7587 بوكلتوم، أعمر 

 7588 بوكلتوم، صبرينة

 14088 بوكلثوم، حميد 

 7589 بوكلثوم، سمير 

 7590 بوكلثوم، يوسف 

 7592 ,7591 بوكميش، لعلي 

 7593 بول, جامبل 

 7421 بواللة, بشيرة 

 12488 ,4873 بواللة، الياقوت

 8493 بواللة، سميرة 

 14343 بولحية، الطيب

 7594 بولدم, حسينة

 7595 بولدم. انيسة

 7596 بولدم، راضية 

 6132 بولدوم ، مروة 

 7597 بولدوم, فلة 

 7598 بولدوم, نجية

 6696 بولرياح، الزهرة

 7599 بولرياح، عائشة

 8362 بولس، جان

 7600 بولصنام, سهام



 بولصنام, محمد 

6347, 6691, 6706, 6908, 7157, 

7347, 7354, 7384, 7385, 7601, 

7696, 8378, 8604, 9067, 9380, 

9382, 9614, 9634, 9871, 10127, 

11194, 11264, 13123, 13210, 

13293, 13520, 14138, 15069, 

15108, 15141, 15204, 15266, 

15512 

 16086 بولصنام, وردية

 بولصنام، محمد 

2946, 5406, 5843, 5866, 6024, 

6200, 6353, 6405, 6489, 7743, 

7934, 7965, 8143, 8889, 8981, 

9267, 9335, 9486, 9995, 10178, 

10198, 10335, 10415, 10515, 

10560, 11246, 12285, 12298, 

12720, 12839, 12872, 13320, 

13766, 14547, 15870 

 7602 بولصنام، يمينة

 4944 بولضام، محمد

 7128 بولعراس فتيحة 

 7603 بولعراس, نصيرة 

 7604 بولعراس، إيمان إبراهيم

 7605 بولعراس، بوجمعة

 7606 بولعراس، خالد إبراهيم

 10199 بولعراس، عيسى إبراهيم

 7607 بولعراس، ف الزهراء 

 14987 بولعراس، محمد براهيم 

 7608 بولعراش، جمال

 7610 ,7609 بولعسل، محمد 

 9427 بولعكيبات، إدريس 

 7611 بولفعة، حليم

 8280 بولنوار، زينب 

 7612 بوليق, نور الهدى

فاطمة بوليق،   15145 

 7613 بوليق، نور الهدى 

 7614 بومباجي, العيد 

 7615 بومباجي، أحالم 

 7616 بومباك, كليفورد. م

 14931 بومجان، عادل 

 13370 بومدين, آمنة 

 13006 بومدين, بو زيد

 13007 بومدين, بوزيد

 14346 بومدين, حسين 

 7617 بومدين، أميرة 



 7618 بومدين، بالكبير 

 7619 بومدين، عريبي 

 7620 بومدين، فريدة 

 12867 بومدين، محمد 

 7621 بومدين، ياسمين 

 7622 بومرزوق، زين الدين

 11367 بومزونة، عتيقة

 7623 بومعالي، فوزية 

 7624 بومعزة, الشريف

 7625 بومعزة, امينة

 7626 بومعزة, سليمة 

 12305 بومعزة، أسماء 

 7627 بومعزة، أمينة 

 7628 بومعزة، بن عيسى

 10899 بومعزة، فاطمة

 7629 بومعزة، نسيمة

 7630 بومقواس، فريدة

 7631 بومنجل، السعيد 

 6880 بومنير، أمال

 7632 بومنير، أيوب 

 7513 بومنير، حمزة 

 7633 بومهدي، إبراهيم 

 7634 بومهدي، فاطمة 

 14986 بومهدي، نورة 

 6825 بومهدي، وليد 

 10807 بومهيدي, حيزية 

 7635 بونادري, عبد العزيز

 7636 بونادري، عبد العزيز

 7637 بونبال، بختة

 7638 بونبال، شمس الدين

 15434 ,7639 بونبال، فاطمة الزهراء

 7640 بونبال، وفاء 

 7641 بونة، أحمد محمد 

 11454 بونصلة، أمينة

 13967 بونصلة، مروة 

 7642 بونعيمي، مريم 

 7643 بونو، كمال 

 9954 بونوة فريد

 7644 بونوة، حمزة 

 7645 بونوة، شعيب 

 11352 بونوة، كريم 



 7646 بونوة، نادية

 7647 بونوة، يزيد 

 7648 بونيهي، مريم 

 13092 بوهالي، زكرياء 

 6565 ,6414 بوهالي، نصيرة 

 7649 بوهدة ،ليلة

 9259 بوهدة مدينة, لعمري أمينة 

سلمى بوهدة,   4903 

 7650 بوهدة, سهيل

 7651 بوهدة, محمد 

 7652 بوهدة, هاجر

 7653 بوهدة, يوسف 

 7654 بوهدة، أحمد ياسين 

 7655 بوهدة، سلمى 

 13466 بوهدة، محمد 

 7656 بوهدة، مريم 

 12664 بوهدرة، هاجر

 7657 بوهراوة ،سيهام 

 11481 بوهراوة، كمال 

 7658 بوهرة، فريدة 

ياسمين بوهرة،   7659 

 7660 ,4172 بوهزة، محمد 

 7661 بوهلة، محمد

 14783 ,14770 ,9891 بوهلة، هاجر

 7662 بوهوالي،خير الدين 

 8258 بوياتزيس، ريتشارد

 13731 ,7663 بويحي، سارة 

 7664 بويحياوي، حسيبة 

 14064 بويحيى, محمد 

 7665 بويس, وليم

 7667 ,7666 بويعقوب, عبد الكريم 

 3891 بويق جوزيان

 7016 بويهي, محمد 

 7668 بويهي، محمد 

 7669 بويوسفي، عبد الحق

 7670 بويوسفي، عبد الرحيم

 12984 بياتة, فتيحة 

 7651 بياتة, المية

 9003 بياز خديجة

 7671 بيبل, ديقد 

 7676 ,7675 ,7674 ,7673 ,7672 بيبي, عبد الوهاب 



 15572 بيبي، يوسف 

المال، محمد مفتاح بيت   3454 

 7568 بيتاتة، نسيمة 

 7677 بيترج, ريد

 15358 بيتز، مارك 

 7678 بيتكي، بيتر 

 7679 بيج, مايك 

 7680 بيداري، هاجر

 7681 بيدي، سميرة 

 7683 ,7682 بيران، أيوب 

 7684 بيرتلس, جاري 

 7685 بيرجروين, نيكوالس 

 7686 بيرلي، ريتشارد 

فرانسوا بيرو,   7687 

 7688 بيسون, أ..ه 

 7689 بيضون, تغاريد 

 7690 بيكيت, مايكل 

 7691 بيالنت, آندي

 7692 بيلونه، فيرونيكا 

 8124 بيومى، محمد أحمد 

 14112 بيومي ابراهيم بيومي, راجي حليم مقار

 4202 بيومي, هشام محمد 

 7693 بيومي، زكريا سليمان 

 9523 بيير دوغاك 

نبيلةتاج,   7694 

 7695 تاج، نورة 

 6951 تاجر سيهام 

 7696 تافيفت، وسيلة

 7697 تاقور، سامية

 6900 تامن، امباركة 

 7698 تامن، فايزة

 9656 تاني، حنان

 7700 ,7699 تاني، عبد المؤمن

 8434 تاني، منير 

 7701 تاهمي، آسية

 7702 تايسون, لوزا داندريا

 7703 تايلر،أيان

 7704 تبنتوت، سهام

 7705 تبنطش، أمينة 

 7706 تتبيرت, يوسف

 13053 تجاني، أسماء 



 7707 تجني، سمير 

 7708 تجني، فاطمة الزهراء 

 7709 تجني، فرحات

 7710 تجني، نوار 

 10752 تر .حسن العويضي

 8286 تر إبراهبم محمد السباعي

 3078 تر السيد أحمد عبد الخلق 

 16159 تر بهاء شاهين

 5839 تر خالد العامرى

 9825 تر عبد الحكم أحمد الزامي

 3058 تر عبد الالحكم الخزامي 

 7919 تر عالء أحمد إصالح

 13642 تر فؤاد هالل 

 8005 تر محمد عصام الدين زايد, أحمد حامد حجاج

 2996 تر محمد محمد عبد القادر, أحمد حجاج

هللا, يوسف عتيق تر مختار عبيد, أبو بكر خالد سعد   13030 

 13046 تر. أحمد الخزامى 

 15769 تر. أحمد العالونة, حسن العزة

 7747 تر. بديع توفيق محمد حسن

 10214 تر. بسام حجار

 6019 تر. جمال سامي مقدس 

 8253 تر. حسن حسنين

 10462 تر. سعد الدين محمد الشيال

 10213 تر. صليب بطرس 

السيد النعماني تر. عبد الفتاح   2883, 14142 

 3134 تر. علي عبد الهادي مسلم, ابراهيم محمد محمود 

 5954 تر. محمد حازي

 9534 تر. محمد رضا العدل, , حمدي رضوان عبد العزيز

 10134 730تر. محمد رضا علي العدل 

 14115 تر. محمد عزيز, محمد سالم كعيبة

 15773 تر. محمد قاسم القريوتي 

مختار عبيد, أبو بكر سعد yّ, يوسف عتيق تر.   13031 

 3014 تر. نادر ادريس التل

 10756 تر.شعبان عبد الحميد شعبان 

 15921 تر.كامل سلمان العاني

 16087 ,تر.محمد رضا العدل

 6118 تر.مراد خليفي

 7952 تر: زكي شويكار 

الخير, تر:عبد المنعم ابراهيم العبد المنعم, أحمد يوسف عبد 
مراجعة: سرور علي ابراهيم سرور, تقديم :خالد بن عبد هللا بن 
 مقرن

13282 



 7713 تراب، روجر

 7714 تراس, ايمان

 15391 تراس، عبد الرحيم 

 7715 تراس، محمد صديق 

 7716 تراس، يحيى 

 7717 ترايكية، بريكة

 7718 ترايكية، علي

 7142 ترايكية، فؤاد

 7719 ترجمان، غياث

 15723 ترجمة متوكل عباس مهلهل 

 14018 ترسراست، نسرين 

 7720 ترغيني، صبرينة 

 7018 تركمان, احسان

 6527 تركمان, حقيظة 

 7721 تركمان, حمزة 

 7722 تركمان, سمية

 15800 تركمان، أسامة

 7723 تركمان، أسماء 

 7724 تركمان، سارة 

 7726 ,7725 تركمان، فتحي 

 7727 تركي, رضا

 7728 تركي، رضا

 8476 تركي، سمية 

 7729 تركي، محمد إبراهيم 

 10095 تريجو, بنيامين 

 7730 تريش، نصيرة 

 7731 تريعة، رفيقة

 7732 تريكي, عبد الرزاق

 9865 ,7733 تريكي، زهور 

 7734 تريكي، عبد الرزاق

 7735 تزغوين, هاجر

 7736 تزغوين، محمد 

 7737 تزغوين، هاجر

 10932 تسوري، يوسف 

 7738 تشاد ،حمزة 

 7740 ,7739 تشارلز, هورنجرن

 7741 تشالز, رولند

 7742 تشانتشان, رحاب 

 7743 تشانتشان، عماد

 7744 تشانشان، عماد

 7745 تشانشتان، عماد



 7746 تشبالو، عبد النور 

 7747 تشرشل, دويل ف

 7748 تشوار، جياللي

 7749 تشوكتش الكبير، وهيبة 

 13852 تشوكتش كبير، رانية 

 7750 تشوكتش، زينب 

 7663 تشوكش, رشيدة 

 7751 تشوكش, نجيب 

 7752 تشومسكي, ناعوم

 5985 تشومسكي, نعوم 

 7753 تشومسكي، نعوم 

 7754 تشيكو, أمينة 

 7755 تشيكو، صالح الدين

 6452 تشيكو، فايزة 

 7090 تع أح مممممدديوسف الشحات

إسماعيل علي بسيوني تع   5916 

 10685 تع سرور إبراهيم سرور

 15383 تع سرور علي إبراهيم سرور

 13701 تع عبد الحميد سلطات محمد, محمد تةفيق البلقيني 

 7759 تعالبي، نوال علي

 11390 تعشاش ،أمينة

 7760 تعشاش، فتحية 

 7761 تعلب، سيد صابر 

 7762 تغساست, نورة 

 7763 تغساست، منال 

 6235 تفات، عائشة

 7764 تفات، عبد الرحيم

 7765 تفاحي, مختار 

 7766 تفاحي، مختار 

 3392 تق. صالح إبراهيم 

 15921 تقد. سلطان المحمد السلطان 

 12138 تقديم ع. مصطفاوي

 11774 تقديم نبيل فهمي 

 14787 تقديم هاني دويدار 

 7767 تقي الدين، على إسماعيل

هللا تقيدة, عبد   7768 

 7769 تقيدة، عبد هللا 

 7771 تكروري، هاشم عبد الرحمن 

 7772 تالعيش، حنان

 14701 تلمساني, محمد أمين

 6830 تلمساني, ياسر 



 7773 تلمساني، صارة

 9288 تمار حليمة 

 11528 تمار سميحة

 7774 تمار, نسيمة

 7775 تمار، سميحة 

 7776 تمار، صبرينة 

الساحليتمام   13236 

 7777 تمام، ذاكر موسى 

 10676 ,10267 تمامرة، عيسى 

 7778 تمزي، وهيبة 

 7779 تناغو، سمير 

 7780 تناغو، سمير عبد السيد 

 6480 تهتان 

 تهتان, مراد 

4775, 4933, 5272, 6000, 6186, 

6213, 6674, 6733, 6860, 6949, 

7065, 7235, 7327, 7694, 7950, 

8757, 9482, 9622, 9682, 9979, 

10327, 10856, 10974, 11098, 

11277, 12291, 12307, 12672, 

13090, 13168, 13388, 13636, 

13711, 13776, 14737, 14765, 

14983, 15811, 15992, 16009 

 تهتان، مراد

4881, 4906, 7042, 7670, 7709, 

8670, 8742, 8743, 9277, 9695, 

9873, 10203, 10855, 11021, 

11073, 11536, 12163, 12203, 

12466, 13410, 13889, 14085, 

14803, 15253, 15338, 16155 

 تهتان، موراد 

3017, 3315, 6154, 6227, 6716, 

6802, 6803, 7040, 7041, 7069, 

7330, 7387, 7669, 7781, 7782, 

7783, 8064, 9586, 9665, 9743, 

10309, 11022, 12301, 13333, 

13880, 14994, 15186, 15246 

 4929 تهمي، توفيق 

 12940 توات جميلة 

 7784 توات، سالف 

 7785 توات، سوالف 

 7786 توات، عبد الرحمان

 16120 توات، محمد 

 7787 توات، وسيلة

 7788 تواتى، آسيا 

 6989 تواتي, سمية

 7789 تواتي، مسعود



 7790 ,6973 تواتي، حسيبة 

 7791 تواتي، حنان

 7792 تواتي، فاطيمة 

 7793 ,7383 ,6680 تواتي، محمد 

 7794 تواتي،ف الزهراء

 7795 توام، ياسين

 7796 توداور, ميشيل

 7797 توربان, ايفرام

 7798 توري, رشيد

 7799 توري، حيزية

 7800 توري، سيد علي

 9875 توزرت، دليلة

 7801 توزوت ،زينب 

 16142 توزوت أمينة 

ساميةتوزوت,   7802 

 7803 توزوت، دليلة

 12419 توزوت، فاطمة الزهراء

 7804 توزوتت, يامنة

 7805 توفبق,عبد الرحمان

 7806 توفيق , عبد الرحمان

 7807 توفيق, بوعمران

 7809 ,7808 توفيق, جميل أحمد

 توفيق, عبد الرحمان

7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 

7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 

7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 

7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 

7830, 7831 

 توفيق, عبد الرحمن

7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 

7837, 7838, 7839, 7840, 7841, 

7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 

7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 

7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 

7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 

7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 

7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 

7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 

7877, 7878, 7879, 9033, 9034, 

9035, 14663, 15772 

 9036 ,7882 ,7881 ,7880 توفيق, عبدالرحمن

 7883 توفيق,عبد الرحمان

 14959 ,7884 توفيق، رائف 

 7886 ,7885 توفيق، عبد الرحمان

 توفيق، عبد الرحمن
7887, 7888, 7889, 7890, 7891, 

7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 



7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 

7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 

7907, 7908, 7909, 7910, 7992, 

13908 

 7912 ,7911 توفيق، عمرو عبد الرحمن

 14684 توفيق، قاسمي 

 7913 توفيق، ماهر عبد العزيز 

 7917 ,7916 ,7915 ,7914 توفيق، محب خلة

 7918 توماس, توماس 

 7919 توماس, ستيوارت 

 7920 توماس, كنير 

 7921 توماس, ورستر 

 7922 توماس, وليم 

 7923 تومسون، بنينا 

 7924 تومي , عبد الرحمان

 7925 تومي ،حسنية

 14016 تومي حسيبة

 7926 تومي, صالح

 7929 ,7928 ,7927 تومي, عبد الرحمان

 7930 تومي, عبد القادر

 7932 ,7931 تومي, كريمة 

 7003 تومي, محمد

 7933 تومي, نوال

 15866 تومي، إبتسام 

 9492 تومي، أسامة ضياء الدين

 7934 ,6281 تومي، تركية

 7935 تومي، جميلة

 6234 تومي، حورية 

رندة تومي،   6424 

 7936 تومي، زبيدة 

 9634 ,7937 تومي، صبرينة

 7938 تومي، عبد الرحمان

 7939 تومي، عبد الرحمن

 7941 ,7940 تومي، عبد القادر

 7942 تومي، فاطمة 

 15434 تومي، فاطمة الزهراء

 7943 تومي، فايزة 

 7225 تومي، فائزة 

 7944 تومي، فطيمة

 7945 تومي، لمياء 

 7946 تومي، محجوبة

 14036 ,7947 تومي، محمد



 7948 تومي، نوال 

 12522 توميات، أمينة

 7949 تونسي ،رقية

 7950 تونسي, محمد 

 8806 تونسي, نجوى

 7951 تونسي، سعاد 

 7952 توني, نيوباي 

 8373 تويزة، نعيمة

 7953 تويمر، عمر 

 7954 تيتان, احمد 

 7955 تيتان، أحمد 

أمالتيتان،   7956 

 7957 تيتان، على

 7958 تيتري، فتح الدين

 7959 تيتيان، حنان

 15688 تيجاني سهام, باصور سميرة 

 7960 تيجاني, جهيدة 

 7961 تيسير، محمد 

 7727 تيطراوي, عز الدين 

 7962 تيطراوي، أميرة 

 7728 تيطراوي، عزالدين 

 8738 ,7963 تيغريني، حفيظة

 5976 تيفورة، أمينة 

 7964 تيفورة،أمينة 

 12737 تيفوري، فاطة الزهراء 

 7965 تيفوري، فاطمة الزهراء

 7966 تيم, عبد الجابر

 4578 تيم، عبد الجابر

 7968 ,7967 تيم، فايز 

 7969 تيمرمان، كينيث آر 

 7970 ثابت, زهير 

 7971 ثابت، عادل

 6198 ثابت، عبد الناصر

 10473 ثابتي، حنان 

 7959 ثامري، إبتسام 

 7972 ثامري، حنان

 7973 ثرفاوي، أمينة

 8863 ثاليجي، خديجة

 7974 ثلجة، قايدي 

 11912 ثلجون أحمد, شبا مونة شريفة 

 3006 ثلجون, وسيلة



 4078 ثناء علي القباني

 7691 ثورن, كاي

 جاب هللا, مصطفى 
6228, 9259, 9722, 12681, 13391, 

15565, 16081 

أ�, مصطفىجاب   13224 

 7976 جاب هللا، أمل لطفي حسن

 10033 جاب هللا، سعاد 

 7977 جاب هللا، شيماء حامد 

 13704 ,11477 ,6875 جاب هللا، مصطفى 

 15436 جابة، أحمد

 7978 جابر, المهندس سميح

 7981 ,7980 ,7979 جابر, عبد الرؤوف

 7982 جابر, محمد صالح

 7983 جابر، إبراهيم

 9232 جابر، أبو بكر 

 7984 جابر، بوبكر

 8124 جابر، سامية محمد 

 7985 جابر، طارق يوسف حسن 

 10497 جابر، محمد 

 7987 ,7986 جابر، نبيهه

 7988 جابر، نجالء محمد

 7989 جابر، وليد حيدر

 7990 جابري، رزيقة

 9837 جابري، سعاد

 7991 جابري، وسام

 7992 جابلونسكي، جوزيف 

 7993 جابور، أندري

 7995 ,7994 جابي, الصديق

 7996 جاتورنا, جون 

 7999 ,7998 ,7997 جاد الرب, سيد محمد

 8001 ,8000 جاد الرب، سيد محمد

 8002 جاد هللا, محمود 

 1107 جاد, سمير

 8003 جاد, سيد محمد

 8004 جاردنر, جون

 7685 جارديلز, ناثان

 8005 جاريسون, ري إتش

 8007 ,8006 جازية، أمير

 8008 جازية، بيدة

 8009 جازية، درياسة 

 8010 جاسم ،كريمة



 13529 جاسم، إسماعيل 

 8011 جاسم، جعفر حسن

 8012 جاسم، فاروق إبراهيم

 9794 جاسم، كريمة

 8238 جاسم، مازن حسن 

 13691 جاك داويان

 10685 جاك ميرديت 

 8013 جامع, محمد نبيل 

 جامعة

4713, 4784, 6240, 6407, 6819, 

7706, 7722, 8256, 9338, 10465, 

10516, 10965, 11288, 12229, 

12332, 12927, 13200, 13372, 

14523, 14546, 14813, 14932, 

14937, 15054, 15806 

 8016 ,8015 ,8014 جامعة الدول العربية 

 8017 جامعة القدس المفتوحة

 8018 جامعة بيروت العربية 

 8019 جامعة بيروت العربية 

 جامعة فرحات عباس
8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 

8025, 8026, 8027, 8028 

 8029 جامل، عبد الرحمن عبد السالم 

 8030 جاهل،إيمان

 8031 جاهين, السيد محمد أحمد

 14933 جاوا، كلوفيس بريجا 

 8032 جاوي، سجية

 8033 جاويش، عبد الفتاح محمد أحمد 

 8034 جايتس، ستيف 

 جايدر، حسان 
9059, 9212, 9607, 12343, 13422, 

14039, 14320, 15579 

 8035 جبار, صارة

 8038 ,8037 ,8036 جبار, محفوظ 

 13103 جبار، أيمن

 8039 جبار، كمال 

 12954 ,8040 جبار، نسيمة 

 6964 جبارة سعيدة 

 10032 جبارة, إبراهيم

 جبارة، بن ناصر
4951, 8041, 8042, 8092, 9061, 

9258 

 جبارة، بناصر 

6122, 6739, 6821, 7383, 7736, 

7959, 8043, 8044, 8736, 8783, 

9663, 11443, 12333, 12928, 

13779, 15560, 15832, 16066 

 14804 جبارة، حبيبة



 8045 جبارة، محمد 

 جبارة، مراد

4644, 6447, 6493, 6998, 7112, 

8045, 8363, 8487, 8541, 8727, 

9983, 10804, 12869, 13949, 

13954, 14449, 15089, 15256, 

15461, 15962, 16024 

 15689 جبال، كمال

 8046 جبالي, عبد القادر 

 13110 جبالي, ندية

 8048 ,8047 جبالي، الزهرة 

 8049 جبالي، صهيب 

 12290 جبالي، علي 

 8050 جبالي، محمد األمين 

 8051 جبالي، محمد أمين

 9681 جبالي، نبيلة

 5318 جبة، طارق رشدي 

 8052 جبر العتيبي, صبحي 

 8053 جبر، هشام

 9504 .جبرا، جوزيف جي

 8054 جبرا، كمال محمود 

 8056 ,8055 جبرين, علي هادي 

 8058 ,8057 جبرين، علي هادي 

 8457 جبلي,هجيرة

 8059 جبوري، محمد 

 15878 جبيب، أيمن

 8060 جبير، عبد الرحمن

 8061 جبير،شادي نسيم 

 8062 جحق, العياشي

 8063 جحق، العياشي

 9331 جدو ،خالد 

 4549 جدو، فاطمة

 11261 جدو، فايزة

 8064 جدو، فريال 

 10028 ,6879 جدو، محمد األمين 

 8065 جديد، البهجة 

 8066 جديدي، معراج

 8067 جراح، بدر أحمد

رشيدةجراد،   8068 

 12273 ,5373 جرادات, ناصر 

 8069 جرادات, ناصر محمد سعود

 5256 جرادات، أسامة محمد 

 8070 جرادات، حسني عبد العزيز 



 8071 جرادات، عبد الناصر 

 8072 ,4687 جرادات، عبد الناصر أحمد 

 8073 جرادات، ناصر محمد سعود

 8074 جرادنية، يحيى

 8075 جرار، أماني غازي 

 8076 جراهام, كول بليز

 8077 جراوت، جيف

 13367 جراي، حفيظة

 8078 جرباع, فضيلة

 11570 جرباع، فاطمة

 8079 جربوع, محمود يوسف 

 13171 جرمون سفيان

 12355 جرمون، سفيان

 7707 جرموني، محمد 

 8080 جريدة، جميلة

 8081 جريسات, جميل 

 8082 جرينبرج, جيرالد

داخل حسن جريو،   8083 

 8084 جريوننج, هيني قان

 13172 جزائري، ذهبية

 4487 جزائري، وسيلة 

 8659 جزيري أمينة

 7424 جزيري، أمينة باتول 

 8085 جزيري، خديجة 

 8086 جعدان, عبد الرحمن 

 3353 جعفر محمد علي

 8088 ,8087 جعفر, عبد اإلله نعمة

 8089 جعفر، بن تركية

اإلله نعمةجعفر، عبد   8090, 8091 

 12740 ,10549 ,7100 ,6777 ,5977 جعفري، جمال

 8092 جعفري، ياسر 

 8093 جعوشي، فاطمة

 5892 جعوشي، مصطفى 

 4475 جعيد, البشير 

 11360 ,9451 جغدلي، نسرين

 جغالف، علي 
7129, 7352, 7483, 7957, 8104, 

9680, 10874, 11344 

 12484 جغالل, بالل

 7276 جغالل, حنان

 8094 جغلول، شيماء 

 8095 جفال، عبد الحميد 



 8096 جفال، مصطفي

 8097 جقبوب، عبد الحليم

 8099 ,8098 جالب, سمير محمد 

 8100 جالب، احسان دهش 

 8101 ,3536 جالب، إحسان دهش 

 8102 جالب، حسان دهش

 8103 جالب، محمد سمير 

 13179 جالبي، إسماعيل

 9339 جالبي، أمال

 8104 جالبي، كريمة 

 8105 جالبي،تركية 

 6293 جالخ، بالل

 8106 جالخ، حدة

 8108 ,8107 جالخ، حسين

 8750 جالخ، ليلى

 8110 ,8109 جالطو, جياللي

 8111 جالل ،هاجر 

 3595 ,3587 جالل ابراهيم العبد

 3590 جالل إبراهيم العبد

 11113 جالل الدين عبد الخالق 

 8112 جالل الدين، أدهم إبراهيم 

 15582 جالل العبد

 8113 جالل, سيد أحمد

 8114 جالل, شوقي

 8115 جالل, عبد الحليم 

 8116 جالل, فاطمة الزهراء

 8722 جالل, نسيمة 

 8117 جالل, نور الدين 

 8118 جالل، أمينة

 8119 جالل، عقبة 

 8120 جالل، فاطمة الزهراء

الميةجالل،   8121 

 8122 جاللي, حنان

 8123 جاللي، مريم

 8124 جلبى, علي عبد الرازق 

 8125 جلد, كريمة

 8127 ,8126 جلدة, سامر

 8128 جلدة, سامر بطرس 

 8131 ,8130 ,8129 جلدة, سليم بطرس

 8133 ,8132 جلدة، سليم بطرس

 8134 جلول، حسان محمد



 8135 جلول، عطية محمد

بوجمعةجلولي،   8136, 8137 

 6995 جليخي محمد وليد 

 8138 جليد، سمية

 13425 جليد، مريم

 15111 ,8139 ,6250 جليد، نور الدين 

 8140 جليدة ،بتسام 

 8141 جليدة، إبتسام

 7497 جماح أحمد, باباحكيم 

 8142 جماز، طارق على 

 8143 جمال الدين، شريط

 11858 جمال الدين، عبد هللا محمد

 8144 جمال حمادي

 12654 جمال مظلوم

 8145 جمال, ناجي

 13603 ,12332 ,10465 جمال, يرقي

 9000 جمال، لخضر الزين 

 8146 ,8092 جمال، أحمد يوسفي 

 11871 جمال، العيداني

 10569 جمال، رسول

 12666 جمال، سقدي

 8148 ,8147 جمال، ناجي

 جمال، يرقي
4922, 6602, 7606, 10338, 10570, 

14881, 15864 

 8149 جمجوم, هشام محمد نور 

 8150 جمعان، ناصر ناجي محمد 

 جمعة, احمد حلمي
8151, 8152, 8153, 8154, 8155, 

8156, 8157, 8158, 8159, 8160 

 جمعة, أحمد حلمي
8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 

8166, 8167 

 8168 جمعة, اسماعيل ابراهيم

إسماعيل إبراهيمجمعة,   8169, 8170 

 8171 جمعة, السعيد فرحات

 8172 جمعة, حسين محمد 

 جمعة، أحمد حلمي

8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 

8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 

8183, 8184, 8185, 8186 

 8187 ,4311 جمعة، إسماعيل ابراهيم

 8188 جمعة، إسماعيل ابراهيم

 8467 ,8189 جمعة، أمال



 جمعة، رضوان 

4928, 5928, 6765, 6989, 7141, 

7499, 7526, 8190, 8191, 8868, 

8945, 9405, 10250, 13124, 14037 

 3945 جمعة، عماد الدين جمال 

 8192 جمعة، محمد 

 8193 جمعة، هوام

 8194 جمعة،عبد العالي 

 14642 جمعه،اسماعيل

 7008 جمعون, فتيحة 

 6653 جمعي, حمزة 

 8863 جمعي, ليندة 

 8195 جمعي, محمد 

 8196 جمعي، إيمان 

 8197 جمعي، حمزة 

 6762 ,6200 جمعي، حورية 

 8198 جمعي، ليندة 

 8199 جمعي، محمد 

 8200 جمعية علم النفس األمريكية

تايلور-جميس أر   7918, 7920 

 13070 جميعة، شرفي

 8201 جميعي, سهام

 8202 جميل السعايدة, فيصل

 8203 جميل، أسامة

 8205 ,8204 جميل، عبد الكريم أحمد

 8206 جميل، عصام زكريا

 8207 جميل، محمد 

 7531 جميلة بن تغري, ياسمين عزوز

 9705 جميلة جاد هللا

 15691 جميلة، بده

 8208 جميلة، براهيمي 

 8209 جميلة، بلحسين

 8210 جميلة، حميدي

 8211 جميلة، صوالحي 

 15556 جميلة، فحيص

 8213 ,8212 جميلة، فقوسية

 15644 جميلة، قاسم 

 13095 جميلة، مزرار

 5864 جميلة، مكي 

 8214 جميلة، ولهة

 9222 جنادي، هاجر

 8215 جندلي, عبد الناصر 



 8216 جنوحات, فضيلة

 11651 جهاد، خرباش

 8217 جهيدة، بوسعادي

 10275 جهيدة، مصطفاوي 

موالي مصطفى جهيدة،   5860 

 جهيمة, رمضان محمد 
8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 

8223 

 8224 جوابري, فاطمة

 8225 جوابري، عز الدين 

 14013 جوابلية, يحي

 8226 جوابلية، عقيلة 

 6369 جوابي أم الخير 

 11264 جواح، سلمى

 8227 جواح، فتيحة

 جواد, شوقي ناجي
4623, 5430, 8228, 8229, 8230, 

8412 

 8231 جواد, نبيل 

 8232 جواد، رشيدة

 جواد، شوقي ناجي
4621, 4622, 4624, 8233, 8234, 

8235, 8236, 8237 

 13394 جواد، صبرينة

 4756 ,4755 جواد، عباس حسين

 8238 جواد، علي سلوم 

 5897 جواد، نبيل

 10851 جوادو، عبد الرحيم 

 8239 جوارتني, جيمس 

 8240 جوال، محمد سعيد 

 6894 جوامع، صدام الحسين

 13723 جوايري، عز الدين 

 8241 جوبيو، إيما نويل

 8242 جودة, عادل 

 8244 ,8243 جودة, محفوظ 

 8245 جودة, محفوظ أحمد 

 10056 ,9779 ,8246 جودة, محفوظ أحمد 

 8247 جودة، جيهان محمود 

 9518 جودة، عبد المحسن عبد المحسن

 9377 ,8248 جودة، محفوظ 

 9077 ,8249 جودة، محفوظ أحمد 

 8250 جودر، نورة

 8251 جوده, محفوظ 

 جودي، بوعمرة
5870, 6848, 7406, 7412, 7507, 

7767, 8252, 8299, 8668, 9057, 



9617, 9934, 10530, 12666, 

12922, 13474, 14058, 14685 

 15836 جودي، نريمان

 6019 جورج أوسليفان

 8253 جورج، ستيفن 

 8254 جورج، سول

 8255 جوزيف كحالة, جبرائل

 8256 جوف, نصيرة 

 7268 جوف، فاطمة

 8257 جولدمان, جميس 

 8258 جولمان, دانيال

 13936 جون بولي

 8259 .جون, ت.د

 8260 جون, كاسيدي

 15785 جوناثان مارش 

 8261 *جونز، ر. جاريث

جاريث جونز، شارلز و   8262, 8263 

 8264 جونسون، ميخائيل 

 8265 جوني, عز الدين 

 11015 جوهاتش، ماري جو 

 14687 جوهر، العربي

 8266 جوهر، عبد هللا

 8269 ,8268 ,8267 جوهر، عبد هللا حسين

 3277 جويحان, اغادير عرفات 

 7199 جويدة بلعباس, فتحية قريشي 

 8270 جويدة، ديلمي 

 8271 جويدة، يهمي 

 12297 جويط، سمية

 8286 ,8285 جويل ليرنز 

 3069 جى.اريك.افراد 

 8272 جي، دان 

 13467 جيدر، حسان

 8273 جيدل، بشير

 8274 جيرة، بوزيد 

 8275 جيرو, فرنسواز

 8276 جيز, ويليام بريد 

 6030 جيست، ديفيد

 8277 جياللي ،فاطمة الزهراء 

 8278 جياللي تومي، حمزة 

 12742 جياللي مليكة, العربي عيسى حمزة

 8279 جياللي, عبد الرزاق 



 8280 جياللي، أحالم 

 8281 جياللي، جالطو

 7166 جياللي، شرفي 

 8282 جياللي، فوزية

 15344 جياللي، مسلم

 6118 جيلبار قروس, مصطفى حاوشين 

 11140 ,7394 ,6052 جيلح, الصالح 

 10534 جيلح، صالح 

صالح جيلخ,   8283 

 8284 جيماوات، بنكاج 

 14204 جيمس س.دوسينبري 

 2996 جيمس لويك 

 7747 جيمس و براون, روجرف فيرهى

 5938 جيمس, دين 

 8286 ,8285 جيمس, كاشين

 8287 جيمس، كوقني

 8292 ,8291 ,8290 ,8289 ,8288 حاتم, سامي عفيفي 

 8293 حاتم، سامي عفيفي 

 8294 حاتم، لطفي

بومدين، قراديحاج   8295 

 8296 حاج حمدي، بن يوسف 

 8298 ,8297 حاج سعيد، عادل

 6966 حاج علي حميدة

 8299 حاج علي، ريمة 

 11020 حاج علي، فاطمة الزهراء 

 8300 حاج عمر، محمد شريف 

 8301 حاج قاسي، لمياء 

 8302 حاج ملياني, بختة

 8303 حاج موسى, أحمد 

 8304 حاج موسى, فاطمة 

 8305 حاج موسى، سهام 

 7789 حاج موسى، محمد 

 7444 حاجيح، عمر

 8307 ,8306 حاروش، نور الدين

 8355 حازم البني

 13189 حازم بدر الخطيب

 6820 حازن، لويزة

 حازي, محمد
8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 

8313, 8314 

 8316 ,8315 حازي، محمد

 8992 حافظ بدوي



المنعمحافظ, إجالل عبد   8317 

 حافظ, محمد عبده
8318, 8319, 8320, 8321, 8322, 

8323, 8324 

 8325 حافظ، أشرف 

 8329 ,8328 ,8327 ,8326 حافظ، حازم محمد

 8331 ,8330 حافظ، زياد

 8332 حافظ، عبد الكريم 

 5674 حافظ، عبد الناصر علك 

 حافظ، محمد عبده
8333, 8334, 8335, 8336, 8337, 

8338, 8339, 8340 

 15069 حاكم، أحالم

 8341 حامد, فداء

 8342 حامد، سليمان

 13700 ,4458 حامد، عبد الغنى

 8343 حامد، محمود فداء

 9477 حامي، نسرين

 13884 حانيني، عبد المجيد 

 8344 حانيني، كريمة 

 8345 حاوس، سالف

 8347 ,8346 ,6279 حايد، مروان

 8348 حب هللا، حيدر 

 8350 ,8349 حبابة، سعد فؤاد علي 

 6457 حبار، عبد الرزاق 

 7382 حباش، أمينة 

 6751 حباش، زكرياء 

 8351 حبش، حبش محمد

 8352 حبشي، أنيس 

 8353 حبيب ،إلياس 

 7544 حبيب, حكيم 

 8354 حبيب, علي عباس

 8355 حبيب, كميل 

 8356 حبيب, مصطفى سلمان

 8357 حبيب، حكيم 

 8358 حبيب، سارة 

 8359 حبيب، صافي

 8361 ,8360 حبيب، فريدة 

 8362 حبيب، كميل 

 8363 حبيب، مريم 

 8364 حبيب، نادية

 حبيبة، العيداني 
9700, 11233, 12233, 12768, 

13063, 13072, 13094, 15926 

 8365 حبيبة، سيفون



 13097 حبيبة، عيداني

 15510 ,14126 ,13233 ,10275 حبيبة، كشيدة

 9700 حبيبة، هاشمي 

 14615 حبيرش, فاطمة 

 14584 حبيرش، بختة

 8366 حبيش, أمينة

 14789 حبيش, زينب 

 8368 ,8367 ,7309 حبيش، أمينة

 8370 ,8369 حجاب, محمد منير 

 8371 حجاب, منير محمد 

 12680 حجاب، حدة

 8372 حجاب، محمد منير 

 8373 حجاب، مليكة 

موسى حجاب،   13581 

 15771 حجاج د.احمد حامد

 6363 حجاج رتيبة 

 8374 حجاج فتيحة

 6918 حجاج نسيمة, محمودي فاطمة

 8375 حجاج, أمال

 8376 حجاج, حورية

 8377 حجاج, سعيدة 

 8378 حجاج, محمد 

 8379 حجاج, محمد أمين 

 8380 حجاج, مريم 

 9408 حجاج, مصطفى 

 8381 حجاج, هجيرة 

أحمدحجاج،   15951 

 16053 حجاج، أسماء 

 8383 ,8382 حجاج، إكرام

 8384 حجاج، المهدي

 8386 ,8385 حجاج، فتيحة

 8387 حجاج، فضيلة 

 14518 ,8388 حجاج، محمد 

 15888 ,8389 حجاج، مريم 

 8391 ,8390 حجاج، مصطفي

 8392 حجاج،عفاف

 8393 حجاجي، حمدان 

 12172 حجار, عمار

 8394 حجار، طاهر

 8395 حجاز، طارق علي 

 8396 حجازى, احمد مجدى 



 9570 حجازي وجدي حامد 

 8399 ,8398 ,8397 حجازي, المرسي السيد 

 8400 حجازي, عبد الفتاح بيمي 

 حجازي, عبد الفتاح بيومي 
8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 

8406 

 8407 حجازي, محمد أحمد

 8411 ,8410 ,8409 ,8408 حجازي, محمد حافظ

 9217 حجازي, مسعودة 

 8412 ,8230 ,8229 حجازي, هيثم علي 

 8413 حجازي, وجدي حامد 

 8414 حجازي، أحمد توفيق

 10276 حجازي، إسماعيل 

 9363 ,8415 حجازي، المرسي السيد 

 8416 حجازي، أمال 

 8418 ,8417 حجازي، عبد الفتاح بيومي 

 8419 حجازي، مسعودة 

علي حجازي، هيثم   4624, 8420, 8421, 12100 

 8425 ,8424 ,8423 ,8422 حجازي، وجدى حامد 

 8426 حجام, وليد

 8428 ,8427 حجى، أحمد إسماعيل 

 8429 حجي, طارق

 14724 حداد ليلى 

 8431 ,8430 .حداد, إ.و

 8432 حداد, أكرم 

 8433 حداد, سمية

 13729 ,10810 ,9318 ,6931 ,4870 حداد, محمد

 3962 حداد، بخته 

 7259 حداد، رتيبة

 13333 حداد، زهية 

 10215 حداد، سمير

 10609 حداد، شفيق إبراهيم

 11302 حداد، عبد النور

 8434 حداد، علي 

 8435 حداد، فايز سليم 

 8436 حداد، مناور فريح

 8437 حداد، نورة

 8438 حداد، ياسمين

 8439 حداد، يحي 

الكريمحداد، يحي عبد   15027 

 8440 حدادي، مريم 

 7368 حداش مصطفى



 12073 حدة، بلخيري

 9632 حدة، موسوني 

 7402 حدودة، حورية

 8441 حديبي، إنعام 

 8442 حديبي، سلمي

 8443 حديبي،أيوب 

 8444 حديد, سيد علي 

 13450 حديد, فريدة

 8445 حديد, كريمة 

 8446 حديد, محمد موفق 

 8447 حديد، جهاد

 8448 حديد، سيدعلى 

 11356 حديد، كريمة

 8449 حديد، نبيلة

 15013 حديد، نوفيل

 8450 حديد، يوسف

 11223 حذيفة، بوزيد

 8451 حذيفة، شهبة مونة 

 8452 حرابي، أسماء

 8453 حراث, محمد

 8454 حراق, حفيظة

 8455 حرب, محمد 

 8456 حرب، بيان هاني 

 8457 حربتي,امال

 11718 حربي محمد موسى عريقات 

 8458 حردان, طاهر حيدر 

 8459 حردان، طاهر 

 8460 حردان، طاهر حيدر 

 10803 حرزلي، رانية 

 8461 حرفوش، سعيدة 

 13262 حرفوش، سلمان

 8463 ,8462 حرقاس، لويزة

 8464 حركاتي، فاتح

 8465 حركاوي, بن عطاء هللا 

 8467 حرمة، حليمة

نسيبةحرمة،   4724 

 12085 حريز سامي

 8469 ,8468 حريز, سامي محمد هشام 

 8470 حريز، سامي

 8472 ,8471 ,8130 حريز، سامي محمد هشام 

 15015 حريز، نورا محمد هشام 



 11653 ,8474 ,8473 حريز، هشام

 8475 حريزي، بوجمعة 

 8476 حريش، عامر

 8477 حريم ظاهر الكاللدة, حسين

حسينحريم,   8478, 8479, 8480 

 8483 ,8482 ,8481 حريم، حسين

 8484 حريم، حسين محمود 

 11782 حزاج، سامية

 11266 حزاج، فتيحة

 6773 حزاز، حياة

 13052 حسام اإلمام

 11257 حسام الدين مصطفى الخداش, عبد الناصر إبراهيم نور 

 11258 حسام الدين مصطفى الخداش, وائل عودة العكشة

 14005 حسام الدين، كشاد 

 10468 حسام داود, عماد الصعيدي, خضر عقل 

 13255 حسام عثمان

 8485 ,4108 حسان, محمد أحمد

 12924 ,8774 حسان، جايدر 

 8486 حسان، محمد

 4120 حسان، محمد أحمد

 8774 حسان، مسكين

 8487 حسان، مهدي

 8488 حساني, نادية

 8489 حساني, نسيمة

 8490 حساين، اليامين

 8491 حسايني, مريم 

 8492 حسايني, مليكة

 8493 حسايني، أحالم

 8494 حسب الرسول, موسى

 14792 حسن , راويا

 8495 حسن , سوزان علي 

 8496 حسن ،عادل 

 3925 حسن أبو الزيت

 8497 حسن باي ،ياسين

 8499 ,8498 حسن خلف, فليح 

 11018 ,11017 حسن عبد هللا بدر

 6789 حسن محمد

 5245 حسن محمد جابر

 8502 ,8501 ,8500 حسن, إمتثال محمد 

 8503 حسن, توفيق عبد الرحيم

 8504 حسن, حسين عجالن 



 14791 ,8506 ,8505 حسن, راوية 

 8507 حسن, راوية محمد

 8509 ,8508 حسن, رواية 

 8510 حسن, سمير عبد الحميد رضوان 

السيد حسن, سهير محمد   8511, 8512, 8513 

 8515 ,8514 حسن, صالح

 8519 ,8518 ,8517 ,8516 حسن, عادل 

 11639 حسن, عبد الفتاح دياب

 8520 حسن, محمود محمد 

 8521 حسن,باية

 11396 حسن، أمجد أحمد فؤاد 

 7737 حسن، باية

 8523 ,8522 حسن، حسام إبراهيم 

 11858 حسن، حسن علي 

عجالن حسن، حسين   11321 

 11648 حسن، دياب عبد الفتاح

 8524 حسن، راوية 

 8525 حسن، رواية 

 14856 ,14855 حسن، سهير محمد السيد 

 8528 ,8527 ,8526 حسن، صالح

 8530 ,8529 حسن، عادل 

 8531 حسن، عبد الرزاق حسن 

 8532 حسن، عزت عبد الحميد محمد

 8534 ,8533 حسن، غادة صالح 

فالح محمد حسن،   10138 

 8536 ,8535 حسن، كامل سرمك

 11992 حسن، كشيدة

 8537 حسن، ماهر محمد

 8077 حسن، محمد صفوت 

 8538 حسن، محمد فائز

 8539 حسن، محمد قدرى 

 9647 حسناوي، جلول

 14061 حسناوي، ربيعة 

 7799 حسناوي، سهام 

 11514 حسناوي، صبرينة 

 8540 حسناوي، صليحة

 8541 حسناوي، فاروق

 8542 حسناوي، منال 

 8543 حسنة، بحار

 7796 حسني ا .د.محمود حسن

 8544 حسني, حجيلة



 8545 حسني، إسماعيل

 6481 حسني، أمال

 8546 حسني، بلقاسم

 8547 حسني، زكريا إبراهيم 

 15204 حسني، سارة

 8548 حسني، عامر

 13850 حسني، محمود حسن 

 9208 حسني، نجوى 

 12572 حسنين, إبراهيم جابر 

 8549 حسنين, جليلة حسن 

 8550 حسنين, عمر السيد

 12611 ,12590 حسنين، إبراهيم جابر 

 4032 حسنين، إبراهيم علي 

 8551 حسنين، أحمد جابر

 8552 حسنين، عمر السيد

 8553 حسنين، مصطفى أحمد 

 8555 ,8554 حسون, سمير 

 8556 حسونه, فيصل

 4275 حسونه، عبد الباسط

 8557 حسيبة، عالية 

 16102 حسين أحمد دحدوح

 5064 حسين دحدوح

 8558 حسين رشوان, عبد المنصف 

 15956 حسين صالح الدين .مترجم

 8559 حسين علي, علي 

 8560 حسين عوض هللا, زينب 

 8561 حسين فتح هللا, سعد

 4718 حسين محمد 

 5742 حسين محمد سمحان 

 8566 ,8565 ,8564 ,8563 ,8562 حسين, أحمد حسين علي 

 8568 ,8567 حسين, أسامة عبد العزيز 

 8569 حسين, جاسم ناصر

 8570 حسين, حريم

 8571 حسين, حسام الدين 

 8572 حسين, حسين مصطفى

 8574 ,8573 حسين, رحيم

 8576 ,8575 حسين, سالمة عبد العظيم

 8577 حسين, سليم

عادل حسين,   8578 

 8579 حسين, عبد الحميد محمد

 8580 حسين, عصام 



 8581 حسين, علي حسين احمد 

 8582 حسين, مجيد علي

 8584 ,8583 حسين، أحمد

 14648 ,8587 ,8586 ,8585 حسين، أحمد حسين علي 

 8588 حسين، أسامة سمير

 12964 ,8589 حسين، إيمان

 8590 حسين، حميد 

 8591 حسين، حميدي

 3346 حسين، خضير عباس

 8592 حسين، خليل

 13119 حسين، خولة 

 7068 حسين، رحيم

 8593 حسين، سمير محمد

 8594 حسين، صدام خداوي 

 5808 حسين، ظفر ناصر

 2944 حسين، عبد األمير خلف

 8595 حسين، عبد الحميد أحمد

 8596 حسين، عدنان السيد 

 7723 حسين، فايزة

 8597 حسين، فريجه

 15938 حسين، كالكش كامل

 8599 ,8598 حسين، مبروك 

 8600 حسين، مجيد خليل

 15387 حسين، محمد 

 8601 حسين، مختاري

 8809 حسين، مصطفى

 8602 حسين، منى يونس 

 8603 حسين، يحي عالل 

 12746 ,8961 حسين، يرقي

 9045 حسينة، العقلي

 8604 حسيني, سمية

األمين حسيني، محمد   6141 

 7784 حسيني، نور الهدى 

 8606 ,8605 حسيني، وسام 

 8607 حسيني، يوسف 

 8608 حشاش, زكرياء 

 8609 حشاش، زكرياء 

 8610 حشالف, بالل

 8611 حشالف، مريم

 8612 حشلفي, هشام

 11193 حشلفي، هاجر



 8613 حشمان, مولود

 8614 حشمان، مولود

 8615 حشماوي، مرزق 

عادل أحمد حشيش,   

8616, 8617, 8618, 8619, 8620, 

8621, 8622, 8623, 8624, 8625, 

8626 

 8627 حشيش، عادل أحمد 

 6975 حضري, ايمان 

 8628 حضري, سعاد 

 8629 حضري، أنفال 

 8630 حضري، إيمان 

 8631 حضري، حفيظة

 8078 حطابي مسعودة 

 8632 حطابي, سيد علي

 12049 حطابي، عمر

 8633 حفاصي، سمير

 8634 حفرات، فاطمة

 8635 حفري ،أمينة

 15690 حفري، محمد

 9680 حفري، نوال

 15304 حفصة، بن عدة 

 11991 حفصة، كروش

 9306 حفصي, ايمان

 16182 حفيظة, مداور

 8636 حفيظة، حنيش 

 6262 حفيظة، دحماني 

 8646 حفيظة، رمضاني

 8637 حفيظة، زرزي

سيفون حفيظة،   8638 

 11239 حفيظة، شقة

 9701 حفيظة، غراف 

 7343 حفيظة، فرطاس

 8639 حقي, ممدوح 

 8642 ,8641 ,8640 حكمت, محمد 

 13086 حكيم، شبوطي 

 12593 حكيم، بوجطو 

 13402 ,11981 ,10569 ,2567 حكيم، خلفاوي

 حكيم، شبوطي 
6523, 6950, 8295, 11163, 14594, 

15210, 15556, 15944, 16080 

 8643 حكيم، شنوف 

 15500 ,9755 حكيم، شيوطي 

 15971 حكيم، طرشي



 10221 ,9818 ,7702 ,2993 ,2518 حكيم، فايزة 

 12416 حكيمة بوسهوة 

 8644 حكيمة، بوخرشف 

 8645 حكيمة، قديد

 8646 حكيمة، كنوش 

 10183 حكيمة، مشتي

 8647 حاللو، سامية

 8648 حالم، زواوية

 8502 حالوة، عادل محمود

 3894 حلباوي، يوسف 

 9561 حلبيق, يمينة 

 8649 حلبيق، إيمان 

 8650 حلبيق، حليمة 

 10850 حلبيق، غنية

 8651 حلبيق، نعيمة 

 8652 حلة, سعيدة

 8653 حلفاوي ،وسيلة

 8654 حلفاوي, رمضان 

 8655 حلفاوي, سهيلة

 11217 حلفاوي، رمضان 

 8656 ,7355 حلفاوي، سهيلة

 15012 حلفاوي، مريم

 8657 حلمي, خالد سعد زغلول 

 8658 حلمي, مصطفى

 12835 حلوان مريم

 8659 حلوان, أمينة

 8660 حلوان, مليكة

 8661 حلوان، أمينة

 3010 حلوان، حميد

 15848 حلوان، سعيدة

 8662 حلوان، عبد النور

 8663 حلوان، فؤاد 

 15865 حلواني, رشيدة

 8255 حلوة حنان رضوان 

 8664 حلوة, محمود فوزي 

 8665 حلوه, محمود فوزي 

 7255 حلوي، خديجة 

 12168 حلوي، سمية

 10619 حلوي، على 

 8666 حلياللي, بن عيسى

 8667 حلياللي, نبيلة



 8668 حلياللي، سفيان

 8669 حلياللي، مراد 

 8670 حلياللي، هاجر 

 6603 حليلو، سهيلة

 8671 حليلو،سلمى

 13551 حليمة العيدي

 8672 حليمة، بوضياف

 8673 حليمي, عبد القادر 

 8674 حماتشي, سهام 

 8675 حماد, صادق عبد العال 

 8677 ,8676 حماد, طارق عبد العال 

 حماد, طارق عبد العال 

8678, 8679, 8680, 8681, 8682, 

8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 

8688, 8689, 8690, 8691, 8692 

 8693 حماد, عبد العال 

 حماد, عبد العال طارق 
8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 

8699, 8700 

 7552 حماد,علي 

 8701 حماد، إبراهيم عبد الرحمن 

 8703 ,8702 حماد، حمزة عبد الكريم محمد 

 حماد، طارق عبد العال 
8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 

8709, 8710, 8711 

 8713 ,8712 حمادات، محمد حسن محمد 

 8714 حمادة, خالد

 8715 حمادة, طارق

 7601 حمادو عبد العزيز

 11393 حمادو, عبد العزيز

 8716 حمادو, عبد القادر 

 8717 حمادو، أمال

 9932 حمادو، مريم 

 8733 حمادوش، دالل

 14954 حمادي عبد الرزاق, هتشان أمين

صكري أيوب حمادي موسى,   9052 

 8718 حمادي, انيسة

 8719 حمادي, عائشة 

 8721 ,8720 حمادي, عدي عطا 

 14490 ,8722 حمادي, نبيل 

 8723 حمادي, ياسمينة

 7137 حمادي، أسماء

 8724 حمادي، حمزة

 8232 حمادي، حورية

 4952 حمادي، سمية



 8725 حمادي، صبرينة

 5490 حمادي، صديق

الرحمن حمادي، عبد   8726 

 8727 حمادي، عبد الرزاق

 8728 حمادي، عدي عطا 

 10379 حمادي، عمراني

 5964 حمادي، فاروق

 8729 حمادي، فاطمة

 8730 حمادي، المية 

 8441 حمادي، مروة 

 حمادي، نبيل 

2881, 2909, 6723, 7127, 8035, 

8108, 8192, 8731, 8732, 8830, 

8986, 9066, 9072, 9219, 9317, 

9375, 9592, 9883, 10197, 10656, 

10800, 10900, 11215, 11287, 

12224, 12881, 13436, 13567, 

15259, 15467, 15468, 15925, 

16092 

 8733 حماز، ربيحة

 8734 حمام، محمد زهير 

 3924 حمام، منير 

 8735 حماني، الزهرة

 8736 حماني، سهيلة 

 7203 حماني، ليندة 

محي الدينحماني،   11070 

 8737 حماني، مسعودة 

 8738 ,7963 حماني، يمينة 

 8739 حمايمي، أمينة

 8740 حمبلي، مريم 

 14057 حمةدي نصيرة, زرارقي غالية 

 8741 حمد الطراونة, بسام

 8742 حمدادو ، حنان

 10024 حمدادو, جميلة

 8743 حمدادو، حنان

 8744 حمدادو، فريدة

 8745 حمدادو، نعيمة 

 8746 حمدان, عبد المطلب عبد الرازق 

 13241 ,8747 حمدان, فتحي 

 14650 ,8748 حمدان, فتحي خليل 

 8749 حمدان, موسى عبد هللا

 12313 حمدان, يعقوب 

 8750 حمدان، أمينة



 8751 حمدان، إنعام عرفات 

 5077 حمدان، بكر عمر

 8753 ,8752 حمدان، فتحي خليل 

توفيق حمدان، مأمون   5062, 5069 

 8754 حمدان،نوال 

 15637 حمداني, حكيمة 

 8755 حمداني, رزيقة

 حمداني, محي الدين 

2530, 6136, 8434, 8666, 8756, 

9455, 10027, 10120, 10188, 

10224, 10849, 11066, 11135, 

11209, 12416, 12640, 13214, 

13756, 15105, 15637, 16059 

 8757 حمداني, ياسين 

 10197 حمداني، كريمة 

 حمداني، محى الدين 

6232, 6686, 7013, 7431, 7583, 

7726, 8726, 8758, 10634, 10976, 

11409, 11515, 12635, 13225, 

13431, 13449, 14165, 15007 

 8759 حمداني، ياسين

 8760 حمداوي، الطاوس

 13512 حمدني، نعيمة

 8761 حمدوش, ياسمين

عائشةحمدي,   9830 

 8762 حمدي, نبيلة

 8763 حمدي, هاشم

 8764 حمدي, هجيرة

 9544 حمدي، بشرى

 8765 حمدي، بهاء الدين

 15376 ,6546 حمدي، عائشة 

 8766 حمدي، عبد الحق 

 8767 حمدي، فطوم

 8768 حمدي، فؤاد براهيم

 8769 حمدي، فؤاد علي 

 8770 حمدي، مليكة

 13511 حمدي، نعيمة 

 13296 حمديني، صليحة

 8771 حمديني،عبدالقادر

 14555 حمر الراس، خيرة

 8279 حمراوي عمر, حوناسي زمير 

 16060 حمرة، سارة 

 10127 حمزاوي، إلهام 

 8772 حمزاوي، عائشة 



 9595 حمزة, حمزة سر الختم 

 7326 حمزة، أميرة 

 8773 حمزة، بن نوة 

 8601 حمزة، بوخالفة

بوعيشاوي حمزة،   14543 

 8774 حمزة، توات 

 8775 حمزة، حسن كريم 

 15318 حمزة، حمادي

 3830 حمزة، خلفات 

 11354 حمزة، فضيلة أية 

 8776 حمزة، كواديك 

 7365 حمزة، ليندا

 8778 ,8777 حمزة، محي الدين عبد الرزاق

 15318 حمزة، مكري 

 8779 حمزة، مي إبراهيم 

 8780 حمزة، هرنون 

 8781 حمزة،ياسين 

 8782 حمزي ،إسماعيل

 8783 حمزي، حسيبة

 8784 حمزي، رتيبة 

 8786 ,8785 حمندي، قاسم ناجي

 7553 حمو فايزة 

 8787 حمو, عارف

 8788 حمو, لقمان 

 8789 حمو، عبد هللا 

 6982 حمو، لقمان

 5902 حمو، محمد 

 8790 حمو، محمد سلطان 

 8792 ,8791 حمود ، خضير كاظم

 8793 حمود, خضير كاضم

 8797 ,8796 ,8795 ,8794 حمود, خضير كاظم 

 حمود، خضير كاظم
4279, 8798, 8799, 8800, 8801, 

8802 

 8475 حمود، طه

 8803 حمودة, توفيق 

 8804 حمودة, محمود محمد 

 8805 حمودة, مسعد فاروق 

 8806 حمودة, ياسمينة 

 5708 ,5704 حمودة، إبراهيم عبد النبي

 8807 حموده, إبراهيم أحمد عبد النبي

 8808 حموده، إبراهيم أحمج عبد النبي



 8809 حموده، محمود 

 11086 حمودي محمد لمين 

 10471 حمودي, منصور 

 13560 حمودي، حاج صحراوي

 8810 حمودي، سعدي شاكر

 8811 حمودي، عائشة

 8812 حمودي، عبد هللا السالك 

محمد األمينحمودي،   8813 

 6468 حمودي، مريم 

 8814 حمودي،أحمد

 8815 حمودي،عبد هللا

 8816 حمور, ميرغني عبد العال

 8817 حموش, أحالم

 8967 حموش, جمال 

 10842 حموش, مروان 

 8818 حموش، جمال 

 8819 حموش، مروان

 8820 حميان، أمينة 

 3416 ,3415 حميد ناصر الفتال

الدينحميد, صالح   8821 

 8822 حميد، حسين 

 8823 حميد، حلياللي

 8825 ,8824 حميد، سميرة 

 8755 حميدات فاطمة, عبد الرحماني نوال 

 8826 حميدات, محمود

 14995 حميدات، محمود 

 8827 حميدات، وليد محمود

 10294 حميداتو,محمد الناصر

 8828 حميدان, عبد الناصر أحمد 

 8829 حميدان، عدنان عباس 

 6492 حميدة, خليفة 

 8830 حميدة, شهرزاد

 8217 حميدة، دحمون 

 8831 حميدة، شهرزاد

 8832 حميدة، عزيزان

 8833 ,7675 حميدة، علي

 8834 حميدة، مختار 

 8835 حميدو، منيرة 

 8836 حميدوش ،صبيحة 

 4775 حميدوش سميحة

 6517 حميدوش, حسين 



 8718 حميدوش, خيرة 

 حميدوش, علي

2891, 4902, 5703, 6527, 6567, 

6612, 6623, 6643, 6814, 6966, 

7105, 7663, 8098, 8380, 8660, 

9980, 10334, 10342, 10406, 

10588, 11353, 11558, 11567, 

12228, 12420, 12505, 12931, 

12952, 13325, 14057, 14068, 

14768, 15768, 16086, 16182 

 8837 حميدوش, عمار 

 13355 ,8838 حميدوش, ياسين

 8839 حميدوش، أسماء 

 حميدوش، علي

6004, 6041, 6666, 7110, 7216, 

7493, 7655, 8301, 8840, 8841, 

8997, 9172, 9343, 9529, 9591, 

10806, 10861, 11101, 11147, 

11214, 11315, 11333, 11391, 

12227, 12304, 13156, 13178, 

13364, 13399, 13412, 13724, 

13750, 15004, 15038, 15680, 

15682, 15908, 16030 

 8842 حميدوش، عماد الدين

 7635 حميدي عبد الرحمان 

 9759 حميدي, أحمد

 8843 حميدي, ربيعة 

 7608 حميدي, رشيد

 حميدي, كلثوم 
7011, 7061, 8844, 10969, 11463, 

14507 

 14138 حميدي, محمد 

 7061 حميدي, نسيمة

 حميدي, يوسف 

6212, 7059, 7251, 7542, 8845, 

9337, 9597, 10223, 11913, 

13308, 13613, 13630, 14524, 

14799, 15144, 15201, 15269, 

15465 

 12711 ,8847 ,8846 حميدي، آمنة

 10018 حميدي، بوبكر 

 8848 حميدي، حسين

 8849 حميدي، خديجة

 9568 ,9567 حميدي، رابح

رضوان حميدي،   10873, 10874 

 8850 حميدي، رندة 

 10596 حميدي، سامية 

 8851 حميدي، سمية 

 8852 حميدي، سميرة 



 8853 حميدي، شيماء 

 حميدي، كلثوم 

6744, 7001, 7153, 7254, 7527, 

7638, 7681, 7799, 8854, 8855, 

9787, 10369, 10870, 11302, 

11916, 12345, 12871, 13195, 

13760, 13933, 14501, 14707, 

14945, 15120, 16076 

 9667 حميدي، محمد سيدعلي

 8856 حميدي، مراد

 16078 حميدي، موسى 

 8857 حميدي، نسيمة

 8858 حميدي، نصر الدين 

 حميدي، يوسف 

7015, 7441, 7509, 7630, 7639, 

7768, 8390, 8857, 9341, 9941, 

13586, 14551, 15268 

 8859 حميدي،محمد لمين 

 8860 حميدية, سميرة 

 13549 حميدية, عبد القادر 

 8861 حميدية, لطيفة 

 8862 حميدية، أيوب 

 11297 حميدية، بالل

 8863 حميدية، رشيدة 

 8864 حميدية، عدنان

 7574 حميدية، فيصل

 8866 ,8865 حميدية، لطيفة

 8867 حميدية، مروة 

 8868 حميدية، يمينة 

 8869 حميدية،بالل

 6492 حميرية, ايوب 

 8870 حميزي، شهرزاد

 8871 حميزي، فهيمة 

 8872 حميس, فلة

 10187 حميش، أحسن

 13402 حميم، سعاد 

 7517 حنا شي يعقوب 

 8873 حنا, نسيم 

 8874 حناش، توفيق 

 16002 حناشي عماد, مجمد أجلولي

 13618 حناشي, عبد السالم 

 حناشي, مصطفى 
4965, 8094, 9678, 10603, 13160, 

13872, 14149, 15541 

 8875 حناشي، خديجة



 6652 حناشي، عماد

 10473 حناشي، كمال مصطفى 

 8876 حناشي، مسعود 

 حناشي، مصطفى

6525, 6832, 7404, 7750, 8383, 

8877, 9852, 10293, 12531, 

12817, 13629 

 13794 ,13404 ,8878 ,6289 حناشي، مصطفي كمال 

 8773 حنافي، صياوي محمد بوجمعة

 16107 حنان جنيد 

 16144 حنان هجيرة

 8880 ,8879 حنان, رضوان حلوة 

 8882 ,8881 حنان, رضوان حلوه 

 8883 حنان، أسامة 

 10556 حنان، بن عيسى

 8884 حنان، تالعيش

 8886 ,8885 حنان، رضوان حلوة 

 8887 حنان، زرد 

 6795 حنان، سهام

 8888 حنان، صالح 

 6197 حنان، عبد الصمد 

 13099 حنان، قويدري

 10002 حنان، مزهود

 8889 حنان، معذور

 14595 حنان، مقدم

 8890 حنان، ونوفي

 8888 حنان، يخلف

 10263 حنطابلي, محمد أمين

 6206 حنطابلي، محمد 

 8891 حنفى، عبد الغفار علي 

 13482 حنفي عبد الغفار

 حنفي, عبد الغفار

3028, 8892, 8893, 8894, 8895, 

8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 

8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 

8906, 8907, 8908, 8909, 8910, 

8911, 8912, 8913, 8914, 8915, 

8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 

8921, 8922, 8923, 8924, 8925, 

8926, 8927, 8928, 8929, 8930, 

8931, 11621 

 حنفي، عبد الغفار
8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 

11619, 11627 

 6668 حنو, حمزة 

 9722 حنو, سمير



 8937 حنو، عبد الرحمان 

 11283 حنو، منال 

 8938 حنو، يسرى 

 14069 حنوسي أحمد

 11382 ,11380 ,5631 حنوش، إيمان حسين 

 8939 حنوش، صليحة

 8940 حنون, رجائي

 8941 حنيس، الزهرة

 7735 حنيش, حنان 

 8942 حنيش, نوال

 8943 حنيش، حبيبة 

 15068 حنيش، حفيظة

 8944 حنيش، حميد

 8945 حنيش، رياض 

 8945 حنيش، عبد الوهاب 

 8946 حنيش، علي

 8947 حنيش، فتيحة 

 11232 ,8948 حنيش، وريدة 

 8949 حنيش، وهيبة

 6770 حنيني, الزهراء

 8950 حنيني، خديجة 

 8951 حنيني، زكرياء 

 8952 حنيني، زكرية

 12983 حنيني، عائشة 

 8953 حنيني، محمد وجيه 

 8954 حوات, محمد على

 13773 حواسين, حليمة

 8955 حواسين, كمال

 8956 حوامدة، مالك حسين

 8957 حوامده، مالك حسين

 8958 حوت، إمان

 8959 حوتي، فؤاد

العومير حورية،   8960 

 15557 حورية، بن شيخ

 8961 حورية، بوقمرة 

 8963 ,8962 حورية، قالتي

 8964 حورية، قوادري 

 8965 حوريش, نصيرة 

 8966 حوسمان, دانيال

 8967 حومة, موسى 

 8968 حوى، فاتن حسين



 8969 حي، دليلة 

 10112 حياة، بوحمد 

 8970 حياة، بورغاية

 15629 حياة، خزاز

 8971 حياة، خليفي 

 5947 حياة، خويدمي 

 8972 حياة، دريادي

 5823 حياة، رايس 

 13099 ,9956 حياة، طهراوي 

 8973 حياة، عون

 8974 حياة، ملوان

 13087 حياة، نصرون

 8976 ,8975 حياهم، عمار

 8583 حيجاوي، عبد المطيع

 14947 حيجر، فتيحة

 8978 ,8977 حيدر, فؤاد 

معالي فهمي حيدر,   8979 

 11238 ,6463 حيدوش, عاشور

 12680 ,11464 ,11184 ,7358 حيدوشي, عاشور

 8980 حيرش، عيسى

 8981 حيرش، لويزة 

 8770 حيزية، بن نية

 15505 حيزية، بنية 

 11991 ,8982 ,8974 ,5857 حيزية، هادف

 8983 حيالي, محمد 

 6473 حيموري، المسعود 

 8984 حيواة، إيمان 

 8985 حيواني، بالل 

 حيولة, إيمان

5852, 6216, 6429, 6454, 6488, 

6577, 6774, 7099, 7163, 7320, 

9328, 10334, 10606, 12252, 

12474, 13528, 15121 

 8986 حيولة, فؤاد 

 14534 ,11517 ,10436 ,6124 حيولة، ايمان

 حيولة، إيمان

3547, 6258, 6418, 7470, 7715, 

8938, 8987, 8988, 9537, 9986, 

11148, 11149, 11334, 12645, 

12879, 12882, 14018 

 8990 ,8989 حيولة، سكينة 

 8991 خات, رشيدة 

 8992 خاطر, أحمد مصظفى

 8993 خاطر, عزيمة سالمة



 8994 خاطر،أحمد مصطفى

 7315 خافي، دليلة 

 13718 خالد الخطيب, رمضان محمد غنيم ...(وآخرون)

 3978 خالد بن براهيم السليطي 

 3377 خالد شاكر جاويش

 8995 خالد, فاروق 

 12501 خالد, موسى

 8996 خالد, هشام 

 8997 خالد، بن غزال 

 8998 خالد، جميل محمد

 8999 خالد، طالبي 

 9000 خالد، عمر 

 9001 خالدي ،زينب

 9002 خالدي, سارة 

 9003 خالدي, ساميى

 9004 خالدي, سميحة

 14090 خالدي، أسامة 

 13858 خالدي، الهادي 

 14570 خالدي، بالل 

 9005 خالدي، حليمة 

 7241 خالدي، حورية 

 9006 خالدي، خديجة 

 9007 خالدي، راضية 

 9326 خالدي، زينب

 9764 خالدي، سارة 

 9009 ,9008 خالدي، عادل 

 9010 خالدي، عائشة 

 9011 خالدي، عبد الهادي 

 9012 خالدي، فهيمة

 7664 خالدي، كوثر

 15460 خالدي، نسيبة

 9014 ,9013 خالص صافي, صالح 

 9015 .خالص, صالح ص

 9016 خالفي ,علي 

 9017 خالفي ،سفيان

 9018 خالفي، سعيد

 9019 خالفي، سمية

 9795 خالفي، علي 

 15846 خالفي، مسعودة 

 12645 خالفي، مونية 

 13628 خالفي، هدى 



 9020 ,6409 خالي، صارة 

 9021 خان, محمد يونس 

 9022 خاير، سمير 

 9023 خبابة, نور الدين

 9024 خبابه, عبد هللا

 9025 خبابه، إدريس

 9026 خبابه، عبد هللا

 9027 خبازي، فاطمة الزهراء 

 9028 خبراء الشركة العربية المتحدة للتدريب و االستشارات االدارية 

المتحدة للتدريب واإلستشارات اإلدارية خبراء الشركة العربية   9029 

 9032 ,9031 ,9030 خبراء المجموعة العربية

 9036 ,9035 ,9034 ,9033 "خبراء مركز الخبرات المهنية لإلدارة "بميك

 9037 خبراء مركز الخبرات المهنية لإلدارة بميك 

 9038 خبزاوي، سعاد

 4730 خبزاوي، محمد

 9039 خثيري ،ميمونة 

 9041 ,9040 خثيري، أكرم

 11874 خداش، حسام الدين 

 9042 خدام, منذر

 9043 خداوي، صدام حسين 

 9044 خدوجة، قاضي 

 15152 خديجة مقداش

 9045 خديجة، بن بريح

 8672 خديجة، بن قسي 

 9046 خديجة، بن وليد

 2899 خديجة، جزيري 

 8365 خديجة، حسين

 5722 خديجة، حمادي 

دراجي خديجة،   13056 

 9047 خديجة، زاويدي 

 8889 خديجة، سوماتي

 13080 خديجة، شعالل

 9080 خديجة، شناف

 خديجة، عراب هريش 
2898, 11239, 11369, 15507, 

15554 

 13044 خديجة، قويدري 

 13071 خديجة، مرقب

 9048 خديجة، مسعود ناصر

 8672 خديجة، معاصمي

 5942 خديجة، مغراوي

 2897 خديجة، وناس



 10373 خديم سميرة, بشوش فتيحة 

 13366 خديم, جميلة

 14578 خديم, محمد

 9049 خديم، أمال

 9050 خديم، جميلة

 12925 خديم، ريمة

 9051 خديم، محمد

 9052 خذرية, فاتح 

 6564 خذرية, محمد

 9053 خذرية، أمال 

 9054 خذرية، أمينة

 9056 ,9055 خذرية، فتحي 

 9057 خذرية، المية

 16033 خذرية، هجيرة

 9058 خذرية،أمينة

 11554 خراج، فتيحة

 9059 خرادل، محمد 

 7358 خراز، رزيقة 

 12400 خرباش، جماد

 12327 ,9060 خرباش، سفيان 

 9061 خربة، سمية

 9062 خربوش, بختة 

 9063 خربوش, حسني علي

 7349 خربوش, فتيحة 

 6914 خربوش، إشراف

 9064 خربوش، حسني 

 9065 خربيش، مليكة

 9066 خرشاوي، سعاد

 9067 خرشف, زهير

 9068 خرشف, سميرة 

 7466 خرشف، أحمد

 9069 خرشف، زهير

 9070 خروب, امينة 

 9062 خروب, فضيلة 

 9071 خروب، حسين

 9072 خروب، فاطمة

 6569 خروبي، لقواس نعيمة

 9073 خروبي، يوسف 

إبراهيمخريس,   5737 

 9074 خريس, جمال

 10540 ,4677 خريس، إبراهيم



 10538 ,9075 ,5757 ,5751 خريس، إبراهيم محمد 

 9076 خريس، نجيب سمير 

 8248 خريوش, حسني 

 9078 ,9077 خريوش، حسني علي

 9079 خزار, حميدة

 9080 خزار، يعيش وسيلة 

 13872 خزناجي، زينب 

 15679 خزيمي، عائشة

 4843 خشروم، أشرف عمر 

 9081 خشيم, مصطفى عبد هللا ابو القاسم

 9082 خصاونة, احمد سليمان

 9083 خصاونة, صالح 

 9084 خصاونة، جهاد سعيد

 9085 خصاونة، صالح 

 9086 خصاونة، محمد

 9087 خصاونة، محمد قاسم

 13557 خضار يوسف

 9088 خضار, سفيان

 9089 خضار, نسيم

سفيانخضار،   9090 

 9091 خضر, جميل أحمد

 9093 ,9092 خضر، أحمد على 

 9094 خضر، جميل أحمد محمود

 9095 خضر، محمود

 10450 خضراوي مصطفى, عبد السالم كمال

 9096 خضراوي, جويدة

 13156 خضراوي, عتيقة 

 12468 خضراوي، رانيا 

 9097 خضراوي، مصطفى 

 9098 خضراوي، وليد 

بدر خضرة، جالل   9099 

 9702 خضرة، سرحوني

 3845 خضور، ناصر جمال 

 4214 خضير كاظم حمود 

 14133 خضير كاظم حمود, محمد أحمد الهاشمي

 9100 خضير, حسن خضير 

 9101 خطاب, حسن

 9102 خطاب, عامر محمد 

 9104 ,9103 خطاب, عايدة سيد 

 9105 خطاب، السعيد مبروك 

 9106 خطاب، جودت جعفر 



 9107 خطاب، رفيدة

 9108 خطاب، عامر محمد 

 9109 خطاب، عايد سيد

 6223 خطاب، عز الدين 

 9110 خطاب، عزمي يوسف 

 9111 خطاب، محمد جالل 

 9112 خطيب، شذا جمال

 9113 خالدي ،انيسة

 11209 خالدي المختار

 11064 خالدي مليكة

 15136 خالدي هشام 

 10229 خالدي, صفية 

أسماءخالدي،   13222 

 9114 خالدي، راضية 

 6311 خالدي، صفية 

 10510 ,9115 خالدي، عماد الدين 

 9116 خالدي، هشام 

 9118 ,9117 خالف، أحمد سمير

 11437 خالق, علي 

 9119 خلدومي, ف.الزهراء 

 9120 خلف هللا، بن يوسف

 9121 خلف هللا، محمد أحمد

 9122 خلف, عمر محمد

 خلف, فليح حسن 

9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 

9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 

9133, 9134 

 9135 خلف, فليح حسين 

 3364 خلف، سناء جودت

 9137 ,9136 خلف، فليح 

 9139 ,9138 خلف، فليح حسن 

 15890 خلفات، حمزة 

 9140 خلفاوي, صليحة 

 9451 ,6822 ,4692 خلفاوي، حكيم

 9141 خلفاوي، عمر بن لخضر 

 9142 خلفاوي، محمد

 9143 خلفة، عادل 

 8607 خلفون، يوسف

 9631 خلفي عائشة, سعاد رزق هللا

 12527 خلفي مليكة

 9144 خلفي, سهيلة

 9145 خلفي, شعيب 



 9146 خلفي، أمال 

 12514 خلفي، خديجة 

 6406 خلفي، سهيلة

 7549 خلفي، شعيب 

 9148 ,9147 خلفي، صبرينة

فتيحةخلفي،   9149 

 11224 خلفي، محمد

 6258 خلفي، نبيلة

 9150 خلفي، نوال

 14475 خلفي، يوسف

 9151 خليدة، منان

 9152 خليف, هناء 

 7692 خليف، رانيا محمد 

 9153 خليف، سيد علي 

 9154 خليف، مريم

 9155 خليف، هناء 

 15231 خليفاتى, عبد الرحمان

 8757 خليفاتي خليفة, العيدي أبو بكر 

 9156 خليفاتي, نعيمة 

 9157 خليفاتي، نعيمة 

 8125 خليفة حكيمة 

 12936 خليفة, حفيظة

 7098 خليفة, دليلة 

 6575 خليفة, سميرة 

 9158 خليفة، إبراهيم أحمد

 9160 ,9159 خليفة، أحالم 

 3547 خليفة، بالل

 9161 خليفة، حنان عبد القادر 

 15272 خليفة، فضيلة 

مونةخليفة،   14825 

 8366 خليفي إيمان

 9162 خليفي, آمال

 10833 خليفي, زوهير 

 6947 خليفي, زينب 

 12528 خليفي, فتيحة

 9163 خليفي, محمد 

 9164 خليفي, نعيمة

 9166 ,9165 خليفي، أسماء 

 5983 خليفي، أمال

 13940 خليفي، حياة 

 14814 خليفي، زكية



 9167 خليفي، زهرة

زينب خليفي،   9168 

 9169 خليفي، سامية

 9171 ,9170 خليفي، سمية 

 6193 خليفي، صفاء

 13734 خليفي، عادل 

 7182 ,6742 خليفي، محمد 

 12780 خليفي، نصر الدين 

 9172 خليفي، نعيمة

 9173 خليفية، منال 

 خليل ، عبدالقادر 

7154, 7369, 8364, 8628, 9404, 

9751, 10007, 10815, 11057, 

12959, 13045 

 3682 خليل الرفاعي 

 9174 خليل الشرفي، إيمان

 15364 خليل شرفي، سلمى 

 9175 خليل شرفي، نبيهة

 3672 خليل محمود الرفاعي 

 9176 خليل, أحمد محمود

 9177 خليل, سامي

 خليل, عبد القادر 

6363, 6639, 6826, 6918, 7079, 

7247, 7256, 8078, 8226, 9154, 

9178, 9179, 10160, 10333, 

10914, 12202, 13385, 13790, 

14982, 15130, 16094 

 13011 خليل, علي محمد 

 9585 خليل, عيد القادر 

 خليل, محمد

5967, 6442, 7605, 8375, 8647, 

10449, 10579, 12358, 12782, 

13948, 14230, 14578, 14766, 

14971, 15011 

 9181 ,9180 خليل, محمد أحمد

ل, موسىخلي  9182 

 9183 خليل, نبيل سعد 

 9184 خليل, نبيل مرسي 

 9185 خليل، آمنة

 10638 خليل، خليل أحمد 

 9186 خليل، رشدي 

 9187 خليل، سعيد صالح 

 خليل، عبد القادر 

5537, 6142, 6143, 7019, 7101, 

7775, 8211, 8367, 8633, 9188, 

9189, 9190, 9191, 9694, 9942, 

10081, 10084, 10316, 10521, 



10522, 11914, 12059, 12638, 

12757, 13295, 13300, 13387, 

13885, 13886, 14034, 14135, 

14537, 14564, 14773, 14977, 

15331, 15332, 16022, 16023 

 3853 خليل، عطا هللا وراد 

 13535 خليل، علي محمد 

 خليل، محمد

7245, 7479, 9192, 9290, 9797, 

10035, 10186, 11537, 12438, 

13381, 13791, 14006, 15518 

 9193 خليل، محمد أحمد السيد

 11618 خليل، مزياني 

 9194 خليل، ناصر

 9196 ,9195 خليل، نبيل سعد 

 9197 خليل، وائل رفعت

 9198 خليل، يوسف

 9199 خليلي, فاطمة الزهراء

 9201 ,9200 خليلي، فاطمة الزهراء 

 9202 خليلي، محمد أمين

 9203 خمري، عبد النور

 9205 ,9204 خميس, موسى يوسف 

 9206 خميس، سارة محمد 

 4750 خميس، عبد السالم محمد

 9765 خميلي شريف 

 9207 خميلي, رابح

 7245 ,7244 خميلي، خالد

 9285 خميلي، عائشة

 9208 خنافيف، محمد 

 9209 خنفر, مؤيد راضي 

 9210 خنفر، إياد

 9211 خنفر، إياد عبد اإلله 

 9212 خنوس، سميحة

 9213 خنوسي، أحمد

 8604 خنوش, حليمة 

 9214 خنوش، حليمة 

 9215 خنوش، صليحة

 9216 خواجكية، محمد هشام

 12959 خواص, سليمة

 16067 خواص، خديجة 

 9217 خواطبي, سمية 

 9218 خوالد، أبو بكر الشريف

 9219 خوالد، سيد علي 



 9220 خوجة فاهم، عبد الحق 

 9221 خوخة, اشرف فهمي

 15055 خوخي، رشيدة

 9222 خوخي، نسرين

 9223 خود، عرايبية

 9224 خومس، هاجر

 8967 خوني, لخضر

 9225 خوني، أسماء 

 9226 خويدمي، حياة 

 8846 خياطي، بختة 

 9227 خياطين، لمياء 

 9228 خيثر، سعاد 

 4927 خيذر، جمال

الدين, عمروخير   9229 

 9230 خير الدين, موسي أحمد

 9231 خير الدين، العيدودي محمد

 ّy 9232 خير الدين، بن عطاء 

 11650 خير الدين، بوعيشاوي

 15801 خير الدين، حايد 

 9233 خير هللا, جمال 

 9234 خير هللا، توفيق خير الدين

 9236 ,9235 خير هللا، فرج

 3949 خيرات, صليحة

 9237 خيرات, مسعود 

 خيرات، أحمد
6309, 6877, 7190, 7326, 9397, 

12843 

 14678 خيرة، حمراوس 

 6263 خيرة، قويدري

 3378 خيرت معوض عياد

 9238 خيرون، نعيمة

 8766 خيري، إبراهيم

 9243 ,9242 ,9241 ,9240 ,9239 خيري، أسامة

 8736 خيري، حسين

 5840 خيل, عبد القادر 

 9244 خيوكه، مؤيد حامد عبد هللا

 15238 د.خالد العمري 

 د.م
9245, 9246, 9247, 9248, 9249, 

9250, 9251 

 9252 دادايان, ف.س 

 9253 دادي عدون, ناصر 

 9254 دار المناهج 



 9255 دار سالمة, خلود علي 

 9256 داس، ساتياجيت 

 10403 دالزيل، موري 

 10385 دالم, باية 

إبراهيم نسيمةدالي   16007 

 9257 دالي إبراهيم، محمد 

 9258 دالي إبراهيم، فائزة 

 13608 دالي أحمد، أمال 

 9259 دالي, حمزة 

 9260 دالي، ابراهيم مهدي 

 9261 دانكان، كيفين 

 13641 دانيال رزق

 9262 داود, حسام 

 14322 داود, غسان قاسم 

 9263 داود, نعيم نمر 

 9264 داود، إيمان 

 9266 ,9265 داود، حسام علي 

 9267 داود، خولة 

 داود، خيرة

2889, 3449, 5960, 6600, 6806, 

6894, 9043, 9202, 9268, 9269, 

9826, 10100, 11939, 12473, 

12732, 13377, 13957, 14008, 

14800, 15127 

 9386 داود، داليا روئيل

 9271 ,9270 داود، علي سعد محمد

 9272 داود، غسان 

 9273 داود، نسرين

 3302 داود، وسام مالك

 8594 داود، يعقوب 

 9274 داودى, الطيب

 9275 داودي, حفيظة

 12559 داودي, نبيلة

 13920 داودي، أحمد 

 9276 داودي، أم هاني 

 9057 داودي، إيمان 

 9277 ,3519 داودي، فطيمة 

 9279 ,9278 داوود، نعيم نصر

 9280 دائرة المعاجم

 9281 دايمي، فايزة

 9560 دايمي، ياسين

 4566 دباب عبد القادر 

 9282 دباب, أحمد



 9283 دباب, رضا

 9285 ,9284 دباب، سامية 

 9286 دباب، شيرين 

 9287 دباب، مسعودة 

 12118 دبابنه، جميل سمير 

 12356 دباح, الزهراء

 9288 دباح, كريمة

 9289 دباح، الزهراء 

 9290 دباح، كريمة 

 11120 ,10873 دبازي، خديجة 

 9291 دبدابي، دليلة 

 15380 ,8207 دبدابي، سفيان

 9292 دبدابي، نعيمة 

 7665 دبريما، ريتشارد 

 9293 دبلة, عبد العالي 

 14576 دبي، جيهان

 دبيان, السيد عبد المقصود 
9294, 9295, 9296, 9297, 9298, 

9299, 9300 

 9302 ,9301 دبيان, عبد المقصود

 9304 ,9303 دبيان, عبد المقصود محمد

 9305 دبيان، السيد عبد المقصود 

 9306 دبيب, نزيهة 

ج .أوكونر -د  7688 

 9308 ,9307 دحاك، عبد النور 

 9309 دحال, هجيرة

 9310 دحال، كمال

 7243 دحام عبد الرزاق 

 9312 ,9311 دحدوح، حسين أحمد

 10240 دحالب، فاطمة

 9313 دحالل، ليندة

 15203 دحلب، نوال

 9314 دحمان، امباركة

 9315 دحمان، مروة

 9316 دحماني ، هناء 

 10763 دحماني عمر, صغير محمد 

 14937 دحماني نبيلة

 9317 دحماني, اميرة 

 9318 دحماني, جميلة

 9319 دحماني, حفيظة 

 15543 دحماني, فاطمة

 9320 دحماني، احمد



 9321 دحماني، أمال

 9323 ,9322 دحماني، جمال الدين 

 9934 دحماني، حفيظة 

 9324 دحماني، حكيم 

 9325 دحماني، دليلة 

 8198 دحماني، رشيدة 

 9326 دحماني، ريم

 9327 دحماني، زكريا 

 9328 دحماني، سليمان

 7154 دحماني، سليمة

 9329 دحماني، شريفة محمد عمر 

 9330 ,7489 دحماني، عائشة

 9331 دحماني، عبد المالك

 9332 دحماني، علي 

 9333 دحماني، فائزة

 9335 ,9334 ,7312 دحماني، فتيحة

 9336 دحماني، لبنى 

 9337 دحماني، محمد 

 9338 دحمون, موسى

 15222 دحمون، جمال

 16034 دحمون، حميدة 

 9339 دحموني، حفيظة 

 7415 دحية, عبد الحفيظ

حسناءدخلي،   9340 

 9341 دخلي، عبدالرحمن 

 9342 دخيل, محمد حسن

 14464 دراجي, فهيمة

 15707 دراجي, مريم

 9343 دراجي، أسماء 

 9344 دراجي، اسماعيل 

 9345 دراجي، مريم

 9346 درادكة، حمزة 

 9349 ,9348 ,9347 درادكة، حمزة عبد الحليم 

 4846 ,2713 درادكه، حمزة 

عبد الحليم درادكه، حمزه   9350 

 9351 ,8305 درار، سارة 

 9352 دراركة، حمزة

 9353 دراركه، حمزه

 دراز, حامد عبد المجيد
9354, 9355, 9356, 9357, 9358, 

9359, 9360, 9361 

 9363 ,9362 دراز، حامد عبد المجيد



 9364 دراسات متقدمة في المراجعة 

 12639 ,10059 دراعي، عائشة 

 10629 دراعي، عيسى

 9367 درافي, جال 

 6722 دراق، شهيناز 

 9368 دراكر, بيتر. ف 

 9371 ,9370 ,9369 دراكر، بيتر 

 9372 درام, نبيلة

 دراوسي, مسعود
4937, 6561, 8366, 9164, 10613, 

10614, 10615, 10616, 10790, 

15519 

 10895 ,6530 دراوسي، مسعود

 9373 دراوسي، هدى 

 9374 دربادي ،سمية

 15348 دربال، عبد القادر 

 14765 دربالي حفيظة, بن زرقة سهام 

 9375 دربالي، ربيعة

 9376 درة, عبد الباري إبراهيم 

 9377 درة، عبد الباري 

 9379 ,9378 ,8073 درة، عبد الباري إبراهيم 

 7385 درجاوي، آسيا

 9380 درغام، أسامة 

 9381 درغام، ماهر موسي

 9382 درغام، نجيب

 9384 ,9383 درقة، خديجة 

 9385 دركر, بيترف 

 9386 درمان، سليمان صادق 

 10204 درواسي, سعيد

 12742 ,11138 ,9336 ,8544 درواسي, مسعود

 8986 درواسي، فؤاد 

 9387 درواوي, آسيا

 9388 درواوي, حورية

 15057 درواوي، عبد المالك 

 9389 دروش ،نشيدة 

هللادرويش, أحمد عبد   9390 

 9391 درويش, العشري حسين

 13917 درويش, باسمة جمعة

 9392 درويش, فوزي

 6354 درويش, معين

 9393 درويش، ريان

 13844 درويش، سعد 



 7576 دريادي، حسين

 15992 ,7350 دريادي، حياة

 9394 دريادي، يوسف

 9395 درياسة، كريمة

 6516 درياسي, حكيم 

 10371 دريجي, محمد

 9396 دريجي، محمد

 8761 دريس سمية 

 8521 دريس, زينب 

 13963 دريس, سهيلة

 9397 دريس، أيوب ابراهيم 

 9398 دريس، جميلة

 9400 ,9399 دريس، حنان

 7648 ,7642 دريس، رشيد

 9401 دريسي، محمد

 9402 دريوش خديجة

 9403 ,8726 دريوش، عبد الرحمان 

 9404 دريوش، لمياء 

 9405 دريوش، محمد 

 9407 ,9406 دسوقي, كمال

 9408 دشراتي، مصطفى

 9409 دشيشة، إلياس

 11247 دشيشة، نبيلة

 9410 دعاس، خديجة 

 7230 دعاس، مختار

 11137 دعاس، يوسف

 9411 دعبس, يسرى

 9412 دغموم، هشام 

 دغميم، راوية
9413, 9867, 12331, 13001, 

14584, 16091 

 9414 دغميم،راوية

 9415 دغيم, أحمد علي 

 13036 دغيم، سمير

 9417 ,9416 دغيم، يونس 

 9418 دغيم،سمير

 9419 دقداق, فاطمة الزهراء 

 6743 دقداق، فاطمة الزهراء 

 8874 دقداق، محمد

 8837 دقياح محمد, شراطي محمد 

 9420 دقيم، سعيدة

 9421 دالل ،مريم



 3262 دالل القاضي 

 13062 دالل، أمينة هادف

 9422 دالل، دعد رفيق

 9423 دالل، عماد 

 9424 دالور, شريف

 9096 دليلة رفاعي, فتيحة مناد

 15510 دليلة، بوشول

 11165 دليلة، سناني

 10099 دليلة، قاسمي 

 8591 دليلة، يوسفي

 9425 دليلو، فضيل 

 14139 ,9426 دليو, فضيل

 9428 ,9427 دليو، فضيل 

 7482 دمارجي، رميساء 

 7683 دمارجي، مروان 

 9429 دمارجي، معاذ

 9430 دماش ،أمينة 

 7634 دميش، إسمهان 

 9890 دميش، جميلة 

 13404 دميش، شروق 

 9431 دميش، عالء الدين

 9432 دميش، هشام

 9433 دنداني، يمينة 

 9435 ,9434 دنيا، شوقي أحمد

 15207 دنيازاد، توميات 

 9436 دنيدني، الربح

 4486 دنيدني، خضرة

 9437 دهار، فلة 

 9438 دهان، أمال 

 13203 دهبي, بوباكر 

 9439 دهبي، نورة 

 9440 دهري، محمد اسالم

 13523 دهالس، الزهرة 

 9441 دهالس، سارة

 7715 دهلوك، محمد رضا

 15223 دهماص، فاطمة

 14007 دهماص، محفوظ 

 9443 ,9442 ,3510 دهمش, نعيم

 9444 دهمش، أ.د.نعيم حسني 

 11242 دهيليس، ياسين 

 9445 دهيم، فاطمة الزهراء 



 دهيمي, أبو بكر
2908, 5780, 6829, 6864, 7003, 

7263, 7541, 9971, 13373, 14056, 

14104, 15203, 16008 

 15109 ,11250 ,10039 ,9446 ,6044 دهيمي، أبو بكر 

 14013 دهيمي، بوباكر 

 9447 دهيمي، ربيعة 

 9448 دهيمي، زكية 

 9449 دواجي، إيمان 

 9450 دواجي، رياض 

 6490 دواجي، محمد

 9451 دوادي، أمال 

 15929 دوبسون، بول

 6070 دوة، محمد 

 9452 دوجانة، بن قرنوز

 9453 دوجالس, ميريل إن

 9454 دوح, صورية

 8035 دوخ, امينة 

 15030 دوخ, عبد الرحمن 

فريددوخ,   9455 

 9456 دوخ، أمينة 

 9457 دوداح، نزيهة

 9458 دودج, إيان

 13035 دودو, ولد محمد

 9460 ,9459 دودين, أحمد يوسف

 9462 ,9461 دودين, ماجد سليمان

 9466 ,9465 ,9464 ,9463 دودين، أحمد يوسف

 9467 دودين، حمزة محمد 

 13713 دودين، زياد أكرم 

 9476 دورفي, وليم

 9477 دوفانة، مسعودة 

 9479 ,9478 دوكورسيل، دومينيك 

 9480 دوالش، أمينة 

 12636 ,9481 دوالش، سارة 

 9482 دومة, مصطفى

 10439 دومة, نبيلة

 9483 دومة, نوال

 9484 دومة, ياسين

 9485 دومة، أحالم 

 16150 ,9486 دومة، إيمان

 9488 ,9487 دومة، خيرة

 9489 دومة، رمضان 



 4941 دومة، فوزية

 9490 دومة، هنية

 15670 دومي, رشيد

 7361 دومي، عبد الرؤوف 

 13701 دون ميلر

 9453 دونا إن .دوجالس

 9491 دونالد, كيسو 

 15430 .دوناهيو, جون د

 8120 دويب، سعاد 

 9492 دويحسني، كمال 

 دويدار, محمد
9493, 9494, 9495, 9496, 9497, 

9498, 9499, 9500 

 9501 دويدار, محمد حامد

 9503 ,9502 دويدار، محمد

 14226 دويفي, عقبة

 9504 .دويفيدي, أو. بي

 5957 دويك, الهاشمي 

 9505 دي سايز، إيلين إليوت

 9506 دياب, عبد الفتاح 

 9507 دياب, مفتاح محمد

 9508 دياب، أحمد عبد السالم 

 9509 دياب، سهيل رزق 

 9511 ,9510 دياب، محمد 

 9930 ديب، ليلى

 9512 ديب، يوسف 

 9513 ديبون, غسالن

 10880 ,10879 ,10878 ديدان، مولود 

 13532 ديدي, نوال

 9517 ,9516 ,9515 ,9514 ,5187 ديري، زاهد محمد

 6011 ديساي، سوميت 

 9518 ديسلر, جاري 

 6032 ديفيد .لي

 9520 ,9519 ديفيد، فريد

 9521 ديفيدسون, ألكسندر

 9522 .ديفيس، كينيث س

 9523 ديكسمي, جاك 

 9524 ديكسي, جاك 

 9525 ديكسيت, أفيناش ك 

 15240 ديلفن، نانسي

 9526 ديلمي, زهير

 9527 ديلمي, صافية 



 9528 ديلمي، جويدة 

 9529 ديلمي، نصر الدين 

 9530 ديلمي، وفاء

 6581 دين، أمينة

 9531 دين، عبد الرحمن 

األمةديوان مجلس   9532, 9533 

 9534 ديوليو, يوجين

 9535 ديون، جيم

 9536 ذباح، حسين

 9537 ذباح، سارة

 9538 ذبيح, لياس قالب 

 9539 ذبيح، لياس قالب

 9540 ذراع مسعود, زينب 

 7155 ذكار، جلول 

 9541 ذهبي، نضال

 9542 ذهبين, فائزة

 9543 ذهبين, ماجدة 

 9544 ذهبين، دنيا 

 7298 ذهبين، عبد الناصر 

 9545 ذياب، صالح محمود 

 9601 ذياب، فتحي

 9546 ذيب، هيثم عبد هللا 

 15090 رابح هللا، يحي

 9547 رابح هللا، يوسف

 9548 رابح سيدهم، جمال

 9549 رابح سيدهم، كنزة

 7626 رابح عثماني دليلة 

 9551 ,9550 رابح, بو قرة

 14094 رابح, حمزة

العدراني رابح،   9552 

 9553 رابح، بوقرة

 9554 رابح، حمزة

 5854 رابح، سالمي 

 9555 رابح، فضيل 

 11239 رابح، منادي

 9556 رابحي, عبد الحق 

 6786 رابحي، بلقاسم

 14786 رابحي، بوعالم

 12728 رابحي، ليلى 

 9557 رابعي، أحمد بدر الدين 

 14879 ,9559 ,9558 راتول, محمد



 14899 راتول,محمد

 11132 راتول، محمد

 9560 راجعي، رتيبة

 9476 راجي حليم مقار

 9561 راحو، خودة

 14520 رازم. سهام 

 6769 ,6768 رازم، حنان 

 9562 رأس الماء، عبد الكريم 

 9563 راسي, يوسف

 9564 راشد, أحمد عادل 

 9565 راشد, فاروق محمد السعيد

 9566 راشد، فريال 

 9568 ,9567 راشدي، شعيب

 9572 ,9571 ,9570 ,9569 راضي, محمد سامي

 9573 راضي, محمد فخري 

 9574 راضي، جواد محسن 

 9575 راضي، حسن خلف 

 3836 راضي، حمد عبد الحسين 

 9576 راضي، رنا محمد

 راضي، محمد سامي
9577, 9578, 9579, 9580, 9581, 

9582 

 9583 راضي، محمد فخري 

 9584 راضية, كردالي 

 8271 راضية، خزاز 

 9585 راعى جويدة

 6626 راعي، عائشة 

 9586 راعي، محجوبة 

 9587 رافع, أحمد 

 13488 رافع, فيصل 

 7180 رافع، إلياس 

 9588 رافع، جمال 

 9589 رافع، عائشة 

 9590 رافع، لياس 

 10335 ,9768 راقي، حياة

 9592 ,9591 راقي، نذيرة

أحمدرامي،   5967 

 9593 راو, سى.بى

 9594 راوية، عمراوي 

 9595 راي، ليسلي 

 6030 رايت، باتريك 

 9596 .رايدر, هارى ر



 9597 رايس, محمد عبد المحسن

 7561 رايس، حياة 

 9598 رايس، عمادالدين 

 9599 رايش، روبرت 

 14962 رائف، توفيق 

 9600 رايفا، هاوارد

 9601 ربابعة, علي

 4825 ربابعة, علي محمد

 2708 ربابعة، علي

 9602 رباح, نجية 

 9603 رباح، بشرى 

 13617 رباح، رتيبة

 12922 رباح، عبد الحق

 13142 رباح، فاطمة الزهراء 

 6607 رباح، نور الهدى

 9604 رباحي, حمزة 

 9605 رباحي, ياسين 

 15793 رباحي، أحالم

 9606 رباحي، إسماعيل

أميرة رباحي،   13794 

 9607 رباحي، أمين

 9608 رباحي، بشير 

 11244 رباحي، فاطمة الزهراء 

 9609 رباحي، فلة 

 9610 رباحي، محمد 

 14545 رباحي، مصطفي

 9611 ربارا، ج.ر

 9612 رباعي, الضاوية 

 15354 رباعي, عيدة

 9613 رباعي، الياقوت

 9614 رباعي، حياة

 9615 رباعي،الياقوت

 9616 ربان, سمية

 9617 ربح هللا، هالة 

 12970 ربحاوي، محمد 

 9618 ربحي, عائشة

 9620 ,9619 ربحي، نصيرة 

 9621 ربضي, عيسى غسان 

 9622 ربعي, حورية 

 9623 ربعي، أحمد

 9318 ربوح كريمة



 9624 ربوح, عائشة

 6735 ربوح، أسامة

 10575 ربوح، يوسف 

 6329 ربيح، خداوج

،كريمةربيحي   9625 

 10871 ,6350 ربيش، حمزة 

 9626 ربيع ، بن صالح

 9627 ربيع, سحر حسنين محمد 

 10901 ربيع, صفي الدين

 9628 ربيع، محمد صالح

 9629 ربيع، محمد عبد العزيز 

 9630 ربيع، مراد

 13566 ربيع، نجاة 

 9631 ربيعة, سامية 

 9632 ربيعة، بلقاسمي 

 2898 ربيعة، بوزيد 

 15569 ربيعة، علوش

 9633 ربيعة، فاطيمة 

 14071 ربيعي, ذهبية

 16147 ربيعي، ذهبية 

 9634 ربيعي، سمية

 9635 ربيعي، شريفة فريال

 6351 رتيبة، نجاوي 

 رتيعة، محمد 

6455, 6468, 6575, 6981, 6990, 

7225, 7230, 7268, 7484, 8039, 

8227, 8545, 8606, 8631, 8730, 

9331, 9636, 9637, 10722, 10838, 

11102, 11462, 11518, 11614, 

12049, 13765, 13894, 13963, 

14556, 15075, 15346, 16041, 

16067 

 4310 ,4309 رجب السيد راشد 

 4323 رجب السيد راشد, محمود ناجي درويش

 9638 رجب, عبد الحميد

 9639 رجب، مصطفى

 9640 رجب، وضاح نجيب 

 9644 ,9643 ,9642 ,9641 رجم, نصيب

 9645 رجم، نصيب

 9646 رجيمي, بديعة

 9647 رجيمي، شرف الدين 

 9648 رحاب، بوخاري

 9649 رحال, علي 



 11069 رحال, فوزية 

 9650 رحال, كمال

 9651 رحال, محي الدين 

 9652 رحال, منال محمد

 13615 رحال، الطاهر 

 ّy 9653 رحال، عبد 

 9654 رحال، محمد

 7112 رحالي، بوجمعة

 9656 ,9655 رحالي، صبرينة

 7413 رحماني حميد 

 13909 رحماني خيرة 

 9657 رحماني, أمينة 

 9658 رحماني, سميرة 

 9659 رحماني, محمد 

 9660 رحماني, نصيرة 

 9661 رحماني, نعيمة 

 15491 رحماني، أمينة 

 9676 رحماني، إيمان

 13281 ,9662 رحماني، حمزة 

 9663 رحماني، حميد 

 9664 رحماني، رحمة

 9665 رحماني، سومية 

 9666 رحماني، عثمان

 15128 ,15003 ,9668 ,9667 ,6994 رحماني، محمد 

 11176 رحماني، وداد

 7568 رحماني، وفاء 

 6774 رحماني، يونس 

 9659 رحمون إلياس

 9669 رحمون, لطيفة

 9663 رحمون، إلياس

بوعالمرحمون،   9696 

 15750 ,9670 رحمون، جهاد

 9671 رحمون، رياض

 9672 رحموني, جهيدة 

 9673 رحموني، أحمد

 9674 رحموني، سمية

 9675 رحموني، عقيلة

 9676 رحموني، مريم 

 9677 رحموني، نبيلة

 9678 رحمي, فتيحة

 7329 رحمي، فتيحة



 6859 رحوي، سامية

 9679 رحيش, خضرة

أحمدرحيش،   3000 

 9680 رحيش، أسماء 

 9681 رحيش، آمال

 10883 رحيش، بوجمعة

 9682 رحيش، فريدة

 9560 رحيل، فاروق

 9154 رحيم، يمينة

 9683 رخمي ذهبية

 9685 ,9684 رزاق، نصر الدين 

 6029 رزق هللا، عبد القادر 

 9686 رزق, روكس 

 9687 رزق، جورج فهمي 

 9688 ,3459 رزق، عبد هللا

 9689 رزق، كوثر إبراهيم 

 9867 ,9690 رزقي، مريم

 9691 رزقي،سميرة

 9692 رزقي،عتيقة 

 6669 رزيق فرحات

 9693 رزيق, حميد 

 رزيق, كمال 

2998, 4936, 6753, 7436, 7515, 

7575, 8492, 9608, 10434, 11145, 

11593, 13302, 14516, 14710, 

15514 

 6797 ,6796 رزيق، حبيبة 

 9694 رزيق، حكيمة 

 9695 رزيق، سمية 

 رزيق، كمال 

4681, 6884, 7108, 7145, 9696, 

9697, 9698, 13475, 14159, 

14229, 14973, 14974, 15562, 

16017, 16140, 16151 

 9699 رزيقة, غراب 

 9700 رزيقة، بن رامول

 9701 رزيقة، بوسهوة 

 13098 رزيقة، تريكي 

 5858 رزيقة، زياد

 15645 رزيقة، طلحة 

 9702 رزيقة، عصماني

 9703 رزيقة، غراب 

 9704 رزيقة، منان

 10751 رستم، سميرة عبد الحفيظ 



 9705 رسالن الجيوسي, محمد

 9706 رسالن, صالح الدين بسيوني

 15739 رسمية زكي قرياقص

 8915 ,8912 ,8907 ,8904 ,3602 رسمية قرياقص

 9707 رسول، أنيسة

 9708 رسول، حدة

 9709 رسول،نعيمة 

 9710 رشدي، عثمان فريد 

 9711 رشدي، مروة

 9712 رشوان , حسين عبد الحميد أحمد 

 9713 رشوان, حسين عبد الحميد أحمد 

 9715 ,9714 رشوان، حسين عبد الحميد أحمد 

 9716 رشوان، عبد الحميد 

 14333 ,12145 رشيد الجمال

 10996 رشيد, بن ديب 

 9717 رشيد, عبد المعطي رضا

 9718 رشيد, محمد حسين محمد

 10997 رشيد، بن ديب 

 14395 رشيد، بهاليس 

 9719 رشيد، بوكساني 

 رشيد، سالمي
5869, 6127, 9720, 10886, 11192, 

14093, 14324, 15602 

 8601 رشيد، سعدي

 9721 ,9048 رشيد، سلمى

 6350 رشيد، شريفي 

 9722 رشيد، شكير سعيد

 8102 رشيد، صالح عبد الرضا 

 9724 ,9723 رشيد، مالح 

 13266 رشيدة، بن مهيريز 

 2898 رشيدة، زايدي

 15629 رشيدة، عنيبة 

 13918 رضا عبد السالم 

 9725 رضا, هاشم حمدي 

 10825 رضا، بهياني 

 9727 ,9726 رضا، حمدي هاشم 

 9728 رضا، خالصي 

 12593 رضا، سالني

حمدي رضا، هاشم   9729, 9730, 9731, 9732 

 9733 رضا، يوسف محمد

 11010 رضوان العمار

 13720 ,13719 رضوان حلوة حنان 



 9734 رضوان, رأفت

 9735 رضوان, شفيق

 9736 رضوان، أحمد فاروق

 10582 ,5893 ,5865 رضوان، باصور 

 15125 ,5943 رضوان، جمعة 

 9737 رضوان، شبوطي

 9738 رضوان، فوقية حسن 

 9739 رضوان، محمود عبد الفتاح

 9742 ,9741 ,9740 رضوان، مصطفى أحمد حامد 

 10396 رضية، برامقي

 9743 رغيس، بسمة

 9744 رغيسة, فائزة

 9745 رغيسة، عبد القادر 

 8082 رفاعي, رفاعي محمد

 9746 رفاعي, عقيل محمود

 9747 رفكن, جيرمي

 9749 ,9748 رفيق الطيب, محمد 

 14932 رفيق محمد خالدي

 9750 رفيق،ابراهيم

 9751 رقاب، طارق

 9752 رقايقية، فاطمة الزهراء 

 11068 رقي, جمال 

 9753 رقي, عبد المجيد 

 9754 رقيبة، سليمة

 9755 رقية، بوسوبل

 9756 رقية، منقار

 9757 رقيق, دليلة 

 9758 رقيق, كريمة 

 9759 رقيق، أحمد

 9760 رقيق، األحسن

 13426 رقيق، حمزة 

 11480 رقيقي، محمد 

 9761 رقيقي، مريم 

 9762 رقيقي، هاجر

 9763 رقيو, هارفرد بيزنس 

 14737 ركاش حورية

 13437 ركال, سهام

 9764 ركال، سهام

 12203 ركلة، عمر 

 9765 ركي, نور الدين

 9766 ركي، أحسن 



 9767 ركي، زروق

 12872 ,9768 ركي، سارة

 10058 ,9769 ركي، نبيلة

 9770 ركي، نور الدين

 3019 رمادي، سعاد

 9771 رمالي، محمد صفار

 9860 رمان، محمد صالح

 3002 رمزي، بورويلة

 9772 رمزي، منصور

 3892 رمضان محمد جهيمة 

 6325 رمضان محمد مقلد, محمد سيد عابد

 رمضان, زياد 
9773, 9774, 9775, 9776, 9777, 

9778 

 9779 رمضان, زياد سليم 

 9780 رمضان, زينب 

 9784 ,9783 ,9782 ,9781 رمضان، زياد 

 9785 رمضان، زياد سليم 

 12054 رمضان، صايل 

 رمضان، مروان أسعد 

5791, 5792, 5793, 5794, 5795, 

5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 

5801, 5802, 5803, 9786, 15008 

 5928 رمضان، ميلود

 13945 رمضاني فوزية, ولهة رقية 

 8943 رمضاني، أسماء

 9787 رمضاني، األخضر

 5982 رمضاني، حفيظة

 9788 رمضاني، خيرة 

 9789 رمضاني، سعيدة 

 9475 ,7776 ,3282 رمضاني، فضيلة 

 6376 رمضاني، محمد 

 9790 رمضاني، هجيرة 

 9791 رمضاني، وهيبة 

 9792 رمضاني،لخضر 

 9793 رمعون، حسين

 9794 رمل، خديجة 

 9795 رملة، لطفي 

 9796 رمليات، زينب 

 9797 رملية، سلمي

 9798 رميتة، وليد 

 9799 رميدي, ربيعة 

 9876 رميدي, عبد الحميد



 رميدي, عبد الوهاب

4923, 6314, 6371, 6585, 6679, 

6964, 6988, 7008, 7306, 7456, 

7551, 7931, 8465, 8654, 9309, 

9395, 9800, 9801, 9802, 10072, 

10205, 12081, 12484, 12877, 

13476, 13556, 13774, 14069, 

14163, 14522, 14742, 15578, 

15814 

 رميدي، عبد الوهاب

4722, 6690, 6872, 7292, 7293, 

7455, 8303, 8373, 8419, 8825, 

9198, 9213, 9268, 9683, 9803, 

9804, 9943, 10017, 10128, 

10577, 10801, 10845, 11136, 

12082, 12998, 13396, 14521, 

14694, 14718, 15254, 16018, 

16072 

 14251 رميدي، فاطمة

 9805 رميلي, سيدعلي

 9806 رميلي، سيد علي

 9797 رميلي، وسام

 2800 رنا أحمد عيتاني 

 8770 رندة، تومي 

 9807 رندة، حميدي 

 9808 رندر, باري

عناويرهيو، سحر   8101 

 10757 رو.بوكسر 

 9809 رواشدة، أكرم عاطف 

 9810 روايدية، كوثر 

 9811 روباحي فيسة، ياسين

 16006 روبحي فطيمة 

 13362 روبحي فيسة، عمر

 9812 روبحي, الزهراء

 9813 روبحي, نبيلة

 8842 روبحي، حسان

 9814 روبحي، سعاد

 9815 روبحي، ف الزهراء 

 9816 روبحي، فتحي

 10383 روبحي، مايسة 

 9817 روبرت, رايتش ب 

 9818 روبرت، ه 

 9819 روبن, جوناثان 

 9820 روبنز، ريتشارد اتش 

 14123 روبنسن، جانيس 

 9821 روبيرت, س.أ 



 9822 روث، وليم

 9823 روزي, نعيمة 

 15806 روطي حفيظة

 10583 ,9824 روفيدة، عوني

 9825 روالند, كالوري 

 9826 روميلي، مسعودة 

 9827 روهيل, جانيس م 

 9828 رويبح، أسامة

 16029 روينة، عبد السميع

 13809 رياض حسن

 9829 رياض، محمد 

 3015 رياض، محمد صغير 

 14939 ريان، أمينة

 15723 ريتشارد أ.كواندت 

 9830 ريتشاروز، جوين 

 8239 ريجارد استروب

 9831 ريجدا, جورج

حاكمريحان، ولد   5872 

 9832 ريدنغ، جون سي

 7469 ريغي, منصورة 

 13381 ريف، نجمة

 9833 ريم، زوليخة

 9834 ريمان، سعيدة 

 9835 ريناتز، ويرنر 

 9836 رينولدز, مايكل 

 9837 ريوقي، هاجر

 8299 زاةي، صبرين 

 9838 زارد، مسعودة

 9839 زاقود، عبد السالم جمعة

 9840 زامل, احمد محمد

 9841 زامل, أحمد محمد

 12129 ,9842 زامل، أحمد محمود

 9843 زاهر, ضياء الدين 

 9844 زاهي, آسيا

 زاهي، محمد األمين

4479, 4725, 4726, 4803, 5765, 

6281, 6375, 6541, 6708, 6722, 

6767, 6830, 6904, 6958, 7118, 

7149, 7171, 7207, 7585, 7708, 

7785, 7791, 7963, 8009, 8189, 

8368, 8629, 8960, 9148, 9273, 

9289, 9487, 9646, 9845, 9890, 

9932, 10031, 10374, 10382, 



10585, 10623, 10833, 11052, 

11831, 13174, 13180, 13335, 

13961, 14082, 14492, 15243, 

15255, 15521, 15704, 15836, 

15866, 15923, 16034 

 زاهي، محمد أمين

2570, 4800, 4942, 5921, 6450, 

6506, 6734, 6944, 7432, 7513, 

7577, 7984, 8217, 8848, 9281, 

9838, 10164, 11243, 11355, 

12664, 13322, 13525, 13734, 

13804, 13852, 13967, 14602, 

14715, 14886, 15058, 15129, 

15205, 15223, 15380, 15793, 

16065, 16153 

 15230 زاوي, امين

 9846 زاوي, عقيلة 

 9847 زاوي, عمرو

 9848 زاوي, نعيمة 

 14607 زاوي، العربي 

 15330 زاوي، أمين

 7195 زاوي، خديجة 

 9849 زاوي، زكية

 9850 زاوي، محمد

 7240 زاوي، مريم

 9851 زاوي، نبيلة

 9852 زاوي، نصيرة

 9323 زاوية، أسامة 

 9853 زاويدي, ايمان

القادر زاويدي, عبد   9260 

 9854 زايد, عادل 

 9857 ,9856 ,9855 زايد, مصطفى

 9862 ,9861 ,9860 ,9859 ,9858 زايد، فهد خليل 

 9863 زايدي، أمينة

 9864 زايدي، جميلة 

 9865 ,7733 زايدي، خديجة 

 7604 زايدي، سناء

 9866 زايدي، عائشة 

 15199 زايدي، فتيحة

 9867 زايدي، مروة

نوال زايدي،   9868 

 9869 زايدي، وافية 

 9870 زبار، باية

 9871 زباري, هالة 



 9872 زباري، هالة 

 9873 زباش، فيصل

 15505 زبيدة، تومي

 9874 زبيري, رمضان

 12445 زبيري، خديجة

 6080 زبيري، رابح

 9417 زبيش، إلياس 

 14120 زبيش، عصام وليد

 9875 زبيش، فتيحة 

 4929 زبيش، نور الدين

 14250 زخمي, األخضر

 7239 زخمي، األخضر

 9876 زدين, حفيظة

 12208 زراد، مسعودة

 15241 زرادني, سهيلة

 13820 زرارقة نوال 

 13345 زرارقة، يحي

 9877 ,7437 زرارقة، يوسف

 9878 زرارقي، مريم 

 7287 زرارقي، هاجر 

 7183 زرايبي، عبد القادر 

 13784 زرايدة، الوافي 

 6025 زرايقي, الياس

 8655 زرايقي, ليندة 

 15104 زرايقي، إلياس

 13623 زرايقي، حياة

 8656 ,7355 زرايقي، ليندة

 11206 ,6297 زرايمي، أحمد

 9745 زربير، فتحي

 9879 زردق, أحمدعبدالرحيم 

 9880 زردومي، أحمد

 9881 زرزي، إلهام 

 9882 زرزي، سميحة

 9884 ,9883 زرفاوي، عبد الكريم 

 9885 زرقاني, سامية

 9886 زرقاني، حسيبة

 9887 زرقاني، ليلى 

 10508 زرقاوي أيوب

 9888 زرقاوي، عبد الكريم 

 14829 ,زرقة كريمة

 15920 زرقة, ليلى 



 9889 زرقة, نجاة

 12502 زرقة، أحمد 

 9890 زرقة، صونيا

 9891 زرقط، صارة 

 15914 زرقط، قتيحة

أسماءزرقي,   9892 

 9893 زرنوقة, صالح سالم 

 9894 زرواطي ،سعدية

 زرواطي, محمد

5892, 6579, 6652, 7333, 8609, 

9450, 9544, 9895, 10545, 11270, 

13851, 15924 

 6395 زرواطي, هاجر

 9896 زرواطي، إسالم 

 9897 زرواطي، بحرية

 9898 زرواطي، سمية

 زرواطي، محمد

6756, 6785, 7070, 7208, 7443, 

9146, 9471, 9562, 9899, 11222, 

14150, 14478, 15355 

 9901 ,9900 زرواطي، يونس 

 9902 زرواطي،ميرا

 9903 زرواق، سهام

 9904 زرواق، فضيلة 

 8453 زروال الحواس 

 9905 زروال ،توفيق

 6861 زروال زكية, أمير سميرة 

 9207 زروال, عثمان 

 9906 زروال، إلهام 

 9907 زروخي، اسماعيل 

 9908 زرور، فطوم

 3015 زروط، محمد 

 9909 زروط، نادية

 15647 زروق، صدوق

 12239 زروق، صدوقي 

 9910 زروقي ، عمر 

 14146 زروقي, صليحة 

 14531 زروقي, طه األمين

 9911 زروقي, عادل 

 9912 زروقي, منال

 9913 زروقي، الزهراء

 6687 زروقي، سليمان

 14928 زروقي، شيماء 

 9914 زروقي، صليحة 



 9915 زروقي، فاطمة الزهراء 

 15220 زروقي، فهيمة

 7057 زروقي، محمد

 9917 ,9916 زروقي، نصيرة

 14339 زريبة، عبد الفتاح ابراهيم

 14709 زريدي، زهيرة

 9918 زريق ، إيهاب صبيح محمد 

 9920 ,9919 زريق, إيهاب صبيح محمد 

 11151 زريقات، روز 

 9921 زريقات، عمر خالد

 14468 ,14467 زريقات، عمر محمد 

 11273 زعاف ،زينب

 9922 زعاف ،نصيرة

 9484 زعاف, حورية 

 13292 زعاف, رشيدة

 9923 زعاف, صيرة 

 9924 زعاف، سلمى 

 9925 زعاف، نجوى

 زعاف، نصيرة

5964, 6680, 6921, 7158, 7202, 

8447, 8737, 9445, 9926, 11367, 

12263, 12783, 13194, 13258, 

13292, 13319, 14926, 15122, 

15155, 15879 

 9929 ,9928 ,9927 زعباط, عبد الحميد

 9276 زعتر، فتيحة

 13703 زعرور فواز 

 9930 زعموم، رانية

 9931 زعيتري، فريال

 9932 زعيتري، نسرين

 9933 زعير, محمد عبد الحكيم

 9934 زغار، بشري 

 زغدار, أحمد
9935, 9936, 9937, 9938, 9939, 

9940 

 زغدار، أحمد
3064, 8252, 8855, 9073, 9941, 

9942, 9943, 9944, 10397 

 9945 زغدار، هادية 

 9946 زغدود, علي 

 10092 زغواني، عالء الدين 

 9947 زغيب، مليكة 

 9948 زفان, حفيظ

 7606 ,2531 زفان، محمد ياسين

 9949 زفول, مريم



 9950 زفول، مريم

 9951 زقاي، أمينة

 9952 زقاي، حميدي

 9953 زقزوق, إسماعيل

 5991 زقومي، محمد 

 9954 زكارة, يوسف 

 9983 زكارة، وليد

 9955 زكريا، جاسم محمد 

 9956 زكريا، حباش 

 5745 زكرياء أحمد عزام

 13097 زكرياء، شتوي 

 13066 زكرياء، شيكر

 14633 زكرياء، صبور 

 9957 زكرياء، فكاي 

 13157 زكريني، محمد عالء الدين 

 9958 زكى، محمد محب 

 9959 زكي, حسن سليمان

 9960 زكي, رمزي

 15946 ,15643 ,9836 زكي, شويكار 

 9261 زكي, شويكار محمد 

 9961 زكي، إيمان عبد المحسن 

 9962 زكي، حسن سليمان

 9963 زكي، حسين

 9964 زكي، داليا محمد تيمور

 6103 زكي، عمرو السيد

 9965 زكي، محمد عادل 

 12444 زكية، غلياوي

 7638 زالق، عباس

 9966 زلوم، عبد الحي 

 8960 زليخة، بن عائشة 

 9967 زليخة، مبروك

 9968 زليخة، مروة

 15354 زمري, فايزة

 9970 ,9969 زمزير, منعم

 13462 زمور, اسماء 

 9971 زموري, خيرة 

 4981 زموري, نوال

 9972 زموري، عمر

 9973 زموشي، سلمى

 9974 زمير ابراهيم 

 9975 زمير, فضيلة



 6756 زمير، زينب 

 7331 زمير، صديق

 9976 زمير، فلة 

 8850 زمير، مريم 

 9977 زميرلين، توبة 

 8611 زميرني، مريم 

 9978 زميريلين، حسام

فتيحةزناقي,   9979 

 12749 ,6517 زناقي، بلقاسم

 6649 زناقي، رانيا

 9979 زنايدي, عائشة

 9980 زنايني, أنيسة

 9981 زنايني, زكية

 9982 زنايني, فاطمة الزهراء

 15189 ,11201 زنايني، بالل 

 9983 زنايني، فارس 

 9984 زنايني، فاطمة الزهراء

 9986 ,9985 زنايني، فوزية 

 9617 زنايني، كريمة

 3047 زنكري، ميلود 

 9987 زنودة، فلة 

 9988 زنيني، إسماعيل 

 9989 زنيني، بهية 

 10116 زهراء، مباركة

 9990 زهراء، موايزية

 9991 زهران, مضر 

 9992 زهران، آمال أحمد موسى

 9993 زهران، سماح خالد 

 7340 زهراوي, اعواوش 

 9145 زهراوي, يوسف

 15999 زهراوي، عائشة 

 7045 زهرة بلحياني 

 9994 زهرة مرسلي

 9995 زهرة، بوأحمد

 9996 زهرة، بوحميدي 

 13927 زهرة، بوصور

 11164 زهرة، عاقب

 9997 زهية, رحماني

 9998 زهية، زوايتي

 15842 زهية، سعدون

 13101 زهية، معمور 



 9999 زهير, مصطفى 

 10000 زهير، العربي عيسى

 10001 زهيرة، بن أحمد

 10002 زهيرة، زريدي

 14916 ,14915 زواتي، عبد الكريم

 6407 زواتيني أحمد 

 7302 زواتيني، زهية 

 10003 زواتيني، هجيرة 

 10004 زوار، سارة

 10006 ,10005 زواركي، إيمان

 6961 زوارير, هاجر

 10007 زوازي، نوال 

 11028 زواش, حسان

 10008 زواغي, رشيدة

 10009 زواغي، رشيدة 

 10010 زواق، خالد 

 9313 زواق، فتيحة

 زواق، كمال

6599, 7239, 8772, 9635, 10011, 

10525, 10809, 11480, 12069, 

12075, 15356 

 10012 زواق، وليد مصطفى

 6001 زوامبية حمزة 

 10013 زوامبية, آمال

 10014 زوامبية, رندة 

 5898 زوامبية, علي

 10015 زوامبية, فتحي 

 10016 زوامبية، جميلة

 10017 زوامبية، مريم 

 10018 زوامبية، ياسين 

 11441 زوان، غنية 

 9744 زواوشة فريدة, خداوي الزهرة

 14673 زواوشة, فاطمة 

 9336 زواوشة, نادية

 10019 زواوشة, هاجر 

 11005 زواوشة، أحالم 

 10020 زواوشة، جمال 

 10021 زواوشة، حنان 

 9410 زواوشة، سامية

 10022 زواوشة، عتيقة

 10023 زواوشة، فاطمة 

 10024 زواوشة، كريمة



 10025 زواوشة، مباركة

 10026 زواوشة،مباركة

 10027 زواوي, الحاج 

 14072 زواوي, مراد

 10028 زواوي، أحالم 

 10029 زواوي، بثينة 

 13842 زواوي، خالد 

 10030 زواوي، رزيقة

 10031 ,7965 زواوي، رونق

 15031 ,10032 زواوي، محمد

 7374 زواوي، موسى

 10033 زواوي، وهيبة

 10034 زواوين, عديلة 

 6546 زوبانسيك، ديرك 

 10035 زوبير، أم الخير

 9913 زوبير، جميلة

 10036 زوبيري ،نوفل 

 10037 زوبيري, عتيقة 

 10038 زوبيري, وحيدة 

 7789 زوبيري، حسين 

 10039 زوبيري، حورية 

 10040 زوبيري، نسيمة

 10041 زوبيري، نوفل 

 9679 زوخ, حنان

 15383 زوريانا كورزيجا

 7427 ,7111 زوليخة، ابتسام

 10042 زوليخة، بن صغير

 10043 زوليخة، بن غربية 

 10044 زوليخة، زوزو

 9290 زوليخة، عائشة 

 13599 زويش، حبيبة

 10045 زويل, أمين

 10048 ,10047 ,10046 زويل, محمود أمين 

 10049 زويل، أمين محمود 

 10050 زويل، محمود أمين 

 10053 ,10052 ,10051 زويلف, مهدي حسن

 10055 ,10054 زويلف، مهدي حسن

 4735 زياد أحمد الزعبي 

 10056 زياد سليم, رمضان 

 14409 زياد، بوعزه

 10058 ,10057 زياد، جميلة



رزيقةزياد،   10059 

 8973 زيادي, إيمان

 9384 زيادي، إيمان

 12840 زيادي، لويزة

 10060 زيار, مليكة 

 10061 زيارة، فريد فهمي

 10063 ,10062 زيان، حياة

 8541 ,5929 زيان، عبد القادر 

 6842 زيان، فاطمة الزهراء

 10064 زيان، محمد نجيب 

 10065 زياني, دليلة

 13341 زياني، عمر

 13205 زيباك، إحسان

 10066 زيباك، رزق هللا عبد الفتاح 

 10067 زيتون، محيا 

 10068 زيتوني, إبراهيم 

 10069 زيتوني, صالح الدين أحمد

 10070 زيتوني, مريم 

 13632 زيتوني، أميرة 

 14936 ,10071 زيتوني، حسينة

 9826 زيتوني، رميسة

 7121 زيتوني، صفاء 

محفوظ زيتوني،   9331, 10072 

 6667 زيتوني، محمد أمين 

 10074 ,10073 زيتوني، هوارية 

 10075 زيدان, زكي زكي حسين

 10076 زيدان, عمرو عالء الدين 

 10077 زيدان, ممدوح

 10080 ,10079 ,10078 زيدان، سلمان 

 10081 زيدان، عبد الرزاق 

 2993 زيدان، ليلى 

 10030 زيدان، نعيمة

أمينةزيدي   13564 

 10082 زيدي، عبد القادر 

 12866 زيراري آمال 

 12060 زيراري، أمال 

 10083 زيراري، أمينة

 10084 زيراري، ذهبية

 10085 زيراري،دهبية

 10086 زيرام، فاطمة الزهراء

 10087 زيرق, حكيمة



 15491 زيرق, رضا

 14526 زيرق, مريم 

 16014 زيرق, نوال

 10088 زيرق، بن عيسى

 10089 زيرق، عبد الباقي 

 10091 ,10090 زيرق، فتيحة

 11169 زيرق، محفوظ 

 6963 زيرق، يونس 

 3679 زيغان، خالد

 10092 زيقادي، فراس 

 10093 زيالب ، زينب 

 10094 زيليوكس, دانيل 

 10095 زيمرمان، جون

 10097 ,10096 زين الدين, صالح 

 10098 زين الدين، بالل أمين 

 16171 زين العابدين، بطاهر

 8170 زينات محمد محرم, عمرو عباس العتر

 8619 زينب حسين عوض هللا

 10099 زينب، أحمد يوسفي 

 10100 زينب، شرقي 

 8601 زينب، غزازي

 6261 زينب، محمودي 

 10103 ,10102 ,10101 زيني، عبد الحسين

 10104 زيوار، صليحة 

 13117 زيواني, سهام 

 10105 زيواني، أمينة 

 10082 زيواني، ميلود 

 11569 زيوش، أميرة 

 10106 زيوش، شهيرة 

 6752 زيوش، فاطمة الزهراء 

 10106 زيوش، مريم 

 10107 ساحل، محمد

 10108 ساحي, نوال

 10109 سادلر، فيليب

 10110 سارة قبائل, علي 

 10111 سارة، باي

 10112 سارة، بن يحي

حمادوشسارة،   9594 

 10113 سارة، خالدي 

 10114 سارة، رسول

 10100 سارة، زرقط



 10115 سارة، زيتوني 

 10116 سارة، سغوان

 11163 سارة، شاوش

 10117 سارة، مخباط 

 10118 سارة، مرسي

 10119 ساسات, سامية 

 10120 ساسان، فؤاد 

 10121 ساسان، نسرين

 10121 ساسي، زينب 

 7214 ساسي، سفيان

 10122 ساعاتي, أمين

 10123 ساعتي, أمين

 12239 ساعد، بن عيشة 

 15335 ساعد، المية

 10124 ساعد، محمد

 10125 ساعو، رتيبة

 10126 ساقة, نوارة

 10127 ساقة، أمال 

 12263 ساقة، رونق

 7457 ساقة، زهية 

 10128 ساقة، مخلوف 

 10129 ساقور, عبد هللا

 7001 ساقي، عائشة 

 10130 ساكت، رفقة

 8426 ساكر, علي 

 10131 ساكر, محمد العربي 

 10132 ساكر، إبراهيم

 10133 ساالكيوز, جيوالدو

 10134 سالفاتور, دومينيك 

 10135 سالفادور, دومينيك 

 8079 سالم عبد هللا حلس 

 10136 سالم كور، وصال حبيبة

 13500 ,6609 سالم, إلياس 

 14608 سالم, زهية 

 10137 سالم, سعاد

 10138 سالم, فؤاد الشيخ 

 10139 سالم, كمال سلطان محمد

 10140 سالم, محمد صالح

 10141 سالم، أحمد جبر

 8784 سالم، إلياس 

 12070 ,6968 سالم، إيمان 



 8008 ,7311 سالم، خديجة 

 8870 سالم، سعاد

 10143 ,10142 سالم، شيماء السيد

 10144 سالم، عبد الباسط 

 10921 سالم، عبد الرحمن 

 10147 ,10146 ,10145 سالم، كمال سلطان محمد

 15948 سالم، محمد رشدى محمد

 10149 ,10148 سالم، محمد علي 

 12679 ,10150 سالم، محمد نبيل سعد 

 10151 ,3897 سالم، محمود علي 

 10153 ,10152 سالم، محمود يحي

 10154 سالم، نجاة

عماد صفر سالمان,   10155 

 10156 سالمان, عمر

 13166 سالمي أحمد

 10157 سالمي, حكيمة 

 سالمي, رشيد

4463, 4945, 7301, 7953, 10763, 

12495, 12908, 13501, 14936, 

15006, 15211, 15670, 15863 

 10158 سالمي، بختة

 15851 سالمي، حسين

 سالمي، رشيد

6029, 6357, 6587, 6642, 6673, 

6693, 6799, 7194, 7220, 7382, 

7395, 7563, 7769, 8207, 8274, 

8442, 9041, 9481, 9693, 9806, 

10006, 10159, 10243, 10386, 

11304, 11314, 11388, 12225, 

12299, 12637, 13036, 13338, 

13543, 13632, 13821, 13824, 

14036, 14233, 14532, 14698, 

15035, 15575, 15681, 15960, 

15995, 16073 

 10160 سالمي، صبرينة

 10161 سالمي، عالء الدين 

 10162 سالمي، مسعودة 

 10164 ,10163 سالمي، منية 

 6990 سالمي، نصر الدين 

 10698 سامر محمد عكور 

 10165 سامويل, أ.ج 

 10166 سامويلسون, بول ا 

 10167 سامويلسون, بول أ 

 .سامويلسون, بول أ
10168, 10169, 10170, 10171, 

10172, 10173 



 12062 سامي طايع 

 10174 سامي, فوزي محمد 

 10175 سامي، أحمد

 10176 سامي، فوزي محمد

 8992 سامية محمد فهمي, هناء 

 10177 سامية، العيساوي 

 10178 سامية، بن عيسى

 10179 سامية، بوتومي 

 9996 سامية، خنافيف 

 10582 سامية، زنيني 

 10180 سامية، سعداوي

 10181 سامية، عيسات 

 10182 سامية، فلياشي

 10183 سامية، قرنينة 

 8637 سامية، ولد غراف 

 10243 ,10184 ساهل، غنية

 10185 ساهل، مفتاح 

 10186 سايب، فاطة الزهراء 

 7402 سايبي ،منال 

 7321 سايبي, بالل 

 13531 سايبي, رزيقة 

 10187 سايبي، بالل 

 10188 سايبي، جميلة 

 10190 ,10189 سايبي، عبد الرحمن

 10695 سايبي، هجيرة 

 15370 ساية، بن عبو بوضر

 10191 ,9223 سايج، أسماء

 15520 ,10192 سايج، فاطمة الزهراء 

 7086 سايج، كريم

 10193 سايج، محمد

 10194 سايح ،امال

 10205 سايح فتيحة

 10195 سايح, ف.الزهراء 

 10196 سايح، أسماء

 10197 سايح، أمال

 10198 سايح، عبد الحليم 

 10200 ,10199 سايح، علي 

 10934 سايح، فاطمة الزهرة 

 15909 ,13259 سايح، محمد

 10201 سايح، موسى

 10202 سايغي، فيصل



 10203 سباوي، غنية

 7480 سبتي ثريا عيسى

 6869 سبتي, أحمد عمر

 10204 سبتي, كريمة

 10205 سبتي, نعيمة 

 10206 سبتي, وهيبة

 7659 سبتي، مريم 

 10207 سبتي، موسى 

 13566 ,10208 سبتي، وهيبة

 10209 سبتي،عبد هللا 

 14715 سبسي، إلهام

 10210 سبسي، شهرزاد

 10212 ,10211 سبع, الزهرة

 10839 سبع، خيرة 

 10578 سبع، نورة 

 10213 سبنسرهل, جالن

أندره كونت سبونقيل,   10214 

 10215 سبيرو, جون إدلمان

 10216 سبينس، مايكل

 5838 ستانسبري, ماري 

 10217 ستجليز, جوزيف 

 10218 سترانكس, بهاء 

 10219 ستونر، تشارلز آر

 10220 .ستويل, دانييل م

 10221 ستيجليتز، جوزيف إى

 9808 ستير, رالف

 10222 ستيغليتز، جوزف إ

شرفي سجية، خليل   15501 

 13555 سحاب، فاطمة

 10223 سحاري, اسماعيل

 10224 سحاري, مسعود 

 10225 سحاري، إسماعيل 

 7053 سحاري، حبيب 

 10226 سحاري، عبد القادر 

 10227 ,9916 سحاري، فريدة

 13091 ,11064 سحاي, على 

 7216 سحتات, فوزية 

 10228 سحمادي ،جويدة

 9409 سحمادي, سيد أحمد

 10229 سحمادي, نبيلة

 10230 سحمادي, نصيرة 



 10231 سحمادي، أمينة

 15758 ,15757 سحمادي، فاطمة

 10232 سحمادي، نصيرة

 10234 ,10233 سحنون, محمود 

 10235 سحنون، ربيعة 

 8283 سحنين, الربيع 

 6765 سحنين، حكيم 

 10236 سحنين، خالد

 14264 ,10237 سحنين، رزيقة

مسعودة سحنين،   10238 

 10239 سحنين،خالد

 10240 سحيري، حدة

 10241 سحيري، عثمان

 8449 سدار، سليمة 

 14956 سداري، فايزة 

 15521 سديد، عبد القادر 

 10242 سدير، مليكة

 10243 سدير، وهيبة 

 10244 سراج، عبد المجيد

 13938 سرار عثمان, غربي بالل 

 6495 سرار, سرار 

 12956 سرار, علي 

 سرار, عمر 

12, 3861, 5957, 6196, 6865, 

6909, 7250, 7721, 8376, 10206, 

10245, 10249, 12171, 13244, 

13280, 13296, 13406, 13551, 

14012, 15897 

 12974 سرار, محمد نبيل 

 10245 سرار, محمد نجيب 

 10246 سرار، إيمان

 سرار، عمر 

5983, 6184, 6704, 6870, 7180, 

7332, 8452, 10246, 10247, 

10248, 12502, 12748, 12972, 

12978, 12979, 13150, 14607, 

15177, 15362, 15569 

 10249 سرار، محمد نجيب 

 10250 سراي، خيرة

 10254 ,10253 ,10252 ,10251 سرايا, محمد السيد

 10255 سرايا، محمد السيد

 10256 سرايش، فلة 

 10257 سرحان، فتحي 

 10258 سرحان، محمد علي 



 10259 ,7705 سرحان، مليكة

 10260 سرحان، نائل موسى محمود 

 10261 سرحوني, صليحة

 10262 سرحوني، خضرة

 10263 سرحوني، علي 

 10264 سرحوني، وحيد 

 10266 ,10265 سردار، عبد الرحمن سيف

 10267 سردوك، قدور

 10268 سركز, العجيلي

جورج سركيس، أنطوان   10269 

 3348 سرمد، عبد الجبار هداب الخير هللا

 9820 سروجي, فؤاد 

 13990 سرور علي ابراهيم العبد المنعم

 15366 ,13904 ,5933 ,5932 سرور, سرور علي إبراهيم 

 8257 سرور, علي ابراهيم سرور 

 سرور، سرور علي إبراهيم 
5874, 7686, 7797, 9535, 9835, 

10672, 13881, 14140, 15640 

 13643 سرور،سرور علي إبراهيم 

 10270 سري, حسن 

 10271 سطاري، سلمى

 10272 سطحاوي, عزيز

 10273 سطمبولي، خديجة

 10274 سطوطح ،لطيفة

 16044 سطوطح، أمينة 

 6749 سطوطح، عبد القادر 

 11353 سعاد سلمي

 15594 سعاد، إبراهيم بولعراس

 3023 سعاد، بليدي

 10275 سعاد، خبزاوي

 10559 سعاد، قرمزلي

 10562 سعاد، مرقب

 10276 سعاد، معاليم 

 10277 سعادة, جودت أحمد 

 10278 سعادة، طارق إبراهيم

 15309 سعادة، عبد هللا يوسف 

 10281 ,10280 ,10279 سعادة، يوسف 

 15107 ,10282 سعادو، محمد 

 10283 سعادو، منير

 10119 سعادوي, موسى 

 10284 سعادي، محمد

 10285 سعادي، نجاة



 10286 سعال، عيسى

 10104 سعال، فتيحة

 10287 سعد الدين العيسى, نزار 

 7221 سعد الدين, وهيبة

 10289 ,10288 سعد الدين، سهام

 2931 سعد الدين، شرعي 

 10290 سعد الدين، عبير أسعد

 9669 سعد السعود لطيفة

خالد سعد السعود,   10291 

 12531 سعد السعود، أحالم

 10292 سعد السعود، أمينة

 10293 سعد السعود، عبير

 10294 سعد هللا, الطاهر

 10295 سعد هللا, عمر

 10296 سعد هللا، أبو القاسم

 سعد هللا، أبو بكر خالد
10297, 11074, 11075, 12459, 

13690, 13865 

 10298 سعد سعود, سميرة 

سعود، أمينةسعد   10299 

 10300 سعد سعود، جهاد 

 3555 سعد عبد العزيز الغاني

 10754 سعد كامل أحمد مسعود

 10301 سعد, اسماعيل علي 

 10302 سعد, إسماعيل علي 

 10303 سعد, بالل

 10304 سعد, حكيمة 

 10305 سعد, خليل

 11877 سعد, زنادالمحياوي

 10306 سعد, سامية جالل

إمام محمد سعد،   10307 

 10308 سعد، حكيمة 

 10309 سعد، حمزة 

 6271 سعد، شتوي 

 10310 سعد، محيي محمد

 10311 سعد، نبيل إبراهيم 

 10312 سعدات, عائشة

 9067 سعدادو, جمال

 10313 سعدادو، جمال

 4783 سعداوي خديجة

 13774 سعداوي كمال

 13773 ,13421 ,9070 سعداوي موسى 



 10314 سعداوي, ف.الزهراء 

 سعداوي, موسى 

2608, 2877, 4485, 4774, 4783, 

4847, 5898, 7031, 7296, 7774, 

8454, 8650, 8983, 9009, 9257, 

9394, 9542, 9543, 9616, 9757, 

9823, 9846, 10024, 10328, 

10520, 10846, 10942, 11043, 

11200, 11275, 12201, 12535, 

13346, 13374, 13626, 13802, 

14055, 14075, 15137, 15651, 

16004 

 10315 سعداوي، خاليدة

 10316 سعداوي، سامية

 10318 ,10317 سعداوي، سليم

 10319 سعداوي، عبد الوهاب

 10106 سعداوي، فايزة

 10320 سعداوي، محجوبة

 10321 سعداوي، محمد

 10322 سعداوي، مراد مسعود

 سعداوي، موسى

4729, 5309, 6081, 6415, 6588, 

6929, 7048, 7253, 7334, 7363, 

7364, 7514, 7518, 7734, 7955, 

7972, 9051, 9324, 9978, 10175, 

10193, 10242, 10263, 10323, 

10332, 10385, 11202, 11230, 

11244, 11266, 13134, 13173, 

13730, 14091, 14608, 14677, 

15014, 15515, 15750, 15804, 

15848, 15895 

 10324 سعدة، إيدير 

 10325 سعدو، يوسف 

 10326 سعدودي ،أسماء

 8224 سعدودي فاطمة

 10327 سعدودي, جويدة 

 10328 سعدودي, زهية

 14020 سعدودي، باية

 9155 سعدودي، جويدة

 13604 سعدودي، حمزة

 6145 سعدودي، عبد الرؤوف 

 10329 سعدودي، محمد الفتحي

 13897 سعدودي، هجيرة

 7426 سعدودي، وهيبة

 10330 سعدون, سميرة 

 10331 سعدون، فاطمة الزهراء 



 10332 سعدون، نصيرة

 10384 سعدون، يوسف 

 10333 سعدي, صورية

 16037 سعدي، زوبيدة 

 10334 سعدي، سهيلة

 14985 سعدي، عبد السالم 

 11260 ,10335 سعدي، عبلة 

 10336 سعدي، فايزة

 9665 سعدي، فهيمة

 11464 سعدي، كريمة 

 10337 سعدي، منال

 10135 سعدية حافظ

 10338 سعدية، داودي 

 13059 سعدية، فرارسة 

 10339 سعود، محمود 

 10340 سعوداوي، فتيحة

 11288 سعودي زينب 

 9588 سعودي, حميد 

 سعودي, محمد 

5842, 6050, 6441, 6482, 7191, 

7411, 8381, 8583, 9387, 9887, 

10580, 12914, 12996, 13451, 

14553, 15025, 15674 

 10341 سعودي, محمد عبد الغني 

 10342 سعودي, هاجر

 10343 سعودي، أميرة 

 10344 سعودي، أمين

 10345 سعودي، بالل

 10346 سعودي، عائشة

 10347 سعودي، عبد الصمد 

 سعودي، محمد 

6608, 7017, 7172, 7303, 8856, 

9201, 9530, 9931, 10028, 10225, 

10348, 10905, 12179, 13587, 

13605, 14545, 14700, 15026, 

15683 

 10349 سعودي، مصطفي

 10350 سعودي،مصطفى

 3192 سعيد الحالق

 10351 سعيد الرحماني، المهدي

 12975 سعيد الصغير, فايزة 

 6624 سعيد صغير, امينة

عثماني خيرة, تراس يمينةسعيد   7594 

 8380 سعيد عثماني صورية 



 10352 ,7936 سعيد عثماني، نسرين 

 12713 ,سعيد فريدة

 4329 سعيد محمد المصري

 3106 سعيد محمد خليفة األطرش

 10353 سعيد, حمزة عمي 

 10354 سعيد, سامي عبد القادر

 10355 سعيد, سهيلة عبد هللا

 10356 سعيد, صالح عودة 

 10357 سعيد, عفاف عبد الجبار

 9561 سعيد، صالح 

 10358 سعيد، طارق سالم

 10359 سعيد، مطر موسى 

 4172 سعيدان، أحمد

 10360 سعيداني, اسماء 

 10361 سعيداني, حسيبة

 10362 سعيداني, رشيد 

 10364 ,10363 سعيداني, محمد 

 15356 سعيداني، إكرام

 10809 سعيداني، أميرة 

 4709 سعيداني، رابح

 14054 ,10365 ,8463 سعيداني، رشيد 

 10367 ,10366 سعيداني، سعاد 

 10368 ,6242 سعيداني، سعيد 

 10872 سعيداني، سليمة 

 10369 سعيداني، عبد الرحمن

 10370 سعيداني، محمد 

 6428 سعيداني، مريم 

 10108 سعيدة بولصنام

 5821 سعيدة، بارة 

 13213 سعيدة، بن موهوب 

 11553 سعيدة، بوتريش 

 15455 سعيدة، ريمان 

 12442 سعيدة، سحنون 

 2901 سعيدة، سهيل

 8214 سعيدة، قويدري 

 10099 سعيدة، يونسي 

 10371 سعيدعثماني, عبد الكريم 

 10126 سعيدني, ف.الزهراء

 10372 سعيدي , شريفة 

 4927 سعيدي ، عبد الكريم

حفيظة سعيدي,   10373 



 13519 ,12787 ,9672 ,7614 ,7222 سعيدي, ف. الزهراء

 12850 ,8942 ,6443 سعيدي, ف.الزهراء

 15886 ,14711 ,11262 سعيدي, فاطمة

 سعيدي, فاطمة الزهراء 

6035, 6069, 6378, 6551, 7278, 

7319, 7494, 7601, 7795, 7935, 

8065, 9618, 10725, 11097, 

11782, 12671, 12737, 13166, 

13192, 13359, 13627, 13945, 

14070, 14308, 15222, 15369, 

15413, 15520 

 9767 سعيدي، إسماعيل

 10374 سعيدي، أم كلثوم

 15122 سعيدي، أميرة 

 10375 سعيدي، أمين

 10376 سعيدي، أمينة 

 13880 سعيدي، دليلة 

 14066 سعيدي، ذهبية

 10377 سعيدي، زينب 

 10378 سعيدي، شريفة 

 10379 سعيدي، عبد الرزاق 

 سعيدي، فاطمة الزهراء 

5971, 5976, 6131, 6211, 6403, 

7120, 7196, 7356, 7563, 9049, 

9149, 9656, 10063, 10093, 

10380, 10381, 10626, 11180, 

12421, 12636, 12819, 13115, 

15588, 16183 

 10382 سعيدي، فتيحة

لبنى سعيدي،   10383 

 7430 سعيدي، ليلى

 16047 ,10384 ,6890 سعيدي، محمد 

 10385 سعيدي، نعيمة 

 10386 سعيدي، نور الدين

 10387 سعيدي، نور الهدى

 7188 سعيدي، نورة 

 10388 سعيدي،الياس

 10389 سعيدي،دليلة 

 10390 سعيفان, محمود محمد 

 8378 سغوان, خديجة

 9427 سفاري، ميلود

 10293 سفاني، فاطمة الزهراء 

 10392 ,10391 سفر, أحمد

 10393 سفر، أحمد

 10394 سفوحي, نسيمة



 14881 ,14880 سفيان، حلياللي

 10395 سفيان، عليلي 

 6675 سفياني قاسم 

 10396 سفير، رتيبة

 10397 سفير، محمد 

 10398 سقدي، جمال

 7767 سقدي، رضا 

 10399 سقدي، عماد

رفيقسكري،   10400 

 13283 سكوت براون 

 10401 سكوت، دافيد ميرمان 

 10402 سكوت، ديفيد ميريان

 10403 سكوتوفر، ستيفن 

 10405 ,10404 سكينة، بن حمود 

 10406 سكيني, محمد 

 12173 سالتي، سهيلة

 10407 سالطنية , بلقاسم 

 سالطنية, بلقاسم 
10408, 10409, 10410, 10411, 

10412, 10413 

 10414 سالطينة, بلقاسم 

 10415 سالف، حاوش

 10416 ,3295 سالم, أسامة عزمي 

 15523 سالم, عبد الرزااق 

 سالم, عبد الرزاق 

2960, 4588, 4904, 5815, 6123, 

6275, 6486, 6522, 6557, 6589, 

6649, 6696, 6778, 6804, 6993, 

7495, 7956, 8080, 8871, 8959, 

9079, 9171, 9224, 9708, 9753, 

9870, 10238, 10673, 10811, 

11176, 11177, 11468, 11569, 

12264, 12999, 13326, 13328, 

13428, 13502, 13523, 13770, 

14235, 15042, 15180, 15370, 

15910 

 15869 *سالم, عبد الرزاق

 15307 ,10417 سالم، أسامة عزمي 

 15055 سالم، ربيعة

 سالم، عبد الرزاق

4732, 4939, 6274, 6330, 7291, 

7465, 7613, 8305, 8360, 8361, 

8437, 9477, 9528, 9667, 9790, 

9863, 10418, 11005, 12644, 

14084, 14796, 14838, 15145, 

15336, 16013 

 10671 سالم، فتيحة



 10419 سالم، منى جميل 

 13566 سالم، نعيمة 

 10420 سالمة, رمزي علي إبراهيم 

 10421 سالمة, سهيل فهد 

 10422 سالمة, عادل أبو العز 

 10423 سالمة, مأمون 

 6392 ,6391 سالمة, محمد العربي 

 10424 سالمة, محمد سلمان

 10425 سالمة, محمد علي

 10427 ,10426 سالمة, مصطفى

 10428 سالمة, ياسر خالد

 16118 سالمة، إبراهيم خميس إبراهيم 

 10429 سالمة، أحالم 

 10430 سالمة، أحمد عبد الكريم 

 10431 سالمة، أيمن صالح 

 سالمة، جمال الدين 

2884, 4873, 6133, 7240, 8745, 

10235, 10432, 10433, 10434, 

10435, 12684, 13585, 15052 

 12521 سالمة، حسن

 10436 سالمة، خيرة

 12627 ,10437 سالمة، عبد الحافظ 

 6137 سالمة، فضيل 

 9080 سالمة، قاسمي صونية

 13857 سالمة، محمد العربي

 10438 سالمة، محمدعبد yّ أبو بكر 

 10439 سالمة، مسيكة 

 10441 ,10440 سالمة، مصطفى صالح 

 10442 سالمة، وفاء

 8294 سالمة، يوسف 

 7550 ,4776 سالمى, عبد الرزاق 

 13806 سالمي نصر الدين, رازم بالل 

 10443 سالمي, حمزة 

 10444 سالمي, مريم 

 8737 سالمي، أميرة 

 10656 سالمي، سارة

 10445 سالمي، مريم 

 10446 سالمي،فريد

 10447 سالني، أسماء 

 9828 سالني، أمين

 10448 سالني، سهيلة

 10449 سالني، نريمان 



 10450 سلخين, يعقوب 

 10451 سلخين، تركية

 14024 سلسلة القانون اإلقتصادي 

 2524 سلطان المحمد السلطان 

 7922 سلطان المحمد العلي السلطان 

 3601 سلطان, إبراهيم إسماعيل 

 10452 سلطان, عبد السالم سيد 

 10453 ,3619 ,3607 سلطان, محمد سعيد 

 10456 ,10455 ,10454 سلطان, محمد سعيد أنور 

 10457 ,3234 سلطان، إبراهيم 

 10458 سلطان، إسماعيل محمد

 10864 سلطان، محمد

 10459 سلطان، محمد سعيد أنور 

 10460 سلطان، محمد صاحب

 10461 سلطاني, محمد رشدي

 10462 سلفاتور, دومينيك 

 10463 سلفاتور، دومينيك 

 10464 سلمان, جمال داود 

 10465 سلمان, حبيبة

 10466 سلمان, زيد منير 

 10467 سلمان, سامي حريز زيد

مصطفىسلمان,   10468 

 8569 سلمان، حميد خير هللا 

 10469 سلمان، زيد منير 

 10470 سلمان، مرفت

 10471 سلماني, سارة 

 10472 سلماني, عبد القادر 

 11138 سلماني، حفيظة 

 10473 سلماني، سهام 

 10474 سلمة، بومدة 

 15440 سلمى، آتشي

 9995 سلمى، بلحسن

 8887 سلمى، بن عباد

خليل شرفي سلمى،   5870 

 10100 سلمى، رميلة

 10475 سلمى، كديك 

 10476 سلمى، وكريف 

 10477 سلمي، سيدعلي 

 14466 سلوم، حسن 

 10478 سليط, أسامة

 10479 سليم، أحمد



 10480 سليم، خولة 

 10481 سليم، ديلمي

 10482 سليم، سحر عبد الرؤوف 

 10483 سليم، محمد محمود 

 2979 ,2978 سليمان اللوزي 

 10484 سليمان فيسة, ميسوم 

 10485 سليمان هدى, محمد

 10486 سليمان, إبراهيم

 13868 سليمان, أسيا تيش 

 10487 سليمان, حنفي محمود

 10488 سليمان, خالد

 10489 سليمان, عبد العزيز عبد الرحيم 

 10491 ,10490 سليمان, عبد الفتاح

 10494 ,10493 ,10492 سليمان, محمد مصطفي 

 14654 ,12144 سليمان, محمود السيد 

 10495 سليمان, مصطفى محمود 

 10496 سليمان, يعقوب 

 10498 ,10497 سليمان، إبراهيم

 10499 سليمان، أحمية

 3175 سليمان، أمل

 15658 سليمان، بوفاسة

 9795 سليمان، جارو

 10500 سليمان، صبحي

 10501 سليمان، عباس محمد حسن

 10502 سليمان، عبد الفتاح محمود 

 10503 سليمان، فور

 15937 ,10504 سليمان، محمد أحمد

 10505 سليمان، محمد مصطفى 

 10506 سليمان، نوال محمد 

 10507 سليمان،حميد 

 9847 سليماني الميلود 

 11050 ,10508 ,7508 ,6382 ,5951 سليماني, محمد

 10509 سليماني, نصيرة 

 7606 سليماني، اعمر

 9258 سليماني، أمينة

 16055 سليماني، سليمة 

 6876 سليماني، سهيلة

 13425 سليماني، شهيرة 

 10511 ,10510 سليماني، صدام حسين

 سليماني، محمد
7426, 7632, 9816, 10512, 12290, 

13580, 14120, 14634, 14831 



 13180 سليماني، مروان 

 10513 سليماني، نصيرة 

 10514 سليمة، إبراهيمي

 3020 سليمة، العطراوي

 14221 سليمة، تايب 

 10515 سليمة، سدار 

 9807 سليمة، فالني

 10516 سليمي, ححميد 

 10517 سليمي، سميحة 

 10518 سليمية، عوض محمد عبد الحميد

 10519 سليني، عبد الكريم

 14048 سماتي، نبيلة

 10520 سماحي ربيعة 

 10520 سماحي, عائشة

 12124 ,4466 سمارة, عبد هللا حلمي 

 10522 ,10521 سمارة، ياقوتة 

 3263 سماره، ميرال روحي

 16016 سماري، مريم 

 10523 سمانة ،هاجر

 10524 سمانة, رياض

 8296 سمانة، رياض

 10525 سمانة، مروة 

 10526 سمانة، نسيم 

 10527 سماني, عمرو 

 10528 سماني، عمرو 

 10529 سماوي, ريم سعود 

 9853 ,9527 سماي علي 

 سماي, علي 

2997, 4907, 4967, 5778, 5912, 

7517, 7960, 8991, 9613, 9845, 

10068, 10843, 11561, 12170, 

12718, 12939, 13223, 13363, 

13514, 13619, 13941, 14046, 

15414, 15508, 15883, 15890 

 10531 ,10530 سماي، حنان

 10532 سماي، زهية

 سماي، علي 

6116, 6273, 6452, 7375, 7640, 

9120, 9801, 9901, 9943, 10532, 

12309, 13321, 15341, 15708, 

15877, 15885, 16149 

 10533 سماي، مباركة 

 10534 سماي، نصيرة 

 10535 سماي، نوال



 10536 سمحان، حسين

 سمحان، حسين محمد 

3812, 4984, 5747, 5755, 10537, 

10538, 10539, 10540, 10541, 

10542, 15495 

 10543 سمحان، حسين محمد حسين 

 10544 ,5753 ,5747 سمحان، سهيل أحمد

 13297 سمراني، بديعة 

 10545 سمراني، حسينة 

 10546 سمراني، فطيمة

 10547 سمراني، لويزة 

 10548 سمريو، كلثوم

 10549 سمسار، وليد

 12738 سمسوم ، خوخة

 10550 سمسوم, عائشة

 10552 ,10551 سمور, خالد قاسم

 10553 سمور، خالد قاسم 

 10554 سمية ، شيخ التهامي 

 12251 سمية شلبي

 12726 سمية، بلخير 

 10475 سمية، بوزيان 

 8210 سمية، حمية 

 9704 سمية، رزيق 

 10555 سمية، زواوي

 10556 سمية، شتوح 

قيارسمية،   10557 

 10558 سمية، مراكشي 

 10559 سمية، مزواري

 13101 سمية، معمور 

 10560 سمية، ملوكي 

 10561 سمية، ميسوم 

 8970 سمية، ولد شرشالي

 16061 سمية، ولد معمر 

 15511 سمية، يحياوي 

 10562 سمية،خربة

 10563 سميث, بول 

 10564 .سميث, دوجالس ك

 10565 سميث, شان 

 10566 سميث، ستيف 

 10567 سميث، مالكوم 

 12654 سمير الهجرسي

 4023 سمير أمين 



 11099 سمير بوزيان

 10254 سمير كامل

 2725 سمير كامل عيسى

 2646 سمير كامل محمد 

 14209 سمير كامل محمد عيسى 

 12229 ,8761 سمير, بن عمور 

 10568 سمير، أتشي 

 15971 ,14882 ,13279 ,13120 سمير، بن عمور 

 10569 سمير، تجني 

 10570 سمير، لزرق

 14883 سمير، مخلوف 

 10571 سمير، ميساوي 

 7107 سميرة حازورلي

 11240 سميرة، بوغازي

 10415 سميرة، زواوشة

 12890 سميرة، فرحات 

 سميرة، قارة 
2899, 5790, 9045, 10001, 10116, 

13042, 13100, 14513 

الموسوي سنان كاظم   3091, 3092 

 7507 سناني، دليلة

 10572 سناني، كلثوم 

 10573 سنقرط, باسل عبد المغني 

 10574 سنوبر, محمد غان

 10575 سنوساوي، أبو بكر 

 10576 سنوساوي، جمال 

 10577 سنوساوي، صالح

 10578 سنوساوي، فطيمة 

 10579 سنوساوي، هجيرة 

 10580 سنوسي، لخضر

ميلود سنوسي،   6891 

 15328 سنون، صبرين

 13952 سنونة, عبد القادر

 10581 سني، إسماعيل

 13181 سني، فاطمة الزهراء 

 10952 سهام سحايبي 

 10600 سهام صفي الدين 

 10582 سهام، بطاش 

 6342 سهام، بلعبد الهادي

 15507 سهام، بن رنجة

 7273 سهام، بوتريش 

 10583 سهام، بوطيب 



بوقرة سهام،   10118 

 10584 سهام، حاج موسى 

 10585 سهام، حنان

 13219 سهام، زرواق

 14126 سهام، سعدودي

 15442 سهام، علوطي

 10586 سهام، عيساوي

 9702 سهام، قويتة

 10587 سهام، يخلف عبد الصمد 

 10588 سهالوي مريم 

 10588 سهالوي, ربيعة

 9166 ,9165 سهالوي، أمينة 

 16092 سهالوي، زينب 

 13084 سهمي، مهدية

 14854 سهير محمد السيد حسن

 10589 سهيل، مريم 

 6805 سهيل، نبيل

 5071 سهيلة عبد هللا, محمد البياتي 

 3156 سهيلة نجم

 10590 سهيلة، إسكندر

 8884 سهيلة، بن يخلف

 11991 سهيلة، زيرار

 10178 سهيلة، سليماني 

 13063 سهيلة، عميش 

 13072 سهيلة، فريد

 15943 سهيلة، قرطبي

 13256 سهيلة، ملوك

 12230 سوادقية، محمد

 11102 سواس، رضا 

 9022 سواق، نجم الدين 

 10591 سوالمي، ربيعة

 10592 سوانينبيرج، أوجست 

 10595 ,10594 ,10593 سودان, محمد عادل 

 10596 سوداني، إيمان

 10597 سوداني، سهيلة

 8624 ,8560 سوزي عدلي ناشد 

 5066 سوسن حلبوني 

 10598 سوفطة, مليكة

 7490 سوفطة، رشيد

 6475 سوفطة، فايزة

 10599 سوفطة، مليكة



 10600 سوالف, حميدوش 

 10601 سوماتي، خديجة

 10602 سوماتي، فتيحة 

 7443 سوماتي، فلة

 9981 سونة سلمى

 13468 سونة, خيرة 

 10603 سونة, شفيقة 

 13467 سونة، الميسوم

 10106 سونة، بوعمرة شريفة 

 10604 سونة، عبد القادر 

 10605 سونة، عبدالقادر 

 10606 سونة، محمد 

 10607 سوهير، بوسهوة 

 3395 سويح، الهادي

 10608 سويد، عبد المعطي

 10609 سويدان, نظام موسى 

 4807 سويدان، ميشيل سعيد

 10610 ,4636 سويدان، نظام موسى 

 6138 سويدي, نعيمة

 12232 سويدي، عبد الناصر 

 9881 سويدي، مريم 

 10611 سويدي، نعيمة

 10612 سويسري, مليكة 

 10616 ,10615 ,10614 ,10613 سويسي, عبد الوهاب

 3696 سويسي, عز الدين علي 

 10617 سويسي، سعاد 

 10618 سويسي، عبد الوهاب

 10619 سويسي، نور الدين

 10620 سويلم, محمد 

 10622 ,10621 سويلم، محمد علي

 5887 سويني، دينس 

 7722 سي البشير بالل

 10623 سي العربي، عبد الرؤوف 

 15543 سي مهدي, بشرى 

 10624 سي موسى ،ثرية 

 11983 سي موسى فتيحة, جزيري شهرزاد 

 7297 سي موسى, ابراهيم

 10625 سي موسى, خديجة

موسى, خيرة سي   11609 

 10626 سي موسى، فاطمة الزهراء 

 10627 سي موسى، هاجر



 15869 سي موسي، ثورية 

 4938 سياح، إيمان 

 10628 سياحوي, فتيحة 

 10629 سياحي، سمير 

 10630 سيار، عبد الرحمن 

 10633 سياوي, مولود 

 10634 سياوي، محمد 

 10635 سيباني، خليل فهد 

 10636 سيحوي، هاجر

 10637 سيد أحمد عبد الحي،محمد لمين

 10638 سيد أحمد, عبد القادر 

 10639 سيد أحمد، إبراهيم

 10640 سيد درويش، عبد الناصر محمد

 10641 سيد سليمان، عبد الرحمن 

 8089 سيد علي ، بريح

 10642 سيد علي, علجي 

 14418 ,10825 ,8557 ,6348 ,3442 سيد علي، صغيري 

علي، محمد حميديسيد   10643 

 10644 سيد علي،سلمى 

 10645 سيد, جابر عوض

 سيد, محمد 
6349, 7035, 8835, 9824, 10646, 

12747, 12842, 14256 

 10648 ,10647 سيد، سالم رشدي 

 11985 سيد، محمد 

 10649 سيد، محمد شعبان إمام

 10650 سيدة، ريتا سايد 

 10651 سيدعلي, موهوبي 

 5824 سيدعلي، صغيري 

 5866 سيدعلي، عيساني

 10652 سيدهم, جميلة

 10653 سيدي عثمان، حبيبة 

 10654 سيراطول, إبراهيم

 10655 سيرطوال، دليلة 

 10656 سيساني، حميدة 

 10657 سيف الدين، عبد النبي 

 10658 سيف، طارق جمعه 

 6893 سيفوان، حدة

 10659 سيفوح،حفيظة 

 10660 سيفون، طيب 

 10661 سيفي, فضيلة

 9334 سيفي، حياة 



 5246 سيفين لطفي لويز 

 10662 سيفين، لطفي لويز 

 10663 سيقر, مات 

 10876 ,10664 سيقع، فاطمة

 10665 سيلمي ،سعاد 

 10666 سيلمي، هجيرة 

 10667 سيمونز، جيف 

 10668 سينسير, مايكل 

 10669 سيويل، كارل 

 4644 شابة، يحي

 10671 ,10670 شابري، ذهبية

 10672 شابمان، ستيفن 

 10673 شابوني، مليكة

 10240 شابي, فتيحة

 6245 شاد, تارال

 10674 شادولي، صالح 

 16005 شادي رشيد, بختاش مراد

 10675 شادي, رشيدة

 9893 شادي, عبد العزيز 

 10676 شادي، احميدة

 7617 شادي، أمينة

 9382 شادي، بومدين

 7775 شادي، رشيدة

 10677 شارف، إبتسام

 10158 شارف، ياسمين 

 10678 شارفي, خليفة 

 13564 شارفي, ناصر 

 8261 شارل, و.ل. هيل 

 10679 شاشة، سهام

 10680 شاشوة، عبد الحكيم

 10681 شاطري, فاطمة

 10682 شافعي, محمد زكي 

 10683 شافعي، محمد زكي 

 12992 ,10684 شافي، نادر عبد العزيز 

 5869 شافية، سعيداني

 10685 شافير, سكوت 

 10686 شاقر ،فريدة

 10687 شاقر، فريدة

 10688 شاكر عصفور, محمد

 10690 ,10689 شاكر, علي كمال

 10691 شاكر, محمد منير 



 10692 شاكر, نبيل

 10693 شاكر, نبيل عبد السالم 

 10694 شاكر، مستجير رمزى

 10695 شالي، هاجر 

 10696 شامخ، مراد

 13771 شامي, جمال

 10697 شامية, أحمد زهير

 9085 شامية، أحمد زهير

 5646 شامية، عبد هللا محمد 

 4071 شامية،أحمد زهير

 10700 ,10699 ,10698 شاهر, ثائر فيصل

 10701 شاهر، ثائر فيصل

 15754 ,10702 شاهين, بهاء 

 شاهين، محمد عبد هللا 
10703, 10704, 10705, 10706, 

10707, 10708, 10709 

 10710 شاهين، محمد عبد الوهاب

 10711 شاهين، هيالنة عصام 

 10712 شاو، ستفن

 12615 شاوش، رتيبة 

 13113 ,12615 ,7078 شاوش، لمياء قاسم 

 10713 شاوش، محمد صافا

 10714 شاوش، نبيل

 10715 شاوشي, مراد

 7007 شاوشي، عيسى

 7209 شاوشي، محمد أمين 

 13374 شاوشي، نجية

 10717 ,10716 شاويش, مصطفى نجيب 

 12105 ,10718 شاويش، مصطفى نجيب 

 10719 شاويش، وليد مصطفى 

 10720 شايب الراس، أسماء

 7537 شايب الراس، آسيا

 10722 ,10721 شايب الراس، محمد

 8032 شايب الراس، نسيبة 

 12236 شايب ستي, علي

 10723 شايب, جميلة

 10724 شاية، يحي

 10725 شايلي، إيمان

 10726 شاين، إدجار 

 13755 شبان، جميلة

 7213 شبان، سميرة 

 6244 شبانة، نادية



 شبايكي, سعدان

10727, 10728, 10729, 10730, 

10731, 10732, 10733, 10734, 

14541, 14542 

 9412 ,8949 شبايكي، سعدان 

 10735 شبايكي، فايزة 

 10736 شبايكي، فائزة 

 10737 شبكة, خالد أحمد سليمان

 10738 شبالوي, إبراهيم 

 10739 شبالوي، الطاهر

 15461 ,6157 شبالوي، العربي

 10740 شبالوي، عبلة

 10741 شبلي، محمد

 شبوب, عثمان 
10742, 10743, 10744, 10745, 

10746 

 12997 ,10749 شبوطب, حكيم 

 10747 شبوطي ،عتيقة 

 16074 ,13810 ,8488 ,7276 ,6780 شبوطي حكيم

 10748 شبوطي, جميلة

 شبوطي, حكيم

2528, 2544, 2904, 4709, 6057, 

6120, 6209, 6594, 6648, 6812, 

6893, 7047, 7279, 7421, 7425, 

7531, 7543, 7553, 7623, 7755, 

8125, 8453, 8608, 8989, 9089, 

9602, 9659, 9833, 9892, 9895, 

9924, 9976, 10003, 10014, 

10038, 10157, 10195, 10305, 

10312, 10362, 10739, 10748, 

10805, 11208, 11479, 11560, 

12068, 12916, 13003, 13314, 

13416, 13468, 13549, 13944, 

14095, 14246, 14247, 14510, 

14738, 14836, 14954, 15841, 

15896, 15914, 16016, 16054 

 10749 شبوطي, فطوم 

 10750 شبوطي, ياسين

 شبوطي، حكيم 

2894, 5775, 6267, 6310, 6311, 

6409, 6414, 6471, 6566, 6664, 

6668, 6868, 6946, 7022, 7033, 

7083, 7159, 7204, 7265, 7300, 

7584, 7749, 8250, 8735, 8990, 

9287, 9321, 9330, 9759, 9968, 

10009, 10082, 10240, 10366, 

10448, 10875, 10955, 11471, 

11559, 12440, 12536, 12539, 

12985, 13065, 13164, 13332, 

13547, 13618, 13964, 14549, 



14582, 14583, 14697, 14727, 

14777, 14801, 14999, 15123, 

15374, 15375, 15775, 15787, 

15905, 16093 

 6576 شبوطي، رضوان

 9798 ,4710 شبوطي، عبد الحكيم

 10858 شبوني، عز الدين 

 10751 شبيجل, مواري 

 10752 شبيجل, مواري ر

 10753 شبيجل, موراي 

 10755 ,10754 شبيجل, موراي ر

 10756 .شبيجل, موراي ر

 10757 شبيجل, موراي.ر

 10758 ,7658 شبيرة، حكيمة 

 10760 ,10759 شترة، خير الدين

 10995 شتوان، كريمة 

 10761 شتوح ،محمد

 7384 شتوح، خيرة 

 10762 شتوح، سمية

 10763 شتوي, موسى 

 14449 شتوي، سعد 

 10764 شتوي، فاتح

 10765 شتيح، أكرم

 5424 شتيوي، أيمن أحمد 

 14424 شتيوي، أيمن أحمد أحمد 

 شحاتة السيد شحاتة
3167, 12564, 15539, 15611, 

15613, 15627 

 شحاتة, أحمد بسيوني 
10766, 10767, 10768, 10769, 

10770 

 11791 شحاتة, أحمد بسيوني, عبد الفتاح, وصفي

 15535 ,12600 ,10771 شحاتة, السيد شحاتة

 10772 شحاتة, حسين حسين

 11893 شحاتة, شحاتة السيد

 12571 شحاتة, شحاتة السيد, عادل نعمة هللا

السانوسى محمد شحاتة, محمد   10773 

 12012 شحاتة، ناشد محمود عبد السالم

 10776 ,10775 ,10774 شحاتة، أحمد بسيوني 

 شحاتة، شحاتة السيد 

3147, 10777, 10778, 10779, 

10780, 10781, 12603, 12605, 

12606, 12607, 12608, 12893, 

15536 

 10782 شحاتة، محمد شحاتة



السانونسي شحاتة،محمد   10783 

 14370 ,14334 ,12610 شحاته, شحاته السيد

 10785 ,10784 شحاته, محمد شحاته

 11647 شحاته، حسين

 15622 ,12601 شحاته، شحاته السيد 

 10786 شحادة الخطيب, خالد

 15717 شحادة, عبد الرزاق 

 10787 شحادة, نظمي 

 10788 شحادة, نظمي زكي 

إبراهيمشحادة، أمجد   10789 

 7336 شحام، سفيان

 13478 شحام، فيصل 

 10790 شخشوخ, سامية

 10791 شخي، ابتسام

 10792 شدراوي, جورج

 12340 شدود، أميرة

 10794 ,10793 شرابي, عبد العزيز

 13018 شرار، عمر 

 12505 شراطي, بهية

 10795 شراطي, سميرة 

 10796 شراطي, محمد

 شراطي, نسيمة
6238, 6797, 7102, 9019, 10062, 

10797, 12863, 13047, 13444 

 11222 شراطي، أمينة

 10798 شراطي، خالد 

 15397 ,13123 ,10800 ,10799 شراطي، محمد

 شراطي، نسيمة
7203, 7260, 8198, 10801, 10802, 

13350, 14691 

 10803 شراطي، هاجر 

 10804 شراطي، هشام 

 6707 شراطي، يوسف

 14826 شرافة، بلقيس

 10805 شرافة، دليلة 

 9413 شراوط، طاهر

 8376 شراير سهيلة

 8817 شراير فتحية, بعيليش فاطمة

 10806 شراير, سعاد

 10807 شراير, فتيحة

 10808 شراير, نسيمة 

 10809 شراير، فاطمة الزهراء 

 12855 شراير، محمد



 10810 شرايري, لويزة

 10811 شرايطي, سفيان

 10812 شرايطي, شمس الدين

 10813 شرايطي، شمس الدين

 7157 شربالي، فلة يمينة

 10814 شرشاري, زهرة

 10815 شرع، يوسف 

 10816 شرعي ،حسين 

 11067 شرعي عبد الرزاق 

 10817 شرعي, احسن 

 10818 شرعي، أحسن 

 10820 ,10819 شرعي، الحسين 

 10821 شرعي، سعد الدين 

سميةشرعي،   10822 

 10823 شرعي، يوسف

 10824 شرف الدين, محمود

 10825 شرف الدين، صيدون 

 10826 شرف, نسيمة 

 9613 شرف، سامية

 10827 شرف، عبد الحق 

 7718 شرف، نور الدين 

 6240 شرفاوس كلثوم 

 6051 شرفاوي، بركاهم

 10715 شرفي عبد الكريم 

 10828 شرفي، آسية 

 شرفي، جياللي 

7259, 7370, 7458, 7615, 7617, 

7643, 8441, 9647, 10841, 11223, 

12840, 12875, 13552, 14615, 

15592, 16097 

 10829 شرفي، زينب 

 10830 شرفي، علي 

 10831 شرفي، محمد

 10889 شرقي علي 

 9319 شرقي, ابتسام

 10832 شرقي, أمينة

 10833 شرقي, جلول 

 10834 شرقي, عائشة 

 10835 شرقي, محفوظ 

 10836 شرقي، إبتسام

 10837 شرقي، أحالم 

 10838 شرقي، إكرام 

 5958 شرقي، الياس 



 12082 شرقي، دليلة 

 7451 شرقي، زينب 

 9634 شرقي، سارة

 14054 شرقي، سعاد

 10839 شرقي، سومية

 10840 شرقي، صارة 

 10841 شرقي، صهيب

 10842 شرقي، فضيلة 

 11249 ,10844 ,10843 شرقي، محمد

 7726 شرقي، محمد األمين 

 10845 شرقي، مراد 

 10846 شرقي، منال

 15206 شرقي، موسى

 10847 شرقي، نسرين

 8784 شرقي، نصيرة

 10848 شركة سراب

 10849 شرماط, علي

 10721 شرماط، الطاهر

 16155 ,10850 شرماط، رابح

 10851 شرماط، سفيان 

 9636 شرماط، طاهر

 15007 شرماط، علي

 10852 شروخ, صالح الدين

 10853 شروقي, زيد الدين 

 10854 شروقي، أيوب

 10856 ,10855 شروقي، زين الدين 

 10857 شرويدر, ريتشارد 

 10858 شريشمي، سيدعلى

 15913 شريط, سهيلة 

 7370 شريط, فوزية

 12979 شريط, محمد 

 13821 شريط، أيوب 

الدينشريط، جمال   10859 

 13398 شريط، رشيدة 

 7100 شريط، صبرينة 

 10073 ,8136 شريط، عابد

 7492 شريط، عثمان

 10860 شريط، فائزة 

 10861 شريط، فوزية

 7113 شريط، يوسف 

 12788 شريف حمودي



 6278 شريف, سليمة

 10862 شريف, عصام عزيز 

 شريف, علي 
10863, 10864, 10865, 10866, 

10867, 10868 

 8516 شريف، علي 

 10869 شريف، محمد عبد الجواد 

 3163 شريفة علي حسن 

 شريفي, محمد 

4844, 5769, 7058, 8755, 9282, 

9631, 9799, 10108, 10373, 

11983, 13576, 15202, 15584 

 10740 ,10031 شريفي، أحالم

 10870 شريفي، حمزة 

 شريفي، خيرة 

6235, 6738, 6970, 9170, 9620, 

9914, 10378, 12465, 12741, 

12760, 12892, 12981, 13260, 

14040, 15831 

 10871 شريفي، رشيد 

 10872 شريفي، عائشة

 11550 ,10874 ,10873 ,7093 شريفي، محمد 

 10875 شريفي، محمد سمير 

 10877 ,10876 شريفي، نورة 

 6627 شريفي، يونس 

 10880 ,10879 ,10878 شريقي، نسرين 

 10881 ,2708 شطناوي، نواف 

 10882 شطوط، عبد الفتاح 

 10883 شعار، هشام

 10757 شعبان عبد الحميد شعبان 

 10884 شعبان, حمدي

 6965 شعبان, عمر

 10885 شعبان، أسامة

 10886 شعبان، حلوان

 10887 شعبان، شوقي رامز

 10888 شعبان، محمد كمال

محمود عبد السالم شعبان، ناشد   12031 

 10889 شعباني, إبراهيم 

 10891 ,10890 شعباني, إسماعيل 

 شعباني, عمر 
6897, 7140, 9945, 10910, 13366, 

13452 

 10892 شعباني, مجيد 

 9333 ,8955 شعباني، عمر 

 10893 شعبة،حميدة 

 10894 شعالل ،يمينة



 10895 شعالل، أحمد

 10896 شعالل، خديجة

 10897 شعالن، السيد محمد

 10898 شعالن، أمال

 10899 شعالن، فتيحة

 9908 شعواطي, خديجة

 13464 شعواطي, فاتح

 10900 شعواطي، بتول 

 10901 شعواطي، عبد الرحمن 

 15312 شعوان، المختار

 10902 شعوة، هالل 

 14378 شعيب عياش 

 14813 ,14378 ,12902 ,7735 شعيب, أتشي 

آتشي شعيب،   10548, 10903 

 10904 شعيب، بن ربيعي 

 9957 شعيب، فارة 

 11355 شعير، أمينة

 12710 ,10905 شعيري، عبد النور

 10906 شغواطي،ف الزهراء 

 16009 شفارة, اسيا 

 11450 شفارة، رضا

 10907 شفارة،فوزية

 8477 شفيق حداد, نظام سويدان محفوظ جودة

 10908 شفيق, منى 

منىشفيق،   10909 

 10910 شقة, محمد

 10911 شقر, عامر

 5627 ,4248 شقر، عامر

 10912 شقر، عامر عبد هللا

 10913 شقرة، أمينة 

 10533 شقرد، دنيا

 10914 شقو, فتيحة 

 10915 شقو، فؤاد

 10916 شقوا, آمنة

 10917 شقير, فائق 

 10918 شقير، إيمان 

 10921 ,10920 ,10919 شقير، فائق 

 10922 شكارة، ناديه ضياء 

 12140 شكري رجب العشماوي 

 10925 ,10924 ,10923 شكري, بهاء بهيج 

 10926 شكري, ماهر



 10927 شكري, محمد نبيل علي

 14439 شكري، عالء محمد 

 10928 شكري، ف الزهراء 

 10929 شكري، فاطمة الزهراء 

 10931 ,10930 شكري، فهمي محمود

 7247 شكرين حميدة 

 شكرين, محمد 

6013, 6129, 6490, 6650, 6741, 

6891, 9163, 9850, 12830, 13565, 

15961, 16015, 16085 

 10932 شكرين، أحمد

 7314 شكرين، أمال

 شكرين، محمد 

6051, 6416, 6484, 6843, 7165, 

7402, 7487, 8121, 8141, 10629, 

10933, 11273, 14814, 15055, 

15090, 15182, 15501, 16184 

 10934 شكرين، نسيمة

 7176 ,6979 ,6957 شكيرين، محمد 

 10935 شالبي أحمد

 10935 شالبي, بوعالم

 شالبي, نعيمة 

4712, 6027, 6373, 6392, 6451, 

6458, 6747, 7135, 7528, 7578, 

8279, 8577, 8806, 8985, 10527, 

10655, 13171, 13361, 13914, 

15242, 15899 

أبو جمعةشالبي، زهير   10936 

 10937 شالبي، سعدة 

 11263 شالبي، عتيقة

 10938 شالبي، فايزة 

 شالبي، نعيمة

6108, 6391, 6850, 6899, 7014, 

7201, 7469, 10636, 10937, 

13235, 13354, 14105, 15002 

 10939 شالش، عنبر ابراهيم

 10940 شالش، عنبر إبراهيم

 10941 شاللة, يوسف

حيزيةشاللي,   10942 

 13805 شاللي, عبد القادر 

 13896 شاللي, نعيمة 

 10841 شاللي، محمد

 10943 شاللي، نعيمة 

 6995 شالمي, نعيمة 

 10944 شلباية، مراد

 10945 شلبى، ماجدة

 12242 شلبي، سمية



 10946 شلبي، سمير حسن

 12879 ,10947 شلبي، محمد

 10948 شلبي، مصطفى

فؤادشلبي، وفاء   10949 

 7409 شلغوم، بهية 

 10950 شلغوم، زهرة

 10951 شلغوم، عميروش محند

 10952 شلفاط, دليلة 

 10953 شلفاط، أحمد

 8196 شلفاوي، أحالم 

 15102 شلفي, احمد

 7422 شلفي، أحمد

 10954 شلفي، مراد

 10955 شلوش، سارة

 10956 شماسنة، إياد

 12944 شمام، أحالم

محمد شمباع،    11477 

 15911 شمس الدين بوعرار, زهير حنطابلي

 10957 شمس الدين, باسم

 10959 ,10958 شمس الدين، باسم

 شمس الدين، بوعرار 
3038, 8773, 8884, 9452, 11651, 

12458, 13781, 15594 

 13066 شمس الدين، بوعوار

 10960 شمس الدين، بونبال 

 10961 شمس، أمل عبد الفتاح

 10962 شمعون, شمعون

 10963 شملول، حسينة

 10964 ,9781 شموط، مروان 

 10965 شندارلي, إيمان 

 6823 شندارلي، إيمان 

 10967 ,10966 شنطاوي, علي خطار

 10968 شنقيطي، محمد 

 10969 شنوف, خيرة 

 6622 شنوف, عبد الحليم

 13484 ,12326 ,11285 ,9489 ,6867 شنوف, عبد الحليم

 13909 ,10678 شنوف, عبد الحميد

 10972 ,10971 ,10970 شنوف، شعيب 

 10973 شنوف، صابرينة لميس 

 15846 شنوف، عبد الحليم

 6240 شنوفي الالهم 

 11000 ,6783 ,5922 شنوفي, عبد الحليم 



 14464 شنوفي, عبد هللا

 10974 شنوفي, نجاة 

 10975 شنوفي, نور الدين

 8381 شنوفي. زهية

 10976 شنوفي، زهية

 10977 شنوفي، سامية 

 12722 شنوفي، ناصر

 10978 شنيني, رابح 

 12225 شنيني، رابح 

 10979 شهاب ،فاطمة الزهراء

 4119 شهاب الدين، عدنان 

 10980 شهاب, رانيا 

 10981 شهاب, فادية إبراهيم

 شهاب, مجدي محمود 
10982, 10983, 10984, 10985, 

10986, 10987 

 10988 شهاب, محمد

 10989 شهاب, محمود مجدي 

 10991 ,10990 شهاب، سعد عجيل 

 10992 شهاب، مجدى 

 10993 شهاب، مجدي محمود

 6682 شهبة مونة ،سميحة

 10994 شهبة مونة، ليلى 

 10995 شهبوب، نعيمة 

 10996 شهرزاد, زغيب

 10997 شهرزاد، زغيب

 10998 شهرزاد، سبسي

ديلميشهرزاد، عيسى   9756 

 12267 شهرزاد، لمشط

 14684 شهرزاد، يحياوي

 10999 شهري، الزهرة 

 11000 شهري، توفيق 

 11001 شهيدة, قادة 

 11002 شهيرة، دقداق

 11003 شوارتز, ماتثيو 

 11004 شوارد، حمزة

 11006 ,11005 شواش، سعاد

 11007 شواش، نسرين

 11009 ,11008 شواهين،خير سليمان

 10451 شواي، هاجر

 11010 شوتر, منهل مطر ذيب 

 11011 شوراء، إسراء



 15157 شوقرد، حسين

 5718 شوقي، أحمد كمال

 شوقي، قبطان
11012, 11013, 11014, 12468, 

13161, 13898 

 11705 شوكت, علي إحسان

 11015 شولتز، ماجكين 

 11455 شولي، زينب 

 11016 شومان، إيناس رأفت

 11018 ,11017 شومبيتر, جوزيف أ 

 11019 شوية, سيف اإلسالم 

 10528 شويحي، إبراهيم

 11020 شويحي، فاطمة الزهراء 

 11022 ,11021 شويرب، جلول

 11023 شويشي ،نورة 

 11024 شويشي، مصطفي 

 11025 شي، إبراهيم عبد العزيز 

 11026 شيا, محمد 

 11028 ,11027 شيبات, أحمد 

 13791 ,9322 شيباني، عالل

 4734 شيباني، قويدر 

 11029 شيباوي، أمين 

 11030 شيبة, شدوان علي 

 11031 شيبه, شدوان

 14813 شيبي حورية 

 10653 شيبي، أمال

 14511 ,6296 شيبي، شهرزاد

 11032 شيبي، فلة

 11033 شيحا، إبراهيم عبد العزيز

 11034 شيحة مصطفى, رشيد

مصطفى رشديشيحة,   11035, 11036, 11037, 11038 

 11039 شيحة، خميسي 

 11040 شيخ التهامي ،فاطمة الزهراء 

 11041 شيخ التهامي, حمزة 

 11042 شيخ التهامي, عبد الرحيم

 11043 شيخ التهامي, يمينة 

 12440 ,11044 شيخ التهامي، إبراهيم

 11045 شيخ التهامي، سمية 

سميرة شيخ التهامي،   11046 

 11047 شيخ التهامي، عبد القادر 

 11048 شيخ التهامي، فاطمة الزهراء 

 6848 شيخ التهامي، كريمة



 6396 شيخ شيرين

 11049 شيخ, نوال

 15498 شيخ، امال

 11050 شيخ، بالل

 11334 ,11051 ,7344 شيخ، خديجة

 11052 شيخاوي، جهيدة 

 11053 شيخاوي، رشيد

القادر شيخاوي، عبد   6704 

 12979 شيخاوي، محمد 

 8615 شيخاوي، مسعود 

 11054 شيخاوي، نسرين 

 11055 شيخاوي،غانية

 11056 شيخون, محمد 

 5814 شيخي, توفيق 

 9624 شيخي, نعيمة

 12237 شيخي، إبتسام 

 11057 شيخي، سليمة

 9850 شيخي، كمال 

 11058 شيد, فرانسيس 

 11059 شيراز، هدروق صبرين

 11060 شيرود, رزيقة

 11061 ,6039 شيرود، حدة

 11063 ,11062 شيكاوي، صارة

 11064 شيكر السعيد, كتيبة

 11065 شيكر سعيد, حسيبة 

 13711 شيكر سعيد, فلة 

 11066 شيكر سعيد, فوزية

 11067 شيكر, كمال

 11068 شيكر, منيرة 

 10821 شيكر، زكرياء 

 11069 شيكر، سعيد خديجة

 11070 شيكر، سعيد وليد

 11071 شيكر، كريمة

 10349 شيكر، كمال 

 11072 شيكر، المية

 13525 شيكر، وسام 

 11073 شيكرسعيد، فلة 

 8287 شيال، مور 

 11075 ,11074 .شيلوف, ج

 11165 شيماء، بوعمريون 

 6348 شيماء، علوطي 



 11076 شينكه, فولف

 11077 شينون، بن طيب 

عبد العليمصابر, محمد   11078, 11079 

 8241 صابر، مجدي

 11080 صابري، الميلود 

 2900 صابرين، بوزار

 13001 صابرين، صحراوي 

 9046 صابرينة، رحماني 

 11081 صابور, خيرة 

 11082 صابور، أحمد

 11083 صابور، الزهراء 

 11084 صابور، أمال

 9909 صابور، صبيحة

 11085 صابور، عبد النور

 5501 رضا ,صاحب ابو حمد

 11086 صادق, تراس

 11087 صادق, سعد

 11089 ,11088 صادق, مدحت

 11090 صادق، السيد أحمد 

 11091 صادق، أمينة مصطفى

 11092 صادق، درمان سليمان 

 2957 صادق، صفيح 

 11093 صادق، طارق عفيفي

 12320 صادق، عالء الدين 

 11094 صادمي، فتيحة

بلدلمي صارة،   14554 

 11095 صارة، قيراط 

 11096 صاري أحمد ،أيوب

 11098 ,11097 صاري, إسماعيل 

 11099 صاري, علي 

 11100 صاري، أحمد أيوب

 11101 صاري، إسماعيل 

 11102 صاري، زكريا

 3215 صافي, وليد 

 11103 صافي، وليد 

 5756 صافي، وليد أحمد 

 4203 صافية صالح 

 11104 صافية، أنفال 

 12745 صافية، صالح 

 11105 صافية، مريم

 5402 صالح , أحمدعلي 



 3390 صالح إبراهيم 

 11106 صالح جوهر،, علي 

 11157 ,11156 صالح صادق, أحمد الربايعة

 11107 صالح عباس, محمد علي

 15231 صالح محمد 

 8872 صالح, ابتسام 

 11108 ,3795 ,3794 ,3792 صالح, أحمد علي 

 12927 ,11481 صالح, جليح 

 11111 ,11110 ,11109 صالح, خالص صافي 

 11112 صالح, رشدي صالح عبد الفتاح

 11113 صالح, عبد المحي محمود

 11114 صالح, مفتاح

 11115 صالح, نادية حمدي 

 4971 صالح، أحمد علي 

 6099 صالح، أشرف صالح الدين 

 11116 صالح، إلهام جهاد 

 11117 صالح، بدر 

 11119 ,11118 صالح، تومي

 11120 صالح، حنان 

 11122 ,11121 صالح، خالص صافي 

 11123 صالح، عادل حرحوش 

 3775 ,3773 صالح، علي عبد الرحيم 

 11124 صالح، غادة 

 11125 صالح، غادة حسن 

 9786 صالح، محمد ديب

 11126 صالح، محمد فالح 

 11127 صالح، محمد محمود سليم

 11128 صالح، محمد وليد 

 11129 صالح، محمود محمد سليم

 11130 صالح، هاشم محمد 

 11131 صالح، هاني 

 15631 ,14411 ,11132 صالح، هشام 

 11133 صالحى, صالح 

 11134 صالحي, إبراهيم 

 6672 صالحي, لبنى 

 11135 صالحي, لطفي 

 11136 صالحي، لبني 

 13903 صالحي، إبراهيم 

أيوبصالحي،   11137 

 11138 صالحي، بشيرة

 11139 صالحي، رزيقة 



 11140 صالحي، رمضان 

 12177 ,11141 صالحي، صالح 

 11142 صالحي، صفاء 

 9531 صالحي، عبد الرحمن 

 11143 صالحي، عبد الغاني

 11144 صالحي، فاطمة الزهراء 

 11145 صالحي، ميسوم

 11146 صالحي، نوارة 

 14063 صالحي، يوسف

 8628 صاليحي, وسام

 4149 صائب جواد ابراهيم جواد

 6356 صايفي, بشيرة 

 11147 صايفي, سليمة

 6040 صايفي, عبد الحليم 

 13073 صايفي، فاطمة

 11148 صايفي، فاطمة الزهراء 

 11149 صايفي، لخضر 

 14337 صباح مجيد النجار

 15024 صباطي، سمية

 11150 صبح, محمود

 11151 صبرة، رمضان 

 11153 ,11152 صبرة، سمر توفيق 

 13834 صبرى، أحمد محمد

 صبري, عزام 
11154, 11155, 11156, 11157, 

11158, 11159 

 11160 صبري، عزام 

 11162 ,11161 صبري، عزام عبد الرحمن 

 11163 صبرينة، بمبرك 

 11164 صبرينة، حسناوي 

 11165 صبرينة، سناني 

 15645 صبرينة، نشادي

 11166 صبوح، عبد النور

 13032 صبور صفية

 7220 صبور, فوزية

 7127 صبور, منال زينب 

 14782 ,8085 صبور، حورية

 11167 صبور، خديجة

 9315 صبور، شيماء 

 13195 صبيحة، بلهواري إبراهيم

 11168 صبيحة، صابور

 11169 صحبي، بالل



 10549 صحبي، عبابسي

 11170 صحراوي ،نصيرة

 11085 صحراوي سعيدي، أمين

 11171 صحراوي, رضا 

 11172 صحراوي, ناجية

 15874 صحراوي، أمينة

 9620 صحراوي، بهية

 صحراوي، جميلة 

3077, 8448, 9175, 9396, 9541, 

11173, 11174, 15034, 15297, 

15585 

 11175 صحراوي، خالد 

 11176 صحراوي، رزيقة 

 8744 صحراوي، سعاد 

 11177 صحراوي، سمية

 7446 صحراوي، غنية 

 11178 صحراوي، فاتح 

 15861 ,11264 صحراوي، كمال

 11179 صحراوي، ليندة

 11180 صحراوي، محمد األمين

 7153 صحراوي، محمد أمين

 11182 ,11181 صحراوي، ياسين

 11183 صحيح، أمال 

 15891 صخري, سليم 

 3314 صخري, عثمان 

 11184 صخري, عقيلة 

 صخري, عمر 
11185, 11186, 11187, 11188, 

11189 

 11190 صخري, فتيحة 

 9482 صخري, محفوظ

 11191 صخري، إلياس 

 11192 صخري، أمين 

 11193 صخري، أمينة

 11194 صخري، بلقاسم 

 7057 صخري، محمد

 11195 صخري، مروان 

 16171 صدام، ديلمي

 9149 صداني، هناء

 11196 صداوي، فريدة 

 11197 صدقة،عمر محمد هاشم

 9441 صدقي، مليكة 

 7912 ,7911 صدقي، هالة 

 11198 صدوق، الزهير 



 9606 صدوق، بالل

 11199 صدوق، منال

 5834 صدوق، يوسف

 10015 صدوقي, زرق 

 13707 ,7340 ,6157 صدوقي, زروق 

 11200 صدوقي, ميلود

 10235 صدوقي، حورية 

 7537 صدوقي، رزوق 

 11201 ,6003 صدوقي، رفيق 

 صدوقي، زروق 

5827, 6290, 9208, 9866, 10226, 

10289, 10872, 12687, 12815, 

13392, 13488, 15245 

 11202 صدوقي، عائشة 

 14676 ,7241 صدوقي، عبد الرزاق 

 8662 صدوقي، عمار 

 11203 صديق, محمد عفيفي 

 11204 صديق، جوتيار محمد رشيد

نزارعيسىصديق،   11092 

 8300 صديق، يعقوب 

 11057 صديقي, جميلة

 11205 صديقي, سهيلة

 11207 ,11206 صديقي، أسامة 

 14017 صديقي، أمينة

 7224 صديقي، خالد رفيق 

 10580 صديقي، سليم

 4934 صديقي، محمد

 11208 صراح, أحمد 

 11209 صراح, ياسين

 6856 صرادوني، راضية 

 7038 صرار، عمار 

 11210 صغبيني، طوني 

 11211 صغير، خولة

 صغيري، سيد علي 

6138, 7566, 7595, 7945, 9805, 

10480, 10807, 10950, 11212, 

11441, 12267, 13617, 14251, 

14789, 14956, 15834 

 صغيري، سيدعلي 

2905, 5926, 6481, 6571, 6611, 

7056, 7336, 7680, 7712, 8196, 

8729, 8883, 10236, 10617, 

10721, 10803, 11120, 11213, 

11214, 12230, 12700, 14716, 

15415, 15888, 16037 

 11215 صفاح، دليلة 



 11192 صفار باتي, غالم هللا

 11216 صفار باتي، إيمان

 11217 صفار باتي، غالم هللا

 11218 صفار بوني ،وسيلة

 11913 صفار بوني, سمية

نادية صفار بوني,   11219 

 11220 صفار بوني، سمية 

 11221 صفار زيتون, إيمان

 10343 صفار زيتون، سارة

 11222 صفار زيتون، منية 

 11223 صفار، أنفال

 11224 صفار، عبد القادر 

 10471 صفاربوني فاطمة الزهراء

 11225 صفاربوني، وسيلة

 9526 صفراني جمال الدين 

 11226 صفي الدين، سهام 

 11227 صفي الدين، مريم 

 15819 صفية، العمري

 13923 صفير، جوان

 3460 صقر ، داليا عبد الحميد

 15435 صقر أحمد صقر 

 11228 صقر, عمر

 11229 صقر، صقر أحمد 

 11230 صكري، أيوب

 4692 صكوشي، بوعالم

 11231 صكوشي، حاسين

 11100 صكوشي، حميد 

 10377 صكوشي، صفية

كريم صكوشي،   11232 

 8276 صالح , أحمد عالء

 14078 صالح أحمد, رشدي راشد 

 14639 صالح الدين عبد المنعم مبارك 

 11233 صالح الدين، كيكوط 

 15945 صالح, أحمد عالء

 11234 صالح, عباس

 11235 صالح، حواس

 11237 ,11236 صالح، فادي محمد

 11238 صالل, رؤوف

 9368 صليب بطرس 

 9704 صليحة، حتوش

 11239 صليحة، مرزوق



 11240 صليحة، مهيس

 12495 صمار، يونس 

 6404 صماي, علي 

 4806 صمودي, منصور

 15126 ,10642 ,8803 ,2598 صمودي, منصوري

 14063 ,7361 صمودي، منصور

 11241 صمويل, عبود

 11242 صوادقية، أسامة 

 13895 صوالحي ، سفيان 

البتولصوالحي،   11243 

 11244 صوالحي، إيمان 

 11245 صوالحي، حميدة

 11247 ,11246 صوالحي، خيرة 

 9488 ,7032 صوالحي، سلمى 

 11248 صوالحي، عبد الحميد

 6960 صوالحي، مباركة

 11249 صوالحي، محمد

 11250 صوالحي، مولود 

 10525 صوالحي، نوال 

 14255 ,6613 صواليلي, صدر الدين 

 11251 صوان، محمود حسين

 11252 صورية، جمعي

 11253 صوفان، العيد

 11254 ,5668 ,5667 صويص, راتب جليل

 11254 صويص، غالب جميل

 11255 صويلح، رزاق 

 11256 صياد،عبد المالك 

 11257 صيام, ولد زكريا

 11258 ,4807 صيام, وليد زكريا

 4229 صيام، أحمد زكريا

 3697 صيام، وليد

 15624 ,15619 ,3637 صيام، وليد زكريا

 15091 صياوي, سارة

 10597 صياوي، سارة شريفة

 7644 صياوي، محمد بوجمعة حنافي

 11259 صيد, فتيحة

 12872 ,11260 صيد، حبيبة

 13439 صيد، زينب 

 13627 صيد، صالح 

 11261 صيدون، أصالة 

 7498 صيدون، جهيد



 4946 صيدون، نور الهدى 

 11262 صيف، جميلة

 15386 ,10083 صيفور، عائشة

 10064 صيفور، وليد

 12671 صيفي مسعودة, دين فضيلة

 11263 صيفي، أحالم

 6375 صيفي، مريم 

 11265 ,11264 صيفي، نعيمة

 6290 صيفي، نورة 

 11266 صيفي، ياسمينة

 15413 صيقع فاطمة

 11267 صيقع، ليلى

 11268 ضاهر، فضل 

 11454 ضاوي، رزيقة 

 11269 ضربان، إيمان 

 10527 ضريفي توفيق, بلعيدي خالد

 12332 ضمار زيتون عمر

 11270 ضمام، الحسن كالو 

 11271 ضمرة, دعاء مسعود 

 13010 ,11272 ضناوي, عدنان 

 11273 ضوي، حدة

 11274 ضويفي ،امينة 

 8093 ضويفي, آمال

 11275 ضويفي, أمينة 

باللضويفي,   11276 

 11277 ضويفي، حسيبة 

 11479 ,11278 ضويفي، حمزة 

 ضويفي، شفيقة 
6683, 10677, 11279, 11280, 

11281, 13053, 14448 

 11283 ,11282 ضياف، نوال

 11177 ضية، حسينة

 11284 ضيف ,بوبكر 

 8256 ضيف هللا سهام

 11285 ضيف هللا, محمد أمين 

 10517 ضيف هللا، سارة

هللا، سهامضيف   11286 

 11287 ضيف هللا، يسرى

 11288 ضيف, العلجة 

 11292 ,11291 ,11290 ,11289 ضيف, خيرت 

 15846 ضيف, المعة 

 11296 ,11295 ,11294 ,11293 ضيف، خيرت



 11297 ضيف، عبد الرزاق

 4693 ضيف، عثمان

 11298 ضيف، فاطمة

 11299 ضيف، ليندة

 11300 ضيف،عبد الرزاق

 11301 ضيفاوي, عبد هللا

 11302 ضيفاوي، عبد الرؤوف

 10244 ضيفاوي، هشام

 11303 طاجين, محمد 

 11304 طاجين، كمال

 11305 طاجين، مسعودة 

 10256 طاجين، نورة 

 11307 ,11306 طاحون, زكريا

 11308 طاحون، زكريا

 14647 ,11309 طاحون، محمد عبد الحميد

 11310 طاحون،زكريا

طارق البشري, جورج القصيفي, محمد األمين فارس .........  
 [وآخ. ] 

11486 

 8084 طارق حماد

 12293 طارق عبد الرؤوف عامر 

 14384 طارق عبد العال حماد 

 11311 طارق, محمد 

 11312 طارق، إيدير

 7768 طاسيست, عبد الرحمان

 13939 طاسيست, عثمان 

 11313 طاسيست, يونس 

 11314 طاسيست، عبد الرحمن

 11315 طاسيست، عواوش 

 11317 ,11316 طاشمة، بومدين 

 11319 ,11318 طاعن, محمد

 11322 ,11321 ,11320 طاقة, محمد

 11323 طاقة، محمد

 11324 طالب, احمد سلمى

 11325 طالب, عالء طالب

 طالب، عالء فرحان 

4792, 5806, 8538, 11326, 11327, 

11328, 11329, 11330, 11331, 

11332 

 8813 طالب، يونس 

 10016 طالبي, جميلة

 14731 طالبي, عمار

 12557 ,9847 ,8838 طالبي, محمد 

 11333 طالبي، زهية



 11334 طالبي، عائشة

 11335 طالبي، عبد القادر 

 11336 طالبي، مسعودة 

 6419 طاليي، مروان

 3796 طاهر موسى الجنابي 

 11337 طاهر, فريد بشير 

 16029 طاهري، فاطمة الزهراء

 11338 طاهري، فاطمة الزهراء محمد

 9282 طاهير ميلود, قهيري عطاءاللة 

 11339 طاوس، ضيف

 11343 ,11342 ,11341 ,11340 طايل، مصطفى كمال السيد

 8669 طبال، جمال الدين 

 16156 ,7149 طبال، سارة

 11344 طبال، كوثر 

 14263 طبال، محمد رياض 

 11345 طبال، محمد ياسين 

 7795 طبالوي، زوليخة

 11346 ,10636 طبوزي، فايزة 

 15265 ,11347 طبوزي، مديحة

 5978 طبول، ريمة 

 11348 طبية, أحمد عبد السميع

 11349 طبية، أحمد عبد السميع

 6719 طبيش، فاطمة الزهراء

 7093 طجروني، الطيب 

 14929 طجروني، محمد 

 11350 طجروني، وردة

 11351 طرابلسي ،هدى 

 11352 طراد، رؤوف

 11353 طراري, ميمونة 

 11354 طراري، عائشة 

 2598 طرشي عبد العزيز

 14086 طرشي, مريم

 10190 طرشي، حكيم

 13331 طرشي، عبد العزيز

 11355 طرشي، فضيلة 

 11356 طرشي، مروة 

 11357 طرطار, أحمد

 11358 طرطار، أحمد

 11359 طرفاوي ،حضرية 

 11360 طرفاوي، سعاد

 8463 طرفاوي، فائزة



 11361 طرفة, يمينة

 11363 ,11362 طروبيا، نذير

 11364 طرى، سميحة

 11365 طريح، عادل محمود

 14022 طريفي، إبراهيم

 11366 طريفي، زهرة

 11367 طريفي، فطيمة 

 11368 طريق، الزهرة

 11369 طريق، بن تركي 

 11370 طريق، نجاة 

 11373 ,11372 ,11371 طشطوش، هايل عبد المولى

 11374 ططار، نوال

 11375 طعم هللا, خميس 

 11378 ,11377 ,11376 ,5631 طعمة, حسن ياسين 

 11379 طعمة، أمل أحمد

 11382 ,11381 ,11380 طعمة، حسن ياسين

 11383 ,5670 طعمة، حسين ياسين 

 11384 طعمه، حسين ياسين 

 11385 طعيمة, ثناء محمد

 11386 طعيمة, رشدي أحمد

 11387 طعيمه، عبد الرحمن سمير 

 13917 طقطاق, محمد

 11388 طالس، إيمان

 11389 طالفحه، حامد عبد هللا 

 5348 طالل جريرة

 11390 طلحاوي، نوال

 طلحة 

5819, 6795, 6960, 7004, 7341, 

11265, 11283, 11391, 12944, 

13473, 13584, 13638, 14097, 

15639 

 11392 طلحة، أحمد عثمان 

 11393 طلحة، لوصيف 

 طلحة، محمد

4693, 5836, 6183, 6633, 6805, 

7049, 7290, 7500, 7536, 7565, 

7634, 7800, 8008, 9007, 9225, 

10136, 10578, 11261, 11394, 

12876, 13229, 13368, 13439, 

13503, 13727, 14788, 15227, 

15654 

 11398 ,11397 ,11396 ,11395 طلحة، محمد السيد البدوى الدسوقى

 11399 طلحي، فاطمة الزهراء

 11401 ,11400 طلحي، كوثر

 11404 ,11403 ,11402 طلعت، إبراهيم



 11405 طمان, ضياء

 11406 طمليه، الهام فخري 

 11407 طمليه، إلهام فخري 

 11408 طنجاوي، أمينة 

 6202 طنجاوي، لندة 

 11409 طنكة، بالل

 11410 طنيب, محمد 

 طه, طارق

11411, 11412, 11413, 11414, 

11415, 11416, 11417, 11418, 

11419 

 طه, مصطفى كمال
11420, 11421, 11422, 11423, 

11424, 11425 

 11426 طه، راضي عبد المجيد 

 11428 ,11427 طه، طارق

 11430 ,11429 طه، عاطف جابر 

 11431 طه، محمد علي 

 11434 ,11433 ,11432 طه، مصطفى كمال

 11200 طهراوي ضاوية

 11435 طهراوي, خالد

 11436 طهراوي, سميرة 

 11437 طهراوي، جمال

 طهراوي، حياة 

4486, 4905, 5992, 7444, 8121, 

9276, 9449, 9896, 9989, 10839, 

10876, 10995, 11248, 11286, 

11438, 11439, 11440, 11502, 

12300, 12995, 13530, 15714, 

16077 

 11441 طهراوي، سالف

 11442 طهراوي، عائشة

 11443 طهراوي، فاطمة الزهراء 

 11444 طهراوي، محفوظ 

 11445 ,9010 طهراوي، نادية

 11446 طهراوي، نوال

 11447 طهري, ربيعة 

 11448 طهلراوي، نسيمة 

 11449 طهيري، سيد علي

 11450 طواق، زكرياء 

 11451 طواهر, محمد التهامي 

 5837 طواهر، محمد توهامي 

 6035 طواهري صالح 

 11452 طوبال صغير, سعاد 

 11453 طوبال، أحالم



 10200 ,10199 طوبال، أسامة

 11454 طوبال، إيمان

سارةطوبال،   6194 

 3011 طوبال، سامية 

 10105 طوبال، سهام 

 10953 طوبال، عمر

 11456 ,11455 طوبال، كريمة 

 11457 طوبال، المية 

 11461 ,11460 ,11459 ,11458 طوروس، وديع 

 11462 طوماس، ياسمينة 

 10027 ,طوماش سمير

 13150 طوماش, جميلة

 15345 طوماش, رشيد 

 11463 طوماش, كريمة

 11464 طوماش، سعاد 

 12161 طوماش، كريمة

 11465 طومبسون, جيف 

 10328 طوهاري حورية

 6407 طوهاري عمر

 11466 طوهاري،عبد القادر 

 11467 طوير ،عائشة

 14770 طوير، عمار

 11468 طوير، مليكة 

 11469 طويطي، مصطفى 

 11470 طيار, عبد الكريم

 14836 طيايبية, مليكة 

الرحماني، سعاد طيب   11471 

 6709 طيب الرحماني، هشام 

 3711 طيب شدولي 

 11472 طيب, محمد شفيق حسين

 11473 طيب، سعدودي 

 11474 طيب، سيفون

 14001 طيب، مناصر

 11476 ,11475 طيباوي، سليمان 

 11477 طيباوي، محمد

 11478 طيباوي، مسعودة 

 11479 طيبي, محمد

 8969 طيبي، الحاج

 11480 طيبي، الطيب 

 11481 طيبي، حسن

 11482 طيطي، خضر مصباح 



 11483 طيطي، خضر مصباح اسماعيل

 15044 ,15043 طيفور, فاروق أبو سراج الذهب 

 11484 ظاهر، أحمد حسن 

 14980 ظريف, وهيبة 

 14981 ظريف، وهيبة 

 16038 ظريفي، إبراهيم

 11485 ظهري، عبد هللا

الجابري, محمدعابد   11486 

 2632 عابد, زهير

 11488 ,11487 عابد, زهير عبد اللطيف 

 11489 عابد, محمد سيد

 11490 عابد، دحماني

 11491 عابدين, عدنان 

 11492 عابدين، عدنان حمدي 

 11142 عابر، رشا

 16039 عابر، ليلي 

 9501 عادل أحمد حشيش, أسامة محمد الفولي 

معايعة عادل سالم   3670 

 10277 عادل فايز السرطاوي 

 8500 ,4791 عادل محمود حالوة

 3830 عادل، زواوي 

 8875 عادل، فوزية 

 14440 عادل، قنفود 

 14513 عادل، وكال 

 3893 عارف دليلة, يوسف صايغ, السيد عبد المطلب غانم ... [وآخ.]

 11493 عارف, دليلة 

 11494 عارف، حسين ناجي 

سامي عارف،   11495 

 11496 عارف، عالية عبد الحميد

 11497 عاروري، فتحي أحمد 

 11498 عازب, سترية

 11500 ,11499 عاشور, أحمد صقر 

 6674 عاشور, خديجة 

 11501 عاشور, نعيم العبد 

 8330 عاشور، أحمد 

 10479 عاشور، أحمد صقر 

 11502 عاشور، أسماء

 11503 عاشور، ثائر خالد

 11504 عاشور، حنان

 10796 عاشوري يونس 

 11505 عاشوري, خيرة



 11506 عاشوري، بلخير

 15329 عاشوري، فاطمة الزهراء 

 11507 عاشوري، يونس 

 13644 عاصم خضير محمود

 11508 عاطف, زاهر عبد الرحيم 

 عاطف، زاهر عبد الرحيم 
11509, 11510, 11511, 11512, 

11513 

 11514 عاقب، زهرة

 9988 عاقب، كريم

 11515 عاقبة، سمية

 3565 عاقولة، محمد ناصر 

 10351 عالم, يحي 

 11516 عالم، مدينة 

 11517 عالم، ياسمين

 11518 عالية، حسيبة 

 11519 عالية، سمير

 11520 عالية، محمد أمين

 6879 عامر

 11521 عامر ابراهيم قنديلجي

 8719 عامر بن حسيبة

فتحيةعامر   13309 

 11522 عامر, أحمد السيد 

 13035 عامر, حميدة 

 11523 عامر, سامح

 11524 عامر, سعيد يس 

 11526 ,11525 عامر, سعيد يس 

 11527 ,3543 عامر, طارق عبد الرؤوف 

 10486 عامر, محمد جابر 

 11528 عامر, موني 

 14413 عامر، إيهاب 

 عامر، سامح عبد المطلب
11529, 11530, 11531, 11532, 

11533, 13590 

 11534 عامر، سعيد يس 

 11535 عامر، سيد أحمد

 12886 ,12885 عامر، طارق

 5341 عامر، طارق عبد الرؤوف 

 11536 عامر، عبد الحليم 

 11537 عامر، فاطمة

 عامر، كمال

6243, 6685, 7221, 7312, 7732, 

7784, 9768, 9794, 10008, 10262, 

10377, 10661, 10740, 10828, 

11211, 11260, 12265, 13913, 



14565, 14786, 14976, 15022, 

15337, 15707, 16071 

 11538 عامر، لبنى

 15390 عامر، لبنى حامد

 6116 عامر، مباركة

 11539 ,10905 عامر، محمد

 11540 عامر، محمد سعد

 11541 عامر، محمد سيد أحمد

 11542 عامر، نجاة

 11543 عامر، نهاد

 11544 عامر، نهلة جابر

 11547 ,11546 ,11545 عامر، وحيد مهدي

 11548 عايب، وليد عبد الحميد

 6060 عايد، إلياس

 11549 عايد، دنيا أمال

 15449 ,2626 عايد، عفاف عبد العزيز

 11550 عايد، علي 

 11551 عايد، محمد

 13621 عايس، بشرى

غرايبةعايش موسى   5484 

 10338 عائشة، قايدي 

 8974 عائشة، بهياني 

 11724 عائشة، تفات

 16061 عائشة، حضري 

 11552 عائشة، راعي 

 8973 عائشة، زهراوي 

 11553 عائشة، مخلوفي 

 عائشة، موزاوي
8948, 12711, 14681, 15645, 

16125 

 11554 عبابسة، فتيحة

 10532 عبابسة، نصيرة

زكرياء عبابسي،   11555 

 14058 عبابسي، نعيم 

 11556 عبابنه، عمر يوسف عبد هللا 

 11557 عبابيس, حورابية

 12493 عبابيس، حواربية 

 13409 عباد, بشرى

 11558 عباد, زينة

 11560 ,11559 عباد، زينة

 11561 عبادة, سعيد 

 11562 عبادة، إبراهيم عبد الحليم 



 11564 ,11563 عبادلية, محمد الطاهر 

 11565 عبادوي ،فاطمة الزهراء

 11566 عبادي, توفيق

 11567 عبادي, فاطمة الزهراء 

 11568 عبادي, فتحية

 11569 عبادي، شهيناز 

 7410 عبادي، فاطمة الزهراء 

 11570 عبادي، فتحية 

 11571 عباس أحمد ،عادل 

 9605 عباس علي, بريش جمال

 11572 ,3833 ,3832 عباس, حسين وليد حسين

 6897 عباس, سميرة 

 11573 عباس, سهيلة

 11575 ,11574 عباس, سهيلة محمد 

 عباس, صالح

11576, 11577, 11578, 11579, 

11580, 11581, 11582, 11583, 

11584, 11585, 11586 

 عباس, علي 
11587, 11588, 11589, 11590, 

11591, 11592 

 11593 عباس, فريدة

محمد خليلعباس,   11594 

 4324 عباس, نبيلة 

 11595 عباس، إسماعيل علي 

 11597 ,11596 عباس، أنس عبد الباسط

 11599 ,11598 ,4589 ,3915 عباس، حسين وليد حسين

 10960 عباس، زالق

 11600 عباس، سمير 

 11602 ,11601 عباس، صالح

 11603 عباس، عالء

 11605 ,11604 عباس، علي 

محمد بدوي عباس،   11606 

 2606 عباس، نادية شطاب 

 14895 ,14869 عباس، نبيلة

 11999 عباس، نضال

 5757 عباس، نضال علي 

 11607 عباس، نظال علي 

 11608 عباسي, اسيا

 11610 ,11609 عباسي، هجيرة

 13217 عبة، نوال 

 11611 عبد ، حميد عبيد

 11612 عبد االرحيم, محمد ابراهيم 

آدم، يوحناعبد آل   11613 



 5244 عبد األسدي، يوسف

 11614 عبد االوي, حميدة 

 11615 عبد الباري، طارق 

 14662 عبد الباسط عبد المعطي

 11616 عبد الباسط، سالم 

 11617 عبد الباسط، عمار السيد 

 11618 عبد الباسط، لعميري

 11619 عبد الباقي, صالح 

 11622 ,11621 ,11620 عبد الباقي, صالح الدين 

 عبد الباقي, صالح الدين محمد
11623, 11624, 11625, 11626, 

11627, 11628, 11629, 11630 

 11631 عبد الباقي، إسماعيل إبراهيم 

 11632 عبد الباقي، سامح أحمد رفعت 

 11633 عبد البديع, محمد

 11634 عبد الجابر، تيسير

 11635 عبد الجبار سعيد, عفاف

 13772 عبد الجليل, صبري 

 7386 عبد الجليل، محمد الفيتوري

 11636 عبد الجميلي, باسم عالوي 

 11637 عبد الجواد, محمد احمد 

 عبد الجواد, محمد أحمد 
11638, 11639, 11640, 11641, 

11642 

 11643 عبد الجواد, محمد عوض 

 11645 ,11644 عبد الجواد، سامح زينهم

سالمة عبد الجواد،   11646 

 11648 ,11647 عبد الجواد، محمد أحمد 

 11649 عبد الجواد، مصطفى خلف 

 11887 ,11886 عبد الحافظ، مصطفى 

 3124 عبد الحساني، وعد هادي 

 11650 عبد الحفيظ ، بن مرادي 

 11814 ,3867 عبد الحفيظ بلعربي 

 5955 عبد الحفيظ مقران

 10395 عبد الحفيظ، عثماني 

الحق، بوقتةعبد   11651 

 11652 عبد الحق، رابحي 

 11653 عبد الحق، رايس 

 6032 عبد الحكم الخزامى

 11822 عبد الحكيم، خاير

 14128 عبد الحكيم، قديد 

 11654 عبد الحليم, أنوار حافظ 

 11655 عبد الحليم، بوخزاني 



 15527 عبد الحليم، ياحي 

 12079 عبد الحميد ، جابر

الحميد, أبو هنطش عبد   5673 

 11658 ,11657 ,11656 عبد الحميد, طلعت أسعد

 عبد الحميد, عبد المطلب 

11659, 11660, 11661, 11662, 

11663, 11664, 11665, 11666, 

11667, 11668, 11669, 11670, 

11671, 11672, 11673, 11674, 

11675, 11676 

 11679 ,11678 ,11677 عبد الحميد, عبدالمطلب 

 11680 عبد الحميد, علي عبد العليم 

 11681 عبد الحميد, قاري 

 11682 عبد الحميد، أعراب

 11683 عبد الحميد، طلعت أسعد

 عبد الحميد، عبد المطلب 

11684, 11685, 11686, 11687, 

11688, 11689, 11690, 11691, 

11692 

 11693 عبد الحميد، ناصر 

 11694 عبد الحميد، نسرين

 11695 عبد الحميد،, عبد المطلب 

 11696 عبد الحي, رمزي أحمد مصطفى 

 11698 ,11697 عبد الحي، هشام أحمد

 11699 عبد الخالق , عبير 

 13919 عبد الخالق السيد احمد 

 11700 عبد الخالق, أحمد 

 11702 ,11701 عبد الخالق, السيد أحمد 

 13307 ,11703 عبد الخالق, عبير محمد على 

 11704 عبد الخالق، جودة 

 11705 عبد الخالق، فوزي 

 11706 عبد الخالق، محمد 

 11708 ,11707 عبد الرازق، محمود 

 11709 عبد الرازق، محمود حامد محمود

 11710 عبد الراضي, إبراهيم محمود

 11711 عبد الرحمان ، أنور حسين 

 11712 عبد الرحمان توفيق

الرحمان, أسامة عبد   11713 

 11714 عبد الرحمان, خديجة 

 11715 عبد الرحمان, محمد شريف عبد الرحمان أحمد 

 11716 عبد الرحمان, محمود

 10069 عبد الرحمان, نصيرة

 11717 عبد الرحمان، بن عنتر

 8473 عبد الرحمان، بوشمال



 15961 عبد الرحمان، رحيم 

محمد مصظفى عبدالرازق عبد الرحمن دعالة بيلة,   7918, 7920 

 9844 عبد الرحمن يمينة

 11718 عبد الرحمن, اسماعيل 

 11719 عبد الرحمن, عبد الرحيم عنتر

 13904 ,8257 عبد الرحمن, محمد يحي

 7208 عبد الرحمن، أسامة 

 12458 عبد الرحمن، اسكندر 

 11721 ,11720 عبد الرحمن، إسماعيل محمود 

الرحمن، أنور حسين عبد   11722 

 11738 عبد الرحمن، بن دالي براهم 

 11723 عبد الرحمن، بن عنتر 

 15607 عبد الرحمن، بن عيسى 

 11724 عبد الرحمن، بورقعة 

 7020 عبد الرحمن، خولة 

 11725 عبد الرحمن، عادل محمد محمد

 11726 عبد الرحمن، عبد هللا محمد

 9626 عبد الرحمن، فداك 

 11727 عبد الرحمن، محمود يوسف

 14798 عبد الرحمن، يعقوب 

 11728 عبد الرحمن،أسماعيل 

 11729 عبد الرحيم الهيتي, خالد 

 5915 عبد الرحيم حزل 

 11730 عبد الرحيم, حسن احمد 

 11731 عبد الرحيم, عاطف جابر طه 

 11732 عبد الرحيم, عاطف جابرطه 

 11736 ,11735 ,11734 ,11733 عبد الرحيم, محمد إبراهيم

 11737 عبد الرحيم، أحمد طاهر 

 11738 عبد الرحيم، بلعزة

 5865 عبد الرحيم، بوطهراوي

 11739 عبد الرحيم، بوكتاب 

 11741 ,11740 عبد الرحيم، زاهر محمد 

 11742 عبد الرحيم، عاطف جابر طه 

 11743 عبد الرحيم، محمد إبراهيم

الساكنيعبد الرزاق    3760 

 7796 عبد الرزاق د.محمود حامد محمود

 11739 ,8213 ,8212 عبد الرزاق، بوعزيز 

 13808 عبد الرزاق، حسين 

 15511 عبد الرزاق، سالم 

 عبد الرزاق، سالم 
3021, 5825, 7062, 7229, 8962, 

8963, 10042, 11474, 13064, 



13068, 13077, 13624, 13932, 

15113, 15481, 15722, 16040, 

16079 

 11744 عبد الرزاق، فوزي 

 11747 ,11746 ,11745 عبد الرزاق، محمود 

 11751 ,11750 ,11749 ,11748 عبد الرزاق، محمود حامد محمود

 14981 ,7728 عبد الرزاق، نذير 

 11752 عبد الرسول، كارم فاروق

 11753 عبد الرضا، نبيل جعفر

 3000 عبد الرؤوف، دومي 

 8780 عبد الرؤوف، منصوري

 12549 عبد الزبيدي، حميد عبيد

 11754 عبد الزهرة, فيصل يونس

 11755 عبد الستار حيدر, فاخر 

 8919 ,8909 عبد السالم أبو قحف 

 13919 عبد السالم رضا 

 11756 عبد السالم, إبراهيم 

 11757 عبد السالم, أبو قحف 

 11760 ,11759 ,11758 عبد السالم, رضا 

 11761 عبد السالم, رمضان محمود 

 4195 عبد السالم, عبد الغفور عبد هللا

 11762 عبد السالم, عبد الفتاح

 11765 ,11764 ,11763 عبد السالم, محمد

 11766 عبد السالم, محمد الموفق أحمد 

 11767 عبد السالم, محمود ابراهيم

 11768 عبد السالم, محمود إبراهيم

 14062 عبد السالم، إسماعيل 

 11769 عبد السالم، أيمن عبد العزيز

 11771 ,11770 عبد السالم، رضا 

 11772 عبد السالم، عبد الحميد

 11773 عبد السالم، عبد العظيم

 3609 عبد السالم، عبد الفتاح

 10093 عبد السالم، فتيحة 

 11774 عبد السالم، محمود ابراهيم

السالم، نبيلعبد   11903 

 11775 عبد السالم، وهيبة

 11776 عبد السالم،أحمد 

 11779 ,11778 ,11777 عبد السميع, أسامة السيد 

 11780 عبد السميع، صبرى

 12458 عبد السميع، متيجي 

 11781 عبد الصبور, محسن فتحي 



 11782 عبد الصدوق، كريمة 

 9589 ,7661 ,7351 عبد الصمد ،عمر علي 

 5851 ,5850 عبد الصمد، حنان 

 عبد الصمد، عمر علي 

3022, 4952, 6399, 7570, 9915, 

10111, 11476, 11783, 11784, 

11785, 12488, 12827, 13266, 

13562, 13582, 14077, 14687, 

15012, 15799 

 11786 عبد الطيف، ناصر نور الدين 

 11787 عبد الظاهرأحمد, سهير

 3563 عبد العال 

 11788 عبد العال حماد, ظارق 

 11791 ,11790 ,11789 عبد العال, أحمد رجب 

 11792 عبد العال، أحمد رمزي محمد 

 11793 عبد العال، حسام 

 12485 عبد العال، فريد أحمد 

 11794 عبد العال، نشأت علي 

 11795 عبد العال، ياسر محمد

 11796 عبد العزيز النقيب, كمال 

حسن, أمينعبد العزيز   11797 

 14347 عبد العزيز شرابي, محمد سمير الهباب, رفعت لقوشة ... [ وآخ ] 

 11798 عبد العزيز, أمين

 11799 عبد العزيز, سامي

 11800 عبد العزيز, سعيد

 11801 عبد العزيز, سمير 

 عبد العزيز, سمير محمد 

11802, 11803, 11804, 11805, 

11806, 11807, 11808, 11809, 

11810, 11811, 11812 

 11814 ,11813 عبد العزيز, عمر عبد الجواد 

 11816 ,11815 عبد العزيز, قادري 

 11817 عبد العزيز، أحمد محمد عادل 

 11818 عبد العزيز، إيهاب فتحى

 11821 ,11820 ,11819 عبد العزيز، خنفوسي

 11822 عبد العزيز، زاوي 

 عبد العزيز، سمير محمد 
11823, 11824, 11825, 11826, 

11827 

 9877 عبد العزيز، عصمان محمد 

 11828 عبد العزيز، قتال 

 11829 عبد العزيز، ماهر

 11830 عبد العزيز، محمد

 11831 عبد العزيز، ميزاقير

 10135 عبد العظيم أنيس 



 محمد ,عبد العظيم
11832, 11833, 11834, 11835, 

11836 

أحمديعبد العظيم,   11837 

 11841 ,11840 ,11839 ,11838 عبد العظيم, حمدي

 11842 عبد العظيم, فاروق

 11843 ,10918 عبد العظيم, محمد

 11845 ,11844 عبد العظيم، حمدي

 4202 عبد العليم, أسامة محمد

 11846 عبد الغفور, همام عبد الخالق 

 4746 عبد الغفور، همام عبد الخالق 

الغنى المرسى, كمال الدين عبد   11847 

 13694 عبد الغني حامد

 11848 عبد الغني, أمين سعيد 

 11849 عبد الغني، أمين سعيد

 11850 ,3383 عبد الغني، محمد

 2583 عبد الغني، وسام عمار

 7688 عبد الفتاح الديدي 

 11851 عبد الفتاح الصيرفي, محمد

العظيم محمد, كامل سلمان العاني, عبد الفتاح عبد الرحمن, عبد 
 سلطان المحمد السلطان 

8239 

 11852 عبد الفتاح, اسماعيل

 11853 عبد الفتاح, رأفت

 11857 ,11856 ,11855 ,11854 عبد الفتاح, محمد سعيد

 3613 عبد الفتاح، السيده

 11982 عبد الفتاح، طوبال الصغير

 10751 عبد الفتاح، عبد الرزاق 

الفتاح، عبد الفتاح فتحيعبد   11858 

 10503 عبد الفتاح، قندوز

 11859 عبد الفتاح، محمد سعيد 

 11860 عبد الفضيل, محمود

 11861 عبد الفضيل، محمود

 13498 عبد القادر فتحي الشين

 7722 ,4713 عبد القادر, خليل 

 11642 عبد القادر, ماهر عبد الرحيم

 11863 ,11862 عبد القادر, مصطفى 

 11865 ,11864 عبد القادر، السيد متولي

 11866 عبد القادر، العارف 

 15971 عبد القادر، براهيمي

 11867 عبد القادر، براينيس

 14881 ,14880 عبد القادر، برد 

 9737 عبد القادر، بن بورحلة 



 11868 عبد القادر، حمديني

 11869 عبد القادر، حميد 

القادر، خليل عبد   10180, 12419, 12443 

 13093 عبد القادر، زياني 

 9956 عبد القادر، سحاري 

 11870 عبد القادر، شيماء عبود

 15807 عبد القادر، صباح حسن 

 8780 عبد القادر، فراح

 11871 عبد القادر، فراني

 11872 عبد القادر، لطرش علي عيسى 

 11873 عبد القادر، متولي 

القادر، محمد عبد   3798 

 5951 عبد القادر، مسلمي 

 3168 عبد القادر، هيبت محمد 

 11874 عبد القادر، وليد 

 14123 ,9818 عبد القوى، عال عبد المنعم

 11875 عبد الكافي, اسماعيل عبد الفتاح

 11876 عبد الكافي, إسماعيل عبد الفتاح

 11877 عبد الكريم, أياد محمود

الكريم, حرز هللاعبد   13835 

 11878 عبد الكريم, عارف عبد هللا 

 11879 عبد الكريم, كاظم

 11882 ,11881 ,11880 عبد الكريم, منصور بن عوف

 11883 عبد الكريم، البشير

 11884 عبد الكريم، أنور بهجت 

 11885 عبد الكريم، عبد العزيز مصطفى

 13479 عبد الكريم، عبد اللطيف

الكريم، محمدعبد   8076 

 11887 ,11886 عبد الال, علي 

 11888 عبد الالوي, سليمة 

 9294 عبد اللطيف ناصر نور الدين 

 11889 عبد اللطيف ،ناصر نور الدين 

 9302 عبد اللطيف ناصر نورالدين 

 11890 عبد اللطيف, عبد اللطيف

 11891 عبد اللطيف, فاتن 

 3067 عبد اللطيف, مصطفي

اللطيف, ناصر نور الدين عبد   
9303, 11892, 11893, 11894, 

11895, 11896, 11897, 11898 

 11900 ,11899 ,9300 عبد اللطيف, ناصر نورالدين 

 12947 عبد اللطيف, نجيب

 11901 عبد اللطيف، أحمد عبد الموجود محمد 



 11902 عبد اللطيف، باصر نورالدين 

 11903 عبد اللطيف، بوسعيدي

اللطيف، رانيا محمدعبد   13761 

 11904 عبد اللطيف، رشاد أحمد 

 13474 عبد اللّطيف، عبد الكريم

 عبد اللطيف، ناصر نور الدين 
11905, 11906, 11907, 11908, 

14216 

 11909 عبد اللّطيف، ناصر نور الدين 

 11295 عبد اللعال، أحمد رحب

 11910 عبد هللا , أمين خالد

الحاج ،سلمىعبد هللا   11911 

 11912 عبد هللا الحاج, جعفر

 7571 عبد هللا الحاج, سهيلة

 11913 عبد هللا الحاج, نسرين

 11914 عبد هللا الحاج، نسرين

 11915 عبد هللا الحاج، هجيرة

 11916 عبد هللا الحرتسي، يوسف

 11917 عبد هللا حمدان, موسى

 4306 ,4303 ,4298 ,3784 عبد هللا عبد العظيم هالل

 5644 عبد هللا محمد شامية 

 12318 ,11918 عبد هللا, ابراهيم علي 

 11919 عبد هللا, أحمد مصطفى

 4527 عبد هللا, أمين خالد

 11920 عبد هللا, حسين

 11921 عبد هللا, خالد امين

 عبد هللا, خالد أمين
11922, 11923, 11924, 11925, 

11926, 11927 

هللا, عقيل جاسمعبد   
11928, 11929, 11930, 11931, 

11932 

 11933 عبد هللا, عقيل حاسم

 عبد هللا, علي 
3007, 9669, 10065, 12935, 

14074, 16014 

 11934 عبد هللا, نهال فتحى

 11935 عبد هللا, يوسف 

 4038 عبد هللا، إبراهيم

 11936 عبد هللا، أحمد عبد الكريم 

علي عبد هللا، أحمد   11937 

 11938 عبد هللا، أمطير مفتاح عثمان 

 11939 عبد هللا، أمين

 11940 عبد yّ، جمال محمد

 15164 عبد هللا، حسين

 11943 ,11942 ,11941 عبد هللا، خالد أمين 



 عبد هللا، خبابة
9947, 11944, 11945, 11946, 

11947 

 11948 عبد yّ، خبابة

 15412 عبد yّ، رحال 

 11949 عبد هللا، عادل محمد 

 11950 عبد yّ، عادل محمد 

 4247 عبد هللا، عامر

 11951 عبد هللا، عبد هللا التوم

 11952 عبد هللا، عبد هللا عبد الكريم

 11953 عبد هللا، عبد هللا عثمان

 9771 عبد هللا، علي 

 11954 عبد هللا، عيسى سالم 

 11955 عبد هللا، غالم 

 11956 عبد هللا، مجدى محمد

 11957 عبد هللا، محمد فريد

 13888 عبد هللا، معتز سيد

 11958 عبد هللا، منذر منصور 

 11959 عبد هللا، هبه ثامر محمود

 9763 عبد هللا، هشام

 15021 عبد المالك، آية 

 11653 عبد المالك، دبابش

 9518 ,8261 عبد المتعال، محمد سيد أحمد

المجيد عبد الغفار, نبيلعبد   11960 

 11961 عبد المجيد, قدري علي 

 11962 عبد المجيد، السيد محمد

 13710 ,10279 عبد المجيد، قدي 

 11963 عبد المجيد، محمد توفيق 

 12450 عبد المحسن نعساني

 عبد المحسن, توفيق محمد 
11964, 11965, 11966, 11967, 

11968, 11969, 11970 

المحسن، توفيق محمد عبد   11971 

 11972 عبد المطلب عبد الحميد 

 12316 عبد المعطي محمد عساف

 13966 ,11973 عبد المعطي، ياسر يوسف 

 11976 ,11975 ,11974 عبد المقصود, إبراهيم محمود

 11977 عبد المقصود، إبتسام حسن 

 11978 عبد المقصود، عماد الدين أحمد السيد

المنعم, جيهان عبد   11979 

 9657 ,6524 ,6461 عبد المومن, فيصل 

 عبد المؤمن, فيصل 

6279, 6568, 6601, 7233, 7653, 

10034, 10796, 11313, 11452, 

12398 



 5026 عبد الناصر إبراهيم نور 

 11980 عبد الناصر، جمال 

 11981 عبد الناصر، حمداني 

 11982 عبد الناصر، ذهبين 

النبي, فائزةعبد   11983 

 11984 عبد النبي، جمال يوسف

 11985 عبد النبي، سيف الدين 

 11989 ,11988 ,11987 ,11986 عبد النبي، محمد أحمد

 4242 ,2552 عبد النعيم مبارك 

 11990 عبد النعيم، ريهام 

 11991 عبد النور، بن عدة 

 11992 عبد النور، بوشهير 

 11993 عبد الهادي , توفيق صالح 

 11994 عبد الهادي, زين 

 11995 عبد الهادي, صدقي 

 11996 عبد الهادي, محمد سعيد

 11997 عبد الهادي, محمد فتحي

 11998 عبد الهادي, هويدا عبد العظيم

 12415 عبد الهادي، أحمد إبراهيم 

 5258 عبد الهادي، توفيق

 11999 عبد الهادي، سامر 

 12000 ,11607 عبد الهادي، سامر علي 

 5547 عبد الهادي، عدلي محمد 

 4580 ,4579 عبد الهادي، عمار 

 12001 عبد الهادي، نبيل أحمد

 12002 عبد الهادي، هويدا عبد العظيم

 12003 عبد الواحد, هبه مصطفى جمال الدين 

 4785 عبد الواحد، سعيد 

 12004 عبد الوارث، سمية

 3285 عبد الوهاب حبش الطعمة

 4316 عبد الوهاب نصر

 12147 ,12146 ,10767 ,4312 عبد الوهاب نصر علي 

 12005 عبد الوهاب, أحمد جاد 

 12006 عبد الوهاب, طه إبراهيم 

 12007 عبد الوهاب, محمد محمد 

 12008 عبد الوهاب, نصر علي 

 12009 عبد الوهاب، حفيظة

 13044 ,9998 ,7596 ,2896 عبد الوهاب، رميدي

الوهاب، محمد علي عبد   12010 

 12011 عبد اليمين، بوداود

 15301 عبد حسين, محمد



 عبد ربه, ابراهيم علي ابراهيم
12012, 12013, 12014, 12015, 

12016, 12017, 12018 

 12021 ,12020 ,12019 عبد ربه, إبراهيم علي إبراهيم

 12022 عبد ربه, رائد محمد

 12023 عبد ربه, صابر 

ربه, محمد محمود عبد   12385 

 12025 ,12024 عبد ربه، ابراهيم علي ابراهيم 

 عبد ربه، إبراهيم علي إبراهيم 
12026, 12027, 12028, 12029, 

12030, 12031, 12032 

 12033 عبد ربه، أمال 

 12034 عبد ربه، ر رائد محمد

 12037 ,12036 ,12035 عبد ربه، رائد محمد

الحليم عبد ربه، هبه عبد   12038 

 11008 عبد شنبور، أمل

 5806 عبد علي، نغم دايخ 

 12039 عبد للي, فاطمة 

 12043 ,12042 ,12041 ,12040 عبد مضحي، جبار

 12044 عبد, محمد عبد العزيز عبد هللا

 12045 عبد، ربه إبراهيم علي إبراهيم 

 12046 عبد، زياد محمد

 12047 عبد، موفق حماد

بايا عبدات,   13393 

 15810 ,12048 ,8046 عبدات, باية

 12049 عبدات، الحسين 

 12839 ,12285 عبدات، أمينة

 4004 عبدات، سارة

 12050 عبدات، شريفة

 12052 ,12051 عبدالباقي, صالح محمد

 12053 عبدالخالق, أحمد 

 13088 عبدالرزاق، سالم 

 14535 عبدهللا ،علي 

 12054 عبدهللا، خالد أمين 

 12055 عبدالنبي, محمد

 12056 عبدالواحد, السيدعطية 

 12057 عبدلي, سامية

 12059 ,12058 عبدلي، ادريس 

 7380 عبدلي، رتيبة

 12060 عبدلي، سامية

 3450 عبدلي، محمد السعيد

 12061 عبده فليه،, فاروق 

 12062 عبده, محمود يوسف 



 12065 ,12064 ,12063 عبده, موفق محمد 

 15448 ,10482 عبده، شعبان عبير 

 8937 عبدو ،ابراهيم

 12066 عبدوش, محمد 

 12067 عبدوش، حبيبة 

 15211 عبدوش، حمزة

 12068 عبدون، محمد

 16177 عبدون، توفيق عباس 

 10007 عبدون، فضيلة 

 12069 عبدون، محمد

 9757 عبدي حورية

 12070 ,10850 عبدي، زينب 

العزيز عبدي، عبد   10623 

 8065 عبدي، فتحي عالء الدين 

 15785 عبر الرحيم أحمد الخزامي 

 13620 ,10530 عبروس، فتيحة

 12071 عبري، محمد

 10627 عبعوب، عقيلة

 12072 عبال, مالك

 12073 عبلة، بوحمبل

 12074 عبلة، بوسعدية

 10582 عبلة، رمضان 

 12075 عبلة، قربة 

 6877 عبوب، بوزيان 

 12076 عبود نجم, نجم

 12077 عبود, صامويل

 12078 عبود, صموئيل 

 12079 عبود, عبد الغني

 12080 عبود، طالل

 12081 عبود، محمد

 12082 عبودة، حورية

 9674 عبودة، خديجة

 5100 عبوي, زيد

 عبوي, زيد منير 

8471, 12083, 12084, 12085, 

12086, 12087, 12088, 12089, 

12090, 12091, 12092, 12093, 

12094, 12095, 12096, 12097 

 12100 ,12099 ,12098 ,8132 عبوي، زيد منير 

 12101 عبيد العلي, أسعد حميد

 12102 عبيد, سعيد توفيق 

 12308 عبيد، إبتسام

 12103 عبيد، جمال محمود عطية



 6551 عبيد، رشيدة

 10211 عبيدات, باية 

سليمانعبيدات,   12104 

 12107 ,12106 ,12105 عبيدات, سليمان خالد

 12108 عبيدات, سهيل 

 12109 عبيدات, فايزة

 عبيدات, محمد 
11410, 12110, 12111, 12112, 

12113, 12114 

 12116 ,12115 عبيدات, محمد ابراهيم 

 12120 ,12119 ,12118 ,12117 عبيدات, محمد إبراهيم 

 12121 عبيدات، ذوقان 

 10151 ,4530 عبيدات، سليمان

 12123 ,12122 عبيدات، سليمان خالد

 عبيدات، محمد 
4842, 12124, 12125, 12126, 

12489 

 عبيدات، محمد إبراهيم 
12127, 12128, 12129, 12130, 

12131 

 12132 عبيدات، محمد لورنس 

 12133 عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين

 7566 عبيدات، هيام

 15504 عبير، مختفي عائشة 

 14257 ,7000 عبيرات، مقدم

 12134 عتابي، أسماء 

 12135 عتاية, غازي حيسن 

 13563 عتصامية، إسماعيل

 12136 عتمان, سعيد عبد العزيز

 12138 ,12137 عتيق, يوسف 

 13689 عتيق، يوسف 

 11515 عتيقة, قربوسي

 12139 عتيقة، شالبي

الباسط عبد هللاعثامنة، عبد   8827 

 12140 عثمات, عبد العزيز

 12141 عثمان أحالم

 15616 عثمان األميرة ابراهيم 

 6099 ,6091 عثمان األميرة إبراهيم 

 9354 عثمان سعيد عبد العزيز

 12142 ,7053 عثمان, إسكندر

 12144 ,12143 عثمان, األميرة ابراهيم 

 12147 ,12146 ,12145 عثمان, األميرة إبراهيم 

 7652 عثمان, رضا 

 عثمان, سعيد عبد العزيز
12148, 12149, 12150, 12151, 

12152, 12153, 12154, 12155 



 12159 ,12158 ,12157 ,12156 عثمان, عصام 

 12160 عثمان، أحالم 

 11151 عثمان، أحمد

 14206 ,6100 ,6090 عثمان، األميرة إبراهيم 

 12161 عثمان، أمينة

 12162 عثمان، حسين عثمان محمد

 4379 عثمان، ردينة يوسف

 12163 عثمان، رضا 

 12164 عثمان، سعيد محمد 

 7320 عثمان، عبد اللطيف 

 12165 عثمان، عزازي 

 12166 عثمان، عصام 

 14475 عثمان، كريم

 12167 عثمان، محمد داود

 12168 عثمان، منال

 12170 ,12169 عثمان، نسرين

 12171 ,9223 عثماني, أمينة

 12172 عثماني, محمد 

 10191 عثماني، أمينة 

 12871 ,12466 عثماني، حسان

 12173 عثماني، زينة رابح

 8060 عثماني، سيدعلي

 8984 عثماني، عبد الحفيظ 

 12174 ,7362 عثماني، عبد هللا 

 7305 عثماني، عيسى

 12175 عثماني، فتحي 

 12176 عثماني، فوزية

 6154 عثماني، نجية 

 15067 عثمانية، عائشة

 12178 ,12177 عثمانية، عثمان 

 12179 عثمانية، فتحي 

 15882 عثمانين زهور 

 12180 ,6587 عثمانين، محمد 

 12181 عجام , ميثم صاحب

 12183 ,12182 عجام, ميثم صاحب

 12184 عجام، ميثم

 12185 عجام، ميثم صاحب

 12186 عجاني, بهية 

 عجمية, محمد عبد العزيز
12187, 12188, 12189, 12190, 

12191, 12192, 12193, 12194 

 13497 عجمية، محمد عبد العزيز



 12195 عجوة, علي السيد إبراهيم 

 12197 ,12196 عجوة، علي 

 12198 عجور, محمود علي متولي

 12199 عجور، محمود علي متولي

 7475 عجيلة، محمد

 12200 عجينة، هبة

 12201 عدار, حيزية 

 12202 عدة, نوال

 12203 عدة، مصطفي

 12907 عدالوي سهام

 12204 عدلي ناثر, سوزي

 12205 عدلي، عصمت

 12207 ,12206 عدمان، مريزق

 2757 عدنان محمد عوض 

 12208 ,9838 عدول، أمينة

 عدون, ناصر دادي 

12209, 12210, 12211, 12212, 

12213, 12214, 12215, 12216, 

12217, 12218 

 12219 عدون, نلصر دادي 

 12220 عدون، دادي ناصر 

 14158 ,12222 ,12221 عدون، ناصر دادي 

 10479 عدوي، عصام 

 12223 عدي، نصر الدين 

 12224 عذاوري، األخضر 

 12225 عذاوري، رابح 

 14634 عذاوري، رشيدة 

 12226 عذراوي،رابح 

هريش، خديجة عراب   
5841, 7695, 8387, 10244, 12227, 

12228, 13205, 13555, 15150 

 9198 عراب, مصطفى

 12229 ,6158 عراب, هريش خديجة

 10937 عراب، رزيقة 

 8047 عراب، مريم

 6512 عراب، مصطفى

 9566 عراب، هريش خديجة 

 12230 عرابي، هجيرة

 12231 عرافة، جمال 

العربيعرايبية،   12232 

 10191 عرايبية، خلود 

 12233 ,7792 عرايبية، سليمة

 12234 عرايبية، هندة

 12235 عربان، لياس



 12236 عرباوي, محمد

 12784 عرباوي، روميسة

 12237 عرباوي، سهيلة

 6461 عربي، إبراهيم

 12238 عربيات, وائل 

 12429 عربيات، ياسر 

 12239 عربية، غفار 

نورةعرجي،   15908 

 12240 ,7010 عرجي، وردة 

 12241 عرفاوي، نور الدين 

 12242 عرفة, أحمد

 12243 عرفة, ناهد 

 عرفة، سيد سالم 
12244, 12245, 12246, 12247, 

12248, 12249, 12250 

 12859 ,12858 عرفة، طارق محمد أحمد 

 12251 عرفه, أحمد

 14557 عرقاب, شريفة

 12252 عرقاب، باسم

 15011 ,12253 عرقاب، عبد الرزاق 

 12254 عرقاب، علي 

 12256 ,12255 عرموش، أحمد سيد

 12257 عروة، نجاة

 12258 عروج ،يوسف

 12259 عروج، حليمة

 13758 عروج، رتيبة 

 13368 عروش، عادل 

 12260 عروش، لخضر 

 10664 عروش، نور الدين 

 12261 عريب ،أحمد أمين

 12262 عريب ،الزهرة

 7730 عريب، زهرة

 10185 عريب، محمد 

 12263 عريب، مليكة 

 12264 عريب، نجاة 

 12265 عريب، وائل

 12266 عريبي، أحمد

 10954 عريبي، بومدين 

 12267 عريبي، مريم 

 12268 عريفج, سامي سلطي

 8559 عريفيج، عيد

 11728 عريقات, حربي 



 12269 عريقات, حربي محمد 

 12270 عريقات, حربي محمد مرسي

 12272 ,12271 عريقات, حربي محمد موسى 

 12273 ,5373 عريقات، أحمد

 11993 عريقات، أحمد يوسف 

 12274 عريقات، حربي محمد 

 12275 عريقات، حربي محمد موسى 

 7335 عز الدين بن يحي 

 15410 ,10724 ,5829 عز الدين، بوشوك

بوعيشاوي عز الدين،   9552 

 12276 عز الدين، قطوش

 12277 عز الدين، محمد نجيب

 12278 عز الكايد، سفيان

 16150 ,15267 ,11554 عزازي، عماد 

 6750 عزازي، عمر

 4871 عزازي، هجيرة 

 14140 عزام ، عبد المرضي 

 15168 عزام صبري 

 12279 ,10672 عزام, عبد المرضي حامد 

 12280 عزام, عزام توفيق

 7950 عزام, علي 

 عزام، زكريا أحمد 
4275, 5753, 12281, 12282, 

12283, 12284 

 13643 عزام، عبد المرضي حامد 

 12285 ,5765 عزايج، خديجة 

 12286 عزب, محسن عبد الستار محمود

 12287 عزب، عزب محمد

 12288 عزت، محمد فريد

 12289 عزمى، محمد مدحت 

 15483 عزمي الصالحي 

 12290 عزور، مختار

 12909 عزوز إسماعيل, مروكي عبد الحفيظ 

 13477 عزوز سلوى 

 12291 عزوز, نوال

 9066 عزوز، أمال 

 12292 عزوز، ربيعة

 12293 عزوز، رفعت

 12294 عزوز، عبد الرزاق 

 15256 عزوز، عز الدين 

 16083 عزوز، عزالدين 

 11171 ,عزوزأحمد



 12295 عزي، األخضر 

 12296 عزي، األخضر أبو عالء

 12297 عزي، زينب

 12299 ,12298 عزي، هاجر 

 9967 عزيبي، مليكة

 12300 عزيبي، نوال

 10368 عزيرة، حمزة

 12301 عزيرة، حميدة 

 6454 عزيري، فاطمة الزهراء 

 15135 عزيري، لطفي 

 13630 عزيز فتيحة

 12302 عزيز, محمد

 12303 عزيز، خديجة 

 13844 عزيز، وليد

 15805 عزيزان، حميدة

 12304 عزيزان، يوسف

 12305 عزيزة، حورية

 12306 عزيزي ،مروان 

 12470 عزيزي محمد

 12307 عزيزي, ف.الزهراء

 12308 عزيزي، خديجة 

 13584 عزيزي، عقيلة 

 12309 عزيزي، مصطفى

 12310 عزيزي،عقيلة 

 12312 ,12311 ,4717 عساف, عبد المعطي 

 عساف, عبد المعطي محمد
12313, 12314, 12315, 12316, 

12317 

 12318 عساف, غسان 

 12319 عساف,عبد المعطي 

 12320 عساف، أحمد 

 12321 عساف، بدر حميد

 14798 ,12322 عساف، عبد المعطي محمد

 4038 عساف، غسان 

 12323 عسالي، بولرباح

 12324 عسكر, سمير أحمد 

 12325 عسكر, علي 

 13483 عسكري, زهر الدين 

 12326 عسلي, جمعة

 12327 عسلي، عبد الحي 

 12328 عسيلة، مصطفى 

 12330 ,12329 عشماوى، محمد عبد الوهاب حسن



 12331 عشور، شمس الدين 

 12332 عشير, عبد القادر 

 12333 عشير، عبد الحق 

 12334 عشيش، حسن سمير 

 12335 عشيط، عالء الدين 

 12336 عصالي، أحمد 

 11018 ,11017 عصام الخفاجى 

 3766 عصام خضير, إنعام باقية 

 12338 ,12337 عصران، عصران جالل 

 12339 عصفور، محمد شاكر

 11830 عصمان 

 12340 عصمان، زينة 

 11435 عصماني عبد الكريم, ضويفي موسى

 12341 عصماني, امين

 12342 عصماني, بهية 

 12343 عصماني، إكرام 

 12344 عصماني، الزهرة 

 12345 عصماني، أمين

 12346 عصماني، دليلة 

 12347 عصماني، رزيقة

 12348 عصماني، زهرة

 15058 عصماني، سهيلة

 10896 عصماني، مريم

 8164 عطا هللا خليل, خالد ابراهيم الطراونة

 12349 عطا هللا، عبير عثمان

أحمدعطا هللا، ماجد   12350 

 8135 عطا، محمد محمد 

 6267 عطاب، حميدة 

 12351 عطابي, الولهي

 12352 عطابي، الولهي 

 12353 عطار، طالل محمد نور

 عطاري, إبراهيم 

4718, 5788, 6040, 6249, 6562, 

6986, 9604, 13327, 13557, 

14220, 14566 

 9910 عطاري, الحاج 

 12354 ,11609 ,9910 ,7611 عطاري، إبراهيم 

 12355 عطاري، الحاج 

 12356 عطاري، فاطمة 

 12356 عطاري، مليكة

 12357 عطايا، إبراهيم رمضان إبراهيم 

 12524 عطة، خضرة 



 7669 عطة، عبد الحق 

 12358 عطة، عبد الكريم

 12953 عطة، فيصل 

 12360 ,12359 عطون, مروان 

 12362 ,12361 عطوى, فوزي 

 12363 عطوي, جودت عزت

 12364 عطوي, عبد هللا

 12365 عطوي، جودت عزت

 12366 عطية ،أحمد صالح 

 14652 عطية عبد الحي مرعي 

 12193 عطية ناصف, إيمان

 12370 ,12369 ,12368 ,12367 عطية, أحمد صالح

 12371 عطية, أحمد هاشم 

 12372 عطية, السيد عبد الحميد

 12375 ,12374 ,12373 عطية, طاهر مرسي

 12377 ,12376 عطية, عبد القادر محمد عبد القادر

 عطية, عبد القادر محمد عبد القادر
12378, 12379, 12380, 12381, 

12382, 12383 

 عطية, هاشم أحمد 
12384, 12385, 12386, 12387, 

12388 

 10020 عطية، سيف الدين 

 12389 عطية، طاهر مرسي

 12390 عطية، عبد الرحمن زيدان 

 10536 عطية، عبد هللا

 12392 ,12391 عطية، محسن علي 

 12393 عطية، محمد عبد الحميد

 12394 عطية، مصطفى كامل أبو العزم

 12395 عطية، هاشم أحمد 

 12396 عطية،هاشم أحمد 

 12397 عطيش, عبد الحميد

 12398 عطيل, هاجر

 9088 عطيل, هارون 

 14606 ,12399 عطيل، عبد الحق 

 12400 عطيل، عالء الدين 

 6184 عطيل، هاجر

 12401 ,8862 عطيل، هارون 

 9528 عطيل، هند

 12551 ,8582 عفاف عبد الجبار سعيد

 15051 عفاف عبد العزيز عايد, السيد محمد أحمد السريتي

 12402 عفاف، بوعيشة

 12403 عفاف، محمودي



 9990 عفاف، موايزية

 12404 عفانة، عدي 

 12405 عفانة، محمد كمال 

 12406 عفانه, جهاد عبد هللا

 14857 ,12407 عفر, محمد عبد المنعم

 14026 عفرون، أمينة

 10977 عفرون، نجاة

 عفيفي, صديق محمد 
12408, 12409, 12410, 12411, 

12412, 12413 

 4976 عفيفي، أحمد كمال 

 12415 ,12414 عفيفي، صديق محمد 

 12416 عقابة, حياة

 13302 عقابة, ليلى 

 12417 عقابة، وهيبة

 9489 عقابة، يحي

 12419 ,12418 عقال، سميرة

 12420 عقايبية, مختار 

 6023 عقايبية، أحالم

 15700 ,12233 عقايبية، فاطمة الزهراء 

 12421 عقبي، فاتح

 12422 ,12269 عقل, سعيد جمعة

 12424 ,12423 عقل, مفلح 

 12426 ,12425 عقل, مفلح محمد

 12428 ,12427 عقل، إبراهيم سعيد

 12429 عقل، خضر 

 12274 ,3797 عقل، سعيد جمعة

 12430 عقل، مصباح جمعة

 12431 عقل، نادية حسن محمد

 12432 عقلة، محمد يوسف

 12433 عقلة، محمود

 12434 عقلة، يوسف محمود

 12435 عقون، سعاد

 12436 عقون، عائشة 

 12437 عقون، عبد السالم 

 12438 عقوني، موسى 

 12439 عقيبي، ابراهيم

 12440 عقيبي، حمزة 

 12441 عقيالن, فادي حسن 

 6988 عقيلة خالدي 

 12442 عقيلة، العيدي 

 11339 عقيلة، بركوكي 



 12443 عقيلة، بن لكحل 

 12444 عقيلة، رميدي

 12445 عقيلة، يخلف 

 عقيلي, عمر وصفي
12446, 12447, 12448, 12449, 

12450 

 12452 ,12451 عقيلي، عمر وصفي

 9695 عكاشة، أمال 

 12453 عكاشة، محمدعبد العال 

 12454 عكاك، أمال

 12455 عكاك، غنية

 6115 عكة نسيمة

 12456 عكة، محمد إبراهيم أحمد

 12457 عكروش، سهير نديم 

 12457 عكروش، مأمون نديم 

محمد عكور، سامر   10699 

 14124 عال احمد 

 13120 عالء الدين، زغواني

 2570 عالء الدين، عطيلي 

 12458 عالء الدين، قموري 

 12459 عالب, قادة

 14703 عالب، فاطمة

 12461 ,12460 عالب، قادة

 13515 ,12462 ,11400 ,6651 عالش، أحمد

 12463 عالش، أحمد عمر 

 13377 عالش، أمال 

عائشة عالش،   14993 

 12464 عالق, بشير عباس 

 7735 عالق, هاجر

 12465 عالق، إيمان

 8878 عالق، جميلة

 12466 ,6365 عالق، رزيقة

 12467 عالق، رندة

 12468 عالق، عقيلة 

 12469 عالق، ليلى 

 8610 عالل عثمان, حساين اليامين 

 8113 عالل, بن عيسى 

 7614 عالل, جمال 

 14557 ,12254 عالل, فضيل 

 11000 عالل, فيصل 

 12470 عالل, مصطفى

 12471 عالل، بن عروس 



 12472 عالل، عثمان 

 12473 عالل، فيصل 

 12474 عالل، نسرين

 12475 عاللي, نور الهدى 

 14063 عاللي، أحمد 

 12476 عاللي، أنيسة 

 9910 عاللي، عبد الرزاق 

 6747 عالم , سارة

السميععالم, أحمد عبد   12477 

 12479 ,12478 عالم, سعد طه 

 12480 عالم, صالح الدين محمود 

 12483 ,12482 ,12481 عالم، أحمد عبد السميع

 12484 عالم، توفيق

 12485 عالم، سعد طه 

 12486 عالّم، محمد يسرى

 12487 عالم، يوسف

 12488 عالن، فاطمة 

 12828 عالن، فاطيمة 

 11285 عالوة عبد القادر 

 12300 عالوة، سارة

 12489 عالونة, علي 

 12490 عالونة، محمد

 12491 عالوى, محمد

 13280 عالوي سهيلة, العموري مولود

 16178 عالوي، عبد الرزاق 

 12492 ,9429 عالوي، عبد القادر 

 12493 عالوي، فطيمة

 12494 عالوي، لخضر 

 12495 عالوي، محمد

 12496 عالوي، نزيهة

 8950 عالوي، وافية 

 12498 ,12497 عالوي، ياسر

 12499 علبي, عاطف 

 16146 علة، مراد 

 12500 علجي, امال 

 12501 علجي, محمد امين

 12502 علجي، إسماعيل 

 12503 علجي، أميرة

 12504 ,7512 علجي، رقية 

 12505 علجي، شريفة 

 12506 علجي، نور الدين 



 12507 علك, عبد الناصر حافظ 

 12549 علو الجوراني، إبراهيم كاطع 

 12508 علوات، فاطمة 

 8304 علوان, حدة 

 15108 علوان, سهام 

 12511 ,12510 ,12509 علوان, قاسم نايف

 12512 علوان، حدة

 3476 علوان، حيدر عبد حسن 

 12514 ,12513 علوان، رشيدة 

 12516 ,12515 علوان، زيان 

 5516 علوان، شذي كاظم

 12517 علوان، فائزة

 12518 علوان، قاسم نايف

 8383 علوان، نوال 

 12519 علواني ،أنيس

 12520 علواوي ،زهير 

 12521 علواوي، محمد األمين

 12522 علواوي، هارون 

 6371 علوش مريم

 13184 علوش, وردة

 11082 علوش، الوناس

 12523 علوش، بالل

 12524 علوش، وردة

فاطمة الزهراء علوشي،   12525 

 12526 علوطي ،زهية 

 15427 ,8872 علوطي, األمين

 علوطي, أمين

6671, 7599, 8973, 10013, 11505, 

11714, 13425, 13433, 15221, 

15499, 16142 

 علوطي, لمين

4921, 6278, 6427, 6800, 7045, 

7362, 8386, 8521, 8750, 8813, 

8939, 9410, 9540, 10105, 10795, 

11065, 11245, 11568, 12356, 

13118, 13162, 13477, 13628, 

13758, 14819, 15096, 15999 

 12527 علوطي, نبيلة

 12528 علوطي,امينة

 12530 ,12529 علوطي، أسماء

 14706 ,11191 ,10000 ,8950 ,7461 علوطي، أمين

 12531 علوطي، سهام

 12532 علوطي، شيماء 



 علوطي، لمين

3451, 4981, 6434, 6535, 6542, 

6752, 6770, 6943, 7212, 7298, 

7533, 7573, 7705, 7772, 8651, 

9054, 11207, 11217, 12533, 

12534, 13812, 14528, 14761, 

15188, 15907 

 15894 ,14674 ,14263 علوطي، محمد أمين

 12535 علوطي، ميسون

 12536 علوطي، نبيلة

 11299 علوطي، وسيلة 

 12537 علوه, رافت نبيل علوه

 3991 علوي، نريمان شمس 

 12538 على حسين, احمد حسين 

 12539 على عباس، براهيم 

 12540 على عبد الصمد، سمية 

 12541 على قاسم، بدر الدين 

 8789 على قاسم، خالد 

 13769 على مسعود عطية

 12542 على, سعيد السيد 

 12543 على, هبة فؤاد 

صالح أحمد هريدى على،   12544 

 12545 على، محمد

 12546 علي ، عالء عباس 

 8787 علي أبو شرار, مصطفى حسين سلمان

 12523 علي أغا، بلقاسم 

 12547 علي التركي ،حنان 

 15935 علي التركي, فاطمة الزهراء 

 9395 علي التركي، منال 

 12548 علي التركي، هاجر 

 16107 علي السيد ابراهيم عجوة

 12549 علي الشمري، هاشم مرزوك

 12550 علي الليثي،, محمد

 6925 علي حامدي 

 11575 علي حسن علي 

 6139 علي حسين حجاج 

 12551 علي حسين،, مجيد

 12552 علي حلبلب, عمر 

 7674 علي حميدة

 7672 علي حميدة, فهيم لكحل

 10853 علي خوجة, اسامة 

 12553 علي خوجة، أسامة 

 12555 ,12554 علي داود, حسام 



 9800 علي سماي 

 12556 علي شيبة، شدوان 

 14592 علي صدوقي 

 12980 علي عبد الصمد, سمية 

 15432 ,12557 ,12541 ,9114 ,6996 علي عبد الصمد, عمر 

 12955 ,6709 علي عبد الصمد، عمر 

 15050 ,4018 علي عبد الوهاب نجا

 12558 علي قاسم، اسماعيل 

 12559 علي قاسم، آسيا

 12560 علي قاسم، زهرة

 12561 علي قاسم، مريم 

 15169 علي قوقزة, عزام صبري 

 11758 علي لطفي 

 12464 علي محمد ربابعة

 12562 علي محمد, محمد

 12563 علي محمود, عبدالناصر محمحد 

 12564 علي نصر, عبدالوهاب

 15608 علي, أحمد حسين, السوافيري, فتحي رزق

 12566 ,12565 علي, أحمد شعبان محمد

 12567 علي, السلمي

 14354 علي, جالل 

 12568 علي, حميدة

 15054 علي, حميدوش

 12569 علي, صباح حميد

 14059 ,6386 علي, عبد هللا 

 12571 ,12570 علي, عبد الوهاب نصر

 12572 علي, عزام محمد

 12573 علي, عالء عباس 

حسين علي, علي   12574 

 9338 علي, فالق 

 12575 علي, ماهر أبو المعاطي

 12576 علي, محمد موسي أحمد

 12577 علي, محمود

 12578 علي, مغازي شلبي

 12579 علي, مغاوري شلبي

 12580 علي، إبراهيم سعد 

 12583 ,12582 ,12581 علي، أحمد إبريهي

 12584 علي، أحمد بريهي

محمدعلي، أحمد شعبان   
12585, 12586, 12587, 12588, 

12589 

 3772 علي، أسامة عبد المنعم السيد



 12590 علي، إسماعيل محمود

 12591 علي، بن قدور 

 12592 علي، جمال محمد

 12593 علي، جوابلية 

 12080 علي، حسين 

 14683 ,11168 ,5855 علي، حميدوش

 10324 علي، خالف 

 12594 علي، دريد محمود

 12596 ,12595 علي، رياض سلطان 

 15593 ,13927 ,12597 علي، سماي 

 12598 علي، سهام 

 13051 علي، شخشوخ

 12599 علي، عبد الحليم محمد منصور

 علي، عبد هللا 

4919, 6045, 6383, 6384, 6851, 

7181, 7925, 8346, 9673, 9922, 

10394, 10432, 10761, 13405, 

14562, 15140, 15147, 16019, 

16043, 16051 

 علي، عبد الوهاب نصر

6101, 12600, 12601, 12602, 

12603, 12604, 12605, 12606, 

12607, 12608, 12609, 12610 

 12611 علي، عزام محمد

 14407 ,9702 ,7064 ,5823 علي، فالق 

 10590 علي، مامي

 12612 علي، محمد أمين السيد 

 10789 علي، محمد رياض

 9304 علي، محمود مراد مصطفى

 10419 علي، مصطفى محمد

 14486 ,5853 علي، مكيد

 5119 علي، نادية 

 12613 علي، ناصر عبد الحميد

 12614 علياتي، فاطمة الزهراء

 12615 علياتي، فتيحة

 4786 عليان شريف, حسام داود, مصطفى سلمان

 8191 عليان, حورية 

مصطفىعليان, ربحي   

4257, 12616, 12617, 12618, 

12619, 12620, 12621, 12622, 

13028 

 12623 عليان، أسماء

 14824 عليان، حورية 

 13572 عليان، ربحي 



 عليان، ربحي مصطفى

12624, 12625, 12626, 12627, 

12628, 12629, 12630, 12631, 

12632, 12633, 12634, 13278 

 6444 عليان، سعاد 

 عليان، فتحي 
9286, 10445, 12340, 12954, 

16033 

 12635 علية، محمد أمين

 12637 ,12636 عليش، فطيمة

 12638 عليك، ذهبية

 7102 عليلوش، إسماعيل 

 15263 ,12639 عليلوش، سعاد

 15232 عليلي زهرة, سبع فاطمة

 12640 عليلي, سميرة

 12641 عليلي, وهيبة

 12642 عليلي، وهيبة

 15064 عليلي، يوسف

 12643 عليليش، رتيبة

 12644 عليليش، صفية

 12645 عليليش، نصيرة

 12646 عليليش،صفية

 10018 عليم, فيصل 

 12647 عليمات, صالح ناصر 

 12648 عليمات، صالح ناصر 

 12652 ,12651 ,12650 ,12649 عليوة, السيد

 9449 عليوة، شهرزاد

 عليوه, السيد

12653, 12654, 12655, 12656, 

12657, 12658, 12659, 12660, 

12661 

 12662 عليوه, سيد

 9877 عماد الدين، حميدوش

 12663 عماد الدين، راميس

 12555 عماد الصعيدي, مصطفى سلمان, يحي الخصاوية 

 10496 عماد حسنين الصعيدي, خالد راغب الخطيب.... (و آخرون ) 

 10810 عماد حويدة

غصاب عبابنةعماد   6075 

 12664 عماد، بهية

 12665 عماد، حفري

 12666 عماد، سقدي

 عماد، غزازي 

2897, 4669, 5821, 5822, 5860, 

5861, 10099, 10183, 10475, 

10559, 10587, 15489, 15668 

 12667 عماد، هاجر 



 15519 عمار حكيمة 

 5563 عمار, حامد

 8487 عمار، توفيق 

دريسعمار، سيدي   8095 

 12668 عمارة, أحمد محمد

 12669 عمارة, رانيا محمود 

 12670 عمارة, رانيا محمود عبد العزيز 

 12671 عمارة, سميرة 

 12672 عمارة, ف.الزهراء 

 12673 عمارة, فاطمة

 12674 عمارة, مجدي

 12675 عمارة, محمد جاب هللا 

 12676 عمارة، ابتسام

 12677 عمارة، أميرة 

 15181 عمارة، إيمان

 6013 ,6012 عمارة، بالل

 6870 عمارة، سارة

 13544 عمارة، عائشة 

 10058 عمارة، كريمة 

 12678 عمارة، محمد أحمد

 12679 ,10150 عمارة، محمد محمد جاب هللا 

 12680 عمارة، نعيمة

 12039 عماري فطيمة

 13944 عماري, خديجة 

 12681 عماري, عبد المطلب 

 12682 عماري، الهادي 

 12683 عماري، توفيق 

 12684 عماري، عثمان

 12685 عماري، كريمة

 11250 ,7435 عماري، محمد

 12686 عماري، نادية

 12687 عماري، نسرين

 12688 عماري،فاطمة 

 12690 ,12689 عمامرة، ياسمينة 

 13917 عمايري, رندة

 12691 عمر حماد أبو الفتوح, محمد

علي، عبد الصمد عمر   

6533, 6641, 6876, 7546, 9420, 

10064, 11100, 12692, 13537, 

15095, 15135, 15335 

 12693 عمر, أيمن علي 

 عمر, حسين
12694, 12695, 12696, 12697, 

12698 



 14523 ,7932 ,6819 عمر, سرار 

 12699 عمر, محمد عبد الحليم 

 12700 عمر، أمينة

 12701 عمر، أيمن علي 

 12702 عمر، بوكلتوم 

 15759 عمر، حاج سعيد 

 12706 ,12705 ,12704 ,12703 عمر، حسين

 14409 عمر، ركلة 

 15634 عمر، سرار 

 12707 عمر، سعد هللا

 15031 ,12709 ,12708 ,9685 عمر، علي عبد الصمد 

 9820 عمر، عماد 

 12710 عمر، عيساني

 12711 عمر، قاضي 

اسماعيلعمر، محمد   12712 

 3024 عمر، محي الدين محمود

 6515 عمران 

 12713 عمران, سميرة

 12714 عمران, كريمة عيد

 12142 ,11069 ,10652 ,8817 ,5930 عمران, محمد

 12715 عمران, محمد السيد 

 9119 عمران, مراد 

 12717 ,12716 عمران، جابر فهمي

 12718 عمران، سمية 

الرحمان عمران، عبد   12719 

 عمران، محمد
6528, 11178, 12686, 15057, 

15458, 15698 

 7671 عمران، محمد موسى

 12720 عمران، نادية 

 12721 عمران، نسيمة

 12722 عمران، ياسين

 12723 عمراني، سفيان

 12508 عمراني، ليلي 

 12724 عمراوي, يوسف

 12725 ,6882 عمراوي، حكيمة

 15839 عمرة، حاج علي 

 12726 عمرة، عرايبية

 13940 ,13362 ,12727 عمرعلي، عبد الصمد 

 2958 عمروش, سميرة 

 9853 عمروش, نسيمة

 12728 عمروش، رزيقة



 14534 عمروش، سميرة 

 12729 عمروش، فطوم

 12730 عمروش، نرجس 

 8860 عمري غنية

 12731 عمري، اسامة 

 12732 عمري، أسماء

 12733 عمري، سمية

 12734 عمري، سهيلة

 12735 عمري، محمد

 9267 عمري، مليكة

 12736 عمري، نور اإليمان 

 15029 عمور زهير

 11498 عمور سميرة, بوبكر فتحية 

 12737 عمور، حدة

 12738 عمور، حياة 

 12739 عمور، زهيرة

 12740 عمور، سلسبيل

 12741 عمور، فاطمة

 9562 عمور، محمد 

 7178 عمورة, جمال

 14228 ,10799 ,7525 عمورة، جمال

 7241 عمورة، فتيحة

 12742 عموري, إسماعيل

 12743 عموري، اسماعيل

 12744 عموري، إسماعيل

 12745 عموري، توفيق 

 12746 عموري، سهام

 15186 عموري، عتيقة

 12747 عمي، أمين

 5922 عمي، فاطمة

 12748 عميرات, ايمان

 12749 عميرات، النذير

 12750 عميرات، إيمان

 12751 عميرات، كريمة 

 12752 عميرة, عبد الرحمن

 9612 عميرلت حفيظة 

 8844 عميري, حنان

 7395 عميري, مراد

 7327 عميري، أمينة

 12753 عميري، فلة 

 12754 عميري، محمد 



 10436 عميري، وسام

 12755 عميريو، مسعودة 

سهيلة عميش،   10877 

 12756 عنابي ،فتيحة

 12757 عنابي، أحمد

 13470 عنابي، بن عيسئ

 12758 عنابي، عبد هللا

 10132 عنان، العوفي 

 12759 عنان، خديجة 

 12760 عنان، يسرى

 11608 عناني, فريال

 11913 عناي, احمد

 12763 ,12762 ,12761 عناية, غازي 

 12765 ,12764 عناية, غازي حسين 

 12766 عناية، غازي 

 12767 عناية، غازي حسين 

 12768 عنتر، بن سعسع 

 12769 عنصر, يوسف

 12770 عنوز, محمود محمد

 12771 عنيبة, فاطمة

 8437 عنيبة، رشيدة 

 6921 عنيبة، وليد

 5647 عنيزة، حسين هادي حسين

 12772 عواد أبو حشيش, خليل

 12773 عواد, فاطمة حسين 

 3141 عواد، إبراهيم عواد 

 7260 عواد، إيمان 

 12774 عواد، حسام 

 4842 عواد، عبد الكريم

 عواد، فتحي أحمد ذياب 
12775, 12776, 12777, 12778, 

12779 

 13191 عواد، محمد سليمان

 7058 عوادي جلول 

 12780 عوادي، الطيب

 12781 عوار، عبد القادر 

 11049 عوالي, دالل 

 12782 عوالي, مسعود

 11282 عوالي، أمينة 

 12783 عوالي، حميد 

 12784 عوالي، لمياء

 12785 عوالي، مسعود



 12786 عواوش، مامي

 12787 عوج, عائشة

 12788 عودة, رشيد

 12789 عودة، جهاد

 11501 ,10788 عودة، رشيد نمر

 12790 عودة، سميح أحمد محمود 

 2943 عودة، سمير محمد 

 12791 عودة، عطا هللا علي 

 7966 عوده، محمد عبد هللا

 5045 عوض هللا زينب 

 12792 عوض هللا, زينب 

 12793 عوض أ�, زينب

 12797 ,12796 ,12795 ,12794 عوض هللا, زينب حسين 

 12799 ,12798 عوض هللا, صفوت عبد السالم 

 12800 عوض هللا، أمين أحمد

 12802 ,12801 عوض هللا، زينب حسين 

 12803 عوض, الحداد 

 12805 ,12804 عوض, طالب محمد

 12806 عوض, عامر 

 12807 عوض, فؤاد هاشم 

 11641 عوض, محمد

 12808 عوض, محمدأحمد

 12809 عوض، طالب

 12810 عوض، عادل يوسف

 2759 عوض، عدنان محمد 

 12813 ,12812 ,12811 عوض، مراد كمال

 12814 عوضة، حسين 

 12815 عوف ،وهيبة

 4902 عوف جهيدة

 7084 عوفي, احمد 

 12816 عوفي, هاجر 

 12817 عوفي، محمد األمين جالل

 12818 عوفي، نبيلة

 6710 عوفي، نسرين

 12821 عون، حياة

 12819 عون، سارة 

 12821 ,12820 عون، فراح 

 8631 عون، مريم

 12822 عوني، عبد الرحمن 

 12823 عونية، سعاد

 12825 ,12824 عويس، حمدي أبو النور السيد



 10280 عويس، خالد

 11858 عويس، عبد الحليم عبد الفتاح

 12826 عويس، غسان 

 12827 عويسي ، آمال

 12828 عويسي، أمال

 12829 عويسي، خالد 

 8878 عويسي، ليلي

 12830 عويشات, جميلة 

 12831 عويضة، عدنان عبد هللا محمد

 12832 عويضة، هيثم يوسف

 11449 عويمر، إسماعيل

 12833 عوينات, راضية

 6122 عوينان، سمية

 12835 ,12834 عياد, أحمد

 12836 عياد، الياس

 3379 عياد، خيرت معوض 

 12837 عياد، لبيبة

 12838 عياد،لبيبة

 12864 عيادي أسماء

 12839 عيادي، المية

 12840 عيادي، مروة

،ابتسامعياش   12841 

 12902 عياش حكيمة 

 12875 عياش, فوزية

 12842 عياش، بالل

 12843 عياش، محمد 

 12844 عياشي، جمال

 9959 عياصرة, أحمد يحيى

 12845 عياصرة, علي 

 12847 ,12846 عياصرة, معن محمود 

 9962 عياصرة، أحمد يحي

 12848 عياصرة، ثائر مطلق محمد 

 12849 عياصرة، علي 

 15528 عيد عريفج, علي حسين 

 12850 عيد, بشير 

 12854 ,12853 ,12852 ,12851 عيد, عادل عبد الفضيل 

 15914 عيد, فاطمة الزهراء

 12855 عيد، صابر

 عيد، عادل عبد الفضيل 
12856, 12857, 12858, 12859, 

12860, 12861 

 12862 عيد، وهيبة



 8856 عيدات، الطيب

ديمةعيدات،   12863 

 13907 عيداروس، إلهام 

 12864 عيدلي, عائشة 

 12740 عيدود، ناجي

 12865 عيدون، سليمة

 12866 عيدي, سهام

 12867 ,10830 عيدي، أحمد 

 12868 عيزل، هشام 

 15871 عيسات فاطمة

 7514 عيسات، الزهرة

 13456 ,7202 عيسات، سامية 

 10832 ,10509 عيساني, محمد 

 8489 عيساني, نادية

 12869 عيساني، حسن

 12870 عيساني، رياض

 12871 عيساني، سيد علي

 12872 عيساني، سيدعلي

 12873 عيساني، عبد الحق 

 12874 عيساني، نادية

 12687 عيساوة ،جمعة 

 13958 عيساوة فاطمة

 14571 عيساوة, سليمة 

 10040 عيساوة، سعاد 

 12875 عيساوي, سامية

 6212 عيساوي, نجية

 9314 عيساوي، سمية

 12235 عيساوي، عماد

 12876 عيساوي، ياسمينة

 14762 عيسو ،سمية 

 12877 عيسو, فائزة 

 7290 عيسو، سارة

 12878 عيسو، سعاد

 12879 عيسو، مسعود 

 12880 عيسى , إبراهيم سليمان

 7256 عيسى الديلمي سعيدة

 12881 عيسى الديلمي, شهرزاد 

 15190 ,12882 عيسى الديلمي، شهرزاد 

 12341 عيسى, كمال

 12883 عيسى, منصور

 12884 عيسى، إبراهيم



 12886 ,12885 عيسى، إيهاب 

 12887 عيسى، خلفان حمد 

 12890 ,12889 ,12888 عيسى، خليفي

 12891 عيسى، زهير

 12892 عيسى، سامية

 12893 عيسى، سمير كامل 

كامل محمد عيسى، سمير   12894, 14215 

 12895 عيسى، عبد هللا عبد العظيم

 12896 عيسى، غادة أحمد 

 12898 ,12897 عيسى، منصور

 12899 عيسى، منى أحمد

 12900 عيسى، مهند حنا نقوال 

 12901 عيسى، يحه

 12902 عيسىالديلمي, حكيمة 

 8847 عيسي ديلمي، سمية

 12903 عيسي, محمد عبد الشفيع

 12904 عيسي، اسماعيل

 12905 عيشاوي, أمينة قايد

 12906 عيشور، نادية سعيد 

 12907 عيشوش, لوناس 

 5996 عيشوني، محمد أحمد 

 12908 عيط, حنان

 12909 عيط, مسعود 

 12910 عيظ، بوشرى

 8141 عيالن، جميلة

 11298 عيالن، ربيحة

 12911 عيالن، نجية

 12912 عيماد، معوشي 

 10035 عيمر، خيرة 

 7231 عين غزال، محمد الطيب

 12913 عيو، خولة

 11029 عيواج، محمد 

 12914 عيوش, سامية 

 12915 عيوش، رتيبة 

 12916 عيوه، مسعودة 

 8148 غادر، محمد

 12569 غازي فرحان ابو زيتون

 12917 غازي، وليد حليم 

 6065 غالب عوض الرفاعي 

 12918 غالب، عبد الغني 

 12920 ,12919 غالى, جورج دانيال 



 12921 غالي, وجدي رزق 

 8254 غانم، إسماعيل حلمي 

 12922 غانم، المسعود

 12923 غانم، محمد

 9094 غانم، مصطفى شالبي محمد 

 12924 غانية، بن رقية 

 16091 غبغوب، سيد أحمد 

 12925 غدير، فاطمة 

 15955 غراب, نيفين 

محمد غراب، إبراهيم سالم   3269 

 12926 غراب، سامح طلعت

 2880 غرابة ،عبد النور

 12927 غرابة, حميدة

 12055 غرابة, خالد 

 8146 غرابة, فيصل 

 6549 غرابة، خالد 

 12928 غرابة، فيصل 

 12929 غرابة، مريا

 13259 ,7351 غرابة، نصر الدين 

 12930 غرابلي, باية 

 12931 غرابلي, حياة

الهامغرابلي،   12932 

 6927 غرابيات, فايزة 

 12934 ,12933 غرارمي, وهيبة

 12935 غراف, إسماعيل 

 8199 غراف، إسماعيل 

 10336 غراف، حنان 

 12936 غراف، صليحة 

 7087 غراف، نوال 

 12938 ,12937 غراال، برستون

 7923 غراهام، جيسي 

 3510 غرايبة, فوزي 

 6854 غرباوي، كمال

القادر, بوشنافة محمدغربي عبد   10651 

 13756 غربي كريم, قسايمي حكيم 

 8983 غربي هادي 

 7098 غربي, أحمد

 12939 غربي, جازية 

 12940 غربي, سعاد

 12941 *غربي, عقبة

 12943 ,12942 غربي, علي 



 4930 غربي، أسامة 

 12944 غربي، أمال 

 6121 غربي، حمزة

 6855 غربي، خديجة 

 12945 غربي، ريمة

 12946 غربي، زينب 

 12948 ,12947 غربي، سفيان

 12949 ,11253 غربي، فوزية 

 12950 غربي، كمال

 12951 ,6767 غربي، نجيب 

 12952 غربي، نوال

 12953 غرداوي، عمرو

 6150 غرداوي، فاتح 

 12954 غرداوي، هشام 

 12955 غرفة، أمين

 15259 غرفة، أمينة

 12956 غرناوطي, إحسان 

 12440 غرناوطي، محمد أمين 

 12958 ,12957 غريب, غريب عبد السميع 

 11429 غريب، أشرف

 13224 غريبي عبد القادر 

 غريبي, أحمد

5966, 6307, 6862, 7610, 8861, 

10086, 11173, 13370, 15093, 

15892 

 12959 غريبي, حسينة 

 12960 غريبي, حورية

 غريبي، أحمد

4918, 6436, 6559, 6682, 6997, 

7023, 7376, 7398, 7399, 7401, 

7408, 7942, 8866, 9069, 9766, 

11139, 11279, 11280, 12548, 

12961, 12984, 13351, 13442, 

13456, 14048, 14072, 14902, 

15874, 16101 

 2532 غريبي، خديجة

 12961 غريبي، سعاد

 15665 غريبي، سلمى

 12962 غريبي، سلي

، عبد القادر غريبي  7545 

 12963 غريبي، فائزة

 14100 ,8634 غريبي، محمد 

 12964 غريبي، هجيرة 

 11008 غريفات،سحر محمد 



 5788 غزازي البشير

 6460 غزازي أمينة 

 12965 غزازي, أسماء 

 12966 غزازي, زينب

 12967 غزازي, سيدعلي 

 غزازي, عمر

6838, 7248, 7802, 8379, 10820, 

12559, 12965, 12968, 15998, 

16141 

 14699 ,12009 ,6959 غزازي، البشير

 12969 غزازي، بشير

 12970 غزازي، حفصة 

 12972 ,12971 ,12074 غزازي، زينب

 10399 غزازي، عثمان

 غزازي، عماد 

6012, 6193, 6356, 6549, 6836, 

7020, 7051, 7198, 7321, 7345, 

7549, 7602, 7629, 7714, 8138, 

8280, 8831, 8967, 9319, 9400, 

9441, 9707, 9772, 10154, 10336, 

10337, 10371, 10840, 11063, 

11368, 11408, 11446, 11539, 

12234, 12399, 12496, 12722, 

12925, 12930, 12946, 12973, 

12974, 12975, 12976, 12977, 

13075, 13615, 13621, 13726, 

13822, 14495, 14606, 14611, 

14741, 14775, 14830, 15003, 

15382, 15386, 15542, 15757, 

15758, 15933, 16156, 16157 

 11219 غزازي، عمار

 13417 ,9974 ,6847 غزازي، عمر

 12978 غزازي، فلة 

 13465 ,11516 غزازي، محمد 

 12979 غزازي، يونس

 10039 غزال, عقيلة 

 10748 غزالي فائزة

 12980 غزالي, فاطمة الزهراء

 4205 غزالي، أحمد 

 12981 غزالي، حميدة 

 12982 غزالي، زبير

 12983 غزالي، سعيدة 

 13730 غزالي، سهام 

 8647 غزالي، فاطمة 

 12985 ,12984 غزالي، فاطمة الزهراء

 9408 غزغازي، عمر 



 12986 ,7086 غزغازي، محمد 

 12988 ,12987 غزالن, محمد عزت

 12989 غزالن, محمد عزت محمد إبراهيم

 15448 ,4016 غزالن، محمد عزت محمد

 12990 غزيزفار, بيار

 4529 غسان سنو

 12991 غسان، محمد مدحت

 12992 غصن، علي عصام 

 12993 غضاب، رانية 

 8273 غضبان، أحمد 

 7215 غضبان، بشير

 14495 غطاس,سمية

 12994 غطاس، نبيه

 12995 غطاسي، بالل

 12996 غفار, حكيمة

 12998 ,12997 غفار، عبد العزيز 

 12999 غفار، عربية 

 13000 غفاري، أمين

 13001 غفاري، آية 

 13002 غفاري، منير 

 13003 غفايرية، نصيرة

 13004 غالب, نعيمة

 13005 غالم ،مريم

 13007 ,13006 غالم هللا, أبو عبد هللا

 13009 ,13008 غالم هللا, بو عبد هللا

 13010 غالييني, بديعة

 15369 ,13011 غليم، عزالدين 

 8223 غليو, محمد حسين 

 غنام, شريف محمد 
13012, 13013, 13014, 13015, 

13016 

 1107 غنايم, مهني محمد 

 13017 غنية، بن مزيان

 13018 غنية، زواوي

 9338 غنيم محمد 

 13019 غنيم, أحمد

الرفاعي غنيم, أحمد   13020 

 13021 غنيم, أحمد محمد 

 13022 غنيم, أحمدمحمد 

 13023 غنيم, حسين عطا

 13025 ,13024 غنيم, عثمان محمد 

 13027 ,13026 غنيم، أحمد محمد



 13028 ,12617 غنيم، عثمان محمد 

 13029 غوالم، أسامة 

 14132 غوبتا، سونيك 

 13031 ,13030 غودمان, روجي 

الحميدغوفي، عبد   13152 

 13032 غوميري, نسيمة

 10226 غياطو، وليد

 13033 غيبوش, راضية

 13034 غيدي ،سهيلة

 13035 غيدي, نور الدين 

 13036 غيدي، النذير 

 13037 غيدي، أمال 

 13812 غيدي، نور الدين 

 13038 غيضان, عبد الحميد محمد ربيع 

 13039 غيطاس, جمال محمد 

الحميد ربيعغيطان, عبد   13040 

 13041 فابل, محمد صفوت 

 13042 فاتح، بن منصور

 13043 فاتح، خاير

 11618 فاتح، صحراوي 

 13044 فاتح، عليالت

 8793 فاخوري، هايل يعقوب 

 13045 فار، عبد القادر 

 13046 .فاربي, أ.د

 13047 فارة، شعيب 

 13835 فارس, بوباكور 

 فارس, فضيل 

6268, 6370, 6789, 6863, 7243, 

7416, 9612, 9911, 11060, 11086, 

11099, 12909, 13048, 14016, 

14539 

 11651 فارس، زنايني 

 3111 فارس، سندس عزيز

 13049 فارس، فضيل 

 13050 فارس، مسلم

 12572 فاروز , محمود علي

 12611 فاروز، محمود علي 

 14081 فاروق، بوسماحة

 12768 فاروق، صحراوي 

 5790 فاروق، فرقاني 

 13051 فاروق، قالليب

 13052 فاروقي, ناصر 

 13375 فاسي، إيمان



 13053 فاسي، صليحة 

 13936 فاضل جتكر

 13054 فاضلي, إدريس

 13055 فاضلي, محمد 

 13056 فاطة الزهراء، جالب

 13057 فاطة الزهراء، زيرام 

 13058 فاطمة ،شريفي

الزهراء، بن بوذينةفاطمة   13059 

 14763 فاطمة الزهراء، بوليق

 13060 فاطمة الزهراء، تجني 

 13061 فاطمة الزهراء، زغاي 

 13062 فاطمة الزهراء، سحاري 

 15845 ,13069 فاطمة الزهراء، سعيدي 

 13063 فاطمة الزهراء، شارف 

 13064 فاطمة الزهراء، صيدون 

 10114 فاطمة الزهراء، طهراوي 

 13065 فاطمة الزهراء، قاسم 

 5893 فاطمة الزهراء، لعجال 

 15499 فاطمة الزهرة نوالي 

 13066 فاطمة، بالل

 13067 فاطمة، بلدزر 

 13068 فاطمة، بن كوار

 12402 فاطمة، بن مهيرز 

 13069 فاطمة، بن يحي

 13070 فاطمة، بوجمعة 

 13071 فاطمة، بوحاسين

 15631 فاطمة، بوخاري

 13072 فاطمة، تواتي

 13073 فاطمة، تيزارين

 13074 فاطمة، جرباع

 13075 فاطمة، دراحي 

 15559 فاطمة، دهماس

 13076 فاطمة، صيدون 

 15484 فاطمة، عالب

 13077 فاطمة، عمار

 13064 فاطمة، فحيص

 15647 فاطمة، فريح 

 13078 فاطمة، قدوري 

 13044 فاطمة، قريشي

 13079 فاطمة، قسول 

 15691 فاطمة، كرم



 10114 فاطمة، مقدم

 13080 فاطمة، موسلي

 فاطمة، يحياوي
4866, 9151, 10395, 13787, 

15454, 15843 

 13081 فاعور, مازن عبد العزيز

 13082 فال, عال ولد السالم 

 13083 فالتر, ميجس 

 13084 فايد عيشاوي، صفية

 13085 فايد، عبد الحميد بهجت 

 14911 فايز تيم 

 12444 فايزة، بكيري 

 11552 فائزة، بن خاوة 

 13086 فايزة، بوحمبل

 13087 فايزة، بوخالفة

 13088 فايزة، عثماني 

 15400 فائزة، علوش

 13089 فايزة، مهني 

 3523 فائق شقير واخرون 

 4201 فائق شقير, رياض الحلبي ... (و آخرون )

 13090 فتاح, جالل

 13091 فتاك، مصظفى

 8663 فتح هللا بوجمعة, عبد النور

 6066 فتح هللا، سحر

 3790 فتح هللا، عوض لبيب

 13092 فتح هللا، فتحي

 15609 فتحي السوافيري 

 13093 فتحي، إيدير

 13094 فتحي، مزاري

 9658 فتحية بوعمرة 

 13095 فتحية، بغلول

 13096 فتحية، بوحرود

العربيفتيحة،   10558 

 13097 فتيحة، بارة

 13098 فتيحة، بن بورحلة

 13099 فتيحة، بن عالل 

 13100 فتيحة، بوحدادو

 15554 فتيحة، دحماني

 13101 فتيحة، عويسي

 13787 فتيحة، فكيريني 

 8217 فتيحة، قريش

 12239 فتيحة، محديد



 15559 فتيحة، مقطوف 

 13078 فتيحة، نورين

 13102 فج، حكيمة

 7177 فحيص, نوال

 14235 فحيص، أحالم 

 4926 فحيص، على 

 8634 فحيص، نزيهة

 13103 فخار، فخر الدين 

 13104 فخار، مهدي

 10087 فخاري, هاجر 

 13105 فخر, نواف محمد

 3761 فخر، نواف

 3767 فخري، الحديثي

 13106 فخري، محمد

 6658 فداك، عبد الرحمن 

 13436 فراج، أمينة

 13107 فراج، معاذ مصطفى

 13108 فراجي ،محمد

 13109 فراح, امال 

 6867 فراح, جميلة

 13110 فراح, حفيظة

 13111 فراح, عقيلة 

 13112 فراح, فاطمة الزهراء

 13113 فراح، أحمد 

 16015 فراح، جميلة

 13114 فراح، حسين

 11542 فراح، عيدة

 11537 فراح، هشام 

بالل فراحي،   7254, 13115 

 13889 فراحي، فاطمة الزهراء 

 13116 فراحي، ناصر إسالم 

 13126 فراحي، وسيلة 

 9330 فرارسة ،كريمة 

 13117 فرارسة, رباب 

 13118 فرارسة، جمال 

 12874 فرارسة، سعدية 

 5817 فرارسة، فاطمة الزهرة 

 13119 فرارسة، نجاة 

 13120 فراس، زيقادي 

 13121 فراسة، احالم 

 13122 فرانش، ريتشارد



 13123 فراني، محمد

 13124 فراي, سارة 

 10219 فراي, فريد إل 

 13125 فراي، زكرياء

 13125 فراي، يوسف

 13126 فرايحية، سارة

 13127 فرتاس، أمال

 13128 فرج عبد الكريم

 9693 فرج, محمد

 13129 فرج، شعبان

 13130 فرج، عبد اللطيف حسن 

عصام الدين فرج،   13131 

 13132 فرجاني ،وليد

 13133 فرجاني, عيسى

 6196 فرجاني, يوسف

 13134 ,6683 فرجاني، أسماء

 13135 فرجاني، الطيب

 13136 ,10687 فرجاني، وليد

 10161 فرجاني، يوسف

 15121 فرجاوي، بشرى

 6119 فرح, هاجر

 13137 فرح, ياسر احمد

 13138 فرحات, ريمون يوسف 

 13139 فرحات, فوزت

 13141 ,13140 فرحات, محمد لطفي

 13142 فرحات، إيناس روميسة 

 13144 ,13143 فرحات، بن عباد الطيب

 13146 ,13145 فرحات، غول 

 13147 فرحات، المية 

 11775 فرحات، نور الهدى

 13148 فرحاتي، العربي بالقاسم

 13149 فرحان، محمد عبد الحميد محمد

 13150 فرحاني، ذهبية

 13151 فرحاني، سهيلة

 13152 فرحي، سعيد

 13153 ,12642 فرحي، محمد

 15415 فردي، شيماء

 10843 فرطاس, فيصل 

 13154 فرطاس, محمد

 13155 فرطاس، عائشة 

 13156 فرطاس، غنية



 13157 فرطاس، محمد

 13158 فرطاس، معزوزة 

 13159 فرطاسي ،حفيظة

أحمدفرطاسي,   13160 

 6359 فرطاسي, اميرة

 13161 فرطاسي, عائشة 

 6470 فرطاسي، أميروة

 13162 ,7379 فرطاسي، إيمان

 فرطاسي، حفيظة
6717, 7731, 12784, 13163, 

15134, 15184, 15199 

 6794 فرطاسي، سمية

 13164 فرطاسي، عائشة 

 13165 فرق, نبيل 

 13166 فرق, ياسين

أمينفرقاني ،محمد   10089 

 14823 فرقاني فهيمة

 13167 فرقاني, اسحاق 

 13168 فرقاني, إلهام 

 7370 فرقاني, سمية

 13169 فرقاني, مفيدة 

 13170 فرقاني, نبيلة

 13171 فرقاني, نور الدين 

 13172 فرقاني، أحالم 

 13173 فرقاني، إسحاق 

 12071 فرقاني، إسماعيل 

 11443 ,8865 ,4939 فرقاني، أمال 

 6290 فرقاني، حسينة

 13174 فرقاني، رزيقة 

 13175 فرقاني، سارة

 13176 فرقاني، سليمة

 13177 فرقاني، سمية

 6471 فرقاني، سميحة

 13178 فرقاني، سومية

 6405 فرقاني، صبرينة

 13179 ,6594 فرقاني، فاروق 

 14464 فرقاني، مريم

 11448 فرقاني، نصيرة

 13180 فرقاني، هبة 

 13181 فرقاني، يمينة 

 13182 فرقاني،يمينة 

 13183 فركوس, محمد 



 13184 فرلي, حمامة 

 6139 فرنش، هيالري

 13185 فروج ،سمير 

 5966 فروج، حياة 

 16183 ,13186 فروخ، سمية

 13187 فروخي, جمال

 13188 فريج، غازي محمد 

 13189 فريح حداد, مناور

 6819 فريح فهيمة

 13190 فريح، سهام

 13191 فريحات, حيدر محمد 

 13192 فريحي, نوال

 13193 فريد, حاجي

 13194 فريد، سهيلة

 13195 فريد، قواسمة 

 3616 فريد، نهال

 13196 فريدة, بخراز يعدل

 13197 فريدة، بلعروي

 5941 فريدة، لورجان 

 13198 فريدريك, تشوي 

 13199 فريدريك، كريستوف

 13200 فريدي, خالد 

 13915 ,13201 فريق من خبراء المنظمة 

 13202 فشار، عطاء هللا

 13203 فشيت, أحمد

 13204 فشيت، وليد 

 13205 فضة، إكرام 

 13206 فضل، سماح أحمد 

 9287 فضلو, نفيسة

 9799 فضيل نبيلة

 14575 فضيل, فارس 

 12 فضيل, يوسف

 6721 فضيل، إبتسام

رفيدة فضيل،   13207 

 13534 فضيل، شريف امحمد

 13209 ,13208 فضيل، كنزة

 13210 فضيل، لبنى

 13211 فضيل، نادية 

 13212 فضيل،سعاد

 13786 فضيلة، بلخير 

 13213 فضيلة، بوناب



 13080 فضيلة، خليفة 

 9807 فضيلة، صدوقي 

 13214 فضيلي, محمد

 6505 فطوم بسطامي, وهيبة علون 

بلعباس فطوم،   2930 

 13215 فطوم، حوحو

 9789 فطومي، نعيمة

 15131 فطيمة عبد العزيز

 14407 فطيمة، بوقمرة 

 13216 فطيمة، حاجي

 13217 فطيمة، عائشة

 13218 فطيمه، حاجي

 13219 فظيلة، زرواق 

 10561 فظيلة، قدوار 

 14739 فقير نوال

 7140 فقير, سلمى

 7464 فقير, عماد

حنانفقير،   13221 

 13222 فقير، صفاء

 6646 فقير، صليحة 

 13223 فكاع, فتيحة 

 13224 فكان, خليل 

 13225 فكان، بشرى

 6532 فكاي، زكرياء 

 10250 فكروني، سعاد 

 13226 فكس, بيتر

 14735 فكيريني, الطاهر 

 13227 فالح ،رتيبة 

 13228 فالح, عز الدين 

 13229 فالح، إيمان

الزهراء فالح، ف   13230 

 13229 فالح، فتيحة

 6238 فالح، نور الهدى

 14330 ,14329 ,12178 فالحي، صالح 

 13231 فالق نعيمة

 13231 فالق, دليلة 

 فالق, علي 

2526, 2527, 3430, 4927, 5931, 

6020, 6119, 6459, 6647, 6689, 

7009, 7371, 7608, 7624, 7947, 

8652, 8837, 8860, 9004, 9237, 

9283, 9624, 10303, 10450, 

10524, 10646, 10889, 11259, 



12348, 12397, 12525, 12967, 

13092, 13169, 13231, 13243, 

13309, 13441, 13522, 13532, 

13722, 13806, 13833, 13938, 

13958, 14038, 14567, 14592, 

14675, 14732, 15047, 15102, 

16143 

 6637 فالق, عمر

 13232 فالق, محمد 

 13233 فالق، حياة

 فالق، علي 

4730, 5901, 6023, 6037, 6141, 

6411, 6419, 6424, 6477, 6517, 

6755, 6842, 7005, 7273, 7314, 

7789, 8450, 8724, 8937, 9897, 

10023, 10267, 10883, 10932, 

11175, 11390, 12260, 12305, 

12347, 13125, 13220, 13234, 

13723, 13931, 14062, 14249, 

14585, 14616, 15265, 15673 

 13235 فالق، نورة 

 6139 فالقن, كرستوفر

 13236 فالمان, موريس 

 13237 فلة، خليفي 

 15840 فلة، شربالي يمينة

 11397 فلمبان، غازي محفوظ داود 

 13238 فلوربالييه, مارك

 13239 فلوريني، آن 

 13240 فلياشي، سامية

 7042 ,4866 فليج، مريم

 3443 فليح، حسن 

 13241 فليفل, كامل

 11962 فليه، فاروق عبده 

 13242 فليون، مراد 

 7123 فناغرة، عبد الحميد 

 13243 فندوشي, إسماعيل

 15381 فندوشي, فتحية

 8717 فندوشي، بالل

 8146 فندوشي، رضوان 

 13244 فندوشي، عبد الرزاق 

النورفندوشي، عبد   9413 

 13245 فنيش، حسين 

 14495 فهان, لينة

 13246 فهد, ابراهيم وهبي

 13247 فهد، بن مهل



 13248 فهد، نصر حمود مزنان

 9563 فهدي عمار, بوزيان فتحية

 8965 فهدي, حفيظة

 13249 فهمان، لينة

 13250 فهمي, خالد مصطفى

 13251 فهمي, عبد القادر محمد

 13252 فهمي, علي

 13253 فهمي, محمد سيد 

 13254 فهمي, مصطفى أبو زيد 

 13255 فهمي، مصطفى أبوزيد 

 5847 فهمية شرف الدين 

 13147 فهيس، لينة 

 13256 فهيمة، صاليحي

 6139 فؤاد سروجي 

 13257 فؤاد، نشوى

 13258 فوار، الزهرة 

 فودو, محمد

3581, 6144, 6280, 6284, 6516, 

6526, 6715, 6807, 7084, 7223, 

7297, 7337, 7523, 7552, 8426, 

9207, 10330, 10484, 10723, 

10738, 10814, 11042, 11447, 

11935, 12055, 12066, 12724, 

13506, 13518, 14118, 14226, 

14354, 14692, 14930 

 فودو، محمد
6420, 6930, 10915, 12071, 

12683, 13259, 13928, 15909 

 فودوا، محمد

2880, 4734, 6208, 6453, 6473, 

7142, 7718, 7730, 9429, 9606, 

10185, 11551, 12623, 13154, 

13365, 14087, 14952 

 13260 فورار العيدي، حنان 

 13261 فورسبرغ, كيفن

 13262 فورستي، فيفيان

 13263 فورنيز، فرديناند 

 8879 فوز الدين أبو جاموس

 13264 فوزي, عبد المنعم

 13265 فوزي، مصطفى فالح 

 9144 فوزية حنان, زواوشة صورية 

 13086 فوزية، باصور

 15484 فوزية، بلحاجي

 11552 فوزية، بوزيد

 13266 فوزية، عثماني

 13267 فوستر, دين آلن 



 8788 فوضيل, فارس 

 13268 فوضيل، نسرين

 13269 فوللر، د 

 13270 فونتانال, جاك 

 13271 فونوني، جيرارد

 13273 ,13272 فياض، عرفات ابراهيم 

 13276 ,13275 ,13274 فياض، عرفات إبراهيم 

 13278 ,13277 فياض، محمود أحمد

 13279 فيروز، براهيمي 

 5864 فيروز، عبدالالوي 

 13280 فيساح, وسام 

 13281 فيسة، أيوب بلقاسم 

 6643 فيسة، سهام سليمان

 13282 فيشر, أنطوني س 

 13283 فيشر, روجر

 8077 فيشر، ليز

 13739 فيصل الحنيطي, ناين جبرين

 5238 فيصل مرار, وائل العكشة 

 4150 ,4149 فيصل مفتاح شلوف 

 14932 فيصل, عبد المؤمن 

 8646 فيصل، باي بومزاق فيصل

 13237 فيصل، فحيص 

 14418 فيصل، يسبع

 13284 فيكر، أليسون

 6777 فياللي، عبد الباسط 

 13285 فياللي، علي 

 13286 فيور، فرانك

 13287 قابل, محمد صفوت 

 6422 قادة مسعودة 

 13288 قادة، آمنة

 13289 قادر، أحمد حسين صالح 

 14070 قادري الزهرة

 14830 قادري, احمد شوقي 

 13290 قادري, األزهر 

 13291 قادري, حسين 

 13292 قادري, فاطمة الزهراء 

أسماء قادري،   13293 

 13294 قادري، األزهر 

 13295 قادري، إيمان 

 13296 قادري، بشيرة

 9907 قادري، بلقاسم 



 13297 قادري، سهيلة 

 13298 قادري، عبد القادر 

 13299 قادري، عبد المالك 

 13300 قادري، فاطمة الزهراء 

 7007 قادري، محمد

 13301 قادري، وليد 

 11194 قادري، يخلف 

برنو، محمد قارة   13347 

 13833 قارة عمر

 6792 قارة قندز، أمين

 13302 قارة، زينة

 16082 ,7010 ,6833 قارة، سميرة 

 7190 قارس، صفية 

 11564 ,11563 قاري, كمال الدين 

 13303 قاسم القريوتي, محمد 

 11775 ,8047 ,6982 ,6475 قاسم شاوش، المية 

 15106 ,13304 ,10020 ,9344 قاسم شاوش، لمياء 

 13305 قاسم, جميل قاسم

 13306 قاسم, خالد مصصفى 

 13307 قاسم, خالد مصطفى 

 13308 قاسم, سامية

 13309 قاسم, سعاد

 13310 قاسم, عبد الرزاق محمد

 13311 قاسم, منى

 13313 ,13312 قاسم, مولود

 11149 قاسم، أحمد 

 15849 قاسم، أمحمد

 7569 قاسم، جميلة 

 10215 قاسم، خالد 

 11370 قاسم، خيرة

 13314 قاسم، سعاد

 13315 قاسم، سفيان

 13316 قاسم، شاوش لمياء 

 7376 قاسم، عبد هللا

 15125 قاسم، فاطمة 

 13317 قاسم، مثقال مصطفى

 13318 قاسم، محمد محمد 

 13319 قاسم، نجاة

 13321 ,13320 قاسم، نريمان

 13322 قاسم، هبة 

 13323 قاسم،عبد هللا



 13324 قاسمي, السعيد

 7932 قاسمي, حورية

 12057 قاسمي, حياة 

 13325 قاسمي, ربيعة 

 13326 قاسمي, عقيلة

 13327 قاسمي, مبارك 

 13328 قاسمي, محمد 

 13329 قاسمي, ناصر

 13330 قاسمي، إبراهيم

 13331 قاسمي، بوبكر 

 13332 قاسمي، حسان

 13333 قاسمي، سمية

 14062 قاسمي، سمير 

 13334 قاسمي، عز الدين 

 13335 قاسمي، عزالدين 

 13336 قاسمي، كمال

 9432 قاسمي، محمد

 13337 قاسمي، نادية

 8981 قاسمي، هالة 

 13338 قاسمي، يوسف 

 11324 قاسمية, اسماء 

 13339 قاسمية، أسماء

 13340 قاسي, محمد علي 

 13341 قاسي، إبراهيم 

 6389 قاسي، أسماء

 13855 قاسي، إيمان

 13342 قاسي، المية

 13343 قاسي، محمد رسيم

 13344 قاسي، مروة

 13474 ,13345 قاسي، موسى نايت 

 13346 قاسيمي, جميلة

 13347 قاسيمي, رمضان

 13348 قاسيمي, ناصر

 13349 قاسيمي، آمال

 13350 قاسيمي، توفيق 

 12234 قاسيمي، جميلة

 13351 ,7439 قاسيمي، حورية

 13352 قاسيمي، حياة 

 6643 قاسيمي، رشيدة 

 13353 ,10604 قاسيمي، رمضان

 13354 قاسيمي، كمال 



 13355 ,7148 قاسيمي، محمد 

 15118 قاسيمي، ناصر

 13356 قاسيمي، نوال

 13598 ,10675 ,6332 ,5774 قاشي, خالد 

 13358 ,13357 قاشي، خالد 

سارةقاشي،   13359 

 13398 قاصد علي, زينب

 13360 .قاصد, ع

 13759 قاضي صليحة, لونيس ريم

 13361 قاضي, نورة

 13363 ,13362 قاضي، عمر 

 13364 قاضي، وداد 

 13365 قالم، آدم 

 13366 قالم، أمينة

 14010 قالم، نجاة

 7201 قالون، حليمة 

 13367 قالون، كريمة

 13368 قالون، ياسين

 13370 قائد، يوسف أمينة 

 13902 قايدي محمد

 13371 قايدي, حميدة

 11614 قايدي, خديجة رندة

 13372 قايدي, نوال

 13373 قايدي, وهيبة

 13374 قايدي، حكيمة

 14667 قايدي، ريمة

 13376 ,13375 قايدي، سارة

 13377 قايدي، عائشة 

 10870 قبابشة، خليل

 13378 قباشة، عمار 

 13379 قبال, أشرف السيد حامد 

 13380 قبال، أشرف السيد حامد 

 13381 قبال، الزهراء 

 13382 قبال، سمية

 13383 قبائل علي، سارة 

 13384 قبايلي علي، حسين 

 13385 قبايلي, مريم 

 13386 قبايلي، بشري

 8074 قبايلي، مصطفى

 13387 قبايلي، نور الهدى

 13388 قبر, كريمة 



 قبطان، شوقي

3006, 4724, 6197, 6288, 6308, 

6318, 6329, 6389, 6507, 6880, 

7125, 7349, 7439, 8097, 9173, 

9548, 9967, 10115, 10720, 

11083, 12134, 12493, 12667, 

13430, 13512, 13755, 13950, 

14267, 14475, 14762, 14807, 

14834 

 13389 قبالن، بشار محمود 

فتيحة قبوح,   13390 

 13391 قبوح, لويزة 

 13898 قبوح, منيرة 

 13392 قبوح، جمعة 

 10157 قبور فاطمة الزهراء, بن زكور صورية

 13393 قبور, آسيا

 13162 ,7379 قبور، حياة 

 13394 قبور، فوزية

 13395 قبور، مريم 

 8191 قبي, دليلة 

 13396 قتال، عبد العزيز 

السوافيري, شحاتة السيد شحاتةقتحي رزق   15615 

 15359 قجال، عائشة 

 10664 قجال، نصيرة

 13397 ,12738 قحام, منى

 13398 قحام، صبيحة 

 قحام، منى
4908, 5671, 11205, 13399, 

14222, 14680, 15691 

 13400 قحدوني، هجيرة

 4836 قحطان، العبدلي 

 3291 قحل، عيسى محمد

 4501 قدادة, عيسى 

 2621 قدادة,عيسي 

 5047 قدادة، عيسى 

 13278 ,13277 قدادة، عيسى يوسف

 14489 قداش, نعبيمة 

 13401 قداش، آسيا 

 13402 قداش، أنيسة 

 13403 قداشي, وهيبة

 7654 قدقاد، ياسين 

 13404 قدماني، هداية 

 قدندل ،هبة 
8122, 8811, 9431, 13029, 13405, 

15798 



 قدندل, هبة 
7121, 7786, 8358, 8733, 9071, 

10283, 12598, 12736, 13406 

 قدندل، هبة 
3010, 4947, 6194, 7974, 10913, 

12176, 12785, 13407, 14581, 

14713, 15705 

 13408 قدو، بديع جميل 

 13409 قدواح، أمينة

 7252 قدواح، مولود

 14803 قدوار، فايزة 

 13410 قدوار، فضيلة 

حيزيةقدور,   9585 

 13412 ,13411 قدور، علي 

 13413 قدور، ف الزهراء

 13414 قدور، فارس 

 13415 قدور، مسعودة 

 13416 قدوش, محمد

 13417 قدوي، ربيعة

 13708 ,13419 ,13418 ,9719 قدي, عبد المجيد

 13420 قدي,عبد المجيد

 10963 ,5902 قدي، عبد المجيد

 13421 قدية, فاطمة الزهراء 

 13422 قديد، حكيمة

 13423 قديدي، ريم 

 13424 قراح، إيمان

 13425 قرارسة، دليلة 

 13426 قراري، بوفارس 

 13427 قراش ،حنيفة

 13428 قراطبي, جلول 

 6079 قرامطية، فضيلة 

 13429 قران, وئام 

 13430 قران، نفيسة

 13431 قراني، عبد القادر 

 13432 قراوسية ،سميرة

 13433 قربة, محمد

 13435 ,13434 قربة، أحمد 

 13436 قربة، عبلة 

 13437 قربعة، جميلة

 13438 قربوسي، امحمد

 8364 قربوسي، عبير أماني 

 13439 قربي، نبيل 

 13471 قرش، عبد القادر 

 3737 قرشي عبد الرزاق 



 13626 قرشي فاطمة 

 13441 ,13440 قرشي, خديجة 

 13442 قرشي، خديجة 

 13443 قرصان ،سامية 

 13444 قرضو، فاطمة الزهراء 

 13445 قرضو، وسام 

 6308 قرطاس، زينب 

 13446 قرطبي, أمال

 12730 قرطبي, عائشة

 13450 قرطبي, عثمان

 6753 قرطبي, محمد 

 13447 قرطبي, نسيمة 

 13448 قرطبي, ياسين 

 12541 قرطبي، أمين

 9852 قرطبي، سارة

 13449 قرطبي، عائشة 

 2958 قرطبي، عثمان

 13450 ,6785 ,5815 قرطبي، فاطمة الزهراء 

 13451 قرطبي، محمد كمال 

 13452 قرطبي، محمد ياسين 

 14741 ,13453 قرطبي، مروة 

 13454 قرطبي، ياسين

 13455 قرعوش، كايد

 13456 قرفاوي، عائشة 

 13457 قرفي, عبد الحميد

 13458 قرفيد، محمد األمين 

 13459 قرقوتي ،جنان

 13460 قرم،, جورج

 13461 قرمزلي ،محمد

 13462 قرمزلي, ابراهيم 

 10817 قرمزلي, بالل

 12930 قرمزلي, زهور 

 13463 قرمزلي, عائشة 

 13464 قرمزلي, محمد

 13465 قرمزلي، إبراهيم 

 13466 قرمزلي، بالل 

 13467 قرمزلي، بن يوسف

 10451 قرمزلي، حنان 

 13468 قرمزلي، رزيقة 

 14714 قرمزلي، سعاد

 10526 قرمزلي، عبد الرحمن 



 13469 قرمزلي، فتحي 

 13471 ,13470 قرن، خيرة

 13536 قرنان، إيمان

 13472 قرنوز، أيوب 

 5968 قرنوز، سلمى

 10144 قرنوس، وليد

 13473 قرنينة، أمال

 13474 قرواسمية، حكيم

 13475 قرواط ،يونس 

 13476 قروامسة, كريمة

 13477 قروامسة, مصطفى

 13478 قروامسة، آسيا

 13479 قروامسة، حكيم

 13760 قروامسة، فريد 

 14700 قروامسة، لبنى

 11408 قرواني، حفصة 

 13480 قروجة، أسماء

 7942 قرومي، ناريمان 

 8906 قرياقص رسمية

 13481 ,8929 ,8923 ,8921 قرياقص, رسمية

 13482 ,8925 قرياقص, رسمية زكي

 8936 ,8920 ,8891 ,3615 قرياقص، رسمية زكي

 8935 قرياقص، عبد الغفار 

 13483 قريتلي, عبد الرزاق 

 15184 ,8361 قريتلي، محجوبة

 13484 قريد, حسين

 13485 قريد، العلجة 

 11408 قريش، سهام

 13486 قريش، فاطمة

 13486 قريش، فتيحة

،خديجة قريشي   13487 

 13488 قريشي, جمال

 13489 قريشي، العيد

 13490 قريشي، بختة

 13491 قريشي، بالل

 7623 قريشي، سامية

 13492 قريشي، صالح 

 6069 قريشي، وليد

 6698 ,6697 قريشي، يوسف

 13494 ,13493 قريصة, صبحي تادرس 

 13495 قريصة، صبحي تادرس 



 13496 قريصة، صبحي تادرس 

 13497 قريصة، صبحي تاورس

 13499 ,13498 قريق من خبراء المنظمة العربية 

 13500 قرين, حورية

 13501 قرين، صبيحة 

 13502 قرين، نسيمة

 13503 قريو، أمان

 13504 قريوش، ليندا

 13505 قزمان، منير 

 13506 قسايمي, أسماء 

 15743 قسم الترجمة 

 10165 ,9821 قسم الترجمة بدار الفاروق

 13507 قسم العلوم اإلقتصادية 

 13509 ,13508 قسم العلوم اإلقتصادية 

 13510 قسمى، عبد القادر 

 13512 ,13511 قسمي، مسعودة 

 12352 قسمية، عبد الرزاق 

 4784 قسيس خالد

 13513 ,7375 قسيس، خديجة

 12351 قسيمية , عبد الرزاق 

 13514 قشرو، فتيحة

فتحيةقشرود،   13515 

 4722 قشطولي، مريم

 6024 قشطولي، هاجر 

 13517 ,13516 قشوط، هشام كامل

 13518 قصاب, الزهرة 

 7164 قصاد، جهيدة

 9309 قصري فتيحة, صيدون هدى 

 13519 قصري, حفيظة 

 13520 قصرية، زكية 

 8030 قصرية، سارة 

 3327 قصي، السامرائي 

 15791 قصير, خديجة 

سميةقصير,   13521 

 9912 قصير, فطيمة

 13522 قصير, محمد أمين

 14740 قصير, هاجر

 8877 قصير، إيمان

 13523 قصير، ربيعة

 9012 قصير، سلمى

 13524 قصير، مريم



 13525 قصير، منية

 15351 قصير، هبة

 13526 قصيور, عدي 

 13527 قطار, عزيزة

 15053 قطار, محمد

 6050 قطار، رابح 

 13528 قطار، سليم

 13552 قطار، فايزة

 13529 قطار، محمد

 15032 قطار، نصر الدين 

 13530 قطاش حمزة، مجيد 

 13531 قطاش, خديجة

 12501 قطاش, رضا 

 9156 قطاش, زوليخة

 13532 قطاش, نورة 

 7697 قطاش، أحالم 

 13533 قطاش، زوليخة

 13534 قطاف، إصالح 

 6226 قطاف، ليلى 

إبراهيم سليمانقطف،   13535 

 13536 قطو، أمينة

 7248 قطوش, فاطمة

 13537 قطوش، عزالدين 

 13538 ,12814 قطيش، عبد الرؤوف

 13540 ,13539 قطيش، عبد اللطيف

 13541 قطيش، نواف 

 3940 قطيشات, منيب 

 13542 قطيوى، إيمان

 7933 قطيوي, ايمان

 13758 قطيوي, هاجر

 6705 قطيوي، صبرينة 

 13543 ,7210 قعدة، نجاة 

 7430 قعنون، ليليا

 14945 قفار، فضيلة مروة 

 13544 قفار، نجاة

 13545 قفايفي، خديجة

 13546 قفايفي، عبد الرؤوف

 13547 قفايفي، عماد الدين 

 8568 قفشير، محمد توفيق 

 6925 قالب ذبيح إلياس

 13548 قالب، ذبيح الياس



 6829 قالبي, محمد 

 13549 قالبي، فتحي

 13550 قالبي، نعيمة

 13551 قالتي, سلمى

 13552 قالتي، أحالم

 10396 قالتي، أمينة

 7787 قالتي، إيمان

 13553 قالتي، سمير 

 13554 قالعي ،محمد

 13555 قالعي، مولود 

 13556 قالل, كمال

 13557 قالليب, يعقوب 

 6027 قلعي دليلة 

 12876 قلعي، رانية

 13558 قللي, يحي أحمد مصطفى 

 13559 قللي، يحي أحمد مصطفى 

 13560 قلو، رفيق

 13562 ,13561 قلودة، فاطمة 

 13563 قلولة، محمد وعلي 

 13564 قماري, بسمة

 7565 قماز، بالل

 13565 قمانة, حورية

 12997 قمانة, فتيحي

 6846 قمانة, محمد 

 13566 قمبور، راضية

 13566 قمبور، سهام 

 13567 قمبور، عبد الرؤوف

 13568 قمحية، وليد نافع

 4785 قمر، أولغا

 12004 قمر، عصام توفيق

 13569 قموري، عالء الدين 

 13570 قندح، عدلي شحادة 

 13571 قندلجي,عامر إبراهيم 

 3557 ,2731 قندليجي, عامر إبراهيم

 13572 قندليجي، عامر

 13573 قندوز ،مريم

 قندوز, أمينة
6214, 6426, 6655, 8304, 9485, 

10526, 10625, 11354, 13574, 

13871, 14576, 15133, 15868 

 9864 قندوز, راضية 

 13575 قندوز, عبد الكريم أحمد



 7425 قندوز, مريم 

 13576 قندوز, هاجر صبرينة

 قندوز، أمينة

6576, 8451, 8661, 9115, 9417, 

9512, 9653, 9834, 10597, 11032, 

11072, 11282, 12336, 13101, 

13577, 13578, 15861 

 13581 ,13580 ,13579 قندوز، طارق

 13582 قندوز، عبد الفتاح

 13583 ,6457 قندوز، عبد الكريم

 9708 ,7159 قندوز، مريم

 13584 قندوز، نصيرة

 11250 قندوزي, سفيان

 6310 قندوزي, محفوظ 

 7253 قندوزي، إسمهان

 13585 قندوزي، سفيان

 13585 قندوزي، محفوظ 

 13586 قندوزي، نوال

 10374 قندوزي، نورة

 13587 قندوزي، نورة خولة

 13588 قندوشي، فتحية

 13589 قنديل، عالء

 11532 قنديل، عالء محمد السيد

 13590 قنديل، عالء محمد سيد 

 13591 قنديل، محمد كامل 

 13592 ,4852 قنديلجي, عامر

 13593 قنديلجي, عامر إبراهيم

 13594 قنديلجي، عامر

 13597 ,13596 ,13595 قنديلجي، عامر إبراهيم

 13598 قنفود, فريد

 9338 قنفوذ عبد اللطيف

 9228 قنوش، حياة 

 13599 قنوش، رميساء 

 13600 قنيبي, حامد صادق

 13601 قنيت، توفيق 

 11362 قنيش، محمد 

 13602 قنينش، وردية 

 16081 قهاقرة، نوال

 13603 ,7151 قهروت، فاتح

 14082 قهلوز، أمينة

 13604 قهلوز، عبد النور

 13605 قوادري، أمال 

 12676 قوادري، حورية 



 13607 ,13606 قوادري، رشيد 

 13608 قوادري، فاطمة الزهراء 

 13609 قوادرية،زهية 

 13610 قوادرية،عائشة 

 7541 قواسمية, هيثم 

 13611 قواسمية، هيثم 

 13612 قوجيل، محمد أمين 

 13613 قوراري, كمال

 13614 قوراية، أحمد 

 7500 قوري، حسيبة

 13615 قوري، المين

 13616 قوي, بوحنيه 

 12347 قويتة، سهام

 قويدر, لويزة

5784, 6140, 6610, 6796, 7177, 

7372, 7594, 7646, 9306, 11361, 

11436, 12297, 12771, 13397, 

15029, 15797, 15871 

 قويدر، الويزة
6591, 10367, 10762, 10877, 

13544, 14020 

 قويدر، لويزة
4004, 6844, 7137, 7315, 7658, 

8093, 9285, 12308, 15398 

 13617 قويدري، أحالم 

 13618 قويدري، بن عيسى

حسينةقويدري،   13619 

 6126 قويدري، حنان

 13619 قويدري، حياة

 13620 قويدري، خديجة 

 13621 قويدري، خيرة

 7527 قويدري، سعيدة 

 13622 قويدري، سمية

 13623 قويدري، فاطمة الزهراء

 10736 قويسمي، نور الهدى 

 13624 قويني، رشيدة 

 7788 قويني، زهرة 

 13625 قيدوم، زهرة

مليكةقير,   13626 

 13627 قير، أحمد

 13628 قير، سامية

 13629 قيراط، سارة

 10414 قيرة, إسماعيل

 12942 قيرة، اسماعيل

 13630 قيرع, فتيحة 



 13632 ,13631 قيرواني، مريم 

 15395 قيس عبد علي المؤمن 

 13633 قيشار، محمد 

 13634 قيط، أمينة 

 13635 قيو, كاترين 

 13636 كاتب, لمياء 

 13637 كاديك, أمينة

 13638 كاديك، يوسف 

 13639 كار، رون

 13640 كارديس، جوليا 

 13641 كارسون, روبرت 

 13990 كارل بيجلز

 13642 كارن, النز 

 13643 كارنال, كولين 

 13198 كارول ان فروست

 13644 كاظم, أموري هادي

 13646 ,13645 كاظم، أموري هادي

عالويكاظم، كامل   13647 

 كافي, مصطفى يوسف 

9099, 9347, 9348, 13648, 13649, 

13650, 13651, 13652, 13653, 

13654, 13655, 13656, 13657, 

13658, 13659, 13660, 13661, 

13662, 13663, 13664, 13665, 

13687 

 9346 ,5551 ,4846 ,2713 كافي، مصطفى

 كافي، مصطفى يوسف 

5234, 5235, 9349, 9350, 13666, 

13667, 13668, 13669, 13670, 

13671, 13672, 13673, 13674, 

13675, 13676, 13677, 13678, 

13679, 13680, 13681, 13682, 

13683, 13684 

 13685 كافي، منصور بن فضيل

 13686 كافي، نسيمة 

 13687 ,13665 كافي، هبة مصطفى

 5551 كافي، يوسف

 7163 كاك، إكرام

 13688 ,4475 كاكي, عبد الكريم

 13689 كالفو, ب 

 13690 .كالفو, ب

 13691 كالفو, برنار 

 13692 كالقيرت, نتالي

 11287 كالي، مريم

 8747 كامل فليفل



 13693 كامل, اسامة

 13696 ,13695 ,13694 كامل, أسامة

 13697 كامل, مراد ممدوح 

 11850 ,4311 كامل، أحمد محمد 

سمية محمد كامل،   13698 

 13699 كامل، مجدي

 13700 كامل، مصطفى 

 8750 كاملي، مليكة 

 13701 كانافوس, جورج 

 13702 كانساس، دايف 

 13703 كاي, مايكل 

 13704 كايا، سيد أحمد 

 13705 كايد، سعود 

 13706 كباره، نزيه 

 13707 كباش, حمزة 

 13708 كبور, نعيمة

 13710 ,13709 كبور، نعيمة 

 14834 كبوش، فضيلة

 13711 كتابي, مريم 

 6509 كتابي، إيناس 

 6981 كتابي، مريم

 13712 كتاتبة، شريهان

 13713 كتانة، خيري مصطفى 

 13715 ,13714 كتانه, خيري مصطفى 

 13717 ,13716 كتوش, عاشور 

 10808 كحال بختة

 7542 كحال, سهيلة

 10545 كحال، منال

جبرائيلكحالة,   13718 

 13720 ,13719 ,8880 كحالة, جبرائيل جوزيف

 14466 كحالة، جبرائيل

 13721 كحالل، ياسين

 13722 كحلة, عبد العالي 

 15863 ,13723 كحلة، سفيان

 كحلة، عبد الغني 

2886, 6036, 6150, 6433, 6940, 

7151, 7231, 7446, 9549, 9681, 

12822, 13386, 13724, 13725, 

14083, 15139 

 13726 كحلة، المية

 9891 كحلية، إيمان

 9635 كحلية، خديجة

 13727 كحلية، فاطمة



 13728 كحلية، المية 

 14797 كحيلة مريم 

 13867 كحيلة, أمال

 7605 كحيلي، حسن

 13729 كداسي, محجوبة

 13730 كداسي، فطيمة

 13731 كداسي، محجوبة

 13732 كداوي, طالل

 13733 كداوي، طالل محمود

 13448 كديك مريم 

 14719 كديك، أنفال 

 13734 كديك، أيوب 

 13735 كديك، سلمى 

 7636 كديك، محمد رفيق 

 13736 كراج، جيمس سي 

 13739 ,13738 ,13737 كراجة, عبد الحليم

 13741 ,13740 كراجة، عبد الحليم 

 13742 كراس، بيتر 

 13743 كراش, حمزة 

 13744 كراش، حمزة 

 10534 كراكري ،ريمة

 13745 كراكري ،مباركة 

 13746 كراكري، مباركة 

 13155 كراوش, سمية 

 14064 ,13747 كراوش، عبد الرؤوف

 13748 كربال, فاطمة

 6320 كربالي، بغداد

 15132 كردغلي، أمينة

 13749 كردغلي، صفاء 

 13750 كردغلي، فاطمة الزهراء 

صليحة كردو,   9343 

 13751 كردودي، صبرينة

 13752 كرفي ،هجيرة

 13753 كرفي، مراد

 11468 كركوب، إيمان

 13754 كركوب، خيرة 

 14926 كركوب، فاطمة الزهراء

 13755 كركوب، مسعودة 

 9398 كركوب، يمينة

 13756 كرليفاوي, يوسف 

 13757 كرليفاوي، حسينة 



 11273 كرليفاوي، سعاد 

فاطمةكرم،   13746 

 10222 كرم، ميشال

 13758 كرمت، سعيد رشيدة 

 13759 كرموس, وردية 

 2559 كرميش, زوبير 

 15650 كرميش، زبير 

 13760 كرميش، مليكة 

 13761 كروجمان, بول 

 13762 كروش ،أمال

 13763 كروش ،صبرينة 

 6458 كروش رابح

 13764 كروش, أمينة

 13765 كروش، جميلة 

رفيدة كروش،   14708 

 13766 كروش، سميرة 

 13315 كروش، صبرينة 

 14009 ,13767 ,10059 ,7350 كروش، نور الدين

 13768 كروكر، ليندا 

 13769 كريانين, موردخاي

 13770 كريبي، نهاد

 13133 كريدي أمين

 6059 ,6058 كريدي، الحاج

 13771 كريدي، بن يعقوب 

 11045 كريدي، سمية 

 13772 كريستال, جوزاف

 13773 كريش, سارة 

 13774 كريش, مصطفى 

 9053 كريفاوي, حكيمة 

 9383 كريفاوي، أسماء 

 15346 كريفي، أميرة 

 13775 كريفي، رشيدة 

 13776 كريفيف, نبيلة

 13777 كريكش, حمزة 

 6215 كريكش, ليلة 

 9220 كريكش، حمزة 

 13778 كريكش، مروان

حكيمةكريلفاوي،   13779 

 13780 كريم نجم الدين, عدنان 

 13781 كريم، صفيان

 15644 كريم، صكوشي 



 11704 كريم، كريمة 

 8096 كريم، محمد لمين 

 كريم، يرقي
5997, 8271, 13784, 13926, 

14671, 14684 

 13782 كريمة، آيت وعمر 

 13783 كريمة، بشوش 

 9632 كريمة، بن كحلة

 10177 كريمة، زيناني

 13846 كريمة، شيخ التهامي 

 13784 كريمة، عماري

 4915 كريمة، غياد

 13785 كريمة، قلعي

 13786 كريمة، مادي

 13060 كريمة، نش 

 13787 كريمة، هجرسي

 5826 كريمة، يوسفي 

 13789 ,13788 كساب, علي

 13790 كسكسة, آمال

 15899 كسكسة, صبيحة

 8283 كشاد, يوسف 

حسام الدين كشاد،   13791 

 13792 كشاد، حياة 

 9307 كشاد، رابح

 9065 كشاد، فاطمة الزهراء 

 13793 كشاد،وليد

 9606 كشافي، بالل

 7039 ,6612 كشافي، سميحة

 13794 كشافي، نرمين 

 13795 كشت, ابراهيم 

 13796 كشرود, عمار الطيب

 13082 كشرود, غاني

 13797 كشرود، غاني

بهجت كشك, محمد    13798 

 13799 كشك, محمد بهجت جاد هللا 

 4556 كشمولة، ندى عبد الباسط

 13800 كشواي, باري

 13801 كشيدة ،عزالدين 

 6827 كشيدة فضيلة

 كشيدة, حبيبة 

5816, 6181, 6239, 6388, 6547, 

6817, 7043, 7318, 7448, 7612, 

8965, 9844, 9923, 12878, 12905, 

12945, 13897, 14159, 14203, 



14693, 14739, 15367, 15428, 

15487, 15583 

 14525 كشيدة, حسيبة

 8659 ,7603 كشيدة, حميدة 

 9833 كشيدة, حورية 

 13802 كشيدة, فلة

 7487 كشيدة، اعمر

 8772 كشيدة، جميلة

 كشيدة، حبيبة

6387, 7344, 8389, 8589, 8653, 

9313, 9745, 10671, 11051, 

11144, 13478, 13602, 14955 

 6832 كشيدة، حدة 

 13803 كشيدة، زهرة 

 13804 كشيدة، عبد النور حكيم 

 10599 كشيدة، فضيلة

 13805 كشيدة، محمود 

 13806 كعب, سيد علي

 13807 كعبور, محمد محمد

 13808 كعوان، آمنة

 13809 كفالجيت, سنغ 

 6781 كفايفي حسام 

 13810 كفايفي, نعيمة

 13811 كفايفي، احالم 

 6528 كفايفي، أحالم 

 4940 كفايفي، إكرام 

 13050 كفايفي، إيمان

 13813 ,13812 كفايفي، حسام 

 13814 كفايفي، فاطمة 

 13815 كفرابي, محمد الزين

 13816 كالرك, بنجامين 

 13817 .كالرك، سكوت أ.هـ

 13818 كالس, محمد 

 13819 كالش ،بدر الدين

صحراوي, بومنير محمد كالش   11276 

 14162 كالش فاروق 

 9584 كالش مريم 

 13820 كالش, أمينة

 15894 كالش, ايمان 

 7760 كالش, حفيظة 

 7768 كالش, رضا

 9925 كالش, سهام 

 7271 كالش، أنفال



 8345 ,6289 كالش، إيمان 

 13821 كالش، بدر الدين

 13822 كالش، حفيظة 

 13823 كالش، حكيمة

 13824 كالش، رضا

 13825 كالش، صحراوي

 8589 كالش، نسيمة

 13826 كاللدة، ظاهر محمود 

 14468 ,14467 كلبونة، أحمد يوسف 

 14395 ,10571 ,8365 ,7571 كلثوم، حميدي 

 13827 كلش، عصمت سعيد 

 13828 كليب، أحمد بن محمد أحمد 

 13829 كلية اإلقتصاد و العلوم اإلدارية 

التجارة جامعة عين شمسكلية   13830 

 13831 كماش، يوسف الزم

 14657 كمال خليفة ابو زيد 

 3166 كمال أبو زيد 

 4301 كمال الدين الدهراوي, عبد هللا عبد العظيم هالل

 15271 ,7922 كمال الدين سعيد

 9301 كمال الدين مصطفى الدهراوي 

 13832 كمال الدين, يحيى مصطفى 

الوصال كمال امين   16168 

 14653 كمال خليفة أبوزيد, محمود السيد سليمان

 13833 كمال, إبراهيم بولعراس 

 13834 كمال, إيهاب 

 13835 كمال, بداري

 13836 كمال, حسن محمد 

 10965 كمال, مولوج 

 11655 كمال، باصور

 13837 كمال، بن سليمان

 13838 كمال، بوعظم

 15724 ,14635 كمال، خليفة أبو زيد 

 13839 كمال، دويحسني 

 5867 كمال، رزيق 

 11866 كمال، ريزو 

 13017 ,11312 ,10562 كمال، زرواق

 13097 كمال، زروط

 كمال، زواق
8832, 10998, 11650, 13093, 

15570, 15644, 15756 

 13841 ,13840 كمال، سي محمد 



 كمال، عامر

6262, 8449, 8645, 8890, 10853, 

11002, 12710, 15068, 15272, 

15509 

 13839 كمال، قرطبي محمد 

 12684 كمال، محمد 

 كمال، مولوج 

3952, 6296, 6855, 8964, 10282, 

10510, 10557, 10657, 11164, 

11165, 11206, 12403, 13070, 

15116, 15455, 16171 

 13837 كمال، يرقي

 15950 كميل 

 13842 كناي، مراد

عبود كنجو كنجو   13246 

 13843 كنجو, عبود كنجو 

 13844 كنجو، كنجو 

 10964 كنجو، كنجو عبود 

 13845 كنز، جون مينر 

 13846 كنزة، بن عمير 

 8890 ,6286 كنزة، حمزة 

 13847 كنزة، زمير

 5620 كنعان طاهر, يوسف صا يح

 13848 كنعان, نواف 

 13849 كنعان، نواف 

 13850 كنغ, نيجل

 8120 كنودي ،فوزية

 13851 كنوي، مهدية

 كواديك, إسماعيل
9935, 10730, 10731, 10732, 

10733 

 10729 كواديك,إسماعيل

 13852 كواديك، آسيا 

 13854 ,13853 كواديك، حمزة 

 13855 كواديك، هاجر

 13856 كوار ،أمين

 13237 كوار, محمد و علي

 5961 كوار، شريفة

 13857 كوار، محمد 

 13858 كواش، خالد

 13859 كوبر, سيمون 

 15881 كوت، نسرين

 13863 ,13862 ,13861 ,13860 كوتلر, فيليب 

 13864 كوتلر، فيليب 

 13865 كوتي, ريمون



 15628 كوثر، بتيل 

 13866 كوران، تيمور 

 13868 ,13867 كورتل, فريد

 13870 ,13869 ,3939 كورتل، فريد

راضية كوردالي،   13871 

 13872 كوردالي، معاذ

 13873 كوردي, جيرمي 

 13874 .كوروش, أ

 13875 كوزت، سيمون

 13876 كوس، جينقياق 

 13877 كوش, هيو 

 4709 كوشيدة, فؤاد 

 13878 كوفجي, قاسم

 13879 كوفيل, ميشال 

 12945 كوالل، فطيمة 

 13880 كولة، سعاد

 13881 كولتر، فيليب 

 13883 ,13882 كولستاد, شارلس د

 15958 كولين كروك 

 9835 كومار، في

 4870 كوميش عليمة

 13884 كوميش، عبد العزيز

 10914 كون فتيحة, نباه سوهيلة

 كون، فتيحة
7210, 8467, 8607, 10132, 13885, 

13886 

 13887 كوهين, مائيير 

 13888 كوهين، دان

 7235 كويسي, بركاهم

 13889 كويسي، حياة 

 13891 ,13890 كويل, برايان 

 13892 كويل، برايان 

 13893 كيبلر، كاي 

 13894 كيحل، عبد الباقي 

 13895 كيحل، مروان

 5971 كيحل، وداد

 13896 كيحلي, مريم 

 13897 كيحلي، خديجة

 13898 كيردي, سهام 

 7051 كيردي، منيرة 

 13899 كيروان، فاطمة الزهراء 

 15950 كيسو 



 15951 كيسو، رونالد

 13900 كيسي، زهيرة 

 13902 كيكوط, بالل 

 13903 كيكوط، صالح الدين

 13904 كيالدا, جوزيف 

 8548 كيليلي، محمد أمين 

 13905 كين, توماس ر

 13906 كيندال, بيني

 13907 كينز، جون ماينارد 

 13908 كينيدي, جيفين 

 13909 الدق, زكية 

صليحة الدق،   11225, 13910 

 6420 الدق، عبد الغاني

 13911 الدق، عبد الغني

 7189 الدق، نسيبة

 13912 الدي، بركاهم

 13913 ,10062 الدي، حكيمة 

 13914 الذق, فاطمة

 13915 ,13201 الشين, عبد القادر فتحى

 13916 الشين، عبد العاطي

 13917 الفي, سمير 

 12066 الكردي, عبد الصتار 

 10444 الكسي مسعودة 

 13919 ,13918 الل داس, بهاجيرات 

 13116 المي، عبد العزيز

 13920 المي، عز الدين 

 13921 ,11549 المي، محمد 

 13922 المية، بن لكحل

 15116 المية، موسى 

 15115 ,11616 المية، موفقي 

 13923 النغدون, كن 

 13924 ,7508 لباد، أمين

ندا محمد لبدة، محمد   13925 

 13920 لبصير، مهدي

 9998 لبنة، مجوط 

 13926 لبنى، جليخي

 13927 لبنى، فضيل

 13928 لبني، يعقوب 

 13929 لبوخ ،أحمد

 13930 لبوخ ،حمزة 

 11205 لبوخ, مريم 



 13931 لبوخ، أحمد

 13932 لبوخ، شفاء 

 13933 لبوخ، مريم 

 13934 لبيب, الطاهر

الحكيملبيب، محمد عبد   13935 

 3714 لبيبة حسب النبي 

 3715 لبيبة حسب النبي العطار 

 8567 لبية حسب النبي العطار

 13936 لتشنر, فرانك جي

 13937 لجدر، هبة 

 13938 لجلط, محمد

 13939 لجلط, هشام 

 13940 لجلط، إلهام 

 13194 لجلط، أمال 

 13941 لجوي, سمير 

 13942 لحرش، جالل 

عبد هللالحسن, بو   13943 

 6568 لحفاير مروان

 13944 لحفاير، سليمة

 10715 لحمش, المهدي

 9563 لحمش, مهدي 

 13945 لخات, سميرة 

 13946 لخضاري ،بالل 

 13947 لخضاري, سجية 

 13948 لخضاري, هجيرة 

 13949 لخضاري، زكرياء

 13950 لخضاري، نسرين 

 7246 لخضر الزين, سهام

جمال لخضر الزين،   13951 

 14458 لخضر, بن عيسى 

 3952 لخضر، بلقاضي 

 14473 لخضر، بن عيسى 

 13952 لخضر، زهور 

 13953 لخضر، عالوي 

 14633 لخضر، غداوري 

 10179 لخضر، مرقب 

 13954 لخضر، يحياوي

 13955 لخميسي،عثامنية

 13956 لداك, حميدة

 13956 لداك، فتيحة 

 13957 لدزر، إيمان 



 9876 لراشي نصيرة

 7129 لرباس، سمية

 13958 لرباقي, ذهبية

 7717 لرباقي، زينب 

 15942 لرجم, كريم

 14778 لريس، أحمد

 13167 لزرق, سمير

 13959 لزعر, علي 

 10154 لزعر، بثينة

 13960 لزعر، فاطمة 

 13961 لزوني، رانيا حسيبة 

 13950 لسبط، أمال

 4680 لسلوس, عبد الرزاق

 13962 لسلوس، مبارك

 13963 لشبور, فتيحة

 7168 لشبور، الزهرة

 13964 لشبور، فتحية

 13965 لشبور، هجيرة 

 13966 لشر، تريسا ماي

 13967 لشقر، أنفال

 13968 لشهب، زكرياء 

 13969 لشهب، عمر

 13970 لصار، خديجة 

 13972 ,13971 لطرش, الطاهر 

 13973 لطفي , أمين السيد أحمد

 13975 ,13974 لطفي, أحمد أمين السيد

 13976 لطفي, أمين السيد أحمد

 13977 لطفي, أمين أحمد السيد

 13979 ,13978 لطفي, امين السيد احمد

 لطفي, أمين السيد أحمد
13980, 13981, 13982, 13983, 

13984, 13985, 13986, 13987, 

13988 

 13989 لطفي, امين السيد لطفي

 13990 لطفي, فاهيد

 13991 لطفي., أمين السيد أحمد

 لطفي، أمين السيد أحمد 
13992, 13993, 13994, 13995, 

13996, 13997, 13998, 13999 

 14000 لطفي، شعباني 

 14001 لطفي، عزيزي 

 14003 ,14002 لطفي، علي 

 10946 لطفي، ممدوح أحمد 

 14004 لطفي، منير 



 14005 لطفي، نشادي

 13935 لطيف، هدى سيد

 14006 لعايب، مبروكة 

 14007 لعبري، نور الدين

 14008 لعبيدي، سارة 

 14009 لعبيدي، محمد أمين 

 14010 لعبيدي، مونيرة 

 14011 لعجاج، محمد 

 7166 لعجاج، محمد األمين

 14012 لعجال, صليحة 

 9707 لعجال، فاطمة الزهراء

 6949 لعجايمي، صارة

 14013 لعرابي، بن علي 

 14014 لعراف, فائزة

 6453 لعربي، حنان

 لعرج, محمد 
7057, 9587, 9605, 10261, 11888, 

12614 

 14015 لعرج، بابا 

 لعرج، محمد 
6720, 6816, 9143, 10601, 14021, 

15679 

 10137 لعروسي الديلمي فتيحة

 14016 لعروسي الديلمي, حورية

حبيبة لعروسي ديلمي،   14017 

 11072 لعروسي ديلمي، وهيبة 

 14018 لعروسي، خيرة 

 6216 لعروسي، ريمة

 14020 ,14019 لعريبي، نجية 

 14021 لعزازي، أسامة 

 14022 لعزراوي، مرزاق

 14023 لعزيز ،هاجر

 14024 لعشب, محفوظ 

 14026 ,14025 لعقاب، فوزية

 10535 لعقاب، مباركة

 14027 لعقاب، نوال 

 14028 لعقاب،نوال 

 14029 لعال, رمضاني

 12058 لعاللي، عالوة

 14033 ,14032 ,14031 ,14030 لعالوي, عمر

 12901 لعالوي، عمر

 14034 لعالوي، نواري

 7470 لعلى، رانية 



 14035 ,13751 لعمارة, جمال 

 14036 لعموري، ميلود 

 14037 لعميري، عبد الباسط

 7209 لعميري، موراد

 6817 لعواجي، خوخة 

 14038 لعواجي، مليكة

 14039 لعوامرية، ريم ليلى

 6752 لعوامرية، فاطمة الزهراء 

 8851 لعوج، إيمان 

 14040 لعوفي، عبد الباسط

 14042 ,14041 لعويسات, جمال الدين 

 14044 ,14043 لعويسات، جمال الدين

 8377 لعيدي, فضيلة 

 7449 لعيدي، خيرة

 14045 لعيدي، عائشة

 6005 لغرور، عز الدين 

 14046 لغواطي, دليلة 

 12839 لغواطي، جويدة 

 14047 لغواطي، دليلة 

 8064 لغواطي، شهناز 

 6233 لغواطي، مصطفى لطفي

 14048 لغواطي، نصيرة

 14049 لغواطي،نصيرة

 14051 ,14050 لفتة، جواد كاظم

 14052 لفته، جواد كاظم

سيفين لفي لويز   12550 

 14054 ,14053 لقام، جميلة

 14055 لقراف, جميلة 

 14056 لقريد, حميد 

 14057 لقريد, سميرة 

 11550 لقريد, علي 

 9989 لقريد، حورية

 14058 لقريد، علي 

 14059 لقريد، مفتاح 

 14060 لقواق، عبد الرزاق أحمد

 12978 لكارتي، نعيمة

 14061 لكبايرية، جيهاد 

 14062 لكحالي، العربي 

 14063 لكحالي، جياللي 

 14064 لكحالي، سيد علي 

 14094 ,9554 لكحالي، لخضر 



 14065 لكحل ،مريم

 14066 لكحل محمود، حفيظة 

 14067 لكحل, أحالم 

 14068 لكحل, ثليجة

 14069 لكحل, عالل 

 14070 لكحل, فضيلة 

 14071 لكحل, ليلى 

 9213 لكحل، عالل 

فاتح لكحل،   14072 

 14825 ,6218 لكحل، محمد أمين

 7499 لكحل، محمود أحمد

 14073 لكحل، مصطفى

 5842 لكسي، مسعودة 

 11518 للماية، منال

 14074 لمالي، بهجة

 14075 لماني, فتيحة

 14077 ,14076 لماني، زينب 

 13415 لمشط، أحالم

 14078 لمغربي, السموءل 

 14079 لمنور, نوال 

 14080 لمياء، حربي 

 14081 لمين، بن شليف محمد 

 16061 ,15709 ,15696 لمين، علوطي

 15047 ,14082 لنقار، صفية

 14083 لهلوب، أماني 

 14085 ,14084 لواري، محمد

 14086 لوجدي، حورية 

 6037 لورابي، نعيمة 

 14087 لوراري، علي 

 10712 لورانس شاو

 13816 لورنس, جاريد

مليكةلوز,   6431 

 14088 لوز، أمينة

 14089 لوزة ،مسعودة 

 6755 لوزة، سامية

 14090 لوزري، أيمن

 14091 لوزي، سفيان

 7352 لوس، علي 

 14092 لوس،علي 

 14093 لوصايق، غنية

 10033 لوصيف، بدرية



 6599 لوصيف، سمراء

 6206 لوصيف، محمد

 14094 لوصيف، مصطفى

زكية لوطاني مريم, مراحي   15385 

 14095 لوعيل, سمية

 14096 لوعيل، ف الزهراء 

 14097 لوعيل، فاطمة الزهراء 

 14097 لوعيل، محمد

 14098 لوغارف, اندريه 

 14099 لوناس, عامر

 8718 لوناس, فريدة

 14100 لوناس، حمزة 

 14101 لوناس، شعبان 

 14102 لوناس، نبيلة

 14103 لوناسي، رشيدة

عامر لونكس,   14104 

 14105 لونيس, خديجة 

 10384 لونيس، الطيب 

 14106 لونيس، علي

 10004 لونيس، ليليا 

 14107 لونيس، مروان 

 14108 لونيسي ،رتيبة

 14109 لونيسي، زهية

 12139 لويزة، بلخوص

 8970 لويزة، عفري

 14828 لويزة، قويدر

 8636 لويزة، قويدري

 6346 ,6345 لويزة، مراح 

 14110 ليبشتر, سبور 

 14112 ,14111 ليبشتز, سيمور 

 14113 ليبشتير, سيمور 

 14114 ليدز, دورثي

 14115 ليدلر, دافيد 

 9388 ليسانس 

 14116 ليسير، حنان

 13928 ليسير، خالد

 14117 ليشاني ،سكينة

 14118 ليشاني, سالمة

 6515 ليشاني, نفيسة

 14119 ليشاني، الشريفة

 14120 ليشاني، زين الدين 



 14121 ليغ, جوديت 

 14122 ليفي، جوستين 

 14123 ليكي, بيريت 

 14124 ليللي, بيتر 

 14125 ليلى، بوحسين

 6342 ليلى، بوحلة 

 14126 ليلى، بوعزيز

 14127 ليلى، شهبة مونة 

 14682 ليلى، صيقع

 14128 ليلى، قديد 

 14129 ليندة، حراوبية 

كوادرليندة،   14130 

 14131 لينس، كورنتي 

 14132 ليهمان، دونالد

 10524 ,7582 م ج م

 7250 م ج ج

 م ج م
6404, 6524, 6715, 7122, 10826, 

11043, 12186, 13519, 14766 

 13406 ,10834 ,8454 م ج م

 م ج م

2528, 2599, 2904, 3430, 3861, 

4712, 4774, 4776, 5784, 5816, 

5917, 5980, 5999, 6082, 6181, 

6280, 6300, 6372, 6393, 6408, 

6427, 6441, 6443, 6445, 6446, 

6459, 6463, 6482, 6519, 6526, 

6561, 6592, 6601, 6609, 6639, 

6654, 6660, 6711, 6733, 6741, 

6758, 6759, 6781, 6909, 6953, 

6976, 6992, 7043, 7055, 7079, 

7105, 7186, 7222, 7223, 7237, 

7238, 7251, 7279, 7296, 7306, 

7318, 7371, 7372, 7394, 7411, 

7414, 7436, 7448, 7524, 7530, 

7550, 7551, 7572, 7603, 7694, 

7754, 7762, 7774, 7804, 7960, 

8046, 8195, 8302, 8375, 8577, 

8608, 8652, 8654, 8660, 8723, 

8843, 8942, 8991, 9002, 9079, 

9119, 9152, 9163, 9237, 9283, 

9372, 9387, 9454, 9540, 9587, 

9616, 9622, 9657, 9672, 9678, 

9753, 9758, 9813, 9948, 10014, 

10015, 10034, 10037, 10070, 

10119, 10195, 10211, 10245, 

10261, 10303, 10312, 10314, 

10327, 10330, 10333, 10362, 



10406, 10484, 10598, 10603, 

10633, 10646, 10723, 10738, 

10749, 10797, 10811, 10835, 

10916, 10942, 11041, 11068, 

11135, 11184, 11190, 11221, 

11238, 11275, 11313, 11318, 

11361, 11436, 11447, 11888, 

11935, 12307, 12397, 12420, 

12491, 12672, 12782, 12787, 

12830, 12850, 12905, 12908, 

12914, 12956, 12966, 12996, 

13090, 13111, 13160, 13168, 

13169, 13170, 13214, 13326, 

13328, 13346, 13371, 13388, 

13393, 13428, 13463, 13500, 

13518, 13527, 13574, 13613, 

13707, 13748, 13764, 13777, 

13790, 13802, 13896, 13914, 

13941, 13948, 14055, 14161, 

14230, 14246, 14252, 14253, 

14510, 14527, 14567, 14693, 

14732, 14819, 14930, 14971, 

14982, 14983, 14984, 15088, 

15105, 15130, 15242, 15262, 

15367, 15456, 15523, 15573, 

15578, 15583, 15591, 15886, 

15910, 15920, 16004, 16045, 

16057, 16143 

 13403 م ج مض

 12202 م جم

يرسون، كريستينم.ب  2518 

 م.ج

2526, 2544, 2597, 2598, 2608, 

2877, 2891, 2908, 2997, 2998, 

3007, 3139, 3711, 3737, 3951, 

4203, 4463, 4566, 4567, 4716, 

4718, 4737, 4775, 4783, 4806, 

4844, 4870, 4902, 4921, 4935, 

4936, 4937, 4964, 5769, 5774, 

5778, 5788, 5840, 5930, 5956, 

5998, 6001, 6002, 6020, 6027, 

6035, 6057, 6115, 6209, 6228, 

6249, 6268, 6277, 6295, 6332, 

6337, 6363, 6364, 6369, 6370, 

6371, 6378, 6388, 6396, 6422, 

6458, 6460, 6495, 6505, 6562, 

6567, 6568, 6620, 6622, 6632, 

6637, 6671, 6675, 6679, 6689, 

6766, 6772, 6784, 6789, 6809, 

6812, 6813, 6814, 6826, 6827, 



6831, 6861, 6862, 6863, 6865, 

6918, 6923, 6931, 6951, 6964, 

6965, 6966, 6986, 6988, 6995, 

7027, 7045, 7054, 7058, 7059, 

7065, 7128, 7185, 7199, 7228, 

7243, 7247, 7368, 7413, 7415, 

7416, 7480, 7497, 7505, 7510, 

7515, 7517, 7531, 7553, 7594, 

7598, 7601, 7626, 7635, 7650, 

7721, 7742, 7802, 7807, 7931, 

8078, 8098, 8113, 8125, 8224, 

8279, 8366, 8376, 8380, 8444, 

8453, 8465, 8492, 8544, 8610, 

8659, 8667, 8674, 8719, 8755, 

8757, 8762, 8788, 8803, 8817, 

8837, 8838, 8860, 8861, 8983, 

9003, 9052, 9068, 9089, 9096, 

9140, 9144, 9162, 9164, 9199, 

9259, 9282, 9288, 9309, 9318, 

9455, 9526, 9543, 9563, 9584, 

9597, 9602, 9604, 9605, 9631, 

9651, 9658, 9659, 9669, 9744, 

9757, 9765, 9799, 9844, 9846, 

9847, 9848, 9876, 9892, 9895, 

9911, 9923, 9980, 9981, 9997, 

10013, 10019, 10027, 10038, 

10060, 10065, 10068, 10069, 

10108, 10137, 10157, 10204, 

10205, 10206, 10224, 10230, 

10291, 10298, 10305, 10328, 

10342, 10361, 10363, 10364, 

10373, 10443, 10444, 10450, 

10471, 10472, 10508, 10509, 

10520, 10527, 10550, 10588, 

10600, 10642, 10651, 10652, 

10654, 10675, 10678, 10681, 

10715, 10748, 10750, 10763, 

10795, 10796, 10808, 10810, 

10849, 10889, 10910, 10914, 

10935, 10952, 10974, 10978, 

11060, 11064, 11065, 11066, 

11067, 11081, 11086, 11097, 

11099, 11171, 11172, 11200, 

11208, 11209, 11276, 11285, 

11301, 11303, 11353, 11435, 

11452, 11498, 11505, 11528, 

11561, 11566, 11912, 11983, 

12039, 12141, 12142, 12201, 

12342, 12398, 12416, 12470, 

12527, 12557, 12640, 12671, 



12713, 12742, 12771, 12833, 

12835, 12864, 12866, 12877, 

12902, 12907, 12909, 12935, 

12939, 12940, 12941, 12960, 

12965, 12967, 13032, 13112, 

13133, 13165, 13166, 13171, 

13192, 13223, 13224, 13231, 

13243, 13280, 13309, 13327, 

13340, 13361, 13385, 13397, 

13421, 13433, 13446, 13447, 

13448, 13477, 13484, 13506, 

13521, 13522, 13551, 13556, 

13557, 13564, 13576, 13598, 

13626, 13630, 13636, 13708, 

13722, 13729, 13756, 13759, 

13774, 13776, 13806, 13810, 

13820, 13833, 13902, 13909, 

13938, 13945, 13947, 13958, 

14012, 14016, 14057, 14067, 

14069, 14070, 14075, 14079, 

14095, 14104, 14160, 14162, 

14224, 14225, 14378, 14488, 

14516, 14524, 14525, 14566, 

14575, 14592, 14689, 14710, 

14711, 14724, 14736, 14737, 

14739, 14765, 14768, 14797, 

14799, 14823, 14829, 14954, 

14975, 15001, 15029, 15131, 

15136, 15137, 15152, 15201, 

15202, 15221, 15231, 15232, 

15371, 15385, 15413, 15414, 

15427, 15428, 15466, 15487, 

15499, 15508, 15514, 15519, 

15580, 15584, 15596, 15688, 

15871, 15876, 15882, 15883, 

15896, 15897, 15901, 15911, 

15917, 16002, 16005, 16006, 

16007, 16046, 16142, 16144 

 م.ج.م
7256, 9419, 9542, 9823, 14539, 

14712 

 9612 م.ح

 14133 ماتسوموتو, كوجي 

 7692 ماتال، توماس 

 15771 ماتوتشد.سيرج 

 14134 ماثيوز، جنيفر جوي 

 13025 ماجدة ابو زنط 

 4353 ماجدة، عبد اللطيف محمد

 14135 ماجن، محمد محفوظ 



 10379 ماحي, عبد العزيز

قندوزماحي،   14136, 14137 

 9011 ماحي، محمد 

 14138 مادني, سمية 

 14139 مارتين, ف.ألفيرا

 14140 مارجيريسون, شالز

 14141 مارسيل, قاليري

 14142 مارش، جون

 14145 ,14144 ,14143 ماركس، كارل 

 11465 ماري, هايدن

 14146 مازو, راضية

 10677 مازو، راضية 

 14148 ,14147 مازون، سميحة

 14149 مازيغي، أمال

 14150 مازيغي، يوسف

 ماضي, محمد توفيق 
3611, 4108, 14151, 14152, 

14153, 14154, 14155 

 14157 ,14156 ماضي، محمد توفيق 

 8258 ماكي، آنا 

 3414 مالك صالح علي 

 14084 مامش، نصيرة 

 14158 مامش، يوسف

 5065 مأمون توفيق حمدان

حمدانمأمون   5063 

 13611 مامي 

 14523 مامي سارة 

 14159 مامي سلمى 

 5778 مامي مريم 

 14160 مامي, خديجة

 14161 مامي, سمية

 14162 ,10851 ,6743 ,6630 مامي, علي

 مامي، علي

6432, 7647, 8818, 12744, 13114, 

13281, 13345, 13924, 14163, 

14164, 14530 

 14165 ,12635 مامي، محفوظ 

 15366 مانتل، صمويل 

 14166 ماندري, أبو بكر خالد سعد هللا 

 14167 ماندري, جان بول

 14168 ماهر ،أحمد

 14169 ماهر, احمد

 ماهر, أحمد
14170, 14171, 14172, 14173, 

14174, 14175, 14176, 14177, 



14178, 14179, 14180, 14181, 

14182, 14183, 14184, 14185, 

14186, 14187, 14188, 14189, 

14190 

 ماهر، أحمد

14191, 14192, 14193, 14194, 

14195, 14196, 14197, 14198, 

14199, 14200 

 14201 ماهر، شريف

 14202 مايا، فتني 

 14203 مايدي، إيمان

 14204 ماير, توماس 

 4117 مايكل النج

 5896 مائير، كينيث 

 14206 مبارك, صالح 

 14207 مبارك, صالح الدين

 مبارك, صالح الدين عبد المنعم
14208, 14209, 14210, 14211, 

14212, 14213 

 14655 مبارك, صالح الدين عبد المنعم, مرعي, عطية عبد الحي 

 14214 مبارك، الحالسي

 14218 ,14217 ,14216 ,14215 مبارك، صالح الدين عبد المنعم

 10537 مبارك، موسى عمر 

 14219 مباركبي، فتيحة

 14220 مباركة، الزهراء

 14221 مباركة، بن عروج

 14222 مباركة، جالل

 2946 مباركة، صوالحي

 14223 مباركي ،سعاد 

 14224 مباركي, جميلة

 14225 مباركي, رقية

 14226 مباركي, صالح

 14227 مباركي، عبد الفتاح 

 14228 مباركي، كمال

 14229 مباركي، نعامة

 6209 مبرك حفيظة

 4463 مبرك رابحة

 14230 مبرك, حسينة

 14232 ,14231 مبرك، ثلجة

 14233 مبرك، رابحة

 10480 مبرك، سارة 

 14234 مبرك، كمال

 14235 مبرك، ياسمينة 

 14237 ,14236 مبروك, حسين



 14241 ,14240 ,14239 ,14238 مبروك, نزيه عبد المقصود محمد

 13871 مبروك، أمينة

 14242 مبروك، حسين 

 10955 مبروك، صبرينة

 14243 مبروك، نزيه عبد المقصود

 14245 ,14244 مبروك، نزيه عبد المقصود محمد

 14246 مبروكي, إبراهيم 

 14247 مبروكي، سارة 

 14248 متان، خالد

 14249 متريتي، طاهر

 7637 متريني، بالل

محمد متريني،   14250 

 14251 متريني، نور اليقين 

 14253 متاللبي, محمد

 12213 متناوي محمد 

 14254 متنريني، بالل 

 14255 متيجي, آمال 

 9924 متيجي، إيمان 

 14256 متيجي، عبد السميع 

 14257 متيجي، عمر 

 10445 متيجي، مريم

 14258 مثنى, فضل علي 

 14259 مجاجي، هنية ريم 

جمالمجاهد،   14260 

 14262 ,14261 مجاهد، سيدأحمد

 7742 مجاهدي سليمة, زاوي ياسمينة 

 14263 مجبر، لخضر

 14265 ,14264 مجبر، مريا 

 14266 مجبر، ناصر

 14267 مجبر، وسام 

 15760 ,14939 مجدل، أحمد 

 8616 مجدى شهاب 

 14506 مجدي زريقات 

 8617 ,5046 مجدي محمود شهاب 

شهاب, أسامة محمد الفولي مجدي محمود   12797 

 2902 مجدي محمود شهاب, زينب حسين عوض هللا, اسامة محمد الفولي 

 3839 مجدي، حسن شاكر

 مجلس المنافسة
14268, 14269, 14270, 14271, 

14272 

 14273 مجموعة باحثين 

 14274 مجموعة باحثين 



 مجموعة خبراء

14275, 14276, 14277, 14278, 

14279, 14280, 14281, 14282, 

14283, 14284 

 14286 ,14285 مجموعة من الخبراء

 14287 مجموعة مؤلفين 

 14288 مجوج، محمد

 11635 ,10357 مجيد علي حسين

 مجيد, جاسم
14289, 14290, 14291, 14292, 

14293, 14294, 14295, 14296 

 14298 ,14297 مجيد, سوسن شاكر 

 مجيد, ضياء 
14299, 14300, 14301, 14302, 

14303, 14304, 14305, 15788 

 15789 مجيد,ضياء 

 14306 مجيد، ضياء 

 14307 مجيطنه، مسعود 

 10298 محاجي عوينة

 14308 محاجي، لخضر 

 14309 محادين، عثمان

 محارب، عبد العزيز قاسم
14310, 14311, 14312, 14313, 

14314, 14315, 14316 

 14317 محاسنة، نسرين سالمة 

 14318 محامي، زليخة

 12476 محامي، زوليخة

 14319 محامي، نسرين 

 4071 محبك،محمد ظافر

 14321 محبوب, عادل عبد الغني

 13637 ,12048 ,9660 ,6869 محبوب، بن حمودة 

 7702 محبوب، عبد الحميد 

 14323 ,14322 محجوب, بسمان فيصل

 14324 محجوب، بوسهوة 

 14325 محجوب، عباس 

 15504 محجوبة ، تومي 

 8742 محجوبي، صبرينة 

 14326 محجوبي،زكية 

 14327 محداب، منال

 14319 محداد، سليمة

 11265 محداد، فطيمة

 14328 محراز، سمية

 14330 ,14329 محرز، صالح 

 6572 محرز، مكي 

 14332 ,14331 محرزي, محمد عباس 

 14333 محرم, زينات 



 14334 ,8188 ,8169 ,8168 محرم, زينات محمد 

 14335 محرم, صبحي

 14206 محرم، زينات محمد محمد 

 14336 محسن الغالبي, طاهر

 14337 محسن, عبد الكريم

 14338 محسن، حاتم حميد 

 14339 محسن، صباح رحيمة

 9717 محفوظ أحمد جودة 

الشهوان محفوظ المشاعلة, فراس عطا هللا   2874 

 9773 محفوظ جودة 

 14340 محفوظ, محمد 

 14342 ,14341 محفوظ، برحماني 

 14343 محلق، عبد الغني

 11465 محمد , أمين 

 13874 محمد ابراهيم حسن رزق

 2524 محمد ابراهيم منصور 

 13769 محمد إبراهيم منصور 

 14344 محمد أبو عيانة, فتحي 

 15483 محمد أحمد ربيع 

 14345 محمد أحمد, عبد الجواد 

 12663 محمد األمين، زاهي

 14207 محمد البابلي

 3409 محمد الجنبيهي

 9442 محمد الخاليلة

 14346 محمد الزين, باركة

 11323 محمد الزيود

 5713 ,4322 ,4320 ,4316 ,3787 محمد السيد سرايا

 4259 محمد الشواربي

 13696 محمد الصيرفي 

العبد هللا, مصطفى محمد   14347 

 14348 محمد الكبيسي, موفق 

 2544 محمد أمين غرناوطي, عقيبي حمزة

 6772 محمد بومنير 

 5706 محمد توفيق ابراهيم قفشير 

 9831 محمد توفيق البلقيني ـــ إبراهيم محمد مهدي 

 9513 محمد حازي

 14349 محمد حسن الشماع, خليل

 14350 محمد ربابعة, علي 

 3164 محمد رشيد الجمال

 14351 محمد ريان, عادل ريان 

 5811 محمد سعيد النابلسي 



 3192 محمد سميران, زينب الغريري 

 5148 محمد شومان 

 9895 محمد صبور, يوسف تلمساتي 

 9175 محمد صغير، محمد

 4072 محمد ظافر محبك, أحمد زهير شامية

 10766 محمد عباس بدوي 

بدوي, عبد هللا عبد العظيم هاللمحمد عباس   4299 

 12302 محمد عبد الجليل ابو سنينة 

 14352 محمد عبد القادر عطية, عبد القادر

 14353 محمد عز العرب, مصطفى

 15820 محمد عزيز, محمد سالم كعبة

 9476 محمد علي السمري 

 14354 محمد علي, مقدم

 11638 محمد عوض

 5363 محمد غازي

فريد الصحن محمد   11854 

 5248 محمد فوزي أبو السعود

 6495 محمد كواديك, محمد بن عدة

 12194 محمد محروس اسماعيل 

 13283 ,8004 محمد محمود رضوان 

 12371 محمد محمود عبد ربه

 12396 ,12395 ,12388 ,12387 محمد محمود عبد ربه محمد

 11787 محمد مدحت مصطفى 

 14355 محمد مسعد, محي

 4296 محمد مصطفى سليمان 

 9391 محمد ناظم حنفي, صالح زين الدين

 14356 محمد هاشم, اسماعيل

 14358 ,14357 محمد هاشم, إسماعيل

 6464 محمد هناد 

 3069 محمد وحيدالمنطاوى 

 14359 محمد, ابراهيم عبد هللا عبد الرءوف

 14360 محمد, أحمدأبوالسعود 

السعيد احمدمحمد, اشرف   14361 

 14362 محمد, السيد

 14364 ,14363 محمد, الفيومي محمد 

 14365 محمد, أمين حسب هللا 

 14366 محمد, بشير 

 6354 محمد, جاسم

 14367 محمد, جمال عبد هللا 

 14368 محمد, حسين عبد العال

 13200 ,6407 محمد, رتيعة



 14369 محمد, سراج الدين

 14937 ,14546 ,6240 ,4784 محمد, سعودي 

 محمد, سمير كامل 
3786, 4083, 9295, 12143, 14370, 

14371, 14372 

 14373 محمد, طارق شريف يونس 

 14374 محمد, عبد البديع

 14376 ,14375 محمد, عبد الرؤوف أحمد علي 

 14377 محمد, عبد العزيز محمد 

 7706 محمد, فودو

 14378 محمد, قصير

محمد الفيومي محمد,   14379, 14380, 14381 

 11465 محمد, محمد عبد الحميد 

 14384 ,14383 ,14382 محمد, محمد عبد الفتاح 

 14386 ,14385 محمد, محمد محمود عبد ربه

 14387 محمد, موفق حديد 

 14388 محمد,عماد حسن عبد الحفيظ أحمد

 14390 ,14389 محمد، إبراهيم عبد هللا عبد الرؤوف

 14391 محمد، إبراهيم عبد yّ عبد الرؤوف

 10141 محمد، أحمد جاسم

 5690 محمد، أحمد سليمان

 5710 محمد، أحمد صدقى 

 6090 محمد، أحمد عبد المالك

 14392 محمد، أحمد علي الحاج 

 10904 محمد، اسليماني 

 14393 محمد، العيد

 5825 محمد، النتة سلمى

 14394 محمد، أميرة فتحي عوض 

 13098 ,8214 ,5873 محمد، برابح

 14395 محمد، براجع

 14396 محمد، براق 

 10179 محمد، بلحوت 

 14397 محمد، بلقادة 

 2567 محمد، بن بوخاري 

 محمد، بن عيشوش 

5789, 6058, 10112, 12702, 

13356, 13839, 14001, 14679, 

15440 

 14554 محمد، بن قويدر

 10002 محمد، بوجالل 

 14399 ,14398 محمد، بوركبة

 14400 محمد، بوطنان

 11655 محمد، بوعتو 

 13247 محمد، بوعشيون 



 محمد، بولصنام 

6342, 6472, 8594, 8780, 10118, 

10514, 11553, 13059, 13061, 

13074, 14128, 14221, 14254, 

15154, 15322, 15400, 15443, 

15463, 15504, 15629, 15842 

 14401 محمد، تواتي 

 5711 محمد، جاسم

 9947 محمد، حاكم 

 14402 محمد، حاكم محسن 

 14403 محمد، حسين رجب 

 10949 محمد، حنان سامي 

 14404 محمد، خليفي 

 14214 ,14005 ,7244 محمد، خليل

 14397 محمد، دواجي

 14405 محمد، ذكرى عبدالرازق 

 5790 محمد، راعي 

 6351 محمد، ربيعة

 14107 ,13922 محمد، رتيعة

 13256 ,2999 محمد، زرواطي

 14406 محمد، سامي يوسف كمال 

 14407 محمد، سحنين 

 14408 محمد، سعداوي

 14782 ,13043 ,9724 ,9723 محمد، سعودي 

 13836 محمد، سعيد عبد المنعم 

 14409 محمد، سعيدي 

 10556 محمد، سليماني 

 14410 محمد، سمية سيد 

 محمد، سيد 
3002, 3830, 5863, 6939, 7944, 

14127, 15800 

 14411 محمد، شلبي

 14412 محمد، شيخي 

 12402 محمد، شيكرين

 5674 محمد، ضياء طالب 

 15953 ,15952 ,15808 محمد، عادل سودان 

 12710 محمد، عامر

 14413 محمد، عبد الباعث

 14414 محمد، عبد الرؤوف أحمد علي 

عبد المنعم عامر جادمحمد،   14415 

 2999 محمد، عصري 

 5997 محمد، عقيبي 

 14416 محمد، عمر مصطفى 

 15695 محمد، عمران



 14417 محمد، عوض خير هللا عوض

 14418 محمد، فاطمي 

 14419 محمد، فركوس 

 10503 محمد، قارة برنو 

 14420 محمد، قحام

 10850 ,5946 محمد، لعرج 

إبراهيممحمد، مجدى   14421, 14422 

 14641 ,14424 ,14423 محمد، محمد الفيومي 

 14427 ,14426 ,14425 محمد، محمد عبد هللا شاهين 

 14428 محمد، محمد عبد المقصود

 2583 محمد، محمد عدنان

 14429 محمد، محمد محمود عبد ربه

 14430 محمد، محمد نصر 

 محمد، محمد هاني 
5100, 14431, 14432, 14433, 

14434 

 14435 محمد، محمود عبد الحافظ

 14436 محمد، محمود عبد الواسع مالحظ

 14437 محمد، محمود يونس 

 14438 محمد، محمودي 

 14439 محمد، مصطفى شالبي 

 10903 محمد، ملوح 

 14440 محمد، موسى 

 14441 محمد، موفق حديد 

 14442 محمد، نسرين عبد الحميد نبيه

 14444 ,14443 محمد، هاني 

 14445 محمد، هدى

 15089 محمد، هشام

 14446 محمد، وطيات 

 2662 محمد، ياسمين مدحت 

 12591 محمد، يبرير

 15154 محمد، يوسفي 

 14447 محمدقاسم, عبد الرزاق 

 14448 محمدي، أمينة 

 14449 محمدي، بشير 

 14450 محمدي، خديجة

 7023 محمدي، رندة 

 10477 محمدي، نور الدين

 4739 محمدين، جالل وفاء

 14451 محمدين، جالل وفاء البدرى

 5208 محمود ، أشرف

 15308 ,15306 محمود ابراهيم نور 



 14452 محمود ابو بكر, مصطفى 

 5934 محمود أبو زيد 

 14454 ,14453 محمود الزبيدى, حمزة 

 15669 محمود حسن حسني 

البياتي محمود مهدي   5070 

 4318 محمود ناجي درويش 

 13496 محمود يونس 

 14455 محمود, إبراهيم 

 14456 محمود, أحمد عبد المنصف

 14457 محمود, رمزي 

 14458 محمود, سعود 

 14459 محمود, سمير عبد الغني

 15930 ,14460 محمود, عامر محمد 

 14461 محمود, محمد عبيد محمد 

 12021 محمود, مصطفى ماجد 

 14463 ,14462 محمود, منال طلعت 

 14464 محمود، أمال لكحل

 14465 محمود، إيهاب عبد السالم 

 14466 محمود، حبيب 

 5820 محمود، حميدات 

 14468 ,14467 ,2954 محمود، رأفت سالمة

 14472 ,14471 ,14470 ,14469 محمود، رمزى 

 14473 محمود، سعود 

 5515 محمود، طه مهدي 

 14474 محمود، عبد الرحمن

 14475 محمود، عبد القادر لكحل 

 14476 محمود، عالء الدين عبد الغني

 14477 محمود، عماد حمدي محمد 

 14478 محمود، لكحل حسيبة 

 14479 محمود، مجدى سالمة 

 13311 محمود، محمد محمود 

 14480 محمود، محمد نائف 

 14483 ,14482 ,14481 محمود، محمود حامد

 14484 محمود، محمود محمد 

 14485 محمود، محمود محمد حنفي

 14486 محمود، مريم لكحل 

 12017 محمود، مصطفى ماجد 

 14487 محمود، نبيل إبراهيم

 14488 محمودي, خديجة

 14489 محمودي, فاطمة الزهراء

 10660 محمودي, منصوري 



 9289 محمودي، أحالم

 14490 محمودي، أسماء 

 15352 محمودي، عفاف

 14491 محمودي، محمد 

 14492 محمودي، ياسمين

 7258 محمودي، ياسين 

 14493 محي الدين ،جميلة 

 2522 محي الدين محمود قواس

 14494 محي الدين, جمال 

 14495 محي الدين, حنيفة

 14498 ,14497 ,14496 محي الدين, عمرو 

 15344 ,11868 محي الدين، حمداني 

الدين، سميرمحي   14499 

 12865 محي الدين، سميرة

 8344 محي الدين، عمر 

 14500 محي الدين، محمود عمر

 14501 محي، نور الدين

 14502 محيرق، مبروكة عمر

 14504 ,14503 محيريق, مبروكة عمر

 14505 محيو، أحمد 

 14506 مخادمة, أحمد

 14508 مخاطري، مسعودة 

 14509 مخانق, نجاة 

 14510 مخباط, أمينة

 14511 مخباط، أمينة

 7406 مخباط، حميدة 

 14512 *مخبر العولمة وإقتصاديات شمال إفريقيا

 14513 مختار، العباسي 

 14400 مختار، براهيمي 

 14400 مختار، بوخاري 

 14514 مختار، حسن محمد أحمد 

 14515 مختار، حسن محمد أحمد محمد 

 13469 مختاري, محمد 

 14516 مختاري, مورد 

 6136 مختاري، حسين

 9972 مختاري، ريان

 14517 مختاري، مراد

 14518 مختاري، ناصر

 14519 مختاري، ياسمين

 14520 مختفي, حميدة 

 14522 ,14521 مختفي، حميدة 



 14523 مختيش, أمين

 14524 مختيش, أمينة 

 14525 مختيش, سكينة

 14526 مختيش, عائشة 

 14527 مختيش, مصطفى 

 14528 مختيش، حميدة 

 14529 مختيش، حنان

 14530 مختيش، خليدة 

 14531 مختيش، عبد الوهاب 

 5992 مختيش، فتحى 

 14532 مختيش، محفوظ 

 14533 مختيش، محمد 

 14534 مختيش، نسرين 

 14535 مختيش،فتحي 

 14536 مختيش،محمد سعيد

 10910 مخدوعة أحمد 

لطفي مخزومي،   14537 

 7497 ,6001 مخفي, سهام 

 14538 مخلف, عارف صالح 

 14539 مخلوف, رمضان

 14540 مخلوف, عزيب

 12820 ,9000 مخلوف, علي 

 14542 ,14541 مخلوف، أحمد محمد

 14544 ,14543 مخلوف، حميدي

 14545 مخلوف، سمير 

 9099 مخلوف، هنادي

 13258 مخلوف، وردة

 7065 مخلوفي نبيل 

 7544 مخلوفي, بوبكر 

 14547 ,14546 مخلوفي, فتيحة

 9423 مخلوفي، أسماء

 7379 ,7033 مخلوفي، أمينة

 14548 مخلوفي، بوبكر 

 14549 مخلوفي، جهيدة 

 14550 مخلوفي، سهيلة

 14551 مخلوفي، عبد الرزاق

 6321 مخلوفي، عبد السالم 

 10083 مخلوفي، عتيقة

 9908 مخلوفي، علي 

 14552 مخلوفي، فايزة

 14553 مخلوفي، مولود



 14555 ,14554 مخلوفي، نبيلة

 14556 مخلوفي، نسرين

 14557 مخنيش، نسرين 

 14558 مخوفي, جهيدة 

 14559 مخيمر, عبد العزيز جميل

 14560 مخيمر، عبد العزيز 

 14561 مدات، سهام

 14562 مداح، لخضر 

 13373 مداحي, صليحة 

محمدمداحي،   14563, 14564 

 14565 مداحي، هشام 

 13547 ,6130 مدان، إسالم 

 14566 مداني, أمينة 

 7093 مداني, عيسى

 14567 مداني, فتيحة

 14568 مداني, موسعي 

 14569 مداني، أحمد

 14570 مداني، عبد الكريم

 14571 مداني، مهدية

 14572 مداني، نعيمة

 13494 مدحت محمد العقاد 

 14573 مدكور، علي أحمد

 3134 مرا. أميرة عبد المنعم البسيوني 

 8749 مرا. حسن ابراهيم بالي

 14142 مرا. عبد الرحمان توفيق

 16087 ,10134 مرا. عبد العظيم أنيس 

 2883 مرا.عبد الرحمان توفيق

 14574 مرابط, عثمان 

 14575 مرابط, فتيحة 

 15838 مرابط، نبيلة

شهينازمرابية،   14576 

 10756 مراجعة أحمد حسن الموازيني

 10752 مراجعة عطية عاشور 

 15921 مراجعة محمد إبراهيم منصور 

 6019 مراجعة محمد الغزي

 15723 مراجعة محمد مسلم الردادي 

 14577 مراح, فاروق

 14578 مراح, ياسين 

 14579 مراح، سامية 

 14580 مراح، شهيرة 

الزهراء مراح، فاطمة   10210 



 6571 مراح، نسيمة

 14581 مراح، وليد

 14582 مراح، ياسين 

 14583 *مراح، ياسين

 14976 مراح، يحي

 14584 مراح، يسمينة

 14585 ,6292 مراحي، فريد

 14586 مراد, احمد

 14587 مراد, سامي أحمد محمد

 14590 ,14589 ,14588 مراد, عبد الفتاح

 14591 مراد, محمودي

 14592 مراد, ميني 

 9080 مراد، بلخيري

 14593 مراد، بومنقار 

 5828 مراد، تهتان

 15630 ,15484 ,10114 ,6271 ,5871 مراد، جبارة

 14594 مراد، جياللي

 14595 مراد، حميدي

 14596 مراد، سامي أحمد

 9588 مراد، سلماني

 5858 مراد، شلفي

 14599 ,14598 ,14597 مراد، عبد الفتاح

 14600 مراد، كاملي

 14601 مراد، ناصر 

 15006 مرازي، خديجة 

 7573 مرازي، لطيفة

 14602 مرازي، هند

 7009 مراكشي، سيدعلي

 14603 مراكشي، لطيفة

 14604 ,6355 مراياتي، محمد 

 14605 مرجان, سليمان محمد 

 14606 ,12399 مردف، إبراهيم

 14607 مردف، أنيسة

 14608 مردف، سعاد

 6296 مردف، صارة 

 14609 مردف، مريم

 14611 ,14610 مردف، هاجر

 14612 مردف،ابراهيم

 4567 مرزوق فضيلة

 5000 مرزوق, الفي عاطف

 14613 مرزوق، رضوان الشافعي علي 



 10374 ,10063 مرزوق، عائشة

 15765 مرزوق، عبد الحميد

 14614 مرزوق، ناصر

خديجةمرزوقي,   14615 

 14616 مرزوقي، خديجة

 12667 مرزوقي، نجية

 13647 مرزوك، عاطف الفي

 14617 مرسال, صابرين عطية

 14618 مرسبي، صورية

 14619 مرسلي، أحمد

 14620 مرسى، جمال الدين محمد

 14621 مرسى، نبيل حامد 

 14622 مرسي, رشيد

 14624 ,14623 مرسي, محمد نبيل 

نبيل محمد مرسي,   
14625, 14626, 14627, 14628, 

14629 

 14630 مرسي، حسام

 6942 مرسي، سارة

 14632 ,14631 مرسي، نبيل محمد 

 10289 مرسي، هجيرة 

 14633 مرسي، هربان

 14577 مرشيشي, توفيق 

 14634 مرصي، حميد

 مرعى, عبد الحي 

14635, 14636, 14637, 14638, 

14639, 14640, 14641, 14642, 

14643 

 14645 ,14644 ,14218 مرعى, عطية عبد الحي 

 14646 مرعى، عبد الحي 

 14648 ,14647 مرعى، عبد الحي عبد الحي 

 14649 مرعى، عطية عبد الحي 

 14650 مرعي, رشيق رفيق

 مرعي, عبد الحي عبد الحي 
14651, 14652, 14653, 14654, 

14655, 14656 

 14657 مرعي, عبد الحيي 

 14658 مرعي، توفيق أحمد

 8752 مرعي، رشيق رفيق

 7442 مرقب، خديجة

 9061 مرقب، سعاد

 14501 مرقب، لخضر 

 3052 مركز اإلمارات اللدراسات اإلستراتيجية

 14659 مركز اإلمارات للدراسات

 14660 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 



االستراتيجيةمركز اإلمارات للدراسات والبحوث   14661 

 14662 مركز البحوث العربية و الجمعية العربية لعلم اإلجتماع 

 5918 مركز التعريب و البرمجة

 14663 "مركز الخبرات المهنية لإلدارة "بميك

 14664 مركز دراسات الوحدة العربية

 16085 مرموز، باتول

 14595 مروان، بن قيدة

 14665 مروان، لعيدودي

 14666 مرواني، الحسين

 14667 مرواني، حنان

 14669 ,14668 مروة, فاطمة 

 14670 مروة، العمراني 

 14671 مروة، بركاني 

 14672 مروة، ولد شقماقجي 

 14673 مري, وهيبة 

 14674 مري، فاطمة

 14675 مري، وهيبة 

 14676 مريح، زهرة

 14716 مريخي، ربيعة

 8667 مريم بن خاوة 

علوشمريم   6370 

 14677 مريم، اسكندر 

 14678 مريم، بزاز

 15819 مريم، بطاش 

 14679 مريم، بغدادي

 14680 مريم، بلقاسمي 

 14681 مريم، بوزيان 

 14682 مريم، جاللي

 14685 مريم، حمادو 

 8888 مريم، حمودي 

 10571 مريم، خروبي 

 14683 مريم، خليف

 8440 مريم، درويش 

 15198 مريم، زمير 

 13356 مريم، زوامبية 

 14684 مريم، سماري 

 15753 مريم، شرع 

 14685 مريم، صافية

 14221 مريم، صيفي 

 14686 مريم، عصماني

 15603 مريم، عمارة



 14687 مريم، قشطولي

 13922 مريم، كتابي

 14688 مريم، لوالي

 14689 مريوة, مسعودة 

 14690 مريوة، محمد 

 14691 مزابيات، مريم 

 12398 مزاري هاجر

 14067 مزاري يمينة 

 14615 مزاري, اسماء

 14692 مزاري, اسماعيل 

 14693 مزاري, أمينة

 14694 مزاري، أسماء

 5981 مزاري، أمينة

 14695 مزاري، جيهان

 14006 مزاري، حفيظة
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 14696 مزاري، رشيدة

صبرينةمزاري،   14697 

 14698 مزاري، فتحي
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 3512 مزاهرة، أيمن
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 14563 مزريقة، عاشور
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 14706 مزعاد، حياة

 14707 مزعاد، عبد النور 

 14708 مزعزع، حكيمة 

 9608 مزهود, ميلود 
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 16184 مزواري إيمان
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 14711 مزواري, حمزة
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 6931 مزياني جميلة, عيسو جميلة

 10550 مزياني سامية

 7504 مزياني, حميد

 14718 مزياني, دليلة

 14719 مزياني، أمال 

 11178 مزياني، خليل 

 14720 مزياني، مريم

 14721 مزيغي، صفاء 

 14722 مزيغي،صفاء 

 14723 مزيود ،عادل 

 14724 مزيود, خديجة

 مزيود، إبراهيم
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9326, 10087, 10264, 10531, 
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13184, 13249, 13529, 14015, 

14232, 14319, 14558, 14725, 

14726, 14833, 15263, 15312, 

15339, 15490, 15916 

 14727 مساح، وفاء 

 4800 مساسي، حنان

، أمجد عبد المهدي مساعدة  2736 

 14729 ,14728 مساعدة، ماجد عبد المهدي

 14730 مساعده, ماجد عبد المهدي

 14731 مساعدي, عمار 

 14732 مساني, ياقوت 

 14734 مساوي، احمد

 6520 مساوي، سمير 

 14735 مسايلي، محمد 

 14736 مستوري, شهيرة 
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1-658-361/1 

14.  40 Exos compta à bloc [Texte imprimé] : 40 exercices corrigés pour 
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2-658-147/1, 2-658-147/2 

26.  Achard, Pierre  
Choississez le bon coach ! et obtenez des changements comportementaux visibles et 
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Génération Y [Texte imprimé] : Droit de réponse / Emily Boudaoud. - Paris : Afnor, 

2013. - 254 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 253-254. - ISBN 9782124653980 

2-658-818/1, 2-658-818/2 

396.  bouderbal،abdelkader  
la fiscalite a la portee de tous [Texte imprimé] / abdelkader bouderbal. - allger : les 

belles impressions, 1987. - 243p. ; 24cm. 

2-336-118/01 

397.  bouderbala, mohamed abdou  
Infos douane:N03 [Texte imprimé] : Publication bimestrielle éditée par la direction 

générale des douanes / mohamed abdou bouderbala. - alger : la derection générale des 

douanes, 2012. - 7p. ; 27cm. 
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bibliog.p 369 p 387. - ISBN 9782275022221 

2-336-58/1, 2-336-58/2 



404.  Boukhelifa, ahmed  
Comtabilite generale [Texte imprimé] : nouvelles techniques comtables exercices & 

corrigés / ahmed Boukhelifa. - [s.l] : [s.n], [s.d]. - 109 p. : illu. ; 20 cm. 

2-657-77/1, 2-657-77/2 

405.  Boukrami, Sid ali  
Questions energétiques et politique economique [Texte imprimé] : Le modèle 

Algérien / Sid ali Boukrami. - Alger : O.P.U, 2014. - 292 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

ISBN 97899610117128 

2-333-6/1, 2-333-6/2 

406.  boukrami،sid ali  
vade-mecum de la finance [Texte imprimé] / sid ali boukrami. - alger : Office des 

publications universitaire, 1992. - 701p. ; 24cm. 

2-336-117/01 

407.  Boulanour, assia yahia benaissa    

Investigation of value creation through merger   : [نص مطبوع]Evidence from amman 

stock exchange / assia yahia benaissa Boulanour . -  ,2011األردن : جامعة األردن .  

 2011ماجيستر : إدارة األعمال : األردن : 

MM0085/1 

408.  boulares, youcef  
News de la fédération:N 51 [Texte imprimé] : fédération nationale des travalleurs des 

industries electriques et gaziéres / youcef boulares. - alger : fntieg, 2009. - 15p. ; 

27cm. 

mensuelle 

p69.51/1 

409.  boulares, youcef  
News de la fédération:N 52 [Texte imprimé] : fédération nationale des travalleurs des 

industries electriques et gaziéres / youcef boulares. - ALGER : fntieg, 2009. - 15P. ; 

27CM. 

mensuelle 

P69.52/1 

410.  boulares, youcef  
News de la fédération:N 53 [Texte imprimé] : fédération nationale des travalleurs des 

industries electriques et gaziéres / youcef boulares. - ALGER : fntieg, 2009. - 15P. ; 

27CM. 

mensuelle 

P69.53/1 



411.  Boulay, Henri  
Arboriculture et production fruitière [Texte imprimé] / Henri Boulay. - 2 ed. - Paris : 

P .U .F, 1966. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je? ; 967). 

2-330-229/1 

412.  Bouleau, Nicolas  
Probabilités de l'ingénieur [Texte imprimé] : Variables aléatoires est simulation / 

Nicolas Bouleau; Préf. Alain Bensoussan. - Paris : Hermann, [s.d]. - 387 P. ; 23 cm. - 

(Actualités Scientifiques et Industrielles ; 1418). 
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Fondements d'economie du tourisme [Texte imprimé] : acteurs, marchés, stratégies / 

Jean-Louis Caccomo. - Bruxelles : De Boeck, 2007. - 226 p. ; 24 cm. - (les métiers du 
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Bibliogr. p. [503]-534 Index p. [535]-544. - ISBN 2802715771 

2-658-322/1 

530.  Caprioli, Eric  
Dématérialisation et archivage électronique [Texte imprimé] : Mise en oeuvre de 
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économie industrielle [Texte imprimé] / dennis w Carlton. - paris : De Boeck, 2008. - 

1086.p ; 27x17 cm. 

ISBN 978280415969 

2-330-136/1, 2-330-136/2 

541.  Carneiro, emmanuel moreira  
Le Blocage historique des économies africaines [Texte imprimé] : spécialisation 
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La planète financière [Texte imprimé] : Capital , pouvoir , espace et territoires / 

Laurent Carroué. - Paris : Armand colin, 2015. - 253 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - 
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Presses de l'école des hautes études en senté publique, 2013. - 294 p. : graph. ; 24 cm. 
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Bruxelles : De Boeck, 2004. - 399 p. ; 24x15 cm. - (Ouvertures économiques). 

ISBN 2804144739 

2-330-64/1 

560.  Cayatte, Ramez  
Manager une équipe à distance [Texte imprimé] : 8 bonnes pratiques pour relever de 
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Fusions acquisitions [Texte imprimé] : évaluation-négociation- ingénierie / Franck 
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Chabot-Parnaudeau. - Paris : Hachette, 2011. - 237 p. : graph., tabl., couv. ill. en coul. 
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2-519-81/1, 2-519-81/2 

587.  Chanteloup, Christophe Chaptal De  
Le Marketing de rupture [Texte imprimé] : de nouvelles pratiques pour les marchés en 

mutation / Christophe Chaptal De Chanteloup; Préf. Jean-Christoph Vidal. - Bruxelles 

: De Boeck, 2014. - 119 p. : ill. fig. ; 24 cm. 

Index p.107-1010. Glossaire. - ISBN 9782804183639 

2-658-866/1, 2-658-866/2 

588.  chantiri-chaudemanche, Rouba  
Introduction à la comptabilité [Texte imprimé] : questions et applications corrigées / 

Rouba chantiri-chaudemanche, Bernard Colasse. - paris : Economica, 2011. - 420 p. : 

ill ; 24 cm. 

ISBN 9782717860733 

2-657-154/1, 2-657-154/2 

589.  Chanut, Roland  
Conduire un projet de développement de produit [Texte imprimé] : Le management 

par la valeur / Roland Chanut. - Paris : Organisation, 2001. - 309 p. : couv. en coull. ; 

24 cm. 

ISBN 2708125567 

2-658-188/1, 2-658-188/2 

590.  Chapelle, Ariane  
Le Risque opérationnels [Texte imprimé] : implications de l'Accord de Bâle pour le 

secteur financier / Ariane Chapelle. - bruxelle : Larcier, 2005. - 208.p ; 24 cm. - 

(Cahiers financiers). 

bibliog.p 197 p 203. - ISBN 2804416801 



2-336-46/1 

591.  Chapelon, Robert  
Maths [Texte imprimé] : BTS comptabilité et gestion des organisation / Robert 

Chapelon. - paris : Ed.Ellipses, 2005. - 297.p ; 24 cm. 

ISBN 2729822965 

2-657-126/1, 2-657-126/2 

592.  chappellet ،R  
Artihmétique commerciale aux C.A.P [Texte imprimé] : tom 2 / R chappellet. - paris : 

Les edition foucher, 1969. - 146p. ; 24cm. 

2-657-235/1 

593.  Chaptal De Chanteloup, Christophe  
3 P, plaisir partage profit [Texte imprimé] : stratégies de demain pour consommateurs 

mutants / Christophe Chaptal De Chanteloup. - Paris : Vuibert, 2012. - 185 p. ; 21 cm. 

Bibliogr. p. 177-178. Glossaire Index p. 179-158. - ISBN 9782311006469 

2-658-640/1, 2-658-640/2 

594.  Chaptal De chanteloup, Christophe  
Mots et maux du management [Texte imprimé] : dictionnaire des principaux termes, 

anglicismes et contresens utilisés dans le monde de l'entreprise / Christophe Chaptal 

De chanteloup. - Paris : Vuibert, 2011. - 125 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. 

Notes bibliogr. Index. - ISBN 978231100293 

D00123/1, D00123/2 

595.  charles ،bettelheim  
calcul économique et formes de propriété [Texte imprimé] / bettelheim charles. - paris 

: françois maspero, 1971. - 135p. ; 24cm. 

2-330-309/1 

596.  CHarmettant, Hervé  
Comprendre l'économie [Texte imprimé] : Questions économiques contemporaines / 

Hervé CHarmettant, Georges Sébastien. - Bruxelles : De Boeck, 2012. - 157 p. : couv. 

en coull. ; 24 cm. - (Ouvertures économie). 

ISBN 9782804167073. - ISSN 20345070 = Comprendre l'économie 

2-330-280/1, 2-330-280/2 

597.  Charpentier, Patricia  
Comptabilité de gestion, comptabilité financière, gestion des investissements [Texte 

imprimé] : BTS CGO / Patricia Charpentier. - paris : Hachette éducation, 2004. - 255 

p. ; 21 cm. - (Top'exos). 

ISBN 2011800781 



2-657-115/1 

598.  Charpentier, Patricia  
Comptabilité et gestion des organisations [Texte imprimé] / Patricia Charpentier, 

Coucoureux Michel, Bernadette Roy. - Paris : Hachette Supérieur, 2013. - 320 p. : ill. 

; 24 cm. - (Top fiches). 

ISBN 9782011611970 

2-657-177/1, 2-657-177/2 

599.  Charpentier, Patricia  
Introduction à la comptabilité [Texte imprimé] / Patricia Charpentier. - 3 ed. - Paris : 

Hachette Supérieur, 2013. - 256 p. ; 24 cm. - (DCG 9). 

ISBN 9782011401243 

2-657-197/1, 2-657-197/2 

600.  Charreaux, Gérard  
Le gouvernement des entreprises [Texte imprimé] : corporate governance :Tthéories 

et faits / Gérard Charreaux. - Paris : Ed. economica, 1997. - 540 p. : ill, couv ill. . en 

coul. ; 24 cm. - (Recherche en gestion). 

Bibliogr. p.495 - 530. - ISBN 271783253X 

2-658-44/1, 2-658-44/2 

601.  CHarréron, CHantal  
Le bilan d' une banque [Texte imprimé] / CHantal CHarréron, Michèle Formagne, 

Sylvie grillet Brossier. - 2.ed. - Paris : RB Edition, 2015. - 269 p. : couv. en coull. ; 24 

cm. 

Bibliogr. p.253 - p.254. - ISBN 978286326473 

2-332-206/1, 2-332-206/2 

602.  Charron, Jean-Luc  
DCG 7 [Texte imprimé] : Managemement en 20 fiches / Sabine Sépari; Jean-Luc 

Charron; Collab. Josette Favier. - 2 ed. - Paris : Dunod, 2012. - 156 p. : tabl. graph. ; 

24 cm. - (Express.Expertise comptable). 

La couv. porte en plus : "Rappel de cours, Applications, Corrigés " et "L'essentiel en 

fiches". DCG = Diplôme de comptabilité et de gestion. L'ouvrage porte par erreur 

l'ISSN de la collection principale "Express". - ISBN 9782100580026 

2-658-504/1, 2-658-504/2 

603.  Chateau, Laurent  
La " Tao - entreprise " [Texte imprimé] : Performance globale et harmonie / Laurent 

Chateau; Préf. Bernard Plano. - Bruxelles : De Boeck, 2014. - 250 p. : ill. graph., 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Le Management en pratique). 

Bibliogr. p.215-217. - ISBN 9782804184001 

2-658-919/1, 2-658-919/2 



604.  Chatelus, Gautier  
Financement des infrastructures et des services collectifs [Texte imprimé] : Le 

recoures au partenairiat public-privé / Jean-Yves Perrot; Gautier Chatelus. - Paris : 

Ponts et chaussées, 2000. - 389 p. : couv. en coull. et photogr. ; 24 cm. 

ISBN 2859783296 

2-658-212/1, 2-658-212/2 

605.  Chatillon, stéphane  
Le contrat international [Texte imprimé] / stéphane Chatillon. - paris : Vuibert, 2001. 

- 232.p : ill ; 22x15 cm. 

bibliog.p 215 p216. - ISBN 2711778703 

2-382-27/1 

606.  Chauvel, Alain-Michel  
Au-delà de la certification [Texte imprimé] : de la conformité à la performance / 

Alain-Michel Chauvel. - Paris : Ed. d'organisation, 2002. - 198 p. : couv. ill. graph. en 

coul. ; 24 cm. 

bibliogr. p.193 Index p.195-198. - ISBN 2708128345 

2-658-405/1 

607.  Chauvel, Alain-Michel  
Méthodes et outiles pour résoudre un problème [Texte imprimé] : 55 outils pour 

améliorer les performances de votre entreprise / Alain-Michel Chauvel. - 4 éd. - Paris 

: Dunod, 2006. - 360 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (L'usine nouvelle). 

Index p. 257 - 260. - ISBN 2100498266 

2-658-200/1 

608.  Chauvin, Eric  
Comment réussir son rachat de crédits? [Texte imprimé] : tout ce qu'il faut savoir 

avant de passer à l'acte / Eric Chauvin. - Paris : Gualino, 2011. - 80 p. ; 21 cm. - 

(Flash finance). 

ISBN 9782297005180 

2-332-107/1, 2-332-107/2 

609.  Chauvin, Pascal  
Entreprendre dans les services à la personne [Texte imprimé] : de la création au 

développement / Pascal Chauvin; Préf. Alain Bosetti. - Paris : Dunod, 2008. - 217 p. : 

ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Entrepreneurs). 

ISBN 9782100522941 

2-658-626/1, 2-658-626/2 

610.  Chauvin, Pascal  
Devenez pro des relations presse [Texte imprimé] : nouveaux médias, nouvelles 

approches / Pascal Chauvin. - Paris : Gualino éditeur : Lextenso éditeur, 2001. - 72 p. 



: ill., fig. ; 21/11 cm. - (Flash, management ; 06). 

ISBN 9782297005166 

2-658-735/1, 2-658-735/2 

611.  Chavagneux, Christian  
La capture [Texte imprimé] : Ou l' on verra comment les intéret ont pris le pas sur l' 

intéret général......... / Christian Chavagneux, Thierry Philipponnat. - Paris : La 

Découverte, 2014. - 131 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

ISBN 9782707177865 

2-336-116/1, 2-336-116/2 

612.  Chavaudret, François  
Le diagnostic d'entreprise [Texte imprimé] : vers une charte de la qualité / François 

Chavaudret, Jacques Petit. - Paris : Romillat, 1993. - 77 p. ; 18 cm. 

ISBN 287894013x 

2-658-225/1, 2-658-225/2 

613.  Chawish, Mustapha  
Business correspondence [Texte imprimé] / Mustapha Chawish. - Amman : dar al-

fikr, 1993. - 230 p. ; 24 cm. 

Bibliogr. p.230 

3-658-12/1, 3-658-12/2 

614.  Chelihi ,Abdelmalek  
La Gestion des stocks [Texte imprimé] : Application des principes et méthodes / 

Abdelmalek Chelihi. - 3 ed. - Alger : O.P.U, 2005. - 112 p. ; 22 cm. 

bibliogr . p. 112. - ISBN 9961006887 

2-658-150/1, 2-658-150/2 

615.  Chelihi, Abdelmalek  
La Gestion des stocks [Texte imprimé] : application des principes et méthodes avec 

etude de cas / Abdelmalek Chelihi. - Alger : O.P.U, 2014. - 112 p. : graph. ; 22 cm. 

Bibliogr.p. 112. - ISBN 9789961006887 

2-658-952/1, 2-658-952/2 

616.  Chen, Jack  
Management de la production [Texte imprimé] / Jack Chen. - 2 éd. - Paris : EMS, 

2006. - 475 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Les essentiels de la gestion). 

Bibliogr. p. 461 - 464. - ISBN 9782847690392 

2-658-184/1 

617.  Cheraiet, Mahieddine  
Culture d'entreprise en Algérie [Texte imprimé] : L'expérience de sider / Mahieddine 



Cheraiet. - Alger : O P U, 2004. - 173 p. : couv. en coull. et photogr. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 171 - 173. - ISBN 9961007328 

2-658-168/1, 2-658-168/2 

618.  Cherif, Fatma Zohra Mohamed  
Glossaire des termes clés du transport maritime [Texte imprimé] / Fatma Zohra 

Mohamed Cherif. - Alger : OPU, 2010. - 198 p. ; 24 cm. 

ISBN 9789961013236 

D00102/1, D00102/2 

619.  Cherif, Mondher  
Techniques modernes d'évaluation des entreprises [Texte imprimé] / Mondher Cherif. 

- Paris : Ellipses, 2007. - 165 p. ; 24 cm. - (Optimum). 

La couv. porte en plus :"Université, Grandes écoles, professionnels" Bibliogr. p. 

[161]. - ISBN 9782729834760 

2-658-361/1, 2-658-361/2 

620.  Cherif, Mondher  
Le capital-risque [Texte imprimé] / Mondher Cherif. - 2.ed. - paris : revue banque 

édition, 2008. - 126 p : couv.coul ; 24 cm. 

ISBN 84318632529 

2-330-46/1, 2-330-46/2 

621.  Cherif, Mondher  
Les Taux d'intérêt [Texte imprimé] / Mondher Cherif. - Paris : Banque éditeur, 2000. - 

128 P. : couv . ill en coul ; 20 cm. - (Les Essentiels de la banque). 

Bibliog -p- : 127-128. - ISBN 2863252852 

2-332-20/1, 2-332-20/2 

622.  Chesneau, Dominique  
Trésorerie, risques de marchés et gouvernement d'entreprise [Texte imprimé] / gérard-

philippe Ranson; Dominique Chesneau; Préf. Jean-Francois Théodore; ...[et all.]. - 2e 

éd. - Paris : Economica, 2006. - 160 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (AFTE). 

AFTE = Association française des trésoriers d'entreprise. - ISBN 2717851852 

2-658-417/1 

623.  Chétochine, Georges  
To buzz or not to buzz? [Texte imprimé] : comment lancer une compagne de buzz 

marketing / Georges Chétochine. - Paris : Eyrolles : Ed. d'organisation, 2007. - 154 p. 

: couv. ill. en coul. ; 23 cm. - (Collection marketing). 

Bibliogr. p. 145. Notes bibliogr. Index p. 151-154. - ISBN 9782212538120 

2-658-658/1, 2-658-658/2 



624.  Chevalier, Alain  
Finance exercices et corrigés [Texte imprimé] : Investisement et financement / Alain 

Chevalier, Anne Gazengel. - Paris : Edition Eska, 1992. - 223 p : couv.coul ; 24 cm. 

ISBN 2869110464 

2-336-28/1 

625.  Chevalier, Françoise  
Des PME aux ETI [Texte imprimé] : Les entreprises en croissance : questions de 

dirigeants et réponses pratiques / Françoise Chevalier; Préf. Bernard Ramanantsoa. - 

Bruxelles : De Boeck, 2014. - 256 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (PMT & 

ETI. la dynamique des entreprises en développement). 

Index p. 249 -250. - ISBN 9782804175184. - ISSN 22946993 = Des PME aux ETI 

2-658-935/1, 2-658-935/2 

626.  Chevalier, Jean- Marie  
L'économie industrielle des stratégies d 'entreprises [Texte imprimé] / Jean- Marie 

Chevalier. - 2 ed. - Paris : Montchrestien, 2000. - 306 p. : couv. en coul. ; 22 cm. - 

(E.C.O). 

bibliogr. p. 275 - 300. - ISBN 2707612111 

2-658-130/1, 2-658-130/2 

627.  Chevallier, Frank  
Guide pratique de l'actionnaire [Texte imprimé] / Frank Chevallier; Collab.de Frank 

chevalier. - Paris : Arcadia éditions, 1999. - 160 P. : Couv.Ill.en coul.. ; 19 cm. 

Annexe pp.142-157 Index pp.158-159 Bibliog p.160. - ISBN 2913019099 

2-332-21/1, 2-332-21/2 

628.  Chevallier, Jean  
Conduite et gestion de projets [Texte imprimé] : principes et pratiques pour petits et 

grands projets / Ivan Chvidchenko; Jean Chevallier. - Paris : Cépaduès-éd., 1993. - 

525 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Ce livre prend la suite de l'ouvrage "La gestion des grands projets" paru en 1974. - 

Autres tirages : 1994, 1997 Bibliogr. p. 525. - ISBN 2854282833 

2-658-385/1 

629.  Cheynet, Vincent  
Le Choc de la décroissance [Texte imprimé] / Vincent Cheynet. - paris : Seuil, 2008. - 

215 p. : ill ; 21 cm. 

ISBN 9782020972833 

2-338-22/4, 2-338-22/5 

630.  Chibat, Ahmed  
Statistique [Texte imprimé] : Fascicule 1 / Ahmed Chibat. - 2000 : [s.n], [s.d]. - 131 p. 

; 28.5 cm. - (Les mathématiques à l'université). 



2-519-24/1, 2-519-24/2 

631.  Chiha, k  
Gestion et stratégie financière [Texte imprimé] : marché - liquidité - rentabilitè / k 

Chiha. - alger : Houma, 2005. - 247.p : couv.coul ; 22x15 cm. 

ISBN 9961669622 

2-336-55/1, 2-336-55/2 

632.  Chiha, Khemici  
Finance d'entreprise [Texte imprimé] : Approche stratétique / Khemici Chiha. - Alger 

: Houma, 2009. - 339 p. ; 24 cm. 

Bibliogr. p.341. - ISBN 9789961652800 

2-658-231/1, 2-658-231/2 

633.  Chirouze, Alexandre  
Introduction au marketing [Texte imprimé] / Yves Chirouze; Alexandre Chirouze. - 

Paris : Foucher, 2004. - 255 p. ; 25 cm. 

Bibliogr. p.15 Index p.243-244. - ISBN 2216095990 

2-658-437/1 

634.  Choinel, Alain  
Introduction à l'ingénierie financière [Texte imprimé] / Alain Choinel; préf de Alain 

lambert. - 3 ed. - Paris : Banque éditeur, 2000. - 464 P. ; 24 cm. 

ISBN 2863252879 

2-657-36/1, 2-657-36/2 

635.  CHokron, Sandrine  
Bancassurance [Texte imprimé] : Stratégies d' entreprises dans le secteur de la banque 

et de l' assurance / Sandrine CHokron, Said Halla, Jean - louis Martinez. - Bruxelles : 

De Boeck, 2014. - 164 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

ISBN 9782804187439 

2-332-182/1, 2-332-182/2 

636.  Choumette, Nathalie  
Les Politiques économiques [Texte imprimé] / Nathalie Choumette. - paris : 

Ed.Ellipses, 2008. - 140.p ; 24 cm. 

bibliog.135 p 140. - ISBN 9782729836740 

2-330-137/1, 2-330-137/2 

637.  Chouvel, François  
Q C M et Q R C Finances publiques [Texte imprimé] / François Chouvel. - paris : ed 

Gualino, 2001. - 144 P. ; 17 cm. 

ISBN 2842003764 



2-336-43/1 

638.  chrisian ،Bardot  
Léspace mondial fractures ou interdépendances [Texte imprimé] : économie  ،société 

civilisation et géopolitique / Bardot chrisian. - france : Ellipses édition, 2005. - 896p. ; 

26cm. 

ISBN 9782729824426 

2-330-303/1 

639.  christiane Raulet  
Gestion et comptabilité des sociétés commerciales [Texte imprimé] : manuel / 

Christian Raulet; christiane Raulet. - 11e éd. - Paris : Dunod, 1999. - 472 p. : couv: ill. 

en coul ; 24 cm. - (Tertiaire sup). 

Index: p. 469-47. - ISBN 210004608X. - ISSN 12817007 = Gestion et comptabilité 

des sociétés commerciales 

2-657-15/1, 2-657-15/2 

640.  Christophe, Bénaroya  
Marques B to B [Texte imprimé] / philippe Malaval; Bénaroya Christophe. - Paris : 

Pearson, 2010. - 259 p. : tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Management en 

action). 

La couv. porte en plus : "Libérez la marque fournisseur !" et "Une politique de 

marque pour prospérer dans la chaîne de la valeur" Bibliogr. en fin de certains 

chapitres. Notes bibliogr. Index p. 253-[260] 

2-658-569/1, 2-658-569/2 

641.  Chrvériat, Anne  
Le Guide de l'administrateur de société anonyme [Texte imprimé] / François 

Basdevant; Françoise Monod; Anne Chrvériat. - Paris : AFIC et Litec duff., 1995. - 

297 p. ; 24 cm. 

ISBN 2711125521 

2-658-306/1 

642.  Chtcherbastki, I.  
Analyse numérique [Texte imprimé] : Cours et problèmes (polycopie) / I. 

Chtcherbastki. - Alger : OPU, 1993. - 220 p ; 27 Cm. - (le cours de mathematique). 

bibliog.: P 220 

2-519-29/2, 2-519-29/3 

643.  Chtcherbatski, I.  
Analyse numérique [Texte imprimé] : cours et problèmes / I. Chtcherbatski. - Alger : 

O.P.U., 1999. - 220 p. ; 27 cm. - (le Cours de Mathématiques). 

Bibliog. 

2-519-33/1, 2-519-33/2 



644.  Cicile, Jean-Michel  
Ditionnaire [Texte imprimé] : bancaire, économique et financier = Banking, 

Economics and Finance Dictionary / Jean-Michel Cicile; Préf. Robert Raymond. - 

Paris : revue banque édition, 2008. - 590 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782863255131 

D00101/1, D00101/2 

645.  Cielle, Arnaud  
Comment trouver et fidéliser vos clients [Texte imprimé] : 7 CLés puor vendre plus et 

mieux / Arnaud Cielle. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2014. - 174 p. : fig. ; 21 cm. - (J'ouvre 

ma boîte). 

Bibliogr. p.173-174. - ISBN 9782100705696 

2-658-802/1, 2-658-802/2 

646.  Le clainche, christine  
La dissertation d'économie aux concours [Texte imprimé] / christine Le clainche. - 

paris : Ed.Ellipses, 2006. - 380.p ; 24 cm. 

ISBN 2729825592 

2-330-135/1, 2-330-135/2 

647.  Claisse, Christophe  
Renouveler le modèle social de l'entreprise [Texte imprimé] : du business model au 

modèle sicial d'entreprise / Frédéric Petitbon; Alain Aubert; Christophe Claisse; ...[et 

all.]. - Paris : Dunod, 2013. - 145 p. : graph. ; 24 cm. - (Stratégie et management). 

Bibliogr. p. [143]-145. - ISBN 9782100598656 

2-658-760/1, 2-658-760/2 

648.  Clauss, Pierre  
Gestion de portefeuille [Texte imprimé] : une approche quantitative / Pierre Clauss; 

Préf. Roland Portait. - Paris : Dunod, 2011. - 338 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100563685 

2-332-129/1, 2-332-129/2 

649.  Clerc, Denis  
Comprendre les économistes [Texte imprimé] / Denis Clerc. - Paris : Alternatives 

économiques, 2009. - 224 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782915879575 

2-330-216/1, 2-330-216/2 

650.  CNID/ Office national des travaux educatifs  
Tarif des Douanes [Texte imprimé] / CNID/ Office national des travaux educatifs. - El 

Harrach : O.N.T.E, 2003. - 525 P ; 27 Cm. 

2-382-01/1, 2-382-01/2 



651.  Coase, Ronald  
L'entreprise [Texte imprimé] : Le marché et le droit / Ronald Coase; Trad. Boualem 

Aliouat. - Paris : Organisation, 2005. - 245 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

index p. 243 - 245. - ISBN 270812000X 

2-658-171/1 

652.  Cobbaut, Robert  
Théorie financière [Texte imprimé] / Robert Cobbaut. - 4 ed. - Paris : Economica, 

1997. - 560 P. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

ISBN 2717834427 

2-332-23/1, 2-332-23/2 

653.  Cobbaut, Robert  
La gestion de portefeuille [Texte imprimé] : Instruments , stratégie et performance / 

Robert Cobbaut, Roland Gillet. - 2.ed. - Bruxelles : De Boeck, 2015. - 519 p. : couv. 

en coull. ; 24 cm. - (Comptabilité , contrôle & finance / Yves de Rongé , Michel De 

Wolf). 

Bibliogr. p.517 - p.541. - ISBN 9782804190125. - ISSN 13730150 = La gestion de 

portefeuille 

2-332-201/1 

654.  Cocula, François  
Introduction générale à la gestion [Texte imprimé] / François Cocula. - 4e éd. - Paris : 

Dunod, 2008. - 127 p. ; 21 cm. - (Les Topos. éco-gestion). 

Bibliogr. p. [126]-127 Index p. [128]. - ISBN 9782100521555 

2-658-538/1, 2-658-538/2 

655.  Code comptable 2013 [Texte imprimé]. - [s.l] : [s.n], [s.d]. 

656.  Code comptable 2013 a jour au 1 Mars 2013 [Texte imprimé]. - Paris : 

Groupe revue fiducaire, 2013. - 708 p. ; 24 cm. - (Collection les codes RF). 

ISBN 9782757904169 

2-657-186/1, 2-657-186/2 

657.  Code de commerce [Texte imprimé] : textes a jour au 23 mars 2006. - paris : 

Litec, 2006. - 1173 p. : ill ; 20x14 cm. 

ISBN 2711007707 

2-382-25/1 

658.  Code de commerce algerien [Texte imprimé] : textes d'application 
,jurisprudence et texte complémentaires. - alger : Houma, 2003. - 319.p : ill ; 

24x15 cm. 

ISBN 9961667093 



2-382-28/1 

659.  Code des douanes [Texte imprimé]. - 2 ed. - Alger : O.P.U, 1984. - 143 P. ; 18 

cm. 

2-382-3/1, 2-382-3/2 

660.  Code des investissements [Texte imprimé]. - Alger : Berti, 2007. - 366 p. ; 18 

cm. 

ISBN 9961691156 

2-658-364/1, 2-658-364/2 

661.  Code IFRS [Texte imprimé] : normes et interprétations. - paris : group revue 

fiduciaire, 2007. - 844 p. : ill ; 23x 14 cm. - (les codes RF). 

ISBN 9782757900826 

2-657-139/1 

662.  Coelho, Fabien  
Business models, coproduction de valeur et systèmes d'information [Texte imprimé] / 

Marie- Hélène Delmond; Alain Keravel; Fabien Coelho; ...[et all.]. - Paris; Berlin; Nw 

york : Springer, 2013. - 119 p. : fig., couv. ill. en coul. ; 20 cm. - (Espaces 

numériques). 

La couv. porte en plus : "Cigref réseau de Grandes Entreprises" (éditeur associé de 

Springer). - Autre contribution : Robert Mahl Bibliogr. p. [117]-119. Notes bibliogr. - 

ISBN 9782817804880 

2-658-776/1, 2-658-776/2 

663.  Coffman, Curt  
Manager contre vents et marées [Texte imprimé] / Marcus Buckingham; Curt 

Coffman; Trad. Sabine Rolland. - Paris : Pearson, 2010. - 280 p. : couv. ill. en coul. ; 

24 cm. - (Village mondial). 

S'appuie sur une enquête menée par la Gallup organization La couv. porte en plus : 

"développer les talents dans l'entreprise". Index p [277]-280. - ISBN 9782744064494 

2-658-508/1, 2-658-508/2 

664.  Cohen, Annick  
Toute la fonction ressources humaines [Texte imprimé] : savoirs, savoir-faire, savoirs-

être / Annick Cohen; Préf. Marie-Lise Raoul. - Paris : Dunod, 2006. - 413 p. : couv. 

ill. en coul. ; 22 cm. - (Toute la fonction). 

bibliogr. p. 413. - ISBN 2100488902 

2-658-388/1 

665.  Cohen, Annick  
Manager par les compétences [Texte imprimé] : Une démarche opérationnelle de 

valorisation du capital humain / Annick Cohen, Annette Soulier, Préf. Jacques 



Coquerel. - Paris : Liaisons, 2004. - 139 p. ; 24 cm. - (Entreprise et carrières). 

Bibliogr. p. 139. - ISBN 2878805747 

2-658-127/1, 2-658-127/2 

666.  COHEN, CARTOGRAPHIE  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : CORPUS 5 / 

CARTOGRAPHIE COHEN. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, 

[s.d]. - 1055P ; CM27. 

E0041.5 

667.  Cohen, Dany  
Droit et économie du procés civil [Texte imprimé] / Dany Cohen. - Paris : L.G.D.J, 

2010. - 280 p. ; 24 cm. - (Droit et économie). 

ISBN 9782275035963 

2-340-6/1, 2-340-6/2 

668.  Cohen, Elie  
Analyse financière [Texte imprimé] : outils et applications / Elie Cohen, André 

Saurel. - 2e éd. - Paris : Economica, 1990. - 376 p. : ill ; 24 cm. - (Exercices et cas). 

ISBN 271781776X 

2-657-45/1, 2-657-45/2 

669.  Cohen, Elie  
Dictionnaire de gestion [Texte imprimé] : les qualités de l'ouvrage / Elie Cohen. - 

paris : la decouvert, 2000. - 424.p : couv.coul ; 22x13cm. 

ISBN 2707132136 

D0086/1, D0086/2 

670.  Cohen, Michele  
économétrie [Texte imprimé] : Théorie et techniques de base . Méthode d'utilisation 

exercices / Michele Cohen, Jacqueline Pradel. - Paris : Litec, 1993. - 318 p. : ill. ; 24 

cm. 

ISBN 2711122719 

2-330-48/1 

671.  Cohen, Robert  
Diriger une banque coréenne ou le difficile bonheur d'etre banquier [Texte imprimé] / 

Robert Cohen; Trad. Serge Raffet. - Paris : L'Harmattan, 2010. - 228 p. : graph. couv. 

ill. en coull. ; 22 cm. 

ISBN 9782296115682 

2-658-698/1, 2-658-698/2 



672.  Coispeau, Olivier  
Dictionnaire de la bourse [Texte imprimé] / Olivier Coispeau. - 7 ed. - Paris : Séfi, 

2013. - 694 p. ; 21 cm. - (Les Dictionnaires). 

ISBN 9782895091417 

D00119/1, D00119/2 

673.  Colasse , Bernard  
Comptabilité générale [Texte imprimé] / Bernard Colasse. - 6 ed. - Paris : Economica, 

2000. - 456 P. : ill ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliog p.p 409-428 Index p.p 429-434. - ISBN 2717840540 

2-657-171/1, 2-657-171/2 

674.  Colasse, Bernard  
Encyclopédie de comptabilité controle de gestion et AUDIT [Texte imprimé] / 

Bernard Colasse. - paris : Economica : [s.l] : 2000, [s.d]. - 1317 p : couv.coul ; 24 cm. 

ISBN 9398771782 

E0001 

675.  Colla, Enrico  
Marketing et management commercial [Texte imprimé] : Etudes et recherches à 

NEGOCIA / Enrico Colla; Préf. Thierry Robin. - Paris : Vuibert, 2003. - 316 p. : 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 2711769836 

2-658-284/1 

676.  Collectif  
L'Art de la stratégie [Texte imprimé] : les grands en jeux de la stratégie moderne / 

Collectif. - Paris : Financial times, 2000. - 402 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 

cm. 

Index p. 386-399. - ISBN 2842110978 

2-658-51/1, 2-658-51/2 

677.  La Collection succés en poche  
Stratégie d'entreprise et stratégie marketing [Texte imprimé] / La Collection succés en 

poche. - Paris : Les Editions Demos, 2012. - 63 p. : ill. ; 17 cm. - (Le Succés en 

poche). 

Glossaire. - ISBN 9782362410697 

2-658-821/1, 2-658-821/2 

678.  Collins, James  
De la performance à l'excellence [Texte imprimé] : devenir une entreprise leader / 

James Collins; Trad. Agnès Prigent. - Paris : Pearson, 2011. - 287 p. : ill., couv. ill. en 

coul. ; 24 cm. - (Village mondial). 

Trad. de : "Good to great" Notes bibliogr Index p. 285-287. - ISBN 9782744064722 



2-658-619/1, 2-658-619/2 

679.  Collins, Jim  
Ces Géants qui s'effondrent [Texte imprimé] : pourquoi certaines entreprises déclinent 

qand d'autres résistent / Jim Collins; Trad. Emily Borgeaud. - Paris : Pearson 

éducation, 2010. - 245 p. : ill. ; 24 cm. - (Village mondial). 

Biblioge. p. 201-235 Index p. 241-245. - ISBN 9782744064548 

2-658-700/1, 2-658-700/2 

680.  Collins, ThomasL.  
Les A' S du maximarketing [Texte imprimé] : le pouvoir de l'audace et de l'affection / 

Stan Rapp; ThomasL. Collins; Préf. Jean-Noel Kapferer; ...[et all.]. - Paris : 

Ediscience international, 1995. - 301 p. : ill, couv. ill. en coull. ; 24 cm. 

Index : p. 299 - p. 301. - ISBN 2840741105 

2-658-14/1, 2-658-14/2 

681.  Colloque des sciences économiques  
Le développement économique [Texte imprimé] : Théories et politiques en Afrique / 

Colloque des sciences économiques. - Alger : O P U, 1984. - 336 P ; 24 Cm. 

2-330-3/1, 2-330-3/2 

682.  Colmant, Bruno  
Application des normes comptables IAS 32 , IAS 39 et IFRS 7 [Texte imprimé] / 

Bruno Colmant. - bruxelle : Larcier, 2007. - 158 p. ; 24 cm. 

ISBN 978280442705 

2-657-128/1 

683.  Colmont, Christine  
Bien débuter en bourse [Texte imprimé] / Christine Colmont. - Paris : L'express, 

2011. - 128 p. ; 21 cm. 

ISBN 9782849437724 

2-332-111/1, 2-332-111/2 

684.  Colson, Aurélien  
Méthode de négociation [Texte imprimé] : on ne nait pas bon négociateur, on le 

devient / Alain Pekar Lempereur; Aurélien Colson. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2010. - 

274 p. : graph., tabl. ; 25 cm. - (Strategies et management). 

Autres tirages : 2012, 2013 Notes bibliogr. Bibliogr. p. [263]-269 Index p. [271]-273. 

- ISBN 9782100530731 

2-658-562/1, 2-658-562/2 

685.  Combemale, Pascal  
Comprendre l'entreprise [Texte imprimé] : Théorie, gestion, relations sociales / Tony 

Alberto; Pascal Combemale. - 4 éd. - Paris : Armand colin, 2008. - 250 p. : couv. en 



coull. ; 24 cm. - (CIRCA. Une synthèse : Des docoments). 

Bibliogr. p. 247 - 248 Index p.249 - 250. - ISBN 9782200340223 

2-658-180/1, 2-658-180/2 

686.  Come, thierry  
Exercices corrigés de micro- économie [Texte imprimé] / thierry Come. - paris : 

Eyrolles, 1993. - 144.p : ill ; 24x15 cm. 

bibliog. p144. - ISBN 22120031939 

2-330-176/1 

687.  commercialisé uniquement avec un ordinateur [Texte imprimé] : Guide de 
lutisateur. - pari : Microsoft press, 1993. - 206p. ; 24cm. 

2-005-41/1 

688.  La communication efficace [Texte imprimé] : acquérir maitrise et confiance 
en soi. - 4e éd. - Paris : Dunod, 2011. - 188 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. 

Bibliogr. p. [187]-188. - ISBN 9782100556151 

2-658-643/1, 2-658-643/2 

689.  comprendre la communication financiére [Texte imprimé]. - [s.l] : [s.n], 

[s.d]. 

690.  Comprendre la TVA [Texte imprimé]. - Paris : Ordre des experts, 2013. - 116 

p. ; 21 cm. - (L'expert en poche). 

ISBN 9782352672616 

2-332-154/1, 2-332-154/2 

691.  Conso, Pierre  
L'entreprise en 20 leçons [Texte imprimé] : stratégie, gestion, fonctionnement / 

Farouk Hémici; Pierre Conso. - 4e éd. - Paris : Dunod, 2006. - 490 p. : ill. ; 24 cm. - 

(Gestion sup. stratégie, politiqte d'entreprise). 

Bibliogr. p.479-483 Index p. 485-490. - ISBN 9782100502379 

2-658-742/1 

692.  Constantineau, Francine  
Le management par la valeur [Texte imprimé] : un nouveau style de management / 

Guy Brun; Francine Constantineau. - Saint-Denis la plaine : Afnor, 2001. - 128 p. ; 24 

cm. - (AFNOR pratique). 

Bibliogr. p.[127]-128. - ISBN 212465051 

2-658-259/1, 2-658-259/2 

693.  control de gestion [Texte imprimé]. - [s.l] : [s.n], [s.d]. 



694.  Corbillé, André  
Business intelligence et portails [Texte imprimé] : le décisionnel dans un 

environnement web / André Corbillé, Vincent Dumas. - Paris : Dunod, 2006. - 184 p. 

; 24 cm. - (management des systemes d'information). 

ISBN 2100495259 

2-004-5/1 

695.  Corcos, Marc  
Les techniques de vente... qui font vendre [Texte imprimé] / Stéphane Mercier; Marc 

Corcos. - 5e éd. - Paris : Dunod, 2012. - 281 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Fonction de l'entreprise. commercial vente). 

La couv. porte en plus : "Best-seller. Plus de 65000 ex. vendus". - ISBN 

9782100577194 

2-658-596/1, 2-658-596/2 

696.  Cordel, Frédéric  
Gestion des risques et controle interne [Texte imprimé] : de la conformité à l'analyse 

décisionnelle / Frédéric Cordel; Préf. Daniel Lebègue. - Paris : Vuibert, 2013. - 288 p. 

; 24 cm. 

ISBN 9782311004991 

2-332-128/2, 2-332-128/1 

697.  Corei, Thorstein  
L'économie institutionnaliste [Texte imprimé] : les fondateurs / Thorstein Corei. - 

Paris : Economica, 1995. - 112 p. ; 20 cm. - (Economie-poche ; 23). 

Bibliogr. - ISBN 2717828559 

2-330-23/1 

698.  Cormier،Gerard  
milton friedman [Texte imprimé] / Gerard Cormier. - paris : Ellipses, 2002. - 95P. ; 

19CM. 

BIBLIOGRAPHIE 94P. - ISBN 2729809023 

2-000-8/2, 2-000-8/1 

699.  Cornu, Jean- Michel  
De l'innovation monétaire aux monnaies de l'innovation [Texte imprimé] / Jean- 

Michel Cornu. - Paris : FYP editions, 2010. - 112 p. ; 21 cm. 

ISBN 9782916571485 

2-330-218/1, 2-330-218/2 

700.  Cornuel, Didier  
économie immobilière et des politiques du logement [Texte imprimé] / Didier 

Cornuel, Alain Béchade. - Bruxelle : De Boeck, 2013. - 310 p. : couv. en coull. ; 24 

cm. - (Ouvertures économique). 



Bibliogr. p.311 - Bibliogr. p311 - p.313. - ISBN 9782804174958. - ISSN 2030501x = 

économie immobilière et des politiques du logement 

2-330-284/1, 2-330-284/2 

701.  Cornu-Emieux, Renaud  
Stratégie et pilotage des systèmes d'information [Texte imprimé] / Ed. Hugues 

Poissonnier; Ed. Renaud Cornu-Emieux; Collab. Jean-pierre Verjus. - Paris : Dunod, 

2009. - 270 p. : graph., carte ; 24 cm. - (Stratégie et management). 

ISBN 9782100532049 

2-658-583/1, 2-658-583/2 

702.  CORPUS, HABEAS  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : CORPUS 10 / HABEAS 

CORPUS. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 1054 P ; 

27CM. 

E0041.10 

703.  Corrias, Cyrielle  
La Mobilité dans la fonction public [Texte imprimé] : devenir acteur de son projet 

professionnel / Cyrielle Corrias, Guillaume Detoc, Loic Goffe. - Paris : Studyrama, 

2015. - 149 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Carrières secteur public). 

ISBN 9782759029327 

2-350-5/1, 2-350-5/2 

704.  Corroy, Christiane  
Finance d'entreprise [Texte imprimé] : UE 6 du DCG : corrigé / Christophe Castéras; 

Mireille Richez; Christiane Corroy. - Paris : Ed.Corroy, 2013. - 124 p. : graph., couv. 

ill. ; 30 cm. - (DCG). 

DCG = Diplôme de comptabilité et de gestion. - Feuillets mobiles présentés dans une 

pochette. - Les énoncés des exercices se trouvent dans "Finance d'entreprise : UE 6 du 

DCG : énoncé / Christophe Castéras,... Mireille Richez,... Christiane Corroy,.... ". - 

ISBN 9782357653566 

2-658-726/1, 2-658-726/2 

705.  Coscas, Gérard  
Modernisation de activités financières [Texte imprimé] / Gérard Coscas. - paris : 

Titec, 1997. - 300 p. ; 15x14 cm. 

ISBN 2711127303 

2-336-32/1 

706.  Costa, Nathalie  
Veille et benchmarking [Texte imprimé] / Nathalie Costa. - Paris : Ellipses, 2008. - 

171p. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliogr. p. [157]-158 Index p.[165]-168. - ISBN 9782729840105 



2-658-358/1, 2-658-358/2 

707.  Costa, Nathalie  
Veille et benchmarking [Texte imprimé] / Nathalie Costa. - Paris : Ellipses, 2008. - 

171 p. : tabl., graph. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

ISBN 9782729840105 

2-658-635/1, 2-658-635/3 

708.  Costa, Nathalie  
SOS stage et premier emploi [Texte imprimé] : savoir-faire et savoir-vivre 

enentreprise : 37 fiches conseils et activités pratiques corrigées pour déjouer les 

pièges de l'entreprise / Nathalie Costa. - Paris : Ellipses, 2011. - 176 p. : ill., couv. ill. 

en coul. ; 21 cm. - (Bloc not (Ellipses)). 

ISBN 9782729864569 

2-658-650/1, 2-658-650/2 

709.  Cottet, Françis  
Comment financer l'innovation dans les PME-PMI [Texte imprimé] : guide pratique / 

Françis Cottet. - Paris : Cépaduès, 2013. - 148 p. : ill. fig. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 147-148. - ISBN 9782364930582 

2-658-892/1, 2-658-892/2 

710.  Coucoureux, Michel  
Gestion financière, gestion prévisionnelle et mesure de la performance, gestion de 

personnel [Texte imprimé] : BTS CGO / Patricia Charpentier; Daniel Sopel; Michel 

Coucoureux. - Paris : Hachette éduction, 2004. - 253 p. : graph., tabl., couv. ill. en 

coul. ; 21 cm. - (Top'). 

La couv. porte en plus : "S'entraîner" et "rappels de cours, corrigés, conseils". - ISBN 

201180079X 

2-658-438/1 

711.  Coudret, Paul  
Comprendre la bourse...pour y réussir [Texte imprimé] / Paul Coudret. - 4 ed. - Paris : 

Gualino, 2013. - 730 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782297004985 

2-332-146/1, 2-332-146/2 

712.  Couilbault, François  
Les Grands principes de l'assurance [Texte imprimé] / François Couilbault. - 11 ed. - 

Paris : L'Argus, 2013. - 424 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782354741495 

2-368-3/1, 2-368-3/2 



713.  couilbaut ،françois   

les grands principes de l'assurance  / [نص مطبوع]françois couilbaut. - paris : L'Argus, 

2013. - 423p ; 24cm.  

index p415-416-417418-419420-421-422-423 .-  9782354741495ر.د.م.ك 

2-368-7/1 

714.  Coulaud, Alain  
Diagnostic financier et évaluation financière de l'entreprise [Texte imprimé] / Alain 

Coulaud. - Paris : Ed. demos, 2009. - 253 p. : ill., fig., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Comptabilité et finance). 

Bibliographie, 1 p. - ISBN 9782915647525 

2-658-727/1, 2-658-727/2 

715.  Coulomb ,François  
Economie [Texte imprimé] : manuel et applications / François Coulomb, Jean 

Longatte, Pascal Vanhove. - Paris : Dunod, 2013. - 560 p. ; 24 cm. - (DCG 6). 

ISBN 9782100593910 

2-330-246/1, 2-330-246/2 

716.  Coulomb, François  
Management des entreprises [Texte imprimé] : histoire, théories et outils de gestion / 

François Coulomb. - Paris : Ellipses, 2007. - 424 p. : tabl., graph. ; 24 cm. - (Gestion / 

Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

bibliog. p. 407-410. - ISBN 9782729835026 

2-658-379/1, 2-658-379/2 

717.  Coulomb, François  
Les mots de l'entreprise [Texte imprimé] / François Coulomb. - Paris : Presses 

universitaires du Mirail, 2012. - 128 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Les mots de : 

Les mots de). 

Bibliogr. p. 126. Index. - ISBN 9782810701414 

D00125/1, D00125/2 

718.  Coulon, Yanick  
Guide pratique de la finance [Texte imprimé] : Comportementale / Yanick Coulon. - 

Paris : Gualino, 2015. - 167 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Coté finonce). 

Bibliogr. p.165 - p.167. - ISBN 978229746404 

2-332-193/1, 2-332-193/2 

719.  Courcelles, Dominique De  
Globale diversité [Texte imprimé] : pour une approche multiculturelle du 

management / Dominique De Courcelles. - Paris : Les Ed. de l'ecole polytechnique : 

Diffusion ellipses, 2008. - 262 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Notes bibliogr. - ISBN 9782730214933 



2-658-621/1, 2-658-621/2 

720.  Cours de comtabilité et d'arithmétique financière [Texte imprimé]. - Pais : 

Centre de formation de la profession bancaire, 1979. - 156 p. ; 30/27 cm. 

2-657-90/1 

721.  Coveney, James  
Dictionary of management terms [Texte imprimé] : English- French- Arabic / James 

Coveney, Sheila J.Moore. - Beirut : Librairie du Liban, 1990. - 110 p. ; 24 cm. 

D00103/1, D00103/2 

722.  Cox, J.  
Le But [Texte imprimé] : un processus de progrés permanent / Eliyahu M. Goldratt; J. 

Cox; Trad. Jean-Claude Miremont; ...[et all.]. - 3e éd. révisé. - Paris : Afnor, 2006. - 

471 p. : Fig., couv. ill. en coull. ; 24 cm. 

Le couv. pote en plus : "Plus de 3 millions d'exemplaire vendus ", "Le livre qui remet 

en cause tout ce que nous avons appris en matière de gestion". - ISBN 

9782124656414 

2-658-746/1 

723.  Cox, jeff  
Le but [Texte imprimé] : un processus de progrès permanent / Eliyahu M. Goldratt; 

jeff Cox; Trad. Jean-Claude Miremont. - Saint-Denis La Plaine [Seine Saint-Denis] : 

Afnor, 2002. - 418 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 2124656317 

2-658-382/1 

724.  Coyle, Diane   

عمان : دار الكتاب الحديث للنشر  -; نادر إدريس التل. Diane Coyleإدارة اإلقتصاد العالمي [نص مطبوع] / 
  سم.24ص. ;  179 -. 2009والتوزيع, 

 9957422006ر.د.م.ك 

1-382-197/1, 1-382-197/2 

725.  Cozian, M.  
Exercices de fiscalité des entreprises [Texte imprimé] / M. Cozian, M. chadefaux. - 12 

ed. - Paris : Edition Litec, 1999. - 376 P. ; 24 cm. 

ISBN 2711130568 

2-336-6/1, 2-336-6/2 

726.  Crague, Gilles  
Entreprise, management et territoire [Texte imprimé] : le management des 

implantations territoriales a l'ère de l'entreprise- réseau / Gilles Crague. - Paris : Pul : 

Hermann, 2014. - 292 p. : ill. graph. ; 23 cm. - (Sciences de l'adminisration). 

Bibliogr. p. 251-265. - ISBN 9782763717081 



2-658-880/1, 2-658-880/2 

727.  Crane, Dwight B.  
La Finance sans frontière [Texte imprimé] / Dwight B. Crane. - paris : Economica, 

1998. - 342 p ; 24x15 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

bibliog p-p : 325-327. - ISBN 2717836373 

2-336-31/1, 2-336-31/2 

728.  Cras, Denis  
Acheter et vendre c'est simple ! [Texte imprimé] / Denis Cras. - Paris : Chiron, 2008. - 

238 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Les Guides du créateur d'entreprise : 

Les Guides du créateur d'entreprise). 

ISBN 9782702712382 

2-658-858/1, 2-658-858/2 

729.  Croison, Bernadette  
En finir avec les idées fausses sur les fonctionnaires et la fonction publique [Texte 

imprimé] / Bernadette Croison. - Paris : Les éditions de l' atelier : Ouvrières, 2014. - 

172 p. : couv. en coull. ; 21 cm. 

ISBN 9782708242852 

2-350-2/1, 2-350-2/2 

730.  Crombrugghe, Alain  
Choix et décisions économiques [Texte imprimé] : Introduction aux principes de l' 

économie / Alain Crombrugghe, Charles* Wyplosz. - Bruxelles : De Boeck, 2011. - 

550 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques). 

Bibliogr. p .527. - ISBN 9782804165796. - ISSN 2030501x = Choix et décisions 

économiques 

2-330-277/1 

731.  Croué, Charles  
Marketing international et mondialisation [Texte imprimé] : effets sur le 

consommateur / Charles Croué; Préf. Patrick Hetzel. - Bruxelle : De Boeck, 2010. - 

147 p. : tabl., fig. ; 19 cm. - (Le point sur.. marketing). 

Index p.[139]-[140]. - ISBN 9782804122416 

2-658-484/1, 2-658-484/2 

732.  Croué, Charles  
Marketing international [Texte imprimé] : un consommateur local dans un monde 

global / Charles Croué. - 7e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2015. - 587 p. : ill. fig. ; 24 

cm. - (Perspectives marketing). 

Bibliogr. p. 561-562 Index p. 563-573. - ISBN 9782804190101 

2-658-916/1, 2-658-916/2 



733.  Crozet, Daniel  
Gestion des ressources humaines [Texte imprimé] : pilotage social et performances / 

Bernard Martory; Daniel Crozet. - 6e éd. - Paris : Dunod, 2005. - 311 p. : graph., tabl. 

; 24 cm. - (Gestion sup.. management.ressources humaines). 

Bibliogr. p. [307]-308. - ISBN 2100494457 

2-658-456/1, 2-658-456/2 

734.  Crozet, Daniel  
Gestion des ressources humaines [Texte imprimé] : pilotage social et performances / 

Bernard Martory; Daniel Crozet. - 8e éd. - Paris : Dunod, 2013. - 313 p. : ill. ; 24 cm. 

- (Management sup). 

Bibliogr. p.309-310 Index p.311-313. - ISBN 9782100587490 

2-658-832/1, 2-658-832/2 

735.  Culman,Henri  
La Comptabilité Analytique [Texte imprimé] / Henri Culman. - Alger : Bouchene, 

1993. - 127p. ; 18cm. 

2-657-232/1 

736.  cultureet de la communication  
Vocabulaire de l économie et des finances [Texte imprimé] / cultureet de la 

communication. - paris : cultureet de la communication, 2006. - 272p. ; 11.5cm. 

2-330-302/1 

737.  Custem, Jean-Pierre Van  
E-commerce in the world [Texte imprimé] : aspects of comparative law / Jean-Pierre 

Van Custem. - Bruxelles : Bruylant, 2008. - 450 p. ; 24 cm. - (Igal). 

ISBN 9782802725268 

3-658-6/1 

738.  Cuyaubère, Thierry  
Comptabilité de gestion et éléments d'analyse financièe [Texte imprimé] / Thierry 

Cuyaubère, J. Muller. - 2e éd. - Paris : Groupe revue fiduciare, 2000. - 128 p. : ill. en 

coll. ; 23 cm. - (Collection Université). 

ISBN 2865214842 

2-657-11/1, 2-657-11/2 

739.  Daddi Addoun,Nacer  
Revue des reformes economiques et integration en economie mondial:N04 [Texte 

imprimé] / Nacer Daddi Addoun. - alger : Ecole supérieure de commerce, 2008. - 

136p. ; 24cm. 

trimestrielle. - bibliographie:p66. - ISSN 11127201 = Revue des reformes 

economiques et integration en economie mondial:N04 



p7.4/4, p7.4/5 

740.  daddi addoun. nacer  
Revue des reformes economiques et integration en economie mondiale :N05 [Texte 

imprimé] / daddi addoun. nacer. - Alger : Ecole supérieure de commerce, 2008. - 160 

P. ; 23/16 cm. 

trimestrielle. - bibliographie:p70. - ISSN 11127201 = Revue des reformes 

economiques et integration en economie mondiale :N05 

p7.5/4, p7.5/5 

741.  Daid, Gilles  
Le Guide pratique de l'auto- entrepreneur [Texte imprimé] / Gilles Daid. - 6e éd. - 

Paris : Eyrolles, 2014. - 263 p. : ill. graph. ; 21 cm. 

ISBN 9782212558517 

2-658-786/1, 2-658-786/2 

742.  Daldoul, Mabrouk  
Une Introduction à l'analyse numérique [Texte imprimé] / Mabrouk Daldoul. - Alger : 

O.P.U, 1993. - 108 p. ; 27 Cm. - (le cours de mathematique). 

Bibliog 

2-519-32/1 

743.  Dalemont, Etienne  
Le Pétrole [Texte imprimé] / Etienne Dalemont. - Paris : P .U .F, 1966. - 128 p. ; 18 

cm. - (Que sais-je? ; 158). 

2-330-227/1 

744.  Dallenne, pierre  
L'espace mondial : fractures ou interdépendances ? [Texte imprimé] : économie, 

société, civilisation et géopolitique / pierre Dallenne. - paris : Ed.Ellipses, 2005. - 

896.p ; 27 cm. 

ISBN 2729824421 

2-330-133/1 

745.  Damarey, Stéphanie  
Finances publiques [Texte imprimé] / Stéphanie Damarey. - Paris : Gualino, 2010. - 

24 cm. 

ISBN 9782297012898 

2-336-79/1, 2-336-79/2 

746.  Damerdji ,Dallel  
Conception et réalisation d'un systéme d'informatique pour le suivie financièr des 

projets de construction [Texte imprimé] / Dallel Damerdji, Wahiba Benaissa. -  : المدية



221 -. 2011جامعة المدية,   p. ; 30 cm. 

DEUA : Informatique de Gestion : médéa : 2011 

GL1700/1, GL1700/2 

747.  DAMERIQUE, INDIENS  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : CORPUS 11 / INDIENS 

DAMERIQUE. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 1099 P ; 

27CM. 

E0041.11 

748.  Damien, Marie-Madeleine  
Dictionnaire du transport et de la logistique [Texte imprimé] / Marie-Madeleine 

Damien. - 2 ed. - paris : Dunod, 2005. - 544.p : ill ; 23x16 cm. 

DEUA : Administration et Gestion Sportive : 2005. - ISBN 210049161x 

D0087/1 

749.  Damien, Marie-Madeleine  
Dictionnaire du transport et de la logistique [Texte imprimé] / Marie-Madeleine 

Damien. - 3 ed. - Paris : Dunod, 2010. - 594 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100538195 

D00114/1, D00114/2 

750.  Daniei boyer, Jean  
Comprendre Adam Smith [Texte imprimé] / Jean Daniei boyer. - Paris : Armand 

colin, 2011. - 253 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

Bibliogr. p.245 - p.246. - ISBN 9782200249519 

2-330-283/1, 2-330-283/2 

751.  daniel zajdenweber  
économie et gestion de l'assurance [Texte imprimé] / daniel zajdenweber. - PARIS : 

Economica, 2006. - 172p ; 24cm. 

ISBN 271785309 

2-368-11/1 

752.  Le dantec, Olivier  
Mathématiques financières [Texte imprimé] : Cour , Exemples , Applications 

corrigées / Olivier Le dantec, Olivier Lenormard. - Paris : Nathan, 2013. - 80 p. : 

couv. en coull. ; 21 cm. - (Pour étudiants et professionnels). 

ISBN 9782091629377 

2-510-20/1, 2-510-20/2 

753.  Darcimoles, Charles - Henri  
Diagnostic financier et gestion des resources humaines [Texte imprimé] : Nécessité et 



pertinence du bilan social / Charles - Henri Darcimoles; Préf. Hubert De la Bruslerie; 

Jacques Rojot. - Paris : Economica, 1995. - 252 p. : couv. en coul. ; 24 cm. - 

(Recherche en gestion). 

Annexe: p. 207 - 209 Bibliogr. p. 211 - 243. - ISBN 2717829245 

2-658-94/1, 2-658-94/2 

754.  DARES  
La Formation continue en entreprise [Texte imprimé] / INSEE; Laisons sociales; 

DARES. - Paris : Edtions liaisons, 1998. - 151 p. : ill. ; 22 cm. - (Les dossiers 

thématiquees ; 9). 

Bibliogr. p. 147-149 INSEE : " Institut national de la stttistique et des études 

économiques" DARES : " Direction de l'animation de la recherche, des études et des 

stastique - ministère de l'emploi et de la solidarité". - ISBN 9782878802306 

2-658-741/1 

755.  Darmon, Jacques  
Stratégie bancaires et gestion de bilan [Texte imprimé] / Jacques Darmon. - Paris : 

Economica, 1998. - 386 P. : couv. en coul ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , 

Jacques Orsoni). 

bibliog p-p : 361-362 index p-p : 363-365. - ISBN 2717837485 

2-332-28/2, 2-332-28/4 

756.  Darmon, Muriel Goldberg  
L'introduction en bourse [Texte imprimé] : Les nouvelles règles d'admission et 

d'information euronext,alternext,marché libre / Muriel Goldberg Darmon. - Paris : 

revue banque, 2008. - 127 p. : ill. ; 20 cm. 

ISBN 9782863254806 

2-332-29/2 

757.  Darmon, René Y.  
Management des ressources humaines des forces de vente [Texte imprimé] / René Y. 

Darmon. - Paris : Ed. economica, 1993. - 384 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni. politique générale, finance et 

marketing). 

bibliogr. p. 343-362 Index p. 363-375. - ISBN 2717825185 

2-658-38/1, 2-658-38/2 

758.  Darpy, Denis  
Comportements du consommateur [Texte imprimé] / Denis Darpy. - 3e éd. - Paris : 

Dunod, 2012. - 372 p. ; 24 cm. - (Management sup. Marketing - Communication). 

Index p. 361-372. - ISBN 9782100577248 

2-658-934/1, 2-658-934/2 



759.  Darsa, Jean- David  
La Gestion de crise en entreprise [Texte imprimé] / Jean- David Darsa. - 2e éd. - Paris 

: Gereso éd., 2013. - 167 p. : ill. ; 23 cm. - (Agir face aux risques). 

Bibliogr. p. 155-156.Glossaire Index p. 165-166. - ISBN 9782359531886 

2-658-755/1, 2-658-755/2 

760.  Datar, Srikant  
Contrôle de gestion et gestion budgétaire [Texte imprimé] / Alnoor Bhimani; Charles 

Horngren; Srikant Datar. - Paris : Pearson éducation, 2006. - 444 p. : couv. ill. en 

coull. ; 24 cm. 

Bibliogr:p. 435 - p. 439 Index: p. 441 - p. 444. - ISBN 2744071595 

2-658-343/1, 2-658-343/2 

761.  Datar, Srikant  
Contrôle de gestion et gestion budgétaire [Texte imprimé] / Charles Horngren; Alnoor 

Bhimani; Srikant Datar. - 2 éd. - Paris : Pearson éducation, 2003. - 420 p. : couv. en 

coull. et photogr. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 411- p. 415 Index: p. 416 - p. 420. - ISBN 2774070106 

2-658-140/1 

762.  Datar, Srikant [et autr. ...]  
Contrôle de gestion et gestion budgétaire [Texte imprimé] : Corrigés des exercices / 

Charles Horngren; Alnoor Bhimani; Srikant [et autr. ...] Datar. - 3 ed. - paris : Pearson 

éducation, 2006. - 177 p. : couv. en coul. et photogr. ; 24 cm. - (I). 

ISBN 2744071591 

2-658-279/1, 2-658-279/2 

763.  Davasse, H.  
Comptabilité 2005 [Texte imprimé] : Avec application , annales corrigées et 

abonnement au site / H. Davasse. - paris : Editions foucher, 2005. - 479.p ; 24 cm. 

ISBN 2216099619 

2-657-119/1, 2-657-119/2 

764.  Davasse, Henri  
Comptabilité, DPECF, épreuve n 4 2006-2007 [Texte imprimé] : entrainement et cas 

corrigés / Henri Davasse. - Vanves (Hauts-de-Seine) : Foucher, 2006. - 415 p. ; 24 

cm. - (Expertise comptable). 

ISBN 2216102032 

2-657-121/1 

765.  David, Patrick  
La négociation commerciale en pratique [Texte imprimé] / Patrick David. - 5e éd. - 

Paris : Eyrolles, 2010. - 244 p. : graph., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Livres outils. 



commercial-vente). 

ISBN 9782212545425 

2-658-542/1, 2-658-542/2 

766.  Dde valkeneer, roland  
La Comptabilité notariale [Texte imprimé] / roland Dde valkeneer, Jean-luc ledoux. - 

bruxelle : Bruylant, 1993. - 394 p. : ill ; 24 x15 cm. 

ISBN 2802708198 

2-657-137/1 

767.  Deblonde, jean-marie  
La france: enjeux économiques et territoriaux [Texte imprimé] / jean-marie Deblonde. 

- paris 2005 : Ed.Ellipses, [s.d]. - 186 p. ; 24x15 cm. 

ISBN 2729818502 

2-330-116/1, 2-330-116/2 

768.  Debourg, Marie Camille  
Pratique du marketing [Texte imprimé] : Le marketing opérationnel, savoir gérer, 

savoir communiquer, savoir faire / Marie Camille Debourg. - 2e éd. - alger : Berti 

editions, 2004. - 702 p. : couv. en coul. ; 24 cm. - (Bible book). 

ISBN 9961690605 

2-658-277/1, 2-658-277/2 

769.  Décaudin, Jean-marc  
Etudes marketing avec SPSS [Texte imprimé] / Naresh Malhotra; Afifa Bouguerra; 

Jean-marc Décaudin; ...[et all.]. - 4e éd. - Paris : Pearson éducation, 2004. - 665 p. : 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Index p. 657-665. - ISBN 2744070335 

2-658-282/1 

770.  Decaudin, Jean-Marc  
La Communication marketing [Texte imprimé] : Concepts , techniques , stratégies / 

Jean-Marc Decaudin. - 2e éd. - Paris : Ed. economica, 1999. - 302 p. : ill., couv. ill. en 

coul. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni. politique générale, 

finance et marketing). 

Bibliogr. p. 277-285 Index p. 287-291. - ISBN 271783950X 

2-658-12/1, 2-658-12/2 

771.  Decaudin, Jean-Marc  
La Communication marketing intégrée [Texte imprimé] / Afifa Bouguerra; Jean-Marc 

Decaudin. - 4e éd. - Paris : Economica, 2011. - 431p. : tabl., photo. ; 24 cm. - (Gestion 

/ Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliogr. p. [413]-420 Index p.[421]-423. - ISBN 9782717859850 



2-658-478/1, 2-658-478/2 

772.  Decaudin, Jean-Marc  
e-Publicité [Texte imprimé] : les fondamentaux / Jean-Marc Decaudin. - Paris : 

Dunod, 2013. - 416 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100563081 

2-330-266/1, 2-330-266/2 

773.  DECHRISTIANISATION, COLBERTISME  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS CORPUS 6 [Texte imprimé] : 

COLBERTISME-DECHRISTIATION / COLBERTISME DECHRISTIANISATION. 

- PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 1055 p ; 24 cm. 

E0041.6 

774.  Decocq, Georges  
Droit bancaire [Texte imprimé] / Georges Decocq, Yves Gérard, Juliette Morel-

Maroger. - Paris : RB Edition, 2010. - 384 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782863255506 

2-340-5/1, 2-340-5/2 

775.  Découvrir les instruments financiers en IFRS [Texte imprimé] : questions/ 
réponses. - paris : Francis lefebvre, 2007. - 841 p. : ill ; 24x15 cm. 

ISBN 9782851157188 

2-336-52/1, 2-336-52/2 

776.  Dedieu, Franck  
150 Idées reçues sur l'economie [Texte imprimé] / Franck Dedieu, Emmanuel 

Lechypre, François De Witt. - Paris : L 'expansion, 2010. - 158 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782843437540 

2-330-201/1, 2-330-201/2 

777.  Defalvard, Hervé  
Fondements de la microéconomie [Texte imprimé] / Hervé Defalvard. - Bruxelles : 

De Boeck, 2003. - 190 p. ; 23 x 17 cm. - (Questions d'économie et de gestion / Gérard 

Hirigoyen). 

Index. Lexique. - ISBN 280413993X 

2-338-4.1/1, 2-338-4.1/2 

778.  Defalvard, Hervé  
Fondements de la microéconomie [Texte imprimé] / Hervé Defalvard. - Bruxelles : 

De Boeck, 2003. - 196 p. ; 23 x 17 cm. - (Questions d'économie et de gestion / Gérard 

Hirigoyen). 

Index. Lexique. - ISBN 2804142620 



2-338-4.2/1, 2-338-4.2/2 

779.  Deffains, Bruno  
Analyse économique du droit [Texte imprimé] : principes, méthodes, résultats / Bruno 

Deffains, Eric Langlais. - Bruxelles : De Boeck, 2009. - 408 p. ; 24 cm. - (Ouvertures 

économiques). 

ISBN 9782804158453 

2-330-220/1, 2-330-220/2 

780.  Deffains, Bruno  
Agir et juger [Texte imprimé] : comment les économistes pensent le droit / Bruno 

Deffains, Samuel Ferey. - Paris : Editions Panthéon- Assas, 2010. - 124 p. ; 24 cm. 

ISBN 97829133978 

2-330-210/1, 2-330-210/2 

781.  Deffains-Crapsky, Catherine  
Comptabilité générale [Texte imprimé] : Principes , opérations courantes , opérations 

de régularisation etats financiers Anglo-Saxons / Catherine Deffains-Crapsky. - paris : 

Bréal, 2002. - 223 p ; 21cm. 

ISBN 2749500648 

2-657-107/1, 2-657-107/2 

782.  Defraigne, Jean christophe  
Introduction à l' économie européenne [Texte imprimé] / Jean christophe Defraigne, 

Michel Aglietta. - Bruxelles : De Boeck, 2013. - 629 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - 

(Ouvertures économiques). 

Bibliogr. p .627 - p .629. - ISBN 9782804180591. - ISSN 2030501x = Introduction à 

l' économie européenne 

2-330-274/1 

783.  Degos, Jean - guy  
Premiers pas en mathématiques financières [Texte imprimé] / Jean - guy Degos, Jean 

- yves Degos. - Paris : Ellipses, 2013. - 304 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Collection 

Les bleus). 

Bibliogr. p.301 - p.304. - ISBN 9782729878900 

2-510-23/1, 2-510-23/2 

784.  Degos, jean-guy  
La Comptabilité générale en 100 fiches [Texte imprimé] / jean-guy Degos, stéphane 

Ouvrard. - paris : Ellipses, 2011. - 338 p. : ill ; 24 cm. 

ISBN 9782729862060 

2-657-150/1, 2-657-150/2 



785.  Degryse, Christophe  
L'économie en 100 et quelques mots d'actualité [Texte imprimé] / Christophe 

Degryse. - Bruxelles : De Boeck, 2005. - 216 p. ; 24x14 cm. 

ISBN 2804149366 

2-330-118/1 

786.  Deitel, H.M.  
Comment programmer en c++ [Texte imprimé] / H.M. Deitel. - 3 éd . - canada : 

Reynald Goulet, 2001. - 1194 p : ill . ; 24 cm . 

ISBN 2893772900 

2-005-01/1 

787.  Deixonne, Jean-Luc  
Piloter un projet ERP [Texte imprimé] : transformer et dynamiser l'entreprise 

durablement par un système d'information intégré et orienté métier / Jean-Luc 

Deixonne. - 3e éd. - Paris : Dunod, 2011. - 285 p. : ill. tabl., graph., couv. ill. en coul. 

; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. systèmé d'information). 

Bibliogr. p.285. - ISBN 9782100557875 

2-658-784/1, 2-658-784/2 

788.  Dejoux, Cécile  
Management par les compétences [Texte imprimé] : Le cas manpower / Anne 

Dietrich; Cécile Dejoux. - Paris : Pearson : Dareios, 2006. - 233 p. : couv. en coull. ; 

24 cm. - (Gestion appliquée). 

Index p. 231- 233. - ISBN 2744071269 

2-658-186/1 

789.  Deka ،Mcclland  
Coreldraw pour les Nuls [Texte imprimé] / Mcclland Deka. - Paris : SYBEX, 1994. - 

332p. ; 24cm. 

ISBN 9782736112967 

2-000-19/1 

790.  Delahaye- Duprat, Florence  
DCG 6 [Texte imprimé] : Finance d'entreprise : tout l'entrainement / Jacqueline 

Delahaye; Florence Delahaye- Duprat. - 4e éd. - Paris : Dunod, 2013. - 340 p. : 

graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Expert sup. l'expérience de l'expertise). 

ISBN 9782100595532 

2-658-828/1, 2-658-828/2 

791.  Delahaye- Duprat, Florence  
DCG 6 [Texte imprimé] : finance d'entreprise : corrigés du manuel / Jacqueline 

Delahaye; Florence Delahaye- Duprat. - 4e éd. - Paris : Dunod, 2013. - 192 p. : ill. ; 



24 cm. - (Expert sup). 

ISBN 9782100595358 

2-658-856/1, 2-658-856/2 

792.  Delahaye, Jacqueline  
Gestion financière [Texte imprimé] : DECF 4 : Corrigés du manuel / Jean Barreau; 

Florence Delahaye; Jacqueline Delahaye. - 15e éd. - Paris : Dunod, 2006. - 197 p. ; 24 

cm. - (Expert sup). 

ISBN 2100499300 

2-658-304/1 

793.  Delahaye, Jacqueline  
DCG 6 [Texte imprimé] : Finance d'entreprise : manuel et applications / Florence 

Delahaye; Jacqueline Delahaye. - Paris : Dunod, 2007. - 559 p. : couv. ill. en coul. ; 

24 cm. - (Expert sup). 

Index p.[439]-440. - ISBN 978210051107 

2-658-289/1 

794.  Delahaye, Jacqueline  
DCG 6 [Texte imprimé] : finance d'entreprise : cas pratiques / Jacqueline Delahaye; 

Florence Delahaye. - 3e éd. - Paris : Dunod : Ed. F. Lefebvre, 2011. - 296 p. : 

tableaux, graph. ; 24 cm. - (Expert sup. l'expérience de l'expertise). 

DCG = Diplôme de comptabilité et de gestion La couv. porte en plus : "Entraînement 

cas pratiques, rappels de cours, 100 cas thématiques, 120 questions tests, corrigés 

détaillés". - ISBN 9782100566709 

2-658-521/1, 2-658-521/2 

795.  Delahaye, Jacqueline  
DCG 6 [Texte imprimé] : finance d'entreprise : corrigés du manuel / Florence 

Delahaye; Jacqueline Delahaye. - 3e ed. - Paris : Dunod : [s.l] : Ed. F. lefebre, 2011. - 

184 p. : graph. ; 24 cm. - (Expert sup. l'expérience de l'expertise). 

DCG = Diplôme de comptabilité et de gestion Les énoncés des problèmes se trouvent 

dans "DCG 6 : finance d'entreprise : manuel et applications ". - ISBN 9782100563753 

2-658-522/1, 2-658-522/2 

796.  Delahaye, Jacqueline  
DCG 6 [Texte imprimé] : Finance d'entreprise : cas pratiques / Florence Delahaye; 

Jacqueline Delahaye. - 2e éd. corrigée et modifiée. - Paris : Dunod, 2009. - 280 p. : 

graph. ; 24 cm. - (Expert sup). 

ISBN 9782100533961 

2-658-499/1, 2-658-499/2 

797.  Delahaye, Jacqueline  
Finance d'entreprise [Texte imprimé] : corrigés du manuel / Jacqueline Delahaye, 



Florence Delahaye- Duprat. - 3 ED. - Paris : Dunod, 2011. - 184 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100563753 

798.  Delahaye, Jacquline  
DCG 6 [Texte imprimé] : Fnance d'entreprise : cas pratiques / Florence Delahaye; 

Jacquline Delahaye. - Paris : Dunod, 2007. - 272 p. ; 24 cm. - (Expert sup). 

La couv. porte en plus : "conforme à la réforme". - ISBN 978210051308 

2-658-293/1 

799.  Delahaye, Michel  
La Négociation d'affaires [Texte imprimé] : règles, pratiques et applications / Michel 

Delahaye. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2005. - 238 p. : ill. ; 24 cm. - (Fonction de 

l'entreprise. dierection . conseil). 

Bibliogr. p. 235-236 Index p.237-238. - ISBN 9782100490783 

2-658-697/1, 2-658-697/2 

800.  Delannoy, Claude  
Initiation à la programmation [Texte imprimé] / Claude Delannoy. - Paris : Eyrolles, 

1997. - 176 p. ; 24 cm. 

ISBN 978221208983x 

2-005-16/1, 2-005-16/2 

801.  Delaplace, Marie  
Monnaie et financement de l'économie [Texte imprimé] / Marie Delaplace. - paris : 

Dunod, 2006. - 289 p. ; 24x15 cm. - (Eco sup). 

ISBN 2100494511 

2-330-61/1 

802.  Delaplace, Marie  
Monnaie et financement de l'économie [Texte imprimé] : manuel / Marie Delaplace. - 

paris : Dunod, 2009. - 300.p : ill ; 24.cm. 

ISBN 9782100533015 

2-332-68/1, 2-332-68/2 

803.  Delaplace, Marie  
Monnaie et financement de l'economie [Texte imprimé] : cours / Marie Delaplace. - 4 

ed. - Paris : Dunod, 2013. - 308 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100587483 

2-330-248/1, 2-330-248/2 

804.  Delas, jean-pierre  
Economie contemporaire [Texte imprimé] : Faits, Concepts, Théories / jean-pierre 

Delas. - paris : Ed.Ellipses, 2008. - 751.p ; 26 cm. 

bibliog.p 713. - ISBN 9782729836115 



2-330-132/1, 2-330-132/2 

805.  Deleplace, Ghislain  
Histoire de la pensée économique [Texte imprimé] / Ghislain Deleplace. - Paris : 

Dunod, 2007. - 539 p. : ill. ; 24 cm. 

Index:p. 532-p. 539. - ISBN 9782100508822 

2-330-31/1 

806.  Deleporte, Bénédicte  
Auto- entrepreneur [Texte imprimé] / Bénédicte Deleporte. - Paris : Hachette livre, 

2014. - 64 p. ; 18 cm. - (Top Actuel). 

ISBN 9782011622204 

2-332-133/1, 2-332-133/2 

807.  delfaud،pierre  
les théories économique [Texte imprimé] / pierre delfaud. - alger : Bouchene, 1993. - 

127p. ; 18cm. 

bibliographie p125 

2-330-297/1 

808.  DELIBES, A  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : THESQURUS-INDEX / A 

DELIBES. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 1246 P ; 

27CM. 

E0041.25 

809.  DELIGNE, KUYPER  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : THESAURUS-INDEX / 

KUYPER DELIGNE. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 

2536 P ; 27 CM. 

E0041.26 

810.  Delmas, Jean-Pierre  
Introduction aux probabilités [Texte imprimé] / Jean-Pierre Delmas. - Paris : 

Marketing, 1993. - 316 P. ; 26 cm. - (Institut National des Télécommunications). 

Bibliog P.P :307-308 Index P.P: 313-316. - ISBN 2729843132 

2-519-12/1 

811.  Demaizière, Corinne Coullet-  
Au- delà de l'ecologie [Texte imprimé] : développement durable / Corinne Coullet- 

Demaizière. - Paris : Afnor éditions, 2010. - 357 p. : fug. couv. ill. en coull. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 354-357. - ISBN 9782124652525 

2-658-732/1, 2-658-732/2 



812.  Demarzo, Peter  
Finance d'entreprise [Texte imprimé] / Jonathan Berk; Peter Demarzo; Ed. Gunther 

Capelle-blancard; ...[et all.]. - 2e éd. - Paris : Pearson éducation, 2011. - 1132 p. : 

tabl., graph., fig., couv. ill. en coul. ; ; 23 cm + CD ROM. 

Trad. de : "Corporate finance" Notes bibliogr. Index p. 1119 -1132. - ISBN 

9782744075704 

2-658-722/1, 2-658-722/2 

813.  Demazière, Christophe  
Entreprises, développement économique et espace urbain [Texte imprimé] / 

Christophe Demazière. - Paris : Economica, 2000. - 194 p. : Couv.en coul.. ; 24 cm. - 

(Collection Villes). 

Bibliogr. p. 179 - p. 186. - ISBN 2717840273 

2-658-129/1, 2-658-129/2 

814.  Demeure, Claude  
Marketing [Texte imprimé] / Claude Demeure. - 5e éd. - Paris : Editions Dalloz, 2005. 

- 401 p. ; 21 cm. - (Aid - mimoire). 

Index p. 395-401. - ISBN 2247062032 

2-658-8/1, 2-658-8/2 

815.  Demeure, Claude  
Marketing [Texte imprimé] / Claude Demeure. - 6e éd. - Paris : Dunod, 2008. - 400 p. 

: tabl., graph. ; 24 cm. - (Aide mémoire). 

La couv. porte en plus : "Etude de marché, comportement du consommateur, 

marketing-mix, gestion de la relation client, benchmarking, marketing relationnel, 

stratégie marketing, e-business, géomarketing". Liste de sites internet p. 387-395 

Index p. 397-400. - ISBN 9782100513390 

2-658-459/1, 2-658-459/2 

816.  Denglos, Grégory  
Création de valeur, risque de marché et gouvernance des entreprises [Texte imprimé] / 

Grégory Denglos; Préf. Levasseur Michel. - Paris : Economica, 2010. - 240 p. : graph. 

; 24 cm. - (Recherche en gestion). 

Bibliogr. p. [227]-236. - ISBN 9782717859362 

2-658-565/1, 2-658-565/2 

817.  Denis, henri  
Histoire de la pensée économique [Texte imprimé] / henri Denis. - paris : PUF, 2008. 

- 725.p : ill ; 22x15 cm. 

ISBN 9782130563174 

2-330-180/1 



818.  Dennis C.Mueller  
Choix publics [Texte imprimé] : analyse économique des décisions publiques / 

Dennis C.Mueller, François Facchini, Martial Foucault. - 3 ed. - Bruxelles : De 

Boeck, 2010. - 884 p. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques). 

ISBN 9782804162115 

2-330-206/1, 2-330-206/2 

819.  Dentinger, Yannick  
Gestion de projet [Texte imprimé] : 50 outils pour agir : optimiser les trois variables 

du projet : coûts, délais et moyens : composantes temps, hommes, finances, 

techniques : analyser, anticiper, valider : modèles de documents adaptables et 

transposables / Olivier Englender; Fouad Bouchaouir; Yannick Dentinger. - 2e éd. - 

Paris : Vuibert, 2011. - 367 p. : tabl., graph., fig. ; 24 cm. - (Lire Agir). 

Lexique. Autre tirage : 2013 Index p. 363-367. - ISBN 9782711764600 

2-658-573/1, 2-658-573/2 

820.  Deradji, abdelhamid  
Lexique des termes des relations internationales [Texte imprimé] : français- arabe / 

abdelhamid Deradji. - alger : OPU, [s.d]. - 144.p : ill ; 21x15 cm. 

ISBN 2866002148 

D0090/1, D0090/2 

821.  Derradji, Salah  
Analyse numérique 1 [Texte imprimé] / Salah Derradji. - Alger : O.P.U, 1990. - 155 

P. ; 27 cm. - (le cours de mathematique). 

Bibliog. 

2-519-31/1, 2-519-31/2 

822.  Descamps ,Christian  
Gestion financiére internationale [Texte imprimé] / Christian Descamps, Jacques 

Soichot. - Paris : EMS, 2006. - 266 p. ; 21 cm. 

Bibliogr. p. 259 - p. 262 index: p. 263-p. 264. - ISBN 978274769074 

2-658-152/1 

823.  Deschanel, jean-pierre  
La bourse en clair [Texte imprimé] / jean-pierre Deschanel, bruno Gizard. - 3.ed. - 

paris : Ellipses, 2009. - 160 p. : ill ; 21 cm. 

ISBN 9782729844967 

2-332-71/1, 2-332-71/2 

824.  Descharraux, J.L  
Le modèle client - savoirs [Texte imprimé] : Les deux moteurs de l'entrprise / J.L 

Descharraux, P Suzet - charbonnel. - Paris : Dunod, 2000. - 224 p. : Couv. en coul. ; 



24 cm. - (Strategies et management). 

Annexe : p. 217 - p. 219 Bibliogr. p. 221 - p. 223. - ISBN 2100041975 

2-658-110/1, 2-658-110/3 

825.  Descure, Charles  
Management par la valeur [Texte imprimé] : Définir une stratégie d'assurance 

cohérente avec les attentes des actionnaires / Charles Descure; Préf. Caud Tendil. - 

Paris : Vuiber, 2004. - 150 p. ; 24 cm. - (Collection école nationale d'assurances). 

Bibliogr. p. 149. - ISBN 2711769674 

2-658-323/1 

826.  Deslandes, Michel  
Fiscalité [Texte imprimé] : études pratiques / Michel Deslandes, Jean Lafourcadi 

Hélène Galas. - Paris : Economica, 1993. - 184 P. : Couv.Ill.en coul. ; 24 cm. - 

(collection Exercices et Cas 20). 

Bibliog p 183. - ISBN 2717825193 

2-336-4/1, 2-336-4/2 

827.  Desmicht, François  
Pratique de l'activité bancaire [Texte imprimé] : Gestion comptable , commerciale , 

informatique et financière , gestion des risques / François Desmicht. - 2.ed. - paris : 

Dunod, 2007. - 355 p. ; 24x15 cm. - (Fonctions de l'entreprise). 

ISBN 978210050581 

2-332-40/1 

828.  Dessertine, Philippe  
Ceci n'est pas une crise [Texte imprimé] : juste la fin d'un monde / Philippe 

Dessertine. - paris : anne carrière, 2009. - 170.p : ill ; 22 cm. 

ISBN 9782843375392 

2-330-148/1, 2-330-148/2 

829.  Dessertine, Philippe  
Comptabilité [Texte imprimé] : avec un cas d'entreprise / Philippe Dessertine, patrick 

Provillard. - paris : Pearson, 2008. - 317p. ; 24 cm. 

ISBN 9782744073335 

2-657-163/1, 2-657-163/2 

830.  Destours, José  
Outils d'aide à la décision [Texte imprimé] / José Destours. - Paris : Dunod, 2003. - 

156 p. ; 21/15 cm. 

ISBN 2100077119 

2-336-29/1 



831.  Deubel, Philippe  
Analyse économique et historique des sociétés contemporaines [Texte imprimé] / 

Philippe Deubel, Denis anne. - paris : Pearson, 2008. - 517 p. : couv.coul ; 23 x19 cm. 

- (cap prépa). 

ISBN 9782744072741 

2-330-165/1, 2-330-165/2 

832.  Deubel, Philippe  
Dictionnaire d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines [Texte 

imprimé] / Philippe Deubel. - Paris : Pearson éducation, 2009. - 424 p. ; 24 cm. - (cap 

prépa). 

ISBN 9782744073465 

D00100/1, D00100/2 

833.  Deubel, Philippe  
Dictionnaire de sciences economiques et sociales [Texte imprimé] / Philippe Deubel, 

Marc Montoussé. - Paris : Bréal, 2012. - 592 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782749531175 

D00109/1, D00109/2 

834.  Devillard, Olivier  
Coacher [Texte imprimé] : efficacité personnelle et performance collective / Olivier 

Devillard. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2013. - 398 p. ; 24 cm. - (Strategies et 

management). 

Bibliogr. p.387-392 Index p.393-398. - ISBN 9782100700264 

2-658-867/1, 2-658-867/2 

835.  Devolder, Pierre  
Mathématiques financières [Texte imprimé] / Pierre Devolder, Mathilde Fox, Francis 

Vaguener. - 2 .ed. - Paris : Pearson, 2015. - 385 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 377 - p. 380. - ISBN 978236001039 

2-510-24/1, 2-510-24/2 

836.  Di Quirico, Patrice  
Annales informatique de gestion, administration et exploitation du réseau [Texte 

imprimé] : epreuve E4R, étude de cas BTS informatique de gestion option réseau 

locaux d'entreprise / djamel Boumertit; Patrice Di Quirico. - Paris : Le Génie des 

glaciers, 2007. - 256 p. : graph., tabl. ; 21 cm. 

La couv. porte en plus : "Annales études de cas". "5 cas corrigés en détail". - ISBN 

9782843476764 

2-658-427/1 

837.  Diakite, Bouakary  
De la finance formelle et informelle a la microfinance [Texte imprimé] / Bouakary 



Diakite. - Paris : Menaibuc, 2009. - 138 p. ; 24 cm. - (Collection microfinance et 

développement). 

ISBN 9782353490905 

2-336-98/1, 2-336-98/2 

838.  Dichter, Ernest  
Le Management qualitatif [Texte imprimé] : communication et motivation : motivier 

la communauté, améliorer la communication, suppromer la résistance, aider à la 

décision, comment négocier, céativité et innovation / Ernest Dichter. - Alger : Berti 

editions, 1991. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (Pratique du management). 

2-658-744/1 

839.  Didier, Jourdain  
Comptabilité analytique de gestion [Texte imprimé] / Louis Dubrulle; Jourdain 

Didier. - Paris : Dunod, 2000. - 374 P. : Couv .ill ; 24 cm. - (Collection Gestion SUP). 

Bibliog p. 371 Index: p. 373-374. - ISBN 210004947X 

2-657-16/1, 2-657-16/2 

840.  Didier, Raphael  
Les marchés financiers en clair [Texte imprimé] / Raphael Didier; Gilles Macagno. - 

Paris : Ellipses, 2009. - 102 p. ; 21 cm. 

ISBN 9782729850043 

2-658-529/1, 2-658-529/2 

841.  Dion, Fabrice  
L' Emploi public [Texte imprimé] : Organisation - statuts - gestion / Fabrice Dion, 

Didier Truchet. - Paris : Berger - levrault, 2014. - 373 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - 

(Les indispensables). 

Bibliogr. p.355 - p.360. - ISBN 9782701318424 

2-350-4/1, 2-350-4/2 

842.  Dion, Michel  
La criminalité financière [Texte imprimé] : prévention, gouvernance et influences 

culturelles / Michel Dion; Préf. Pierre Kopp. - Bruxelles : De Boeck, 2011. - 280 p. ; 

24 cm. - (méthodes et recherche). 

ISBN 9782804163105 

2-332-100/1, 2-330-100/2 

843.  Dioux, Jaques  
Le marketing [Texte imprimé] : des fondamentaux à la pratique contemporaine / 

Jaques Dioux; Trad. Nathalie Tramonte; Préf. Jean Watin-Augouard; ...[et all.]. - 

Bruxelles : De Boeck, 2012. - 775 p. : ill. graph. ; 24 cm. 

Glossaire. Index 758-768. - ISBN 9782804167011 



2-658-915/1 

844.  Disle, Charlotte  
Introduction à la comptabilité [Texte imprimé] : corrigés du manuel / Charlotte Disle, 

Robert Maéso, Michel Méau. - Paris : Dunod, 2014. - 308 p. ; 24 cm. - (DCG 9). 

ISBN 9782100712618 

2-657-210/1, 2-657-210/2 

845.  Disle, Charlotte  
Introduction à la comptabilité [Texte imprimé] : corrigés du manuel: 2013 / Charlotte 

Disle, Robert Maéso. - Paris : Dunod, 2013. - 300 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100595419 

2-657-220/1, 2-657-220/2 

846.  Disle, Emmanuel  
Fiscalité pratique 2008 [Texte imprimé] / Emmanuel Disle, Jacques Saraf. - Paris : 

Dunod, 2008. - 34 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 978100516605 

2-336-22/1 

847.  Disle, Emmanuel  
Fiscalité appliquée . Tome 2 [Texte imprimé] / Emmanuel Disle, Jacques Saraf. - 12 

ed. - Paris : Dunod, 2000. - 374 P. : Couv.ill.en ccoul. ; 24 cm. - (Tertiaire sup). 

Index: pp. 371- 373. - ISBN 2100052438 

2-336-5/1, 2-336-5/2 

848.  Dit hauret, Christian prat  
Création de valeur et gouvernance de l'entreprise [Texte imprimé] / Gérard Hirigoyen; 

Jérôme Caby; Christian prat Dit hauret. - 4e éd. - Paris : Economica, 2013. - 223 p. ; 

24 cm. - (Connaissance de la gestion). 

ISBN 9782717866087 

2-658-793/1, 2-658-793/2 

849.  Diulio, Engene A.  
Macro-économique [Texte imprimé] : cours et problèmes / Engene A. Diulio. - paris : 

Mc Graw Hill, 1985. - 216 P. ; 27x15 cm. - (Serie Schaum). 

2-330-75/1, 2-330-75/2 

850.  djamel labidi  
science et pouvoir en alger [Texte imprimé] / djamel labidi. - [s.l] : [s.n], [s.d]. 

851.  Djaroud, M  
Processus de transfert de savoir-faire et organisation [Texte imprimé] : Description et 

analyse de cas dans l'entreprise sonatrach division pétrochimie GNL et raffinage(pcr) 



/ M Djaroud. - Alger : O P U, [s.d]. - 253 p. : ill. ; 22 cm. 

Bibliogr. p.239-p.253 

2-657-84/1 

852.  Djellal, Faridah  
Introduction à l'économie des servises [Texte imprimé] / Faridah Djellal. - paris : 

Persses universitaires de grenoble, 2007. - 116.p ; 21 cm. - (L'économie en plus / 

Fanny Coulomb , Yann Echinard). 

ISBN 978270611417 

2-330-103/1 

853.  Djemal, Amina    

Mon Premier Site web Avec front page  : [نص مطبوع]Avec Application corrigés / 

Amina Djemal. - Alger : pages bleues internationales, 2009. - 111p ; 24cm.  

 9789947850411ر.د.م.ك 

2-005-27/1, 2-005-27/2 

854.  djoudi, m  
La lettre de la dgi : numéro spécial [Texte imprimé] : bulletin d'information de la 

direction général des impots / m djoudi. - alger : ministere des finances, s.d. - 13p. ; 

27cm. 

annuelle 

p48/1 

855.  Dohni, Larbi  
Les taux de change [Texte imprimé] : déterminants , opportunités et risques / Larbi 

Dohni. - bruxelle : De Boeck, 2004. - 245 p. ; 24x15 cm. - (Comptabilité , contrôle & 

finance / Yves de Rongé , Michel De Wolf). 

ISBN 2804146375 

2-332-42/1 

856.  Doriath, Brigitte  
Controle de gestion [Texte imprimé] / Brigitte Doriath. - Paris : Dunod, 2001. - 153 p. 

: ill. ; 21 cm. - (Express). 

Index: p.152-153. - ISBN 2100055917 

2-657-58/1, 2-657-58/2 

857.  Doriath, Brigitte  
Comptabilité de gestion [Texte imprimé] : processus 7 détermination et analyse des 

couts / Brigitte Doriath, Christian Goujet. - 5 ed. - paris : Dunod, 2011. - 310p. : 

couv.coul ; 24 cm. 

ISBN 9782100559992 

2-657-151/1, 2-657-151/2 



858.  Doriath, Brigitte  
Gestion prévisionnelle et mesure de la performance [Texte imprimé] : corrigés / 

Brigitte Doriath, Christian Goujet. - 5 ed. - Paris : Dunod, 2011. - 156 p. ; 24 cm. - 

(CGO processus 6). 

ISBN 9782100560097 

2-657-168/1, 2-657-168/2 

859.  Dosik, William  
Le conseil de gestion de patrimoine [Texte imprimé] : tout savoir sur la méthode de l' 

approche globale / William Dosik. - 8e éd. - Paris : Gualino : Lextenso, 2014. - 309 p. 

; 22 cm. 

ISBN 9782297005814 

2-658-930/1, 2-658-930/2 

860.  Douay, Michel  
Le recouvrement de l'impot [Texte imprimé] / Michel Douay. - [s.l] : LGDJ, 2005. - 

223 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibliographie:p. 215-p. 218 Index:p. 219. - ISBN 2275025294 

2-336-21/1 

861.  Doucin, Michel  
Responsabilité sociale de l'entreprise et gouvernance mondiale [Texte imprimé] / 

Alice Le flanchec; Odile Uzan; Michel Doucin; ...[et all.]. - Paris : Economica, 2012. 

- 235 p. : graph. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliogr. p. 205-218. - ISBN 9782717864816 

2-658-827/1, 2-658-827/2 

862.  Douet, Frédéric  
Le systeme fiscal français en clair [Texte imprimé] : radiographies de la France 

fiscale / Frédéric Douet. - Paris : Ellipses, 2011. - 128 p. ; 24 cm. - (Impot). 

ISBN 9782729864880 

2-332-78/1, 2-332-78/2 

863.  Doujon, Jean Pierre  
Histoire des faits économiques et sociaux [Texte imprimé] : Une analyse par les 

modes de production / Jean Pierre Doujon. - Alger : O P U, [s.d]. - 124 p. : ill. ; 24 

cm. 

ISBN 2706103892 

2-330-50/1, 2-330-50/2 

864.  Dowling, Edward T  
Introduction au calcul differentiel et integal [Texte imprimé] : Géstion ,économie et 

sciences sociales / Edward T Dowling. - Paris : McGraw-Hill, 1991. - 265 p. ; 27/21 



cm. 

Index:p. 263-p. 265. - ISBN 2704212511 

2-515-4/1, 2-515-4/2 

865.  Drago, Roland  
Quel avenir pour les entreprises publique ? [Texte imprimé] / Roland Drago. - Paris : 

Presses Universitaires de France, 2001. - 73 p. ; 24 cm. 

ISBN 2130515878 

2-658-260/1, 2-658-260/2 

866.  Duboin, Jacques  
Commerce international [Texte imprimé] : Des Synthèse de cours / Jacques Duboin. - 

paris : Foucher, 2004. - 191 P : Couv.Ill. ; 22x15 cm. - (Plein pot Sup). 

ISBN 2216090697 

2-382-19/1 

867.  Dubois, Pierre - louis  
Véronique des garets [Texte imprimé] : Etudes et recherches commerciales / Pierre - 

louis Dubois. - Paris : Economica, 1997. - 184 p. : Couv.en coul.. ; 24 cm. - 

(Collection Entreprise 1 er cycle). 

Annexe : p. 171 - p. 174 Bibliogr. p. 175 - p. 176. - ISBN 2717834184 

2-658-120/1, 2-658-120/2 

868.  Dubois, Pierre-Louis  
Le Marketing [Texte imprimé] : Questions, exercices et cas / Alain Jolibert; Pierre-

Louis Dubois. - Paris : Ed. economica, 1995. - 430 p.. : ill.graph, couv. ill. en coul. ; 

24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni. politique générale, finance et 

marketing). 

ISBN 2717828737 

2-658-2/1, 2-658-2/2 

869.  Dubois-Maury, Jocelyne  
Documents d'urbanisme et développement durable [Texte imprimé] : guide pratique 

pour une application aux SCOT, PLU et cartes communales / Jocelyne Dubois-

Maury. - Paris : Editions du puits fleuri, 2010. - 314 p. : graph., couv. ill. en coul. ; 19 

cm. - (Le conseiller juridique pour tous ; 268). 

SCOT = Schéma de cohérence territoriale, PLU = Plan local d'urbanisme. - La couv. 

porte en plus : "ه jour de la loi du 12 juillet 2010 pour l'environnement" Notes 

bibliogr. - ISBN 9782867394317 

2-658-666/1, 2-658-666/2 

870.  Dubost, Matthieu  
500 Citations pour le manager [Texte imprimé] / Matthieu Dubost. - Paris : Ellipses, 



2014. - 128 p. ; 19 cm. 

ISBN 9782729883973 

2-658-849/1, 2-658-849/2 

871.  Dubreuille, Stéphane  
Liquidité et formation des prix sur le MATIF [Texte imprimé] / Stéphane Dubreuille; 

Préf. Pascal Samaran; Préf. Alain François-Heude. - Paris : Economica, 2000. - 171 p. 

: tabl., graph. ; 24 cm. - (Recherche en gestion). 

bibliogr. p.163-168. - ISBN 2717839828 

2-658-270/1, 2-658-270/2 

872.  Dubroca, Christal  
Créer et gérer une association [Texte imprimé] / Christophe Drot; Christal Dubroca. - 

3e éd. - Paris : Vuibert, 2011. - 224 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Guid'utile). 

Bibliogr. p. [219] Réf. bibliogr. en fin de chapitres. Lexique Index p.[223]-224. - 

ISBN 9782711787241 

2-658-561/1, 2-658-561/2 

873.  Dubrulle, Louis  
Comptabilité analytique de gestion [Texte imprimé] / Louis Dubrulle, didier Jourdain. 

- 5e éd. - paris : Dunod, 2007. - 524 p. ; 24 cm. 

Bibliogr. p.521 index: p. 523-524. - ISBN 9782100513369 

2-657-96/01 

874.  Dubus, Bertrand  
Les Risques financiers de l`entrprise [Texte imprimé] : Liquidité, change, taux : 60 

fiches technique, 30 cas pratiques / Vincent Debels; Gérard Desmuliers; Bertrand 

Dubus; ...[et all.]. - Paris : Ed. economica, 1992. - 416 p. : couv. en coul. ; 24 cm. - 

(Techniques de gestion). 

ISBN 2717822801 

2-658-247/1, 2-658-247/2 

875.  Ducasse, Eric  
Normes comptables internationales , IAS-IFRS [Texte imprimé] : avec exercices 

d'application corrigés / Eric Ducasse. - Bruxelles : De Boeck, 2005. - 192p. ; 

24x15cm. - (Questions d'économie et de gestion / Gérard Hirigoyen). 

Bibliogr. p.181-p.138. - ISBN 2804147843 

2-657-95/1, 2-657-95/2 

876.  Duclos, Thierry  
Dictionnaire de la banque [Texte imprimé] / Thierry Duclos. - 6 . ed. - Paris : Séfi, 

2013. - 282 p. ; 24 cm. - (Les Dictionnaires). 

ISBN 9782895091387 
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Techniques / Claude Dufloux. - paris : Economica, 1997. - 480 p ; 24x15 cm. 
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organisations performantes / Alain Duluc; Préf. Will Schutz. - Paris : Dunod, 2008. - 



252 p. : graph. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Animation des hommes RH). 
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ebographie p. 251-256 Index p.257-260. - ISBN 9782100516667 

2-658-636/1, 2-658-636/2 

891.  Dupin, Patrick  
Le Lean appliqué à la construction [Texte imprimé] : comment optimiser la gestion de 
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Daniel Genton; Claude Duplaa. - Paris : Dunod, 2009. - 211p. : ill., graph. ; 22 cm. - 
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coul. ; 20 cm. - (Espaces numériques). 

ISBN 9782817804088 

2-658-780/1, 2-658-780/2 

1014.  Figuière, Catherine  
Economie politique du développement durable [Texte imprimé] / Catherine Figuière, 

Bruno Boidin, Arnaud Diemer; ...[et all.]. - Bruxelles : De Boeck, 2014. - 270 p. ; 24 

cm. - (Ouvertures économiques). 

ISBN 9782804180317 

2-330-258/1, 2-330-258/2 



1015.  Le Filgaro entreprise  
60 stratégies d'entreprise à la loupe [Texte imprimé] / Le Filgaro entreprise. - Paris : 

Dunod, 2009. - 255 p. ; 24 cm. 

Index p. 251-254. - ISBN 9782100530748 

2-658-463/1, 2-658-463/2 

1016.  Filleau, Marie-georges  
Gestion de la relation commerciale corrigés [Texte imprimé] : Management des unités 

commerciales / Nadia Bénito; Micheline Combes; Marie-georges Filleau. - Paris : 

Dunod, 2005. - 89 p. : couv. en coull. photogr. ; 24 cm. - (BTS MUC 1er et 2 e 

années). 

ISBN 2100494058 

2-658-208/1, 2-658-208/2 

1017.  Filser, Marc  
L'affectif dans les comportements d'achats et de consommation [Texte imprimé] / 

Christiane Derbaix; Marc Filser. - Paris : Economica, 2011. - 212 p. : ill. ; 24 cm. - 

(Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliogr. p. [179]-203 Index p. [205]-208. - ISBN 9782717859843 

2-658-545/1, 2-658-545/2 

1018.  Fiorentino, Marc  
Faites sauter la banque [Texte imprimé] : Le guide pour économiser votre argent / 

Marc Fiorentino. - Paris : Stock, 2014. - 219 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

ISBN 9782234077867 

2-332-169/1, 2-332-169/2 

1019.  Fiorina, Carly  
J'ai pris des décisions difficiles [Texte imprimé] : l'ex-PDG de Hewlett-Packard 

raconte / Carly Fiorina; Trad. Marie-France Pavillet. - Paris : Eyrolles : Ed. 

organisation, 2007. - 371 p. : couv. ill. en coul ; 24 cm. 

Index p. 369-371. - ISBN 9782212537659 

2-658-655/1, 2-658-655/2 

1020.  Fisher, Philippe A  
Actions ordinaires et profits extraordinaires [Texte imprimé] / Philippe A Fisher; 

Trad. Antoine Dublanc. - Paris : Valor éd., 2000. - 196 p. : graph., couv. ill. en coul. ; 

21 cm. 

ISBN 2909356175 

2-658-652/1, 2-658-652/2 

1021.  Fisher, rené  
Dictionnaire informatique Anglais- français [Texte imprimé] / rené Fisher. - paris : ey 

rolles ;1985, 1985. 



D0024/1 

1022.  Fitoussi, Jean-Paul  
Rapport sur l'etat de l'union européenne 2004 [Texte imprimé] / Jean-Paul Fitoussi, 

Jacques Le Cacheux. - Paris : Fayard, 2003. - 330 p. ; 24 cm. 

ISBN 2213617007 

2-330-234/1 

1023.  Flambard, Sabine  
L'analyse d'un marché [Texte imprimé] / Véronique Boulocher-Passet; Sabine 

Flambard. - 3e éd. - Paris : Vuibert, 2009. - 225 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. 

Bibliogr. p. 215-216 et en fin de chapitres.Notes bibliogr Index p. 217-219. - ISBN d 

2-658-606/1, 2-658-606/2 

1024.  Flanchec, Alice Le  
La confiance en gestion [Texte imprimé] : Un regard pluridisciplinaire / Anne 

Gratacap; Alice Le Flanchec; Christian de Boissieu; ...[et all.]. - Bruxelles : De 

Boeck, 2011. - 232 p. : fig. ; 24 cm. - (Méthodes & recherches. management). 

Bibliogr. p. 220-222. - ISBN 9782804163112. - ISSN 17814944 = La confiance en 

gestion 

2-658-922/1, 2-658-922/2 

1025.  Flangan, David  
Java en concentré [Texte imprimé] / David Flangan. - 5 éd . - Paris : O'reilly, 2006. - 

1418p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 284177371x 

2-005-02/1 

1026.  Fleuriet, michel  
Banques d'investissement et de marché [Texte imprimé] : les métiers des banques 

d'affaires / michel Fleuriet. - paris : Economica, 2007. - 271 p. : couv.coul. ; 24x15 

cm. 

ISBN 9782717853551 

2-332-62/1, 2-332-62/2 

1027.  Fleutot, Daniel  
Economie [Texte imprimé] : analyses contemporaines / Daniel Fleutot. - paris : 

Foucher, 2004. - 286.p ; 24 cm. 

ISBN 221609594x 

2-330-85/1, 2-330-85/2 

1028.  Flora Sfez  
Gestion financière des entreprises [Texte imprimé] / Jérôme Méric; Flora Sfez. - Paris 

: Hachette Supérieur, [s.d]. - 239 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Going global. la 



finance en V.O.). 

Contient des extraits d'ouvrages en anglais et un chapitre en anglais. - La couv. porte 

en plus : "Going global. Se former, communiquer en anglais" et "Tous les outils et 

concepts en anglais. Exercices et cas d'entreprise en anglais. Un lexique français-

anglais à chaque chapitre. Le chapitre sur l'analyse aux normes IAS-IFRS tout en 

anglais" Bibliogr. p. [6]. Lexique français-anglais. - ISBN 9782011461087 

2-658-535/1, 2-658-535/2 

1029.  Flory ,André  
Les bases de données relationnelles [Texte imprimé] / André Flory, Frédérique 

Laforest. - 3 ed. - Paris : Economica, 2005. - 136 p. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre 

Helfer , Jacques Orsoni). 

bibliogr. p. 123- p. 124. - ISBN 2717848711 

2-658-191/1, 2-658-191/2 

1030.  FNEP  
6 Clés pour l'innovation [Texte imprimé] : la recherche et la compétitivité / FNEP; 

Préf. François Ailleret. - Paris : Afnor éditions, 2009. - 284 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782124652068 

2-330-215/1, 2-330-215/2 

1031.  Foll, Christiane  
Cours de comptabilité de gestion [Texte imprimé] : fascicule 1 / Christiane Foll. - 5 

ed. - Paris : Archétype 82 editions, 2013. - 144 p. ; 24 cm. - (les cours de droit, éco, 

gestion). 

ISBN 9782363410498 

2-657-215.1/1, 2-657-215.1/2 

1032.  Foll, Christiane  
Cours de comptabilté de gestion 2012/2013 [Texte imprimé] : fascicule 2 / Christiane 

Foll. - 5 ed. - Paris : Archétype 82 editions, 2013. - 272 p. ; 24 cm. - (les cours de 

droit, éco, gestion). 

ISBN 9782363410498 

2-657-215.2/1, 2-657-215.2/2 

1033.  Folliot, Michel G.  
Négociations internationales [Texte imprimé] / Philippe Bertton; Michel G. Folliot. - 

Paris : Pedone, 1984. - 134 p. ; 24 cm. - (Institut des Hutes Etdes intertionnales Cours 

et Travaux). 

ISBN 223300132X 

2-658-303/1 

1034.  Fontaine ,Patrice  
Marchés des changes [Texte imprimé] : Sciences de gestion / Patrice Fontaine. - Paris 



: Pearson éducation, 2008. - 210 p. ; 27 cm. - (Collection Synthex). 

Bibliogr. p. 203. - ISBN 9782744073083. - ISSN 17687616 = Marchés des changes 

2-658-146/1, 2-658-146/2 

1035.  Fontaine ,Patrice  
Marchés des changes [Texte imprimé] / Patrice Fontaine. - 2e éd. - Paris : Pearson 

éducation, 2011. - 193 p. : tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Synthex. 

économie et gestion). 

La couv. porte en plus : "Descriptif détaillé des produits de change, présentation des 

méthodes de gestion du risque de change, nombreuses analyses de cas pratiques" 

Bibliogr. et webliogr. p. 193. - ISBN 9782744074899 

2-658-597/1, 2-658-597/2 

1036.  Fontaine ,Patrice  
Risque de change [Texte imprimé] : gestion et couverture / Patrice Fontaine. - Paris : 

Economica, 2010. - 110 p. ; 24 cm. - (Gestion-poche ; 78). 

ISBN 9782717858938 

2-332-79/1, 2-332-79/2 

1037.  Fontaine, Patrice  
Arbitrage et évaluation internationale des actifs financiers [Texte imprimé] / Patrice 

Fontaine; Préf. de Bruno Solnik. - Paris : Economica, 1988. - 230 P. : ill ; 24 cm. - 

(Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliog pp. 185-192 Annexe pp. 193-221. - ISBN 271781292X 

2-332-13/1, 2-332-13/2 

1038.  Fontanel, Jacques  
Guerres et conflits économiques [Texte imprimé] / Jacques Fontanel. - Alger : O P U, 

2005. - 204 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9961008774 

2-330-37/1, 2-330-37/2 

1039.  Fontanel, Jacques  
Globalisation économique et sécurité internationale [Texte imprimé] : Introduction a 

la géoéconomie / Jacques Fontanel. - Alger : O P U, 2005. - 275 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9961009053 

2-330-36/2, 2-330-36/3 

1040.  Fontanel, Jacques  
Analyse des politiques économiques [Texte imprimé] / Jacques Fontanel. - Alger : O 

P U, 2005. - 163 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9961008766 

2-330-35/1, 2-330-35/2 



1041.  Fontanel, Jacques  
Les organisations non gouvernementales [Texte imprimé] / Jacques Fontanel. - Alger 

: O. P. U, 2005. - 103 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

Bibliogr. p.100. - ISBN 9961009371 

2-658-169/1, 2-658-169/2 

1042.  Fontenilles, Alfred  
Le nouvel anglais des affaires [Texte imprimé] : anglais et américain / Alfred 

Fontenilles, Claude Chapuis, Peter Dunn. - Paris : Assimil, 1995. - 445 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782700501853 

3-330-5/1 

1043.  Forget, Jack  
Stratégie financière [Texte imprimé] / Jack Forget. - [s.l] : [s.n], [s.d]. 

ISBN 9782729831011 

2-336-50/1, 2-336-50/2 

1044.  Forget, Jack  
Analyse financière [Texte imprimé] : de l'interprétation des états financiers à la 

compréhension des logiques boursières / Jack Forget. - Paris : ed d'organisation, 2005. 

- 234 p. ; 24 cm. - (les mémentos finance). 

ISBN 2708132539 

2-336-72/1, 2-336-72/2 

1045.  Formagne, Michèle  
Introduction à la comptabilité bancaire [Texte imprimé] / Michèle Formagne. - Paris : 

RB Edition, 2013. - 128 p. ; 24 cm. - (Les Essentiels de la banque). 

ISBN 9782863256138 

2-657-225/1, 2-657-225/2 

1046.  Forman, Bernard  
Du manuel qualité au manuel de management [Texte imprimé] : l'outil stratégique / 

Bernard Forman. - Paris : Afnor, 2013. - 323 p. : ill. fig. ; 24 cm. 

Bbliogr. p.307-308 Index p. 315-323. - ISBN 9782124654178 

2-658-894/1, 2-658-894/2 

1047.  Fornerino, Marianela  
Le marketing de A à Z [Texte imprimé] / Camille Chamard; Laure- Marie Perret-

Gavard; Marianela Fornerino; ...[et all.]. - Paris : Dunod, 2010. - 221 p. : Fig. ; 24 cm. 

Index. p.215- 221. - ISBN 9782100549429 

D00128/1, D00128/2 



1048.  Forzy, Gérard  
Manuel de statique [Texte imprimé] / Gérard Forzy. - [s.l] : [s.n], [s.d]. 

ISBN 2729823719 

2-519-78/2, 2-519-78/1 

1049.  Foucard, Jean-Louis  
La Boite à outils du pilote des systèmes d'information [Texte imprimé] / Jean-Louis 

Foucard. - Paris : Dunod, 2014. - 192 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (La 

Boîte à outils : La Boîte à outils). 

Bibliogr. p.188 Sites web p.189. - ISBN 9782100705764 

2-658-803/1, 2-658-803/2 

1050.  Foucart, Thierry  
Le Cri de l 'epargnant [Texte imprimé] : Les clefs de la sécurité et de performance 

dans l' épargne individuelle / Thierry Foucart, Benoit Rama, Préf. Jean - philippe 

Delsol. - Paris : L' Harmattan, 2014. - 165 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

ISBN 9782343025261 

2-332-173/1, 2-332-173/2 

1051.  Fouchard, Philippe  
Traité de l'arbitrage commercial international [Texte imprimé] / Philippe Fouchard, 

Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman. - Paris : Litec ; Beyrout : Delta, 1996. - 1226 

p. ; 24 cm. 

ISBN 2711125734 

2-382-42/1, 2-382-42/2 

1052.  Fourès, Pierre  
Changer la culture, cultiver le changement [Texte imprimé] : guide du pouvoir 

durable / Pierre Fourès. - Paris : éditions d'Organisation, 2006. - 322 p. ; 21 cm. - (Les 

livres outils). 

Index : p.311 - p.316 Bibliogr. p.309 - p. 310. - ISBN 2708136100 

2-658-112/1 

1053.  Fournier, Chirstiane  
Globalisation [Texte imprimé] : adapter l'organisation de son entreprise face à la 

mondialisation / Chirstiane Fournier. - Paris : Ems éditions, 2013. - 264 p. : ill. ; 22 

cm. - (Pratiques d'entreprises). 

Bibliogr. p. 261-264. - ISBN 9782847694895 

2-658-886/1, 2-658-886/2 

1054.  Fournis, Yves  
Les études de marché [Texte imprimé] : Techniques d'enquête, sondages, 

interprétation des résultats / Yves Fournis. - 3 éd. - Paris : Dunod, 1995. - 100 p. : 



couv. en coull. ; 24 cm. 

Bibliogr. p 197 - p. 198. - ISBN 2100082650X 

2-658-144/1, 2-658-144/2 

1055.  Francastel, Jean-Claud  
Formalises un contrat de maintenance [Texte imprimé] / Danièle Véret; Jean-Claud 

Francastel. - 2 ed. - Paris : Afnor, 2001. - 178 p. : couv. en coull. ; 22 cm. - (R 

collection). 

ISBN 2124760157 

2-658-216/1, 2-658-216/2 

1056.  FRANCE, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
Politique économique 2001 [Texte imprimé] : rapport économique, social et financier 

du Gouvernement / FRANCE, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. 

- Paris : Economica, 2000. - 318 p. : ill. ; 30 cm. 

ISBN 2717841180 

2-336-1/1, 2-336-1/2 

1057.  FRANCE, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie  
Politique économique 2002 [Texte imprimé] : rapport économique, social et financier 

du gouvernement / FRANCE, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. - 

Paris : Economica, 2001. - 288 p. ; 30 cm. 

ISBN 2717843418 

2-336-2/1, 2-336-2/2 

1058.  Franchet, Sandrine  
Vendre et mettre en avant ses créations [Texte imprimé] / Sophie- Charlotte 

Chapman; Sandrine Franchet. - Paris : Eyrolles, 2014. - 199 p. : ill. graph., ill couv. 

ill. en coul. ; 23 cm. 

ISBN 9782212137392 

2-658-905/1, 2-658-905/2 

1059.  Franchini, Jean  
Problèmes corrigés de mathématiques posés aux concours communs polytechniques ( 

ex - ENSI ) [Texte imprimé] / Jean Franchini, Jacquens Jea-claude. - Paris : Ellipses, 

2002. - 254 P ; 24 Cm. - (Les epreuves corigés des grandes écoles scientifiques). 

ISBN 2729811892 

2-519-40/1 

1060.  Franchomme, Marie-Pierre  
Droit du travail et droit de l'environnement [Texte imprimé] : regards croisés sur le 

développement durable / Marie-Pierre Franchomme, Isabelle Desbarats. - Paris : 

Editions Lamy, 2010. - 332 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782721212979 



2-340-7/1, 2-340-7/2 

1061.  Franck ،marmoz  
La délégation de pouvoir [Texte imprimé] / marmoz Franck. - france : Litec, 2000. - 

404p. ; 24cm. 

ISBN 2711131718 

2-658-977/1 

1062.  françois ewald  
gestion de l'entreprise d'assurance [Texte imprimé] / françois ewald. - PARIS : 

Dunod, 2013. - 341p ; 24cm. 

bibliographie 341p. - ISBN 9782100590568 

2-368-10/1 

1063.  François, Ludovic  
Aprés le pétrole la nouvelle économie écologique [Texte imprimé] : les alternatives 

végétales à l'or d'or / Ludovic François, Elise Rebut. - Paris : Ellipses, 2009. - 208 p. ; 

24 cm. 

ISBN 9782729852122 

2-330-213/1, 2-330-213/2 

1064.  Frécon, Gury  
Formler une problématique [Texte imprimé] : Dissertation , memoire , thèse , rapport 

de stage / Gury Frécon. - 2 ed. - Paris : Dunod, 2012. - 154 p. : couv. en coull. ; 24 

cm. 

ISBN 9782100573868 

2-001.4-5/1, 2-001.4-5/2 

1065.  Freiss, Daniel  
Fiscalité 2014/2015 [Texte imprimé] / Daniel Freiss, Brigitte Monnet. - Paris : 

Hachette livre, 2014. - 64 p. ; 18 cm. - (Top Actuel). 

ISBN 9782011622198 

2-332-132/1, 2-332-132/2 

1066.  Freyssinet, jacques  
Le revue de l'ires : N33 [Texte imprimé] / jacques Freyssinet. - paris : institut de 

recherches economiques et sociales, 2000. - 176p. ; 24cm. 

trimestrielle 

p45.33/1 

1067.  Friboulet, Jean-Jacques  
Histoire de la pensée économique [Texte imprimé] / Jean-Jacques Friboulet. - [s.l] : 

Bruylant, 2004. - 262 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibliographie:p. 245-p. 251 Index:p. 253-p. 262. - ISBN 3725547262 



2-330-30/1 

1068.  Friédérich, Micheline  
Comptabilité approfondie [Texte imprimé] : Epreuve N°6 DECF / Micheline 

Friédérich. - paris : Foucher, 2004. - 381 P ; 24 cm. - (Expertise comptable). 

ISBN 2216096024 

2-657-120/1 

1069.  Friédérich, Micheline  
Comptabilité et audit [Texte imprimé] / Micheline Friédérich, Georges Langlois. - 4 

ed. - Paris : Foucher, 2013. - 192 p. ; 24 cm. - (Le Meilleur du DSCG 4). 

ISBN 9782216123254 

2-657-201/1, 2-657-201/2 

1070.  Friedrich, Jean-Jacques  
Comptabilité générale et gestion des entreprises [Texte imprimé] / Jean-Jacques 

Friedrich. - 4e éd. - Paris : Hachette, 2004. - 352 p. : ill. ; 24 cm. - (Hu gestion). 

Bibliogr. p. 346. Index. - ISBN 2011167329 

2-657-4/1, 2-657-4/2 

1071.  Fritz, Nicolas  
Les business Angels [Texte imprimé] : guide des bonnes pratiques à l'usage des 

investisseurs et des entrepreneurs / Raphael Boukris; Nicolas Fritz. - Paris : Pearson, 

2011. - 214 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Village mondial). 

Bibliogr. p. [203]-204. Glossaire. - ISBN 9782744064616 

2-658-585/1, 2-658-585/2 

1072.  Froger, Valérie  
Auto-entrepreneur [Texte imprimé] : toutes les réponses à vos question / Valérie 

Froger; Préf. Alain Bosetti. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2011. - 158 p. : ill., tabl., couv. 

ill. en coul. ; 22 cm. - (Entrepreneurs). 

La couv. porte en plus : "statut, démarches, régime social, régime fiscal, se lancer" 

Notes bibliogr. Glossaire. - ISBN 9782100556106 

2-658-628/1, 2-658-628/2 

1073.  Froger, Valérie  
La création d'entreprise de A à Z [Texte imprimé] : 100 mots et sigles indispensables / 

Valérie Froger; Préf. Xavier Kergall. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2009. - 226 p. : graph., 

couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Entrepreneurs). 

La couv. porte en plus : "+ le statut de l'auto-entrepreneur" Bibliographie et 

webographie p. [217]-219. Notes bibliographiques et webographiques. - ISBN 

9782100534166 

D00124/1, D00124/2 



1074.  Frois, Gilbert Abraham-  
Capiltal et croisssance [Texte imprimé] / Gilbert Abraham- Frois. - Paris : Economica, 

2008. - 234 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782717855371 

2-330-221/1, 2-330-221/2 

1075.  Frontier, Serge  
Statistiques pour les sciences de la vie et de l'envirennment [Texte imprimé] : Cours 

et exercices corrigés / Serge Frontier, Gentilhomme Valérie, Lagadeuc Yvan Davoult 

Dominique. - Paris : Dunod, 2001. - 377 P ; 24 Cm. - (Science sup). 

ISBN 2100053930 

2-519-23/1 

1076.  Frot, Olivier  
Développement durable marchés publics [Texte imprimé] / Olivier Frot; Préf. corinne 

Lepage. - Paris : Afnor, 2008. - 233 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 217- 221. - ISBN 9782124651122 

2-658-175/1, 2-658-175/2 

1077.  Frot, Olivier  
Développement durable & marchés publics [Texte imprimé] / Olivier Frot; Préf. 

corinne Lepage. - Paris : Afnor, 2008. - 233 p. : ill., tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 

24 cm. 

Bibliogr. p. 217-221. - ISBN 9782124651122 

2-658-659/1, 2-658-659/2 

1078.  Fuentes, A  
Des Mathématiques elementaires aux mathematiques supérieures [Texte imprimé] : 

mathématiques supérieures : tome 1 / A Fuentes. - alger : Office des publications 

universitaire, 2006. - 328.p ; 22 cm. 

ISBN 9961009657 

2-510-4/1, 2-510-4/2 

1079.  Fueyo, Céline  
E-Réputation des marques, des produits, et des dirigeants [Texte imprimé] / Jean-

Marc Decaudin; Jacques Digout; Céline Fueyo; ...[et all.]. - Paris : Vuibert, 2013. - 

269 p. : ill. ; 24 cm. - (Lire Agir). 

Index p. 267-269. - ISBN 9782311010183 

2-658-908/1, 2-658-908/2 

1080.  The future of money [Texte imprimé] = L'avenir de l'argent. - Paris : 

OECD, 2002. - 176 p. ; 24 cm. 

ISBN 9789264196722 



3-330-1/1 

1081.  Gabrié, Hubert  
La firme et sa stratégie [Texte imprimé] : les cinq grandes questions non résolues / 

Hubert Gabrié. - Paris : Economica, 2012. - 189 p. : graph., couv. ill. ; 24 cm. - 

(Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliogr. p. 179-181. - ISBN 9782717861426 

2-658-566/1, 2-658-566/2 

1082.  Gaci, Mohamed  
Mathématique et informatique [Texte imprimé] : Les Méthodes numériques / 

Mohamed Gaci. - Alger : Berti, 1991. - 144 P. ; 24 cm. 

Bibliog. 

2-519-49/1, 2-519-49/2 

1083.  Gaffard, Jean - luc  
La croissance économique [Texte imprimé] / Jean - luc Gaffard. - paris : Armand 

colin éditeur, 2011. - 211 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Cursus économie). 

Bibliogr. p.196 - p. 206. - ISBN 9782200272036 

2-330-278/1, 2-330-278/2 

1084.  Gagnon - Arguin, Louise  
Typologie des documents des organisation [Texte imprimé] : de la création à la 

conservation / Louise Gagnon - Arguin. - Québec : Presse de l'université du Québec, 

1998. - 432 p. : tabl. ; 24 cm. - (Colletion gestion de l'information). 

Bibliogr. p. 424-426 Index p.427-432. - ISBN 2760509435 

2-658-315/1, 2-658-315/2 

1085.  Gaillard , Claud  
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2-332-197/1, 2-332-197/2 

1308.  Jacquot, thierry  
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Bibliogaphie: p.333-p.336. - ISBN 2708136046 

2-330-33/1 

1310.  Jalote, Pankaj  
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Veyret; Jacqueline Jalta; Préf. Michel Hagnerelle. - Paris : Ed. autrement, 2010. - 235 

p. : couv.ill. en coull. ; 24 cm + . 
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Commerce international [Texte imprimé] : Théorie,techniques et applications / Naji 
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Filippi; Rémi Janin. - Revue et egmentée. - Paris : P.U.G, [s.d]. - 272 p. : couv. en 
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Hamza; Jacques Janssen. - Paris : Hermes science publications : Lavoisier, 2009. - 

266 p. : graph. ; 24 cm. - (Collection méthodes stochastiques appliquées). 
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2-658-570/1, 2-658-570/2 



1328.  Jecaillon, Jean-Didier  
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2-658-345/1 

1337.  Jokung-Nguéna, Octave  
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Reboul. - 2 .ed. - Paris : Dunod, 1995. - 422 p. : couv. en coul. ; 24 cm. 
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agir : I.S.O 14001 /2004 / Michel Jonquières. - Paris : Afnor, 2005. - 184 p. : couv. en 
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Introduction à la distribution [Texte imprimé] / Marc Vandercammen; Nelly Jospin- 

Pernet. - 2e éd. - Bruxelles : De Boeck, 2013. - 240 p. : ill. graph, couv. ill. en coul. ; 
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gestion financière: analyse et controle de gestion / Francis Jouan. - 12 ed. - [s.l] : 
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Gillet- Goinard; Raphaëlle Jourdan. - Paris : Dunod, 2014. - 189 p. : ill. graph., couv. 
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économie politique [Texte imprimé] / Bernard Jurion. - 4 ed. - Bruxelles : Deboeck, 

2013. - 462 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques). 
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Bibliogr. p. 241-[248] Index p. 249-250. - ISBN 2863253450 

2-658-313/1 

1369.  Karyotis, Catherine  
La Crise en 40 concepts clés [Texte imprimé] / Catherine Karyotis, Christophe 

Bouteiller, Ghassen Bouslama. - Paris : RB Edition, 2013. - 128 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782863256077 

2-332-142/1, 2-332-142/2 

1370.  Karyotis, Catherine  
L' essentiel de la banque [Texte imprimé] : 2015 -2016 / Catherine Karyotis. - 2.ed. - 

Paris : Gualino, 2015. - 139 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Les carrés). 

ISBN 9782297047920 

2-332-184/1, 2-332-184/2 

1371.  Kast, Robert  
Rationalité et marchés financiers [Texte imprimé] / Robert Kast. - Paris : ed - 

economica, 1991. - 232 P. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

bibliog p-p : 219-220. Index p221. - ISBN 2717821147 

2-332-15/1, 2-332-15/2 

1372.  Kast, Robert  
Fondements microéconomiques de la théorie des marché financiers [Texte imprimé] / 

Robert Kast, André la pied. - Paris : Economica, 1992. - 224 P. ; 24 cm. - (Gestion / 

Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliog pp. 209-211 Index pp. 213-214. - ISBN 271782345X 

2-332-14/2, 2-332-14/3 



1373.  Kauffmann, Jocelyne  
Le Web marketing [Texte imprimé] / Stéphane Bodier; Jocelyne Kauffmann; Préf. 

Pierre Chappaz. - Paris : Presses Universitaires de France, [s.d]. - 126 p. : couv. ill. en 

coul. ; 21 cm. - (Que sais-je?). 

Bibliogr. p. 124 Liste de sites internet p. 123-124. - ISBN 9782130586067 

2-658-486/1, 2-658-486/2 

1374.  Keiser, Anne - Marie  
Annales corrigées , commentées et actualisées [Texte imprimé] : économie et 

comptabilité / Anne - Marie Keiser. - Paris : Eska, 2000. - 264 p. : couv. en cou.l ; 24 

cm. - (Annales d'expertise comptable). 

ISBN 2869118923 

2-657-13/1, 2-657-13/3 

1375.  Keiser, Anne-marie  
Gestion financére corrigé [Texte imprimé] / Anne-marie Keiser. - 3e éd. - Paris : 

Eska, 1999. - 238 p. : couv. en coul. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques 

Orsoni ; 3 éd.). 

ISBN 2869117639 

2-657-69/1, 2-657-69/2 

1376.  Kempf, Alain [et autr. ...]  
Communication des entreprises [Texte imprimé] : Etudes de cas / Jacqueline 

Delahaye; Liliane Demont; Alain [et autr. ...] Kempf. - paris : Edition nathan, 1998. - 

191 p. : couv. en coull. ; 29 cm. - (BTS). 

ISBN 2091785318 

2-658-217/1 

1377.  Kenel, Philipe  
Délocalisation et investissements des personnes fortunées étrangères en suisse et en 

belgique [Texte imprimé] : Guide guridique et pratique / Philipe Kenel. - 3ed. - Paris : 

Favre, 2014. - 455 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

Bibliogr. p .455 - p .457. - ISBN 9782828913786 

2-332-186/1, 2-332-186/2 

1378.  keramane,abdenour  
Medenergie:N22-24 [Texte imprimé] : La revue méditerranéenne de l'énergie / 

abdenour keramane. - alger : en nakhla, 2007. - 66 سم27ص. ;  . 

s. - ISSN 1112377x = Medenergie:N22-24 

(24-22)p56 

1379.  De Kergos, Yann  
Informatique Fiscalité et Comptabilité [Texte imprimé] / Yann De Kergos, Gerard 

Margiocchi. - Paris : Masson, 1987. - 151 p. ; 27 cm. - (encyclopédie Delmas pour la 



vie des affaires). 

Index: p. 147-149. - ISBN 2225810524 

2-657-41/1, 2-657-41/2 

1380.  kessaci, mohamed  
L'actuel : N104 [Texte imprimé] : Le magazine de l'économie et du partenariat 

international / mohamed kessaci. - algerv : aksa, 2009. - 89p. ; 27cm. 

ISSN 11111054 = L'actuel : N104 

p49.104/1, p49.104/2 

1381.  kets de vries،manfred  
la face cachée du leadership [Texte imprimé] / manfred kets de vries. - paris : Village 

mondial, 2007. - 331p. ; 24cm. 

index p 307-313. - ISBN 9782744061653 

2-000-11/01 

1382.  Kevin ،lane keller  
Marketing Mangement [Texte imprimé] : Twelfth Edition / Kotler Philip; lane keller 

Kevin. - USA : pearson Edication de mexico, 2006. - 729p. ; 29cm. 

ISBN 013145757 

3-658-16/1 

1383.  Khachlouf, Nada  
Apprendre dans les réseaux de PME [Texte imprimé] : le rôle des contacts personnels 

/ Nada Khachlouf. - Paris : L'Harmattan, 2013. - 341 p. : ill. grah. ; 24 cm. - 

(Entreprises et management). 

ISBN 9782343006932 

2-658-906/1, 2-658-906/2 

1384.  Khafrabi, Mohameed Zine  
Comptabilités des sociétès [Texte imprimé] : conforme au PCN et code de commerce 

/ Mohameed Zine Khafrabi. - alger : Berti editions, 2006. - 270 p ; 23 cm. - (Objectif 

professionnel). 

ISBN 9961690893 

2-657-104/1, 2-657-104/2 

1385.  khafrabi ،med zine  
Techniques comptables [Texte imprimé] : volume 1: cours / med zine khafrabi. - 

ALGER : Berti Editions, 2002. - 421p ; 24cm. 

ISBN 9961690413 

2-657-234/1 



1386.  Khaldi, khaled  
Probabilités [Texte imprimé] : rappels de cours exercice corrigés / khaled Khaldi. - 

Alger : OPU, 2005. - 124 p. ; 22/15 cm. 

Bibliographie:p. 124. - ISBN 9961009193 

2-519-61/1, 2-519-61/2 

1387.  Khaled, Khaldi  
Méthodes statistiques [Texte imprimé] : Rappels de cours , Exercices corrigés / 

Khaldi Khaled. - Alger : Office des publications universitaires, 2005. - 252 p. ; 23 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9961009185 

2-519-17/1, 2-519-17/2 

1388.  Kharoubi, Cécile  
Analyse du risque de crédit [Texte imprimé] / Cécile Kharoubi, Philippe Thomas. - 

Paris : RB Edition, 2013. - 156 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782863256022 

2-332-121/1, 2-332-121/2 

1389.  Khath, Sarun  
Gestion de trésorerie [Texte imprimé] / Annie - Bellier Delienne; Sarun Khath. - Paris 

: Economica, 2000. - 256 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Techniques de gestion). 

Bibliogr .p. 24-242 Index p. 243- 245. - ISBN 271784094X 

2-658-61/1, 2-658-61/2 

1390.  Khedhiri, Sami  
Cours d'économétrie [Texte imprimé] : Méthodes et applications / Sami Khedhiri. - 

paris : Hermes science publications, 2007. - 288 p ; 24x15 cm. - (Finance, gestion , 

management / Jean-Marie Doublet). 

ISBN 978274621638 

2-330-121/1 

1391.  khelifa,ammar  
Mémoria:N9 [Texte imprimé] : L'inéluctable victoire politique du fln / ammar khelifa. 

- alger : groupe de presse et communication, 2013. - 22P. ; 27CM. 

annuelle. - ISSN 11128860 = Mémoria:N9 

p57.9/1 

1392.  Kherdjemil, Boukhalfa  
Equilibre dialectique et crise économique [Texte imprimé] / Boukhalfa Kherdjemil. - 

Alger O.P.U : [s.n], 1987. - 452 P. ; 24 cm. 

Bibliog : P 431-446 Annexe 

2-330-7/1, 2-330-7/2 



1393.  Kilig, Levent  
Compta finance [Texte imprimé] : comprendre , construire et faire parler les comptes / 

Levent Kilig. - paris : éditions d'Organisation, 2006. - 416 p ; 24x15 cm. - (Les 

références). 

ISBN 2708136232 

2-332-49/1 

1394.  Kittel, Françoise  
La fonction ressources humaines [Texte imprimé] : métiers, compétences et formation 

/ Jacqueline Barraud; Martine Guillemin; Françoise Kittel. - 3e éd. - Paris : Dunod, 

2008. - 258 p. : ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Animation des hommes RH). 

Bibliogr. p. 255-258 Glossaire. - ISBN 9782100515325 

2-658-552/1, 2-658-552/2 

1395.  Klarsfeld, Alain  
Gérer les compétences [Texte imprimé] : des instruments aux processus : cas 

d'entreprises et perspectivesthéoriques / Alain Klarsfeld. - Paris : Vuiber, 2003. - 296 

p. : couv ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 279-[281]. - ISBN 2711769747 

2-658-341/1 

1396.  Knockaert, Patrick  
Maîtriser les processus de l'entreprise [Texte imprimé] : Guide opérationnel / Michel 

Cattan; Cattan Idrissi; Patrick Knockaert; ...[et all.]. - 4e éd. - Paris : Ed. 

d'organisation, 2003. - 303 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 301-[304]. - ISBN 2708129430 

2-658-436/1 

1397.  Knoll, Carol  
Fonctionnaires et alors [Texte imprimé] : Paresseux , grévistes , trop nombreux... en 

finir avec les clichés / Carol Knoll. - paris : Eyrolles, 2014. - 159 p. : couv. en coull. ; 

24 cm. 

ISBN 9782212559972 

2-331-14/1, 2-331-14/2 

1398.  Koenig, Gilbert  
Analyse Monétaire et financière [Texte imprimé] / Gilbert Koenig. - Paris : 

Economica, 2000. - 256 P. : couv .ill ; 24 cm. 

Bibliog.p-p.231-235 Index :p-p.237 -244. - ISBN 2717841032 

2-332-12/1, 2-332-12/2 

1399.  Konkuyt, Christian  
Managemement et économie des entreprises [Texte imprimé] / Gilles Bressy; 

Christian Konkuyt. - 9e éd. - Paris : Sirey.Dalloz, 2008. - 474 p. : tabl., fig., graph. ; 



21 cm. - (Aide- mémoire). 

Index p. 464-475. - ISBN 9782247079346 

2-658-505/1, 2-658-505/2 

1400.  Konkuyt, Christian  
Management et économie des entreprises [Texte imprimé] / Gilles Bressy; Christian 

Konkuyt. - 10e éd. - Paris : Dalloz, 2011. - 477 p. : ill. ; 21 cm. - (Aide mémoire). 

Index p. 452-462. - ISBN 9782247107902 

2-658-811/1, 2-658-811/2 

1401.  Korda, Philippe  
Négocier et défendre ses marges [Texte imprimé] / Philippe Korda. - 4e éd. - Paris : 

Dunod, 2010. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. vente, distribution). 

La couv. porte en plus : "Vente, achat, négociations d'affaires" et "40000 exemplaires 

vendus" Bibliogr. p. 245-246. - ISBN 9782100543885 

2-658-575/1, 2-658-575/2 

1402.  Kornprobst, Emmanuel  
Procédure fiscales et patrimoine du dirigeant d'entreprise [Texte imprimé] / 

Emmanuel Kornprobst. - Paris : Litec, 2000. - 369 p. ; 24 cm. - (Litec fiscal). 

En appendice, choix de textes et documents. - La couv. porte en plus : "Du 

redressement au recouvrement": Index p. 353-358. - ISBN 2711131779 

2-658-312/1 

1403.  Kotsou, llios  
Intelligence émotionnelle et management [Texte imprimé] : comprendre et utiliser la 

force des émotions / llios Kotsou; Préf. Peter Slovey. - 2e éd. - Bruxelle : De Boeck, 

2012. - 207 p. : tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Manager RH). 

Notes bibliogr. Bibliogr. p. [189]-195. - ISBN 9782804163129 

2-658-516/1, 2-658-516/2 

1404.  Kott, Sébastien  
Finances publiques [Texte imprimé] / Sébastien Kott, Carole Moniolle. - 2 ed. - Paris 

: Ellipses, 2010. - 416 p. ; 24 cm. - (Cursus AES). 

ISBN 9782729861483 

2-336-70/1, 2-336-70/2 

1405.  Kotter, John P.  
Adjugé ! [Texte imprimé] : comment lever les objections et vendre vos idées / John P. 

Kotter, Lorne A. Whitehead; Trad. Laurence Nocolaieff. - Paris : Pearson éd., 2010. - 

192 p. : graph., ill. fug. ; 24 cm. - (Village mondial). 

ISBN 9782744064579 

2-658-731/1, 2-658-731/2 



1406.  Koudri, Ahmed  
Economie d'entreprise [Texte imprimé] : une introduction au management / Ahmed 

Koudri. - Alger : ENAG, 1999. - 91p. ; 21 cm. - (collection économie). 

ISBN 9961621395 

2-658-469/1, 2-658-469/2 

1407.  Kouider, Boutaleb  
Theories de la decision [Texte imprimé] : éléments de cours / Boutaleb Kouider. - 

Alger : O. P. U, 2006. - 172 p. ; 22 cm. 

ISBN 9961010256 

2-658-749/1, 2-658-749/2 

1408.  Kouomegni, Hélène Kontchou  
SAS [Texte imprimé] : maitriser SAS base et SAS macro SAS 9 et versions 

antérieures / Hélène Kontchou Kouomegni, Olivier Decourt; Préf. Denis Torregrossa. 

- Paris : Dunod, 2004. - 288 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100076221 

2-004-7/1, 2-004-7/2 

1409.  Kourim, Nicolas  
Les achats collaboratifs [Texte imprimé] : Pourquoi et comment collaborer avec vos 

fournisseurs / Hugues Poissonnier; Michel Philippart; Nicolas Kourim; ...[et all.]. - 

Bruxelles : De Boeck, 2012. - 210 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Le 

Managment en pratique). 

Bibliogr. p. 201- 205 Index p. 198-199. - ISBN 9782804166731. - ISSN 13730274 = 

Les achats collaboratifs 

2-658-924/1, 2-658-924/2 

1410.  Kratiroff, Hubert  
Fonction : chef de produit marketing [Texte imprimé] : vers la maîtrise des outils et 

compétences métier / Hubert Kratiroff. - 6e éd. - Paris : Dunod, 2013. - 371 p. : ill. 

graph., couv. en coul. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise). 

ISBN 9782100593996 

2-658-814/1, 2-658-814/2 

1411.  krebs, Geneviève  
les Nouvelles pratiques de l'audit qualité interne [Texte imprimé] / Geneviève krebs. - 

paris : Afnor, 2007. - 264p. : ill ; 21cm. 

bibliog. p.263 p 264. - ISBN 9782124755660 

2-657-134/1, 2-657-134/2 

1412.  Krecké, Jeannot  
La Déclaration d'impôt [Texte imprimé] : Guide Pratique 98 / Jeannot Krecké. - 



Luxembourg : Ed .Promoculture, 1999. - 208 P. ; 24 cm. 

ISBN 287940290 

2-336-37/1, 2-336-37/2 

1413.  Krelifaoui ,hassina  
Suivie des engagement du personnel au niveau du controle financièr de medea [Texte 

imprimé] / hassina Krelifaoui. - médéa : [s.n] : [s.n], [s.d]. - 29 cm. 

DEUA : Informatique de Gestion : médéa 

M1608/1 

1414.  Krugman, Paul  
L'Economie auto-organisatrice [Texte imprimé] / Paul Krugman. - paris : De Boeck, 

1998. - 128 p. ; 24cm. - (Ouvertures économiques). 

2-330-117/1, 2-330-117/2 

1415.  Krugman, Paul  
Economie internationale [Texte imprimé] / Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Marc 

Melitz. - 9 ed. - Paris : Pearson, 2013. - 736 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782326000131 

2-330-261/1, 2-330-261/2 

1416.  Krugman, Paul  
Microéconomie [Texte imprimé] / Paul Krugman, Robin Wells. - 2 ed. - Bruxelles : 

De Boeck, 2013. - 1090 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Ouvertures économie). 

ISBN 9782804181864. - ISSN 2030501x = Microéconomie 

2-330-275/1 

1417.  Kubik, Emmanuel et [autr. ...]  
Cas et solutions de marketing [Texte imprimé] / Yves Chirouze; Claude Hugonnet; 

Emmanuel et [autr. ...] Kubik. - Alger : O.P.U, 1988. - 199 p. : couv. ill. en coull. ; 22 

cm. 

2-658-28/1, 2-658-28/2 

1418.  Kuszla, Catherine  
Le Contrôle de gestion [Texte imprimé] : controle de gestion, controle d'entreprise et 

gouvernance / Henri Bouquin; Catherine Kuszla. - 10e éd. - Paris : P.U.F., 2014. - 598 

p. : ill. ; 22 cm. 

Bibliogr. p. 557-585 Index p. 585-598. - ISBN 9782130609520 

2-658-851/1, 2-658-851/2 

1419.  De la guéronnière, Henri  
Faire de la banque son métier [Texte imprimé] : Identifier les métiers porteurs / Henri 

De la guéronnière. - Paris : Studyrama, 2015. - 214 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - 



(Métier). 

ISBN 9782759028429 

2-332-178/1, 2-332-178/2 

1420.  Labatut, Julie  
Construire la biodiversité [Texte imprimé] : processus de conception de " biens 

communs" / Julie Labatut. - Paris : Presses des mines, 2010. - 237 p. : Fig. couv. ill. 

en coull. ; 24 cm. - (Economie et gestion). 

Bibliogr. p.227-231. - ISBN 9782911256240 

2-658-730/1, 2-658-730/2 

1421.  Labidi, Mourad  
Manuel de comptabilité nationale [Texte imprimé] : et analyse des comptes 

economiques de l'algerie / Mourad Labidi. - 2e éd. - Alger : Finap : [s.l] : Revue et 

mise à jour, [s.d]. - 367 p. : ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 347-351 

Licence 

2-657-48/1, 2-657-48/2 

1422.  labidi,djamel  
science et pouvoir en algerie [Texte imprimé] / djamel labidi. - alger : office des 

publicationuniversitaire, 1993. - 459p. ; 22cm. 

index des abreviation utilisees 

2-338-33/1, 2-338-33/2 

1423.  labidi ،mourad  
Manuel de Comptabilité Nationale [Texte imprimé] / mourad labidi. - Alger : Office 

des publications universitaires, 1988. - 367p. ; 22cm. 

2-657-233/1 

1424.  Laborde, Jean-Pierre  
Droit international privé [Texte imprimé] / Jean Derruppé; Jean-Pierre Laborde. - 16e 

éd. - Paris : Dalloz, 2008. - 180 p. ; 24 cm. - (Mémentos dalloz. droit privé). 

Index p.165-170. - ISBN 9782247079445 

2-000-4/1, 2-000-4/2 

1425.  Labregere, Roland  
Manager débutant [Texte imprimé] : réussir en 80 jours / Roland Labregere. - Paris : 

Groupe eyrolles, 2005. - 175 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 23 cm. 

ISBN 2708133396 

2-658-26/1 



1426.  Labrousse, Christian  
Statistique .Tome 1 , exercices corrigés avec rappels de cours [Texte imprimé] : 

Sciences économiques / Christian Labrousse. - 5 ed. - Paris : Bordas, 1977. - 312 P. ; 

24 cm. 

ISBN 2040027823 

2-519-14/1, 2-519-14/2 

1427.  Labruffe ,Alain  
60 Tableaux de bord pour la gestion des compétences [Texte imprimé] / Alain 

Labruffe. - Paris : Afnor, 2007. - 231 p. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 229 - p. 231. - ISBN 9782124755417 

2-658-193/1, 2-658-193/2 

1428.  Lachmann, Jean  
Capital - risque et capital - investissement [Texte imprimé] / Jean Lachmann, Adrien 

Zeller. - Paris : Economica, 1999. - 108 p. : couv.coul ; 24 cm. - (Connaissance de la 

gestion). 

Bibliogr. p. 99 - p . 102. - ISBN 2717838279 

2-658-238/1, 2-658-238/2 

1429.  Lachmann, Jean  
Startégie et financement de l'innovation [Texte imprimé] / Jean Lachmann. - Paris : 

Economica, 2010. - 154 p. ; 24 cm. - (Techniques de gestion). 

ISBN 9782717858075 

2-336-73/1, 2-336-73/2 

1430.  Lacoste, Olivier  
Comprendre les crises financières [Texte imprimé] / Olivier Lacoste. - Paris : 

Eyrolles, 2009. - 156 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782212543223 

2-332-90/1, 2-332-90/2 

1431.  Lacroix, Monique  
Comptabilité financière approfondie [Texte imprimé] / Monique Lacroix, Jean-Michel 

Cocoynacq, Sophie Giordano-Spring. - 3 ed. - Paris : Vuibert, 2008. - 656 p. ; 24 cm. 

- (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

ISBN 9782711775491 

2-657-175/1, 2-657-175/2 

1432.  Ladwein, Richard  
Le comportement du consommateur et de l'acheteur [Texte imprimé] / Richard 

Ladwein; Préf. Christian Pinson. - Paris : Economica, 1999. - 407 p. : couv. en coull. ; 

24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni. politique générale , finance et 



marketing). 

Index p. 379 - 395. - ISBN 271783947X 

2-658-240/1, 2-658-240/2 

1433.  Lafaix, Philippe  
Faites évoluer vos méthodes de vente! [Texte imprimé] : vente classique, vente de 

l'offre globale, vente conseil, vente en libre-service, vente par médias interposés / 

Daniel Huyot; Philippe Lafaix. - Paris : Dunod, 2008. - 182 p. : ill., graph. ; 24 cm. - 

(Fonction de l'entreprise. vente-distribution). 

ISBN 9782100514946 

2-658-618/1, 2-658-618/2 

1434.  Laffargue,Jean Pierre  
Revue des sciences commerciales et de gestion : N04 [Texte imprimé] : du laboratoire 

d'etudes pratiqes en sciences commerciales et sciences de gestion / Jean Pierre 

Laffargue, Abdelkader Gliz. - alger : l'ecole supérieure de commerce dé d'alger, 2005. 

- 149p. ; 24cm. 

annuelle. - biblographia:p.139. - ISSN 11124148 = Revue des sciences commerciales 

et de gestion : N04 

p34.4/1, p34.4/2 

1435.  Laffitte, Jacques  
Roi des banquiers et banquier des rois [Texte imprimé] / Jacques Laffitte, Virginie 

Monnier. - Bruxelles : P. I. E peter lang, 2013. - 325 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

Bibliogr. p.301 - p.311. - ISBN 978275740502 

2-332-202/1 

1436.  Lafleur, Dominique  
Vol. 1, Droit des sociétés [Texte imprimé] : DECF Nouvelles annales 2000 : Sujets 

adaptés à la réforme corrigés commontés / Dominique Lafleur. - paris : Dunod, 1999. 

- 202 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Expert sup). 

ISBN 2100048708 

contenu dans : , Vol. 1 

2-658-211/1, 2-658-211/2 

1437.  Lagoutine, A.  
Eléments de statistique quantique [Texte imprimé] / A. Lagoutine. - Alger : O.P.U, 

1985. - 142 P. ; 27 cm. - (collection le cours de physique). 

Bibliog 

2-519-5/1, 2-519-5/2 

1438.  Lahille ,Jean-Pierre  
Annalyse financière [Texte imprimé] : Aide- mémoire / Jean-Pierre Lahille. - Paris : 



Dunod, 2007. - 264 p. : ill. ; 21 cm. 

ISBN 978210051164 

2-658-156/1 

1439.  Lajoye, Christophe  
Droit des marchés publics [Texte imprimé] / Christophe Lajoye. - 2e éd. - Paris : 

Gualino éd., 2005. - 234 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Fac universités. Mémentos 

LMD). 

Bibliogr. p. [229]-231 Index p. [233]-234. - ISBN 2842007530 
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bibliog. p121-p122. - ISBN 9782100520794 



2-332-70/1, 2-332-70/2 

1511.  Lehmann, paul-jacques  
Economie des marchés financiers [Texte imprimé] / paul-jacques Lehmann. - bruxelle 

: De Boeck, 2011. - 245 p. : ill ; 24 cm. 

bibliog.p 235. - ISBN 9782804163082 

2-330-188/1, 2-330-188/2 

1512.  Lehnisch, Jean-Pierre  
La Communication dans l'entreprise [Texte imprimé] / Jean-Pierre Lehnisch. - 7e éd. - 

Paris : P .U .F, 2011. - 127 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Que sais-je?). 

La 4e de couv. porte en plus : "Que dit-on en interne ?" Bibliogr. p. 126. - ISBN 

9782130586548 

2-658-617/1, 2-658-617/2 

1513.  Lehouck, fany  
Agir avec Keynes [Texte imprimé] / fany Lehouck. - paris : chronique sociale, 2005. - 

112.p : couv.coul ; 22x15 cm. 

bibliog. p 110 p 112. - ISBN 2850086029 

2-330-181/1, 2-330-181/2 

1514.  Lejeune, Yannick  
TIC 2025 les grandes mutations [Texte imprimé] / Yannick Lejeune. - Paris : FYP 

editions, 2010. - 200 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782916571416 

2-004-11/1, 2-004-11/2 

1515.  Lemeunier, F  
Societé anonyme [Texte imprimé] / F Lemeunier. - paris : Ed Dalloz, 2000. - 424 P. ; 

25x19 cm. 

ISBN 2247042570 

2-658-251/1, 2-658-251/2 

1516.  Lemeunier, F  
SARL, Sociétè à resposabilité limitée [Texte imprimé] : création , gestion , évolution / 

F Lemeunier. - paris : Delmas, [s.d]. - 400 P. ; 25 cm. 

Index p-p: 397-400. - ISBN 2247041744 

2-658-250/1, 2-658-250/2 

1517.  Lemoine, décorder  
Les grandes questions d'économie et finance internationales [Texte imprimé] : 

décorder l'actualité / décorder Lemoine. - Bruxelles : De boeck et larcier, 2007. - 474 

p. ; 24x15 cm. - (Ouvrages économiques). 

ISBN 978280415023 



2-330-65/1 

1518.  Lemoine, Gérard  
Marketing [Texte imprimé] : cas et applications / Gérard Lemoine. - Paris : Vuibert, 

2012. - 235 p. : ill. graph. ; 24 cm. 

ISBN 9782311010596 

2-658-823/1, 2-658-823/2 

1519.  Lemonnier, Jacques  
Manager son équipe au quotidien [Texte imprimé] : 70 micro-outilspour réussir : 

déléguer, écouter, comprendre..., mais aussi exiger, contrôler, refuser..., orientations 

et repères pour communiquer et agir, les micro-outils de l'efficacité pour gérer les 

individus, les groupes et les situations / Jacques Lemonnier. - [2e édition]. - Paris : 

Vuibert, 2011. - 234 p. : tabl., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Lire, agir). 

Bibliogr. p. 227-228. - ISBN 9782711764594 

2-658-513/1, 2-658-513/2 

1520.  Lenain, Patrick  
Le FMI [Texte imprimé] / Patrick Lenain. - 4 emme. - Paris : La Découverte, 2004. - 

118 p : couv.coul ; 18 cm. 

ISBN 2707143634 

2-332-38/3, 2-332-38/1 

1521.  Lengellé, Maurice  
La Consommation [Texte imprimé] / Maurice Lengellé. - 3 ed. - Paris : P .U .F, 1967. 

- 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je? ; 697). 

2-330-230/1 

1522.  Lepetit, Jean - françois  
Dysfonctionnements des marchés financièrs [Texte imprimé] / Jean - françois Lepetit. 

- Paris : Economica, 2014. - 192 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Collection Finance). 

Bibliogr. p.191 - p.192. - ISBN 9782717866346. - ISSN 17784492 = 

Dysfonctionnements des marchés financièrs 

2-332-187/1, 2-332-187/2 

1523.  Lépinaeux, François  
Développement durable et gouvernement d'entreprise [Texte imprimé] : un dialogue 

prometteur / Thierry Wiedemann - Goiran; Frédéric Perier; François Lépinaeux; ...[et 

all.]. - Paris : éditions d'Organisation, 2003. - 295 p. : ill., couv.ill. en coul. ; 21cm. 

Bibliogr. p.241 -245 Anexes p. 257-295. - ISBN 2708128558 

2-658-48/1, 2-658-48/2 

1524.  Leridon,Henri  
De la croissance zéro au développement durable [Texte imprimé] / Henri Leridon. - 



Paris : Fayard, 2009. - 63 p. ; 18 cm. - (Collège de France). 

ISBN 9782213644141 

2-658-676/1, 2-658-676/2 

1525.  Leroy, Frédéric  
Les stratégies de l'entreprise [Texte imprimé] / Frédéric Leroy. - 4e éd. - Paris : 

Dunod, 2012. - 126 p. : graph. ; 18 cm. - (Les Topos. éco-gestion). 

Bibliogr. p. [124] Index P. [125]-126. - ISBN 9782100582785 

2-658-539/1, 2-658-539/2 

1526.  Lesueur, Jean-Yves  
Microéconomie de l'emploi [Texte imprimé] : théories et applications / Jean-Yves 

Lesueur, Mareva sabatier. - bruxelle : De Boeck, 2008. - 256 p. : couv.coul ; 24x 15 

cm. 

ISBN 9782804156299 

2-330-164/4, 2-330-164/1 

1527.  Lesueur, Jean-Yves  
Micro économie [Texte imprimé] / Jean-Yves Lesueur. - Paris : Vuiber, 2001. - 282 p. 

; 24 cm. - (Dyna'sup économie / Catherine Pivot). 

ISBN 2711774295 

2-330-89/1 

1528.  Lethielleux, Maurice  
statistique descriptive [Texte imprimé] / Maurice Lethielleux. - paris : Dunod, 2001. - 

154.p ; 24 cm. 

ISBN 2100054436 

2-519-64/1, 2-519-64/2 

1529.  Lethielleux, Maurice  
Probabilités [Texte imprimé] : estimation statistique / Maurice Lethielleux. - Nouv. 

présentation. - Paris : Dunod, 2006. - IV-155 p. ; 21 x 15 cm. - (Express éco). 

ISBN 2100498169 

2-519-26/1, 2-519-26/2 

1530.  Lethielleux, Maurice  
Statistique descriptive [Texte imprimé] / Maurice Lethielleux. - 5 ed. - Paris : Dunod, 

2007. - 156 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100513000 

2-519-87/1, 2-519-87/2 

1531.  Leutenegger, Marie- Agnès  
Gestion de portefeuille et théorie des marchés financiers [Texte imprimé] / Marie- 



Agnès Leutenegger. - 3e éd. - Paris : Economica, 2010. - 344 p. : graph., tabl. ; 24 cm. 

- (Exercices et cas ; 28). 

ISBN 9782717859379 

2-658-531/1, 2-658-531/2 

1532.  Lévêque, François  
Economie de la réglementation [Texte imprimé] / François Lévêque. - Paris : La 

Découverte, 2004. - 128 p. ; 19 cm. - (Repères / Pascal Combemale). 

ISBN 2707142654 

2-330-78/1 

1533.  Levet, Jean Louis  
L'Economie industrielle en évolution [Texte imprimé] : les faits face aux théories / 

Jean Louis Levet. - paris : Economica, 2004. - 335 p. : ill ; 24 cm. 

ISBN 2717847561 

2-330-154/1 

1534.  Levet, Jean Louis  
LesPratiques de l'intélligence économique [Texte imprimé] : dix cas d'entreprise / 

Jean Louis Levet. - paris : Economica, 2008. - 159.p : ill ; 24 cm. - (l'intélligence 

économique : l'intélligence économique). 

ISBN 9782717855388 

2-330-142/1, 2-330-142/2 

1535.  Levet, Jean Louis  
Evaluation ex post du programme d'investissement d'avenir: un dispositif à construire 

[Texte imprimé] / Jean Louis Levet, Claude Mathieu. - Paris : La documentation 

Française, 2013. - 108 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782110090782 

2-332-127/1, 2-332-127/2 

1536.  Lewi, Georges  
E- branding [Texte imprimé] : stratégies de marque sur Internet / Georges Lewi. - 

Paris : Pearson, 2013. - 225 p. : ill. ; 24 cm. - (Village mondial). 

Bibliogr. p.225. - ISBN 9782744065859 

2-658-876/1, 2-658-876/2 

1537.  Libaert, Thierry  
La Communication d'entreprise [Texte imprimé] / Thierry Libaert. - 3e éd. - Paris : 

Economica, 2010. - 112 p. ; 20 cm. - (Gestion poche ; 62). 

Bibliogr. p. 109. - ISBN 9782717859690 

2-658-616/1, 2-658-616/2 



1538.  Libaert, Thierry  
Communication et environnement, le pacte impossible [Texte imprimé] / Thierry 

Libaert. - Paris : P.U.F, 2010. - 180 p. ; 19 cm. - (Développement durable et 

innovation institutionnelle). 

Bibliogr. p. 175-178 Webliogr. p.179-180. - ISBN 9782130579267 

2-658-689/1, 2-658-689/2 

1539.  Lichani, fouad  
Modèle de développement de la petite et moyenne entreprise traitement et analyse 

comptable d'une SARL [Texte imprimé] / fouad Lichani; Ed. C.U; Dir. Abdel-El-

Moumen Fayçal. - [s.l] : [s.n], 2005. - 83f. ; 30cm. 

Licence : Médéa : C.U : 2005 

M407 

1540.  Liger, Philippe  
Le marketing des ressources humaines [Texte imprimé] : Attirer , intégrer et fidéliser 

les salaries / Philippe Liger. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2007. - 205 p. ; 22 cm. - 

(Fonctions de l'entreprise. Serie animation des hommes RH.). 

ISBN 9782100508877 

2-658-262/1 

1541.  Lilien, Cary L.  
Analyse des décisions marketing avec LOTUS 1-2-3 [Texte imprimé] / Cary L. 

Lilien; Trad. Pierre y. Desmet; Préf. Vincent Girard. - Paris : Ed. economica, 1987. - 

210 p. : ill graph., couv. ill. en coull. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques 

Orsoni. production et techniques quantitatves appliquées à la gestion). 

Bibliogr. p.197-199 Index p. 200-205. - ISBN 2717812598 

2-658-13/1, 2-658-13/2 

1542.  Lima, Pascal De  
Economie bancaire et croissance économique [Texte imprimé] : vers une 

macroéconomie renouvelée: cours / Pascal De Lima. - Paris : Dunod, 2012. - 222 p. ; 

24 cm. 

ISBN 9782100582778 

2-332-130/1, 2-332-130/2 

1543.  Linden, Harry G. Ter  
200 Deux cent lettres commerciales en anglais [Texte imprimé] / Harry G. Ter 

Linden. - 2 ed. - Paris : Dunod, 2009. - 242 p. ; 24 cm. - (Efficacité professionnelle). 

ISBN 9782100525317 

2-001.4-4/1, 2-001.4-4/2 

1544.  Lindon, D  
Mercator [Texte imprimé] : Théorie et pratique du marketing / J. Lendrevie; J Lévy; 



D Lindon. - 8 éd. - Paris : Dunod, 2006. - 1142 p. : couv. en coul. ; 24 cm. 

Index. p. 1123 - 1126. - ISBN 210050262X 

2-658-245/1, 2-658-245/2 

1545.  Lipschutz, Seymour  
Mathématique pour informaticiens [Texte imprimé] : Cours et problèmes / Seymour 

Lipschutz; R.Jacoud. - Paris : Mc Graw -hill, 1983. - 351 P. ; 27 cm. - (Serie 

Schaum). 

index pp. 347-351. - ISBN 2704210675 

2-519-36/1 

1546.  Llau, Pierre  
Equilibre budgétaire et déficits publics en europe [Texte imprimé] / Pierre Llau. - 

Paris : Economica, 2000. - 112 p. : couv. en coul. ; 20 cm. - (Poche finances publiques 

: Poche finances publiques). 

Bibliogr. p. 105-110. - ISBN 2717841504 

2-658-275/1, 2-658-275/2 

1547.  Loarne, Séverine Le  
Management de l'innovation [Texte imprimé] / Séverine Le Loarne, Sylvie Blanco. - 

2e éd. - Paris : Pearson, 2012. - 410 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 23 cm. 

Glossair. Index p. 409-410. - ISBN 9782744076312 

2-658-834/1, 2-658-834/2 

1548.  Longatte, Jean  
économie [Texte imprimé] : L'essentiel en fiches / Jean Longatte, Pascal Vanhove. - 4 

ed. - Paris : Dunod, 2015. - 36 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (DCG 5). 

ISBN 9782100724246 

2-330-292/1, 2-330-292/2 

1549.  Loning, Hélène  
Contrôle de gestion [Texte imprimé] : des outils de gestion aux pratiques 

organisationnelles / Hélène Loning, Véronique Malleret, Jérome Méric. - 4 ed. - Paris 

: Dunod, 2013. - 320 p. ; 24 cm. - (Management sup). 

ISBN 9782100587452 

2-657-198/1, 2-657-198/2 

1550.  Loocke, Thierry Van  
Le Controle externe [Texte imprimé] : guide pratique / Thierry Van Loocke; Trad. 

Eddy Vandevelde. - Bruxelles : Larcier, 2014. - 222 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782875960061 

2-332-147/1, 2-332-147/2 



1551.  Lordon, Frédéric  
Capitalisme, désir et servitude [Texte imprimé] : Marx et Spinoza / Frédéric Lordon. - 

Paris : La Fabrique edition, 2010. - 216 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782358720137 

2-330-197/1, 2-330-197/2 

1552.  Lorenzi, Jean- Hervé  
Private Equity et management des entreprises [Texte imprimé] / Michel Chevalier; 

Dominique Langlois; Préf. Jean- Hervé Lorenzi. - Paris : Economica, 2010. - 208 p. : 

tabl., graph. ; 24 cm. - (Gestion - Economica). 

ISBN 9782717858723 

2-658-506/1, 2-658-506/2 

1553.  Lorphelin, Michel  
Gestion administrative et financère des marchés de travaux [Texte imprimé] : 

batiment et travaux publics / Michel Lorphelin. - Paris : Eyrolles, 1979. - 181p. : 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p.181 

2-658-403/1 

1554.  Le louarne, Carole mulliez  
Anglais [Texte imprimé] : Appliqué aux affaires / Carole mulliez Le louarne, Sylvie 

Watkins. - Paris : Hachette, 2014. - 208 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (DCG 12). 

Bibliogr. p. 206 - p. 208. - ISBN 9782011403568 

2-332-200/1 

1555.  Louchene, Oualid   

The role of data mining in customer relationship management(CRM)and its impact on 

customers loyalty in services companies  / [نص مطبوع]Oualid Louchene, Amor 

Lalaoui. - Alger : Agerie, 2011. - 29cm .  

 alger : 2011ماجسبير : تسويق : 

MM0156/1 

1556.  Louchet, Philippe  
Comptabilité et gestion des organisations [Texte imprimé] : processus 7 détermination 

et analyse des coûts : ouvrage 2 / Eliane Bernad; Jaque Caron; Philippe Louchet; ...[et 

all.]. - Paris : Hachette technique, 2001. - 287p. : ill. ; 27x19 cm. - (BTS). 

ISBN 201168059X 

2-657-22/1, 2-657-22/2 

1557.  Lounes  ،mohand  
Mathematiques financieres [Texte imprimé] / mohand Lounes. - alger : Entreprise 

nationale du livre, 1989. - 208p. ; 24cm. 



2-510-26/1 

1558.  Lovelok, Christopher  
Marketing des services [Texte imprimé] / Denis Lapert; Annie Munos; Christopher 

Lovelok; ...[et all.]. - 6 éd. - Paris : Pearson éducation, [s.d]. - 620 p. : couv. en coul. 

photogr. ; 22 cm. 

Indexes: p.611 - p.615. - ISBN 9782744072659 

2-658-139/1, 2-658-139/2 

1559.  Lozato, Michel  
Gestion comptable des opérations commerciales [Texte imprimé] : corrigés / Michel 

Lozato. - paris : Dunod, 2012. - 135p. : couv.coul ; 24cm. 

ISBN 9782100577019 

2-657-152/1, 2-657-152/2 

1560.  Lozato, Michel  
Gestion des investissements et de l'information financière [Texte imprimé] : corrigés: 

processus 4 et 5 / Michel Lozato, Pascal Nicolle. - 7 ed. - Paris : Dunod, 2012. - 220 

p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100576999 

2-657-167/1, 2-657-167/2 

1561.  Lozato, Michel  
Gestion comptable des opéraions commerciales [Texte imprimé] : corrigés: processus 

1 / Michel Lozato, Pascal Nicolle. - 7 ed. - Paris : Dunod, 2014. - 136 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100712649 

2-657-202/1, 2-657-202/2 

1562.  Lozato, Michel  
Gestion des investissements et de l'information financière [Texte imprimé] : processus 

4 et 5 / Michel Lozato, Pascal Nicolle. - 9 ed. - Paris : Dunod, 2014. - 438 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100712656 

2-657-199/1, 2-657-199/2 

1563.  Lungu, Virgile  
Knowledge management en entreprise [Texte imprimé] : la gestion des connaissances 

au service de la performance / Virgile Lungu. - Paris : Gereso, 2013. - 173 p. : ill. 

graph. ; 23 cm. - (L'essentiel pour agir). 

Glossaire. Webliograph. p.171-18-72. - ISBN 9782359531299 

2-658-884/1, 2-658-884/2 

1564.  Lupton, Sylvie  
économie des déchets [Texte imprimé] : Une approche institutionnaliste / Sylvie 

Lupton, Zarin Nejadan. - Bruxelles : De Boeck, 2011. - 267 p. : couv. en coull. ; 24 



cm . - (Ouvertures économiques). 

Bibliogr.p. 231 - p.250. - ISBN 9782804163013. - ISSN 20302061 = économie des 

déchets 

2-330-282/1, 2-330-282/2 

1565.  Luscan, Patrice  
Crédit inter-entreprises : le crédit management doit-il se reformer? [Texte imprimé] : 

nouvelles pratiques pour la première banque des entreprises / Patrice Luscan. - Paris : 

EMS, 2009. - 190 p. : iil. ; 22 cm. - (Pratiques entreprises). 

ISBN 9782847691092 

2-658-696/1, 2-658-696/2 

1566.  Lusseault, Alain  
Management de l'entreprise [Texte imprimé] / Alain Derray; Alain Lusseault. - Paris : 

Ellipses, 2008. - 315 p. : tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-

Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

ISBN 9782729838416 

2-658-337/1, 2-658-337/2 

1567.  Luzi, Alain  
Microéconomie [Texte imprimé] : Cours et exercices résolus / Alain Luzi. - Paris : 

Hachette livre, 2009. - 235p. : couv. coul. ; 24CM + CD. - (Les fondamentaux). 

Index 231 - 235p. - ISBN 9782011462732 

1568.  Luzi,,Alain  
Microéconomie [Texte imprimé] : cours et exercices résolus / ,Alain Luzi. - Paris : 

Hachette livre, 2009. - 236 p. ; 24 cm. 

ISBN 978201146732 

2-330-194/1, 2-330-194/2 

1569.  M, GHERNAOUT  
crises financières et faillites des banques algériennes [Texte imprimé] / 

GHERNAOUT M. - C.A.L (Grend-Alger-livre) : [s.n], 2004. - 124p ; 24cm. 

ISBN 9961819306 

2-332-27/1, 2-332-27/2 

1570.  M, ZAIR  
Apprendre l' Algorithmique [Texte imprimé] : Cours et exercices corrigés / ZAIR M. 

- Alger : pages bleues internationales, 2018. - 238p ; 26cm. 

ISBN 9789947340820 

2-005-40/1, 2-005-40/2 

1571.  M. mansoor, Taher  
Strategic management [Texte imprimé] : concept, context and cases / abdulrahman 



Al-juboori; Taher M. mansoor. - Amman : Dar wael, 2005. - 212 p. : couv. en coul. ; 

24 cm. 

Bibliogr. p. 201-206 Index p.207-212. - ISBN 9957115901 

3-658-10/1, 3-658-10/2 

1572.  M. wooldridge, Jeffrey  
Introduction à l'économétrie [Texte imprimé] : Une approche moderne / Jeffrey M. 

wooldridge, p André. - Bruxelle : Deboeck, 2015. - 1208 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - 

(Ouvertures économiques). 

ISBN 9782804171315. - ISSN 2030501x = Introduction à l'économétrie 

2-330-293/1 

1573.  Madani ,ahmed  
Suivie planificationau niveau unité vannes [Texte imprimé] / ahmed Madani. - [s.l] : 

[s.n], [s.d]. - 29 cm. 

DEUA : Informatique de Gestion : Médéa 

M1612/1 

1574.  Madaule, Stéphane  
Le développement en projets [Texte imprimé] : Conception -réalisation- études de cas 

/ Stéphane Madaule. - [s.l] : L' Harmattan, 2005. - 265 p. : ill. ; 24 cm. 

biliographie:p. 263. - ISBN 2747583392 

2-330-45/1 

1575.  Madry, Pascal  
Dictionnaire pratique du commerce [Texte imprimé] / Pascal Madry; Préf. Patrice 

Noisette. - Bruxelles : De Boeck, 2009. - 286 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782804159818 

D00112/1, D00112/2 

1576.  MAEP  
Rapport sur letat de mise en oeuvre du programme d action national en matiere de 

gouvernance [Texte imprimé] / MAEP. - Alger : MAEP, 2008. - 458P. ; 24CM. 

2-000-17/1 

1577.  Maes, Alain  
Le management intégrateur [Texte imprimé] : Fondements, méthodes et applications / 

Alain Maes; Préf. Brigitte Hudlot; Préf. Anne Barraquier. - Bruxelles : De Boeck, 

2012. - 282 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Méthodes & recherches. 

Managment). 

Bibliogr. p. 273-274. - ISBN 9782804166717. - ISSN 178149444 = Le management 

intégrateur 

2-658-927/1, 2-658-927/2 



1578.  Maesincee, Suvit  
Le marketing en mouvement [Texte imprimé] / Philip Kotler; Dipak Jain; Suvit 

Maesincee. - Paris : Village mondial, 2002. - 255 p. : ill. graph, couv. ill. en coul. ; 24 

cm. 

Index p. 243-255. - ISBN 2842112113 

2-658-10/1, 2-658-10/2 

1579.  Maéso ,robert  
comtabilité apparofondie et révision [Texte imprimé] : énoncés et corrigés commentés 

/ robert Maéso. - paris : Dunod, 2000. - 250 p. : ill. ; 24 cm. - (Expert sup). 

ISBN 2100048759 

2-657-67/1, 2-657-67/2 

1580.  Maéso ,robert  
Comtabilité financièr [Texte imprimé] : comtabilité genérale / robert Maéso, philipps 

André. - 11e éd. - paris : Dunod, 2007. - 217 p. : illu. ; 24 cm. - (Tertiaire sup). 

ISBN 978210051152 

2-657-61/1, 2-657-61/2 

1581.  Maéso, Robert  
Comptabilité financière opération d'inventaire en 28 fichies [Texte imprimé] / Robert 

Maéso. - paris : Dunod, 2007. - 154.p ; 21 cm. 

ISBN 9782100507863 

2-657-112/1, 2-657-112/2 

1582.  Maéso, Robert  
Comptabilité financière [Texte imprimé] / Robert Maéso. - 10.ed. - paris : Dunod, 

2005. - 441.p ; 24 cm. - (Tertinaire sup). 

ISBN 2100488198 

2-657-110/1, 2-657-110/2 

1583.  Maéso, Robert  
Comtabilité approfondie et révision [Texte imprimé] : DECF : épreuve n 6 : nouvelles 

annales 2001 / Robert Maéso. - Paris : Dunod, 2001. - 256 p. : ill. ; 24 cm. - (Expert 

sup ; 6). 

ISBN 21000545759 

2-657-3/1, 2-657-3/2 

1584.  Maéso, Robert  
Comptabilité générale [Texte imprimé] / Robert Maéso, Philipps A., C.H. Raulet. - 8e 
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stratégiques / Jean-charles Mathé; Préf. michel kalika. - Paris : Economica, 1987. - 

250 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Techniques de gestion). 

Bibliogr. p.218-220. - ISBN 2717813314 

2-658-58/1, 2-658-58/2 

1661.  Mathé, Jean-charles  
Analyse et management stratégiques [Texte imprimé] / Jean-charles Mathé. - Paris : 

L'Harmattan, 2010. - 211 p. : graph., tab., couv. ill. ; 24 cm. - (Entreprises et 

management). 

Autre tirage : 2012 Bibliogr. p. 205. Réf. bibliogr. Notes bibliogr. - ISBN 

9782296123038 

2-658-716/1, 2-658-716/2 

1662.  Mathien, Michel  
Economie Générale des médias [Texte imprimé] / Michel Mathien. - Paris : Elipses 

edition, 2003. - 240 p : couv.coul ; 24 cm. 

ISBN 2729815767 

2-333-1/1, 2-333-1/2 

1663.  Mathieu, Michel  
Nouvelles banques [Texte imprimé] : Les banques ne seront plus jamais les memes / 

Michel Mathieu. - Paris : Debats publics, 2014. - 249 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

ISBN 9782916962610 

2-332-185/1, 2-332-185/2 

1664.  Mathis, Jean  
Marché internationaux des capitaux [Texte imprimé] / Jean Mathis. - 2 éd. - Paris : 

Ed. economica, 2000. - 347 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Connaissance de la 

gestion). 

Bibliogr. p. 333 - 335 Index p. 337 - 340. - ISBN 2717839860 

2-658-244/1, 2-658-244/2 

1665.  Mathy, Claude  
10 Ans d'opérations, 2 krachs: les indicateurs qui continuent à gagner [Texte imprimé] 

/ Claude Mathy. - Paris : Edouard Valys éditions, 2010. - 94 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782919044214 

2-332-109/1, 2-332-109/2 

1666.  Mattio, Lise  
Employabilité flexisécurité [Texte imprimé] : sécurisation de l'emploi / Frank 

Rouault; Christian Drugmand; Lise Mattio. - Paris : Afnor, 2013. - 169 p. ; 24 cm. - 



(100 questions pour comprendre et agir). 

Bibliogr. p. 151-153. - ISBN 9782124654307 

2-658-863/1, 2-658-863/2 

1667.  Mattout, Jean-Pierre  
Droit bancaire international [Texte imprimé] / Jean-Pierre Mattout. - Paris : RB 

Edition, 2009. - 526 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782863255254 

2-340-10/1, 2-340-10/2 

1668.  Maudet, Michel-Marie  
SPIP 1.8 [Texte imprimé] : créer son site avec des outils libres / Michel-Marie 

Maudet, Anne-Laure Quatravaux, Dominique Quatravaux. - Paris : Eyrolles, 2005. - 

24 cm. 

ISBN 9782212116055 

2-004-2/1 

1669.  maurice ،dobb  
études sur le développement du capitalisme [Texte imprimé] / dobb maurice. - paris : 

françois maspero, 1971. - 417p. ; 24cm. 

2-330-306/1 

1670.  Maurin, Pierre  
Le Business plan en clair [Texte imprimé] / Pierre Maurin; Gilles Micagno. - Paris : 

Ellipses, 2008. - 126.p ; 24 cm. 

bibliog. p. [121]. - ISBN 9782729837051 

2-658-335/1, 2-658-335/2 

1671.  Maurin, Pierre  
Le tableau de bord en clair [Texte imprimé] / Pierre Maurin; Gilles Macagno. - Paris : 

Ellipses, 2009. - 108 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (En clair). 

Bibliogr. p. [105]. Lexique. - ISBN 9782729843762 

2-658-581/1, 2-658-581/2 

1672.  Maurisse, Thomas  
Les nouveaux conquérants [Texte imprimé] : qui à peur des entreprises des pays 

émergents? / Sébastien Dessillons; Thomas Maurisse. - Paris : Mines : Paristech, 

2007. - 135 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Colletion libres opinions). 

Bibliogr. p. 132-133. - ISBN 9782911762895 

2-658-324/1 

1673.  Mc Belaid   

Premier pas avec Lordinateur  : [نص مطبوع]Avec question et reflexion et exercices 



corrigés / Mc Belaid. - Alger : pages bleues internationales, 2015. - 151p ; 22cm.  

 9789947340325ر.د.م.ك 

2-004-14/1, 2-004-14/2 

1674.  Mc Belaid   

Linformatique Pour débutants de tout àge  : [نص مطبوع]Avec question de révision et 

Applications corrigés / Mc Belaid. - Alger : pages bleues internationales, 2017. - 258p 

; 24cm.  

 9789947340981ر.د.م.ك 

2-004-15/1, 2-004-15/2 

1675.  Mc Belaid  
Formation ou tableur Excel [Texte imprimé] / Mc Belaid. - Alger : pages bleues 

internationales, 2014. - 155p ; 22cm. 

ISBN 9789961734896 

2-005-28/1, 2-005-28/2 

1676.  Mc Belaid  
Formation ou tableur Excel 2007 [Texte imprimé] / Mc Belaid. - Alger : pages bleues 

internationales, 2010. - 110p ; 24cm. 

ISBN 9789961734896 

2-005-29/1, 2-005-29/2 

1677.  Mc Belaid  
Formation ou textes Word 2007 [Texte imprimé] / Mc Belaid. - Alger : pages bleues 

internationales, 2010. - 119p ; 24cm + CD. 

ISBN 9789961734872 

2-005-30/1, 2-005-30/2 

1678.  Mc Belaid  
Formation ou traitement de Texyes Word [Texte imprimé] : Exercices et Applications 

corrigés sur CD -Rom / Mc Belaid. - Alger : pages bleues internationales, 2015. - 

129p ; 24cm + CD. 

ISBN 9789961734872 

2-005-31/1, 2-005-31/2 

1679.  Mc Belaid  
Formation à la gestion des Bases de Données Access 2007 [Texte imprimé] / Mc 

Belaid. - Alger : pages bleues internationales, 2010. - 119p ; 24cm + CD. 

ISBN 9789961734902 

2-005-32/1, 2-005-32/2 



1680.  Mc Belaid  
Algorithmique & Programmation en langage PASCAL [Texte imprimé] : 

cour,exercices et travaux pratiques corrigés / Mc Belaid. - Alger : pages bleues 

internationales, 2017. - 246p ; 24cm. 

ISBN 9789947341087 

2-005-35/1, 2-005-35/2 

1681.  Mc Belaid  
Maintenance des systémes informatiques [Texte imprimé] : Question d'évaluation et 

exercices corrigés / Mc Belaid, collectif EPBI. - Alger : pages bleues internationales, 

2016. - 205p ; 24cm + CD. 

ISBN 9789947340776 

2-005-36/1, 2-005-36/2 

1682.  Mc Belaid  
Algorithmique & Programmation en langage C [Texte imprimé] : cour,exercices et 

travaux pratiques corrigés / Mc Belaid. - Alger : pages bleues internationales, 2015. - 

227p ; 24cm. 

ISBN 9789947850107 

2-005-37/1, 2-005-37/2 

1683.  Mc Belaid  
Formation à Powerpoint créez de l' animation dans vos docoment [Texte imprimé] : 

Exercices et Application corrigés sur CD - ROM / Mc Belaid. - Alger : pages bleues 

internationales, 2015. - 156p ; 24cm. 

ISBN 9789961734919 

2-005-38/1, 2-005-38/2 

1684.  Mebtoul , A  
Reflaxions sur les Problèmes économiques de L'Heure [Texte imprimé] / A Mebtoul. 

- alger : OPU, 1985. - 150 P. ; 27x15 cm. - (collection le cours des Sciences 

économiques). 

Bibliog p 147 

2-330-77/1, 2-330-77/2 

1685.  Mebtoul, Mohamed  
Discipline d'usine productivité et société en algerie [Texte imprimé] / Mohamed 

Mebtoul. - Alger : O.P.U, [s.d]. - 241 p. : couv. photogr. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 227 - 236 

2-658-222/1, 2-658-222/2 

1686.  Mechri, médi  
L'economiste maghrebinc:N209-224 [Texte imprimé] / médi Mechri. - ALGER : 



ASTER INFORMATIQUE, 1998. - 58p. ; 27cm. 

mensuelle 

(224-209)p60 

1687.  Médan, Pierre  
Microéconomie [Texte imprimé] : 70% applications 30% cours / Pierre Médan. - paris 

: Dunod, 2008. - 241.p ; 24cm. 

ISBN 9782100518111 

2-330-140/1, 2-330-140/2 

1688.  Médan, Pierre  
Cours de microéconomie [Texte imprimé] : 2013-2014: fascicule 3 / Pierre Médan. - 9 

ed. - Paris : Archétype 82 editions, 2013. - 281-474 p.-p. ; 24 cm. - (les cours de droit, 

éco, gestion). 

ISBN 9782363410566 

2-330-267.3/1, 2-330-267.3/2 

1689.  Médan, Pierre  
Cours de microéconomie [Texte imprimé] : 2013-2014: fascicule 1 / Pierre Médan. - 9 

ed. - Paris : Archétype 82 editions, 2013. - 166 p. - (les cours de droit, éco, gestion). 

ISBN 9782363410566 

2-330-267.1/1, 2-330-267.1/2 

1690.  Médan, Pierre  
Cours de microéconomie [Texte imprimé] : 2013-2014: fascicule 2 / Pierre Médan. - 

Paris : Archétype 82 editions, 2013. - 170- 280 p.-p. ; 24 cm. - (les cours de droit, éco, 

gestion). 

ISBN 9782363410771 

2-330-267.2/1, 2-330-267.2/2 

1691.  Medjahed, mohamed tayeb  
Le droit de l'OMC & perspectives d'harmonisation du système Algérien de défense 

commerciale [Texte imprimé] / mohamed tayeb Medjahed. - Alger : Houma, 2008. - 

309 p. ; 16/23 cm. 

ISBN 978996165224 

2-382-9/1, 2-382-9/2 

1692.  Meghraoui, Kada  
Tout pour réussir en mathématiques financières [Texte imprimé] / Kada Meghraoui. - 

Paris : Gualino, 2014. - 187 p. : couv. en coull. ; 21 cm. - (Enseignement supérieur). 

Bibliogr. p.187. - ISBN 9782297039499 

2-510-19/1, 2-510-19/2 



1693.  meghraoui.kada  
pratique controle de gestion [Texte imprimé] / meghraoui.kada. - alger : berti edition, 

2016. - 311p ; 24cm. 

ISBN 9789961692813 

2-658-958/1 

1694.  Mehbali, Mohamed  
Mathématiques [Texte imprimé] : Fonction d'une variable réélle / Mohamed Mehbali. 

- Alger : O P U, 2007. - 413 p. ; 22/15 cm. 

bibliographie:p. 415. - ISBN 9789961010464 

2-510-1/1, 2-510-1/3 

1695.  Meier, Olivier  
Stratégies de croissance [Texte imprimé] : fusions-acquisitions, alliances strtégiques, 

développement interne / Olivier Meier. - Paris : Dunod, 2009. - 192 p. : graph. ; 24 

cm. - (Strategies et management). 

Bibliogr. p. [165]-181 Index p. [183]-185. - ISBN 9782100518807 

2-658-466/1, 2-658-466/2 

1696.  Meier, Olivier  
Management interculturel [Texte imprimé] : stratégie, organisation, performance / 

Olivier Meier; Préf. Vincent Dessain; Postf. Hervé Borensztejn. - 4e éd. - Paris : 

Dunod, 2010. - 314 p. : tabl., graph. ; 25 cm. - (Management sup). 

Bibliogr. p. 300-311 Index p. 312-314. - ISBN 9782100544448 

2-658-503/1, 2-658-503/2 

1697.  Meier, Olivier  
Stratégies et changement [Texte imprimé] : innovations et transformations des 

organisations / Dir. Olivier Meier; Collab. Audrey Missonier; Collab. Thomas Loilier; 

...[et all.]. - Paris : Dunod, 2013. - 161 p. : graph., fig., tabl. ; 22 cm. - (Management 

sup. stratégie de l'entreprise). 

ISBN 9782100563845 

2-658-777/1, 2-658-777/2 

1698.  Meier, Olivier  
Management interculturel [Texte imprimé] : stratégie, organisation, performance / 

Olivier Meier. - 5e éd. - Paris : Dunod, 2013. - 330 p. : graph. ; 24 cm. - (Management 

sup). 

Bibliogr. p.317-327 Index p.328-330. - ISBN 9782100587469 

2-658-779/1, 2-658-779/2 

1699.  Meier, Olivier  
Management du changement [Texte imprimé] : Changement culturel et 

organisationnel / Olivier Meier. - Paris : Dunod, 2012. - 182 p. : ill. ; 22 cm. - 



(Management sup.. stratégie de l'entreprise). 

Bibliogr. p. 171-180 Index p. 181-182. - ISBN 9782100563838 

2-658-920/1, 2-658-920/2 

1700.  Mekhantar, Joel  
Finances publiques de l'etat La Lolf et le nouveau droit budgétaire de la France [Texte 

imprimé] / Joel Mekhantar. - Paris : Hachette livre, 2011. - 240 p. ; 24 cm. - (Les 

fondamentaux). 

ISBN 9782011462657 

2-336-85/1, 2-336-85/2 

1701.  Mekideche, mustapha  
L'économie algérienne à la croisée des chemins [Texte imprimé] : repères actuels et 

éléments prospectifs / mustapha Mekideche. - alger : Dahlab, 2010. - 282.p : 

couv.coul ; 24x15 cm. 

ISBN 9789961612071 

2-330-169/1, 2-330-169/2 

1702.  Melyon, Gérard  
Gestion financière [Texte imprimé] / Gérard Melyon. - 3 éd. - paris : Bréal, 2004. - 

288 p. : couv. en coul. ; 21 cm. - (LEXIFAC gestion). 

Index: p. 288. - ISBN 2749503663 

2-658-100/1, 2-658-100/2 

1703.  Ménard, Louis  
Dictionnaire de la comptabilité at de la gestion financière [Texte imprimé] : Anglais - 

Français / Louis Ménard. - québeque : Institut Canadien des comptables, 1994. - 994.p 

; 24 cm. 

Bibliog p.p: 981-994. - ISBN 0888003889 

D0080/1, D0080/2 

1704.  Mendoza, Carla  
Couts et décisions [Texte imprimé] / Carla Mendoza, Eric Cauvin, Philippe Dobbler. - 

3 ed. - Paris : Gualino, 2009. - 410 p. ; 24 cm. - (Collection business). 

ISBN 9782297011136 

2-332-87/1, 2-332-87/2 

1705.  Mendoza, Carla  
Couts et décisions [Texte imprimé] / Carla Mendoza, Eric Cauvin. - 2 ed. - Paris : 

Gualino, 2004. - 336 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782842007379 

2-332-118/1 



1706.  Ménendian, Claude  
Fiches de macro-économie [Texte imprimé] / Claude Ménendian. - paris : Ed.Ellipses, 

1997. - 160.p ; 24 cm. 

bibliog. p160. - ISBN 2729856463 

2-330-98/1, 2-330-98/2 

1707.  Mentré, Paul  
La Crise financière [Texte imprimé] : les fondements de l'analyse franco- allemande / 

Paul Mentré. - Paris : CAEFA, 2009. - 682 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782841521128 

2-332-106/1, 2-332-106/2 

1708.  Menye, Oscar Assoumou  
Comptabilité analytique d'exploitation [Texte imprimé] : cours, exercices et cas 

corrigés / Oscar Assoumou Menye; Préf. Gérard Charreaux. - Paris : L'Harmattan, 

2013. - 314 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782343016771 

2-657-224/1, 2-657-224/2 

1709.  Méral, Philippe  
Diversité des politiques de développement durable [Texte imprimé] : temporalités et 

durabilités en conflit à Madagascar, au Mali et au Mexique / Géraldine Froger; 

Vincent Géronimi; Philippe Méral. - Paris : Ed. Karthala et Gemdev, 2009. - 250 p. : 

graph., couv. ill. en coull. ; 24 cm. - (Economie et développement). 

ISBN 9782811102685 

2-658-686/1, 2-658-686/2 

1710.  Mercier, René  
Une Analyse des principes fondamentaux de la comptabilité d'entreprise [Texte 

imprimé] / René Mercier; Edmond Malinvaud; André Babeau. - Paris : .Economica, 

1996. - 218 p. : Couv.ill. en coul. ; 24 cm. 

Index: p. 211-212. - ISBN 2717830774 

2-657-33/1, 2-657-33/2 

1711.  Mercier, Stéphane  
Comptabilité informatique par la pratique [Texte imprimé] : avec WinBooks / 

Stéphane Mercier. - bruxelle : De Boeck, 2003. - 291 p. ; 24 cm. - (Entreprise). 

ISBN 2804141160 

2-657-113/1 

1712.  Mercier, Stéphane  
La comptabilité sur micro ordinateur [Texte imprimé] / Stéphane Mercier. - Paris : 

Marabout, 1999. - 708 p. : couv . ill en coul ; 20 cm. - (référence informatique). 

Index: p. 696-698 



2-657-54/1, 2-657-54-2 

1713.  Mercier-Suissa, Catherine  
PME [Texte imprimé] : conquérir des parts de marché à l'international : comment 

profiter des opportunités de développement / Céline Bouveret- Rivat; Catherine 

Mercier-Suissa. - Paris : Dunod, 2010. - 216 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - 

(Entrepreneurs). 

Adresses Internet des organismes sités Bibliogr. p. [209]-211 Notes bibliogr. - ISBN 

9782100529254 

2-658-564/1, 2-658-564/2 

1714.  Méric, Jérôme ...[et al.]  
Le contrôle de gestion [Texte imprimé] : organisation et mise en oeuvre / Hélène 

Loning; Véronique Malleret; Jérôme ...[et al.] Méric. - 2 em éd. - Paris : Dunod, 2003. 

- 278 p. : tabl., graph. ; 24 cm. - (Gestion sup). 

Bibliogr. p. [273]-276. - ISBN 2100079654 

2-658-384/1, 2-658-384/2 

1715.  Merriam- Webster  
 .Merriam- Webster / [Texte imprimé] مرشد و بستر الى أصول المراسالت التجارية باللغة اإلنجليزية

- Beirut : Librairie du Liban : [s.l] : Merriam - Webster, 1988. - P 400 ; 25 cm. 

Index p-p : 373 - 400 

D0076/1 

1716.  Merzoug, Nacer  
Copmtabilité générale approfondie [Texte imprimé] / Azam Bechir; Nacer Merzoug; 

M.c Belaid; ...[et all.]. - Alger : Pages bleues, 2008. - 403 p. : fig. + CD-ROM. - (Le 

champion). 

Biblogr. p. 340. - ISBN 9961734424 

2-657-1/1, 2-657-1/2 

1717.  Meschi, Pierre-Xavier  
La stratégie de A à Z [Texte imprimé] / Régis Dumoulin; Gilles Guieu; Pierre-Xavier 

Meschi; ...[et all.]. - Paris : Dunod, 2010. - 214 p. : graph., fig., tabl., couv. ill. en 

coul. ; 25 cm. 

Notes bibliogr Index p. 210-213. - ISBN 9782100547388 

2-658-556/1, 2-658-556/2 

1718.  Messadene, Djamel  
Méthodes d'évaluation des systemes informatiques à travers les modèles de simulation 

et de benchmarking [Texte imprimé] / Djamel Messadene. - Alger : O.P.U, 1988 - 

1993. - 164 p. ; 24 cm. 

Annexe : p. 141 - p. 157 Bibliogr. p. 158 - p.161 

2-658-70/1, 2-658-70/2 



1719.  Messerlin, Patrick A  
Commerce international [Texte imprimé] / Patrick A Messerlin. - paris : yP.U.F, 

1998. - 416 P. ; 22x15 cm. - (Thémis Economie). 

ISBN 2130493130 

2-382-17/1 

1720.  Messlem ،yousef  
AJOT algerian gournal of technology [Texte imprimé] : 8 éme Conférence Nationale 

sur la haute Tension / yousef Messlem. - Alger : Ecole nationale, 2011. - 319p. ; 

29cm. 

2-000-18/1 

1721.  Métayer Bénech, Isabelle  
Les techniques de vente touristique en 33 fiches [Texte imprimé] / Marie-Anne 

Garnier; Isabelle Métayer Bénech. - Paris : Dunod, 2011. - 272 p. : ill, tabl. ; 24 cm. 

Index P. 269-272. - ISBN 9782100545889 

2-658-572/1, 2-658-572/2 

1722.  Métayer, Bénoît  
Le risque de crédit [Texte imprimé] / Arnaud De Servingy; Bénoît Métayer; Ivan 

Zelenzo. - éd. - Paris : Dunod, 2006. - 299 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Gestion sup). 

Bibliogr. p.287 - 296 index p. 297- 299. - ISBN 2100500090 

2-658-159/1, 2-658-159/2 

1723.  METEORITES, LYOPHILISATION  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : CORPUS 14 / 

LYOPHILISATION METEORITES. - PARIS : ENCYCLOPEDIA 

UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 1103 P ; 27 CM. 

E0041.14 

1724.  Méthodes d'evaluation des systemes informatiques a travers les modèles 
de simulation et de Benchmarking [Texte imprimé]. - Alger : O. P. U, 1988. - 164 

p. ; 24 cm. 

2-004-4/1 

1725.  Meunier-Rocher, Béatrice  
Le Diagnostic financier [Texte imprimé] / Béatrice Meunier-Rocher. - paris : éditions 

d'Organisation, 2006. - 273 p. ; 24 cm. 

ISBN 2708136453 

2-336-35/1 

1726.  Meyer, Claude  
La chine , banquier du monde [Texte imprimé] / Claude Meyer. - Paris : Fayard, 



2014. - 353 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 333 - p. 336. - ISBN 9782213670904 

2-332-177/1, 2-332-177/2 

1727.  Meyer, Gilles  
Analyse financière 2014/2015 [Texte imprimé] / Gilles Meyer. - Paris : Hachette 

livre, 2014. - 64 p. ; 18 cm. - (Top Actuel). 

ISBN 9782011622990 

2-332-131/1, 2-332-131/2 

1728.  Meyer-Waarden, Lars  
Management de la fidélisation [Texte imprimé] : développer la relation client de : la 

stratégie aux technologies numériques / Lars Meyer-Waarden. - Paris : Vuibert, 2012. 

- 232 p. : tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 215-228. - ISBN 9782311004830 

2-658-495/1, 2-658-495/2 

1729.  Meylon, Gérard  
Comptabilité analytique [Texte imprimé] / Gérard Meylon, Kévin Meylon. - Paris : 

Bréal, 5 ed. - 288 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782749532042 

2-657-218/1, 2-657-218/2 

1730.  Michaud, Yves  
Qu'est-ce que le management responsable? [Texte imprimé] : confiance, décision, 

réflexivité / Yves Michaud. - Paris : Eyrolles, 2013. - 247 p. : ill. graph. ; 18 cm. 

Bibliogr. p.231-235. - ISBN 9782212556308 

2-658-820/1, 2-658-820/2 

1731.  michel germain  
l'intranet [Texte imprimé] / michel germain. - paris : Economica, 2002. - 112p. ; 

20cm. 

bibliographie 107p-108p. - ISBN 2717836985 

1-005-24/1, 1-005-24/2 

1732.  Michel Godet  
Créativité et innovation dans les térritoires [Texte imprimé] / Michel Godet, Philippe 

Durance, Marc Mousli. - Paris : La documentation Française, 2010. - 466 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782110082039 

2-330-214/1, 2-330-214/2 

1733.  michel servet,jean  
Finance et bien commun [Texte imprimé] : figures de la solidarité: approches 



interdisciplinaires / jean michel servet. - paris : De Boeck, 2010. - 169p. ; 24cm. 

ISSN 14224658 = Finance et bien commun 

(38-37)p39/1, (38-37)p39/2 

1734.  Michel, Jean-François  
Les 7 profils d 'apprentissage [Texte imprimé] / Jean-François Michel. - 

D'organisation éd. - Paris : Organisation, 2005. 

ISBN 270813423X 

A 17279/1, A 17279/2 

1735.  Michel, Jean-Luc  
Les professions de la communication [Texte imprimé] : fonctions et métiers / Jean-

Luc Michel. - 2e éd. augm. et mise à jour. - Paris : Ellipses, 2004. - 205 p. ; 24 x 16 

cm. - (Infocom). 

ISBN 2729819622 

2-331-7/1 

1736.  Michel ،Ibrahim  
Dictionary of busness and finance [Texte imprimé] : (Eanglich-Arabic) =  معجم المال
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grilles d'analyse prêts à l'emploi / Yves Pariot. - Paris : Eyrolles : Ed. organisation, 

2007. - 161 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Livres outils.Marketing). 
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Introduction à la macroéconomie moderne [Texte imprimé] / Michael Parkin. - Ville 
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100 Fiches pour comprendre la stratégie d'entreprise [Texte imprimé] / Jean-Louis 

Magakian; Marielle Audrey Payaud. - 4e éd. - Paris : Bréal, 2013. - 287 p. : ill., 
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Créer et développer une marque [Texte imprimé] : concevoir une marque et ses 

territoires, contrôler son évolution et sa réputation, la valoriser pour la pérenniser / 

Philippe Payen. - Paris : Stydyrama Pro, 2012. - 196 p. : ill. ; 20 cm. 

Glossaire. - La couv. porte en plus :"Concevoir une marque et ses territoires ; 
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cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni. production et techniques 
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DSCG 3 [Texte imprimé] : Management et contrôle de gestion : manuel & application 
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Tertiaire). 

ISBN 2729846042 

2-330-80/1 

1981.  Peretti ,Jean-Marie  
Gestion des ressources humaines [Texte imprimé] / Jean-Marie Peretti. - Paris : 
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9782311008951 

2-658-646/1, 2-658-646/2 

1985.  Perez, Sandra  
La Communication commerciale en clair [Texte imprimé] : faites- vous connaitre et 
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apprennent de l'economie / Georges Lewi; Pascal Perri; Préf. Philippe Mangin. - Paris 

: Pearson, 2009. - 212 p. : ill., couv. ill. ; 23 cm. 
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Petit; ...[et all.]. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2009. - 326 p. : graph. ; 21 cm. - (Tout en 

fiches). 

La couv. porte en plus : "BTS 1ère et 2e année", "Le programme en 94 fiches". - 
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La marque dans le produit [Texte imprimé] : Comment créer de la valeur avec une 
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2-658-968/1 

2008.  philippe Detrie    

les réclamations clients  / [نص مطبوع]philippe Detrie. - parés : edition d orgnisation, 

2004. - 193p ; 22cm.  

 9782708131729ر.د.م.ك 

2-658-966/1 

2009.  Philipps, andré  
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9782311008531 

2-658-567/1, 2-658-567/2 

2014.  Pichault, François  
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et étrangers / pierre fransioli-jean. - paris : bialec s.a : [s.l] : nancy, 1998-1997. - 32p. ; 

27cm. 

hebdomadaire 

(2.522-2.501)p54 

2021.  pierre fransioli-jean  
Problémes économiques :N2.571-2.597 [Texte imprimé] : sélection de textes francais 

et étrangers / pierre fransioli-jean. - paris : bialec s.a : [s.l] : nancy, 1998. - 32p. ; 

27cm. 

hebdomadaire 

(2.597-2.571)p54 

2022.  pierre fransioli-jean  
Problémes économiques :N2.646-2.689 [Texte imprimé] : sélection de textes francais 



et étrangers / pierre fransioli-jean. - paris : bialec s.a : [s.l] : nancy, 2001-2000. - 32p. ; 

27cm. 

hebdomadaire 

(2.689-2.646)p54 

2023.  pierre fransioli-jean  
Problémes économiques :N2.690-2.742 [Texte imprimé] : sélection de textes francais 

et étrangers / pierre fransioli-jean. - paris : bialec s.a : [s.l] : nancy, 2001-2002. - 32p. ; 

27cm. 

hebdomadaire 

(2.742-2.690)p54 

2024.  pierre fransioli-jean  
Problémes économiques :N2.501-2.552 [Texte imprimé] : sélection de textes francais 

et étrangers / pierre fransioli-jean. - paris : Economica, 2001. - 32p. ; 27cm. 

hebdomadaire 

(1.901-1.891)p54 

2025.  Pierre Le Masne  
Développement durable et responsabilité sociale des acteurs [Texte imprimé] / Céline 

Merlin- Brogniart; Marc- Hubert Depret; Pierre Le Masne. - Paris : L'Harmattan, 

2009. - 231 p. : ill. ; 22 cm. - (Marché et organisations). 

ISBN 9782296069022 

2-658-673/1, 2-658-673/2 

2026.  Pierre, Jean-Marie  
100 Fiches sur l'entrepreneuriat [Texte imprimé] / Jean-Michel Degoerge; Albéric 

Hounounou; Jean-Marie Pierre; ...[et all.]. - Paris : Bréal, 2010. - 239 p. : ill., fug. ; 24 

cm. 

ISBN 9782749509839 

2-658-691/1, 2-658-691/2 

2027.  Piettre, andré  
Revue d'économie politique [Texte imprimé] / andré Piettre. - PARIS : Sirey, 1975. - 

363p ; 24cm. 

annuelle 

p9.2/1 

2028.  Piganeau ,Laurence  
La micro-entreprise de A a Z [Texte imprimé] / Laurence Piganeau. - 3 éd. - Paris : 

Edition d'organisation : Edition APCE, 2006. - 265 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - 

(Agence pour création d'entreprise). 

Index p. 261 - 265. - ISBN 2708134361 



2-658-181/1 

2029.  Pigé, Benoit  
Gouvernance, controle et audit des organisations [Texte imprimé] / Benoit Pigé. - 

paris : Economica, 2008. - 255 p. : ill ; 24 x15 cm. 

bibliog.p 239 p241. - ISBN 9782717855364 

2-657-135/1, 2-657-135/2 

2030.  Pigé, Benoit  
Qualité de l'audit [Texte imprimé] : enjeux de l'audit interne et externe pour la 

gouvernance des organisations / Benoit Pigé, philippe Danjou. - bruxelle : De Boeck, 

2011. - 289p. ; 24cm. 

bibliog.p271-p274. - ISBN 9782804162986 

2-657-155/1, 2-657-155/2 

2031.  Piget, Patrick  
Gestion financière de l'entreprise [Texte imprimé] / Patrick Piget. - Paris : Ed 

.Economica, 1998. - 680 p. : couv.en coul. ; 24 cm. - (Techniques de gestion). 

Bibliogr. p. 655 - 662 Index: p. 663 - 667 Annexs: p.647 - 653. - ISBN 2717837477 

2-658-82/1, 2-658-82/2 

2032.  Piget, Patrick  
Comptabilité analytique [Texte imprimé] / Patrick Piget; Gilbert CHA. - 3e éd. - Paris 

: Economica, 2001. - 312 p. ; 24 cm. - (Techniques de gestion). 

Bibliogr. p. 291-292 Index p. 293-303. - ISBN 2717841679 

2-657-17/1, 2-657-17/2 

2033.  Piget, Patrick  
Analyse finanière en IFRS [Texte imprimé] / Patrick Piget. - Paris : Economica, 2011. 

- 142 p. ; 24 cm. - (Collection Finance). 

ISBN 9782717860146 

2-336-71/1, 2-336-71/2 

2034.  Piget, Patrick  
Introduction à la gestion de portefeuille [Texte imprimé] / Patrick Piget. - Paris : 

Economica, 2013. - 170 p. ; 24 cm. - (Techniques de gestion). 

ISBN 9782717865448 

2-332-152/1, 2-332-152/2 

2035.  Pigeyre, Frédérique  
Management des compétances [Texte imprimé] : réalisations, concepts, analyses / 

Jacques Aubret; Patrick Gilbert; Frédérique Pigeyre. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2005. - 

200 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 195-196 Index p.197-200. - ISBN 2100490451 



2-658-399/1, 2-658-399/2 

2036.  Pigneur, Yves  
Business model nouvelle génération [Texte imprimé] : un guide pour visionnaires, 

révolutionnaires et challengers / Alexander Osterwalder; Yves Pigneur; Trad. Emily 

Borgeaud; ...[et all.]. - Paris : Pearson, 2011. - 282 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. 

; 19 x 24 cm. - (Apprendre, toujours). 

La couverture porte en plus : "Vous tenez entre les mains un guide pour visionnaires, 

révolutionnaires et challengers impatients de défier les modèles économiques 

dépassés et de concevoir les entreprises de demain." Bibliogr. p. 276. - ISBN 

9782744064876 

2-658-577/1, 2-658-577/2 

2037.  Piller, Alain  
Probabilités pour économistes [Texte imprimé] : manuel d'exercices corrigés avec 

rappels de cours / Alain Piller. - paris : Maxima, 2000. - 289 p. ; 24x15 cm. 

ISBN 2840012537 

2-330-124/1 

2038.  Piller, Alain  
Macroéconomie [Texte imprimé] : le modèle islm en économie fermée / Alain Piller. - 

Paris : premium éditeur : [s.l] : s.d, [s.d]. - 278 p : couv.coul ; 24 cm. 

ISBN 3089158572 

2-330-42/1 

2039.  Piller, Alain  
Macroéconomie [Texte imprimé] : le modèle islm en économie ouvert / Alain Piller. - 

paris : premium, [s.d]. - 165.p : couv.coul ; 24x15 cm. 

ISBN 2915857091 

2-330-174/1 

2040.  Pinet, Claude  
10 Clés pour la sécurité de l'information [Texte imprimé] : ISO/ CEI 27001 / Claude 

Pinet. - Paris : Afnor éditions, 2012. - 122 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 121. - ISBN 9782124653812 

2-658-825/1, 2-658-825/2 

2041.  Pinon, F. Quittard  
Eléments de statistiques [Texte imprimé] : décision : estimation : test : tome 2 / F. 

Quittard Pinon. - alger : OPU, 1983. - 225.p ; 27 cm. - (le cours D'informatique). 

2-519-68/1, 2-519-68/2 

2042.  Pinteaux, Patrick  
Gestion sociale [Texte imprimé] : corrigés : processus 2, organisation du système 



d'informationcomptable et de gestion / Jean-François Bocquillon; Patrick Pinteaux. - 

6e éd. - Paris : Dunod, 2010. - 90 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Comptabilité et 

gestion des organisations, BTS CGO). 

Cet ouvrage présente les corrigés détaillés des exercices figurant dans le manuel 

Gestion sociale des mêmes auteurs et publié dans la même collection. - ISBN 

9782100580002 

2-658-612/1, 2-658-612/2 

2043.  Piquet, Florence  
La négociation acheteur- vendeur [Texte imprimé] : comment structurer et mener une 

transaction commerciale / Yves Lellouche; Florence Piquet. - 2e éd. - Paris : Dunod, 

2010. - 197 p. : tabl., graph. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Vent, distribution). 

Bibliogr. p. 197-[198] Notes bibliogr. - ISBN 9782100543878 

2-658-568/1, 2-658-568/2 

2044.  piriou, jean- paul  
Lexique de science comptable [Texte imprimé] / jean- paul piriou. - paris : la 

découverte des publication : [s.l] : 2004, [s.d]. 

D0037 

2045.  Piriou, Jean-Pau  
Lexique de sciences écopnomiques et sociales [Texte imprimé] / Jean-Pau Piriou. - 

paris : Editions la découverte, 2004. - 127 p. ; 18 cm. 

ISBN 2707143413 

2-330-101/1 

2046.  Piskounov, n*  
Calcul différentiel et intégral [Texte imprimé] : tome 1 / n* Piskounov. - alger : OPU, 

2010. - 244.p : ill ; 23x15 cm. 

ISBN 9789961013120 

2-515-6.1/1, 2-515-6.1/2 

2047.  Piskounov, n*  
Calcul différentiel et intégral [Texte imprimé] : tome 2 / n* Piskounov. - alger : OPU, 

2010. - 276.p : ill ; 23x15 cm. 

ISBN 9789961013137 

2-515-6.2/1, 2-515-6.2/2 

2048.  Plagnet, Bernard  
Fiscalité pour non- spécialistes [Texte imprimé] / Bernard Plagnet. - Paris : Dunod, 

2013. - 200 p. ; 24 cm. - (Pratiques d'entreprises). 

ISBN 9782100589197 

2-332-162/1, 2-332-162/2 



2049.  Plane, Jean- Michel  
Théories des organisations [Texte imprimé] / Jean- Michel Plane. - 2e éd. - Paris : 

Dunod, 2003. - 126 p. : ill., fig. ; 17 cm. - (Les Topos. Eco, gestion). 

Bibliogr. p. 121-123 Index p. 125-126. - ISBN 9782100071904 

2-658-740/1, 2-658-740/2 

2050.  Plane, Jean-michel  
La gestion de ressources humaines [Texte imprimé] / Jean-michel Plane. - 2 éd. - 

Paris : Economica, [s.d]. - 112 p. : couv. en coull. ; 20 cm. - (Gestion poche). 

Bibliogr. p. 107 - p. 110. - ISBN 271785214X 

2-658-199/1, 2-658-199/2 

2051.  Plihon, Dominique  
Les Désordres de la finance [Texte imprimé] : Crises boursières , corruption , 

mondialisation / Dominique Plihon. - Alger : Office des publications universitaires, 

2006. - 198 p. ; 21 cm. 

Bibliogr. Index. - ISBN 9961009258 

2-332-25/1, 2-332-25/10 

2052.  Ploix, Héléne  
Le dirigeant et le gouvernement d'entreprise [Texte imprimé] / Héléne Ploix. - Paris : 

Pearson, 2003. - 150 p. ; 21 cm. - (Questions de dirigeants*). 

Bibliogr. p. 149 - p.150. - ISBN 2744060496 

2-658-76/1, 2-658-76/2 

2053.  POETES, JUMEAUX-LYONNAIS  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : CORPUS 13 / JUMEAUX-

LYONNAIS POETES. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 

1007 P ; 27 CM. 

E0041.13 

2054.  Pointet, Jean- mark  
Le management à l' épreuve des changements technologiques [Texte imprimé] : 

Impacts sur la société et les organisations / Alain Cadix; Jean- mark Pointet; Préf. 

Michel Franck; ...[et all.]. - Paris : Editions d'organisaation, 2002. - 336 p. ; 24 cm. 

ISBN 2708128159 

2-658-17/1, 2-658-17/2 

2055.  Pommeret, Benoît  
La Boite à outils de l'organisation [Texte imprimé] / Benoît Pommeret. - Paris : 

Dunod, 2013. - 190 p. : ill. graph. ; 24 cm. - (La Boîte à outils : La Boîte à outils). 

Bibliogr. p. 188. - ISBN 9782100585298 

2-658-870/1, 2-658-870/2 



2056.  Pompei, Catherine  
Accompagner la performance des managers [Texte imprimé] : coaching, foramtion, 

conseil / Catherine Pompei; Préf. Alain Portmann. - Paris : Dunod, 2010. - 207 p. : ill. 

; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise. Animation des hommes-RH). 

Bibliogr. p. 203-204 Index p. 205-207. - ISBN 9782100547401 

2-658-710/1, 2-658-710/2 

2057.  Poncelet, christian  
Guide de la jeune entreprise innovante [Texte imprimé] / Lison Chouraki; christian 

Poncelet. - 2e éd. - Paris : Delmas, 2007. - 444 p. ; 25 cm. - (Encyclopidédie delmas). 

Bibliogr. p. 431. - ISBN 9782247072880 

2-658-357/1, 2-658-357/2 

2058.  Pondaven, Claude  
Cours de macroeconomie 1 [Texte imprimé] : 2013-2014: fascicule 1 / Claude 

Pondaven. - 4 ed. - Paris : Editions l'esprit des lois, 2013. - 188 p. ; 24 cm. - (Les 

Secrets de l'etudiant). 

ISBN 9782365610377 

2-330-260.1/1, 2-330-260.1/2 

2059.  Pondaven, Claude  
Cours de macroeconomie 1 [Texte imprimé] : 2013-2014: fascicule 2 / Claude 

Pondaven. - 4 ed. - Paris : Editions l'esprit des lois, 2013. - 195- 314 p.-p. ; 24 cm. - 

(Les Secrets de l'etudiant). 

ISBN 9782365610377 

2-330-260.2/1, 2-330-260.2/2 

2060.  Ponthier, Patrick  
Citations et expressions de la construction durable [Texte imprimé] / Patrick Ponthier; 

Préf. Philippe Pelletier. - Paris : Economica, 2001. - 93 p. : graph., couv. ill. en coull. ; 

24 cm. - (L'immobilier en perspectives). 

Index p.89-93. - ISBN 9782717859911 

2-658-729/1, 2-658-729/2 

2061.  Portait, Roland  
Finance de marché [Texte imprimé] : instruments de base, produits dérivés, 

portefeuilles et risques / Roland Portait, Patrice Poncet. - 3 ed. - Paris : Dalloz, 2012. - 

1088 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782247109074 

2-332-134/1, 2-332-134/2 

2062.  Portal, Thierry  
Crises et facteur humain [Texte imprimé] : les nouvelles frontières mentales des crises 

/ Thierry Portal, Patrick Lagadec. - Bruxelles : De Boeck, 2009. - 272 p. ; 24 cm. - 



(Crises professionnels). 

ISBN 9782804117849 

2-332-93/1, 2-332-93/2 

2063.  Portelli, Elodie  
Audit interne des collectivités territoriales [Texte imprimé] / Elodie Portelli; Préf. 

Didier Migaud. - Paris : Ellipses, 2013. - 168 p. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre 

Helfer , Jacques Orsoni). 

ISBN 9782729875503 

2-330-265/1, 2-330-265/2 

2064.  Pouget, Julien  
Intégrer et manager la génération Y [Texte imprimé] / Julien Pouget. - 2e éd. - Paris : 

Vuibert, 2013. - 207 p. : ill., tabl. ; 24 cm. - (Lire Agir). 

La couv. porte en plus : "attirer cette nouvelle population active, riche d'opportunités, 

comprendre ses attentes au travail pour motiver son implication, disposer des clés 

pour gérer l'intergénérationnel" Notes bibliogr. Lexique. Index. - ISBN 

9782311013429 

2-658-778/1, 2-658-778/2 

2065.  Poulalion, Gabriel  
Les mathématiques de l'économiste [Texte imprimé] : Cours,exercice corrigés 

.applications à l'analyse économique / Gabriel Poulalion, Georges Pupion. - paris : 

Vuibert, 2004. - 552 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 2711775437 

2-519-59/1 

2066.  Poulon, Frédéric  
Economie Générale [Texte imprimé] : 70% applications / Frédéric Poulon. - paris : 

Dunod, 2011. - 245.p : ill ; 24 cm. 

ISBN 9782100572694 

2-330-192/1, 2-330-192/2 

2067.  Praicheux, Sébastien  
Les suretés sur les marchés financiers [Texte imprimé] / Sébastien Praicheux; Préf. 

Alain Ghozi. - Paris : Revue banque edution, 2004. - 470 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - 

(Droit fiscalité). 

Bibliogr. p. 429 - 453 Index p. 455 - 461. - ISBN 8863254090 

2-658-173/1 

2068.  Prax, Jean-Yves  
Le manuel du knowledge management [Texte imprimé] : mettre en réseau les 

hommes et les savoirs pour créer de la valeur / Jean-Yves Prax. - 2e éd. - Paris : 



Dunod : Polia éd., 2007. - 511 p. : graph. ; 25 cm. - (Stratégie et management). 

bibliogr. Bibliogr. p. [503]-507 Index p.[507]-511. - ISBN 9782100511914 

2-658-419/1 

2069.  Prax, Jean-Yves  
Le Manuel du knowledge management [Texte imprimé] : mettre en réseau les 

hommes et les savoirs pour créer de la valeur / Jean-Yves Prax. - 3e éd. - Paris : 

Dunod, 2012. - 514 p. : ill. ; 24 cm. - (Strategies et management). 

Bibliogr. p.505-509 Index p.511-514. - ISBN 9782100575589 

2-658-791/1, 2-658-791/2 

2070.  Précis d'économie par emmanuel combe [Texte imprimé]. - paris : PUF, 

1996. - 512 .p ; 24 cm. 

ISBN 2130500943 

2-330-127/1 

2071.  Pric،ll   

ص. ; 404 -. 2010القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -. ll Pricالموسوعة اإلقتصادية الميسرة [نص مطبوع] / 
 سم.24

E0061/1, E0061/2 

2072.  Prigent, Jean-Luc  
Gestion de portefeuille [Texte imprimé] : analyse quantitative et gestion structurée / 

Philippe Bertrand; Jean-Luc Prigent. - 2e éd. - Paris : Economica, 2012. - 381 p. : 

tabl., graph. ; 24 cm. - (Finance). 

Bibliogr. en fin de chapitres Notes bibliogr. - ISBN 9782717861495 

2-658-563/1, 2-658-563/2 

2073.  Prime, Nathalie  
Marketing international [Texte imprimé] : développement des marchés et 

management multiculturel / Nathalie Prime. - paris : Vuiber, 2003. - 358 p. : ill ; 24 x 

18 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

ISBN 2711775755 

2-658-253/1, 2-658-253/2 

2074.  Principes d'économie politique [Texte imprimé] : économiques prémisses. 

- bruxelle : De Boeck, 2003. - 367 p. : ill ; 24x15 cm. 

ISBN 2804142604 

2-330-155/1 

2075.  Proth, Jean-marie  
Conception et géstion des systèmes de production [Texte imprimé] / Jean-marie 

Proth; Préf. Vincent Giard. - Paris : PUF, 1992. - 302 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - 



(Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliogr. p. 293 - 297 Index p. 299 - 302. - ISBN 2130444199. - ISSN 07642237 = 

Conception et géstion des systèmes de production 

2-658-206/1 

2076.  PROTHSTES, RISQUES  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : CORPUS19 / RISQUES 

PROTHSTES. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 1005P ; 

27CM. 

E0041.19 

2077.  Quarteroni, Alfio  
Méthodes numériques pour le calcul scientifique [Texte imprimé] : programmes en 

Matlab / Alfio Quarteroni, Saleri Fausto Sacco Riccardo. - Paris : Springer-Verlag, 

2000. - 446 P; ; 30Cm. - (Collection IRIS). 

ISBN 2287597018 

2-519-50/1 

2078.  Queme, Philippe  
Finance et éthique [Texte imprimé] : Le prix de la vertu ... / Philippe Queme, Daniel 

Lebèque. - Paris : L' Harmattan, 2014. - 278 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Question 

contemporaines). 

Bibliogr. p.271 - p.272. - ISBN 9782343034898 

2-336-108/1, 2-336-108/2 

2079.  Quéméner, Myriam  
Etablissements financiers et cyberfraudes [Texte imprimé] / Myriam Quéméner, 

Christian Aghroum. - Paris : RB Edition, 2011. - 126 p. ; 24 cm. - (Les Essentiels de 

la banque). 

ISBN 9782863255636 

2-332-108/1, 2-332-108/2 

2080.  Quéré, Agnés Bénassy  
Politique économique [Texte imprimé] / Agnés Bénassy Quéré, Benoit Coeuré. - Paris 

: De Boeck, 2007. - 628 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibliographie:p. 603-p. 609 Index:p. 611-p. 619. - ISBN 9782804146535 

2-330-40/1 

2081.  Quéré, Agnés Bénassy  
Les taux d' intéret [Texte imprimé] / Agnés Bénassy Quéré, Laurence Boone, Virginie 

Coudert. - 3.ed. - Paris : La Découverte, 2015. - 126 p. : couv. en coull. ; 21 cm. - 

(Collection Repères). 

Bibiogr. p.120 - p.122. - ISBN 9782707185860 



2-336-115/1, 2-336-115/2 

2082.  Quittard - Pinon, François  
La Gestion du risque de taux d'Intérêt [Texte imprimé] / François Quittard - Pinon, 

Thierry Rolando. - Paris : Economica, 2000. - 376 P. : Couv.ill. en coul. ; 24 cm. - 

(collection gestion série politique générale, finance et marketing). 

Index p-p: 357-363. - ISBN 2717839968 

2-332-08/1, 2-332-08/2 

2083.  Quittard, P.  
Eléments de statistiques processus stochastiques et files d'attente [Texte imprimé] / P. 

Quittard. - Alger : O.P.U, 1983. - 170 P. ; 27 cm. 

2-519-4/1, 2-519-4/2 

2084.  Quittard-Pinon, François  
Marché des capitaux et théorie financière [Texte imprimé] / François Quittard-Pinon; 

pref de jean - francois boulier. - 2 ed. - Paris : Economica, 1998. - 480 P. : couv en 

coul ; 24 cm. - (collection - gestion). 

bibliog -p-p : 455 - 456 index p-p : 457-466. - ISBN 2717835504 

2-332-06/1, 2-332-06/2 

2085.  Rabah ،bettahar  
Laprivatisation [Texte imprimé] / bettahar Rabah. - Alger : bureau d études, 1995. - 

85p. ; 24cm. 

2-330-307/1 

2086.  Rabasso, francisco Javier  
Introduction au management interculturel [Texte imprimé] : pour une gestion de la 

diversité / Carlos A. Rabasso; francisco Javier Rabasso. - Paris : Ellipses, 2007. - 

201.p : tabl., graph. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliogr. p. [195]-201. - ISBN 9782729833848 

2-658-360/1, 2-658-360/2 

2087.  Radacal, François  
Introduction à l'analyse financière [Texte imprimé] : principes, mecanismes, méthodes 

/ François Radacal. - Paris : Ellipses, 2009. - 120 p. ; 21 cm. 

Bibliogr. p. [107]-108 Glossaire. - ISBN 9782729851996 

2-658-526/1, 2-658-526/2 

2088.  Raffournier ,Bernard  
les normes comtables internationales (IFRS/IAS) [Texte imprimé] / Bernard 

Raffournier. - 3e ed. - paris : Economica, 2007. - 535 p. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-

Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

index: p. 526-531 Bibliogr. p. 523-524. - ISBN 2717852797 



2-657-64/1 

2089.  Raicovitch, Jean- Michel  
Intelligence marketing [Texte imprimé] : innovation, digitalisation, cross canal..., 

repères et recommandations pour relever les nouveaux défis / Jean-Paul Aimetti; 

Jean- Michel Raicovitch. - Paris : Eyrolles, 2013. - 230 p. : ill. fig. ; 23 cm. - 

(Marketing). 

Glossaire. bibliogr. p. 225-226 Index p. 227-229. - ISBN 9782212556896 

2-658-878/1, 2-658-878/2 

2090.  Raimbault, Guy  
Comptabilité analytique et gestion previsionnelle [Texte imprimé] : Outils de gestion / 

Guy Raimbault. - Alger : Chihab ; Paris : Eyrolles ., 1994. - 189 P. ; 23 Cm. 

Cet ouvrage, simple et pratique, facile à suivre et à consulter gràce notmment à son 

lexique-index, retient l'essentiel de ce ce que voudront connaître les décideurs dans 

l'entreprise, les cadres désireux de mieux apprécier leur environnement financière, les 

étudiants à la recherche d'une initiation à la gestion financière, les artisans soucieux 

d'améliorer la santé financiére de leur entreprise et toutes les personnes submergées 

par l'information fina&nciére diffusée les médias et qui voudront savoir en dégager 

l'essentiel. 

2-657-12/1, 2-657-12/3 

2091.  Raimbault, Guy  
Compatibilité générale et analyse Financières [Texte imprimé] : Outils de gestion / 

Guy Raimbault. - Alge : Chihab ; Paris : Eyrolles, 1992. - 179 p. : Couv.ill. en coul. ; 

23 cm. 

Index: p. 154-177 

2-657-34/1, 2-657-34/2 

2092.  Raimbaut, Guy  
Comprendre aisément la gestion financière d'entreprise [Texte imprimé] : Comtabilité 

générale, Analyse financière, Comtabilité analytique, Gestion prévisionnelle. / Guy 

Raimbaut; Préf. Jacques Lagardère. - 4 ed. - Paris : P. E. N. P. C, 1998. - 512 p. : couv 

.en coul. ; 24 cm. 

Annexes: p. 325 - 510. - ISBN 2859782958 

2-658-83/1, 2-658-83/2 

2093.  Ramanantsoa, Bernard  
L'économie du savoir [Texte imprimé] : Construction , enjeaux et perspectives / 

Bernard Ramanantsoa, Jean - pierre Bouchez. - Bruxelles : De Boeck, 2012. - 385 p. : 

couv. en coull. ; 24 cm. - (Méthode & recherches management). 

Bibliogr. p.363 - p. 374. - ISBN 9782804166748. - ISSN 17814944 = L'économie du 

savoir 

2-330-285/1, 2-330-285/2 



2094.  Ramond, Olivier  
Evaluation financière et normes IFRS [Texte imprimé] / Olivier Ramond, Luc 

Paugam; Préf. Philippe Danjou. - Paris : Economica, 2012. - 200 p. ; 24 cm. - 

(Collection Finance). 

ISBN 9782717864809 

2-332-137/1, 2-332-137/2 

2095.  Raouane, Rafik  
Le marketing direct international au service des exportations algériennes hors 

hydrocrbures [Texte imprimé] / Rafik Raouane. - Alger : Dahlab, 2010. - 158 p. : 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p.145-147. - ISBN 9961612408 

2-658-453/1, 2-658-453/2 

2096.  Raouya, a  
La lettre de la dgi : N 42 [Texte imprimé] : bulletin d'information de la direction 

général des impots / a Raouya. - alger : ministere des finances, s.d. - p4 ; 27cm. 

p48.42/1 

2097.  Raouya, a  
La lettre de la dgi : N 44 [Texte imprimé] : bulletin d'information de la direction 

général des impots / a Raouya. - alger : ministere des finances, s.d. - p.8 ; 27cm. 

p48.44/1 

2098.  Raouya,a  
La lettre de la dgi : N 45 [Texte imprimé] : bulletin d'information de la direction 

général des impots / a Raouya. - alger : ministere des finances, s.d. - p.6 ; 27cm. 

p48.45/1 

2099.  RAP, KUZNETS  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : THESAURUS-INDEX 

KUZNETS-RAP / KUZNETS RAP. - PARIS : ENCYCLOPEDIA 

UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 3826 P ; 27 CM. 

E0041.27 

2100.  Rapidel, Martine [et al...]  
Communication des entreprises [Texte imprimé] : stratégies et pratiques / Liliane 

Demont-Lugol; Alain Kempf; Martine [et al...] Rapidel. - 2e éd. - Paris : Armand 

colin, 2006. - 459 p. ; 21 cm. - (Collection cursus. économie). 

Première édition publiée chez Nathan dans la collection étapes en 1996. - Autres 

tirages : 2008, 2009, 2011, 2013 Index p.[451]-456. - ISBN 2200345976 

2-658-332/1, 2-658-332/2 



2101.  Rapin, Robert  
La Création d'entreprise [Texte imprimé] : créer: gérer: développer: reprendre / 

Robert Rapin. - 15 ed. - Paris : Dunod, 2013. - 815 p. : ill., fig. ; 24 cm. 

Index p.805-815. - ISBN 9782100587575 

2-658-819/1, 2-658-819/2 

2102.  Rapport sur le développement en afrique 2007 [Texte imprimé] : les 
ressources naturelles au service du developpement durable de l'afrique. - paris : 

Economica, 2008. - 260 p. : ill ; 28x17 cm. 

bibliog. p 243 p 259. - ISBN 9782717854893 

2-338-21/3, 2-338-21/1 

2103.  Raude, Vincent  
Ma part du trésor [Texte imprimé] : Le parcours de l' un des derniers trésoriers - 

payeurs généraux / Vincent Raude. - Paris : L' Harmattan, 2014. - 414 p. : couv. en 

coull. ; 24 cm. - (Graveurs de mémoire). 

ISBN 9782343033686 

2-338-24/1, 2-338-24/2 

2104.  Ravilly, Hervé  
Analyse financière [Texte imprimé] : cas pratiques corrigés / Hervé Ravilly. - Paris : 

Ellipses, 2010. - 198 p ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

ISBN 9782729854805 

2-332-77/1, 2-332-77/2 

2105.  ray,daneil  
mensurer et développe la satisfaction clients [Texte imprimé] / daneil ray. - paris : 

dititions d'organisation, 2001. - 398p ; 24cm. 

index p391 -392p. - ISBN 9782708125537 

2-658-964/1 

2106.  Raymond, Guy  
La Vente de marchandises [Texte imprimé] / Guy Raymond. - Paris : Dalloz, 1996. - 

102 p. ; 18 cm. - (Connissance du droit). 

Index p. 95-99. - ISBN 2247022049 

2-658-320/1 

2107.  Raymond  ،Barre  
Economie politique 2 [Texte imprimé] / Barre Raymond. - france : presses 

universitaires, 1970. - 888p. ; 18cm. 

2-330-304.2/1 



2108.  Réau, jean-philippe  
Probabilités & statistiques [Texte imprimé] : résumé des cours exercices et problèmes 

corrigés / jean-philippe Réau, Gérard Chauvat. - 4.ed. - PARIS : Armand colin, 2008. 

- 207 p. : ill ; 24 x15 cm. 

ISBN 9782200347536 

2-519-79/1, 2-519-79/2 

2109.  Reboul, Gérard  
Informatique de gestion [Texte imprimé] : Analyse et modéle relationnel / Gérard 

Reboul. - paris : Dunod, 1997. - 122p. ; 23x14 cm. - (Express). 

Index: p.119-p.120. - ISBN 2100034251 

2-657-94/1, 2-657-94/2 

2110.  Recroix, Pascale  
Comptabilité approfondie [Texte imprimé] : 48 fiches de cours... / Pascale Recroix. - 

5 ed. - Paris : Gualino, 2014. - 256 p. ; 21 cm. - (Les carrés). 

ISBN 9782297040624 

2-657-219/1, 2-657-219/2 

2111.  Rédis, Jean  
Finance entrepreneuriale [Texte imprimé] : le créateur d'entreprise et les investisseurs 

en capital / Jean Rédis; Préf. Hugues Franc. - Bruxelles : De Boeck, 2009. - 196 p. : 

tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Petites entreprises et entrepreneuriat). 

La couv. porte en plus : "Compléments en ligne" Bibliogr. p. 177-184 Index p. 185-

186. - ISBN 9782804106355 

2-658-498/1, 2-658-498/2 

2112.  Redjadal, Kaci  
Cours de probabilités [Texte imprimé] / Kaci Redjadal. - Alger : O.P.U, 1990. - 366 

P. ; 22 cm. 

Annexe p.p 347-366 

2-519-10/1, 2-519-10/3 

2113.  Redjem ,Necib  
Méthodes d'analyse financiére [Texte imprimé] : Cours et applications / Necib 

Redjem. - Alger : Dar el-ouloum, 2005. - 196 p. ; 23 cm. 

Bibliogr. p. 188 - p. 190. - ISBN 9961805925 

2-658-155/1, 2-658-155/2 

2114.  Redjem ,Necib  
La gestion financiére à court terme [Texte imprimé] : Cours et exercices corrigés / 

Necib Redjem. - Alger : Dar el-ouloum, 2005. - 196 p. ; 23 cm. 

Bibliogr. p. 190. - ISBN 9961805933 



2-658-154/1, 2-658-154/2 

2115.  redjem،necib  
industrialisation et systeme educatif [Texte imprimé] / necib redjem. - alger : Office 

des publications universitaire, 1986. - 293p. ; 27cm. 

bibliographie 280-293p. 

2-000-9/1, 2-000-9/2 

2116.  Reed, Jon  
Le marketing en ligne [Texte imprimé] : boostez votre activité avec le web 2.0 : sites 

web, moteurs de recherche, réseaux sociaux, blogs et podcasts / Jon Reed; Collab. 

Christine Balagué; Trad. Laurence Nicolaïeff. - Paris : Pearson, 2011. - 297 p. : couv. 

ill. ; 24 cm. - (Village mondial). 

Index p. [293]-297. - ISBN 9782744064791 

2-658-475/1, 2-658-475/2 

2117.  Reed, Stephen  
Cognition [Texte imprimé] : Théories et applications / Stephen Reed, Trad. étienne 

Verhasselt. - 2 ed. - Bruxelles : De Boeck, 2009. - 441 p. ; 27 cm. - (Ouvertures 

Psychologiques). 

Index : p.431 - p.436 Bibliogr. p.413 - p. 430. - ISBN 9782804150631. - ISSN 

2030420x = Cognition 

2-000-1/1 

2118.  Reinhart, Carmen M.  
Cette fois, c'est différent [Texte imprimé] : Huit siècles de folie financière / Carmen 

M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff. - Paris : Pearson éducation, 2010. - 470 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782744064517 

2-332-91/1, 2-332-91/2 

2119.  Reix, Robert  
Systèmes d'information et management des organisations [Texte imprimé] / Robert 

Reix. - 5e éd. - paris : Vuiber, 2004. - 486 p. :  ; .24إيض  cm. - (Gestion / Jean-Pierre 

Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliogr. p. 465-[478]. Index p. 479-[481]. - ISBN 2711775682 

2-658-294/1 

2120.  Reix, Robert  
Traitement des informations [Texte imprimé] : Initiation à l'informatique de gestion / 

Robert Reix. - Paris : Foucher., 1980. - 261 p. ; 22 cm. - (Techniques quantitatives de 

gestion ; 4). 

ISBN 2216001368 

2-658-108/1 



2121.  Reix, Robert  
Traitement des informations [Texte imprimé] : Corigé des exercices / Robert Reix; 

Nicole Chartier. - Paris : Foucher, 1979. - 83 p. : couv. en coul. ; 22 cm. - (Techniques 

quantitatives de gestion ; 4). 

2-658-105/1 

2122.  Remaoun, Nouria Benghabrit  
Les Femmes africaines à l'epreuve du développement [Texte imprimé] / Nouria 

Benghabrit Remaoun, Belkacem Benzenine. - Alger : CRAST, 2012. - 308 p. ; 24 cm. 

ISBN 9789961813447 

2-330-243/1, 2-330-243/2 

2123.  Remini, Boualem  
Hydraulique appliquée [Texte imprimé] / Boualem Remini. - Alger : s.e, 2005. - 144 

p. ; 24 cm. - (collection hydraulique et transport solide). 

ISBN 994700855x 

2-333-3/1 

2124.  Remini, Boualem  
La Foggara [Texte imprimé] / Boualem Remini. - Alger : OPU, 2008. - 132 ; 24 cm. 

ISBN 9789961011768 

2-333-4/1, 2-333-4/2 

2125.  Renard, Jacques  
Comprendre et mettre en oeuvre le contrôle interne [Texte imprimé] / Jacques Renard; 

Louis Vaurs; Préf. Patrick Kron. - Paris : Eyrolles, 2012. - 239 p. : ill. ; 24 cm. - 

(Références). 

Bibliogr. p. 223-225 Index p. 227-230. - ISBN 9782212554366 

2-658-826/1, 2-658-826/2 

2126.  Renaud, Pascal  
Agir pour entreprendre [Texte imprimé] / Anne Brunet Mbappe; Michelle Fayet; 

Pascal Renaud; ...[et all.]. - Paris : Eyrolles : Ed. organisation, 2011. - 318 p. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 307-309 Le couv. porte plus : "des vidéos consultables à partir de votre 

smartphone". - ISBN 9782212547047 

2-658-694/1, 2-658-694/2 

2127.  Renaud-boulart, Martine  
Coaching en entreprise [Texte imprimé] : nouvelles dynamiques managériales / 

Martine Renaud-boulart. - Paris : Ellipses, 2008. - 287 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 

(Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliogr. p. [285]-287. - ISBN 9782729836658 

2-658-460/1, 2-658-460/2 



2128.  René ،Lefébur    

gestion de la relation client  : [نص مطبوع]édition 2005 / Lefébur René. - PARIS : 

Eyrolles, 2005. - 434p ; 24cm.  

 9782212113310ر.د.م.ك 

2-658-967/1 

2129.  Reynaud ,Emmanuelle  
Le développement durable au coeur de l'entreprise [Texte imprimé] : Pour une 

approche transverse du développement durable / Emmanuelle Reynaud. - Paris : 

Dunod, 2006. - 256 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibliographie:p. 249-p. 256. - ISBN 2100490885 

2-658-166/1, 2-658-166/2 

2130.  Rey-Valette, Hélène  
Histoire économique du capitalisme industriel [Texte imprimé] / Hélène Rey-Valette. 

- paris : Vuiber, 2003. - 300 p. ; 24x15 cm. - (Dyna'sup économie / Catherine Pivot). 

ISBN 2711774155 

2-330-113/1 

2131.  Rezig, Abdelouahab  
Leçons d'histoire de l'analyse economique [Texte imprimé] / Abdelouahab Rezig. - 

Alger2004 : O P U, [s.d]. - 100 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9961007115 

2-330-32/1, 2-330-32/8 

2132.  Richard- Lanneyrie, Sophie  
Exercices de marketing international [Texte imprimé] / Brigitte Devesa; Sophie 

Richard- Lanneyrie. - Paris : Le Génie des glaciers, 2013. - 208 p. : ill., graph. ; 30 

cm. 

ISBN 9782843478710 

2-658-913/1, 2-658-913/2 

2133.  Richard, d Aveni   

Hiper Comptition  / [نص مطبوع]d Aveni Richard. - paris : Vuibert, 1995. - 380p ; 

24cm.  

 271177970xر.د.م.ك 

2-658-970/1 

2134.  Richard, Jacques  
Analyse financière et gestion des groupes [Texte imprimé] / Jacques Richard. - Paris : 

Economica, 2000. - 432 p. : couv en coul : ill ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , 

Jacques Orsoni). 

Bibliogr. p. 397-403 Index: p. 407-413. - ISBN 2717840176 



2-657-49/1, 2-657-49/2 

2135.  Richard, Jacques  
Comptabilité et développement durable [Texte imprimé] / Jacques Richard. - paris : 

Economica, 2012. - 263p. : ill ; 24cm. 

bibliog.p 237-p 245. - ISBN 9782717861464 

2-657-164/1, 2-657-164/2 

2136.  Richard, Jacques  
Comptabilité générale cas corrigés [Texte imprimé] : systèmes français et normes 

IFRS / Jacques Richard. - 2 ed. - Paris : Dunod, 2010. - 338 p. ; 24 cm. - 

(Comptabilité controle de gestion). 

ISBN 9782100547524 

2-657-194/1, 2-657-194/2 

2137.  Richard-Lanneyrie, Sophie  
Exercices de marketing international [Texte imprimé] / Brigitte Devesa; Sophie 

Richard-Lanneyrie. - Paris : Génie des glaciers, 2013. - 208 p. : ill. graph.. ; 30 cm. 

ISBN 9782843478710 

2-658-799/1, 2-658-799/2 

2138.  Richard-Lanneyrie, Sophie  
Le Dictionnaire français du marketing [Texte imprimé] / Sophie Richard-Lanneyrie. - 

Paris : Le Génie des glaciers, 2014. - 223 p. : ill. ; 21 cm. 

ISBN 9782843479038 

D00127/1, D00127/2 

2139.  Richebé, Nathalie  
Les Ressources humaines de A à Z [Texte imprimé] / Olivier Herrbach; Karim 

Mignonac; Nathalie Richebé. - Paris : Dunod, 2009. - 218 p. : couv. ill. en coul. ; 24 

cm. 

La couv. porte en plus : "400 mots pour comprendre" Index p. [214]-218. - ISBN 

9782100522767 

2-658-632/1, 2-658-632/2 

2140.  Riffaut, Jean-François  
N. 07, Contrôle de gestion [Texte imprimé] : D.E.C.F: Annales courigées 2000 / Jean-

François Riffaut. - Paris : Foucher, 1999. - 256 p. : ill. graph., couv. il. en coul. ; 25 

cm. - (Présentation et méthodologie). 

Index p.253 - 255. - ISBN 2216084579 

contenu dans : , N. 07 

2-658-53/1, 2-658-53/2 



2141.  Rigobert, Marie-Josèphe  
Finance d'entreprise [Texte imprimé] : 70% applications , 30% cours / Kaouther 

Jouaber Snoussi; Marie-Josèphe Rigobert. - Paris : Dunod, 2007. - 242 p. ; 24 cm. - 

(TD gestion). 

Index. - ISBN 9782100510818 

2-658-299/1 

2142.  Rigobert, Marie-Josèphe  
Finance d'entreprise [Texte imprimé] / Kaouther Jouaber Snoussi; Marie-Josèphe 

Rigobert. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2010. - 266 p. : graph. ; 24 cm. - (TDgestion). 

La couvre porte en plus : "70% application, 30% cours" Index p. 261-266. - ISBN 

9782100549504 

2-658-523/1, 2-658-523/2 

2143.  RITES, SIERRA LEONE  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : CORPUS20 / SIERRA 

LEONE RITES. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 1005P ; 

27CM. 

E0041.20 

2144.  Rizcallah, Marcel  
Constuire un annuaire d'entreprise avec LDAP [Texte imprimé] : Application Intranet, 

extranet et e- commerce / Marcel Rizcallah. - Paris : Eyrolles ., 2000. - 332 p. : 

couv.en coul. ; 23 cm. - (Sollution développeurs). 

Index : p.317 - p. 321. - ISBN 2212091540 

2-658-109/1 

2145.  Robatal, Nathalie  
Guide du fonctionnaire [Texte imprimé] : Fonction publique de l'état / Nathalie 

Robatal, Marcel Pochard. - Paris : Direction de l' information légal et administrative : 

Ladocumentation française, 2014. - 235 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (droits et 

démarches). 

ISBN 9782110092823 

2-331-13/1, 2-331-13/2 

2146.  Robert, Augustin  
Responsabilité des commissaires aux comptes et des experts- comptables [Texte 

imprimé] : civile- pénale- administrative- disciplinaire / Augustin Robert. - Paris : 

Dalloz, 2011. - 484 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782247103881 

2-332-136/1, 2-332-136/2 

2147.  Robert, Pierre  
Croissance et crises [Texte imprimé] : analyse économique et historique / Pierre 



Robert. - Paris : Pearson éducation, 2010. - 193 p. : graph., couv. ill. ; 23 cm. - (cap 

prépa). 

La couv. porte en plus : "Classes préparatoires économiques et commerciales", "IEP 

de Paris et de province" Bibliogr. p. 173-178. Glossaire Index p.189-193. - ISBN 

9782744074264 

2-658-637/1, 2-658-637/2 

2148.  Robin, Emmanuel  
E-mailing [Texte imprimé] : fidélisation, acquisition : réussir ses compagnes 

marketing / Emmanuel Robin. - Paris : Editions ENI, 2014. - 234 p. : ill. fig. ; 21 cm. - 

(Marketing book). 

Bibloig. p. 227-228. - ISBN 9782746086791 

2-658-887/1, 2-658-887/2 

2149.  rocard,michel  
Ocde l'observateur:N 216 [Texte imprimé] : Biotechnologie: les nouveaux fruits de la 

science / michel rocard. - alger : OCDE, 1999. - 63p. ; 27cm. 

ISBN 926426972x 

p65.216/1 

2150.  Rocca, Michel  
Conduire un projet [Texte imprimé] : Acteurs et méthodes du changement 

organisationnel / Michel Rocca. - Bruxelles : De Boeck, 2013. - 147 p. : ill. graph., 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques). 

Bibliogr. p.141-143. - ISBN 9782804180331. - ISSN 20345070 = Conduire un projet 

2-658-925/1, 2-658-925/2 

2151.  Roche, Didier  
Rédiger et soutenir un mémoire avec succés [Texte imprimé] / Didier Roche. - paris : 

Eyrolles, 2007. - 108.p : ill ; 22x15 cm. 

bibliog.p 107 p 108. - ISBN 9782212539271 

2-001.4-3/1 

2152.  Roche, Françoise  
Mathématiques [Texte imprimé] : Comptabilité et gestion des organisations / 

Françoise Roche, François Barny. - Paris : Hachette, 2001. - 256 p. : couv.en coul. ; 

28 cm. - (BTS ; 89-16/8345/5). 

ISBN 2011683459 

2-657-42/1, 2-657-42/2 

2153.  rock,gilbert  
le service clentéle [Texte imprimé] / gilbert rock. - CANADA : ERPI, 2006. - 346p ; 

24cm. 

index 338-346p.. - ISBN 2761317599 



2-658-963/1 

2154.  Rocuet, Jean - luc  
Eléments de probabilités et de statistiques [Texte imprimé] / Jean - luc Rocuet. - 2 ed. 

revue et aug. - Paris : Ed de la Roche haute, 2001. - 138 p. : Couv.ill. en coul. ; 21cm. 

bibliog p: 131 Index p.p: 132 - 134. - ISBN 2911868102 

2-519-22/1, 2-519-22/2 

2155.  Roger, Patrick  
Mathématiques pour l'économie et la gestion [Texte imprimé] : applications avec 

excel / Patrick Roger. - paris : Pearson, 2006. - 404 p. : couv.coul ; 27 x19 cm. 

ISBN 2744071889 

2-519-80/1, 2-519-80/2 

2156.  Roger, Patrick  
Probabilités, statistique et processus stochastiques [Texte imprimé] / Patrick Roger. - 

Paris : Pearson éducation, 2004. - 256 p. ; 27 x 21 cm. - (Synthex, synthèse de cours 

et exercices corrigés / Roland Gillet). 

ISBN 2744070343 

2-519-7/1 

2157.  Roger, Vincent  
Le marketing du multi média mobile [Texte imprimé] / Stéphane Dubreuil; Vincent 

Roger. - Paris : Editions d’organisation, 2003. - 461 p. : ill. graph., couv. ill. en coull. 

; 24 cm. 

Bibliogr. p.451- 452. - ISBN 2708129201 

2-658-9/1, 2-658-9/2 

2158.  Rolando, Thierry  
Mathématiques financières [Texte imprimé] / Thierry Rolando, jean Claude Fink. - 

Paris : Vuibert, 2000. - 216 p. : ill. graph. ; 24 cm. - (Dyna ' sup économie / Catherine 

Pivot). 

Bibliogr. p. 214 Index p. 215-216. - ISBN 2711774244 

2-657-52/1 

2159.  rolando،thierry  
mathématiques financiéres [Texte imprimé] / thierry rolando. - belgique : les presses 

de l'imprimer, 2003. - 215p. ; 24cm. 

bibliographie 214p.-index 215p. - ISBN 271174244 

2-510-25/01 

2160.  Rollande, Luc Bernet  
Principes de technique bancaire [Texte imprimé] / Luc Bernet Rollande. - Paris : 



Dunod, 2008. - 533 p. : ill. ; 24 cml. 

Bibliographie :p. 521 Index:p. 523-p. 533. - ISBN 9782100516858 

2-332-37/1, 2-332-37/3 

2161.  Romain, Christian  
Vendre du conseil... efficacement [Texte imprimé] : pour construire au plus vite votre 

clientèle de consultant / Christian Romain. - Paris : Dunod, 2008. - 175 p. : couv. ill. 
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Bibliog p.p :385-389 Annex p.p :391-397 

2-331-06/1, 2-331-06/2 

2232.  SAS [Texte imprimé] : maitriser SAS base et SAS Macro SAS. - [s.l] : [s.n], 

[s.d]. - 24 cm. 

2233.  Saulquin, Jean-Yves  
Gestion financière de l'entreprise [Texte imprimé] : analyse financière, méthodologie 

du diagnostic, gestion des investissements et des financements / Charles - Henri d' 

Arcimoles; Jean-Yves Saulquin. - Paris : Vuibert, 2012. - 294 p. : graph., fig., tabl. ; 

21 cm. - (Entreprise). 

La couv. porte en plus : "Toutes les notions fondamentales d'analyse financière", 

"Tous les outils", "Des cas pratiques de diagnostic" et "De nombreux exercices 

corrigés". - ISBN 9782311007183 

2-658-533/1, 2-658-533/2 

2234.  Saunier, Philippe  
Politique de la comtabilite publique [Texte imprimé] / Philippe Saunier. - Paris : L' 

Harmattan, 2013. - 234 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Collection Inter - national). 

Bibliogr. p. 221 - p. 230. - ISBN 9782343020686 

2-657-226/1, 2-657-226/2 

2235.  Sauvajol-Rialland, Caroline  
Mieux s'informer pour mieux communiquer [Texte imprimé] : décrypter, sélectionner, 

transmettre / Caroline Sauvajol-Rialland. - Paris : Dunod, 2009. - 196 p. : couv. ill. ; 

22 cm. - (Efficacité professionnelle). 

ISBN 9782100525805 

2-658-580/1, 2-658-580/2 

2236.  Sauvy, Alfred  
Conjoncture et prévision économiques [Texte imprimé] / Alfred Sauvy. - 7 ed. - Paris 

: P .U .F, 1969. - 128 p. ; 18 cm. - (Que sais-je? ; 112). 

2-330-228/1 

2237.  Savall, Henri  
Enrichir Le travail humain [Texte imprimé] : l'évaluation économique / Henri Savall; 

Préf. par Jacques Delors. - Paris : Economica, 1989. - 282 P. : Couv.Ill.en coul.. ; 24 

cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Index pp. 241-365 Bibliog pp. 367-369. - ISBN 2717817558 

2-331-03/1, 2-331-03/2 

2238.  Savall, Henri  
Enrichir le travail humain [Texte imprimé] / Henri Savall. - paris : Economica, 1989. - 



275 p. ; 24 cm. 

ISBN 2717817557 

2-331-4/1, 2-331-4/2 

2239.  Scaramuzza, Michel  
Notions fondamentales de management [Texte imprimé] / Michel Darbelet; Laurent 

Izard; Michel Scaramuzza. - Paris : Foucher : Vanves, 2004. - 479 p. : ouv en coul. ; 

25 cm. - (Notions fondamentales). 

Index p.467-479. - ISBN 2216095915 

2-658-274/1, 2-658-274/2 

2240.  Scheid, Jean-Claude  
Les grands auteurs en organisation [Texte imprimé] / Jean-Claude Scheid. - 2e éd. - 

Paris : Dunod, 1999. - 248 p. ; 24 cm. 

Index p. 242-248. - ISBN 2100047957 

2-658-461/1, 2-658-461/2 

2241.  Schmarzo, Bill  
Big Data [Texte imprimé] : tirer parti des données massives pour développer 

l'entreprise / Bill Schmarzo. - Paris : Wiley ; Rome : Edition first, 2014. - 214 p. : ill. 

fig. ; 23x19 cm. 

Index p. 209-214. - ISBN 9782754059787 

2-658-883/1, 2-658-883/2 

2242.  Schmidt, Géraldine  
La gestion des sureffectifs [Texte imprimé] : Enjeux et pratique / Géraldine Schmidt. - 

Paris : Ecourmica, 2001. - 237.p : graph. ; 24 cm. - (Recherche en gestion). 

bibliog. p. 213-227. - ISBN 2717842845 

2-658-297/1 

2243.  Schmidt, Géraldine  
Evaluation des compétences et situations de gestion [Texte imprimé] / Patrick Gilbert; 

Géraldine Schmidt. - Paris : Economica, 1999. - 168 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 

24 cm. - (Collection recherche en gestion). 

Bibliogr. p. 143-149. - ISBN 2717838449 

2-658-62/1, 2-658-62/2 

2244.  Schnakenbourg, Christian  
Commerce mondial et développement durable [Texte imprimé] / Christian 

Schnakenbourg, Alfredo Suarez. - Paris : Hachette livre, 2008. - 160 p. ; 24 cm. - (Les 

fondamentaux). 

ISBN 97833011460028 

2-382-37/1, 2-382-37/2 



2245.  Schoettl, Jean-Marc  
La Boite à outils du management [Texte imprimé] / Patrice Stern; Jean-Marc Schoettl. 

- 2e éd. - Paris : Dunod, 2013. - 190 p. : ill. graph. ; 24 cm. - (La Boîte à outils : La 

Boîte à outils). 

Bibliogr. p. 182-189. Glossaire. - ISBN 9782100594023 

2-658-871/1, 2-658-871/2 

2246.  Schwengler, Bernard  
Les règles budgétaires [Texte imprimé] : Un frein à l' endettement / Bernard 

Schwengler, CHarles Wyplosz. - Bruxelles : De Boeck, 2014. - 151 p. : couv. en 

coull. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques). 

Bibliogr. p.137 - p.148. - ISBN 9782804187415. - ISSN 20302061 = Les règles 

budgétaires 

2-336-104/1, 2-336-104/2 

2247.  Scialom, Laurence  
économie bancaire [Texte imprimé] / Laurence Scialom. - 4.ed. - Paris : La 

Découverte, 2014. - 127 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Collection Repères). 

Bibliogr. p.117 - p.121. - ISBN 9782707175366 

2-332-211/1, 2-332-211/2 

2248.  Scouarnec, Aline  
Perspectives sur la GRH au maghreb [Texte imprimé] : algérie, maroc, tunisie / Ed. 

Zahir Yanat; Ed. Aline Scouarnec. - Paris : Vuiber, 2005. - 295 p. : couv. ill. en coul. ; 

24 cm. - (AGRH). 

bibliogr. en fin de chapitres. - ISBN 2711769577 

2-658-363/1, 2-658-363/2 

2249.  Seddiki, Abdallah  
Le management de la qualité [Texte imprimé] : en production alimentaire : qualité 

totale (TQC), hygiènes, codexalimentarus, normes ISO S2RIE 9000 et 22000, 

système HACCP / Abdallah Seddiki. - Alger : Hibr ed., 2008. - 261p. : couv. graph. et 

ill. en coul. ; 24.cm. 

Bibliogr. p. 244-252. - ISBN 9789947838242 

2-658-470/1, 2-658-470/2 

2250.  Seghir, Smaïl  
Culture et gestion en algérie [Texte imprimé] / Daniel Mercure; Baya Harricane; 

Smaïl Seghir; ...[et all.]. - Alger : ANEP, 1997. - 193 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. 

bibliogr. p. 181-185. - ISBN 994721960 

2-658-431/1, 2-658-431/2 

2251.  Segot, Thomas lagoarde  
La finance solidaire [Texte imprimé] : Un humanisme économique / Thomas lagoarde 



Segot, Roland Pérez. - Bruxelles : De Boeck, 2014. - 187 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

- (Méthodes & recherches managment). 

Bibliogr. p179 - p183. - ISBN 978804187460. - ISSN 17814944 = La finance 

solidaire 

2-336-111/1, 2-336-111/2 

2252.  Selhi, Lilia  
Communiquer pour mieux interagir en affaires [Texte imprimé] / Claude Chevalier; 

Lilia Selhi. - Montéreal : G. morin, 2004. - 252 p. : couv. ill. en coul. ; 25 cm. 

Index p. [247]-252. - ISBN 2891058674 

2-658-356/1, 2-658-356/2 

2253.  Selmer, Caroline  
Concevoir le tableau de bord [Texte imprimé] : outils de controle, de pilotage et d'aide 

à la décision / Caroline Selmer; Préf. Jean- Jacques Pluchart. - 3e éd. - Paris : Dunod, 

2011. - 273 p. : ill., graph., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Fonctions de l'entreprise. 

finance, gestion comtabilité). 

Autre tirage : 2013. - La dernière feuille paginée détaillant les différents ouvrages de 

la collection "Fonctions de l'entreprise" porte par erreur le numéro "257" bien qu'il 

s'agisse de la page 275 Bibliogr. p. 270. Notes bibliogr. Index p. 271-273. - ISBN 

9782100547906 

2-658-720/1, 2-658-720/2 

2254.  Selmer, Caroline  
La Boîte à outils du contrôle de gestion [Texte imprimé] / Caroline Selmer. - Paris : 

Dunod, 2013. - 192 p. : fig. ; 24 cm. - (La Boîte à outils : La Boîte à outils). 

ISBN 9782100594962 

2-658-857/1, 2-658-857/2 

2255.  Sen, Amartya   

عمان : دار الكتاب الحديث,  -; نادر إدريس التل. Amartya Senفي األخالق وعلم اإلقتصاد [نص مطبوع] / 
  سم.24ص. ; 139 -. 2009

 0631154949ر.د.م.ك 

1-330-470/1, 1-330-470/2 

2256.  Senaux, Philippe  
Tout est dans top [Texte imprimé] : Du cap au BTS... votre succés c'est notre métier / 

Philippe Senaux, Dorothée Soret-Catteau. - 2008 : Hachette, [s.d]. - ill. ; 24 cm. 

index. - ISBN 9782011806932 

2-330-47/1 

2257.  Senouci, Mohamed  
Reseaux de neurones [Texte imprimé] : théorie et pratique / Mohamed Senouci, Hadj 



Ali Beghdadi. - Alger : O. P. U, 2005. - 142 p. ; 24 cm. 

ISBN 9961009029 

2-004-3/1, 2-004-3/2 

2258.  Sentis, Patrick  
Comptabilité et fiscalité des instrument financiers à terme [Texte imprimé] / Patrick 

Sentis. - Paris : Economica, 1998. - 120 p. ; 24 cm. - (AFTE). 

Bilbliog. p. 111. - ISBN 2717836047 

2-657-23/1, 2-657-23/2 

2259.  Séparé, Sabine  
DCG 7 [Texte imprimé] : Management en 20 fiches / Jean-Luc Charron; Sabine 

Séparé; Collab. Jossete Favier. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2012. - 155 p. : ill. ; 21 cm. - 

(Express. Expertise comptable). 

La Couvre porte en plus : " l'essentiel en fiches, rappels de cours, applications, 

corrigés". - ISBN 9782100580026 

2-658-707/1, 2-658-707/2 

2260.  Sépari, Sabine  
Economie d'entreprise [Texte imprimé] : BTS IUT AES écoles de commerce / Rudolf 

Brennemann; Sabine Sépari. - Paris : Dunod, 2001. - 452 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - 

(Tertiaire sup). 

Index p. 448 - 452. - ISBN 2100054260 

2-658-182/1, 2-658-182/2 

2261.  Servigny, Arnaud de  
Economie financière . Partie 4 [Texte imprimé] / Arnaud de Servigny, Ivan Zelenko; 

Préf. Tristan Tomala. - Paris : Dunod, 1999. - 308 P. : couv .ill ; 24 cm. - (Collection 

Eco Sup : Travaux Dirigés). 

Index p-p.301 -303. - ISBN 2100047167 

2-332-01/2, 2-332-01/1 

2262.  Servigny, Arnaud de  
Economie financière [Texte imprimé] / Arnaud de Servigny, Ivan Zelenko. - Paris : 

Dunod, 1999. - 304 p. ; 24 cm. 

ISBN 98782100047167 

2-332-1/1 

2263.  Setiawan, lwan  
Marketing 3.0 [Texte imprimé] : produits, clients, facteur humain / Philip Kotler; 

Hermawan Kartajaya; lwan Setiawan; ...[et all.]. - Bruxelles : De Boeck, 2012. - 192 

p. : ill. fig., ; 24 cm. - (Perspectives marketing). 

ISBN 978804171308. - ISSN 1374092x = Marketing 3.0 



2-658-945/1, 2-658-945/2 

2264.  Sfez, Flora  
Gestion financière des entreprises [Texte imprimé] / Jérôme Méric; Flora Sfez. - Paris 

: Hachette livre, 2011. - 240 p. : ill. tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 9782011462695 

2-658-797/1, 2-658-797/2 

2265.  Sibille Hugues  
Démocratiser l'economie [Texte imprimé] : le marché à l'épreuve des citoyens / 

Sibille Hugues, Tarek Ghezali. - Paris : Grasset, 2010. - 140 p. ; 21 cm. 

ISBN 9782246767619 

2-330-202/1, 2-330-202/2 

2266.  Sid Ahmed, Abdelkader  
Nord sud [Texte imprimé] : Les enjeux / Abdelkader Sid Ahmed. - Alger : O P U, 

[s.d]. - 313 p. : ill. ; 24 cm. 

2-330-54/1, 2-330-54/2 

2267.  Siegwart, Jean-Luc  
Comptabilité financière [Texte imprimé] / Jean-Luc Siegwart, Laurence Lassio. - 

Paris : Nathan, 2010. - 382 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782091614809 

2-657-176/1, 2-657-176/2 

2268.  Silem, Ahmed  
Lexique d'economie [Texte imprimé] / Ahmed Silem. - Paris : Dalloz, 2008. - ill. ; 20 

cm. 

ISBN 9782247079094 

2-330-58/1, 2-330-58/2 

2269.  Simon de kergunic, Nicolas  
Société par actions simplifiée (SAS) [Texte imprimé] : Création, gestion, évolution / 

frédéric Masquelier; Nicolas Simon de kergunic. - 2e éd. - Paris : Delmas, 2001. - 352 

p. : couv en coul. ; 25 cm. 

Index p.348-352. - ISBN 2247043976 

2-658-249/1, 2-658-249/2 

2270.  Simon, C.  
Comptabilité de gestion [Texte imprimé] : QCM et applications / Alain Burlaud; 

Stéphanie Chatelain - Ponroy; C. Simon. - 2em éd. - Paris : Vuibert : [s.l] : 

Coûts/contrôle, 2000. - 140 p. : grah. ; 24cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques 

Orsoni). 

ISBN 2711775941 



2-657-7/1, 2-657-7/2 

2271.  Simon, Claude  
Comptabilité de gestion [Texte imprimé] : côut, contrôle / Alain Burlaud; Claude 

Simon. - 2e éd. - Paris : Vuibert, 2000. - 412 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

- (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

Bibliogr. p..405-406. Index. - ISBN 2711776980 

2-657-6/1, 2-657-6/2 

2272.  Simon, Claude  
Stop a dérive des banques et de la finance [Texte imprimé] / Claude Simon. - Paris : 

édition de l' atelier, 2014. - 59 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Collection roosevelt). 

ISBN 9782708242760 

2-332-208/1, 2-332-208/2 

2273.  Simon, Eric  
Cas en management stratégique [Texte imprimé] : autour de la mise en oeuvre / 

Olivier Joffre; Eric Simon; Préf. Pierre Romelaer. - 2e éd. - Paris : Ems éditions, 

2014. - 234 p. : grah. ; 24 cm. - (Etude de cas). 

ISBN 9782847695038 

2-658-843/1, 2-658-843/2 

2274.  Simon, François-Xavier  
Les nouveaux visages du controle de gestion [Texte imprimé] : outils et 

comportements / Xavier Bouin; François-Xavier Simon. - 3e éd. - Paris : Dunod, 

2009. - 346 p. : fig., tableaux, graph. ; 24 cm. - (Fonction d'entreprise. gestion 

finance). 

Bibliogr. p. [341]-343 Index p.[344]-346. - ISBN 9782100530120 

2-658-465/1, 2-658-465/2 

2275.  Simon, François-Xavier  
Management et gestion d'un point de vente [Texte imprimé] : relation client / 

François-Xavier Simon. - [s.l] : [s.n], [s.d]. 

2276.  Simon, Yves  
ENCYCLOPEDIE DE GESTION [Texte imprimé] / Yves Simon. - ed2. - paris : 

Economica : [s.l] : 1997, [s.d]. - 3621 p : couv/coul ; 24 cm. 

ISBN 1304271782 

E0003.3 

2277.  Simon, Yves  
Encyclopédie des marchés financièrs [Texte imprimé] / Yves Simon. - paris : 

Economica : [s.l] : 1997, [s.d]. - 2140 p : couv.coul ; 24 cm. 

ISBN 304371782 



E0002 

2278.  Simon, Yves  
Finance internationale et gestion des risques [Texte imprimé] : questions et exercices 

corrigés / Yves Simon. - 6 ed. - Paris : Economica, 2011. - 382 p. ; 24 cm. - 

(Exercices et cas ; 16). 

ISBN 9782717860818 

2-336-76/1, 2-336-76/2 

2279.  Simon, Yves  
Encyclopédie de gestion [Texte imprimé] / Yves Simon, Patrick Joffre. - 2 ed. - Paris : 

Economica, 1997. - 3622 p. ; 24 cm. 

ISBN 2717830421 

E0071/1, E0071/2 

2280.  Simon, Yves  
Encyclopédie des marchés financiers [Texte imprimé] / Yves Simon. - Paris : 

Economica, 1997. - 1060 p. ; 24 cm. 

ISBN 2717830421 

E0070/1, E0070/2 

2281.  Simon, Yves  
Finance internationale [Texte imprimé] / Yves Simon, Christophe Morel. - 11.ed. - 

Paris : Economica, 2015. - 843 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Finance). 

Bibliogr. p.841 - p.843. - ISBN 9782717866025. - ISSN 17784492 = Finance 

internationale 

2-336-102/1, 2-336-102/2 

2282.  Simonnot, Philippe  
L'Invention de l' état [Texte imprimé] : economie du droit / Philippe Simonnot. - 

Paariss : Les Belles Lettres, 2003. - 430 P ; 21 Cm. 

ISBN 225144226X 

2-330-28/1 

2283.  Siné , Laure  
Droit Commercial et Droit du Crédit [Texte imprimé] / Laure Siné. - paris : Dunod, 

1998. - 138 P. : couv en coul : ill ; 19x15 cm,. - (Collection Express). 

ISBN 2100034960 

2-382-13/4, 2-382-13/5 

2284.  Siné, alexandre  
L'ordre budgétaire [Texte imprimé] : l'économie politique des dépenses de l'état / 

alexandre Siné. - paris : Economica, 2006. - 405.p : ill ; 24x15 cm. 

bibliog.p 387 p 395. - ISBN 2717851267 



2-330-173/1 

2285.  Siné, Laure  
Droit des sociétés [Texte imprimé] / Laure Siné. - 3e éd. - Paris : Dunod, 2000. - 146 

p. ; 21 cm. - (Collection Express). 

ISBN 2100052926 

2-658-318/1 

2286.  Siroene, Jean- Marc  
Relations économiques internationales [Texte imprimé] / Jean- Marc Siroene. - paris : 

Bréal, 2002. - 237 p. ; 24x15 cm. 

ISBN 2749500540 

2-330-87/1, 2-330-87/2 

2287.  Siruguet, Jean-Luc  
Le contrôle comptable bancaire [Texte imprimé] : un dispositif de maitrise des risques 

/ Jean-Luc Siruguet. - 2e ed. - paris : la Revue Banque, 2006. - 577 p. ; 24x15 cm. - 

(Comptabilité controle de gestion). 

Bibliogr. p.553 Index: p.553. - ISBN 978286325452 

2-657-97.1/1 

2288.  Sklar, Joel  
Initiation à la conception Web [Texte imprimé] : cours et exercices / Joel Sklar. - 

Paris : Eyrolles, 2001. - 354 p. ; 24 cm. 

ISBN 9780619015268 

2-004-1/1 

2289.  Slimani , Ahmed  
Tables Financieres et D'actualisation [Texte imprimé] / Ahmed Slimani. - alger : 

O.P.U, 1988. - 202 P. ; 32x15 cm. - (collection le cours des Sciences économiques). 

2-336-33/1, 2-336-33/2 

2290.  Soin, Michel  
Gérer la trésorerie et la relation bancaire [Texte imprimé] / Michel Soin. - Paris : 

Dunod, 2006. - 297 p. : ill. ; 24 cm. 

index:p. 296-p. 297. - ISBN 2100499374 

2-332-33/2, 2-332-33/1 

2291.  Solle, Guy  
DCG3 [Texte imprimé] : management et controle de gestion :cas pratiques / Sabine 

Sépari; Pascal Fabre; Guy Solle. - Paris : Dunod, 2009. - 220 p. : graph., couv. ill. en 

coul. ; 24 cm. - (Expert sup). 

La couvre porte en plus : "9 études de cas corrigées, sujet d'annales". - ISBN 

9782100522880 



2-658-831/1, 2-658-831/2 

2292.  Solomon, Michael R.  
Comportement du consommateur [Texte imprimé] / Michael R. Solomon; Ed. 

Elisabeth Tissier-Desbordes; Ed. Benoît Heilbrunn. - Paris : Pearson éducation, 2005. 

- 586 p. : en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. [571]-572 Notes bibliogr. en fin de chapitres Glossaire. Index. - ISBN 

9782744071355 

2-658-371/1, 2-658-371/2 

2293.  Solomon, Michael R.  
Le Comportement du consommateur [Texte imprimé] / Michael R. Solomon; Adapt. 

Léonard Dumas; Adapt. Leila Elkamel; ...[et all.]. - Québec : Pearson éducation, 

2013. - 457 p. : fig., couv ill. en coull. ; 28 cm. - (ERPI sciences admistratives). 

Glossaire Bibliogr. p. 395-434 Index p. 435-457. - ISBN 9782761340779 

2-658-703/1, 2-658-703/2 

2294.  Soltani, Bahram  
Le Commissaire aux comptes et le marché financier [Texte imprimé] : etude 

empiriques du rôe informationnel de l`auditeur légal / Bahram Soltani. - paris : 

Ed.Economica, 1996. - 176 p ; 24x14 cm. - (Collection recherche en gestion). 

bibliog p-p : 167-171. - ISBN 271783141X 

2-336-38/1, 2-336-38/2 

2295.  Soparnot, Richad  
Le Management stratégique 2 [Texte imprimé] : concepts et cas / Dir. Samuel 

Grandval; Dir. Richad Soparnot. - Paris : Hermes science publ. : Lavoisier, 2008. - 

277 p. : graph. ; 24 cm. - (Collection groupe école supérieure de commerce et de 

management Tours-Poitiers). 

Bibliogr. enfin de certains chapitre. - ISBN 9782746220959 

2-658-441/1 

2296.  Soparnot, Richard  
Management des entreprises [Texte imprimé] : stratégie, structure, organisation / 

Richard Soparnot. - Paris : Dunod, 2009. - 232 p. : tabl., fig. ; 24 cm. - (Gestion sup.). 

La couv. porte en plus : "+ de 60 cas d'entreprise commentés" Bibliogr. p. 217-222 

Webographie p. 223 Index p.225-332. - ISBN 9782100520497 

2-658-493/1, 2-658-493/2 

2297.  Sornet, Jacques  
Informatique de gestion [Texte imprimé] : analyse et partage des bases de données / 

Jacques Sornet. - Paris : Dunod, 2003. - 156 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100071769 

2-004-9/1, 2-004-9/2 



2298.  Sortais, Jean-Pierre  
Entreprises en difficulté [Texte imprimé] : Les mécanismes d'alerte et de conciliation 

/ Jean-Pierre Sortais; Préf. Pierre Simon. - Paris : Revue bank édition : éditions 

d'Organisation, 2007. - 94.p : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Droit fiscalité). 

Bibliogr. p. 85-86. Index. - ISBN 978286325488 

2-658-302/1 

2299.  Soubeyran, Jézabel couppey  
Parlons banque [Texte imprimé] : En 30 questions / Jézabel couppey Soubeyran. - 

Paris : La documentation Française, 2014. - 90 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Doc ' en 

poche. Entrez dans l' actu). 

ISBN 9782110098177 

2-332-183/1, 2-332-183/2 

2300.  Soufi, Ménouar  
Gestion du potefeuilie [Texte imprimé] : Business- risque ,risque financier , risque de 

change / Ménouar Soufi. - Alger : OPU, 2003. - 131 p. ; 22 cm. 

Bibliogr. p.129-131. - ISBN 9961006259 

2-658-269/1 

2301.  Soulez, Sébastien  
L'essentiel du marketing [Texte imprimé] / Sébastien Soulez. - 4e éd. - Paris : Gualino 

: Lextenso éd., 2014. - 126 p. : graph., fig., tabl. ; 17 x 17 cm. - (Les carrés). 

Bibliogr. et liste de sites Internet p. [125]-126. - ISBN 9782297040310 

2-658-763/1, 2-658-763/2 

2302.  Sousa, Manuel de  
Management et gestion d'un point de vente [Texte imprimé] : relation client, gestion 

commercial, gestion économique, management des équipes / François-Xavier Simon; 

Manuel de Sousa. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2008. - 200 p. ; 24 cm. - (Fonction de 

l'entreprise. vente-distribution). 

Bibliogr. p.199-[200]. - ISBN 9782100506255 

2-658-501/1, 2-658-501/2 

2303.  Sousi-roubi, blanche  
Lexique de la banque et des marchés financières [Texte imprimé] / blanche Sousi-

roubi. - 6.ed. - paris : Dunod, 2009. - 324.p : ill ; 21x14 cm. 

ISBN 9782100530090 

D0094/1, D0094/2 

2304.  Spalanzani, Alain  
Précis de gestion industrielle et de production [Texte imprimé] / Alain Spalanzani. - 

Alger : O P U, [S.D]. - 171p. : couv.en coull. ; 24 cm. - (L'économie en plus / Fanny 



Coulomb , Yann Echinard). 

Bibliogr. p. 163 - 166. - ISBN 2706105054 

2-658-219/1 

2305.  Sphar,Chuck  
Visual c++ 6.0 [Texte imprimé] / Chuck Sphar. - Paris : Microsoft press, 2001. - 482 

p. ; 18 cm. - (Formation a ...). 

ISBN 9782840825287 

2-004-12/1 

2306.  Spiegel, MurrayR.  
Statistique [Texte imprimé] : mémoriser ce qu'il faut savoir pour réussir l'examen : 

révisez en un temps record : entraînez-vous avec les exercices : des astuces pour 

gagner du temps / MurrayR. Spiegel. - paris : Ediscience international, 2002. - 148 p. ; 

22 cm. - (Schaum's). 

ISBN 21000065157 

2-519-67/1 

2307.  St- halaire, Walter amedzro  
Le capital global et sa régulation [Texte imprimé] / Walter amedzro St- halaire. - Paris 

: L'Harmattan, 2014. - 242 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (l'esprit économique. Série le 

mande en qustion). 

Bibliogr. p .231 - p .235. - ISBN 9782343033594 

2-332-171/1, 2-332-171/2 

2308.  Stahl, Robert  
Management, formation et travail en équipe [Texte imprimé] : pratiques issues du 

coaching et de l' intetilligence collective / Robert Stahl; Préf. Yves Gonnord; Postf. 

Hervé Serieyx. - Bruxelles : De Boeck, 2013. - 256 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 

24 cm. - (Le Management en pratique). 

Bibliogr. p. 221-222. - ISBN 9782804175146. - ISSN 13730274 = Management, 

formation et travail en équipe 

2-658-921/1, 2-658-921/2 

2309.  Stankiewicz, François *  
Manager RH [Texte imprimé] : des concepts pour agir / François * Stankiewicz; 

Collab. François Geuze. - 2e éd. - Bruxelle : De Boeck, 2010. - 370 p. : graph., couv. 

ill. en coul. ; 24 cm. - (Business School). 

La couv. porte en plus : "Site compagnon manager-rh.org" Liste de sites internet p. 

[343]-349 Notes bibliogr Index p. [351]-354. - ISBN 9782804161675 

2-658-512/1, 2-658-512/2 

2310.  Statistiques de l' OCDE sur les investisseurs institutionnels 2013 [Texte 
imprimé]. - Paris : OCDE, 2013. - 220 p. : couv. en coull. ; 27 cm. 



ISBN 9789264206243. - ISSN 22252088 = Statistiques de l' OCDE sur les 

investisseurs institutionnels 2013 

2-519-93/1, 2-519-93/2 

2311.  Stérin, Anne- Laure  
Création d'entreprise [Texte imprimé] : projet, installation, développement / Anne- 

Laure Stérin. - 7e éd. - Paris : Delmas, 2013. - 551 p. : ill. ; 24 cm. - (Delmas express). 

ISBN 9782247107001 

2-658-810/1, 2-658-810/2 

2312.  Stiglitz, E.c  
Principes d'économie moderne [Texte imprimé] / E.c Stiglitz, J - d Lafay. - 4 ed. - 

Bruxelles : Deboeck, 2014. - 949 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Ouvertures 

économique). 

ISBN 9782804174729. - ISSN 2030501x = Principes d'économie moderne 

2-330-287/1 

2313.  Stioui, Jérome  
Marketing mobile [Texte imprimé] : les clés pour intégrer efficacement le mobile 

dans sa stratégie marketing / Thierry Pires; Jérome Stioui. - Paris : Ed. ENI, 2013. - 

313 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Marketing book). 

La couv. porte en plus : "Stimulateur de stratégies marketing" Index P. 307-313. - 

ISBN 9782746083103 

2-658-769/1, 2-658-769/2 

2314.  Stolowy, Hervé  
Comptabilité et analyse financière [Texte imprimé] : une perspective globale / Hervé 

Stolowy, Michel J Lebas, Yuan Ding. - 2 ed. - Bruxelles : De Boeck, 2011. - 964 p. ; 

24 cm. - (Business School). 

ISBN 9782804161927 

2-657-187/1, 2-657-187/2 

2315.  Le Stum, Roland  
Analyse financière [Texte imprimé] / Vanessa Serret; Roland Le Stum. - Paris : 

Hachette Supérieur, 2011. - 224 p. : graph. ; 24 cm. - (Les fondamentaux. gestion). 

La couv. porte en plus : "Préparation aux examens" et "De nombreux corrigés. Des 

QCM de révision" Bibliogr. p. [223]-224. - ISBN 9782011462725 

2-658-528/1, 2-658-528/2 

2316.  Stutely, Richard  
Business plan [Texte imprimé] : concevoir un business plan efficace / Richard 

Stutely. - 3e éd. - Paris : Pearson, 2012. - 399 p. : ill. graph., couv ill. en coul. ; 24 cm. 

- (Management en action). 

Index p. 333-338. - ISBN 9782744076183 



2-658-873/1, 2-658-873/2 

2317.  Suarez, Alfredo  
Commerce international et environnement [Texte imprimé] / Alfredo Suarez. - Paris : 

Hachette, 2010. - 160 p. : couv. en coull. ; 21cm. - (Les fondamentaux). 

Bibliogr. p.158 - p. 159. - ISBN 9782011460172 

2-382-45/1, 2-382-45/2 

2318.  Suri, Rajan  
Faites du temps votre allié ! [Texte imprimé] = Quick response manufacturing / Rajan 

Suri; Adapt. Dominique Andreux. - Bruxelles : De Boeck, 2014. - 199 p. : ill. graph. ; 

24 cm. - (Le Management en pratique). 

ISBN 9782804183851. - ISSN 13730274 = Faites du temps votre allié ! 

2-658-942/1, 2-658-942/2 

2319.  Sutter, Eric  
L'evaluation et les indicateurs de la performance des avtivités info-documentaires 

[Texte imprimé] / Eric Sutter. - Paris : ADBS édition, 2006. - 61 p. : couv. graph. et 

ill. en coul. ; 24 cm. - (L'essentiel sur...). 

Réimpression : 2008. - ADBS = Association des professionnels de l'information et de 

la documentation Bibliogr. p. 59-60. - ISBN 2843650828 

2-658-376/1 

2320.  Sweeting, Jack  
Project cost estimating [Texte imprimé] : Principles and practice / Jack Sweeting. - 

U.K. : Institution of chemical engineers, 1997. - 283 p. ; 24 cm. + floppy. 

ISBN 9780852953801 

3-658-3/1 

2321.  sylvie de coussergues  
Gestion de la banque [Texte imprimé] : du diagnostic à la stratégie / sylvie de 

coussergues. - paris : Dunod, 2007. - 272 p. ; 24x15cm. - (Gestion sup). 

ISBN 978210051163 

2-332-43/1 

2322.  Syndicat solidaires finances publiques  
Nos finances publiques [Texte imprimé] : Vues de l' intérieur / Syndicat solidaires 

finances publiques. - Paris : Syllepse, 2014. - 95 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (" 

arguments et mouvements "). 

ISBN 9782849504161 

2-336-105/1, 2-336-105/2 

2323.  SYRIE, SIGILLOGRHIE  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : CORPUS 21 / 



SIGILLOGRHIE SYRIE. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, [s.d]. 

- 1052 P ; 27CM. 

E0041.21 

2324.  Le systeme comtable financier (S.C.F.) [Texte imprimé]. - Alger : Pages 

bleues, 2008. - 192 p. ; 24/16 Cm. 

Bibliographie:p. 192. - ISBN 9789974850145 

2-657-86/1, 2-657-86/2 

2325.  Systèmes linéaires [Texte imprimé] : de la modélisation à la commande. - 

paris : Lavoisier, 2006. - 510 p. : ill. 

ISBN 2746213001 

2-519-83/1, 2-519-83/2 

2326.  Tabari, Mahmoud Omar  
Accounting Applications [Texte imprimé] : Using Spreadsheets - M icrosoft Office 

Excel / khaled jamal Al jaarat; Mahmoud Omar Tabari. - Alger : pages bleues 

internationales, 2017. - 256p ; 29cm. 

ISBN 9789957616526 

3-005-01/1 

2327.  Tabuteau, Alain  
Acheter ou vendre un logement [Texte imprimé] / Alain Tabuteau. - 3 ed. - Paris : 

Dalloz, 2012. - 400 p. ; 21 cm. 

ISBN 9782247115457 

2-332-119/1, 2-332-119/2 

2328.  Taccone, éric  
Techniques bancaires [Texte imprimé] : le marches des particuliers / éric Taccone. - 

[s.l] : Casteilla, 2011. - 159 p. : couv.coul ; 24 cm. 

ISBN 9782703533563 

2-332-72/1, 2-332-72/2 

2329.  Taib, Essaid  
Associations et societe civil en algerie [Texte imprimé] / Essaid Taib. - Alger : O.P.U, 

2014. - 488 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

Bibliogr. p.463 - 477 Index: p. 461. - ISBN 9789961017364 

2-658-949/1 

2330.  Taibouni, A  
Revue déconomie et de ststistique appliquées [Texte imprimé] / A Taibouni. - alger : 

L'INPS, 2003. - 102P. : couv. en coull. ; 23CM. 



annuelle. - bibliographie:102p. - ISSN 1112234X = Revue déconomie et de ststistique 

appliquées 

8.3/1مج  

2331.  Tanant, Katia  
L'Anglais du management [Texte imprimé] / Katia Tanant. - Paris : Les Editions 

ophrys, 2013. - 178 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Anglais de spécialité). 

Bibliogr. p.169-170 Index p. 177-178. - ISBN 9782708013896 

2-658-822/1, 2-658-822/2 

2332.  Tanzi, Tullio  
Gestion des risques et création de valeur [Texte imprimé] / Tullio Tanzi, Pierre 

D'Argenlieu. - Paris : Hermes Science, 2013. - 210 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782746232020 

2-332-126/1, 2-332-126/2 

2333.  Taouil, radouane  
Leçons de macroéconomie [Texte imprimé] / radouane Taouil. - paris : PUG, 2004. - 

336 p. : ill ; 21 x14 cm. 

bibliog. p 327 p 331. - ISBN 2706112476 

2-330-156/1 

2334.  Taouti, Seddik  
Les Crimes économiques [Texte imprimé] / Seddik Taouti. - Alger : O.P.U, 1979. - 

284 P. ; 24 cm. 

Annexe p .251-284 

2-330-5/1, 2-330-5/2 

2335.  Tardieu, Jean - Michel  
Les Techniques de gestion [Texte imprimé] / Jean - Michel Tardieu; Collab. Arlette 

Degouy. - Paris : Top édition, [s.d]. - 240 p. : ill. ; 24 cm. - (DCM). 

Cet ouvrage vous permettra d'appréhender de manière indipendante et complète les 

quatre domaines majeurs des techniques de gestion : finance et copmtabilté, 

commercialisation, marketing des produits, ressources humaines. - ISBN 2877311392 

2-658-56/1, 2-658-56/2 

2336.  Tariant, Jean-Marc  
Guide pratique pour évaluer et céder son entreprise [Texte imprimé] / Jean-Marc 

Tariant; Collab. Jérome Thomas; Préf. Jean-Marc Durend. - Paris : Eyrolles, 2014. - 

313 p. : ill. fig. ; 24 cm. - (Création d'entreprise). 

Glossaire. Bibliogr. p. 309 Index p. 311-313. - ISBN 9782212557893 

2-658-891/1, 2-658-891/3 



2337.  Tassinari, Robert  
Pratique de l'analyse fonctionnelle [Texte imprimé] / Robert Tassinari, Henri Martre. - 

4 ed. - Paris : Dunod : [s.l] : Groupe Usine nouvelle, 2006. - 191 p. ; 24 cm. - 

(Fonctions de l'entreprise). 

Bibliogr. p. 192. - ISBN 2100500384 

2-658-116/1, 2-658-116/2 

2338.  Tassinari, Robert  
Analyse fonctionnelle [Texte imprimé] / Robert Tassinari. - Paris : Afnor éditions, 

2012. - 214 p. : ill. ; 21 cm. - (100 questions pour comprendre et agir). 

AFNOR = Agence française de normalisation Bibliogr. p. [211]-212. Lexique. - ISBN 

9782124653508 

2-658-595/1, 2-658-595/2 

2339.  Tassinari, Robert  
Analyse de la valeur [Texte imprimé] / Robert Tassinari. - Paris : Afnor, 2011. - 219 

p. : graph. ; 21 cm. - (100 questions pour comprendre et agir). 

Bibliogr. p. [215]-216. Lexique. - ISBN 9782124653201 

2-658-651/1, 2-658-651/2 

2340.  Taufflieb, Charles - henré  
Couverture des risques de change et de taux dans l'entreprise [Texte imprimé] / 

Charles De la baume; André Rousset; Charles - henré Taufflieb; ...[et all.]. - Paris : 

Ed. economica, 1999. - 488 p. : ill. garph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (AFTE). 

Bibliogr. p. 465-466 Index p. 466-471. - ISBN 2717837787 

2-658-63/1, 2-658-63/2 

2341.  Techniques bancaires du marché des particuliers [Texte imprimé]. - Paris : 

Séfi, 2013. - 318 p. ; 24 cm. - (BTS banque). 

ISBN 9782895091394 

2-332-164/1, 2-332-164/2 

2342.  Tellier, Albéric  
Gestion de l'innovation [Texte imprimé] : comprendre le processus d'innovation pour 

le piloter / Thomas Loilier; Albéric Tellier. - 2e éd. - Paris : Ems éditions, 2013. - 527 

p. : ill. fig. ; 24 cm. - (Les essentiels de la gestion). 

Glossaire. Bibliogr. p. 477-509 Index p.511-514. - ISBN 9782847695083 

2-658-879/1, 2-658-879/2 

2343.  Temam, Danieel  
L'Economie mondialisée [Texte imprimé] / Danieel Temam. - Pariss : [s.n] ; Dunod : 

[s.n], 1997. - 336 P ; 24 Cm. 

ISBN 2100035916 



2-330-14/1, 2-330-14/2 

2344.  Temam, daniel  
la nouvelle comtabilité nationale [Texte imprimé] / daniel Temam. - paris : Dunod, 

2000. - 82 p. : illu. en coul ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 77 index: p.79-82. - ISBN 21000448503 

2-657-20/1, 2-657-20/2 

2345.  Temmar, Hamid  
Vol.1, L' économie de l' algérie 1970 - 20104 [Texte imprimé] : Les stratégies de 

développement économique / Hamid Temmar. - Alger : O.P.U, 2015. - 327 p. : couv. 

en coull. ; 24 cm. 

ISBN 9789961016343 

contenu dans : , Vol.1 

2-330-294.1/1, 2-330-294.1/2 

2346.  Temmar, Hamid M.  
Stratégie de développement indépendant [Texte imprimé] : Le cas de l'algérie : un 

bilan / Hamid M. Temmar. - Alger : OPU, 1983. - 301 p. : couv. en coul. ; 22 cm. 

bibliogr. p. 299-301. - ISBN 2866000250 

2-658-278/1, 2-658-278/2 

2347.  Temmar, Hamid M.  
Les Fondements théoriques du liberalisme [Texte imprimé] / Hamid M. Temmar; 

Préf. Claud Courlet. - Algérie : Office des publications universitaires, 2205. - 264 p. ; 

22 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9961008952 

2-330-19/1, 2-330-19/2 

2348.  Terrier, Claude  
Gestion du système d'information [Texte imprimé] : BTS assistant de gestion PME-

PMI, référentièl commun européen, DUT tertiaire, Licences professionnelles / Claude 

Terrier. - Paris : Casteilla, 2009. - 119 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (BTS 

assistant de gestion PME-PMI. référentièl commun européen). 

La couv. porte en plus : "A5-3, A7-1". - ISBN 9782713531194 

2-658-555/1, 2-658-555/2 

2349.  Teule -Martin, Catherine  
La Douane [Texte imprimé] : Instrument de la strategie internationale / Catherine 

Teule -Martin. - Paris : Economica, 1995. - 112 P. : couv. en coul ; 20 cm. - (Gestion 

poche). 

biblliog. - ISBN 2717827803 

2-382-02/1, 2-382-02/2 



2350.  Teulié, Jacque  
Finance [Texte imprimé] / Jacque Teulié, patrick Topsacalian. - Paris : Vuibert, 2005. 

- 827 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibliographie:p. 800- p. 802 Index:p. 803-p. 808. - ISBN 2711775623 

2-336-15/1 

2351.  Teulon, Fréderic  
La nouvelle économie mondiale [Texte imprimé] / Fréderic Teulon. - Paris : P U F, 

1993. - 428 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782130571919 

2-330-41/1, 2-330-41/2 

2352.  Teulon, Fréderic  
Croissance, crises et développement [Texte imprimé] / Fréderic Teulon. - 9 ed. - Paris 

: P.U.F., 2010. - 374 p. ; 24 cm. - (Collection major). 

ISBN 9782130585336 

2-330-223/1, 2-330-223/2 

2353.  Teulon, Fréderic  
Dictionnaire d'histoire economie, finance géographie [Texte imprimé] / Fréderic 

Teulon. - 6 ed. - Paris : P .U .F, 2010. - 736 p. ; 24 cm. - (Collection major). 

ISBN 9782130585329 

D00115/1, D00115/2 

2354.  Thauvron, Arnaud  
Evaluation d'entreprise [Texte imprimé] / Arnaud Thauvron. - 4e éd. - Paris : 

Economica, 2013. - 304 p. : graph. ; 24 cm. - (Techniques de gestion). 

Bibliogr. p. 283-286 Index p. 291-293. - ISBN 9782717866193 

2-658-830/1, 2-658-830/2 

2355.  Théorie des organisation [Texte imprimé]. - 2 éd. - Paris : EMS management 

et societe, 2005. - 288 p. : couv. en coull. ; 21 cm. - (Les enssentiels de la gestion). 

Bibliogr. p. 279 - 281 index p. 283- 284. - ISBN 2847690492 

2-658-162/1 

2356.  Les théories économiques [Texte imprimé]. - [s.l] : [s.n], [s.d]. 

2357.  Thépot, Jacques [et aut. ...]  
Panorama de la gestion [Texte imprimé] : marketing, production, finance, ressources 

humaines , stratégie / Gérard Hirigoyen; André Boyer; Jacques [et aut. ...] Thépot. - 

2e éd. - Paris : Ed. d'organisations, 2000. - 304 p. : ill. graph, couv. ill. en coul. ; 19 

cm. - (Les Indispensables de la gestion). 

bibliogr. p.135-293. - ISBN 2708125338 



2-658-64/1, 2-658-64/2 

2358.  Thévenet, Maurice  
La Gestion des talents [Texte imprimé] : la GRH d'aprés crise / Cécile Dejoux; 

Maurice Thévenet. - Paris : Dunod, 2010. - 216 p. : graph., tabl. ; 21 cm. - 

(Management sup.. Management, ressources humaines). 

Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr Index p.215-216. - ISBN 9782100548972 

2-658-582/1, 2-658-582/2 

2359.  Thibault, Laurence  
La Comptabilité pour les nuls [Texte imprimé] / Laurence Thibault. - Paris : First 

editions, 2014. - 414 p. ; 24 cm. + plan comptable. 

ISBN 9782754058995 

2-657-214/1, 2-657-214/2 

2360.  Thibierge, Christophe  
Analyse financière [Texte imprimé] / Christophe Thibierge. - 4e éd. - Paris : Vuibert, 

2011. - 164 p. : fig., tabl. ; 21 cm. - (Entreprise). 

La couv. porte en plus : "Un apprentissage progressif et opérationnel", "Un cas 

entièrement corrigé" et "Un glossaire, un index" Glossaire Index p. 159-160. - ISBN 

97827117006377 

2-658-527/1, 2-658-527/2 

2361.  Thibierge, Christophe  
Comprendre toute la finance [Texte imprimé] / Christophe Thibierge. - 2 ed. - Paris : 

Vuibert, 2013. - 294 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782311012309 

2-332-150/1, 2-332-150/2 

2362.  Thierry ,Dominique  
Entreprises et développement économique local [Texte imprimé] / Dominique 

Thierry, Jean-Marie Bergère. - Paris : Documentation française, 2004. - 103 p. : ill. ; 

18 cm. 

ISBN 2110056517 

2-658-165/1 

2363.  Thiétart, Raymond-Alain  
Méthodes de recherche en management [Texte imprimé] / Raymond-Alain Thiétart. - 

2 éd. - Paris : Dunod, 2003. - 537 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

bibliogr. p. 511- 532 Index p.533 - 537. - ISBN 2100066641 

2-658-178/1 

2364.  Thine, Sylvain  
Innover pour s'imposer [Texte imprimé] : consultants et conseil en nouvelles 



technologies / Sylvain Thine. - Paris : Presses universitaires de Rennes, 2014. - 201 p. 

; 24 cm. - (Des sociétés). 

Bibliogr. p. 171-178. - ISBN 9782753528901 

2-658-789/1, 2-658-789/2 

2365.  Thiollet, Jean-Pierre  
Les Risques du manager [Texte imprimé] : en interne et à l'externe, les cerner et les 

évaluer : réagir face aux risques : à chaque cas son approche, sa méthode, ses aides et 

réseaux : en cas de coup dur, pour que le clash ne se transforme pas en crash / Azad 

Kibarian; Jean-Pierre Thiollet. - Paris : Vuibert, 2008. - 158 p. : couv. ill. en coul ; 24 

cm. - (Lire, agir). 

Bibliogr. p. 152-156 Webliogr. p. 159 Index p. 157-158. - ISBN 9782711787340 

2-658-519/1, 2-658-519/2 

2366.  Thiollet, Jean-Pierre  
Créer ou reprendre un commerce [Texte imprimé] / Jean-Pierre Thiollet. - 3 ed. - Paris 

: Vuibert, 2011. - 224 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782711764624 

2-382-34/1, 2-382-34/2 

2367.  Thiombiano, Taladidia  
Crise financière et économique internationale [Texte imprimé] : analyse théoriques et 

empiriques et implications pour le continent africain / Taladidia Thiombiano, 

Gountiéni Lankoande, Noel Thiombiano. - Paris : L'Harmattan, 2010. - 142 p. ; 24 

cm. 

ISBN 9782296114128 

2-332-95/1, 2-332-95/2 

2368.  Thiry, Alain  
La PNL en réunion [Texte imprimé] : trouvez ensemble des solutions... intelligentes ! 

/ Alain Thiry; Préf. Georges Jacobs De Hagen. - Bruxelles : De Boeck, 2010. - 112 p. 

: ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Mangement en pratique). 

PNL :"progamation neurolinguistique" Bibliogr. p. [109]-110 Webgr. p. 107. 

Glossaire. - ISBN 9782804161859 

2-658-590/1, 2-658-590/2 

2369.  Thoenig, Jean- Claude  
Quand les cadres se rebellent [Texte imprimé] / David Courpasson; Jean- Claude 

Thoenig; Ed. Staines Geoff. - Paris : Vuibert, 2008. - 179 p. : couv. ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782711743414 

2-658-609/1, 2-658-609/2 

2370.  Thomas, Philippe  
Analyse financière [Texte imprimé] : approche internationale - CFA / Philippe 



Thomas. - Paris : RB éd., 2011. - 212 p. : graph., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Master. 

finance). 

CFA® = Chartered Financial Analyst® Bibliogr., 1 p. Glossaire. - ISBN 

9782863255599 

2-658-525/1, 2-658-525/2 

2371.  Thomas, Philippe  
Analyse fondamentale [Texte imprimé] : recherche actions / Philippe Thomas. - Paris 

: RB Edition, 2010. - 24 cm. - (Les Essentiels de la banque). 

ISBN 9782863255582 

2-332-82/1, 2-332-82/2 

2372.  Thompson, Leslie  
Anglais appliqué [Texte imprimé] / Leslie Thompson, Jean-Toussaint Pindi. - Paris : 

Montchrestien, 2003. - 244 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782707613525 

3-330-2/1 

2373.  Thorpe, Richard  
Introduction à la recherche en gestion [Texte imprimé] / Jean-Claude Usunier; Mark 

Esterbi-Smith; Richard Thorpe. - 2e éd. - Paris : Economica, 2000. - 276 p. ; 24 cm. - 

(Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni. Politque générale, finance et 

marketing). 

Trad. de : "Management research, an introduction". - Autre tirage : 2007: Bibliogr. p. 

[243]-266. - ISBN 2717841245 

2-658-328/1, 2-658-328/2 

2374.  Thuderoz, christian  
Histoire et sociologie du management [Texte imprimé] : doctrines, textes, études de 

cas / christian Thuderoz. - Berne : Presse polytechniques et universitaires remandes, 

2006. - 400 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm + 1CD-ROM ; 12 cm. - (Collection des 

sciences appliquées de l'INSA de Lyon). 

Index p. 395-400. - ISBN 288074699X 

2-658-418/1, 2-658-418/2 

2375.  Tillhet-Coartet, Virginie  
La boite à outils du Leadership [Texte imprimé] / Jean- Pierre Testa; Jérome 

Lafargue; Virginie Tillhet-Coartet. - Paris : Dunod, 2013. - 185 p. : ill. graph. ; 24 cm. 

- (La Boîte à outils : La Boîte à outils). 

Bibliogr. p. 183-184. - ISBN 9782100594979 

2-658-865/1, 2-658-865/2 

2376.  Tinard, Yves  
Le Tourisme [Texte imprimé] : Economie et management / Yves Tinard. - 2 éd. - 



Paris : Ediscience international, 1994. - 464 p. : couv. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p.459 - p.462 Index: p. 403 - p.404. - ISBN 2840741075 

2-658-132/2, 2-658-132/1 

2377.  Tison, michel  
Banque et insolvabilité [Texte imprimé] : bank en insolvabiliteit / michel Tison. - 

bruxelle : Bruylant, 2007. - 200 p. : ill ; 24 x 15 cm. 

ISBN 9782802724193 

2-332-61/1, 2-332-61/2 

2378.  Tiwana, Amrit  
Gestion des connaissances [Texte imprimé] : Application CRM et e-business / Amrit 

Tiwana. - Paris : Campuss Press, 2001. - 342 p. ; 24 cm. - (Référence : Référence). 

Index : p. 337 - p. 342 Glossaire : p. 325 - p. 335. - ISBN 2744011371 

2-658-78/1, 2-658-78/2 

2379.  Todaro, Michael P.  
La planification du développement [Texte imprimé] : Modèles et méthodes / Michael 

P. Todaro. - Paris : O P U, 1984. - 124 p. : ill. ; 24 cm. 

2-330-53/1, 2-330-53/2 

2380.  Todorov, Branimir  
ISO 9000 [Texte imprimé] : un passeport mondial pour le management de la qualité / 

Branimir Todorov. - Québec : Gaëtan morin, 1994. - 130 p. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 119-126 Index p.127-130. - ISBN 2891055268 

2-658-404/1 

2381.  Tomine, Didier  
Conseillers de clientèle entreprise [Texte imprimé] : pilotez vos négociations ! / Jean-

Henry Maisonneuve; Didier Tomine. - Paris : RB Edition, 2010. - 140 p. : graph. , 

couv. ill. en coull. ; 21 cm. - (Profession Banquier). 

ISBN 9782863255445 

2-658-688/1, 2-658-688/2 

2382.  Tonin, Me didier  
Guide pratique du point de vente collectif [Texte imprimé] / Me didier Tonin. - Paris : 

Editions du puits fleuri, 2013. - 160 p. : ill. graph., couv. ill. enc coul. ; 19x14 cm. - 

(Le conseiller juridique pour tous ; 290). 

La couv. porte en plus : " Création,Gestion,Fonctionnement,Financement structure 

sociale,organisatoin de la vente,Fiscalité" Bibliogr. p. 129-130. - ISBN 

9782867394904 

2-658-907/1, 2-658-907/2 



2383.  Tonnelé, Arnaud  
Coacher son équipe [Texte imprimé] : développer le collectif / Corinne Derive; 

Arnaud Tonnelé. - Paris : Julhiet, 2013. - 49 p. : ill. graph. ; 11x15 cm. - (Les Basic du 

manager). 

ISBN 9782364460140 

2-658-911/1, 2-658-911/2 

2384.  Topsacalien, Patrick  
Finance [Texte imprimé] / Patrick Topsacalien, JacquesTeulié. - 5 ed. - Paris : 

Vuibert, 2011. - 890 p. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

ISBN 9782311001235 

2-336-93/1, 2-336-93/2 

2385.  Torrent, Céline  
100 conseils incontournables pour réussir la synthèse [Texte imprimé] : passerelle, 

tremplin, edhec / Lina Hajoui; Céline Torrent; Réd. Mustapha Benkhalfa. - Paris : 

Dunod, 2013. - 273 p. : ill. graph. ; 24 cm. - (J'intègre les écoles de managment). 

PGE : Prépa grandes écoles. PGO : prépa grand oral. La couvre porte plus : "100 

fiches-conseills; une méthodologie claire, efficace et rigoureuse adaptée à chaque 

concours; des exemples concrets extraits de copie commentées; des indications claires 

sur la rédaction de la copie et le timing à respecter; un rappel des fondamentaux 

concernant les fautes de français.". - ISBN 9782100588121 

2-658-936/1, 2-658-936/2 

2386.  Torrés - Blay, Olivier  
Economie d'entreprise [Texte imprimé] : Organisation et stratégie à l'aube de la 

nouvelle économie / Olivier Torrés - Blay. - paris : Ed . Economica, 2000. - 282 P. ; 

24x15 cm. - (Collection Entreprise). 

Bibliog. p-p. 267-275. - ISBN 271784161x 

2-330-67/1, 2-330-67/2 

2387.  Tort, Eric  
L'essentiel des normes IFRS [Texte imprimé] / Eric Tort. - Paris : Gualino, 2012. - 

158 p. ; 24 cm. - (Les carrés). 

ISBN 9782297025355 

2-657-217/1, 2-657-217/2 

2388.  Tosetti , Alain  
Assurance [Texte imprimé] : Comptabilité Réglementation Actuariat / Alain Tosetti. - 

paris : Economica, 2000. - 328 P. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques 

Orsoni). 

Bibliog p.p 311-312 Index p.p 313-318. - ISBN 2717840249 

2-657-108/1, 2-657-108/2 



2389.  Tosetti , Alain  
Assurance [Texte imprimé] : comptabilité réglementation actuariat / Alain Tosetti, 

Thomas Béhar, Michel Fromenteau. - Paris : Economica, 2011. - 344 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782717859768 

2-368-2/1, 2-368-2/2 

2390.  Touati, Seddik  
La Formation des cadres pour le developpement [Texte imprimé] / Seddik Touati. - 

Alger : O.P.U, (s.d). - 406 p. ; 24 cm. 

Index p-p. 6-9 

2-331-2/1, 2-331-2/2 

2391.  Touchelay, Béatrice  
L'etat et l'entreprise [Texte imprimé] : une histoire de la normalisation comptable et 

fiscale à la française / Béatrice Touchelay; Préf. Bernard Colasse; Préf. Yannick 

Lemarchand. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2011. - 383 p. : couv. ill. en 

coul. ; 24 cm. - (Histoire). 

Bibliogr. p. 333-371. Notes bibliogr Index p. 373-376. - ISBN 9782753513570 

2-658-578/1, 2-658-578/2 

2392.  toudert , abdellah ali  
République algérienne démocratique et populaire ministére de l'ensenement supérieur 

et de la recherche scientifique [Texte imprimé] / abdellah ali toudert. - ALGER : 

EHEC, 2010. - 173p. ; 24cm. 

p52/1 

2393.  Toudjine, Abdelkrim  
Pratique des etudes de marche [Texte imprimé] / Abdelkrim Toudjine. - Alger : 

Entreprise nationale du livre, 1993. - 136 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm. 

2-658-408/1 

2394.  Toudjine, Abdelkrim  
L'analyse des couts dans l'entreprise [Texte imprimé] / Abdelkrim Toudjine. - Alger : 

Office des publications universitaires, 2005. - 390 p. ; 22 cm. 

ISBN 9961008812 

2-657-32/1, 2-657-32/2 

2395.  Toudjine, Abdelkrim  
Comment optimiser les prix [Texte imprimé] / Abdelkrim Toudjine. - Alger : 

E.N.A.L., 1991. - 171 p. : couv. en coul. ; 21 cm. - (E.N.A.L). 

Index: p.167 - p.171 

2-658-133/1, 2-658-133/2 



2396.  Touffut, Jean-Philippe  
Changement de climat, changement d'economie? [Texte imprimé] / Jean-Philippe 

Touffut, Michel Armatte, Thomas Schelling. - Paris : Albin Michel, 2010. - 250 p. ; 

24 cm. 

ISBN 9782226208859 

2-330-212/1, 2-330-212/2 

2397.  Toullec, Alain  
Management de l'équipe commerciale [Texte imprimé] / Carole Hamon; Pascal Lézin; 

Alain Toullec. - Paris : Dunod, 2004. - 319 p. : couv. en coul. ; 24 cm. - (Tertiair sup). 

Index p.317-319. - ISBN 2100495410 

2-658-273/1, 2-658-273/2 

2398.  Toullec, Alain  
Gestion de clientèles [Texte imprimé] : corrigés / Carole Hamon; Pascal Lézin; Alain 

Toullec. - Paris : Dunod, 2004. - 105 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 2100484818 

2-658-268/1 

2399.  Toullec, Alain  
Gestion de clientèles [Texte imprimé] / Carole Hamon; Pascal Lézin; Alain Toullec. - 

Paris : Dunod, 2004. - 368 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Tertiaire sup). 

bibliogr.p. 361. - ISBN 2100074385 

2-658-267/1 

2400.  Toullec, Alain  
Management de l'equipe commerciale [Texte imprimé] / Carole Hamon; Pascal Lézin; 

Alain Toullec. - Paris : Dunod, 2004. - 319 p. : ill., couv. ill. en coull. ; 24 cm. - 

(Tertiaire sup). 

La couv. porte en plus : "NRC". NRC = Négociation et relation client. - ISBN 

9782100074372 

2-658-711/1, 2-658-711/2 

2401.  Trabelsi, Donia  
Le capital risque [Texte imprimé] : De la levée de fonds au désinvestissement / Donia 

Trabelsi. - London : Iste editions, 2015. - 114 p. : couv. en coull. ; 24 cm. - (Business , 

management et finance). 

Bibliogr. p.105 -p. 110. - ISBN 9781784050481 

2-332-181/1, 2-332-181/2 

2402.  Trabelsi, Hachemi  
Back to basics [Texte imprimé] : an english grammar course for university first cycle 

students / Hachemi Trabelsi. - Tunis : Centre de publication universitaire, 2003. - 



2003 ; 24 cm. 

ISBN 9789973371259 

3-420-2/1 

2403.  Treillet, Stéphanie  
Léconomie du développement [Texte imprimé] : de bandoenb à la mondialisation / 

Stéphanie Treillet. - paris : Armand colin, 2008. - 231.p : ill ; 23x15 cm. 

bibliog.p 219 p 224. - ISBN 9782200342197 

2-330-175/1, 2-330-175/2 

2404.  Treillet, Stéphanie  
L'economie du développement [Texte imprimé] : de bandoeng à la mondialisation / 

Stéphanie Treillet. - 3 ed. - Paris : Armand colin, 2011. - 264 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782200274320 

2-330-196/1, 2-330-196/2 

2405.  Trémoulinas, Alexis  
Comprendre la crise [Texte imprimé] / Alexis Trémoulinas. - 4 ed. - Paris : Bréal, 

2013. - 64 p. ; 18 cm. - (Thèmes et débats). 

ISBN 9782749532523 

2-332-141/1, 2-332-141/2 

2406.  Tresanini, Marie  
Evaluer les compétences [Texte imprimé] : du recrutement à la gestion de carrière / 

Marie Tresanini. - 2e éd. - Paris : Ed. EMS, 2013. - 254 p. : ill. ; 22 cm. - (Pratiques 

d'entreprises). 

Index p. 250-253. - ISBN 9782847694666 

2-658-795/1, 2-658-795/2 

2407.  Trèves, Nicolas  
Estimation des projets de l'entreprise numérique [Texte imprimé] : approche 

systémique, coûts, qualité et délais / Jacques Printz; Bernard Medson; Nicolas Trèves. 

- Paris : Germes science : Lavoisier, 2013. - 399 p. ; 23 cm. - (Etudes informatiques et 

logiciels). 

Bibliogr. p. 381-382 Index p.389. - ISBN 9782746238343 

2-658-864/1, 2-658-864/2 

2408.  Tribou, Gary  
Marketing du sport [Texte imprimé] / Michel Desbordes; Fabien Ohl; Gary Tribou. - 

Paris : Economica, 1999. - 512 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Gestion / 

Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni). 

bibliogr. p. 483-496 Index p. 497-499. - ISBN 2717838198 

2-658-4/1, 2-658-4/2 



2409.  Triboulois, Bruno  
Changez de monde pour réussir votre stratégie [Texte imprimé] : identifiez les 

Mondes de vos clients, diagnostiquez le vôtre, mettez en oeuvre votre stratégie de 

changement / Laurent Dugas; Bruno Jourdan; Bruno Triboulois. - Paris : Pearson, 

2010. - 223 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 9782744064500 

2-658-558/1, 2-658-558/2 

2410.  Tribout, brigitte  
Statitistique [Texte imprimé] : pour économistes et gestionnaires / brigitte Tribout. - 

Paris : Pearson, 2007. - 688 p : couv.coul. 

2-519-55/1, 2-519-55/2 

2411.  Tricoire, Emmanuel  
Principaux contras civils et commerciaux [Texte imprimé] / Philippe Le Tourneau; 

Jérôme Fisher; Emmanuel Tricoire. - Paris : Ellipses, 2005. - 333 p. : couv. en coul. ; 

19 cm. - (Tout le droit). 

bibliogr. p.[334]. - ISBN 2729825584 

2-658-428/1 

2412.  Trigano, Philippe  
Méthodologie de la programmation et management des informations [Texte imprimé] 

/ Philippe Trigano. - Alger : Berti editions ; Paris : Ellipses, 1992-1993. - 255 p. : ill., 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Index p.249 - 250 

2-658-69/1, 2-658-69/2 

2413.  Trigui, Samir  
Management et leadership [Texte imprimé] : e savoir-faire de la gestion moderne / 

Samir Trigui. - tunis : Centre de publication universitaire, 2004. - 260 p. ; 24 x 15 cm. 

ISBN 9973371526 

2-658-266/1 

2414.  Triquère, Claude  
Comptabilité et fiscalité des professions non commerciales [Texte imprimé] / Claude 

Triquère. - Paris : Vocatis, 2010. - 222 p. ; 24 cm. - (Efficacité professionnelle). 

ISBN 9782759008773 

2-657-192/1, 2-657-192/2 

2415.  Trosa, Sylvie  
La Crise du management public [Texte imprimé] : comment conduire le changement? 

/ Sylvie Trosa; Préf. Annie Bartoli; Préf. Serge Vallemont. - Bruxelle : De Boeck, 

2012. - 203 p. : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Méthodes & recherches). 

Bibliogr. p. [193]-195 Notes bibliogr. - ISBN 9782804166724 



2-658-517/1, 2-658-517/2 

2416.  Trotignon, jérome  
Economie européenne [Texte imprimé] : intégration et politiques / jérome Trotignon. 

- paris : Hachette, 1997. - 303.p : ill ; 24x15 cm. 

ISBN 2011450659 

2-330-172/1, 2-330-172/2 

2417.  Troulet- Lambert, Odile  
UML et XML pour le commerce électronique [Texte imprimé] : B2 B et B2 A / Odile 

Troulet- Lambert. - paris : Hermès science publication, 2000. - 248 p. : couv.en coul. ; 

23 cm. 

Bibliog p.p: 239 - 241. - ISBN 2746201186 

2-382-20/1, 2-382-20/2 

2418.  TSVETAIEVA, SYRIENNE  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : CORPUS 22 / SYRIENNE 

TSVETAIEVA. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 1048 P ; 

27CM. 

E0041.22 

2419.  Turbot, Julie Domenget  
Guide des experts 2014 [Texte imprimé] : 400 femmes spécialistes pour enrichir le 

débat / Julie Domenget Turbot. - Paris : Editions Anne Carrière, 2014. - 448 p. ; 24 

cm. - (Epoke). 

ISBN 9782843377310 

2-330-264/1, 2-330-264/2 

2420.  TVA dans les opérations internationales [Texte imprimé]. - Paris : Groupe 

revue fiducaire, 2007. - 559 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 978275790085 

2-336-23/1 

2421.  Twaites, James-douglas  
La Mondialisation [Texte imprimé] : origines, développement et effets / Dir. James-

douglas Twaites. - 3e éd. - Québec : Pul, 2008. - 1062 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm. 

Notes bibliogr. Bibliogr. en fin de chapitres. - ISBN 9782763787442 

2-658-375/1, 2-658-375/2 

2422.  Ulgen, Faruk  
Organisation industrielle [Texte imprimé] : Dynamuque des marchés et stratégies des 

firnes / Roxana Bobulescu; Faruk Ulgen. - Bruxelles : De Boeck, 2012. - 206 p. : 

couv. en coull. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques). 



Bibliogr. p.195 - p.201. - ISBN 9782804170899. - ISSN 20345070 = Organisation 

industrielle 

2-658-946/1, 2-658-946/2 

2423.  Urbain, Caroline  
Prix et stratégie marketing [Texte imprimé] / Caroline Urbain; Marine Le Gall-Ely. - 

Paris : Dunod, 2009. - 118 p. ; 18 cm. - (Les Topos). 

Bibliogr. p. [113]-115 Index p. [117]-118. - ISBN 9782100529186 

2-658-485/1, 2-658-485/2 

2424.  Urban, Sabine M-L  
Management international [Texte imprimé] : des pratiques en mutation / Ulrike 

Mayrhofer; Sabine M-L Urban. - Paris : Pearson éducation, 2011. - 290 p. : couv. ill. 

en coul. ; 25 cm. 

bibliogr. p. 263-276. - ISBN 9782744074813 

2-658-500/1, 2-658-500/2 

2425.  Urena, Laurette  
pour une éducation au développement durable aux cycles 1 et 2 [Texte imprimé] / 

Patrick Caperan; Laurette Urena. - Paris : CRDP, 2012. - 280 p. : ill., couv. ill. en 

coull. ; 28 cm. - (50 Activités). 

Bibliogr. p.274. - ISBN 9782865654536 

2-658-670/1, 2-658-670/2 

2426.  Urien, Bertrand  
Comprondre le consomateur agé [Texte imprimé] : nouveaux enjeux et perspectives / 

Denis Guiot; Bertrand Urien. - Bruxelles : De Boeck, 2012. - 200 p. : ill. graph., couv. 

ill. en coul. ; 24 cm. - (Méthodes & recherches). 

Bibliogr. p. 193-194. - ISBN 9782804166922. - ISSN 17814944 = Comprondre le 

consomateur agé 

2-658-933/1, 2-658-933/2 

2427.  Usunier, Jean - claude  
Prévision des ventes [Texte imprimé] : théorie et pratique / Régis Bourbonnais; Jean - 

claude Usunier. - 3e éd. - Paris : Economica, 2001. - 294 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 

24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni. politique générale, finance et 

marketing). 

bibliogr. p. 261-266. glossaire p. 275-276 tabl. p. 267-273 Index p. 277-278. - ISBN 

2717841938 

2-658-36/1, 2-658-36/2 

2428.  Uzunidis, Dimitri  
Développement durable [Texte imprimé] : pour une nouvelle économie / Dir. 

Blandine Laperche; Dir. Anne-Marie Crétiéneau; Dir. Dimitri Uzunidis; ...[et all.]. - 



Bruxelles : P.I.E., 2009. - 295 p. : graph. ; 24 cm. 

Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliographiques en bas de pages. Biographies des 

auteurs en fin d'ouvrage. - ISBN 9789052015620 

2-338-29/1, 2-338-29/2 

2429.  Van Der Wee, Herman  
Histoire économique mondiale [Texte imprimé] : 1945-1990 / Herman Van Der Wee. 

- Louvain-la-Neuve (Belgique) : Academia-Bruylant, 1990. - 553 p. ; 24 x15 cm. 

ISBN 2872090983 

2-330-114/1 

2430.  Van Dick, Rémi  
Marketing opérationnel [Texte imprimé] : onze étapes- clés pour réussir / Rémi Van 

Dick. - Paris : Editions eroylles ; Alger : Edition chihab, 1990 - 1995. - 157 p. : ill. 

graph., couv.ill en coul. ; 23 cm. 

Bibliogr. p.151-153 Index p.155-157 

2-658-29/1, 2-658-29/2 

2431.  Van horne, James c  
Principes de gestion financière [Texte imprimé] / James c Van horne; Trad. Philippe 

de La vergne. - 6e éd. - Paris : Economica, 1991. - 1113 p. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-

Pierre Helfer , Jacques Orsoni. politique générale, finance et marketing). 

Bibliogr. enfin de certins chapitres. - ISBN 2717819177 

2-658-955/1, 2-658-955/2 

2432.  Vandelanoite, Séverine  
Les marchés financiers en fiches [Texte imprimé] / Gunther Capelle-blancard; Nicolas 

Couderc; Séverine Vandelanoite; ...[et all.]. - Paris : Ellipses, 2004. - 400 p. ; 24 cm. - 

(Optimum). 

ISBN 2729817786 

2-658-340/1, 2-658-340/2 

2433.  Vanhée, Laurence  
Happy RH [Texte imprimé] : le bonheur au travail, rentable et durable / Laurence 

Vanhée. - 3e éd. - Bruxelles : La charte, 2014. - 224 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 

24 cm. 

Glossaire. Index p. 219-223. - ISBN 9782874033148 

2-658-835/1, 2-658-835/2 

2434.  Varian, HalR.  
Introduction à la microéconomie [Texte imprimé] / HalR. Varian. - 5e éd. - Paris : De 

Boeck, 2002. - XI-798 p. ; 24 x 18 cm. - (Ouvertures économiques). 

Index; Trad. de la 6e éd. américaine. - ISBN 2744501581 



2-338-3/1, 2-338-3/2 

2435.  Varien, Hal R  
Analyse microéconomique [Texte imprimé] / Hal R Varien. - Paris : Deboeck, 2008. 

2-338-17/1 

2436.  Vas, Alain  
Conduite du changement [Texte imprimé] : concepts clés : 50 ans de pratique issues 

des travaux de 25 grands auteurs / David Autissier; Isabelle Vandangeon-Derumez; 

Alain Vas. - Paris : Dunod, 2010. - 232 p. : graph. ; 24 cm. - (Stratégie et 

management). 

Suite du tirage : 2011 Bibliogr. en fin de chapitres. Index. - ISBN 9782100546091 

2-658-605/1, 2-658-605/2 

2437.  Vassal, Olivier  
Quand le don de soi ne va plus de soi ... [Texte imprimé] : travailler et manager à l'ère 

de la globalisation / Olivier Vassal; Préf. Bernard Bourigeaud; Préf. Loïc Tribot La 

Spière. - Paris : Pearson, 2011. - 199 p. : schémas, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Village mondial). 

Bibliogr. p. [189]-199. Notes bibliogr. - ISBN 9782744064838 

2-658-598/1, 2-658-598/2 

2438.  Vasselin, Françoise  
Economie générale [Texte imprimé] : micréconomie- macroéconomie / Françoise 

Vasselin. - 5 ed. - Paris : Eska, 2014. - 548 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782747220866 

2-330-271/1, 2-330-271/2 

2439.  Vatteville, Eric  
Mesure des ressources humaines et gestion de l`entreprise [Texte imprimé] / Eric 

Vatteville. - Paris : Economica, 1985. - 288 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni. politique générale , finance et 

marketing). 

bibliogr. p. 273-282. - ISBN 2717809694 

2-658-50/1, 2-658-50/2 

2440.  Vazille, Robert  
Le guide du management des connaissances [Texte imprimé] / Robert Vazille. - Paris 

: Afnor, 2006. - 159 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

ISBN 2124755188 

2-658-210/1 

2441.  Védie, Henri-Louis  
Macroéconomie [Texte imprimé] : en 24 fiches / Henri-Louis Védie. - paris : Dunod, 



2006. - 156 p. ; 21 cm. 

ISBN 2100497537 

2-330-149/1, 2-330-149/2 

2442.  Védie, Henri-Louis  
Microéconomie [Texte imprimé] / Henri-Louis Védie. - 3 ed. - Paris : Dunod, 2011. - 

152 p. ; 24 cm. - (Express éco). 

ISBN 9782100567874 

2-330-203/1, 2-330-203/2 

2443.  Védie, Henri-Louis  
Macroéconomie en 24 fiches [Texte imprimé] / Henri-Louis Védie. - 3 ed. - Paris : 

Dunod, 2011. - 156 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100567881 

2-330-252/1, 2-330-252/2 

2444.  Védie, Henri-Louis  
Microéconomie en 24 fiches [Texte imprimé] / Henri-Louis Védie. - 3 ed. - Paris : 

Dunod, 2011. - 154 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100567874 

2-330-253/1, 2-330-253/2 

2445.  Vedovato, Nicolas  
C'est décidé, je crée mon entreprise [Texte imprimé] : conseils utiles d'un 

entrepreneur / Nicolas Vedovato. - Paris : Eyrolles, 2014. - 285 p. : grah., couv. ill. en 

coul. ; 21 cm. 

ISBN 9782212558500 

2-658-839/1, 2-658-839/2 

2446.  Veitz, Pierre  
L' industrie , notre avenir [Texte imprimé] / Pierre Veitz, Thierry Weil. - Paris : 

Eyrolles : La farique de l' industrie, 2015. - 343 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

ISBN 9782212561159 

2-338-25/1 

2447.  Ventsel, H.  
Théorie des probabilités [Texte imprimé] / H. Ventsel; trad. A. Sokova. - Moscou : 

Mir, 1973. - 584 P. : ill. ; 22 cm. 

Annexe p.p 569-580 Index 581-584 

2-519-1/1, 2-519-1/2 

2448.  Venturi, Gilles  
Gestion de la relation client [Texte imprimé] / René Lefébure; Gilles Venturi. - 2e éd. 



- Paris : Eyrolles, 2005. - 465 p. : couv. ill. en coul. ; 23 cm. - (Solutions d'entreprise). 

La couv. porte en plus : "Connaissance du client et marketing relationnel. Data 

Warehouse et data mining. Gestion de campagnes marketing. Automatisation des 

ventes et du service client. Panorama des outils. Guide de conduite de projets. Retours 

d'expérience et critères de réussite" Bibliogr. p. 445-453.Index p. 455-466. - ISBN 

2212113315 

2-658-447/1, 2-658-447/2 

2449.  Verdoux, Stéphane  
Prix, modèle & démarches EFQM [Texte imprimé] : guide de terrain pour réussir / 

patrick Iribarne; Stéphane Verdoux. - Paris : Afnor, 2005. - 314 p. ; 27 cm. 

ISBN 2124750968 

2-658-445/1 

2450.  Verlant, Bernard  
statistique et probabilités [Texte imprimé] / Bernard Verlant. - vanves : Foucher, 

2007. - 319 p. : ill ; 28 x15 cm. 

ISBN 9782216106622 

2-519-72/1 

2451.  Vermeulin, Frédéric  
Comprendre et entreprendre une démarche RSE [Texte imprimé] : la résponsabilité 

sociétale pour tous les entrepreneurs / Christian Vermeulin; Frédéric Vermeulin. - 

Paris : Afnor éd., 2012. - 126 p. : fig., couv. ill. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. [127]. - ISBN 9782124653713 

2-658-772/1, 2-658-772/2 

2452.  Vernette, Eric  
Techniques d'études de marché [Texte imprimé] / Eric Vernette. - Paris : Vuiber, 

2006. - 126 p. ; 22 cm. - (Explicit). 

La couv. porte en plus : "maîtriser et conduire toutes les étapes d'une étude de 

marché" Index p.123 Bibliogr. p. 124. - ISBN 9782711769193 

2-658-449/1 

2453.  Vernette, Eric  
L'essentiel du marketing [Texte imprimé] : marketing fondamental / Eric Vernette. - 

2e éd. - Paris : éditions d'Organisation ; paris : Editions eyrolles, 1992 - 1998. - 384 p. 

: couv.ill. en coul. ; 21 cm. - (Les Indispensables de la gestion). 

Index p. 379-382 

2-658-31/1, 2-658-31/2 

2454.  Vernier, Eric  
Techniques de blanchiment et moyens de lutte [Texte imprimé] / Eric Vernier. - 3 ed. 



- Paris : Dunod, 2013. - 292 p. : ill. ; 24 cm. - (Fonctions de l'entreprise). 

ISBN 9782100591855 

2-332-104/1, 2-332-104/2 

2455.  vernier,philippe  
Cnrs : N 27 [Texte imprimé] : International magazine / philippe vernier. - paris : cnrs, 

2013. - 38p. ; 24cm. 

annuelle 

p50.27/1, p50.27/2 

2456.  Vernimmen, Pierre  
Finance d'entreprise [Texte imprimé] / Pierre Vernimmen. - paris : Editions Dalloz, 

2005. - 1112 p. : ill ; 24x15 cm. 

ISBN 2100510436 

2-658-333/1 

2457.  Vernimmen, Pierre  
Corporate finance [Texte imprimé] : theory and practice / Pierre Vernimmen, Pascal 

Quiry, Maurizio Dallocchio. - 3 ed. - U.K. : John Wiley, 2011. - 1004 p. ; 24 cm. 

ISBN 978111951841 

3-658-8/1, 3-658-8/2 

2458.  Vernimmen, Pierre  
Finance d' entreprise [Texte imprimé] / Pierre Vernimmen, Pascal Quiry, Yann Le fur. 

- Paris : Dalloz, 2015. - 1185 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 

Index. p.1165 - p.1184. - ISBN 9782247136940 

2-336-114/1 

2459.  Vervish, Marie - odile  
Le Manager coach [Texte imprimé] / Bénédicte Gautier; Marie - odile Vervish. - Paris 

: Dunod, 2000. - 190 p. : couv. ill. en coull. ; 22 cm. - (Fonctions de l'entreprise. 

animation des hommes). 

Bibliogr. p.189. - ISBN 2100047183 

2-658-23/1, 2-658-23/2 

2460.  Very, Philippe  
Du produit vers le service [Texte imprimé] : stratégie d' évolution de l'entreprise 

industrielle vers les activités de service / Eric Hanoune; Philippe Very. - Bruxelles : 

De Boeck, 2011. - 156 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Business School). 

Bibliogr. p. [137]-139 Liste de sites internet p. [141]-145. Notes bibliogr Index 

p.[149]-151. - ISBN 9782804163136 

2-658-603/1, 2-658-603/2 



2461.  Vian, Dominique  
ISMA 360 [Texte imprimé] : la boussole de l'entrepreneur innovateur / Dominique 

Vian; Préf. David Gill; Postf. Jean-Yves Courtois. - Bruxelles : De Boeck, 2013. - 196 

p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Le Management en pratique). 

Bibliogr. p.185-188. Glossaire. Index p189-190. - ISBN 9782804181000 

2-658-862/1, 2-658-862/2 

2462.  Vickoff, Jean - Pierre  
Piloter les projets informatiques de la nouvelle économie [Texte imprimé] / Jean - 

Pierre Vickoff. - paris : Ed d'Organisation, 2000. - 272 p ; 24x15 cm. 

Bibliog p:259. - ISBN 2708124870 

2-330-131/1, 2-330-131/2 

2463.  Vilette, Marc- André  
Gérer les RH dans les PME [Texte imprimé] : de la théorie à la pratique / Marc- 

André Vilette. - Paris : Vuibert, 2014. - 385 p. : graph. ; 24 cm. - (Recherhe). 

Bibliogr. p.371-374. - ISBN 9782311400120 

2-658-848/1, 2-658-848/2 

2464.  Villabla, Bruno  
Appropriations du développement durable [Texte imprimé] : émergences, diffusions, 

traductions / Bruno Villabla. - Paris : Presses universitaires du Septentrion, 2009. - 

388 p. : cov. ill. en coull. ; 24 cm. - (Espaces politiques). 

Index p.371-378. - ISBN 9782757401170 

2-658-669/1, 2-658-669/2 

2465.  Villalonga, Christophe  
Devenez manager qualité 2.0 ! [Texte imprimé] : penser autrement: se comporter 

différemment: agir durablemenf / Christophe Villalonga. - Paris : Afnor éditions, 

2013. - 124 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 123-124. - ISBN 9782124654154 

2-658-890/1, 2-658-890/2 

2466.  Villemeur, Alain  
La Divergence économique [Texte imprimé] : Etats - Unis - Europe / Alain 

Villemeur. - Paris : Economica, 2004. - 347 P ; 24 Cm. 

ISBN 2717847677 

2-330-10/1, 2-330-10/2 

2467.  Vinay, Bernard  
L'Afrique commerce avec l'Afrique [Texte imprimé] : problèmes et impératifs 

africains de coopération économique et monétaire / Bernard Vinay; Préf. René 

Dumont. - Paris : P .U .F, 1968. - 214 p. ; 24 cm. - (Pays d'outre-mer ; 8). 



2-382-40/1 

2468.  Virassamy, Georges  
Entreprises et loi modernisation de l'économie [Texte imprimé] : [actes de] colloque 

du nouvembre 2009 / Dir. Georges Virassamy. - Paris : L'Harmattan, 2011. - 228 p. ; 

24 cm. - (Travaux du CERJDA). 

CERJDA : centre d'études et de recherches jurdiques en drit des affaires. - ISBN 

9782296139756 

2-658-473/1, 2-658-473/2 

2469.  Vissavona, Patrice  
Gestion financière [Texte imprimé] : Analyse financière, analyse prévisionnelle / 

Patrice Vissavona. - 8e éd. - Alger : Berti, 1993. - 102 p. : couv. en coul. ; 24 cm. 

2-658-280/1, 2-658-280/2 

2470.  Vittori, jean-marc  
Dictionnaire d'économie à l'usage des non-économistes [Texte imprimé] / jean-marc 

Vittori. - paris : Grasset, 2008. - 419.p : ill ; 21x14 cm. 

ISBN 9782246722014 

D0088/1 

2471.  Vizzavona, Patrice  
Gestion financière [Texte imprimé] : analyse financière - analyse prévsionnelle / 

Patrice Vizzavona. - 9e éd. - Alger : Berti ; Paris : Attol, 2004. - 634 p. ; 24 cm. 

La couv. porte en plus : "Analyse financière, analyse prévisionnelle, études de cas sur 

CD ROM, universités, écoles de gestion et de commerce, formation continue, 

expertise comptable, CED, professionnels des entreprises". - ISBN 9961690613 

2-658-310/1, 2-658-310/2 

2472.  Vlachos, Goerges S.  
2, Institutions administratives et economiques de l'Algerie [Texte imprimé] : tome 2 / 

Goerges S. Vlachos. - Alger : SNED, 1973. - 479 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibiogr. p. 471-475 

contenu dans : , 2 

2-658-743/1 

2473.  Voisin, Michel  
Comprendre la monnaie et les politiques monétaires [Texte imprimé] / Michel Voisin. 

- 2 ed. - Paris : Bréal, 2014. - 128 p. ; 21 cm. - (Thèmes et débats). 

ISBN 9782749532776 

2-332-124/1, 2-332-124/2 

2474.  Vol.1, élément d' analyse [Texte imprimé] : Fonction d' une variable 
réelle. - 3. ed. - Alger : O.P.U, 2013. - 310 p. : couv. en coull. ; 24 cm. 



ISBN 9789961011171 

contenu dans : , Vol.1 

2-515-8.1/1, 2-515-8.1/2 

2475.  Wagschal, Claude  
Calcul diffirentiel [Texte imprimé] : Exercices st problèmes corrigés / Claude 

Wagschal. - paris : Hermann, 1999. - 80.p ; 18 cm. - (Livrets d'exercices). 

ISBN 2705663789 

2-515-5/1 

2476.  Walch, Sandrine Fernez  
Dictionnaire du management de l'innovation [Texte imprimé] / Sandrine Fernez 

Walch, François Romon. - Paris : Vuibert, 2008. - 182 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782711778386 

D00111/1, D00111/2 

2477.  Waline, Charles  
Controle et évaluation des finances publiques [Texte imprimé] / Charles Waline, 

Pascal Desrousseaux. - Paris : La documentation Française, 2009. - 128 p. ; 24 cm. 

ISBN 17636191 

2-336-81/1, 2-336-81/2 

2478.  Ward, John  
Starategic planning for information systems [Texte imprimé] / John Ward, Joe 

Peppard. - London : John Wiley, 2002. - 24 cm. 

ISBN 9780470841478 

3-658-11/1 

2479.  Warland, Philippe  
GRH et gestion de la diversité [Texte imprimé] / Annie Cornet; Philippe Warland. - 

Paris : Dunod, 2008. - 147 p. ; 18 cm. - (Les Topos +. éco-gestion). 

Bibliogr. p. [131]-147. - ISBN 9782100514564 

2-658-541/1, 2-658-541/2 

2480.  Watkins, Sylvie  
DCG [Texte imprimé] : Anglais appliqué aux affaires : épreuve 12 / Carole mulliez 

Le louarne; Sylvie Watkins. - 3e éd. - Paris : Hachette, 2014. - 208 p. : ill. graph., 

couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Tout sur l'épreuve !). 

La couv. porte en plus :"Entraînement à la rédaction de documents professionnels, 

tous les thèmes, le mode d'emploi de l'épreuve, entraînement : 13 sujets corrigés" 

Bibliogr. p. 206-207. - ISBN 9782011403568 

2-658-917/1 



2481.  Weil, Thierry  
Stratégie d'entreprise [Texte imprimé] / Thierry Weil; Préf. Claude Riviline. - Paris : 

Mines Paris - ParisTech, 2008. - 226 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Les cours - 

Ecoles de mines). 

Bibliogr. p. 215-219. - ISBN 9782356710062 

2-658-367/1, 2-658-367/2 

2482.  Weill, Michel  
L'Audit stratégique [Texte imprimé] : qualité et efficacité des organisations / Michel 

Weill. - Paris : Afnor, 2007. - 248 p. : tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 9782124755707 

2-658-440/1, 2-658-440/2 

2483.  Weiss, Eric  
Commerce international [Texte imprimé] : cours et études de cas corrigés / Eric 

Weiss. - Paris : Ellipses édition, 2008. - 206 p. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer 

, Jacques Orsoni). 

ISBN 9782729835880 

2-382-33/1, 2-382-33/2 

2484.  Wells, Geoff  
Major hazards and their management [Texte imprimé] / Geoff Wells. - U.K. : 

Institution of chemical engineers, 1997. - 24 cm. 

ISBN 9780852953682 

3-658-2/1 

2485.  Westphalen, Marie- Hélène  
Communicator [Texte imprimé] : toute la communication d'entreprise / Thierry 

Libaert; Marie- Hélène Westphalen. - 6e éd. - Paris : Dunod, 2012. - 616 p. : ill. 

graph., couv ill. en coull. ; 24 cm. 

Index p. 609-615. - ISBN 9782100582471 

2-658-690/1, 2-658-690/2 

2486.  Westphalen, Marie-Hélène  
La communication externe des entreprises [Texte imprimé] / Thierry Libaert; Marie-

Hélène Westphalen. - 3e éd. - Paris : Dunod, 2011. - 128 p. : graph. ; 18 cm. - (Les 

Topos. éco-gestion). 

Bibliogr. p. [125] Webliogr. p. 126 Index P. [127]-128. - ISBN 9782100567126 

2-658-540/1, 2-658-540/2 

2487.  Whittington, Richard [et autr. ..]  
Stratégique [Texte imprimé] / Gerry Johnson; Kevan Scholes; Richard [et autr. ..] 

Whittington. - 8 éd. - paris : Pearson, 2008. - 720 p. : couv. en coul. photogr. ; 24 cm. 

bibliogr.: p.705 - p. 708. index: p.709 - p.720. - ISBN 9782744072765 



2-658-137/1, 2-658-137/2 

2488.  Wickens, Michael  
Analyse macroéconomique approfondie [Texte imprimé] : une approche par 

l'equilibre général dynamique / Michael Wickens; Préf. Jean Mercenier. - Bruxelles : 

De Boeck, 2010. - 550 p. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques). 

ISBN 978804161934 

2-330-222/1, 2-330-222/2 

2489.  Wickham, Sylvain  
Le Marché demain [Texte imprimé] / Patrick Joffre; Sylvain Wickham; Pascal 

Aurégan. - 2e éd. - Paris : EMS, 2000. - 228 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Gestion en liberté / Gérard Charreaux , Patrick Joffre , Gérard Koenig). 

bibliogr. p.221. - ISBN 2912647568 

2-658-67/1, 2-658-67/2 

2490.  williamson, oliver E   

 165 -. 2009عمان : دار الكتاب الحديث,  -. oliver E williamsonالمؤسسات واإلقتصاد [نص مطبوع] / 

 سم. 15×24ص : ملو. ; 

1-330-409/1, 1-330-409/2 

2491.  willian d, perrreautl  
Marketing [Texte imprimé] : Une approche managériale / E.Jerôme Mc Carthy; 

perrreautl willian d; Trad. Jean - luc Benard; ...[et all.]. - 8e éd. - Paris : Economica, 

1985. - 820 P. ; 24 cm. - (Gestion / Jean-Pierre Helfer , Jacques Orsoni. politique 

générale , finance et marketing). 

Index p. 809-817. - ISBN 2717811109 

2-658-1/1, 2-658-1/2 

2492.  womack,jim  
le lean au service du client [Texte imprimé] / jim womack; dan jones. - PARIS : ARS, 

2006. - 257p ; 24cm. 

index 253-257. - ISBN 9782915236194 

2-658-965/1 

2493.  Xuereb, Jean-Marc  
Stratégies [Texte imprimé] : concepts.méthodes mise en ouvre / Raymond-Alain 

Thiétart; Jean-Marc Xuereb. - Paris : Dunod, 2005. - 320 p. : tabl., graph. ; 24 cm. - 

(Gestion sup.. stratégie, politique d'entreprise). 

ISBN 2100483153 

2-658-457/1, 2-658-457/2 

2494.  Yannick, Colleu  
Investir dans les métaux précieux [Texte imprimé] : Le guide pratique complet / 



Colleu Yannick, Jean - françois Faure. - Paris : Eyrolles, 2014. - 255 p. : couv. en 

coull. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 249. - ISBN 9782212559446 

2-332-189/1, 2-332-189/2 

2495.  Yildizoglu, Murat  
Introduction à la théorie des jeux [Texte imprimé] : manuel et exercices corrigés / 

Murat Yildizoglu. - 2 ed. - Paris : Dunod, 2011. - 176 p. ; 24 cm. 

ISBN 9782100558377 

2-330-263/1, 2-330-263/2 

2496.  Zaki, Myret  
La fin du dollar [Texte imprimé] : comment le billet vert est devenu la plus grande 

bulle spéculative de l'histoire / Myret Zaki. - Paris : Favre, 2011. - 224 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782828912024 

2-330-211/1, 2-330-211/2 

2497.  Zambotto, Corinne  
Exercices de gestion financière [Texte imprimé] : finance d'entreprise en 26 fiches / 

Christian Zambotto; Corinne Zambotto. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2007. - 153.p ; 22 

cm. - (Express gestion. Série exos). 

La couv. porte aussi : "Comprendre et s'entraîner facilement". - ISBN 978210050789 

2-658-349/1, 2-658-349/2 

2498.  Zambotto, Corinne  
Exercices de gestion financière [Texte imprimé] : finance d'entreprise en 26 fiches / 

Christian Zambotto; Corinne Zambotto. - 3e éd. - Paris : Dunod, 2010. - 152 p. : 

graph., fig., tabl. ; 21 cm. - (Express gestion. exos). 

La couv. porte aussi : "comprendre et s'entraîner facilement". - Destiné aux étudiants 

de BTS et IUT comptables, facultés de gestion, IEP, écoles de commerce et de 

gestion. - ISBN 9782100549948 

2-658-534/1, 2-658-534/2 

2499.  Zambotto, Mireille  
Gestion financière [Texte imprimé] : Finance de marché / Christian Zambotto; 

Mireille Zambotto. - 2 ed. - Paris : Dunod, 2000. - 156 p. : couv. en coul. ; 21cm. - 

(Express). 

ISBN 2100051040 

2-658-101/1, 2-658-101/2 

2500.  Zarifian, Philippe  
Objectif compétence [Texte imprimé] / Philippe Zarifian. - Paris : Editioions liaisons, 

2001. - 203 p. : ill., feg. ; 24 cm. - (Entreprise & carrières). 

Bibligr. p. 201-203. - ISBN 9782878802918 



2-658-745/1 

2501.  Zayl, Alfred  
Le CD-ROM [Texte imprimé] : porte du multimédia pour le marketing / Pierre 

Desmet; Alfred Zayl. - Paris : Economica, 1997. - 112 p. ; 20 cm. - (Médias-poche). 

Bibliogr. p. 109. - ISBN 2717833544 

2-658-351/1 

2502.  Zellal, nacira  
Guide de méthodologie de la recherche posy-graduée [Texte imprimé] : mémoires de 

licence et de magistère / nacira Zellal. - alger : OPU, 2009. - 168.p : ill ; 24x15 cm. 

ISBN 9789961012222 

2-001.4-2/1, 2-001.4-2/2 

2503.  zenasni, benamar  
Pipe news :N 18 [Texte imprimé] : La revue de l'activé transport par canalisation de 

sonatrach / benamar zenasni. - alger : cellule communication de trc, 2009. - 50p. ; 

27cm. 

p68.18/1 

2504.  Ziane, Ydriss  
Financement et relations de clientèle banques-entreprises [Texte imprimé] / Ydriss 

Ziane. - Paris : Presses universitaires de Nancy, 2009. - 346 p. : ill. en noir et en coul., 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. p. 329-344. Notes bibliogr. - ISBN 9782864809784 

2-658-725/1, 2-658-725/2 

2505.  ZIMBABWE, AFGHANISTAN  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : LES PAYE 24 / 

AFGHANISTAN ZIMBABWE. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, 

[s.d]. - 574 P ; 27CM. 

E0041.24 

2506.  Zinai, Karim  
Entreprendre dans le green business [Texte imprimé] : créer et développer une 

entreprise durable et responsable / Jean-Christophe Pic; Céline Viala; Karim Zinai. - 

Paris : Dunod, 2013. - 227 p. : ill. ; 22x14 cm. - (Entrepreneurs). 

Bibliogr. p. 223-226. - ISBN 9782100584833 

2-658-897/1, 2-658-897/2 

2507.  Zintz, Thierry  
Management et évaluation de la performance [Texte imprimé] : un défi pour les 

organisations sportives / Mathieu Winand; Thierry Zintz; Préf. Pierre-Olivie Beckers. 

- Bruxelles : De Boeck, 2014. - 153 p. : ill. graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 



(Management & sport). 

ISBN 978804184292. - ISSN 20308639 = Management et évaluation de la 

performance 

2-658-940/1, 2-658-940/2 

2508.  Zitoun ,tayeb  
Comtabilité des sociétés [Texte imprimé] / tayeb Zitoun. - Alger : Berti, 2003. - 69 p. 

: ill. ; 21 cm. - (Mémento Berti). 

ISBN 9961690543 

2-657-76/1, 2-657-76/2 

2509.  Zopoumidis, Constantin  
Evaluation du risque de défaillance de l'entreprise [Texte imprimé] : méthodes et cas 

d'application / Constantin Zopoumidis. - Paris : Economica, 1995. - 100 p. : il. graph., 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Techniques de gestion). 

Bibliogr.p. 86-92. - ISBN 2717829318 

2-658-60/1, 2-658-60/2 

2510.  Zouati, Philippe  
La Gestion quantitative [Texte imprimé] / Philippe Zouati. - Paris : Economica, 1995. 

- 308 p. : couv. en coul ; 24 cm. - (Connaissance de la gestion). 

bibliogr. p. 297 - 298 index: p. 299 - 301. - ISBN 2717829237 

2-658-104/1, 2-658-104/2 

2511.  Zoubir ،Abdelhamid  
east -Wast other Dualisms [Texte imprimé] / Abdelhamid Zoubir. - Alger : Office des 

publication universitaires, 2009. - 268p. ; 24cm. 

ISBN 9789961012284 

3-330-9/1, 3-330-9/2 

2512.  Zoubritski  ،kérov  
Les formations sociales et économiques pécapitalistes [Texte imprimé] / kérov 

Zoubritski. - moscou : Editions progrés, 1990. - 108p. ; 22cm. 

2-330-308/1 

2513.  Zuindeau, Bertrand  
Développement durable et territoire [Texte imprimé] / Bertrand Zuindeau. - Paris : 

Presses universitaires du Septentrion, 2010. - 511 p. : couv. ill en coull. ; 24 cm. - 

(Environnement et société). 

Index p. 507-511. - ISBN 9782757401576 

2-658-674/1, 2-658-674/2 



2514.  ZYGOPHYCEES  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : CORPUS 23 / 

ZYGOPHYCEES. - PARIS : ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 1007 

P ; 27CM. 

E0041.23 

2515.  ZYRIANE, RAPA  
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS [Texte imprimé] : THESAURUS-INDEX 

RAPA-ZYRIANE / RAPA ZYRIANE. - PARIS : ENCYCLOPEDIA 

UNIVERSALIS;2002, [s.d]. - 4908 P ; 27 CM. 

E0041.28 

  أ.د حامد عبد العزيز, سميرة إبراهيم أيوب   .2516

اإلسكندرية : الدار الجامعية   -مبادئ المالية العامة [نص مطبوع] / سميرة إبراهيم أيوب أ.د حامد عبد العزيز. 
 سم. 24ص. ;  404 -. 2003شارع زكريا غنيم "اإلبراهيمية,  84

1-336-30/2, 1-336-30/3 

  أ.شين ، سكوت   .2517

بيروت : الدار العربية للعلوم,  -اإلستثمار الناجح في التقنيات الحديثة المتقدمة [نص مطبوع] / سكوت أ.شين. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  254 -. 2006

 9953296766ر.د.م.ك  -. 254ص.-247بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1345/1, 1-658-1345/2 

  أ.ميتروف، إيان   .2518

كسراإلطار [نص مطبوع] : التغيرالجذري في تخطيط دوائر األعمال األمريكية / إيان أ.ميتروف, فايزة حكيم,  
ص. : إيض. ; 142 -. 1999القاهرة : الدار الدولية للنشر والتوزيع,  -ريتشارد أ.ماسون, ...[و آخرون]. 

  سم.24

 9772820536ر.د.م.ك  -. 142ص.-135بيليوغرافيا :ص .

1-658-251/1 

  االمنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .2519

القاهرة :  -إدارة التغيير في اإلدارات المحلية والبلديات [نص مطبوع] / االمنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 259 -. 2011المنظمة العربية للتنمية االدارية, 

 259ص.-258: ص.بيبليوغرافيا

1-658-1999/1, 1-658-1999/2 

  االمنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .2520

اإلستثمار األجنبي المباشر [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية / االمنظمة العربية 
 سم.24ص. ; 82 -. 2012القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية,  -للتنمية اإلدارية. 

1-332-579/1, 1-332-579/2 

  االمنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .2521

القاهرة :  -إستراتيجيات التميز في المنظمات في بيئة متجددة [نص مطبوع] / االمنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 



  سم.29ص. : إيض. ; 793 -. 2012المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 793افيا:ص.ببليوغر

1-658-271/1, 1-658-271/2 

  أبا الخيل, عبد الرحمن المهنا    .2522

الرياض : دار   -النظم البيئية و اإلنسان [نص مطبوع] / عبد الرحمن المهنا أبا الخيل, محي الدين محمود قواس. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 300 -م. 2005المريخ للنشر, 

 9565249960ر.د.م.ك 

1-333-17/1, 1-333-17/2 

  أباظة, وجيه كمال   .2523

.  2007اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -التاجر واألعمال التجارية والشركات [نص مطبوع] / وجيه كمال أباظة. 

 سم. 24ص : مصو.مل ;  273 -

1-382-146/1, 1-382-146/2 

  ابدجمان, مايكل    .2524

الرياض :  -راهيم منصور; سلطان المحمد السلطان.  اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / مايكل ابدجمان, محمد اب
  . 24ص. : غالف مص. ; 655 -. 1999دار المريخ, 

 634429960ر.د.م.ك 

1-330-312/1, 1-330-312/2 

  إبراهيم الهيتي, عبد الستار    .2525

الوراق  عمان :  -اإلستهالك و ضوابطه في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / عبد الستار إبراهيم الهيتي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون. ;   474 -. 2005للنشر والتوزيع, 

1-330-208/1, 1-330-208/2 

  إبراهيم بلهواري, إسماعيل   .2526

اإلنتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية [نص مطبوع] / إسماعيل إبراهيم بلهواري, سونة خالد بن  
  سم. 30و. ;  100 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -ن]. كوار نور الدين; علي فالق; ...[و آخرو

 2007ليساني : محاسبة : المدية : 

GL828 

  ابراهيم بلهواري, فؤاد    .2527

االستثمار االجنبي المباشر و الميزة التنافسية الصناعية في الدول النامية [نص مطبوع] / علي فالق; فؤاد  
  سم. 29و. ;  155 -. 2011عة المدية, المدية : جام -ابراهيم بلهواري, علي الطاهري. 

 2011لبسانس : مالية و بنوك : المدية : 

GL 1898/01 

  إبراهيم بوزيد, وهيبة    .2528

دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اإلقتصاد الوطني و المشاكل التي تواجهها [نص مطبوع] / وهيبة  
  سم.30  -. 2008[د.ن], [د.م] :  -إبراهيم بوزيد; حكيم شبوطي; م ج م. 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 



gl1036 

  ابراهيم بوزيد، أحالم    .2529

[نص مطبوع] / أحالم  2014-2005دور اإلنفاق العام ومساهمته في النمو اإلقتصادي في الجزائر للفترة 
  سم.29. ; ص82 -.  2017المدية : جامعة المدية,  -ابراهيم بوزيد, الصادق بوشنافة. 

 2017ل م د : مالية : المدية :  -ماستر

MAS 888/1 

  ابراهيم بولعراس, ايوب   .2530

الوظيفة المالية في البنك [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية لوالية المدية / محي الدين  
  سم.  30ص. ;  84 -. 2011المدية, المدية : جامعة   -حمداني; ايوب ابراهيم بولعراس, امين بن شنب. 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

gl 1800/01 

  ابراهيم بولعراس، خالد   .2531

مدى توافق نظام المحاسبة العمومية في الجزائر مع المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام [نص مطبوع] :  
 94 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -مد ياسين زفان. دراسة ميدانية / خالد ابراهيم بولعراس, جمال يرقي, مح

  سم.29و. ; 

 2016ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 506/1 

  إبراهيم بولعراس، سعاد   .2532

األهمية النسبية للعوامل المؤثرة علي الثقة في القوائم المالية [نص مطبوع] / سعاد إبراهيم بولعراس, كمال  
  سم.29و. ;  68 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -يبي. مولوج, خديجة غر

 2016ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 493/1 

  إبراهيم عبد العزيز, النجار    .2533

  -موسوعة ضريبة المبيعات [نص مطبوع] : معوقات التطبيق وكيفية معالجتها / النجار إبراهيم عبد العزيز. 

 سم. 25ص. ;  740 -. 2004مصر : الدار الجامعية, 

E0075/2, E0075/3 

  ابراهيم, ابو الحسن عبد الموجود    .2534

االسكندرية :  -التنمية و حقوق اإلنسان [نص مطبوع] : نظرة إجتماعية / ابو الحسن عبد الموجود ابراهيم. 
 سم.  24: غالف مص.مل. ;  422 -. 2006المكتب الجامعي, 

1-338-74/1, 1-338-74/2 

  إبراهيم, أبو الحسن عبد الموجود    .2535

القاهرة :  -التطوير اإلداري في منظمات الرعاية اإلجتماعية [نص مطبوع] / أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم. 
  سم.24ص. : إيض. ; 460 -. 2007المكتب الجامعي الحديث, 

 0010438977ر.د.م.ك 

1-350-75/4, 1-350-75/5 



  إبراهيم, أحمد   .2536

( القاهرة ) : دار الوفاءلدنيا الطباعة   -الفصل الفعال [نص مطبوع] : قراءات من األنترنت / أحمد إبراهيم. إدارة 
  سم.  24ص. : ايض. ;  329 -. 2006والنشر, 

 9773275760ر.د.م.ك 

1-658-640/1, 1-658-640/2 

  إبراهيم, السيد السيد    .2537

القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع,   -. 1ط.  -يد إبراهيم. العقل البشري رأس مال [نص مطبوع] / السيد الس
  سم.24ص. : إيض. ; 144 -. 2009

 9774311345ر.د.م.ك  -. 144بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1631/1 

  إبراهيم, خالد ممدوح    .2538

الفكر الجامعي,  (القاهرة) : دار -حماية المستهلك في العقد اإللكتروني [نص مطبوع] / خالد ممدوح إبراهيم. 
  سم.24ص. ; 383 -. 2008

 9773790627ر.د.م.ك  -. 372-361ص.-ص.

1-340-17/1, 1-340-17/2 

  إبراهيم, خالد ممدوح    .2539

اإلسكندرية : دار الفكر   -التحكيم اإللكتروني فى عقود التجارة الدولية [نص مطبوع] / خالد ممدوح إبراهيم. 
  سم.24ص. ; 521 -. 2008الجامعي, 

 9773790481ر.د.م.ك 

1-382-168/1, 1-382-168/2 

  إبراهيم, خالد ممدوح    .2540

 190 -. 2008اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -أمن المستندات اإللكترونية [نص مطبوع] / خالد ممدوح إبراهيم.  

  سم. 24ص : مص.مل ; 

 6084422977ر.د.م.ك  -. 186ص  177بيبليوغرافيا ص 

1-382-143/1, 1-382-143/2 

  إبراهيم, خالد ممدوح    .2541

 217 -. 2008اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -أمن المستهلك اإللكتروني [نص مطبوع] / خالد ممدوح إبراهيم.  

  سم.  24ص : ايض. ; 

 9774220840ر.د.م.ك  -. 205ص.  - 195بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-1271/1, 1-658-1271/2 

  ممدوح  إبراهيم, خالد   .2542

اإلسكندرية : الدار الجامعية,   -حماية المستهلك فى المعامالت اإللكترونية [نص مطبوع] / خالد ممدوح إبراهيم. 
  سم.24ص. : ايض. ; 367 -. 2007

 9774220366ر.د.م.ك  -. 350-ص- 334بيبليوغرافيا : ص 

1-658-1104/1, 1-658-1104/2 



  إبراهيم, سلطان    .2543

 -. 2005القاهرة : الدار الجامعية,  -نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] : مدخل النظم / سلطان إبراهيم. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 427

 .427ص-421بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1526/1, 1-658-1526/2 

  إبراهيم, شيخ التهامي   .2544

ادية [نص مطبوع] / شيخ التهامي إبراهيم, عقيبي حمزة محمد أمين دور جهاز المصرفي التنمية اإلقتص
  سم.30و. ; 148 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -غرناوطي; حكيم شبوطي; ...[و آخرون]. 

 2005ليسانس : محاسبة : المدية : 

M394 

  ابراهيم, طلعت الدمرداش   .2545

مصر : مكتبة القدس,   -الطبعة الثانية.  -راهيم. إقتصاديات الخدمات الصحية [نص مطبوع] / طلعت الدمرداش اب
 سم. 24ص. : غالف مص. مل. ;  493 -. 2006

1-330-275/1, 1-330-275/2 

  ابراهيم, طلعت الدمرداش   .2546

(القاهرة) :  -النظرية اإلقتصادية [نص مطبوع] : التحليل اإلقتصادي الوحدوي / طلعت الدمرداش ابراهيم. 
  سم.  24ص. ;   614 -. 2004القدس), (مكتبة 

 9774443405ر.د.م.ك 

1-330-167/1, 1-330-167/2 

  إبراهيم, عبد المنعم موسى   .2547

بيروت : منشورات الحلبي   -حماية المستهلك [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عبد المنعم موسى إبراهيم. 
  سم.  24ص : ايض. ; 640 -. 2007الحقوقية, 

 9789953486017ر.د.م.ك 

1-658-1219/1, 1-658-1219/2 

  ابراهيم, محمد محمد علي   .2548

اإلسكندرية : الدار   -الجات [نص مطبوع] : اآلثار اإلقتصادية إلتفاقية الجات / محمد محمد علي ابراهيم. 
  سم. 24ص. ; 322 -. 2003الجامعية, 

 316-297ببليوغ.: ص.ص. 

1-382-25/2, 1-382-25/3 

  محمود أحمد   ابراهيم,  .2549

عمان : مكتبة دار   -المحاسبة المالية [نص مطبوع] : مخرجات نظام المحاسبة المالية / محمود أحمد ابراهيم. 
  ). 5(سلسلة الكتب للمحاسبة ;  -سم.  24ص. ; 332 -. 1998الثقافة للنشر والتوزيع, 

 بيبليوغرافيا

1-657-156/1, 1-657-156/2 

  يب ابراهيم, نعمة هللا نج  .2550

اإلسكندرية : مؤسسة شباب  -مقدمة في مبادئ اإلقتصاد القياسي [نص مطبوع] / نعمة هللا نجيب ابراهيم. 



  سم.  24ص. : غالف مصور ;  360 -. 2002الجامعة, 

 358 -356ص: -جداول ص

1-330-23/4, 1-330-23/5 

  ابراهيم, نعمة هللا نجيب   .2551

اإلسكندرية : الدار  -الوحدي / نعمة هللا نجيب ابراهيم.  أسس علم اإلقتصاد [نص مطبوع] : التحليل
 سم.24ص. ;  314 -. 1995-1999-200-2009الجامعية؛مؤسسة شباب الجامعة,  

1-330-38/1, 1-330-38/2 

  ابراهيم, نعمة هللا نجيب   .2552

اإلسكندرية   -يم مبارك.  الجمعي / نعمة هللا نجيب ابراهيم, عبد النع -التحليل اإلقتصادي [نص مطبوع] : الوحدي
 سم. 23ص. ; 347 -. 1998: الدار الجامعية, 

1-330-33/2, 1-330-33/1 

  ابراهيم, نعمة هللا نجيب   .2553

ص. 206 -. 1997اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -نظرية إقتصاد العمل [نص مطبوع] / نعمة هللا نجيب ابراهيم. 
 سم.  24: غالف ملون: مصور ; 

1-331-1/1, 1-331-1/2 

  ابراهيم, نعمة هللا نجيب   .2554

اإلسكندرية : مؤسسة باب  -مذكرات في اإلقتصاد التحليلي الوحدي [نص مطبوع] / نعمة هللا نجيب ابراهيم. 
  سم.25ص. ; 318 -. 1971الجامعة, 

 بيبليوغرافيا

1-330-69/1, 1-330-69/2 

  ابراهيم, نعمة هللا نجيب   .2555

 344 -. 2002اإلسكندرية : جامعة اإلسكندرية,  -[نص مطبوع] / نعمة هللا نجيب ابراهيم.  اإلقتصاد التحليلي

 سم.  24ص ; 

1-330-133/1, 1-330-133/2 

  ابراهيم, نعمة هللا نجيب   .2556

 -. 2002اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -نظرية إقتصاد العمل [نص مطبوع] / نعمة هللا نجيب ابراهيم. 

 سم. 24;  ص. 283

1-330-130/1, 1-330-130/5 

  إبراهيم, نعمة هللا نجيب   .2557

 616 -. 2006القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -أسس علم اإلقتصاد [نص مطبوع] / نعمة هللا نجيب إبراهيم.  

 سم.  24ص. : إيض. ; 

1-330-283/1, 1-330-283/2 



  إبراهيم, نعمة هللا نجيب   .2558

اإلسكندرية : مؤسسة شباب  -أسس علم اإلقتصاد [نص مطبوع] : التحليل الجمعي / نعمة هللا نجيب إبراهيم. 
 سم. 23ص. : غالف مصور:إيض ;  316 -. 2001الجامعة, 

1-330-88/1, 1-330-88/2 

  إبراهيم, هادف   .2559

الجزائر : جامعة  -ر [نص مطبوع] / هادف إبراهيم, زوبير كرميش.  حتمية اإلنفتاح اإلقتصادي في الجزائ
  سم. 29ص. ; 73 -. 2001الدكتور يحي فارس, 

 2001لبسانس : الجزائر : 

M3334 

  إبراهيم، احمد   .2560

 -. 2010القاهرة : الدار األكاديمية للعلوم,  - إدارة الحياة في ترشيد اإلستهالك [نص مطبوع] / احمد إبراهيم. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 214

 9789776302068ر.د.م.ك 

1-658-1716/1, 1-658-1716/2 

  إبراهيم، السعيد مبروك   .2561

(القاهرة) : دار الوفاء   -المكتبة الجامعية وتحديات مجتمع المعلومات [نص مطبوع] / السعيد مبروك إبراهيم. 
  .سم24ص. : غالف مص. ; 367 -. 2009للطباعة والنشر والتوزيع, 

 9773276961ر.د.م.ك 

1-020-13/1 

  إبراهيم، السيد مبروك   .2562

(القاهرة)   -إدارة الموارد البشرية بالمكتبات الجامعية في عصر المعرفة [نص مطبوع] / السيد مبروك إبراهيم. 
  سم.24ص : غالف: ملو. ; 263 -. 2014: دار الوفاء لدنيا النشر و التوزيع, 

 9776413986ر.د.م.ك 

1-658-2173/1, 1-658-2173/2 

  إبراهيم، إيهاب نظمي   .2563

عمان : مكتبة   -التدقيق القائم على مخاطر األعمال [نص مطبوع] : حداثة وتطوير / إيهاب نظمي إبراهيم.  
 سم.24ص. ; 187 -. 2009المجتمع العربي للنشر والتوزيع,  

1-658-1661/1, 1-658-1661/2 

  إبراهيم، إيهاب نظمي   .2564

القاهرة : دار الكتاب العربي :   -لتسويق المصرفي [نص مطبوع] / إيهاب نظمي إبراهيم, إبراهيم علي القاضي. ا
  سم.24ص : غالف: ملو. , مصو. ; 215 -. 2014[د.م] : دار الكتاب العربي, 

 9786148000232ر.د.م.ك  -. 215ص-211بيبليوغرافيا: ص

1-658-2189/1, 1-658-2189/2 

  إبراهيم، إيهاب نظمي   .2565

محاسبة المنشآت المالية [نص مطبوع] : البنوك وشركات التأمين / إيهاب نظمي إبراهيم, حسن توفيق مصطفى.  
 سم. 24ص ; 499 -. 2011عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,  -



1-657-342/1, 1-657-342/2 

  إبراهيم، بدوي    .2566

(القاهرة) :  -مة التجارة العالمية على إقتصاديات الدول النامية [نص مطبوع] / بدوي إبراهيم. أثر العولمة ومنظ
  سم. 24ص ; 403 -. 2011دار الفكر العربي, 

 9789771026569ر.د.م.ك  -. 403ص-383بيبليوغرافيا:ص

1-338-240/1, 1-338-240/2 

  إبراهيم، بلحاج    .2567

  -محلية [نص مطبوع] / بلحاج إبراهيم, خلفاوي حكيم, بن بوخاري محمد. دور الجباية في تسيير الجماعات ال

  سم.29و. ; 93  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3271/1 

  إبراهيم، بلحيمر    .2568

ص. 272 -. 2008التوزيع,  الجزائر : دار الخلدونية للنشر و -أسس التسويق [نص مطبوع] / بلحيمر إبراهيم. 
  سم. 24: إيض. ; 

 9789961522936ر.د.م.ك  -. 270ص. - 264بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1620/1 

  إبراهيم، بن داود   .2569

.  2010اإلسكندرية : دار الكتاب الحديث,  -الرقابة المالية على النفقات العامة [نص مطبوع] / بن داود إبراهيم. 

  سم.24ص. ; 217 -

 9773502570م.ك ر.د.

1-657-605/1, 1-657-605/2 

  إبراهيم، بن قرطبي    .2570

تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة [نص مطبوع] : دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري بالمدية 
CPA  .سم.29 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -/ بن قرطبي إبراهيم, محمد أمين زاهي, عطيلي عالء الدين  

 2015ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3202/1 

  إبراهيم، بونبال    .2571

زيدي أحمد. دور التسويق الدولي في غزو األسواق الدولية [نص مطبوع] / بونبال إبراهيم, بوشنافة الميسوم, بو
  سم.29 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -

 2014ليسانس : تسويق : المدية : 

M2913/1 

  إبراهيم، جالل   .2572

القاهرة : دار الكتاب   -أساسيات اإلستثمار [نص مطبوع] : األوراق المالية و البورصات / جالل إبراهيم. 
  سم.24ص. ; 261 -. 2009الحديث, 

 9773501075ر.د.م.ك 

1-332-467/1, 1-332-467/2 



  إبراهيم، جالل   .2573

 -. 2011القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -التحليل المالي في األعمال التجارية [نص مطبوع] / جالل إبراهيم. 

 سم.24ص. ; 187

1-657-574/1, 1-657-574/2 

  إبراهيم، جالل   .2574

 سم. 24ص. ; 265 -. 2011القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -اإلقتصاد القياسي [نص مطبوع] / جالل إبراهيم. 

1-330-493/1, 1-330-493/2 

  إبراهيم، جالل   .2575

 -. 2011القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -المالية العامة في الشركات التجارية [نص مطبوع] / جالل إبراهيم. 

 سم.24ص. ; 232

1-336-105/1, 1-336-105/2 

  ل إبراهيم، جال  .2576

اإلسكندرية : دار الكتاب  -الخطة الدولية لألعمال التجارية الهياكل التنتظيمية [نص مطبوع] / جالل إبراهيم. 
 سم.24ص. ; 193 -. 2011الحديث, 

1-382-204/1, 1-382-204/2 

  إبراهيم، حسناء ناصر    .2577

عمان :   -حسناء ناصر إبراهيم.  /رأس المال البشري [نص مطبوع] : التحديات و المعالجة (العراق نموذجا) 
  سم.24ص. ; 273 -. 2014دار آمنة للنشر والتوزيع, 

 978201722499ر.د.م.ك  - ص. 272-ص.271ببليوغرافيا:

1-658-2544/1, 1-658-2544/2 

  ابراهيم، حسني عبد السميع    .2578

  -حسني عبد السميع ابراهيم.  /الحماية المدنية لألموال في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة 

  سم. 14× 24ص : ملو. ;  175 -اإلسكندرية : نمشأة المصارف, (د.ت). 

 172ص  169بيبليوغرافيا ص 

1-332-364/1, 1-332-364/2 

  إبراهيم، حسني عبد السميع    .2579

] : دراسة فقهية أحكام البورصة والتوريق والتورق من منظور الفقه اإلسالمي واإلقتصاد المعاصر [نص مطبوع
  سم.24ص ; 581 -. 2013(القاهرة) : دار الفكر الجامعي,  -مقارنة / حسني عبد السميع إبراهيم. 

 9789773792149ر.د.م.ك 

1-332-689/1, 1-332-689/2 

  إبراهيم، خالد ممدوح   .2580

ص.  480 -. 2009الجامعي, (القاهرة) : دار الفكر  -الجرائم المعلوماتية [نص مطبوع] / خالد ممدوح إبراهيم. 
  سم. 24; 

 9771758886ر.د.م.ك 

1-340-25/1, 1-340-25/2 



  إبراهيم، خالد ممدوح   .2581

اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,   -لوجيستيات التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] / خالد ممدوح إبراهيم. 
  سم. 24ص. : غالف مص. ; 451 -. 2008

 9773790496ر.د.م.ك 

1-382-191/1, 1-382-191/2 

  إبراهيم، خالد ممدوح   .2582

ص. ; 488 -. 2011اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -حوكمة اإلنترنت [نص مطبوع] / خالد ممدوح إبراهيم. 
  سم.24

 9789773790940ر.د.م.ك 

1-005-13/1, 1-005-13/2 

  إبراهيم، عامر محمد   .2583

البحوث والرسائل واألطاريح العلمية [نص مطبوع] / عامر محمد إبراهيم, محمد  الدليل المختصر في كتابة 
 -. 2019عمان : دار أمجد للنشر والتوزيع : إبصار ناشرون وموزعون,  -عدنان محمد, وسام عمار عبد الغني. 

  سم.24ص ; 160

 9789957999131ر.د.م.ك  -. 159ص-157بيبليوغرافيا:ص

1-001.4-149/1, 1-001.4-149/2 

  إبراهيم، عطاري    .2584

أثر التغيير اإلجتماعي واإلقتصادي على التغيير األسري في الجزائر [نص مطبوع] / عطاري إبراهيم, جمال 
 .2011الجزائر : جامعة البليدة,  -معتوق. 

DOC0009/1 

  ابراهيم، عيسى علي    .2585

بيروت : دار  -ع] : رؤية جغرافية معاصرة / عيسى علي ابراهيم. مشكالت إقتصادية وسياسية [نص مطبو
  سم. 15×24ص : ملو. ;  169 -. 2002النهضة العربية, 

 169ص-167بيبليوغرافيا ص 

1-330-410/1, 1-330-410/2 

  إبراهيم، عيسى علي    .2586

بيروت : دار  -يم. مشكالت إقتصادية وسياسية [نص مطبوع] : رؤية جغرافية معاصرة / عيسى علي إبراه
 سم. 24ص. ; 169 -. 2002النهضة العربية, 

1-338-142/1 

  إبراهيم، مأمون عبد العزيز    .2587

عمان : دار اإلعصار العلمي للنشر  -التجارة والتحكيم الدولي [نص مطبوع] / مأمون عبد العزيز إبراهيم. 
  سم.24ص ; 256 -. 2016والتوزيع, 

 9789957980108ر.د.م.ك  -. 256ص-249بيبليوغرافيا:ص

1-382-277/1, 1-382-277/2 

  إبراهيم، محمد محمد    .2588

اإلسكندرية :  -التسويق السياسي [نص مطبوع] : الطريق للتفوق في التمثيل السياسي / محمد محمد إبراهيم. 



  سم. 24ص. : إيض. ; 484 -. 2009الدار الجامعية, 

 9774221036ر.د.م.ك  -. 

1-658-1610/1, 1-658-1610/2 

  إبراهيم، محمد محمد    .2589

إعادة الهيكلة اإلدارية للمؤسسات العربية للتعامل مع التحديات واألزمات المعاصرةفي ضوء إدارة تداعيات 
ص. : 795 -. 2011اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -األزمة المالية العالمية [نص مطبوع] / محمد محمد إبراهيم. 

  سم.24; غالف: ملو., مصو. 

 9774221525ر.د.م.ك 

1-658-1929/1, 1-658-1929/2 

  إبراهيم، محمد محمد    .2590

 Itrgrated managerialإدارة الجودة من المنظور اإلداري [نص مطبوع] : مدخل إداري متكامل =  

approach for (IMAQ)  .الف:  ص. : غ538 -. 2008اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -/ محمد محمد إبراهيم
  سم.24ملو., مصو. ; 

 9774221087ر.د.م.ك   -. 538ص.-453مالحق:ص. 449ص.-445بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1967/1, 1-658-1967/2 

  إبراهيم، محمد محمد    .2591

إدارة التسويق في إطار معايير إدارة الجودة التسويقية [نص مطبوع] : المدخل للتمييز وإحتالل مركز الريادة في 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 713 -. 2011اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -محمد محمد إبراهيم. السوق / 

 9789774221997ر.د.م.ك  -. 713ص.-711بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1990/1, 1-658-1990/2 

  إبراهيم، محمد محمد    .2592

ارة الجودة [نص مطبوع] : المدخل لإلرتقاء  إعداد وكتابة البحوث (األكاديمية واإلدارية) في إطار منظومة إد
  سم.24ص ;  594 -. 2011اإلسكندرية : الدار الجامعة,  -بجودة التقارير البحثية / محمد محمد إبراهيم. 

 9789774221980ر.د.م.ك 

1-001.4-129/1, 1-001.4-129/2 

  إبراهيم، محمد محمد    .2593

ث العلمية [نص مطبوع] : في ضوء المرجعية لمنهجية البحث دليل الباحث في إعداد ومنافسة الرسائل والبحو
  سم.24ص ; 246 -. 2014اإلسكندرية : الدار الجامعة,  -العلمي / محمد محمد إبراهيم. 

 9789774222993ر.د.م.ك 

1-001.4-131/1, 1-001.4-131/2 

  إبراهيم، محمد محمد    .2594

ات خارطة الطريق إلدارة وإعادة الهيكلة اإلدارية اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : آليات ومرجعي
(القاهرة) : الدار الجامعية,  -للمؤسسات:مدخل التمييز اإلداري واحتالل مركز الريادة / محمد محمد إبراهيم. 

  سم. 24ص. : غالف مص.، جداول ; 763 -. 2016

 9789774223173ر.د.م.ك  -ص. 732ص.729بيبليوغر.

1-658-2399/1, 1-658-2399/2 



  إبراهيم، نعمة هللا نجيب   .2595

اإلسكندرية : مؤسسة شباب  -أسس علم اإلقتصاد [نص مطبوع] : التحليل الجمعي / نعمة هللا نجيب إبراهيم. 
  سم.24ص. ; 449 -. 2010الجامعة, 

 9772121581ر.د.م.ك 

1-330-552/1, 1-330-552/2 

  إبراهيم، نعمة هللا نجيب   .2596

اإلسكندرية : مؤسسة شباب  -إلقتصاد القياسي [نص مطبوع] / نعمة هللا نجيب إبراهيم. مقدمة في مبادئ ا
 سم.24ص. ; 358 -. 2012الجامعة, 

1-330-566/1, 1-330-566/2 

  إبراهيمي, سليمة    .2597

إبراهيمي, زراري نوال  التمويل الالريوي وآ ثاره على التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية [نص مطبوع] / سليمة 
  سم. 30و. ; 132 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -بن سليمي فاطمة; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 

GL536/1, GL536/2 

  إبراهيمي, محمد رضا    .2598

ع] / محمد رضا التمويل الفالحي في ظل الغصالحات اإلقتصادية مع دراسة حالة والية المدية [نص مطبو
  سم. 30و. ; 81 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -إبراهيمي, طرشي عبد العزيز; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2007ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL777 

  إبراهيمي, نصيرة   .2599

وم  دور و أهمية بحوث التسويق في إتخاذ القرارات البنكية [نص مطبوع] / نصيرة إبراهيمي; م ج م; ميس
  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -بوشنافة. 

 2008ليسانس : إدارة األعمال : المدية : م ج م : 

GL941 

  ابراهيمي، سليمة    .2600

المعالجة المحاسبية لتكاليف البحث والتطوير وفقا للنظام المحاسبي المالي والمعايير الدولية [نص مطبوع] :  
  سم. 29ص. ; 72 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -ل مولوج, أسماء بالل. دراسة ميدانية / سليمة ابراهيمي, كما

 2017ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 733/1 

  ابراهيمي، محمد   .2601

الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اإلقتصاد الوطني [نص مطبوع] / محمد ابراهيمي, محمد  
  سم.29ص. ; 109 -. 2015جامعة المدية, المدية :  -هاني. 

 2015ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3109/1 

  إبراهيمي، محمد   .2602

أثر التمكين اإلداري في تحسين أداء األفراد في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة توزيع الكهرباء  



  سم.29و. ; 93 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -ياليشاني. المدية / محمد إبراهيمي, وهيبة -سونلغاز-والغاز

 2019ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1235/1 

  ابعيليش, حميدة    .2603

[نص مطبوع] / حميدة ابعيليش, كمال مولوج.   02دراسة معمقة المخزونات وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  سم. 29و. ;  118 -.  2011المدية : جامعة المدية,  -

 2011لبسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

GL 1958/01 

  ابعيليش، حميدة    .2604

مدى إدراك ممارسي مهنة المحاسبة ألبعاد إدارة األرباح [نص مطبوع] : دراسة ميدانية من وجهة نظر ممارسي  
  سم.29 -. 2013لمدية, المدية : جامعة ا -مهنة المحاسبة / حميدة ابعيليش, كمال مولوج.  

 2013ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS0042/1 

  ابن اشنهو, عبد اللطيف   .2605

الجزائر :   -/ عبد اللطيف ابن اشنهو.  1980- 1962التجربة الجزائرية في التنمية و التخطيط [نص مطبوع] : 
  سم. 23ص . ;  548 -. 1982ديوان المطبوعات الجامعية, 

 540-534ص -ل : صجداو

1-338-20/1 

  إبن الذيب, رشي   .2606

الجزائر :   -.  3ط. -إقتصاد جزئي [نص مطبوع] : نظرية و تمارين / رشي إبن الذيب, نادية شطاب عباس. 
  سم. 24ص. ;  456 -. 2003ديوان المطبوعات الجامعية, 

 9789961004197ر.د.م.ك 

1-330-146/11, 1-330-146/12 

  ور, عبد العزيز صالح  ابن حبت  .2607

إدارة عمليات الخصخصة وأثرها في إقتصاديات الوطن العربي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عبد العزيز 
  سم. 24ص. ; 74 -. 1997أبو ظبي : شركة الشاهر ; عمان : دار الصفاء,  -صالح ابن حبتور. 

 74-71بيبليوغ.: ص.ص. 

1-332-97/1, 1-332-97/2 

  , سهيلة ابن رقية  .2608

/ سهيلة  BADRدراسة المردودية المالية للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة بتك الفالحة و التنمية الريفية 
  سم. 30و. ;   139 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -ابن رقية; موسى سعداوي; م.ج.  

 2006ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 

GL549 

  ابن عصمان, محفوظ    .2609

الجزائر : دار العلوم للنشر و التوزيع,   -قتصاد الحديث [نص مطبوع] / محفوظ ابن عصمان. مدخل في اإل



  سم.  24ص. ;  124 -(د.ت). 

 9961805542ر.د.م.ك 

1-330-144/14, 1-330-144/15 

  ابن عوف, عبد الكريم منصور    .2610

الجزائر : ديوان  -بن عوف. تمرين محلولة / عبد الكريم منصور ا 99الرياضيات المالية [نص مطبوع] : 
  سم. 22ص. ;  135  -. 2003المطبوعات الجامعية, 

 2012209961ر.د.م.ك 
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  سم. 24ص. ;  228

 9957000276ر.د.م.ك 

1-659-37/3, 1-659-37/4 
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اإلسكندرية :  -األنظمة المحاسبية الخاصة [نص مطبوع] / علي احمد ابو الحسن, االميرة ابراهيم عثمان.  في
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  أبو الرب، عمر محمد فؤاد   .2622

القاهرة : عالم الكتب للنشروالتوزيع,   -إدارة اإلبتكار [نص مطبوع] : الجزء األول / عمر محمد فؤاد أبو الرب. 
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  أبو الرب، عمر محمد فؤاد   .2623
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القاهرة : عالم   -منهح التطوير للمنتجات و العمليات [نص مطبوع] : الجزء السادس / عمر محمد فؤاد أبو الرب. 
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  أبو السعود, محمدي فوزي    .2626
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1-332-469/1, 1-332-469/2 
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قياس و تقييم األصول قصيرة األجل / وصفي عبد الفتاح أبو  -المحاسبة المالية [نص مطبوع] : المدخل النظري 



ص. : إيض : غالف ملون ;  400 -. 2000االسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -محمد. المكارم, سمير كامل 
 سم. 23

1-657-157/1, 1-657-157/2 

  أبو المكارم، وصفي عبد الفتاح    .2647
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  سم.24ص. : ايض. ; 402 -. 2008
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  (سلسلة المدرب العملية). -سم. 24ص. : إيض. ; 182 -. 2006
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1-658-653/1, 1-658-653/2 

  أبو النصر, مدحت محمد   .2656
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  سم. 24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 174 -. 2012القاهرة : المجموعة العربية للتدريب والنشر, 

 9789776298200ر.د.م.ك  -. 174ص.-165بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1857/1, 1-658-1857/2 



  أبو النصر، مدحت    .2661

القاهرة : المجموعة العربية للتدريب   -[نص مطبوع] : القيادة المتميزة الجديدة / مدحت أبو النصر.  قادة المستقبل
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 263 -. 2012والنشر, 

 9789776298453ر.د.م.ك  -. 260ص.-243بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1889/1, 1-658-1889/2 

  أبو النصر، مدحت    .2662

  -مؤشراتها / مدحت أبو النصر, ياسمين مدحت محمد.  -أبعادها  -ستدامة [نص مطبوع] : مفهومها التنمية الم

  سم.24ص ; 270 -. 2017القاهرة : المجموعة العربية للتدريب والنشر, 

 9789777220989ر.د.م.ك  -. 270ص-257بيبليوغرافيا:ص

1-338-314/1 

  أبو النصر، مدحت محمد   .2663

 -/ مدحت محمد أبو النصر.  Management by love  &funلمرح [نص مطبوع] = اإلدارة بالحب وا

  سم.24ص. : ايض. ; 219 -. 2007القاهرة : إيتراك للنشر و التوزيع, 

 9773830888ر.د.م.ك  -. 215, ص.207بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1578/1, 1-658-1578/2 

  أبو النصر، مدحت محمد   .2664

القاهرة : دارالفجر,   -بية [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق / مدحت محمد أبو النصر. إدارة العملية التدري
  سم.24ص. : إيض. ; 315 -. 2008

 9773581586ر.د.م.ك  -. 

1-658-1499/1, 1-658-1499/2 

  أبو النصر، مدحت محمد   .2665

القاهرة : المجموعة  -أبو النصر. اإلدارة بالحوافز [نص مطبوع] : أساليب التحفيز الوظيفي / مدحت محمد 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 339 -. 2014العربية للتدريب والنشر, 

 9789776298415ر.د.م.ك  -. 339ص.-319بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2009/1, 1-658-2009/2 

  أبو النصر، مدحت محمد   .2666

القاهرة :  -مطبوع] / مدحت محمد أبو النصر.  األلعاب والمباريات التدريبية لتطوير مهنة التدريب [نص
  سم.24ص ; 208 -. 2016المجموعة العربية للتدريب والنشر, 

 9789777220231ر.د.م.ك  -. 208ص-197بيبليوغرافيا:ص

1-658-2472/1, 1-658-2472/2 

  أبو النصر، مدحت محمد   .2667

القاهرة :  -جودة / مدحت محمد أبو النصر. الحوكمة الرشيدة [نص مطبوع] : فن إدارة المؤسسات عالية ال
  سم.24ص ; 187 -. 2015المجموعة العربية للتدريب والنشر, 

 9789777220675ر.د.م.ك  -. 187ص-177بيبليوغرافيا:ص

1-658-2622/1 



  أبو النصر، مدحت محمد   .2668

بوع] / مدحت محمد أبو تنمية مهارات بناء وتدعيم الوالء المؤسسي لدى العاملين داخل المنظمة [نص مط 
 سم. 24ص ; 134 -. 2005عمان : إيتراك للطباعة والنشر و التوزيع,  -النصر. 

1-658-2681/1 

  أبو الهول، محي الدين يعقوب    .2669

تقييم أعمال البنوك اإلسالمية اإلستثمارية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة / محي الدين يعقوب أبو الهول. 
  سم.24ص. ; 375 -. 2012النفائس للطباعة و النشر, عمان : دار  -

 9789957800994ر.د.م.ك 

1-332-563/1, 1-332-563/2 

  أبو الهيجاء, محمد إبراهيم   .2670

  -التحكيم -الوساطة والتوفيق -التحكيم اإللكتروني [نص مطبوع] : الوسائل اإللكترونية لفض النزاعات

ص. : غالف  160 -. 2009عمان : دار الثقافة العلمية,  -بو الهيجاء. المفاوضات المباشرة / محمد إبراهيم أ
  سم.24مص. ; 

 9957163839ر.د.م.ك 

1-340-11/1 

  أبو بطة، أحمد محمد أحمد   .2671

اإلسكندرية : مكتبة   -الوسائل الشرعية لمكافحة التضخمات النقدية [نص مطبوع] / أحمد محمد أحمد أبو بطة. 
  سم. 24ص. ; 487 -. 2012الوفاء القانونية, 

 9771777858ر.د.م.ك 

1-332-583/1, 1-332-583/2 

  أبو بكر ،مصطفى محمود   .2672

التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة [نص مطبوع] : مدخل تطبيقي إلعداد و تطوير التنظيم اإلداري 
ص. : ايض. ;   547 -. 2003الجامعية, اإلسكندرية : الدار  -للمنشآت المتخصصة / مصطفى محمود أبو بكر. 

  سم. 24

 511ص. -507بيبليوغرافيا :ص. 

1-658-156/1, 1-658-156/2 

  أبو بكر سالمة, محمد عبد هللا    .2673

بشأن  2002لسنة  70الكيان القانوني لغسيل األموال [نص مطبوع] : مع التعليق على نصوص القانون رقم 
 209 -. 2005اإلسكندرية : منشأة المعارف,  - د عبد هللا أبو بكر سالمة. مكافحة غسيل األموال في مصر / محم

  سم .  24ص . : إيض . ; 

 3959403977ر.د.م.ك 

1-332-250/1, 1-332-250/2 

  أبو بكر, فاتن أحمد   .2674

/ فاتن أحمد أبو  Open Bookنظم اإلدارة المفتوحة [نص مطبوع] : منهج حديث لتحقيق شفافية المنظمات = 
  سم. 24ص. : ايض. ; 208 -. 2000القاهرة : إيتراك للنشر والتوزيع,  -بكر. 

 9775723205ر.د.م.ك  -. 208ص.-200بيبليوغرافيا: ص.

1-658-382/1, 1-658-382/2 



  أبو بكر, مصطفى محمود   .2675

  -بو بكر. مدخل إستراتيجي تطبيقي في إدارة التسويق في المنشات المعاصرة [نص مطبوع] / مصطفى محمود أ

 سم.24ص. : ايض. ; 535 -.  2005القاهرة : الدار الجامعية, 

1-658-859/1, 1-658-859/2 

  أبو بكر, مصطفى محمود   .2676

اإلسكندرية : الدار   -التفاوض الناجح [نص مطبوع] : مدخل استراتيجي سلوكي / مصطفى محمود أبو بكر. 
  سم . 24ص. : إيض. ;  518 -. 2005الجامعية, 

. 

1-658-917/1, 1-658-917/2 

  أبو بكر, مصطفى محمود   .2677

فن ومهارات التسويق والبيع في الشركات المتخصصة [نص مطبوع] : الشركات السياحية ... / مصطفى محمود  
 سم.24ص. : غالف ملون مصور ; 343 -. 2005(القاهرة) : الدار الجامعية,   -أبو بكر. 

1-658-795/1, 1-658-795/2 

  أبو بكر, مصطفى محمود   .2678

القاهرة : الدار   -التفاوض الناجح [نص مطبوع] : مدخل إستراتيجي سلوكي / مصطفى محمود أبو بكر. 
 سم.24ص. : إيض. ; 518 -. 2005الجامعية, 

1-658-663/1, 1-658-663/2 

  أبو بكر, مصطفى محمود   .2679

دخل إستراتيجي سلوكي لتوفير مقومات بقاء و إستقرار و نمو  تنظيم وإدارة الشركات العائلية [نص مطبوع] : م
ص. : إيض. ; 436 -. 2005اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -الشركات العائلية / مصطفى محمود أبو بكر. 

  سم.24

 .432ببليوغرافيا:ص.

1-658-626/1, 1-658-626/2 

  أبو بكر, مصطفى محمود   .2680

  -ة لكل مدير يرغب في تحقيق التمييز [نص مطبوع] / مصطفى محمود أبو بكر. دليل إدارة اإلجتماعات بفعالي

  (سلسلة بناء المهارات).  -سم. 24ص. : إيض. ;  142 -اإلسكندرية : الدار الجامعية, (د.ت). 

. 

1-658-231/1, 1-658-231/2 

  أبو بكر, مصطفى محمود   .2681

اإلسكندرية :  - يجية [نص مطبوع] / مصطفى محمود أبو بكر. دليل التفكير اإلستراتيجي وإعداد الخطة اإلسترات
  سم. 24ص. : إيض. ; 481 -. 2000الدار الجامعية, 

 481ص.-477بيبليوغرافيا: ص

1-658-240/1, 1-658-240/2 

  أبو بكر, مصطفى محمود   .2682

مصطفى محمود أبو   /دليل  -الصفات  -المهارات  -األدوار  -دليل المدير المعاصر [نص مطبوع] : الوظائف 



  سم.24ص. : إيض. ; 478 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -بكر. 

 478ص.-473بيبليوغرافيا : ص.

1-658-229/1, 1-658-229/2 

  أبو بكر, مصطفى محمود   .2683

ار  اإلسكندرية : الد -أخصائي البيع الناجح [نص مطبوع] : دليل تحقيق التميز / مصطفى محمود أبو بكر. 
 سم.24ص. : ايض. ; 371 -. 2002الجامعية, 

1-658-381/1, 1-658-381/2 

  أبو بكر, مصطفى محمود   .2684

  -المدير المعاصر وإدارة األعمال في بيئة العولمة المعاصرة [نص مطبوع] / مصطفى محمود أبو بكر. 

 سم.24ص. : ايض. ; 494 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-658-376/1, 1-658-376/2 

  أبو بكر، مصطفى محمود   .2685

إدارة وظيفة اإلحتياجات في المنظمات المعاصرة [نص مطبوع] : مدخل ااستراتيجي لتحقيق التنافسية / مصطفى 
  سم.  24ص. : إيض. ; 625 -اإلسكندرية : الدار الجامعية, (د.ت).  -محمود أبو بكر. 

 625ص.-621بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-160/1, 1-658-160/2 

  أبو بكر، بكر    .2686

وجوه القيادة [نص مطبوع] : إضاءات وأفكار حول دورك القيادي في محيطك ومؤسستك أو منظمتك / بكر أبو  
 سم. 24ص. : ايض. ;  132 -. 2005فلسطين : المركز الفلسطيني للدراسات,  -بكر. 

1-658-1380/1, 1-658-1380/2 

  أبو بكر، عيد أحمد    .2687

 سم.  24ص. ;   312 -. 2009عمان : داراليازوري,  -بادئ التحليل الكمي [نص مطبوع] / عيد أحمد أبو بكر. م

1-515-42/1, 1-515-42/2 

  أبو بكر، عيد أحمد    .2688

/ عيد أحمد أبو بكر, وليد  Risk management   &insuranceإدارة الخطر والتأمين [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. : إيض. ; 386 -. 2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  عمان : -اسماعيل السيفو. 

 9789957122164ر.د.م.ك  -. 386ص.  - 383بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-1429/1, 1-658-1429/2 

  أبو بكر، عيد أحمد    .2689

عمان : دار صفاء   -دراسات وبحوث في التأمين [نص مطبوع] : بحوث علمية محكمة / عيد أحمد أبو بكر. 
  سم.24ص : ملون ; 416 -. 2010للنشر, 

 9789957244729ر.د.م.ك  -. 414-411بيبليوغرافياص

1-368-26/1, 1-368-26/2 



  أبو بكر، عيد أحمد    .2690

ص : 544  -. 2010عمان : دار صفاء,  -رياضيات التمويل واإلستثمار [نص مطبوع] / عيد أحمد أبو بكر. 
  سم.24ملون ; 

 9789957240004ر.د.م.ك  -. 544-543وغرافيا صبيبلي 

1-332-494/1, 1-332-494/2 

  أبو بكر، عيد أحمد    .2691

عمان : دار   -أساسيات الرياضيات التجارية وتطبيقاتها اإلقتصادية واإلدارية [نص مطبوع] / عيد أحمد أبو بكر. 
  سم.24ص ; 480 -. 2014صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957248598ر.د.م.ك  -. 480ص-479رافيا:صبيبليوغ

1-515-54/1, 1-515-54/2 

  أبو بكر،مصطفى محمود   .2692

اإلتصال الفعال [نص مطبوع] : مدخل استراتيجي سلوكي لجودة العالقات في الحياة واألعمال / مصطفى 
  سم. 17×24ملو.مصور ; ص :  682 -. 2008اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -محمود أبو بكر. 

 6053422977ر.د.م.ك 

1-659-94/1, 1-659-94/2 

  أبو تايه، طارق محمد    .2693

عمان :  -التحوالت في رأس المال وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] / طارق محمد أبو تايه. 
  سم.24ص ; 462 -. 2017دار النفائس للنشر و التوزيع, 

 9789957802295ر.د.م.ك 

1-332-867/1 

  أبو جاللة, صبحي حمدان   .2694

عمان : دار الشروق للنشر  -مناهج العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي [نص مطبوع] / صبحي حمدان أبو جاللة. 
  سم.24ص. : إيض. ; 250 -. 2007والتوزيع, 

 9957002945ر.د.م.ك  -. 250-243ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-90/1 

  مد منصور أبو جليل، مح  .2695

التسويق في المنشآت الصغيرة [نص مطبوع] / محمد منصور أبو جليل, إيهاب كمال هيكل, فراس جميل العتوم,  
  سم.24ص ; 243 -. 2014عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع,  -...[و آخرون]. 

 9789957960025ر.د.م.ك  -. 243ص-239بيبليوغرافيا:ص

1-658-2320/1, 1-658-2320/2 

  أبو حجر، آمنة   .2696

 -. 2011عمان : دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع,  -الجغرافيا السياحية [نص مطبوع] / آمنة أبو حجر. 

  سم.24ص. ; 256

 9789957223663ر.د.م.ك 

1-338-188/1, 1-338-188/2 



  أبو حرب، عثمان    .2697

ص. ; 304 -. 2008أسامة للنشر والتوزيع,   عمان : دار -اإلقتصاد الدولي [نص مطبوع] / عثمان أبو حرب. 
  سم.24

 9789957222246ر.د.م.ك 

1-382-196/1, 1-382-196/2 

  أبو حشيش، خليل عواد   .2698

عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -محاسبة التكاليف [نص مطبوع] : تخطيط ورقابة / خليل عواد أبو حشيش. 
  سم.24ص. ; 672 -. 2012

 9789957119652ر.د.م.ك 

1-657-612/1, 1-657-612/2 

  أبو حشيش، خليل عواد   .2699

عمان : دار وائل للنشر  -. 3ط. -محاسبة التكاليف [نص مطبوع] : قياس و تحليل / خليل عواد أبو حشيش. 
  سم.24ص. ;  577 -. 2013والتوزيع, 

 9957115987ر.د.م.ك  -. 577ص-575بيبليوغرافيا:ص

1-657-680/1, 1-657-680/2 

  أبو حلوة , محمد إبراهيم   .2700

عمان : دار أمجد,   -التسويق العصبي [نص مطبوع] : مخاطبة الدماغ في التسويق / محمد إبراهيم أبو حلوة. 
  سم.24ص. ; 274 -. 2014

 9789957990480ر.د.م.ك  -ص.  272ص.271بيبليوغرافيا: 

1-658-2378/1, 1-658-2378/2 

  أبو حمد, رضا صاحب    .2701

عمان : دار زهران   -قتصاد اإلداري [نص مطبوع] / رضا صاحب أبو حمد, مؤيد عبد الحسين الفضل. اإل
  سم. 24: مص.مل ;  280 -. 2007للنشر, 

 280بيبليوغرافيا ص 

1-330-363/1, 1-330-363/2 

  أبو حمد, رضا صاحب    .2702

عمان األردن : دار   -. 1ط -د. الخطوط الكبرى في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / رضا صاحب أبو حم
  سم.24ص. : إيض. ; 332 -. 2006مجدالوي للنشر و التوزيع, 

 9236029957ر.د.م.ك 

1-330-302/6, 1-330-302/7 

  أبو حمدة, عبد الواحد    .2703

ص. ;  452 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -[نص مطبوع] / عبد الواحد أبو حمدة.  1التحليل 
 سم. 24

1-515-15.1/6, 1-515-15.1/7 



  أبو حمدة, عبد الواحد    .2704

ص ; 519  -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -[نص مطبوع] / عبد الواحد أبو حمدة.  1الجبر 
 سم.24

1-512-22.1/1 

  أبو حمزة, عبد الواحد    .2705

ص. ;  226 -. 1991الجزائر : د. م. ج.,  -الواحد أبو حمزة. الطبولوجيا [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد 
  سم. 22

 223ص: -بيبليوغرافيا كشاف ص

1-519-38/2, 1-519-38/3 

  أبو حيمد, هدى بنت صالح   .2706

 -. 2006الرياض : [د.ن],  -الجودة الشاملة في إدارة المعلومات [نص مطبوع] / هدى بنت صالح أبو حيمد. 

  سم.  24ص : إيض. ; 320

 142149960ر.د.م.ك * -. 319ص-309بيبليوغرافيا ص

1-658-1215/1, 1-658-1215/2 

  أبو خشبة، محمد محمود   .2707

(القاهرة) : دار  -إدارة سلسلة التوريد [نص مطبوع] : مدخل الوظائف اللوجستية / محمد محمود أبو خشبة. 
  سم.24ص. : غالف : ملو. , مصو. ; 308 -. 2013الفكر الجامعي, 

 9789773791070ر.د.م.ك  -. 308ص-303بيبليوغرافيا:ص

1-658-2238/1, 1-658-2238/2 

  أبو خضير، بسام    .2708

مدخل إلى علم اإلقتصاد [نص مطبوع] / بسام أبو خضير, نواف شطناوي, حسين علي بني هاني, ...[و  
  سم.24ص ; 303 -. 2016عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -آخرون]. 

 298ص-295بيبليوغرافيا:ص

1-330-695/1, 1-330-695/2 

  أبو دقة، سليمان إبراهيم   .2709

بين رجل المال واألعمال /  -السفر  -العمل -المراسالت الرسمية واإلدارية [نص مطبوع] : في المناسبات 
ص. : 158 -. 2008والتوزيع,  الجزائر : دار الهدى للطباعة والنشر -سليمان إبراهيم أبو دقة, مجدي الغريسي. 

  سم.22إيض. ; 

 9789947260234ر.د.م.ك  -. 

1-658-1608/1 

  أبو دوح، محمد عمر   .2710

  -اإلصالح الضريبي بين إعتبارات الجباية واألسس العلمية للضرائب [نص مطبوع] / محمد عمر أبو دوح. 

 سم.24ص. ; 192 -. 2008اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-336-92/1, 1-336-92/2 



  أبو راضي, فتحي عبد العزيز    .2711

بيروت :  -اإلحصاء التطبيقي و التحليلي في العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] / فتحي عبد العزيز أبو راضي. 
 سم.  24ص : مص.مل.جداول ; 384 -. 2001دار النهضة العربية, 

1-519-89/1, 1-519-89/2 

  أبو رحمة, أشرف حسين   .2712

عمان :  -لرياضيات الحديثة [نص مطبوع] : المتجهات والعدديات، اإلحداثيات... / أشرف حسين أبو رحمة. ا
  سم.25ص. ;  238 -. 2008دار الصفاء, 

 238ص. -ص.-237بليوغرافيا:ص. 

1-510-37/1, 1-510-37/2 

  أبو رحمة، مروان    .2713

 -حمزة درادكه, مصطفى كافي, ...[و آخرون]. مبادئ اإلرشاد السياحي [نص مطبوع] / مروان أبو رحمة, 

  سم.24ص ; 192 -. 2014عمان : دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع, 

 9789957832872ر.د.م.ك 

1-338-204/1, 1-338-204/2 

  أبو رقبة، توفيق مصطفى   .2714

عمان : دار   -لمصري.  تدقيق ومراجعة الحسابات [نص مطبوع] / توفيق مصطفى أبو رقبة, عبد الهادي أسحق ا 
  سم.24ص ; 176 -. 2014الكندي للنشر و التوزيع, 

 186ص-185بيبليوغرافيا:ص

1-657-387/1, 1-657-387/2 

  أبو زكي, رؤوف   .2715

بيروت :   -[نص مطبوع] : الحريري مناخ جديد لإلستثمار / رؤوف أبو زكي.  253اإلقتصاد و األعمال : العدد 
  سم.27ص. ; 143 -. 2001ة, المؤسسة العربية المصرفي

 تصدر كل شهرين

p73.253/1 

  أبو زكي, رؤوف   .2716

بيروت : المؤسسة العربية  -[نص مطبوع] : ترياق العراق / رؤوف أبو زكي.  254اإلقتصاد و األعمال : العدد 
  .142p. ; 27cm -. 2001المصرفية, 

 تصدر كل شهرين

p73.254/1 

  أبو زكي, رؤوف   .2717

  -[نص مطبوع] : عاطف عبيد رجل العبور اإلقتصادي / رؤوف أبو زكي.  256و األعمال : العدد  اإلقتصاد

  سم.27ص. ; 158 -. 2001بيروت : المؤسسة العربية المصرفية, 

 تصدر كل شهرين

p73.256/1 

  أبو زكي, رؤوف   .2718

  -ق السريع / رؤوف أبو زكي. [نص مطبوع] : اإلصالح السعودي علي الطري 259اإلقتصاد و األعمال : العدد 



  سم.27ص. ; 120 -. 2001بيروت : المؤسسة العربية المصرفية, 

 تصدر كل شهرين

p73.259/1 

  أبو زكي, رؤوف   .2719

بيروت :   -[نص مطبوع] : عولمة اإلقتصاد السوري / رؤوف أبو زكي.  260اإلقتصاد و األعمال : العدد 
  سم.27ص. ; 112 -. 2001المؤسسة العربية المصرفية, 

 تصدر كل شهرين

p73.260/1 

  أبو زكي, رؤوف   .2720

لبناني في بيروت / رؤوف أبو  -[نص مطبوع] : مؤتمر إقتصادي سعودي  261اإلقتصاد و األعمال : العدد 
  سم.27ص. ; 114 -. 2001بيروت : المؤسسة العربية المصرفية,  -زكي. 

 تصدر كل شهرين

p73.261/1 

  و زكي, رؤوف أب  .2721

بيروت : المؤسسة العربية  -[نص مطبوع] : الكابوس / رؤوف أبو زكي.  262اإلقتصاد و األعمال : العدد 
  سم.27ص. ; 118 -. 2001المصرفية, 

 تصدر كل شهرين

p73.262/1 

  أبو زكي, رؤوف   .2722

روت : المؤسسة العربية بي -[نص مطبوع] : الركود / رؤوف أبو زكي.  263اإلقتصاد و األعمال : العدد 
  سم.27ص. ; 122 -. 2001المصرفية, 

 تصدر كل شهرين

p73.263/1 

  أبو زكي, رؤوف   .2723

[نص مطبوع] : البنوك اإلسالمية ترد علي اإلتهامات األمريكية / رؤوف أبو   264اإلقتصاد و األعمال : العدد 
  سم.27 ص. ;166 -. 2001بيروت : المؤسسة العربية المصرفية,  -زكي. 

 تصدر كل شهرين

p73.264/1 

  أبو زلطة, محمد خليل    .2724

/ محمد خليل أبو زلطة,  Introduction to E-Comerceمدخل إلى التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] =  
  سم. 24ص. : إيض. ; 408 -. 2009عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع,  -زياد عبد الكريم القاضي. 

 408-405.ص.:ببليوغ.ص

1-382-159/1, 1-382-159/2 

  أبو زيد, كمال خليفة    .2725

دراسات في المراجعة الخارجية للقوائم المالية [نص مطبوع] : اإلطار النظري / كمال خليفة أبو زيد; سمير 
 سم. 24ص. : مص. مل. ;  486  -. 2008اإلسكندرية : دار المطبوعات الجامعية,  -كامل عيسى. 



1-657-480/2, 1-657-480/3 

  أبو زيد, كمال خليفة    .2726

 -دراسات نظرية وتطبيقية في محاسبة الزكاة [نص مطبوع] / كمال خليفة أبو زيد, أحمد حسين علي حسين. 

 سم. 24ص. ;  402 -. 2002اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 

1-657-149/1, 1-657-149/2 

  وك أبو زيد, محمد المبر  .2727

القاهرة : إيتراك,  -المحاسبة الدولية و انعكاساتها على الدول العربية [نص مطبوع] / محمد المبروك أبو زيد. 
  سم. 23/17ص. ;  640 -. 2005

 9773830519ر.د.م.ك  -. 630ص. -605ببليةغرافيا:ص. 

1-657-324/1, 1-657-324/2 

  أبو زيد, مصطفي يوسف   .2728

القاهرة : المكتب العربي  -مطبوع] : مفتاح التنمية / مصطفي يوسف أبو زيد.  المشروعات الصغيرة [نص
  سم.21ص. ; 243 -. 2016للمعارف, 

 9789772769469ر.د.م.ك  -ص.  234ص.227بيبليوغرافيا: 

1-658-2370/1, 1-658-2370/2 

  أبو زيد، محمد المبروك   .2729

. 2009الرياض : دار المريخ,  -محمد المبروك أبو زيد.  /التحليل المالي [نص مطبوع] : شركات وأسواق مالية 

  سم. 15×24ص : ملو. ;  332 -

 7633249960ر.د.م.ك  -. 332ص  327بيبليوغرافيا ص 

1-657-497/1, 1-657-497/2 

  أبو زيد، محمد خير    .2730

عمان : دار صفاء   -[نص مطبوع] / محمد خير أبو زيد.  SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برمجية 
  .CDسم. + 24ص. ; 437 -. 2010للطباعة والنشر والتوزيع, 

 9789957381400ر.د.م.ك 

1-519-144/1, 1-519-144/2 

  أبو زينة, فريد كامل   .2731

مناهج البحث العلمي: الجزء الثالث [نص مطبوع] : طرق البحث النوعي / فريد كامل أبو زينة, عامر إبراهيم 
 24ص. : إيض. ; 415 -. 2007عمان : جامعة عمان العربية للدراسات العليا,  -ان اإلبراهيم. قندليجي, مرو

 سم.

1-001.4-15.3/1, 1-001.4-15.3/2 

  أبو زينة, فريد كامل   .2732

, مناهج البحث العلمي: الجزء الثاني [نص مطبوع] : اإلحصاء في البحث العلمي / فريد 2مناهج البحث العلمي. 
  سم.24ص. : مص. ; 392 -. 2006عمان : جامعة عمان العربية للدراسات العليا,  -أبو زينة. كامل 

  392-379مالحق ص.ص.:

 2محتوي في : مناهج البحث العلمي, 

1-001.4-15.2/1, 1-001.4-15.2/2 



  أبو ستيت، جيهان أحمد   .2733

القاهرة :   -مطبوع] / جيهان أحمد أبو ستيت.  األثار اإلقتصادية لتطبيق إتفاقية التربس على صناعة األدوية [نص
  سم.24ص ; 196 -. 2017المكتب العربي للمعارف, 

 9789778120103ر.د.م.ك  -. 192ص-179بيبليوغرافيا:ص

1-338-310/1, 1-338-310/2 

  أبو سمرة، محمد    .2734

  سم. 24ص. ;  208 -. 2009عمان : دارأسامة,  -إدارة اإلعالن التجاري [نص مطبوع] / محمد أبو سمرة. 

 9789957222628ر.د.م.ك 

1-659-99/1, 1-659-99/2 

  أبو شامة، عباس   .2735

ص ; 136  -. 2014عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -األمن الصناعي [نص مطبوع] / عباس أبو شامة. 
  سم.24

 9960725847ر.د.م.ك  -. 137ص-135بيبليوغرافيا:ص

1-338-304/1, 1-338-304/2 

  أبو شاور، منير إسماعيل   .2736

عمان : مكتبة المجتمع   -نقود وبنوك [نص مطبوع] / منير إسماعيل أبو شاور, أمجد عبد المهدي مساعدة. 
  سم. 24ص. ; 407 -. 2011العربي للنشر, 

 9789957525545ر.د.م.ك 

1-332-499/1, 1-332-499/2 

  أبو شرار, علي عبد الفتاح   .2737

عمان : دار   -. 1/2/3 -لي [نص مطبوع] : نظريات و سياسات / علي عبد الفتاح أبو شرار. اإلقتصاد الدو
  سم.  24ص : مص ; 328 -. 2013المسيرة, 

 9789957063443ر.د.م.ك 

1-382-132/1, 1-382-132/2 

  أبو شرار, علي عبد الفتاح   .2738

إجراءاتها [نص مطبوع] / علي عبد   -تداعيتها   -ا أسبابه -األزمة المالية اإلقتصادية العالمية الراهنة أحداثها 
  سم.24ص. ; 228 -. 2012عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع,  -الفتاح أبو شرار. 

 9789957126711ر.د.م.ك  -. 228ص-222بيبليوغرافيا: ص

1-332-651/1, 1-332-651/2 

  أبو شماله، أحمد محمد    .2739

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر,  -الية [نص مطبوع] / أحمد محمد أبو شماله. دراسات في المحاسبة الم
 سم.24ص. ; 347 -. 2010

1-657-562/1, 1-657-562/2 

  أبو شنب, جمال محمد   .2740

اإلسكندرية : دار المعرفة   -[نص مطبوع] : التصميم والتنفيذ التجريبي / جمال محمد أبو شنب.   2البحث العلمي 
 سم.24ص. : إيض. ; 450 -. 2007معية, الجا



1-001.4-67/1 

  أبو شنب, جمال محمد   .2741

اإلسكندرية : دار  -, قواعد البحث العلمي [نص مطبوع] : المناهج والطرق واألدوات / جمال محمد أبو شنب. 1
  سم. 24ص. ; 346 -. 2009المعرفة الجامعية, 

 1محتوي في : , 

1-001.4-38/1 

  , جمال محمد أبو شنب  .2742

اإلسكندرية : دار   -, البحث العلمي [نص مطبوع] : المناهج و الطرق و األدوات / جمال محمد أبو شنب. 1
  سم. 24ص : مص و مل ;  450 -. 2007المعرفة الجامعية, 

  450ص  - 435مالحق ص 

 1محتوي في : , 

1-001.4-17/1, 1-001.4-17/2 

  أبو شنب, جمال محمد   .2743

اإلسكندرية : دار   -الدعاية و اإلعالن [نص مطبوع] : المفاهيم / جمال محمد أبو شنب, أشرف محمد خوخه. 
 سم. 24ص. ;  334 -. 2005المعرفة الجامعية, 

1-659-36/1, 1-659-36/2 

  أبو شندي, سعدعامر    .2744

عمان : دار أسامة,  -شندي. إدارة الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية [نص مطبوع] / سعدعامر أبو 
  سم. 24ص. : غالف: ملو. مصو. ;  224 -. 2015

 9789957223793ر.د.م.ك  -. 224ص. -219بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-2446/1, 1-658-2446/2 

  أبو شهد، عبد الناصر براني   .2745

عمان : دار النفائس  -إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] / عبد الناصر براني أبو شهد. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 328 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789957801144ر.د.م.ك  -. 317ص. - 405بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2077/1, 1-658-2077/2 

  أبو شويمة، حسن محمد عبد هللا    .2746

  -تأصيلية / حسن محمد عبد هللا أبو شويمة. األمن اإلقتصادي في الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة 

  سم.24ص ; 214 -. 2016عمان : دار النفائس للنشر و التوزيع, 

 9789957802165ر.د.م.ك  -. 206ص-197بيبليوغرافيا:ص

1-330-676/1, 1-330-676/2 

  أبو شيخة , نادر أحمد    .2747

 -. 2011عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,   -التنظيم و أساليب العمل [نص مطبوع] / نادر أحمد أبو شيخة. 

  سم. 24ص . : ايض. ;  384

 9789957246655ر.د.م.ك  -.  380ببليوغرافيا : ص .

1-658-1045/1, 1-658-1045/2 



  أبو شيخة, أحمد   .2748

عمان : المنظمة العربية للتنمية,   -المرشد إلى توصف وتصنيف الوظائف [نص مطبوع] / أحمد أبو شيخة. 
 ((سلسلة البحوث)). -سم.  24ص. : غالف ملون ; 110 -. 1990

1-658-745/1, 1-658-745/2 

  أبو شيخة, نادر أحمد    .2749

عمان : دار   -. 2ط. -/ نادر أحمد أبو شيخة.  Essential Of Negotiationأصول التفاوض [نص مطبوع] = 
  سم. 24. ; ص. : ايض 397 -. 2009المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 9789957064501ر.د.م.ك  -. 397ص.  -393بيبليوغرافيا :ص. 

1-658-1312/1, 1-658-1312/2 

  أبو شيخة, نادر أحمد    .2750

 -. 2008عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع,  -اإلستشارات اإلدارية [نص مطبوع] / نادر أحمد أبو شيخة. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  179

 9789957064495ر.د.م.ك  -. 179ص.  - 175. بيبليوغرافيا: ص

1-658-1285/1, 1-658-1285/2 

  أبو شيخة, نادر أحمد    .2751

ص 400 -. 2015عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -اإلدارة في اإلسالم [نص مطبوع] / نادر أحمد أبو شيخة. 
  سم.24; 

 9789957912352ر.د.م.ك  -. 400ص-389بيبليوغرافيا:ص

1-350-214/1, 1-350-214/2 

  أبو شيخة، نادر أحمد    .2752

عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع,   -. 1ط. -مدخل الى إدارة الوقت [نص مطبوع] / نادر أحمد أبو شيخة. 
  سم.24ص. : إيض. ; 336 -. 2008

 9789957065003ر.د.م.ك  -. 336ص. -333بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1457/1, 1-658-1457/2 

  أبو شيخة، نادر أحمد    .2753

عمان : دار صفاء   -إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : إطار نظري وحاالت عملية / نادر أحمد أبو شيخة. 
  سم.24ص. : غالف : ملو. , مصو. ; 624 -. 2010للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957244682ر.د.م.ك  -. 620ص.-619بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2212/1, 1-658-2212/2 

  أبو صالح, محمد صبحي   .2754

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -الطرق اإلحصائية [نص مطبوع] / محمد صبحي أبو صالح. 
 سم. 25/17ص. ;  594 -. 2008

1-519-127/3, 1-519-127/1 

  أبو صالح, محمد صبحي   .2755

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,   -أبو صالح. مبادئ اإلحصاء [نص مطبوع] / محمد صبحي 



  سم.24ص. ; 296 -. 2007

 9957120484ر.د.م.ك 

1-519-100/1, 1-519-100/2 

  أبو صالح, محمد صبحي   .2756

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  -الموجز في الطرق اإلحصائية [نص مطبوع] / محمد صبحي أبو صالح. 
 سم.  24ص. : مل. ;  254 -. 2007 التوزيع,

1-519-85/1, 1-519-85/2 

  أبو صالح, محمد صبحي   .2757

االردن : مركز الكتب   -مقدمة في اإلحصاء [نص مطبوع] / محمد صبحي أبو صالح, عدنان محمد عوض. 
  سم.24ص. : ايض. ;  339 -. 1997االردني, 

 339- 316ص : -كشاف ص 315- 297ص:-مالحق ص

1-519-12/2, 1-519-12/1 

  أبو صالح، محمد حسين   .2758

عمان : دار الجنان   -التخطيط اإلستراتيجي القومي [نص مطبوع] : منهج المستقبل / محمد حسين أبو صالح. 
  سم. 24ص ; 731 -. 2012للنشر والتوزيع, 

 9789957594145ر.د.م.ك  -. 731ص-723بيبليوغرافيا:ص

1-658-2589/1 

  أبو صالح، محمد صبحي   .2759

/ محمد صبحي أبو صالح, عدنان محمد   spssمقدمة في اإلحصاء [نص مطبوع] : مبادئ وتحليل بإستخدام 
ص. : جداول ;   477 -. 2004/2007/2010عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة,  -. 6ط  -عوض. 

  .CDسم . + 24

 9789957062439ر.د.م.ك 

1-519-53/4, 1-519-53/5 

  أبو صالح، محمد صبحي   .2760

 -[نص مطبوع] / محمد صبحي أبو صالح, أمجد ضيف هللا الناصر.  spssدليل التحليل اإلحصائي باستخدام 

  سم. 24ص. ; 196 -. 2011عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957123918ر.د.م.ك 

1-519-148/1, 1-519-148/2 

  أبو صبحا, سليمان    .2761

 -. 1994عمان : مكتبة بغدادي,  -الرياضيات للعلوم اإلقتصادية و اإلدارية [نص مطبوع] / سليمان أبو صبحا. 

  سم.  24ص. : إيض : غالف مصور : ملون ;  502

 494 - 465ص:.-ملحق ص

1-510-6/2, 1-510-6/3 

  أبو صبحا, سليمان    .2762

القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و   -. 3ط.  -لية [نص مطبوع] / سليمان أبو صبحا. اإلدارة الما



  سم.  24ص. : غالف: ماو. ;  483 -. 2015التوريدات, 

 9789776274655ر.د.م.ك  -. 31بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2456/1, 1-658-2456/2 

  أبو طاحون, عدلي علي   .2763

(القاهرة) : المكتب الجامعي,  -بشرية والطبيعية [نص مطبوع] / عدلي علي أبو طاحون. إدارة وتنمية المواد ال
 سم. 24.ص : غالف ملون ; 246 -. 2003

1-333-8/1, 1-333-8/2 

  أبو طالب, يحيى محمد    .2764

ى  نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبيةفي المجاالت التخطيط والرقابة وإتخاذ القرارات [نص مطبوع] / يحي
  سم. 24ص. ; 429 -(القاهرة ) : دار األمين للطباعة, (د.ت).   -محمد أبو طالب. 

. 

1-658-605/3, 1-658-605/1 

  أبو طربوش، رائد محمود   .2765

عمان : دار   -عقود مستقبلية / رائد محمود أبو طربوش.   -أسهم  -أسرار الفوركس [نص مطبوع] : عمالت 
  سم.  24ص. ;   208 -. 2008كنوز المعرفة, 

 9789957463793ر.د.م.ك 

1-332-412/1, 1-332-412/2 

  أبو طربوش، رائد محمود   .2766

عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و  -اإلحتيال والبورصة العالمية [نص مطبوع] / رائد محمود أبو طربوش. 
  سم.24ص. ; 208 -. 2010التوزيع, 

 9789957244859ر.د.م.ك 

1-332-449/1, 1-332-449/2 

  أبو طه, أحمد محمد أحمد   .2767

التضخم النقدي أسبابه و أثره على الفرد و المجتمع في العصر الحديث [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية من 
ص. ; 275  -. 2012(القاهرة) : مكتبة الوفاء القانونية,  -منتصف القرن العشرين / أحمد محمد أحمد أبو طه. 

  سم.24

 772245531ر.د.م.ك  -ص. 271-247بيبليوغرافيا: ص

1-332-728/1, 1-332-728/2 

  أبو طه, أحمد محمد أحمد   .2768

المشكالت اإلقتصادية [نص مطبوع] : أسبابها وأثرها على الفرد و المجتمع ومواجهتها في العصر الحديث / 
  .سم24ص. ; 543 -. 2016(القاهرة) : مكتبة الوفاء القانونية,  -أحمد محمد أحمد أبو طه. 

 9789777532082ر.د.م.ك  -. 531ص-498بيبليوغرافيا:ص

1-330-655/1, 1-330-655/2 

  أبو طه, أحمد محمد أحمد   .2769

األزمات اإلقتصادية [نص مطبوع] : أسبابها وأثارها على الفرد والمجتمع ومواجهتها في العصر الحديث / أحمد 



  سم.24ص ; 243  -. 2016ونية, (القاهرة) : مكتبة الوفاء القان -محمد أحمد أبو طه. 

 9789777532075ر.د.م.ك  -. 238ص-223بيبليوغرافيا:ص

1-330-666/1, 1-330-666/2 

  أبو طه, أحمد محمد أحمد   .2770

الزكاة وأثرها اإلقتصادي واإلجتماعي في معالجة التضخم النقدي وإعادة توزيع الدخل [نص مطبوع] : دراسة 
 -. 2014القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية,  -سالمي / أحمد محمد أحمد أبو طه. تأصيلية من منظور اإلقتصاد اإل 

  سم.24ص ; 242

 9789777530026ر.د.م.ك  -. 242ص-225بيبليوغرافيا:ص

1-332-861/1 

  أبو عاصي, حمزة بشير   .2771

 270 -. 2000كر, عمان : دار الف -مبادئ المحاسبة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / حمزة بشير أبو عاصي. 

  سم.  24ص. ; 

 0080079957ر.د.م.ك  -. 270بيبليوغرافية ص: 

1-657-13.2/1, 1-657-13.2/2 

  أبو عاصي, حمزة بشير   .2772

 214 -. 1999األردن : دار الفكر,  -مبادئ المحاسبة [نص مطبوع] : الجزء األول / حمزة بشير أبو عاصي. 

  سم.  24ص. : إيض. ; 

 9957070797ر.د.م.ك  -. 213بيبليوغرافيا :ص

1-657-13.1/1, 1-657-13.1/2 

  أبو عامرية, فالح    .2773

 -. 2008عمان : دار اسامة للنشر,  -الخصخصة و تأثيراتها اإلقتصادية [نص مطبوع] / فالح أبو عامرية. 

  سم.  24ص. : إيض. ; 320

 314-307بيبليوغرافيا ص

1-330-345/1, 1-330-345/2 

  أبو عامود, محمد سعد   .2774

اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,   -النظم السياسية في ظل العولمة [نص مطبوع] / محمد سعد أبو عامود. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  352 -. 2008

 9773790533ر.د.م.ك 

1-658-1411/1, 1-658-1411/2 

  أبو عامود، محمد سعيد   .2775

  -. 2008اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -[نص مطبوع] / محمد سعيد أبو عامود. العالقات الدولية المعاصرة 

 سم.24ص. ; 336

1-659-101/1, 1-659-101/2 

  أبو عجيلة، عالء مصطفى عبد المقصود    .2776

التمويل اإلسالمي ودوره في تمويل المنشآت الصغيرة [نص مطبوع] / عالء مصطفى عبد المقصود أبو عجيلة. 



  سم.24ص ; 437 -. 2017قاهرة : دار الفكر الجامعي, ال -

 9789773973536ر.د.م.ك 

1-332-869/1 

  أبو علفة, عصام الدين أمين   .2777

العمليات: الجزء الثاني / عصام الدين أمين  -اإلستراتيجيات-التوزيع [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق:المفاهيم 
  سم.24ص : إيض. ; 240 -. 2002ة للنشر و التوزيع, القاهرة : مؤسة حورس الدولي -أبو علفة. 

 977590272Xر.د.م.ك  -. 240ص-239بيبليوغرافيا: ص.

1-658-946.2/1, 1-658-946.2/3 

  أبو علفة, عصام الدين أمين   .2778

 , المعلومات و البحوث التسويقية [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق: الجزء األول / عصام الدين أمين أبو1ج.

(تسويق   -سم. 24ص. : إيض. ; 256 -. 2002القاهرة : مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع,  -علفة. 
  متقدم). 

  977590272Xر.د.م.ك  -. 256ص-253بيبيوغرافيا:ص.

 1محتوي في : , ج.

1-658-946.1/1, 1-658-946.1/2 

  أبو علفة, عصام الدين أمين   .2779

  -, التسويق الدولي [نص مطبوع] : إتجاهات تسويقية معاصرة :الجزء الرابع / عصام الدين أمين أبو علفة. 4ج.

  سم. 24ص. : غالف مل. ; 253 - . 2003القاهرة : مؤسسة طيبة, 

  977590272Xر.د.م.ك  -. 253ص.-251بيبليوغرافيا: ص.

 4محتوي في : , ج.

1-658-929.4/3, 1-658-929.4/1 

  أبو علفة, عصام الدين أمين   .2780

العمليات [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق: الجزء الثالث / عصام الدين   -اإلستراتيجيات  -الترويج: المفاهيم
; ص 299  -. 2003القاهرة : مؤسسة حورس الدولية للنشر : مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع,  -أمين أبو علفة. 

  سم.24

 977590272ر.د.م.ك  -. 294بيبليوغرافيا:ص

1-658-929.3/1, 1-658-929.3/2 

  أبو علفة, عصام الدين أمين   .2781

أساسي [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق / عصام الدين  -اإلستراتيجيات) الجزء األول  -التسويق: (المفاهيم 
  سم. 24ص . : إيض. ; 535 -. 2002القاهرة : مؤسسة حورس الدولية,  -أمين أبو علفة. 

 977590272ر.د.م.ك  -.  535ص. - 534ببليوغرافيا: ص.

1-658-929.1/2, 1-658-929.1/1 

  أبو غابة، خالد عبد العظيم    .2782

األحكام التطبيقية للمقاطعة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي / خالد عبد العظيم أبو 
  سم.24ص ; 117 -. 2013قاهرة) : دار الفكر الجامعي, (ال -غابة. 

 9789773790806ر.د.م.ك 

1-340-85/1, 1-340-85/2 



  أبو غفلة, عصام الدين أمين   .2783

 -إتجاهات معاصرة في إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق / عصام الدين أمين أبو غفلة. 

 سم. 24ص : غالف مل. ; 342 -. 2002ن], شركة الجمهورية الحديثة : [د.

1-658-854/3 

  أبو فارة, يوسف أحمد   .2784

  -. 2ط. -التسويق اإللكتروني [نص مطبوع] : عناصر المزيج التسويقي عبر األنترنت / يوسف أحمد أبو فارة. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 392 -. 2007عمان : دار وائل للنشر و التوزيع, 

 9957114689ر.د.م.ك  -. 392ص.-383مالحق:ص.

1-658-1064/1, 1-658-1064/2 

  أبو فارة، يوسف   .2785

عمان : مكتبة   -إدارة األسعار [نص مطبوع] : األسواق التقليدية واإللكترونية وأسواق المياه / يوسف أبو فارة. 
  سم.24ص. ; 594 -. 2010الجامعة : إثراء للنشر و التوزيع, 

 9789957780340ر.د.م.ك 

1-338-147/1, 1-338-147/2 

  أبو فارة، يوسف   .2786

القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات,   -سياسات التسعير [نص مطبوع] / يوسف أبو فارة. 
  سم.24ص. ; 486 -. 2013

 9789774771149ر.د.م.ك  -. 486بيبليوغرافيا: ص.

1-338-207/1, 1-338-207/2 

  أبو فارة، يوسف   .2787

  -[نص مطبوع] / يوسف أبو فارة.  2008األزمات المالية واإلقتصادية بالتركيز على األزمة المالية العالمية 

  سم.24ص ; 543 -. 2015عمان : دار وائل للنشر و التوزيع, 

 9789957912000ر.د.م.ك  -. 543ص-519بيبليوغرافيا:ص

1-332-762/1, 1-332-762/2 

  أبو فارة، يوسف أحمد   .2788

الشارقة : مكتبة الجامعة ; عمان : إثراء   -إدارة األزمات [نص مطبوع] : مدخل متكامل / يوسف أحمد أبو فارة. 
  سم. 24ص . : ايض. ;  408 -. 2009للنشر, 

 9789957493561ر.د.م.ك  -.  408ص .  - 395.بيبليوغرافيا : ص .

1-658-1421/1, 1-658-1421/2 

  بو فروة, محمود محمد أ  .2789

عمان : دار الثقافة للنشر   -الخدمات البنكية اإللكترونية عبر اإلنترنت [نص مطبوع] / محمود محمد أبو فروة. 
  سم.24ص. ;  240 -. 2009والتوزيع, 

 9957163785ر.د.م.ك  -. 240-217ببليوغ.: ص.ص.: 

1-332-381/1, 1-332-381/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2790

ص : 532 -. 2007االسكندرية : الدار الجامعية,  -رة األعمال الدولية [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. إدا



  سم. 24ايض. ; 

 .532بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1227/1, 1-658-1227/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2791

 -. 2001: الدار الجامعية, بيروت  -محاضرات في السلوك التنظيمي [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 

 سم. 24ص. : ايض. ; 278

1-658-1077/1, 1-658-1077/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2792

 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -. 2ط. -مبادئ التسويق الدولي [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 405

 .405ص.-404بيبليوغرافيا:ص.

1-658-867/5, 1-658-867/6 

  أبو قحف, عبد السالم    .2793

اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,   -بحوث التسويق و التسويق الدولي [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
  سم.24ص . : ايض . ;  562 -. 2004

 .  561ص . - 505جداول : ص .

1-658-1027/2, 1-658-1027/1 

    أبو قحف, عبد السالم  .2794

اإلسكندرية : دار الجامعية   -التفاوض / عبد السالم أبو قحف.  -التسويق السياسي [نص مطبوع] : فن البيع
 سم. 24ص. : ايض. ; 191 -. 2004الجديدة, 

1-658-1019/2, 1-658-1019/1 

  أبو قحف, عبد السالم    .2795

ص. : 440 -. 2005الدار الجامعية,  اإلسكندرية : -مقدمة في األعمال [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
 سم. 24ايض. ; 

1-658-882/1 

  أبو قحف, عبد السالم    .2796

القاهرة :  -العولمة وحاضنات األعمال [نص مطبوع] : حاالت عملية و حلول مشكالت / عبد السالم أبو قحف. 
  سم.24ص. : إيض. ; 161 -.  2002مكتبة ومطبعة اإلشعاع, 

. 

1-658-672/1, 1-658-672/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2797

ص. : غالف  530 -. 2005القاهرة : الدار الجامعية,  -مبادئ التسويق [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
 سم.24ملون ومصور ; 

1-658-781/5, 1-658-781/6 



  أبو قحف, عبد السالم    .2798

ط  -طبوع] : األصول العلمية واألدلة التطبيقية / عبد السالم أبو قحف. أساسيات إدارة األعمال الدولية [نص م
 سم .24ص. : ايض. ;  859 -. 2003بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -. 2.

1-658-447/1, 1-658-447/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2799

 -. 2003ندرية : دار الجامعة الجديدة, اإلسك -أساسيات التنظيم و اإلدارة [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 

 سم.  24ص. : ايض. ;  530

1-658-400/8, 1-658-400/4 

  أبو قحف, عبد السالم    .2800

مقومات النجاح / عبد السالم أبو قحف, رنا أحمد  -الدعائم  -تجربة اإلدارة في اليابان [نص مطبوع] : النظام 
  سم.24ص. ;  131 -. 2000اإلشعاع الفنية, اإلسكندرية : مكتبة ومطبعة  -عيتاني. 

 129بيبليوغرافيا:ص.

1-658-253/1 

  أبو قحف, عبد السالم    .2801

التجربة اليابانية في اإلدارة و التنظيم [نص مطبوع] : الدعائم األساسية و مقومات النجاح / عبد السالم أبو قحف. 
  سم.  24ص. : ايض. ;   135 -. 1998اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث,  -. 4ط. -

 134بيبليوغرافيا: ص.

1-658-254/1, 1-658-254/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2802

اإلسكندرية : مكتبة و   -التنافسية و تغيير قواعد اللعبة [نص مطبوع] : رؤية مستقبلية / عبد السالم أبو قحف. 
 سم.  24ص. ;   157 -. 1997مطبعة اإلشعاع, 

1-338-24/2, 1-338-24/3 

  أبو قحف, عبد السالم    .2803

ص.  58 -. 2003اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -أساسيات التسويق [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
 سم.  24: ايض. ; 

1-658-416/1, 1-658-416/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2804

 -. 2003ندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر,  اإلسك -هندسة اإلعالن [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 

 سم. 24ص : إيض. ; 349

1-659-18/10, 1-659-18/11 

  أبو قحف, عبد السالم    .2805

 -. 1996اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -محاضرات في هندسة اإلعالن [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 

 سم. 24ص. ;  349

1-659-9/1, 1-659-9/4 



  أبو قحف, عبد السالم    .2806

اإلسكندرية : مكتبة ومطبعة اإلشعاع   -هندسة اإلعالن والعالقات العامة [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
 سم.24ص. : غالف مصور ملون ;  445 -. 2001الفنية, 

1-659-8/1 

  أبو قحف, عبد السالم    .2807

اإلسكندرية : المكتب   -هارات / عبد السالم أبو قحف. إدارة النشاط التسويقي [نص مطبوع] : مدخل بناء الم
 سم.  24ص. ;  211 -. 1999العربي الحديث, 

1-658-30/1, 1-658-30/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2808

 942 -. 2002القاهرة : دار الجامعة الجديدة,  -التسويق [نص مطبوع] : مدخل تطبيقي / عبد السالم أبو قحف. 

 م. س 24ص. : ايض. ; 

1-658-10/1, 1-658-10/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2809

  790 -القاهرة : مكتبة االشعاع, (د.ت).  -التسويق [نص مطبوع] : وجهة نظر معاصرة / عبد السالم أبو قحف. 

  سم.  24ص. : ايض. ; 

 788ص. - 729جداول : ص . 

1-658-2/1, 1-658-2/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2810

إدارة األزمات [نص مطبوع] / عبد   -العقود اإلدارية -مالمح اإلصالح اإلداري  -في تفويض السلطة دليل المدير
  سم.  24ص. : ايض. ;  194 -. 2002اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -السالم أبو قحف. 

 9773280675ر.د.م.ك 

1-658-392/1, 1-658-392/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2811

اإلسكندرية : دار الجامعة  -تراتيجية و إدارة األزمات [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. اإلدارة اإلس
 سم.  24ص. : ايض. ;  448 -. 2002الجديدة, 

1-658-393/1, 1-658-393/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2812

رية : دار الجامعة اإلسكند -إقتصاديات األعمال واإلستثمار الدولي [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 624 -. 2003الجديدة, 

 .621ص. -573ملحق: ص.

1-658-375/8, 1-658-375/9 

  أبو قحف, عبد السالم    .2813

اإلسكندرية : مؤسسة شباب   -دراسة الحاالت في سياسات األعمال [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
 سم. 24ص. : ايض. ; 189 -. 2002الجامعة, 

1-658-370/1, 1-658-370/2 



  أبو قحف, عبد السالم    .2814

اإلسكندرية :  -األشكال و السياسات المختلفة لإلستثمارات األجنبية [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
 سم. 24ص ;  142 - . 2003مؤسسة شباب الجامعة, 

1-332-114/5, 1-332-114/6 

  أبو قحف, عبد السالم    .2815

, الجودة والتمييز في منظمات األعمال [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف; يوسف أبو فارة; زايري  1ج.
  سم.24ص. : غلف: مصو., ملو. ; 484 -.  2011عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,  -بلقاسم. 

  484ص.-483بيبليوغرافيا: ص.

 1محتوي في : , ج.

1-658-1892.1/1, 1-658-1892.1/2 

  أبو قحف, عبد السالم    .2816

القاهرة : الدار   -كيف تسيطر على األسواق؟ تعلم من التجربة اليابانية [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
 سم.24ص ; 361 -. 2003الجامعة, 

1-658-2687/1 

  أبو قحف, عبد السالم محمود   .2817

تخطيط الحمالت [نص مطبوع] / عبد السالم محمود أبو   -  التفاوض -بناء المهارات التسويقية في فن البيع 
  سم.24ص. : ايض. ; 191 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -قحف. 

 . 524ص . - 522ببليوغرافيا : ص .

1-658-1024/4, 1-658-1024/1 

  أبو قحف، عبد السالم    .2818

اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,   -مزيدة.  3.ط -مقدمة في األعمال [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
 سم.24ص. : إيض. ; 466 -. 2009

1-658-1464/1, 1-658-1464/2 

  أبو قحف، عبد السالم    .2819

 -محاضرات في هندسة اإلعالن و اإلعالن اإللكتروني [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف, طارق طه أحمد. 

  سم.24ص. : إيض. ; 473 -. 2006اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 9775433851ر.د.م.ك 

1-659-46/12, 1-659-46/11 

  أبو قحف، عبد السالم    .2820

 -. 2002اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -إدارة األعمال الدولية [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 844

 9773280705ر.د.م.ك  -. 

1-658-292/1, 1-658-292/2 

  أبو قحف، عبد السالم    .2821

اإلسكندرية : مكتبة ومطبعة اإلشعاع  -التسويق [نص مطبوع] : وجهة نظر معاصرة / عبد السالم أبو قحف. 
 سم.24ص. ; 616 -. 2001الفنية, 



1-658-1/2, 1-658-1/3 

  أبو قحف، عبد السالم    .2822

ص . : 574  -بيروت : الدار الجامعية, (د.ت).  -أبو قحف.  إقتصاديات األعمال [نص مطبوع] / عبد السالم
 سم . 24ايض. ; 

1-658-1185/1, 1-658-1185/2 

  أبو قحف، عبد السالم    .2823

بيروت :   -إدارة المنشآت السياحية و الفندقية [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / عبد السالم أبو قحف. 
  سم. 24إيض. ;  ص. :350 -. 2004الدار الجامعية, 

. 

1-658-630/1, 1-658-630/2 

  أبو قحف، عبد السالم    .2824

القاهرة : مكتبة اإلشعاع الفنية,  -. 4ط. -مقدمة في إدارة األعمال الدولية [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
 سم. 24ص. : ايض. ;  350 -. 1998

1-658-65/1, 1-658-65/2 

  أبو قحف، عبد السالم    .2825

ص. :  376 -. 2002اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -التسويق الدولي [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
 سم. 24ايض. ; 

1-658-54/5, 1-658-54/6 

  أبو قحف، عبد السالم    .2826

ب  اإلسكندرية : المكت -. 2ط. -إدارة األعمال [نص مطبوع] : مدخل بناء المهارات / عبد السالم أبو قحف. 
 سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 455 -. 2008العربي الحديث, 

1-658-2002/1, 1-658-2002/2 

  أبو قحف، عبد السالم    .2827

القاهرة : مكتبة    -إدارة األعمال الدولية [نص مطبوع] : بحوث التسويق والتسويق الدولي / عبد السالم أبو قحف. 
  سم. 24غالف : ملو. ; ص : 563 -. 2013الوفاء القانونية, 

 9789773279559ر.د.م.ك  -. 561ص.   - 505جداول : ص.  494ص.  - 490بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2215/1, 1-658-2215/2 

  أبو قحف، عبد السالم    .2828

ص. : 546 -. 2002القاهرة : دار الجامعة الجديدة,  -أساسيات التسويق [نص مطبوع] / عبد السالم أبو قحف. 
  سم.24. ; ايض

. 

1-658-297/1 

  أبو قعنونة، شيرين محمد سالم    .2829

عمان :  -الهندسة المالية اإلسالمية [نص مطبوع] : ضوابطها الشرعية وأسسها / شيرين محمد سالم أبو قعنونة. 



  سم.24ص ; 527 -. 2016دار النفائس للنشر و التوزيع, 

 9789957802066ر.د.م.ك  -. 518ص-473بيبليوغرافيا:ص

1-332-863/1 

  أبو كرش، شريف مصباح   .2830

عمان :  -إنجليزي / شريف مصباح أبو كرش.  -معجم المصطلحات المالية واإلدارية [نص مطبوع] : عربي 
  سم.24ص. ; 254 -. 2010دار المناهج للنشرو التوزيع, 

 9789957181864ر.د.م.ك 

D0095/1, D0095/2 

  أبو كركي، مريم أحمد   .2831

عمان : دار الفكر ناشرون وموزعون,  -ة الموارد البشرية في التعليم [نص مطبوع] / مريم أحمد أبو كركي. إدار
  سم.24ص ; 504 -. 2017

 9789957921590ر.د.م.ك 

1-658-2497/1 

  أبو مصطفى، عبد الكريم   .2832

(د.م.) : (د.ن.),  -أبو مصطفى.  اإلدارة و التنظيم [نص مطبوع] : المفاهيم ، الوظائف ، العمليات / عبد الكريم
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  256 -. 2001

1-658-170/4, 1-658-170/5 

  أبو منصف   .2833

 -الجزائر : دار المحمدية العامة, د.ت.  -مدخل للتنظيم اإلداري والمالية العامة [نص مطبوع] / أبو منصف. 

 سم. 24ص. : مص.مل. ;  148

1-336-80/1, 1-336-80/2 

  أبو منصف   .2834

جدول اإلستغالل   -جدول اإلستغالل الوظيفي -نقطة التعادل   -تحليل اإلستغالل [نص مطبوع] : عتبة المردودية 
  سم. 24ص. ; 419 -الجزائر : دار المحمدية, (د.ت).  -التفاضلي / أبو منصف. 

. 

1-657-558/1, 1-657-558/2 

  أبو موسى، رسمية أحمد   .2835

.  2010عمان : دار المعتز للنشر و التوزيع,  -سواق المالية والنقدية [نص مطبوع] / رسمية أحمد أبو موسى. األ

  سم. 24ص : ملون ;  219 -

 219بيبيليوغرافيا ص

1-332-488/1, 1-332-488/2 

  أبو مؤنس، رائد نصري   .2836

عمان : الرضوان   -صري أبو مؤنس. تمويل خدمات المنافع في المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] / رائد ن
  سم. 24ص ; 336 -. 2013للنشر والتوزيع, 

 9789957760646ر.د.م.ك  -. 336ص-313بيبليوغرافيا:ص



1-332-743/1, 1-332-743/2 

  أبو ناصر, عقاب أحمد    .2837

وزيع ; عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر والت  -نظرية التوزيع [نص مطبوع] / عقاب أحمد أبو ناصر. 
  سم.  24ص. : إيض. ; 150 -. 2007الرياض : دار أجاندين للنشر والتوزيع, 

 .150ص.-135بيبليوغرافيا: ص.

1-658-947/1, 1-658-947/2 

  أبو ناعم, عبد الحميد مصطفى    .2838

إدارة المشروعات الصغيرة [نص مطبوع] : كيف تصبح رجل أعمال ناجح؟ كيف تصبحين سيدة أعمال ناجحة؟  
  سم.  24ص. : ايض. ;  342  -. 2002القاهرة : دار الفجر,  -د الحميد مصطفى أبو ناعم. عب /

 9775499801ر.د.م.ك  -. 339ص.-337بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1057/1, 1-658-1057/2 

  أبو نبعة, عبد العزيز    .2839

 -. 2004: مؤسسة الوراق, عمان  -دراسات في تحديث اإلدارة الجامعية [نص مطبوع] / عبد العزيز أبو نبعة. 

  سم. 24ص. : ايض. ;  193

 9957330446ر.د.م.ك  -. 193ـــ ص  192ببليوغرافيا : ص 

1-658-478/1, 1-658-478/2 

  أبو نبعة, عبد العزيز مصطفى    .2840

/ عبد العزيز مصطفى   Modern marketingالتسويق المعاصر [نص مطبوع] : المبادئ.النظرية والتطبيق =  
 سم. 24ص : ايض. ;  561 -. 2006عمان : دار المناهج,  -أبو نبعة. 

1-658-1246/1, 1-658-1246/2 

  أبو نبعه، عبد العزيز مصطفى    .2841

عمان : دار   -ه اإلسالمية / عبد العزيز مصطفى أبو نبعه. أصول التسويق [نص مطبوع] : أسسه و تطبيقات
  سم. 24ص. ; 384 -. 2010المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 9789957066598ر.د.م.ك 

1-658-1828/1, 1-658-1828/2 

  أبو نصار، محمد    .2842

مان : نشر بدعم من الجامعة  ع -محاسبة الشركات [نص مطبوع] : األصول العلمية و العملية / محمد أبو نصار. 
  سم.24ص. ; 448 -. 2015األردنية, 

 448ص. - 447بيبليوغرافيا: ص.

1-657-705/1, 1-657-705/2 

  أبو نصار، محمد    .2843

عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,   -/ محمد أبو نصار.  Cost Accountingمحاسبة التكاليف [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. ; 397 -. 2013

 9789957910907ر.د.م.ك  -. 397ص-395يوغرافيا:صبيبل

1-657-701/1, 1-657-701/2 



  أبو هيبة، حامد طلبة محمد   .2844

عمان : زمزم ناشرون  -األموال / حامد طلبة محمد أبو هيبة.  -محاسبة الشركات [نص مطبوع] : األشخاص
  سم.24ص. ; 408 -. 2011وموزعون, 

 9789957720315ر.د.م.ك 

1-657-569/1, 1-657-569/2 

  أبو هيبة، حامد طلبة محمد   .2845

 -. 2012عمان : زمزم ناشرون و موزعون,  -أصول المراجعة [نص مطبوع] / حامد طلبة محمد أبو هيبة. 

  سم.24ص. ; 345

 9789957720308ر.د.م.ك 

1-657-596/1, 1-657-596/2 

  أبو هيبة، حامد طلبة محمد   .2846

عمان : زمزم ناشرون و موزعون,   -[نص مطبوع] / حامد طلبة محمد أبو هيبة.  أصول المحاسبة المالية
  سم.24ص. ; 368 -. 2011

 9789957720322ر.د.م.ك 

1-657-615/1, 1-657-615/2 

  أبو يوسف, محمد   .2847

  -القاهرة : المكتبة األكاديمية, (د.ت).  -اإلحصاء في البحوث العلمية [نص مطبوع] / محمد أبو يوسف.  

 سم.24.ص : غالف ملون ; 643

1-519-61/1, 1-519-61/2 

  أبواسماعيل, أحمد   .2848

ص. ; 685 -. 1976القاهرة : دار النهضة العربية,  -أصول اإلقتصاد [نص مطبوع] / أحمد أبواسماعيل. 
  سم.23

 679بيليوغرافيا ص

1-330-14/1, 1-330-14/2 

  ابوالفتوح، نجاح    .2849

  -. 2011عمان : عالم الكتب الحديث,  -نص مطبوع] : النظام و النظرية / نجاح ابوالفتوح.  اإلقتصاد اإلسالمي [

  سم.24ص. ; 508

 9789957703721ر.د.م.ك 

1-330-488/1, 1-330-488/2 

  أبوالنجا, محمد عبدالعظيم   .2850

ية : الدار الجامعية, اإلسكندر -إدارة التسويق [نص مطبوع] : مدخل إستراتيجي / محمد عبدالعظيم أبوالنجا. 
  سم.24ص. : غالف : ملو. مصو. ; 554 -. 2011

 9774220900ر.د.م.ك  -. 554ص.-549بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1995/1, 1-658-1995/2 



  أبوبكر, مصطفى محمود   .2851

ى محمود  اإلدارة العامة [نص مطبوع] : رؤية إستراتيجية لحماية الجهاز اإلداري من التخلف و الفساد / مصطف
 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 500 -. 2005(القاهرة ) : الدار الجامعية,   -أبوبكر. 

1-350-66/1, 1-350-66/2 

  أبوبكر, مصطفى محمود   .2852

  -مدخل إستراتبجي تطبيقي إدارة التسويق [نص مطبوع] : في المنشأت المعاصرة / مصطفى محمود أبوبكر. 

 سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 535 -.  2004الجامعية, القاهرة : الدار 

1-658-790/1, 1-658-790/2 

  أبوبكر, مصطفى محمود   .2853

المرجع في وظيفة اإلحتياجات وإدارة األنشطة اللوجستية في المنظمات المعاصرة [نص مطبوع] : مدخل 
  -والتخزين / مصطفى محمود أبوبكر. إستراتيجي تطبيقي لتحقيق المبرة التنافسية من خالل أعمال الشراء 

 سم.24ص. : غالف ملون ; 556 -.  2004القاهرة : الدار الحامعية, 

1-658-722/1, 1-658-722/2 

  أبوبكر, مصطفى محمود   .2854

اإلسكندارية :  -المرجع في التفكير اإلستراتجي واإلدارة اإلستراتجية [نص مطبوع] / مصطفى محمود أبوبكر. 
 سم.  24ص. : ايض. ; 517 -. 2004الجامعية, الدار  

1-658-578/5 

  أبوبكر, مصطفى محمود   .2855

  -دليل مفتاح التمييز ألخصائي التسويق و مندوب البيع الناجح [نص مطبوع] / مصطفى محمود أبوبكر. 

 (سلسلة بناء المهارات).  -سم.  24ص. : ايض. ;  143 -اإلسكندرية : الدار الجامعية, (د.ت). 

1-658-41/1, 1-658-41/2 

  أبوبكر، عيد أحمد    .2856

عمان :  -إدارة أخطار شركات التأمين [نص مطبوع] : أخطار اإلكتتاب أخطار اإلستثمار / عيد أحمد أبوبكر. 
  سم.24ص. ; 367 -. 2011دار صفاء للنشر و التوزيع, 

 9789957246471ر.د.م.ك 

1-368-31/1, 1-368-31/2 

  نعيم حافظ  أبوجمعة,   .2857

ص. 320 -. 2003القاهرة : المنظمة العربية للتنمية,  -التسويق اإلبتكاري [نص مطبوع] / نعيم حافظ أبوجمعة. 
  سم. 24: ايض. ; 

 4115024463ر.د.م.ك  -. 320ص.-315بيبليوغرافيا:ص.

1-658-806/4, 1-658-806/1 

  أبوحشيش, خليل عواد    .2858

عمان : دار وائل للنشر,  -رات التخطيطية [نص مطبوع] / خليل عواد أبوحشيش. المحاسبة اإلدارية لترشيد القرا 
  سم.24.ص : غالف ملون ومص ; 593 -. 2005

 5599119957ر.د.م.ك  -. 593ـــ -577بيبلوغرافيا:ص



1-657-305/1, 1-657-305/2 

  ابودوح, محمد عمر   .2859

(القاهرة) : الدار الجامعية,  -/ محمد عمر ابودوح.  ترشيد اإلنفاق العام وعجز ميزانية الدولة [نص مطبوع]
 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 37 -. 2006

1-336-45/1, 1-336-45/2 

  أبوسدرة, فتحي صالح    .2860

 334 -. 1989بنغازي : جامعة قاريونس,  -. 2ط. -مبادئ اإلقتصاد [نص مطبوع] / فتحي صالح أبوسدرة. 

 سم.  24ص. ; 

1-330-12/1, 1-330-12/2 

  أبوسريع, رضا عبد اله   .2861

  -. 2003عمان : دار الفكر,  -[نص مطبوع] / رضا عبد اله أبوسريع.  SPSSتحليل البيانات تأستخدام برنامج  

  سم.24ص. : غالف مجلد ملون ;  256

 3411079957ر.د.م.ك 

1-519-56/1, 1-519-56/2 

  أبوعامود, محمد سعد   .2862

القاهرة : منشأة المعارف,  -ة الحمالت اإلنتخابية [نص مطبوع] / محمد سعد أبوعامود. التسويق السياسي وإدار
  سم.24ص. : ايض. ; 221 -. 2008

 9789770315899ر.د.م.ك  -. 217ص.-216بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1702/1, 1-658-1702/2 

  أبوعيده، محمد عمر   .2863

القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و   -أبوعيده. تاريخ الفكر اإلقتصادي [نص مطبوع] / محمد عمر 
  سم. 24ص. ;  606 -. 2009التوريدات, 

 9789774770012ر.د.م.ك 

1-330-442/1, 1-330-442/2 

  أبوقحف, عبد السالم    .2864

: الدار  (القاهرة)  -كيف تسيطرعلى األسواق ؟ تعلم من التجربة الياباتية [نص مطبوع] / عبد السالم أبوقحف. 
 سم.24ص. : ايض. ; 370 -. 2003الجامعية, 

1-658-801/1, 1-658-801/2 

  أبوقحف, عبد السالم    .2865

  -. 1997اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع,  -أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] / عبد السالم أبوقحف. 

  سم.  24ص. : إيض. ;  342

. 

1-658-241/1, 1-658-241/5 

  بوقحف, عبد السالم  أ  .2866

اإلسكندرية : مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية,   -دراسات في إدارة األعمال [نص مطبوع] / عبد السالم أبوقحف. 



  سم.24ص. : إيض. ; 227 -. 2001

. 

1-658-208/2, 1-658-208/3 

  أبوقحف, عبد السالم    .2867

مطبوع] : الدعائم األساسية و مقومات النجاح / عبد السالم أبوقحف. التجربة اليابانية في اإلدارة و التنظيم [نص 
 سم.  24ص. : ايض. ;  135 -. 2002اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,  -

1-658-252/1, 1-658-252/2 

  أبوقحف, عبد السالم    .2868

: المكتب العربي الحديث,  اإلسكندرية -محاضرات في العالقات العامة [نص مطبوع] / عبد السالم أبوقحف. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 232 -(د.ت). 

1-659-14/2, 1-659-14/3 

  أبوقحف, عبد السالم    .2869

اإلسكندرية : مؤسسة  -السياسات و األشكال المختلفة لإلستثمارات األجنبية [نص مطبوع] / عبد السالم أبوقحف. 
 سم. 24ص. : إيض. ; 208 -. 1989شباب الجامعة, 

1-332-82/1, 1-332-82/2 

  أبوقحف, عبد السالم    .2870

ص. : إيض. 412 -. 2004القاهرة : الدار الجامعية,  -مقدمة في األعمال [نص مطبوع] / عبد السالم أبوقحف. 
 سم.24; 

1-658-671/1, 1-658-671/2 

  أبوقحف, عبد السالم    .2871

ص. : 524 -. 2004اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -وقحف. إدارة األعمال الدولية [نص مطبوع] / عبد السالم أب
 سم.24ايض. ; 

1-658-63/1, 1-658-63/2 

  أبوقحف، عبد السالم    .2872

اإلسكندرية : الدار   -إدارة األعمال الدولية [نص مطبوع] : دراسات و بحوث ميدانية / عبد السالم أبوقحف. 
  سم.24ص. : ايض. ;  525 -. 2001الجامعية, 

 524ص.-522يبلوغرافيا:ص.ب

1-658-62/1, 1-658-62/2 

  أبونبعة, عبد العزيز    .2873

عمان : مؤسسة الوراق,  -كيف ترفع إنتاجية موظفيك وتزيد الربحية [نص مطبوع] / عبد العزيز أبونبعة. 
  سم. 24ص. : غالف مص. ;  276 -. 2004

 7018339957ر.د.م.ك  -. 276بيبليوغرافيا: ص.

1-658-754/1, 1-658-754/2 



  أبونصار, محمد    .2874

محاسبة الضرائب بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] : ضريبة الدخل وضريبة المبيعات في األردن / محمد 
ص. :  511 -. 2005عمان : دار وائل للنشر,  -. 3ط  -أبونصار, فراس عطا هللا الشهوان محفوظ المشاعلة. 

  سم. 24غالف مص . ; 

 511ــ  509ص  ببليوغرافيا :

1-657-268/1, 1-657-268/2 

    INTECإتحاد الخبراء واإلستشاريون الدوليون   .2875

عائد اإلستثمار في رأس المال البشري [نص مطبوع] : قياس القيمة اإلقتصادية ألداء العاملين / إتحاد الخبراء  
 24ص. : غالف مص. ; 310 -. 2004القاهرة : إيتراك للنشر والتوزيع,  -. INTECواإلستشاريون الدوليون  

 (سلسلة إصدارات الفكر اإلداري المعاصر).  -سم. 

1-658-755/6, 1-658-755/7 

  إتحاد المصارف العربية   .2876

بيروت : إتحاد   -برامج اإلصالح اإلقتصادي ودور المصارف العربية [نص مطبوع] / إتحاد المصارف العربية. 
 سم. 24;  ص.120 -. 1996المصارف العربية, 

1-338-151/1, 1-338-151/2 

  أتشي, سمير    .2877

[د.م] :   -مراجعة المبيعات [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة صيدال / سمير أتشي; موسى سعداوي; م.ج. 
  سم.30و. ; 119 -. 2005[د.ن], 

 2005ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 

M405 

  آتشي، زينب   .2878

ودة و دوره في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة [نص مطبوع] / شريفة بن رويسي; زينب  التدقيق الداخلي للج
  .CDسم. + 29و. ; 188 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -آتشي, شعيب آتشي.  

 2009ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 1272/1 

  آتشي، شعيب    .2879

المدية : [د.ن],  -ية األمريكية [نص مطبوع] / شعيب آتشي. آليات تجسيد العملة الخليجية في ظل األزمة المال
  .CDسم + 29 -. 2009/2010

licence ( systèm classique )  : 2009/2010: مالية : المدية 

M1683/1 

  آتشي، محفوظ   .2880

 -دوا. أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء المؤسسة [نص مطبوع] / عبد النور غرابة; محفوظ آتشي, محمد فو

  .CDسم. + 29و. ; 127  -. 2010المدية : جامعة المدية, 

 2010ليسانس : مالية : المدية : 

GL 1498/1 



  آتشي، هاجر   .2881

دور أساليب المحاسبة اإلدارية في تقييم األداء المالي [نص مطبوع] : دراسة حالة لشركة الوطنية ديفانديس  
 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -/ زهرة بن صابر; هاجر آتشي, نبيل حمادي.  -الجزائر  -للتوزيعات المختلفة 

  .CDسم. + 29و. ; 132

 2021ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1887/1 

 Businessإتصاالت األعمال [نص مطبوع] : مفاهيم ومهارات اإلتصال الشفوي والكتابي =   .2882
Communications .-  ,سم.24ص ; 326 -. 2015عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع  

 9789957329006ر.د.م.ك  -. 326ص-323بيبليوغرافيا:ص

1-659-140/1, 1-659-140/2 

  كنسون، فيليب  أت  .2883

, إدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] : الجزء األول :التغيير الثقافي:األساس الصحيح إلدارة الجودة الشاملة  1ج.
القاهرة : مركز الخبرات  -الناجحة / فيليب أتكنسون; تر. عبد الفتاح السيد النعماني; مرا.عبد الرحمان توفيق. 

  ). 4(سلسلة إصدارات بميك ;  -سم.  24ص. : ايض. ;  208  -.  1996المهنية لإلدارة بميك, 

  9775621631ر.د.م.ك 

 1محتوي في : , ج.

1-658-90.1/1, 1-658-90.1/2 

أثر اإلقتراض على المردودية المالية للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة تحليلية لمجمع سونلغاز للفترة   .2884
  . CDسم. + 29و. ; 85 -. 2022لمدية, المدية : جامعة ا -/ جمال الدين سالمة.  2019-2020

 2022ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 2338/1 

أثر السياسة المالية على النمو اإلقتصادي خارج قطاع المحروقات في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة    .2885
. 2021المدية : جامعة المدية,  -/ أحمد هدروق.  ARDL) باستخدام نموذج  2019-1980قياسية خالل الفترة (

  .CDسم. ; 29و. : 136 -

 2021ل م د : إقتصاد كمي : المدية :  -ماستر

MAS 1965/1 

أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات واإلتصال على تحسين جودة الخدمات البنكية [نص مطبوع] : دراسة   .2886
سم. + 29و ; 114 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -/ عبد الغني كحلة.  BNAحالة البنك الوطني الجزائري  

CD.  

 2022ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 2266/1 

أثر تطبيقات اإلدارة اإللكترونية على األداء المالي [نص مطبوع] : دراسة حالة القرض الشعبي    .2887
  .CDسم. + 29و. ; 111 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -/ ميسوم بوشنافة.  CPAوكالة المدية   -الجزائري 

 2022ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 2265/1 



المدية : [د.ن] : [د.ن],  -. أثر تقلبات سعر الصر على أداء البنوك [نص مطبوع] : مناصري،المية  .2888
  [د.ت]. 

 ليسا نس : المدية

M2376/1 

/   CPAأثر حوكمة المعلومات المحاسبية على األداء المالي للبنوك [نص مطبوع] : دراسة ميدانية   .2889

  .CDسم. + 29و. ; 106 -. 2021 المدية : جامعة المدية, -خيرة داود. 

 2021ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 2007/1 

أثر دراسة الجدوى المالية علي المشاريع اإلستثمارية [نص مطبوع] : دراسة حالة بالوكالة الوطنية    .2890
  سم.29 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -. لدعم تشغيل الشباب فرع المدية

 2011الية ومحاسبة : المدية : ماجستير : م

MM0081/1, MM0081/2 

  أجلولي, أنيسة   .2891

دور التدريب في تحسين أد اء الموارد البشرية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة بوفال بالبرواقية / أنيسة 
  سم. 30و. ;  218 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -أجلولي, رويحي وهيبة بشراير نبيلة; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : إدارة األعمال : المدية : م.ج : 

GL425 

  إحدادن، زهير    .2892

 -. 2014الجزائر : ديوان الطبوعات الجامعية,  -مدخل لعلوم اإلعالم واإلتصال [نص مطبوع] / زهير إحدادن. 

  سم.24ص ; 140

 9789961005385ر.د.م.ك 

1-659-143/1, 1-659-143/2 

  أحزي ،فريد    .2893

  .CDسم + 29 -. 2010المدية : [د.ن],  -الضمانات البنكية وكيفية تسييرها [نص مطبوع] / فريد أحزي. 

licence ( systèm classique )   : 2010: مالية و محاسبة : المدية 

M1549/1 

  إحسان، كاديك    .2894

اإلستثمارية [نص مطبوع] : دراسة الجدوى أهمية دراسة الجدوى اإلقتصادية في اختيار وتقييم المشاريع 
اإلقتصادية لمشروع صناعي مقدم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار / كاديك إحسان, حكيم شبوطي,  

  سم.29ص. ; 121 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بلحاج ياسمين. 

 2015ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 184/1, MAS 184/2 

  أحسن، زكي   .2895

التطورات في أسعار الصرف األورو وانعكاساتها علي ميزان المدفوعات الجزائري [نص مطبوع] / زكي 
  سم.29 -. 2011قسنطينة : جامعة قسنطينة,  -أحسن, حسين يحيوش. 

 2011ماجستير : اإلدارة المالية : قسنطينة : 



MM0119/1 

  أحالم، بن خليفة   .2896

لى القوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي [نص مطبوع] / بن خليفة أحالم, رميدي عبد أثر التضخم ع
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -الوهاب. 

 2014ليسانس : مالية : المدية : 

M2849/1 

  أحالم، زواوي    .2897

[نص مطبوع] / زواوي أحالم, غزازي عماد, األزمة المالية العالميةوآثارها اإلقتصادية على البلدان النامية 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -وناس خديجة. 

 2014ليسانس : تأمينات و بنوك : المدية : 

M2933/1 

  أحالم، صيفي    .2898

تأثير رأس المال البشري على أداء المنظمة [نص مطبوع] / صيفي أحالم, عراب هريش خديجة, بوزيد ربيعة,  
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -و آخرون]. ...[

 2014ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M2997/1 

  أحالم، عرباوي    .2899

المدية :   -تقنيات التمويل البنكي [نص مطبوع] / عرباوي أحالم, قارة سميرة, جزيري خديجة, ...[و آخرون]. 
  سم.29 -. 2014جامعة المدية, 

 2014نس : نقود وبنوك ومالية : المدية : ليسا

M2887/1 

  أحالم، عيسو   .2900

  -الشفافية و اإلفصاح ودورهما في مواجهة األسولق المالية [نص مطبوع] / عيسو أحالم, بوزار صابرين. 

  سم.29  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M2741/1 

  أحالم، مسعودي   .2901

دور حوكمة البنوك في تعزيز الجهاز المصرفي [نص مطبوع] / مسعودي أحالم, شراطي نسيمة, سهيل سعيدة.  
  سم.29 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -

 2014ليسانس : تأمينات و بنوك : المدية : 

M2931/1 

  احمد حشيش, عادل    .2902

طبوع] / عادل احمد حشيش, زينب حسين عوض هللا, اسامة محمد الفولي أساسيات اإلقتصاد السياسي [نص م
 سم.24ص. : جداول ; 546 -. 2003بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -مجدي محمود شهاب. 

1-330-179/4, 1-330-179/5 



  أحمد رشوان, حسين عبد الحميد    .2903

(  -ع اإلقتصادي / حسين عبد الحميد أحمد رشوان. اإلقتصاد والمجتمع [نص مطبوع] : دراسة في علم اإلجتما

  سم.24ص. : غالف ملون. ; 231 -. 2002القاهرة ) : المكتب الجامعي الحديث, 

 .231ــ ص. 221بيبليو.ص.

1-330-201/1, 1-330-201/2 

  أحمد سرير, سهيلة   .2904

لة أحمد سرير; حكيم شبوطي; م ج  النقود اإللكترونية و دورها في تفعيل النشاط المصرفي [نص مطبوع] / سهي
  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -م. 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

GL970 

  أحمد سرير، إشراق   .2905

) [نص  2019- 1996أثر اإلنفاق الحكومي ومؤشرات الحوكمة على النمو اإلقتصادي في الجزائر خالل الفترة (
و. ; 199  -. 2021المدية : جامعة المدية,  -أحمد سرير, سيدعلي صغيري. مطبوع] / مروة منادي; إشراق 

  .CDسم. + 29

 2021ل م د : إقتصاد كمي : المدية :  -ماستر

MAS 1932/1 

  أحمد عبد العزيز النجار   .2906

ال : االتحاد  -جواب حول البنوك االسالمية [نص مطبوع] / أحمد عبد العزيز النجار. 100ِسِ◌ؤال و100
 سم.21ص ; 143 -. 1971دولي للبنوك اإلسالمية, ال

1-332-908/1 

  أحمد لطفي, احمد محمد   .2907

القاهرة :  -معامالت البورصة بين النظم الوضعية واألحكام الشرعية [نص مطبوع] / احمد محمد أحمد لطفي. 
 سم. 24ص. : غالف مجلد ملون ومص ; 337 -. 2006دار الفكر الجا معية, 

1-332-194/3, 1-332-194/4 

  احمد مسعود، أمينة    .2908

واقع العالقة بين شركة التأمين و المؤمنين [نص مطبوع] / يمينة بلعقون; أمينة احمد مسعود, أبو بكر دهيمي; 
  سم.29ص. ;  119 -. 2005المدية : جامعة المدية,  -...[و آخرون]. 

 2005ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0352/1, GL 0352/2 

  احمد يوسفي, امينة    .2909

دور البنوك االسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة [نص مطبوع] / نبيل حمادي; امينة احمد 
  سم.29و. ;  125 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -يوسفي, عائشة بوقلقال. 

 2011لبسانس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1873/01 

  أحمد, أحمد عبد الرحمن   .2910

الرياض : دار المريخ  -. 2ط. -مدخل إلى إدارة األعمال الدولية [نص مطبوع] / أحمد عبد الرحمن أحمد. 



  سم.  24ص. : إيض . ;  462 -. 2006للنشر, 

 9960243869ر.د.م.ك  -. 

1-658-952/1, 1-658-952/2 

  أحمد, أحمد محمد    .2911

اإلسمندرية : الدار الجامعية,  -ية [نص مطبوع] / أحمد محمد أحمد, أحمد حسين علي. مبادئ المحاسبة اإلدار
 سم. 24ص. ;  430 -. 2003

1-657-140/1, 1-657-140/2 

  أحمد, آدم مهدى   .2912

القاهرة : دار غريب للطباعة ;   -العولمة [نص مطبوع] : وعالقاتها بالهيمنة التكنولوجية / آدم مهدى أحمد. 
 سم.  24ص. : إيض. ;  102 -العالمية للطباعة والنشر : [د.ن], (د.ت).  الشركة

1-331-13/1, 1-331-13/2 

  أحمد, أسعد طاهر    .2913

ضريبة المبيعات في الميزان [نص مطبوع] : شرح أحكام الضريبة العامة على المبيعات وكافة المشاكل 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 424 -. 2001(د.م) : [د.ن],  -العملية... / أسعد طاهر أحمد. 

 422 -417ص: -بيبليوغرافيا ص

1-336-15/2, 1-336-15/1 

  أحمد, عبد الرحمان يسري    .2914

اإلسكندرية : الدار الجامعية,   -دراسات في علم اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / عبد الرحمان يسري أحمد. 
  سم. 24ص : مص.مل ;  312 -. 2007

 8018422977ر.د.م.ك  -. 311ص - 297بيبليوغرافيا ص 

1-330-364/1, 1-330-364/2 

  أحمد, عبد الرحمان يسري    .2915

 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -اإلقتصاديات الدولية [نص مطبوع] / عبد الرحمان يسري أحمد. 

  سم.  24ص. : إيض. ; 352

 977422020Xر.د.م.ك 

1-382-20/3, 1-382-20/4 

  د, عبد الرحمن يسري أحم  .2916

القاهرة : الدار الجامعية,  -اإلقتصاديات الدولية [نص مطبوع] / عبد الرحمن يسري أحمد, إيمان محمد زكي. 
 سم. 24ص. : إيض. ;  320 -. 2007

1-382-105/1, 1-382-105/2 

  أحمد, عبد الرحمن يسري   .2917

ص. ; 300 -. 1998القاهرة : الدار الجامعية,  -. مقدمة في اإلقتصاد [نص مطبوع] / عبد الرحمن يسري أحمد
 سم . 24

1-330-258/1, 1-330-258/2 



  أحمد, عبد الرحمن يسري   .2918

 -. 2001االسكندرية : الدار الجامعية,  -تطور الفكر اإلقتصادي [نص مطبوع] / عبد الرحمن يسري أحمد. 

  سم.  24ص. : إيض: غالف مصور: ملون ;  316

 313 - 312ص: -بيبليوغرافيا ص

1-330-2/5, 1-330-2/20 

  أحمد, عبد الرحمن يسري   .2919

اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -دراسات في علم اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / عبد الرحمن يسري أحمد. 
 سم.24ص. : إيض. ;  378 -. 2001

1-330-42/7, 1-330-42/8 

  سري أحمد, عبد الرحمن ي  .2920

اإلسكندرية :  -قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل [نص مطبوع] / عبد الرحمن يسري أحمد. 
 سم. 24ص. : إيض. ; 384 -. 2001الدار الجامعية, 

1-330-45/5, 1-330-45/2 

  أحمد, عبد الرحمن يسري   .2921

 336 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية,   -يسري أحمد. النقود والفوائد والبنوك [نص مطبوع] / عبد الرحمن 

  (دراسات إقتصادية إسالمية). -سم. 24ص. : غالف مصور ملون ; 

 0135723977ر.د.م.ك 

1-332-15/1 

  أحمد, عبد الرحمن يسري   .2922

 -. 2000ة, اإلسكندرية : الدار الجامعي -قضايا إقتصادية معاصرة [نص مطبوع] / عبد الرحمن يسري أحمد. 

 سم.24ص. ; 331

1-330-128/1, 1-330-128/5 

  أحمد, فتحي إبراهيم محمد   .2923

 -مصداقية المديرين وفاعلية أداء المرؤوسين [نص مطبوع] : دراسة مرجعية / فتحي إبراهيم محمد أحمد. 

  سم.  24ص. : ايض. ; 89 -. 2007القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 .79. ص - 69رافيا : ص. بيبليوغ

1-658-1287/1, 1-658-1287/2 

  أحمد, فتحي إبراهيم محمد   .2924

القاهرة : المنظمة العربية   -أبعاد الثقافة التسويقية للمستثمر الصغير [نص مطبوع] / فتحي إبراهيم محمد أحمد. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 174 -. 2012للتنمية االدارية, 

 9579774733291ر.د.م.ك  -. 174ص.-173يا: ص.بيبليوغراف

1-658-2011/1, 1-658-2011/2 

  أحمد, فتحي السيد عبده ابو سيد   .2925

االسكندرية : مؤسسة  -الصناعات الصغيرة و دورها في التنمية [نص مطبوع] / فتحي السيد عبده ابو سيد أحمد. 
 سم.  24ص : مل. ;   288 -. 2005شباب الجامعة, 



1-338-98/1, 1-338-98/2 

  أحمد, محمد إبراهيم رمضان    .2926

اإلسكندرية : دار   -البحث العلمي [نص مطبوع] : أسس وتحليل وتطبيقات / محمد إبراهيم رمضان أحمد. 
  سم.  24ص. : إيض. ;  470 -. 2007المعرفة الجامعية, 

 463ص. -459ببليوغرافيا:ص. 

1-001.4-11/1 

  أحمد, محمد حسن   .2927

  سم. 24ايض. ;  -. 2007عمان : دار كنوز,  -ة التخطيط و التنظيم [نص مطبوع] / محمد حسن أحمد. إدار

 9789957463489ر.د.م.ك  -. 158ص-157بيبليوغرافيا : ص

1-658-1220/1, 1-658-1220/2 

  أحمد، محمود جالل   .2928

عمان : مكتبة المجتمع   -إبراهيم.  محاسبة التكاليف الزراعية [نص مطبوع] / محمود جالل أحمد, إيهاب نظمي
 سم.24ص. ; 223 -. 2010العربي للنشر و التوزيع, 

1-657-566/1, 1-657-566/2 

  أحمد، أسود قادر    .2929

العراق [نص مطبوع] : دراسة تحليلية  -األثر اإلقتصادي للسياحة البيئية على اإلقتصاد المحلي لإلقليم كوردستان 
  ص.399 -. 2016عمان : منشورات زين الحقوقية,  -الفيوم / أسود قادر أحمد. - مقارنة بين محافظتي أربيل

 9786144361474ر.د.م.ك 

1-338-290/1 

  أحمد، بن زرقة   .2930

دور اإلبداع اإليداري في تنمية الميزة التنافسية للمنظمة [نص مطبوع] / بن زرقة أحمد, قدندل هبة, بلعباس  
  سم.29 -. 2014ة, المدية : جامعة المدي -فطوم. 

 2014ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3015/1 

  أحمد، بن لكحل    .2931

آثار اإلستثمار على التنمية المحلية [نص مطبوع] : دراسة حالة والية المدية / بن لكحل أحمد, شرعي سعد 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -الدين, زوبير أسامة. 

 2014: مالية ومحاسبة : المدية : ليسانس 

M2803/1 

  أحمد، جمال محمد   .2932

 -دوره في إقتصاديات الدول / جمال محمد أحمد, إبراهيم السيد. -مؤسساته-البنك الدولي [نص مطبوع] : سياساته

  سم.24ص. ; 347 -. 2016(القاهرة) : دار التعليم الجامعي, 

 978977330640ر.د.م.ك 

1-332-797/1, 1-332-797/2 



  أحمد، جمال محمد   .2933

 -إضطرابات القطاع المالي  -موسوعة التمويل :القروض المصرفية و التمويل [نص مطبوع] : العولمة المالية 

  سم.24ص ; 266 -. 2016القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -أسواق المال / جمال محمد أحمد, إبراهيم السيد. 

 978977733051ر.د.م.ك  -. 258ص-253بيبليوغرافيا:ص

E0080.2/1, E0080.2/2 

  أحمد، جمال محمد   .2934

عناصره / جمال محمد أحمد, إبراهيم  -آلياته -موسوعة التمويل: التمويل الدولي [نص مطبوع] : مؤسساته 
  سم.24ص ; 367 -. 2016القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -السيد. 

 9789777330527 ر.د.م.ك -. 356ص-351بيبليوغرافيا:ص

E0079.1/1, E0079.1/2 

  أحمد، دريد محمد   .2935

عمان : دار أمجد للنشر  -اإلستثمار [نص مطبوع] : قراءة في المفهوم واألنماط والمحددات / دريد محمد أحمد. 
  سم. 24 -. 2016والتوزيع, 

 978995799119719ر.د.م.ك  -. 192ص-189بيبليوغرافيا: 

1-332-787/1, 1-332-787/2 

  أحمد، ره نج حسين    .2936

  -. 2017عمان : دار غيداء للنشر والتوزيع,  -األنشطة الترويجية السياحية [نص مطبوع] / ره نج حسين أحمد. 

  سم.24ص ; 153

 9789957962753ر.د.م.ك  -. 146ص-141بيبليوغرافيا:ص

1-338-313/1, 1-338-313/2 

  أحمد، زغدار   .2937

عمان : دار جرير للنشر و  -ملتقى حول المنافسة التنافسية و البدائل اإلستراتيجية [نص مطبوع] / زغدار أحمد. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 167 -. 2011التوزيع, 

 9789957382339ر.د.م.ك  -. 167ص. - 163بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2151/1, 1-658-2151/2 

  أحمد، سامح محمد رضا رياض    .2938

الرياض : اإلدارة   -إكتشاف الغش و التالعب في القوائم المالية [نص مطبوع] / سامح محمد رضا رياض أحمد. 
  سم.24ص. ; 282 -. 2010العامة للنشر والتوزيع, 

 9789961141879ر.د.م.ك 

1-657-607/1, 1-657-607/2 

  أحمد، سامح محمد رضا رياض    .2939

حوكمة الشركات في تحسين التقارير المالية للحد من األزمات المالية [نص مطبوع] : دليل من مصر /  دور
  سم.24ص ; 52 -. 2013القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية,  -سامح محمد رضا رياض أحمد. 

 9789774730375ر.د.م.ك 

1-332-701/1, 1-332-701/2 



  أحمد، سيد عاشور    .2940

مشكالت اإلقتصادية والسياسية [نص مطبوع] : أفريقيا وإقتسام المياه بين دول حوض النيل / سيد عاشور ال
  سم.24ص. ; 278 -. 2011القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -أحمد. 

 9789773503691ر.د.م.ك 

1-333-43/1, 1-333-43/2 

  أحمد، عبد الفضل محمد   .2941

ص ; 168 -. 2016القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -د الفضل محمد أحمد. عمليات البنوك [نص مطبوع] / عب
  سم.24

 9789776253827ر.د.م.ك 

1-332-827/1 

  أحمد، عبد الوهاب يوسف   .2942

عمان : دار الحامد للنشر  -التمويل وإدارة المؤسسات المالية [نص مطبوع] / عبد الوهاب يوسف أحمد. 
  سم.24ض. ; ص. : إي211 -. 2008والتوزيع, 

 9789957323608ر.د.م.ك   -. 211-207ببليوغ.: ص.ص. 

1-332-385/1, 1-332-385/2 

  أحمد، علي محمد الحاج   .2943

عمان : مكتبة المجتمع   -. 1ط. -إدارة التسويق [نص مطبوع] / علي محمد الحاج أحمد; سمير محمد عودة. 
  .سم24ص. : إيض. ; 241 -. 2010العربي للنشر والتوزيع, 

 .241ص.-239بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1652/1, 1-658-1652/2 

  أحمد، عوض حاج علي   .2944

عمان : دار   -أمنية المعلومات وتقنيات التشفير [نص مطبوع] / عوض حاج علي أحمد, عبد األمير خلف حسين. 
  سم.24ص. ; 323 -. 2005الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957320652ر.د.م.ك 

1-020-35/1, 1-020-35/2 

  أحمد، فاروق عبد العظيم   .2945

 24ص. ;  344 -بيروت : الدار الجامعية, [د.ت].  -مبادئ اإلحصاء [نص مطبوع] / فاروق عبد العظيم أحمد. 

 سم.

1-519-28/1 

  أحمد، قاسم    .2946

نص مطبوع] / قاسم  تحقيق إدارة الجودة الشاملة في ظل تحديات السوق وتطور مفهوم أساليب تسيير المؤسسة [
  سم.29ص. ; 135 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -أحمد, محمد بولصنام, لعجال نصيرة, ...[و آخرون]. 

 2015ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3128/1 

  أحمد، محمد سمير    .2947

عمان : دار المسيرة للنشر  -أحمد. اإلدارة اإلستراتيجية وتنمية الموارد البشرية [نص مطبوع] / محمد سمير 



  سم. 24ص. : إيض. ; 344 -. 2009والتوزيع والطباعة, 

 9789957064761ر.د.م.ك 

1-658-1451/5, 1-658-1451/6 

  أحمد، محمد سمير    .2948

المسيرة, عمان : دار  -الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية [نص مطبوع] / محمد سمير أحمد. 
  سم.24ص . : ملو. ;  208 -. 2009

 9789957064822ر.د.م.ك  -. 208ص  197بيبليوغرافيا ص 

1-332-372/1, 1-332-372/2 

  أحمد، محمد سمير    .2949

 304 -. 2009عمان : دار المسيرة للنشر و التتوزيع,   -التسويق اإللكتروني [نص مطبوع] / محمد سمير أحمد. 

  . سم  24ص. : إيض. ; 

 9789957065461ر.د.م.ك  -.  303ص.  - 293بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-1427/1, 1-658-1427/2 

  أحمد، محمد سمير    .2950

عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -اإلدارة اإللكترونية [نص مطبوع] / محمد سمير أحمد. 
  سم.24ص. : ايض. ;  311 -. 2009

 9789957065126ر.د.م.ك  - .311بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1390/1, 1-658-1390/2 

  أحمد، محمد عبد السالم   .2951

 -تحليل و عرض القوائم المالية و إعداد الموازنة التقديرية-إدارة الموارد المالية [نص مطبوع] : التحليل المالي

  -. 2017الجامعي للطباعة و النشر و التوزيع, القاهرة : دار التعليم  -اإلدارة المالية ... / محمد عبد السالم أحمد. 

  سم.24ص. ; 261

 9789777331258ر.د.م.ك 

1-658-2558/1, 1-658-2558/2 

  أحمد، محمد علي محمد   .2952

مقاييس   -مبادئ اإلحصاء مع إستخدام الحزمة اإلحصائية الجاهزة [نص مطبوع] : تبويت البيانات اإلحصائية 
الحزمة اإلحصائية الجاهزة   -السالسل الزمنية -إختبار -اإلرتباط / اإلنحدار  -لتشتت مقاييس ا-النزعة المركزية 

spss  .سم.24ص ; 403 -. 2017القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -/ محمد علي محمد أحمد 

1-519-205/1, 1-519-205/2 

  أحمد، محمد موسى    .2953

القاهرة :   -والتطبيق [نص مطبوع] / محمد موسى أحمد.  ) بين النظريةH.Rإدارة األفراد (الموارد البشرية 
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 448  -. 2014مكتبة الوفاء القانونية, 

 9789776441781ر.د.م.ك  -. 448ص.-441بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2217/1, 1-658-2217/2 



  أحمد، محمود جالل   .2954

  -مطبوع] / محمود جالل أحمد, خالد راغب الخطيب, رأفت سالمة محمود. محاسبة المنشآت الخاصة [نص 

 سم. 24ص. ; 365 -. 2009عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع, 

1-657-590/1, 1-657-590/2 

  أحمد، مروة   .2955

لشركة العربية المتحدة  القاهرة : ا -الريادة وإدارة المشروعات الصغيرة [نص مطبوع] / مروة أحمد; نسيم برهم. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 330  -. 2010للتسويق و التوريدات, 

 9789776274006ر.د.م.ك  -. 330بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1920/1, 1-658-1920/2 

  أحمد، منال شوقي عبد المعطى   .2956

قاهرة) : دار الوفاء لدنيا الطباعة و  (ال -أسس التخطيط السياحي [نص مطبوع] / منال شوقي عبد المعطى أحمد. 
  سم.24ص. ; 279 -. 2011النشر, 

 9789773277517ر.د.م.ك 

1-338-226/1, 1-338-226/2 

  أحمد، يقور    .2957

القاهرة : مؤسسة الثفافة   -التسويق المصرفي وسلوك المستهلك [نص مطبوع] / صفيح صادق; يقور أحمد. 
  سم.24لو. , مصو. ; ص. : غالف: م190 -. 2010الجامعية, 

 182ص. - 179بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2066/1, 1-658-2066/2 

  أحمدي، حسناء    .2958

المدية : جامعة المدية,   -تسيير اإلستثمار [نص مطبوع] / سميرة عمروش; حسناء أحمدي, عثمان قرطبي. 
  سم.29و. ;  138 -. 2004

 2004ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0185/1, GL 0185/2 

  احمرو, إسماعيل حسين   .2959

عمان : دار المسيرة,  -المحاسبة الحكومية [نص مطبوع] : من التقليد الى الحداثة / إسماعيل حسين احمرو. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 335 -. 2003

 7188069957ر.د.م.ك   -. 335ـــ 329يبلوغرافيا:ص: 

1-657-297/1, 1-657-297/2 

رفة في المنظمة المتعلمة متطلبات التطبيق وسبل النجاح [نص مطبوع] : دراسة حالة في  إدارة المع  .2960
  سم.29ص. ; 313 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -بعض الجامعات الجزائرية / عبد الرزاق سالم. 

 2020دكتوراه : إدارة أعمال : المدية :  

DOC 140/1 

  إدريس, ثابت عبد الرحمان   .2961

  -سويق [نص مطبوع] : أساليب القياس والتحليل وإختبار الفروض / ثابت عبد الرحمان إدريس. بحوث الت



  سم. 24ص : ايض. ;  920 -. 2005اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 ص.  920-ص. 907جداول: 

1-658-1254/1, 1-658-1254/2 

  إدريس, ثابت عبد الرحمان   .2962

 -اللوجيستية [نص مطبوع] : اإلمداد و التوزيع المادي / ثابت عبد الرحمان إدريس. مقدمة في إدارة األعمال 

 سم. 24ص. : ايض. ;  275 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-658-325/1, 1-658-325/4 

  إدريس, ثابت عبد الرحمان   .2963

ت عبد الرحمان إدريس, جمال الدين محمد اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : مفاهيم و نماذج تطبيقية / ثاب 
 سم. 24ص. : إيض. ; 459 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -المرسي. 

1-658-249/2, 1-658-249/3 

  إدريس, ثابت عبد الرحمن   .2964

:  اإلسكندرية -إدارة الشراء و اإلمداد [نص مطبوع] / ثابت عبد الرحمن إدريس, جمال الدين محمد المرسي. 

 سم .  24ص. : ايض. ;  423 -. 2005الدار الجامعية, 

1-658-1051/1, 1-658-1051/2 

  إدريس, ثابت عبد الرحمن   .2965

كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية [نص مطبوع] : مفاهيم أساسية وطرق القياس والتقييم / ثابت عبد الرحمن  
  سم.24غالف ملون ومصور ; ص. : 382 -. 2006القاهرة : الدار الجامعية,  -إدريس. 

 1715433977ر.د.م.ك 

1-658-724/1, 1-658-724/2 

  إدريس, ثابت عبد الرحمن   .2966

القاهرة : الدار   -إدارة األعمال [نص مطبوع] : نظريات ونماذج وتطبيقات / ثابت عبد الرحمن إدريس. 
  سم.24ص. : إيض. ; 568 -. 2005الجامعية, 

 .568ببليوغرافيا: ص.

1-658-679/1, 1-658-679/2 

  إدريس, ثابت عبد الرحمن   .2967

القاهرة : الدار   -التفاوض [نص مطبوع] : إستراتيجيات تكتيكات ومهارات تطبيقية / ثابت عبد الرحمن إدريس. 
  سم.24ص. : إيض. ; 539 -. 2005الحامعية, 

. 

1-658-662/1, 1-658-662/2 

  إدريس, ثابت عبد الرحمن   .2968

اإلسكندرية :  -لومات اإلدارية في المنظمات المعاصرة [نص مطبوع] / ثابت عبد الرحمن إدريس. نظم المع
  سم. 24ص. : إيض. ; 530 -. 2005الدار الجامعية, 

. 

1-658-603/1, 1-658-603/2 



  إدريس, ثابت عبد الرحمن   .2969

اإلسكندرية : الدار الجامعية,   - التفاوض [نص مطبوع] : مهارات و إستراتيجيات / ثابت عبد الرحمن إدريس.
  سم.24ص. : إيض. ; 501 -. 2001

 9775433312ر.د.م.ك  -. 500ص -497بيلوغرافيا : ص

1-658-223/1, 1-658-223/2 

  إدريس, ثابت عبدالرحمان    .2970

معية, اإلسكندرية : الدار الجا -المدخل الحديث في اإلدارة العامة [نص مطبوع] / ثابت عبدالرحمان إدريس. 
  سم. 24ص. ;  619 -. 2003

 6517204977ر.د.م.ك 

1-350-15/1, 1-350-15/2 

  إدريس, ثابت عبدالرحمن   .2971

(القاهرة) : الدار   -التسويق المعاصر [نص مطبوع] / ثابت عبدالرحمن إدريس, جمال الدين محمد المرسي. 
 سم.24ص. : ايض. ; 500 -. 2005الجامعية, 

1-658-804/1, 1-658-804/3 

  إدريس, ثابت عبدالرحمن   .2972

القاهرة :  -مقدمة إدارة األعمال اللوجستية اإلمداد و التوزيع المادي [نص مطبوع] / ثابت عبدالرحمن إدريس. 
 سم.24ص. : غالف ملون مصور ; 275 -. 2003الدر الحامعية, 

1-658-723/1, 1-658-723/2 

  إدريس، فاضلي   .2973

الجزائر : ديوان المطبوعات  -. 2ط -الصناعية في القانون الجزائري [نص مطبوع] / فاضلي إدريس. الملكية 
  سم.24ص ; 303 -. 2013الجامعية, 

 9789961016282ر.د.م.ك  -. 299ص-297بيبليوغرافيا:ص

1-340-90/1, 1-340-90/2 

  إدريس، محمد العزازي أحمد   .2974

القاهرة : المكتبة  -اإلدارة [نص مطبوع] / محمد العزازي أحمد إدريس.  العالقات العامة المعاصرة وفاعلية
  سم.24ص. ; 480 -. 2007العلمية, 

 977553710ر.د.م.ك 

1-659-104/1, 1-659-104/2 

  إدريس، وائل محمد   .2975

عمان :   -الغالبي. العمليات / وائل محمد إدريس, طاهر محسن  -اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : المفاهيم
  سم.24ص. ; 227 -. 2011دار وائل للنشر و التوزيع, 

 9789957119164ر.د.م.ك 

1-658-1803/1, 1-658-1803/2 

  إدريس، وائل محمد صبحي   .2976

توجيه األداء اإلستراتيجي [نص مطبوع] : الرصف والمحاذاة / وائل محمد صبحي إدريس, طاهر محسن 
(سلسلة إدارة األداء اإلستراتيجي ;   -سم. 24ص. : إيض. ;  176 -. 2009دار وائل,  عمان : -منصور الغالبي. 



3.(  

 9789957117641ر.د.م.ك  -.  176ص .- 175بيبليوغرافيا : ص .

1-658-1436/1, 1-658-1436/2 

  إدريس، وائل محمد صبحي   .2977

ائل محمد صبحي إدريس, طاهر محسن دراسات في اإلستراتيجية و بطاقة التقييم المتوازن [نص مطبوع] / و
  سم.24ص. ; 319 -. 2013عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -منصور الغالبي. 

 9789957880682ر.د.م.ك 

1-657-674/1, 1-657-674/2 

  أدم, يوحنا عبدأل    .2978

. 2ط -سليمان اللوزي. دراسة الجدوى اإلقتصاديةوتقييم كفاءة أداء المنظمات [نص مطبوع] / يوحنا عبدأل أدم, 

  سم. 24ص. : إيض. ; 334 -. 2005عمان : دار المسيرة للنشرو التوزيع و الطباعة,  -

ر.د.م.ك  -.  334ص. - 329. جداول: ص.328ص . -315. مالحق: ص . 314ببليوغرافيا : ص .
995706066x 

1-658-967/3, 1-658-967/4 

  أدم, يوحنا عبدأل    .2979

  -صادية وتقييم كفاءة أداء المنظمات [نص مطبوع] / يوحنا عبدأل أدم, سليمان اللوزي. دراسات الجدوى اإلقت

  سم.24ص. : غالف ملون مصور ; 334 -. 2005عمان : دار المسيرة,  -الطبعة الثانية. 

 066069957ر.د.م.ك 

1-658-704/1 

  أدهم، مازن عبد السالم    .2980

طرابلس : الدار األكاديمية,   -لية [نص مطبوع] / مازن عبد السالم أدهم. العالقات اإلقتصادية والنظم النقدية الدو
  سم. 15×25ص : مصو ملو. ;  272 -. 2007

 9097439959ر.د.م.ك  -. 272ص  271بيبليوغرافيا ص 

1-332-374/1, 1-332-374/2 

  أدورانتي، فرانك    .2981

القاهرة : دار الفاروق  -انك أدورانتي. / فر Understanding Tendersإدارة المناقصات [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. : إيض. ; 168 -. 2006لالستثمارات الثقافية, 

 9774083814ر.د.م.ك  -. 

1-658-1498/1, 1-658-1498/2 

  أدورانتي، فرانك    .2982

 The Managers Guide To understanding Indemnity Clausesإدارة التعويضات [نص مطبوع] = 

  سم.24ص. : ايض. ; 72 -. 2007القاهرة : دار الفاروق لالستثمارات الثقافية,  -ورانتي. فرانك أد /

 977408389ر.د.م.ك 

1-658-1774/1, 1-658-1774/2 

  إرحيم، عبد الحميد عبد السالم   .2983

دولية,  (القاهرة) : مؤسسة حورس ال -اإلدارة [نص مطبوع] : منهج و أسلوب / عبد الحميد عبد السالم إرحيم. 



  سم.24ص. ; 193 -. 2012

 9789773684471ر.د.م.ك 

1-350-183/1, 1-350-183/2 

  أرسالن , باقي شكيب    .2984

مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير : العدد السابع [نص مطبوع] : مجلة محكمة متخصصة في الدراسات و  
 -/ باقي شكيب أرسالن.  Revue des sciences economiques et de gestionاألبحاث اإلقتصادية = 

  سم.24ص. ; 248 -. 2007الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر, 

= مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير : العدد   11123443ر.د.م.د  -. 238بيبليوغرافيا: ص. -سنوية. 
 السابع

p21.7/1, p21.7/2 

  أرسالن, باقي شكيب    .2985

صادية و علوم التسيير: العدد الخامس [نص مطبوع] : مجلة محكمة متخصصة في الدراسات و  مجلة العلوم اإلقت
 -/ باقي شكيب أرسالن.  Revue des sciences economiques et de gestionاألبحاث اإلقتصادية = 

  سم.24ص. ; 184 -. 2005الجزائر : كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير جامعة فرحات عباس, 

= مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير: العدد   11123443ر.د.م.د  -. 171بيبليوغرافيا: ص. -سنوية. 
 الخامس

p21.5/1 

  أرسالن, باقي شكيب    .2986

مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير : العدد السادس [نص مطبوع] : مجلة محكمة متخصصة في الدراسات و  
 -/ باقي شكيب أرسالن.  Revue des sciences economiques et de gestionاألبحاث اإلقتصادية = 

  سم.24ص. ; 184 -. 2006الجزائر : كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير جامعة فرحات عباس, 

= مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير :  11123443ر.د.م.د  -ص. 184-183بيبليوغرافيا: ص. -سنوية. 
 السادس العدد

p21.6/1, p21.6/2 

  أرسالن, باقي شكيب    .2987

مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير: العدد الثامن [نص مطبوع] : مجلة محكمة متخصصة في الدراسات و 
 -/ باقي شكيب أرسالن.  Revue des sciences economiques et de gestionاألبحاث اإلقتصادية = 

  سم.24ص. ; 204 -. 2008للطباعة و النشر, الجزائر : دار الهدى  

= مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير:  11123443ر.د.م.د  -ص. 204-202بيبليوغرافيا: ص. -سنوية. 
 العدد الثامن 

p21.8/1, p21.8/2 

  أرسالن, باقي شكيب    .2988

جلة محكمة متخصصة في الدراسات و  مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير: العدد التاسع [نص مطبوع] : م
 -/ باقي شكيب أرسالن.  Revue des sciences economiques et de gestionاألبحاث اإلقتصادية = 

  سم.24ص. ; 241 -. 2009الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر, 

= مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير:  11123443ر.د.م.د  -. 241ص-240بيبليوغرافيا: ص. -سنوية. 
 العدد التاسع 

p21.9/1 



  أرسالن, باقي شكيب    .2989

مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير: العدد العاشر [نص مطبوع] : مجلة محكمة متخصصة في الدراسات و  
 -/ باقي شكيب أرسالن.  Revue des sciences economiques et de gestionاألبحاث اإلقتصادية = 

  سم.24ص. ; 248 -. 2010الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر, 

= مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير: العدد   11123443ر.د.م.د  -ص. 248-245: ص.بيبليوغرافيا
 العاشر

p21.10/1, p21.10/2 

  أرسالن, باقي شكيب    .2990

مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير: العددالثاني عشر [نص مطبوع] : مجلة محكمة متخصصة في الدراسات  
 -/ باقي شكيب أرسالن.  Revue des sciences economiques et de gestionو األبحاث اإلقتصادية = 

  سم.24ص. ; 251 -. 2012الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر, 

= مجلة العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير:  11123443ر.د.م.د  -ص. 251-249بيبليوغرافيا: ص. -سنوية. 
 العددالثاني عشر 

p21.12/1, p21.12/2 

  إرشيد، محمود عبد الكريم   .2991

النظريات اإلقتصادية المؤثرة في النشاط اإلقتصادي وظوابطها في السوق اإلسالمي [نص مطبوع] / محمود عبد 
  سم.24ص. ; 360 -. 2011عمان : دار النفائس للنشر و التوزيع,  -الكريم إرشيد. 

 9789957800574ر.د.م.ك 

1-330-530/1, 1-330-530/2 

  رشيد، محمود عبد الكريم إ  .2992

عمان  -القوى البشرية في المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] : بين الواقع والمثالية / محمود عبد الكريم إرشيد. 
  سم.24ص. ; 247 -. 2010: دار النفائس للنشر و التوزيع, 

 9789957477905ر.د.م.ك 

1-332-555/1, 1-332-555/2 

  آركباور, جيمس بي   .2993

تاب [نص مطبوع] : دليل رجال األعمال حول كيفية طرح شركاتهم الخاصة لإلكتتاب العام / جيمس بي  اإلكت
ص. : إيض. ; 515 -. 1999القاهرة : الدار الدولية للنشر و التوزيع,  -آركباور, فايزة حكيم, ليلى زيدان. 

  سم.24

 9772820625ر.د.م.ك  -. 

1-658-214/1 

  آرمسترونج، مايكل   .2994

القاهرة  -دارة اإلستراتيجية للموارد البشرية [نص مطبوع] : دليلك للعمل / مايكل آرمسترونج; إيناس الوكيل. اإل
  سم.24ص. : غالف: ملو. ; 244 -. 2008: مجموعة النيل العربية, 

 9773770834ر.د.م.ك  -. 237ص.-ص.-227بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1682/1, 1-658-1682/2 

  زام حسين خلف إرميلي، ع  .2995

إدارة عمليات األعمال [نص مطبوع] : منظور إستراتيجي معاصر / عزام حسين خلف إرميلي, نعمة عباس 



  سم + .24ص : غالف: ملو.,مصو ; 240 -. 2014عمان : دار األيام للنشر والتوزيع,  -الخفاجي. 

 9789957563523ر.د.م.ك  -. 240ص. - 231بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2182/1, 1-658-2182/2 

  ارينز, ألفين    .2996

  -المراجعة [نص مطبوع] : مدخل متكامل / ألفين ارينز, جيمس لويك; أحمد حجاج تر محمد محمد عبد القادر. 

  سم.24.ص : غالف ملون ومص ; 1056 -. 2002الرياض : دار المريخ, 

 3506249960ر.د.م.ك 

1-657-333/1, 1-657-333/5 

  ة ازنايني, كريم  .2997

آفاق إحالل الجبائية العادية للجباية البترولية وتمويل الميزانية العامة [نص مطبوع] / كريمة ازنايني; م.ج; علي  
  سم. 30و. ;  146 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -سماي. 

 2006ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 

GL567 

  إزيان, حياة    .2998

على إدارة الجمارك الجزائرية [نص مطبوع] :   OMCالعالمية للتجارة  إنعكاسات إنضمام الجزائر إلى المنظمة
  سم.30و. ;  147 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -دراسة حالة مفتشية الشلف / حياة إزيان; م.ج; كمال رزيق. 

 2006ليسانس : تسويق : المدية : م.ج : 

GL469 

  أسامة، بيطور   .2999

  -في تحسين اإلنتاجية بالمؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : حالة بوفال أهمية إدارة الموارد البشرية ودور ها

  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -/ بيطور أسامة, زرواطي محمد, عصري محمد.  -البرواقية

 2014ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M2961/1 

  أسامة، سعدودي   .3000

ص مطبوع] : دراسة حالة والية المدية / سعدودي أسامة, دومي عبد الرؤوف, أحمد إشكالية التهرب الضريبي [ن
  سم.29و ; 87 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -رحيش, ...[و آخرون]. 

 2015ليسا نس : المالية : المدية : 

M3264/1 

  أسامة، عبد الرحمن   .3001

/ عبد الرحمن   BDLدراسة حالة بنك التنمية المحلية  سياسة البنك في منح القروض اإلستثمارية [نص مطبوع] :
  سم.29ص. ; 121 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -أسامة, محمد زاهي أمين, حديد الطيب. 

 2015ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3198/1 

  أسامة، عمري    .3002

دور تحليل القوائم المالية في إتخاذ قرار اإلئتمان المصرفي [نص مطبوع] : دراسة ميدانية من خالل إستبيان 
ص. ; 134  -. 2015المدية : جامعة المدية,   -لبنوك والية المدية / عمري أسامة, سيد محمد, بورويلة رمزي. 



  سم.29

 2015ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 174/1 

  إستيتو، محمد   .3003

مناهج البحث في اإلنسانيات والعلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] : البحث التاريخي أنموذجا / عبد اإلله بنمليح; 
  سم. 21ص. : إيض. ; 150 -. 2007القاهرة : رؤية للنشر والتوزيع,  -محمد إستيتو. 

 9776174205ر.د.م.ك 

1-001.4-42/1 

  اسطمبولي،عبد الكريم    .3004

المدية : [د.ن] : [د.ن],  -دور القطاع الفالحي في التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / عبد الكريم اسطمبولي. 
  [د.ت]. 

 ليسا نس : المدية

M2384/1 

  أسعد, وليد أحمد    .3005

غالف  ص. :  254 -. 2004عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -اإلدارة التعليمية [نص مطبوع] / وليد أحمد أسعد. 
 سم. 24مص. ; 

1-658-639/1, 1-658-639/2 

  اسكندر, سارة    .3006

ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي [نص مطبوع] : دراسةحالة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و 
 -. 2011دية,  المدية : جامعة الم -علوم التسيير بجامعة المدية / شوقي قبطان; سارة اسكندر, وسيلة ثلجون. 

  سم. 30ص. ;  223

 2011لبسانس : علوم التسيير : المدية : 

GL 1817/01 

  إسكندر, سمية    .3007

 -أهمية تكييف الهيكل التنظيمي إلنجاح إستراتجية المنظمة [نص مطبوع] / سمية إسكندر; م.ج; علي عبد هللا. 

  سم. 30و. ; 125 -. 2003[د.م] : [د.ن], 

 2003مال : المدية : م.ج : ليسانس : إدارة األع

M408 

  اسكندر, مدينة   .3008

المنظمة العالمية للتجارة و تحرير الخدمات المصرفية و المالية [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر / بوشنافة 
  سم. 30ص. ;  152 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -ميسوم; مدينة اسكندر, اسماء يوسفي. 

 2011لمدية : لبسانس : مالية : ا

GL 1747/01 

  اسكندر, نجيب إبراهيم    .3009

عمان : منشورات المنظمة,   -اإلستشارة اإلدارية في المجتمع العربي [نص مطبوع] / نجيب إبراهيم اسكندر. 
 (المجتمع العربي).  -سم. 24ص. : غالف ملون ; 84 -. 1985



1-350-54/1, 1-350-54/2 

  اسكندر، الياس    .3010

العمل على اإلبداع لدى العاملين في المؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] / حميد حلوان; الياس   أثر ضغوط
  سم.29و. ; 91 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -اسكندر, هبة قدندل. 

 2020ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1486/1 

  إسكندر، سارة    .3011

ة في تحسين جودة الخدمات في المرافق العامة [نص مطبوع] : دراسة حالة  دراسة أهمية الحكومة اإللكتروني 
ص. ; 245 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -مجلس قضاء المدية / سارة إسكندر, علي مكيد, سامية طوبال. 

  سم.29

 2015ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 269/1 

  اسكندر، عثمان   .3012

[نص مطبوع] : دراسة حالة المؤسسة  covid 19كين اإلداري وأثره على فعالية إدارة أزمة كورونا التم
المدية : جامعة  -العمومية اإلستشفائية بالبرواقية / كمال مولوج; عثمان اسكندر, أحمد شمس الدين بوعرار. 

  .CDسم. + 29و. ; 167 -. 2022المدية, 

 2022دية : ل م د : تسيير عمومي : الم -ماستر

MAS 2304/1 

  إسكندر، مريم   .3013

 -المعايير المعتمدة من طرف البنوك التجارية في منح القروض [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك تجاري 

. 2009المدية : جامعة المدية,  -/ ياسمين بن جباس; مريم إسكندر, سمير بن عمور.  -القرض الشعبي الجزائري

  . CDسم. + 29و. ; 235 -

 2009يسا نس : نقود البنوك مالية : المدية : ل

GL 1166/1 

  اسكوتر, أندرو    .3014

عمان : دار الكتاب الحديث,  -علم إقتصاد السوق الحرة [نص مطبوع] / أندرو اسكوتر; تر. نادر ادريس التل. 
  سم. 23ص. : إيض. ; 206 -. 1996

 192-185كشاف ص ص:  199-185ص -ربيبليوغرافيا ص

1-330-111/6, 1-330-111/7 

  إسالم، طاسيست   .3015

البنوك التجارية وأساليبها في إستثمار أموال العمالء [نص مطبوع] / طاسيست إسالم, محمد زروط, محمد  
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -صغير رياض. 

 2014ليسانس : نقود وبنوك ومالية : المدية : 

M2866/1 

  إسالم، عالم   .3016

الميزانية المالية العامة و األعوان المكلفون بتنفيذها [نص مطبوع] : دراسة حالة بلدية تابالط خالل الفترة 
. 2014المدية : جامعة المدية,  -/ عالم إسالم, الزاهي محمد أمين, صابور أحمد, ...[و آخرون].  2013-2014



  سم.29 -

 2014مدية : ايسانس : مالية ومحاسبة : ال

M2721/1 

  اسليماني، محمد    .3017

- 2000تقدير دالة الطلب على الماء كمورد اقتصادي [نص مطبوع] : دراسة قياسية حالة الجزائر للفترة مابين 

  سم.29ص. ; 176 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -/ محمد اسليماني, موراد تهتان.  2017

 2021مدية : دكتوراه : إدارة اعمال ومالية : ال 

DOC 162/1 

  اسليماني، محمد    .3018

محاضرات في الطرق الكمية المساعدة على اتخاذ القرار [نص مطبوع] : مطبوعة موجهة لطلبة السنة األولى 
المدية : جامعة المدية,  -قسم علوم مالية ومحاسبة تخصص مالية المؤسسة / محمد اسليماني.  -ماستر
 سم.29و. ; 99 -. 2021/2021

1-658-2699/1 

  اسليماني، نسيمة    .3019

آليات تشجيع و ترقية اإلستثمار األجنبي المباشر كأداة لتمويل التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة  
و.  130 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -/ سعاد رمادي; نسيمة اسليماني, محمد برابح.  2015-2005الجزائر 

  سم.29; 

 2017م د : مالية و بنوك : المدية : ل  -ماستر

MAS 697/1 

  أسماء، حميدوش   .3020

دور الصندوق النقد الدولي في تنمية دول العالم الثالث [نص مطبوع] / حميدوش أسماء, العطراوي سليمة, 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -العشاب إيمان. 

 2014ليسانس : نقود وبنوك ومالية : المدية : 

M2872/1 

  أسماء، دحماني   .3021

السياسة الجبائية و الجمركية وأثرها على التنمية اإلقتصادية بالجزائر [نص مطبوع] / دحماني أسماء, سالم عبد 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -الرزاق. 

 2014ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2824/1 

  أسماء، كندرغلي   .3022

رائب ودورها في تمويل الميزانية العامة للدولة [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية بمديرية الضرائب لوالية  الض
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -المدية / كندرغلي أسماء, عمر علي عبد الصمد, مناصر أمينة. 

 2014ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M2830/1 

  أسماء، نصرون   .3023

اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ودورها في تحسين أداء العاميين بالمنظمة [نص مطبوع] / نصرون  



  سم.29 - . 2014المدية : جامعة المدية,  -أسماء, قدندل هبة, بليدي سعاد. 

 2014لبسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M2967/1 

  دو أسماء، ونا  .3024

المدية :  -تحديات البنوك اإلسالمية لألزمات المالية [نص مطبوع] / ونادو أسماء, محي الدين محمود عمر. 
  سم.29ص. ; 114 -. 2014جامعة المدية, 

 2014ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 165/1 

  أسماء،دبيب   .3025

ة [نص مطبوع] : حالة تطبيقية:وكالة البنك الخارجي تعثر القروض المصرفية و أثرها على البنوك التجاري
  المدية : [د.ن] : [د.ن], [د.ت]. -الجزائري / دبيب أسماء. 

 ليسا نس : المدية

M2396/1 

  إسماعيل ، نيهال فؤاد    .3026

ر  القاهرة : دا -اإلتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المكتبات والمعلومات [نص مطبوع] / نيهال فؤاد إسماعيل. 
  سم. 24ص ; 217 -. 2012المعرفة الجامعية, 

 9789772737180ر.د.م.ك   -. 217ص-213بيبلوغرافيا:ص

1-020-64/1 

  إسماعيل, إبراهيم   .3027

 Model busnessالمرجع العملي في المراسالت اإلدارية والتجارية [نص مطبوع] : إنجليزي/عربي = 

letters 2009القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع,  -خزامي. / إبراهيم إسماعيل; عبد الحكم أحمد ال .- 

  سم. 24ص. : ايض. ; 511

 9773580393ر.د.م.ك 

1-658-1512/1, 1-658-1512/2 

  إسماعيل, السيدة عبد الفتاح    .3028

صناديق اإلستثمار / السيدة عبد الفتاح  -البنوك-البورصات -األسواق المالية [نص مطبوع] : أسواق رأس المال
 سم.24ص. ; 355 -. 2009اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -سماعيل, عبد الغفار حنفي. إ

1-332-396/1, 1-332-396/2 

  إسماعيل, العربي   .3029

الجزائر : ديوان  -التعاون اإلقتصادي للتنمية [نص مطبوع] : في نطاق المنظمات الدولية / العربي إسماعيل. 
 سم. 24ص. ; 413  -. 1979المطبوعات الجامعية, 

1-338-12/2, 1-338-12/3 

  إسماعيل, حسين محمد   .3030

عمان : دار اليازوري العلمية  -التسويق في اإلسالم [نص مطبوع] / محمد طاهر نصير; حسين محمد إسماعيل. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 128 -. 2009للنشر والتوزيع, 

 9789957121778ر.د.م.ك 



1-658-1479/1, 1-658-1479/2 

  إسماعيل, ختام    .3031

 -. 2006(د.م) : دار التقدم العلمي,  -دليل المدراء في اإلدارة المدرسية [نص مطبوع] / ختام إسماعيل. 

 سم.  24. : ايض. ; 173ص

1-658-901/1, 1-658-901/2 

  اسماعيل, سعيد السيد علي   .3032

(اإلسكندرية) : [د.ن],  -السيد علي اسماعيل. مبادئ اإلحصاء الوصفي و التطبيقي [نص مطبوع] / سعيد 
 سم. 24ص. ;  364 -. 2002

1-519-52/2, 1-519-52/3 

  إسماعيل, سعيدالسيد علي   .3033

مؤسسة حورس الدولية   -مبادئ اإلحصاء الوصفي و التطبيقي [نص مطبوع] / سعيدالسيد علي إسماعيل. 
  . 24;  : غالف مل. مص. 363 -. 2006االسكندرية : [د.ن], 

 9128368977ر.د.م.ك 

1-519-77/1, 1-519-77/2 

  اسماعيل, محمد محروس   .3034

إقتصاديات الصناعة و التصنيع مع اهتمام خاص بدراسات الجدوى اإلقتصادية [نص مطبوع] / محمد محروس  
 سم.  24ص. ;   508 -. 1992اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -اسماعيل. 

1-338-27/2, 1-338-27/1 

  إسماعيل, محمد محروس   .3035

إقتصاديات الصناعة والتصنيع [نص مطبوع] : مع إهتمام خاص بدراسات الجدوى اإلقتصادية / محمد محروس  
 سم.24ص. : غاالف ملون ومص ; 508 -. 1997( القاهرة( مؤسسة شباب الجامعة : [د.ن],  -إسماعيل. 

1-338-43/1, 1-338-43/2 

  اعيل حسين إسماعيل، إسم  .3036

اإلسكندرية :   -قضايا إقتصادية معاصرة [نص مطبوع] / إسماعيل حسين إسماعيل, شكري رجب العشماوي. 
  سم. 24ص ; 413 -. 2014الدار الجامعية, 

 9789774223044ر.د.م.ك 

1-330-625/1, 1-330-625/2 

  إسماعيل، حسين محمد حسين   .3037

  -. 2013عمان : دارالحامد للنشر والتوزيع,  -حسين إسماعيل.  التسويق بإختصار [نص مطبوع] / حسين محمد

  سم.24;  96,ص.95ص. : بيبليوغرافيا:ص.96

 9789957327385ر.د.م.ك  -. 96ص.-95بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2119/1, 1-658-2119/2 

  اسماعيل، روسي   .3038

روسي اسماعيل, بوعرار شمس الدين.   المراجعة الداخلية ودورها في تحسين مردودية المؤسسة [نص مطبوع] /



  سم.29 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -

 2014ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2852/1 

  إسماعيل، عمر مصطفى   .3039

عمان  -ضمانات اإلستثمار [نص مطبوع] : في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها المعاصرة / عمر مصطفى إسماعيل. 
  سم.24ص. ; 349 -. 2009للنشر والتوزيع,  : دار النفائس

 9789957477967ر.د.م.ك 

1-332-431/1, 1-332-431/2 

  إسماعيل، محمد سعيد أحمد   .3040

أساليب الحماية القانونية لمعامالت التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / محمد سعيد أحمد 
  سم. 24ص. ; 568 -. 2009ة, بيروت : منشورات الحلبي الحقوقي -إسماعيل. 

 9789953524641ر.د.م.ك 

1-340-51/1, 1-340-51/2 

  إسماعيل، محمد صادق    .3041

القاهرة :   -التجربة الماليزية... [نص مطبوع] : مهاتير محمد...والصحوة اإلقتصادية / محمد صادق إسماعيل. 
  سم.24ص ; 221 -. 2014العربي للنشر و التوزيع, 

 9789773191825ر.د.م.ك 

1-330-595/1, 1-330-595/2 

  إسماعيل، محمد صادق    .3042

القاهرة :  -البورصات العربية بين التطوير والتحديات المستقبلية [نص مطبوع] / محمد صادق إسماعيل. 
  سم.24ص ; 303 -. 2016العربي للنشر و التوزيع, 

 9789773193126ر.د.م.ك  -. 300ص-291بيبليوغرافيا:ص

1-332-849/1, 1-332-849/2 

  إسماعيل، محمد صادق    .3043

القاهرة :  -تطوير المؤسسات التعليمية في ضوء مفاهيم الجودة الشاملة [نص مطبوع] / محمد صادق إسماعيل. 
  سم.24ص ; 183 -. 2016المجموعة العربية للتدريب والنشر, 

 9789777220842ر.د.م.ك  -. 183ص-181بيبليوغرافيا:ص

1-658-2610/1 

  إسماعيل، محمد نجيب   .3044

القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية,   -تطوير المعارف المحاسبية وجمعها [نص مطبوع] / محمد نجيب إسماعيل. 
  سم.24ص ; 285 -. 2016

 9789777532211ر.د.م.ك  -. 833ص-827بيبليوغرافيا:ص

1-657-789/1 

  إسماعيل، مصطفى منير   .3045

لية لألعمال اإلستراتيجية [نص مطبوع] : مدخل في إدارة خيار التنويع على أساس القيمة المضافة /  الهندسة الما
بغداد : الذاكرة للنشر و التوزيع ; عمان : اليازوري العلمية  -سعد علي حمود العنزي; مصطفى منير إسماعيل. 



  سم.24ص. : غالف: ملو.مصو. ; 624 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789933914363ر.د.م.ك  -. 624ص.-599مالحق:ص.  597ص.565افيا: ص.بيبليوغر

1-658-2098/1, 1-658-2098/2 

  اسماعيل، مولبات   .3046

  -بالبرواقية / مولبات اسماعيل.  POVALتسيير الخزينة في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية لمؤسسة 

  المدية : [د.ن] : [د.ن], [د.ت].

 ليسا نس : المدية

M2427/1 

  إسماعيل، مومني    .3047

األبعاد الحضارية والفنية للنظرية اإلقتصادية في فكر مالك بن نبي [نص مطبوع] / ميلود زنكري; مومني  
  سم. 24ص. : إيض. ; 135 -. 2010الجزائر : دار الخلدونية للنشر والتوزيع,  -إسماعيل. 

 9789947821503ر.د.م.ك  -. 126ص.-124بيبليوغرافيا:ص.

1-330-758/1 

  إسماعيل، نهال فؤاد    .3048

اإلسكندرية : دار المعرفة  -تحليل وتصميم نظم المعلومات الرقمية [نص مطبوع] / نهال فؤاد إسماعيل. 
  سم.24ص. ; 169 -. 2012الجامعية, 

 9789772735219ر.د.م.ك 

1-020-34/1, 1-020-34/2 

  إسماعيل، نهال فؤاد    .3049

القاهرة : دار المعرفة   -صال في البيئة اإلفتراضية [نص مطبوع] / نهال فؤاد إسماعيل. تكنولوجيا شبكات اإلت
  سم.24ص. ; 164 -. 2013الجامعية للطبع والنشر والتوزيع, 

 9789772737925ر.د.م.ك  -ص. 164-ص.161ببليوغرافيا: 

1-659-152/1 

  ّ◌إسماعيل، وائل محتار   .3050

عمان : دار المسيرة للنشر   -المعلومات [نص مطبوع] / وائل محتار ّإسماعيل. إدارة و تنظيم المكتبات و مراكز  
 سم. 24ص. ;  314 -. 2009و التوزيع, 

1-020-10/1, 1-020-10/2 

إسهام شركات التأمين في التنمية الفالحية [نص مطبوع] : دراسة حالة الصندوق الجهوي للتعاون   .3051
  ص.96سم. + 29 -. 2012المدية : جامعة المدية,  -الفالحي بالمدية / سمير بن عمور. 

 2012ليسانس : تقود وينوك مالية : المدية : 

M2130/1 

أسواق الطاقة اآلسيوية [نص مطبوع] : الديناميات واإلتجاهات / مركز اإلمارات اللدراسات   .3052
:  478 -. 2005حوث االستراتيجية, ابو ظبي : مركز االمارات للدراسات و الب -الطبعة االولى.  -اإلستراتيجية. 

 سم.  24غالف مل. ; 

1-333-10/1, 1-333-10/2 



  آسيا، درجاوي    .3053

المدية : جامعة المدية,   -التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية [نص مطبوع] / درجاوي آسيا, عماد معوشي. 
  سم.29ص. ; 57 -. 2015

 2015ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3122/1 

  اشبوكي، زينب   .3054

[نص مطبوع] /   19محددات نوايا تبني الوبالئن الدفع االلكتروني في البنوك اإلسالمية في ظل جائحة كوفيد
  .CDسم. + 29و. ; 71 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -زينب اشبوكي, كمال مولوج. 

 2022ل م د : تسويق الخدمات : المدية :  -ماستر

MAS 2316/1 

  اشبي, فرانكلين سي   .3055

تبني التفوق [نص مطبوع] : كيف تجتذب الشركة نخبة الموظفين األكفاء و تحتفظ بهم / فرانكلين سي اشبي, 
  سم. 24ص. : إيض. ; 511 -. 2004الرياض : مكتبة العبيكان,  -ارثرآر بيل. 

 99604587ر.د.م.ك  -. 

1-658-968/1 

  اشتيوي, ادريس عبد السالم   .3056

بيروت : دار النهضة    -. 4ط. -المراجعة [نص مطبوع] : معايير وإجراءات / ادريس عبد السالم اشتيوي. 
  سم. 24ص. ;  446 -. 1996العربية ; إصدارات الجوهرة : [د.ن], 

 439بيبليوغرافيا ص.

1-657-64/1, 1-657-64/2 

  أشقر, محمد يوسف   .3057

.  2001بيروت : دار الراتب الجامعية,  -ات اإلحصاء و اإلحتماالت [نص مطبوع] / محمد يوسف أشقر. أساسي

 سم. 24ص. : مص. ; 292 -

1-519-87/1, 1-519-87/2 

  أشوك, شاندا   .3058

نشر القاهرة : دار الفخر لل -إستراتيجية الموارد البشرية [نص مطبوع] / شاندا أشوك, تر عبد الالحكم الخزامي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ومصور ; 314 -. 2002والتوزيع, 

 9735499977ر.د.م.ك 

1-658-735/1, 1-658-735/2 

  إشين، بلقاسم    .3059

دور المراجعة الداخلية في تحسين آداء المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة ديوان الترقية و التسيير 
  . 2013المدية : جامعة المدية : [د.ن],  -العقاري / بلقاسم إشين. 

 2013ليسا نس : مالية : المدية : 

M2697/1 



(القاهرة) : منشأة المعارف جالل  -. إصالح نظم المشتريات الحكومية [نص مطبوع] : تجارب دولية  .3060
  سم. 24ص : ايض. ; 249 -. 2013حزى وشركاه, 

 9789770319925ر.د.م.ك 

1-658-514/1, 1-658-514/2 

  أعمال ملتقى دولي   .3061

الجزائر :   -اإلسالم والعلوم العقلية بين الماضي والحاضر [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أعمال ملتقى دولي. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 573 -. 2010منشورات ثالة, 

 9789961795248ر.د.م.ك 

1-000-89.2/1 

  أعمال ملتقى دولي   .3062

الجزائر :   -بين الماضي والحاضر [نص مطبوع] : الجزء األول / أعمال ملتقى دولي. اإلسالم والعلوم العقلية 
  سم. 24ص. : إيض. ; 393 -. 2010منشورات ثالة, 

 9789961795538ر.د.م.ك 

1-000-89.1/1 

  أعمر السبتي ،نسيمة    .3063

المدية : [د.ن],  -سبتي. اإلفصاح المحاسبي وفقا للمعايير المحاسبية الدولية [نص مطبوع] / نسيمة أعمر ال
  . CDسم + 29 -. 2010

licence ( systèm classique )  : 2010: محاسبة : المدية 

gl1427/1 

  اعمر الستي، أحمد    .3064

البنك الخارجي  -المراجعة الداخلية دورها و مدى نجاعتها في البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة 
  سم.29 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -ي, أحمد زغدار. / أحمد اعمر الست BEAالجزائري 

 2009ماجيستر : مالية و محاسبة : المدية : 

MM0052/1, MM0052/2 

  اعمر ستي، محمد أمين   .3065

/ ياسين  BDLأهمية البنوك في تمويل التجارة نحو الخارج [نص مطبوع] : دراسة حالة لدى بنك التنمية المحلية 
  سم.29و. ; 178 -. 2005المدية : جامعة المدية,  -أمين اعمر ستي, ميسوم بوشنافة. مزواري; محمد 

 2005ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0270/1 

  أعمر ستي، نسيمة    .3066

دور اإلدارة المالية في إدارة األزمات في المؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مجمع صيدال /  
  سم.29ص. ; 295 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -لي مكيد. نسيمة أعمر ستي, ع

 2020دكتوراه : علوم مالية : المدية : 

DOC 130/1 

  أعمر, عزاوي   .3067

/ عزاوي   La revue des sciences commercialesمجلة العلوم التجارية: العدد السادس [نص مطبوع] = 



  سم.24ص. ; 97 -. 2006الوطني للتجارة,  الجزائر : المعهد -أعمر, مصطفي عبد اللطيف. 

s .- .مجلة العلوم التجارية: العدد السادس  10123818ر.د.م.د  -. 97بيبليوغرافيا: ص = 

p22.6/1 

  اعنزة, إياد بركات    .3068

  سم. 25ص. ;  222 -. 2008عمان : دار الصفاء,  -الرياضيات الحديثة [نص مطبوع] / إياد بركات اعنزة. 

 222ص. -221يا:ص. ببليوغراف

1-510-41/1, 1-510-41/2 

  أفراد, جيمس.ف   .3069

د.م : مؤسسة رؤية,  -اإلدارة ببساطة [نص مطبوع] / جيمس.ف أفراد, جى.اريك.افراد; محمد وحيدالمنطاوى.  
 سم. 24ص : مص ; 271 -. 2008

1-350-89/1, 1-350-89/2 

  أفندي, عطية حسين    .3070

القاهرة : المنطمة  -مطبوع] : مدخل للتحسين والتطوير المستمر / عطية حسين أفندي. تمكين العاملين [نص 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 81 -. 2003العربية للتنمية, 

 8355024477ر.د.م.ك 

1-658-763/1, 1-658-763/2 

  اقاسم, قادة    .3071

زائرية مدعم بعدد من األمثلة والتمارين المحاسبة الوطنية [نص مطبوع] : نظام الحسابات اإلقتصادية الج 
  سم. 22ص. ;  330 -. 2002الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -المحلولة / قادة اقاسم. 

 9054409961ر.د.م.ك 

1-657-249/1, 1-657-249/2 

  إقبال، محمد   .3072

شورات وزارة الشؤون الدينية الجزائر : من -تجديد الفكر الديني في اإلسالم [نص مطبوع] / محمد إقبال. 
  سم.24ص. ; 263 -. 2011واألوقاف, 

 9789931374046ر.د.م.ك 

1-000-19/1 

اإلسكندرية :  - . إقتصاديات السياحة [نص مطبوع] : دراسات وبحوث في األنثروبولوجيا اإلقتصادية  .3073
  سم.24ص. ; 726 -. 2007البيطاش سنتر للنشر والتوزيع, 

 9775929652ر.د.م.ك 

1-330-490/1, 1-330-490/2 

  أقوجيل، أيوب    .3074

الجباية المحلية وفعاليتها في التنمية المحلية المستدامة [نص مطبوع] : دراسة حالة لبعض بلديات والية باتنة 
  سم.29و. ; 245 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -/ أيوب أقوجيل, جمال يرقي.  2020-2017خالل الفترة 

 2022تسيير عمومي : المدية : دكتوراه : 

DOC 210/1 



  أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية    .3075

[نص مطبوع] : مجلة دورية، سنوية ،  2004البحوث اإلدارية : السنة الثانية و العشرون ، العدد األول، يناير،
ص. 215 -. 2004البحوث و المعلومات, القاهرة : مركز  -علمية ، محكمة / أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية. 

  سم.29; 

 تصدر كل ثالثة أشهر

P.118.1/01 

  أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية    .3076

مجلة البحوث اإلدارية [نص مطبوع] : مجلة دورية ، ربع سنوية، علمية، محكمة / أكاديمية السادات للعلوم 
  سم. 29ص. ; 216 -.  2004 القاهرة : مركز البحوث و المعلومات, -اإلدارية. 

 تصدر كل ثالثة أشهر

P.119/01 

  آكلي، محمد   .3077

دور نظام المعلومات المحاسبي في تحقيق فعالية مراقبة التسيير [نص مطبوع] : دراسة حالة شركة توزيع  
 -. 2018المدية : جامعة المدية,   -/ حسين مهداوي; محمد آكلي, جميلة صحراوي.  -المدية-الكهرباء والغاز

  سم.29و. ; 173

 2018ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 949/1 

  أكيور, يلماط    .3078

الدول النامية والتجارة العالمية األداء واألفاق المستقلة [نص مطبوع] / يلماط أكيور, تر السيد أحمد عبد الخلق;  
  سم.24: غالف ملون ;  ص.217 -. 2006الرياض : دار المريخ,  -أحمد بديع بليح. 

 5567249960ر.د.م.ك 

1-382-54/7, 1-382-54/8 

  ال ادم, يوحنا عبد    .3079

عمان : دار   -دراسة الجدوى األقتصادية [نص مطبوع] : و تقييم كفاءة أداء العاملين / يوحنا عبد ال ادم. 
 سم. 24ص. ; 334 -. 2005المسيرة, 

1-658-1151/1, 1-658-1151/2 

  ثاني, فيصل بن جاسم آل   .3080

إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات اإلعالمية [نص مطبوع] : بالتطبيق على قناة الجزيرة الفضائية في الفترة من  
ص. : غالف: ملو. , مصو.  582 -. 2008بيروت : دار المعرفة,  -م / فيصل بن جاسم آل ثاني. 2006- 2004

  سم.24; 

 9953851778ر.د.م.ك   -. 538ص.-534ص. مالحق: 553ص-539بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1639/1 

  ال دغيم, خالد بن عبد الرحمان    .3081

عمان : دار أسامة,   -اإلعالم السياحي وتنمية السياحة الوطنية [نص مطبوع] / خالد بن عبد الرحمان ال دغيم. 
  سم.24ص. ; 192 -. 2014

 9789957225919ر.د.م.ك  -ص. 192ص.189بيبليوغرافيا:

1-659-145/2, 1-659-145/1 



  آل سميسم، سالم عبد الكريم مهدي    .3082

التوازن اإلقتصادي العام في النظام اإلقتصادي الوضعي النظام اإلقتصادي اإلسالمي [نص مطبوع] / سالم عبد 
  سم. 24ص. ; 336 -. 2010عمان : دار مجدالوي,  -الكريم مهدي آل سميسم. 

 9789957023973ر.د.م.ك  -. 328ص 313مراجع ص

1-330-508/1, 1-330-508/2 

  آل شبيب, دريد كامل   .3083

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  -اإلستثمار والتحليل اإلستثماري [نص مطبوع] / دريد كامل آل شبيب. 
  سم. 24ص. ; 431 -. 2009التوزيع, 

 431ص. -427ببليوغرافيا:ص. 

1-332-497/3, 1-332-497/4 

  آل شبيب, دريد كامل   .3084

 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة [نص مطبوع] / دريد كامل آل شبيب. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 456

 9957063421ر.د.م.ك  -. 456ص.-451بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1029/9, 1-658-1029/10 

  ل آل شبيب, دريد كام  .3085

عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و   -إدارة المحافظ اإلستثمارية [نص مطبوع] / دريد كامل آل شبيب.  
  سم.24ص. ; 224 -. 2010الطباعة, 

 9789957065775ر.د.م.ك 

1-332-508/1, 1-332-508/2 

  آل شبيب, دريد كامل   .3086

 -. 2009عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,  -ب.  مبادئ اإلدارة المالية [نص مطبوع] / دريد كامل آل شبي

  سم. 24ص. : ايض. ; 235

 978995718153xر.د.م.ك  -. 235ص.-233بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1370/1, 1-658-1370/2 

  آل شبيب, دريد كامل   .3087

شر و التوزيع عمان : دار المسيرة للن  -إدارة العمليات المصرفية [نص مطبوع] / دريد كامل آل شبيب. 
  سم.24ص ;  408 -. 2015والطباعة, 

 9789957970024ر.د.م.ك  -. 408ص-401بيبليوغرافيا:ص

1-332-805/1, 1-332-805/2 

  آل شبيب، دريد كامل    .3088

عمان   -/ دريد كامل آل شبيب.  Modern banking managementإدارة البنوك المعاصرة [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 335 -. 2012لتوزيع و الطباعة, : دار المسيرة للنشر و ا

 9789957068905ر.د.م.ك  -. 335ص.-331بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1933/1, 1-658-1933/2 



  آل شبيب، دريد كامل    .3089

ع و  عمان : دار المسيرة للنشر و التوزي  -األسواق المالية والنقدية [نص مطبوع] / دريد كامل آل شبيب. 
  سم.24ص. ; 384 -. 2012الطباعة, 

 9789957068967ر.د.م.ك 

1-332-585/1, 1-332-585/2 

  آل شيب، دريد كامل    .3090

 -. 2013عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -المالية الدولية [نص مطبوع] / دريد كامل آل شيب. 

  سم.24ص. ; 183

 9789957123512ر.د.م.ك 

1-336-109/1, 1-336-109/2 

  آل علي, رضا صاحب ابو أحمد   .3091

عمان :  -اإلدارة [نص مطبوع] : لمحات معاصرة / رضا صاحب ابو أحمد آل علي, سنان كاظم الموسوي. 
  سم .24ص. : ايض. ;  540 -. 2001مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, 

 9957400584ر.د.م.ك  -. 540ص.-523ببليوغرافيا : ص .

1-658-433/1, 1-658-433/2 

  آل علي, رضا صاحب أبو أحمد   .3092

 -وظائف اإلدارة [نص مطبوع] : نظرة بانورامية عامة / رضا صاحب أبو أحمد آل علي, سنان كاظم الموسوي. 

  سم .24ص. : غالف مص. ;  315 -.  2001عمان : مؤسسة الوراق, 

 315ـــ  303ببليوغرافيا : ص 

1-350-32/1 

  آل علي, رضا صاحب أبو حمد   .3093

وظائف المنظمة المعاصرة [نص مطبوع] : نظرة بانورامية عامة / رضا صاحب أبو حمد آل علي, سنان كاظم 
  سم. 24ص. : إيض. ;  520 -. 2001عمان : مؤسسة الوراق,  -الموسوي. 

 9957400568ر.د.م.ك  -. 520ص. -505ببليوغرافيا: ص.

1-658-651/1, 1-658-651/3 

  آل غزوي، حسين عبد الجليل    .3094

عمان : مركز الكتاب   -التقارير المالية في المنشآت الصغيرة [نص مطبوع] / حسين عبد الجليل آل غزوي. 
  سم.24ص. ;  254 -. 2017األكاديمي, 

 57352226++978ر.د.م.ك 

1-657-803/1, 1-657-803/2 

  آل مراد، نوال يونس محمد   .3095

  -أداء الموارد البشرية وإنعكاساته في قرارات إدارتها [نص مطبوع] / نوال يونس محمد آل مراد.  نظام تقييم

  سم.24ص : غالف : ملو. ; 280 -. 2013عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع, 

 9789957752006ر.د.م.ك  -. 280ص.  - 265بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2224/1, 1-658-2224/2 



  , زينب صالح األ شوح  .3096

 -. 2003القاهرة : دار غريب,  -اإلطراد والبيئة و مداواة البطالة [نص مطبوع] / زينب صالح األ شوح. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 163

 2697215977ر.د.م.ك 

1-333-7/1, 1-333-7/2 

  األبرش, محمد رياض   .3097

دمشق : دار الفكر   -. 2ط  -األبرش, نبيل مرزوق. الخصخصة [نص مطبوع] : آفاقها وأبعادها / محمد رياض 
  سم. 24ص. : إيض. ;  288 -. 2002المعاصر, 

 6447575471ر.د.م.ك 

1-330-277/1 

  األجنف، أيمن محمد الفيتوري    .3098

عمان :  -أثر المخاطر السوقية على ربحية المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] / أيمن محمد الفيتوري األجنف. 
  سم.24ص ; 254 -. 2018فائس للنشر و التوزيع, دار الن

 9789957802547ر.د.م.ك 

1-332-883/1 

  األحمد, خضر حامد    .3099

 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -التحليل [نص مطبوع] : الجزء الرابع / خضر حامد األحمد. 

  سم. 22ص. ;  271

 271-256كشاف ص.ص: 

1-515-14.4/4, 1-515-14.4/1 

  األحمد، وسيم حسام الدين   .3100

مكافحة غسل األموال في ضوء التشريعات الداخلية واإلتفاقيات الدولية [نص مطبوع] / وسيم حسام الدين  
  سم. 24ص. : مص.ملو. ;  328 -. 2008بيروت : منشورات الحلبي,  -األحمد. 

 5894869953ر.د.م.ك  -. 321ص  319بيبليوغرافيا ص 

1-332-370/1, 1-332-370/2 

  األحمد، وسيم حسام الدين   .3101

بيروت : منشورات الحلبي الحقوفية,  -قوانين اإلستثمار العربية [نص مطبوع] / وسيم حسام الدين األحمد. 
  سم.24ص. ; 391 -. 2011

 9786144010624ر.د.م.ك 

1-340-52/1, 1-340-52/2 

  األحمدي, طالل بن عايد   .3102

الرياض : اإلدارة العامة للنشر والتوزيع,   - الصحية [نص مطبوع] / طالل بن عايد األحمدي. إدارة الرعاية 
  سم.24ص. : إيض. ; 381 -. 2004

 9970141209ر.د.م.ك  -. 379ص. -367بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1471/1, 1-658-1471/2 



  األخرس ، إبراهيم   .3103

االت وتكنولوجيا المعلومات على الدول العربية [نص مطبوع] :  اآلثار اإلقتصادية و اإلجتماعية لثورة اإلتص
 -. 2008القاهرة : إيتراك للطباعة والنشر و التوزيع,  -األنترنيت و المحمول نموذجا / إبراهيم األخرس. 

  سم.24ص. ; 347

 9773831159ر.د.م.ك 

1-330-577/1, 1-330-577/2 

  االخرس, نشات   .3104

 -. 2005عمان : دار الثقافة,   -س [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / نشات االخرس. الصلح الواقي من اإلفال

  سم. 24: مل. ;  270ص.

 6995716017ر.د.م.ك 

1-332-285/1 

 [د.م] : [د.ن], [د.ت].  -. االدارة االسترابيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية [نص مطبوع]  .3105

  األرباح, صالح األمين   .3106

م وإنعاساتها على العالقات اإلقتصادية العربية األوروبية [نص مطبوع] /   1992روبية الموحدة السوق األو
ص. : إيض. ;    72 -. 1992طرابلس : دار الكتب الوطنية,  -صالح األمين األرباح, سعيد محمد خليفة األطرش. 

  سم. 24

1-382-108/1 

  األزهر, محي الدين   .3107

القاهرة : دار الفكر العربي,  -مطبوع] : مدحل إستراتيجي / محي الدين األزهر. إدارة النشاط التسويقي [نص 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 706 -. 1988

1-658-791.1/3, 1-658-791.1/4 

  األزهري، جالل جميل سلمان   .3108

/ جالل  م [نص مطبوع]749-639ه / 132-18واقع سعر صرف النقود في الدولة العربية اإلسالمية للمدة من 
  سم.24ص ; 302 -. 2014عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -جميل سلمان األزهري. 

 9789957329709ر.د.م.ك  -. 297ص-273بيبليوغرافيا:ص

1-332-819/1 

  األزهري، جالل جميل سليمان   .3109

ان : دار الحامد للنشر  عم -العولمة والنهج اإلقتصادي اإلسالمي [نص مطبوع] / جالل جميل سليمان األزهري. 
  سم.24ص ;  232 -. 2014و التوزيع, 

 9789957327903ر.د.م.ك 

1-330-596/1, 1-330-596/2 

  األسدي, زكريا سعد الدين   .3110

القاهرة :  -البطالة وآثارها اإلجتماعية واإلقتصادية [نص مطبوع] : أسس المواجهة / زكريا سعد الدين األسدي. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 157 -. 2009الحديث, دار الكتاب 

 9773501077ر.د.م.ك   -. 158-155ببليوغ.: ص.ص.

1-331-29/1, 1-331-29/2 



  األسدي، سعيد جاسم    .3111

األساليب اإلحصائية في البحوث [نص مطبوع] : للعلوم التربوية والنفسية واإلجتماعية واإلدارية والعلمية / سعيد  
  سم. 24ص ; 432 -. 2015عمان : دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع,  -فارس.  جاسم األسدي, سندس عزيز

 9789957249441ر.د.م.ك  -. 432ص-431بيبليوغرافيا:ص

1-519-197/1 

  األسرج, حسين عبد المطلب    .3112

الغذائي و  دراسات إستراتجية [نص مطبوع] : تفعيل دور المشروعات اإلقتصادية المشتركة في تحقيق األمن 
 -. 2013أبو ظبي : مركز اإلمارات للدراسات و البحوث اإلستراتجية,  -العربي / حسين عبد المطلب األسرج. 

  سم.24ص. ; 116

 9789948147008ر.د.م.ك 

1-338-236/1, 1-338-236/2 

  االسود, محمد الهادي صالح    .3113

ية في تفاقمها [نص مطبوع] / محمد الهادي صالح  ثر الديون الخارج9مشكالت التنمية في البلدان العربية و أ
  سم..  24ص. : مص. ; 264 -. 2006طرابلس : مجلس الثقافةالعام,  -االسود. 

 9959381633ر.د.م.ك  -. 264-259بيبليوغرافيا ص

1-338-99/3, 1-338-99/4 

  األسيوطي، مجدي نافد    .3114

القاهرة : مطابع األهرام  -دي نافد األسيوطي. [نص مطبوع] / مج -معجم المصطاحات المصرفية والمالية
  سم.24ص. ; 911 -. 1999التجارية, 

 9771302728ر.د.م.ك 

D0077/1 

  األشرم, محمود    .3115

بيروت : مركزدراسات الوحدة  -إقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم [نص مطبوع] / محمود األشرم. 
  سم. 24ص. ;  344 -. 2008العربية, 

 9789953822174د.م.ك ر.

1-333-25/1, 1-333-25/2 

  األشرم، محمود    .3116

بيروت : مركز دراسات  -التنمية الزراعية المستدامة [نص مطبوع] : العوامل الفاعلة / محمود األشرم. 
  سم. 24ص. ; 639 -. 2007الوحدةالعربية, 

 9789953821184ر.د.م.ك 

1-338-122/1, 1-338-122/2 

  , احمد األشقر  .3117

 -. 2002عمان : الدار العلمية ودار الثقافة للنشر والتوزيع,  -اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / احمد األشقر. 

 سم.24ص. ; 392

1-330-184/5, 1-330-184/6 



  األشقر, أحمد   .3118

  371 -[د.ت].  عمان : مكتبة دار الثقافة,  -مقدمة في اإلحصاء [نص مطبوع] : مفاهيم و طرائق / أحمد األشقر. 

  سم. 24ص. : غالف مصور ; 

 36-351ص: -مالحق ص 350بيبليوغرافيا ص: 

1-519-11/2, 1-519-11/1 

  األشقر, نزار   .3119

التسويق / نزار األشقر.  -تنظيم الحسابات -المشروعات الصغيرة و المتوسطة [نص مطبوع] : دراسات الجدوي 
  سم.21ص. ; 175 - .2015القاهرة : المكتب العربي للمعارف,  -

 9789772769667ر.د.م.ك 

1-658-2371/1, 1-658-2371/2 

  األشقر، أحمد   .3120

عمان : الدار العلمية الدولية   -الرياضيات في اإلقتصاد والتجارة والعلوم اإلدارية [نص مطبوع] / أحمد األشقر. 
 سم. 18ص. : ملو. ; 298 -. 2001: دار الثقافة للنشر, 

1-510-18/1, 1-510-18/2 

  األشهب، نوال عبد الكريم   .3121

 -. 2015عمان : دار أمجد للنشر والتوزيع,   -التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] / نوال عبد الكريم األشهب. 

  سم.24ص ; 234

 9789957584658ر.د.م.ك 

1-382-267/1, 1-382-267/2 

  األشهب، نوال عبد الكريم   .3122

 -. 2015عمان : دار أمجد للنشر والتوزيع,  -وع] / نوال عبد الكريم األشهب. التجارة الدولية [نص مطب

  سم.24ص ; 258

 9789957584665ر.د.م.ك 

1-382-272/1, 1-382-272/2 

  األشوح, زينب صالح   .3123

,  اإلسكندرية : الدار الجامعية -في اإلنتاج المنزلي تكمن حلول..و..حلول [نص مطبوع] / زينب صالح األشوح. 

  سم.24ص. : إيض. ; 496 -. 2000

 474-455ص: -بيبليوغرافية ص 453-439ص: -مالحق ص

1-338-23/3, 1-338-23/4 

  األعاجيبي، عقيل دخيل كريم   .3124

عمان :   -محاسبة الوحدات غير الربحية [نص مطبوع] / عقيل دخيل كريم األعاجيبي, وعد هادي عبد الحساني. 
  سم.24ص ; 218 -. 2019النشر و التوزيع, دار صفاء للطباعة و 

 9789957687489ر.د.م.ك  -. 218ص-217بيبليوغرافيا:ص

1-657-831/1, 1-657-831/2 

  األعمش, إبراهيم    .3125

الجزائر : ديوان   -أسس المحاسبة العامة مطابق المخطط المحاسبي الوطني [نص مطبوع] / إبراهيم األعمش.  



  سم. 27ص. ;  332  - .1999المطبوعات الجامعية, 

 2233009961ر.د.م.ك 

1-657-247/1, 1-657-247/2 

  األفندي، محمد أحمد   .3126

عمان : مركز الكتاب   -الجذور الفكرية لألزمة المالية واإلقتصادية العالمية [نص مطبوع] / محمد أحمد األفندي. 
  سم.24ص ;  212 -. 2018االكاديمي, 

 9789957352783م.ك ر.د. -. 208ص-199بيبليوغرافيا:ص

1-332-880/1 

  األقداحي, هشام محمود   .3127

 -معالم اإلستراتيجية للتنمية اإلقتصادية والقومية في البلدان النامية [نص مطبوع] / هشام محمود األقداحي. 

  سم. 24/17ص. ;  291 -. 2009اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 

 9772121530ر.د.م.ك  -. 291ببليوغرافيا:ص. 

1-330-399/1, 1-330-399/2 

  اإلقداحي، هشام محمود   .3128

اإلسكندرية : مؤسسة شباب  -العالقات اإلقتصادية الدولية المعاصرة [نص مطبوع] / هشام محمود اإلقداحي. 
  سم.24ص. ; 515 -. 2009الجامعة, 

 9772121697ر.د.م.ك 

1-382-166/1, 1-382-166/2 

  مود اإلقداحي، هشام مح  .3129

 -مشكالت التنمية والتخطيط في التجمعات الجديدة والمستحدثة [نص مطبوع] / هشام محمود اإلقداحي. 

  سم.24ص. ; 370 -. 2010اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 

 9772121751ر.د.م.ك 

1-338-187/1, 1-338-187/2 

  اإلمام, وفقي السيد   .3130

القاهرة :  - إعداد مشروع البحث وكتابة التقرير النهائي / وفقي السيد اإلمام. البحث العلمي [نص مطبوع] : 
  سم.  24ص : مص و مل ;  313 -. 2008المكتبة العصرية للنشر والتوزيع, 

 0084410977ر.د.م.ك  -. 309ص  - 307بيبليوغرافيا ص 

1-001.4-5/1, 1-001.4-5/2 

  اإلمبابى، محمد   .3131

القاهرة : دار التعليم  -ه على سوق األوراق المالية [نص مطبوع] / محمد اإلمبابى. التمويل السلوكي وأثر
  سم.24ص ; 341 -. 2017الجامعي, 

 9789777331142ر.د.م.ك 

1-332-853/1, 1-332-853/2 

  اإلمبابي، محمد عبد الحميد أحمد   .3132

ييمي تحليلي / محمد عبد الحميد أحمد سياسات اإلستثمار في بورصة األوراق المالية [نص مطبوع] : مدخل تق



  سم.24ص ; 257 -. 2017القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -اإلمبابي. 

 9789777331159ر.د.م.ك  -. 252ص-241بيبليوغرافيا:ص

1-332-814/1 

  األمم المتحدة   .3133

العامة لألمم المتحدة نيويورك   اإلدارة العامة والتنمية [نص مطبوع] : وثائق الدورة الخمسين المستأنفة للجمعية
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 181 -. 1997القاهرة : المنطمة العربية,  -/ األمم المتحدة.  1996أفريل  15-19

 7095673977ر.د.م.ك 

1-350-50/1, 1-350-50/2 

  األمم المتحدة   .3134

[نص مطبوع] /    1989ديسمبر 15 -11أساليب دعم قدرات أجهزة التطوير اإلداري في الدول النامية، بروكسل، 
عمان :   -األمم المتحدة; مرا. أميرة عبد المنعم البسيوني; ابراهيم محمد محمود تر. علي عبد الهادي مسلم. 

  ).332(تراجم مختارة ;  -سم. 24ص. ; 112 -. 1994منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 112 -105ص:  -المالحق ص  103 -93ص:  -بيليوغرافيا ص

1-350-20/3, 1-350-20/4 

  األمم المتحدة.قسم اإلقتصاد العام واإلدارة العامة.إدارة الشئون اإلقتصادية واإلجتماعية   .3135

تجارب عالمية مختارة في اإلصالح اإلداري [نص مطبوع] : دراسة حاالت خمس دول آسيوية / األمم  
القاهرة : المنظمة العربية  -ة.إدارة الشئون اإلقتصادية واإلجتماعية. المتحدة.قسم اإلقتصاد العام واإلدارة العام

  ). 350(سلسلة تراجم مختارة ;  -سم. 24ص. ;  322 -. 1998للتنمية اإلدارية, 

 321-305ص: -مالحق ص

1-350-8/3, 1-350-8/4 

  األمير, زيد   .3136

ص. ;  473 -. 1979يوان المطبوعات الجامعية, الجزائر : د -المعادالت التفاضلية [نص مطبوع] / زيد األمير.  
 سم. 24

1-515-20/2, 1-515-20/3 

  األميري، وليد حميد رشيد   .3137

المسؤولية اإلجتماعية للمصارف الخاصة [نص مطبوع] : في إطار العالقة بين رأس المال الفكري التمويلي / 
  سم.24ص ; 296 -. 2015العلمية للنشر و التزيع, عمان : دار اليازوري  -وليد حميد رشيد األميري. 

 9789957127275ر.د.م.ك  -. 289بيبليوغرافيا:ص

1-332-761/1, 1-332-761/2 

  األمين, حسن    .3138

جدة : البنك اإلسالمي للتنمية,  -. 3ط. -المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة [نص مطبوع] / حسن األمين. 
  سم.24ص. ; 66 -. 2000

 9960320855ر.د.م.ك  -. 66ص.-65بليوغرافيا:ص.بي

1-332-323/1 

  األمين, خومس    .3139

/ خومس   GAMتقنيات التسويق في مجال التأمين [نص مطبوع] : دراسة حالة العامة للتأمينات المتوسطة 



  سم.30ص. ;  72 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -األمين, بوزيد صالح; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2006سويق : المدية : م.ج : ليسانس : ت

GL475 

  األنصاري، أسامة عبد الخالق    .3140

/ أسامة عبد   fundamental analysisالدليل العلمي لإلستثمار بالبورصة [نص مطبوع] : التحليل األساسي = 
  سم.24ص. : إيض. ;  288 -. 2008القاهرة : دار السحاب للنشر والتوزيع,  -الخالق األنصاري. 

 9776190197ر.د.م.ك  -.  287ص.  - 281وغرافيا : ص. بيبلي 

1-658-1450/1, 1-658-1450/2 

  األنصاري، آسيا محمد إمام   .3141

عمان : دار صفاء   -إدارة المنشآت السياحية [نص مطبوع] / آسيا محمد إمام األنصاري, إبراهيم عواد عواد. 
  سم. 24ص. : ايض. ;   224 -. 2002للنشر والتوزيع, 

 9957240048ر.د.م.ك  -. 224يوغرافيا : ص .ببل

1-658-480/1, 1-658-480/2 

  األنصاري، بالل صالح    .3142

(القاهرة) : مركز الدراسات   -اإلقتصاد بين اإلسالم والنظم المعاصرة [نص مطبوع] / بالل صالح األنصاري. 
  سم.24ص ; 333 -. 2015العربية, 

 9789777960106ر.د.م.ك  -. 330ص-319بيبليوغرافيا:ص

1-330-700/1, 1-330-700/2 

  األنصاري، بالل صالح    .3143

القاهرة : مركز الدراسات العربية,  -مبادئ و إقتصاديات المالية العامة [نص مطبوع] / بالل صالح األنصاري. 
  سم.24ص. ; 214 -. 2017

 9789777960434ر.د.م.ك 

1-336-142/1, 1-336-142/2 

  عبد السميع األودن، سمير   .3144

 -تسويق الشهرة التجارية (الفرانشيز) ودور التحكيم في منازعاتها [نص مطبوع] / سمير عبد السميع األودن. 

 سم.24ص. : غالف مص. ;  366 -. 2009(القاهرة) : منشأة المعارف, 

1-340-5/1, 1-340-5/2 

  اآلوى، أزهر   .3145

قرض لدى البنك [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الوطني دور التحليل المالي في عمليةاتخاذ قرار منح ال
  .CDسم. + 29و. ; 134 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -/ أزهر اآلوى, الصادق بوشنافة.  BNAالجزائري 

 2009ليسا نس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1209/1 

  البابلى عدلى    .3146

مطبوع] : تقدير وتحليل الموازنة العامةفى الشريعة والقانون / البابلى  المالية العامة والنظم الضريبية [نص
  سم.24ص. ; 568 -. 2009القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -عدلى. 

 9773501347ر.د.م.ك 



1-336-88/4, 1-336-88/1 

  البابلي، محمد محمود   .3147

الدولية [نص مطبوع] / محمد محمود البابلي, شحاتة السيد مبادئ المحاسبة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية و 
  سم.24ص. ; 453 -. 2014(القاهرة) : الدار الجامعية,  -شحاتة. 

 9789774222896ر.د.م.ك 

1-657-710/1, 1-657-710/2 

  البادي، نواف محمد   .3148

عمان : دار اليازوري العلمية  -. الجودة الشاملة في التعليم وتطبيقات اآليزو [نص مطبوع] / نواف محمد البادي
  سم. 24ص. : ايض. ; 223 -. 2010للنشر والتوزيع, 

 9789957122522ر.د.م.ك  -. 223ص.-205بيبليوغرافيا: ص

1-658-1715/1, 1-658-1715/2 

  الباز, داود عبد الرزاق   .3149

لعام و أعمال موظفيه [نص مطبوع] /  اإلدارة العامة الحكومة اإللكترونية و أثرها على النظام القانوني للمرفق ا
  سم.  24ص : مل ; 398 -. 2004جامعة الكويت : الكويت,  -داود عبد الرزاق الباز. 

 5102199906ر.د.م.ك 

1-350-85/1, 1-350-85/2 

  الباز, محمود الطنطاوي   .3150

: مؤسسة الثقافة  اإلسكندرية -مدخل لدراسة اإلقتصاد السياسي [نص مطبوع] / محمود الطنطاوي الباز. 
 سم. 24ص. ; 360 -. 2004الجامعية, 

1-330-166/1, 1-330-166/2 

  الباشا، مازن محمد    .3151

عمان : دار   -التمويل الخارجي وأثره على الهيكلة في القطاعات اإلقتصادية [نص مطبوع] / مازن محمد الباشا. 
  سم.24ص. ; 192  -. 2013األيام للنشر والتوزيع, 

 9789957563035ر.د.م.ك 

1-332-598/1, 1-332-598/2 

  البتانونى، عالء محمد   .3152

 -. 2011(القاهرة) : مكتبة الوفاء القانونية,  -المحاسبة المالية المتوسطة [نص مطبوع] / عالء محمد البتانونى.  

  سم.24ص ; 304

 9773391534ر.د.م.ك 

1-657-684/1, 1-657-684/2 

  , حمدي عبد الحارس  البخشوانجي  .3153

اإلسكندرية :   -العالقات العامة من منظور الخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] / حمدي عبد الحارس البخشوانجي. 
  سم. 24ص : غالف مصور، ملون ; 356 -. 2001المكتب الجامعي الحديث, 

 353-347بيبليوغرافيا ص ص: 

1-659-28/3, 1-659-28/2 



  البداينة, ذياب    .3154

 -. 2006عمان : دار الشروق للنشر و التوزيع,  -ن و حرب المعلومات [نص مطبوع] / ذياب البداينة. األم

  سم.24ص. ; 490

 99572171ر.د.م.ك 

1-020-37/1, 1-020-37/2 

  البدة، محمد ندا ندا    .3155

تصادية مقارنة / اإلستثمار العقاري ودوره في حدوث األزمة المالية العالمية [نص مطبوع] : دراسة فقهية إق
  سم.24ص ; 639 -. 2013اإلسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية,  -محمد ندا ندا البدة. 

 9789776413276ر.د.م.ك 

1-332-721/1, 1-332-721/2 

  البدري, طارق    .3156

ار الثقافة  عمان : د -اإلحصاء في المناهج البحثية التربوية والنفسية [نص مطبوع] / طارق البدري, سهيلة نجم. 
  سم.  24ص. : إيض. ;   208 -. 2008للنشر والتوزيع, 

 7332169957ر.د.م.ك 

1-519-82/1, 1-519-82/2 

  البدري, طارق عبد الحميد   .3157

(د.م ) : دار الفكر,   -. 2ط  -أساسيات اإلدارة التعليمية ومفاهيمها [نص مطبوع] / طارق عبد الحميد البدري. 
  سم . 24;  ص . : إيض. 224 -. 2005

 9957072935ر.د.م.ك  -ص. 224-223بيبليوغرافيا:ص.

1-658-910/1, 1-658-910/2 

  البدوى, اسماعيل ابراهيم   .3158

عناصر اإلنتاج في اإلقتصاد اإلسالمي واإلقتصاد الوضعي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / اسماعيل ابراهيم 
  سم.  24ص. : إيض. ; 450 -. 2002الكويت : مجلس النشر العلمي,  -البدوى. 

 8072199906ر.د.م.ك 

1-330-261/1, 1-330-261/2 

  البدوي، حمدي عبد العليم   .3159

القاهرة : مؤسسة  -سياسة التزويد بالمكتبات ومراكز مصادر التعلم [نص مطبوع] / حمدي عبد العليم البدوي. 
كتب والمكتبات : سلسلة دنيا الكتب  (سلسلة دنيا ال -سم. 24ص ; 139  -. 2015طيبة للنشر و التوزيع, 

  والمكتبات). 

 9789774313322ر.د.م.ك  -. 137بيبليوغرافيا:ص

1-020-51/1, 1-020-51/2 

  البديري, حسين جميل    .3160

 -. 2003عمان : الوراق للنشر,  -البنوك [نص مطبوع] : مدخل محا سبي و إداري / حسين جميل البديري. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 323

 009339957ر.د.م.ك 

1-332-164/4, 1-332-164/5 



  البديوي, منصور    .3161

في المحاسبة الضريبية [نص مطبوع] : الضريبة الموحدة على إيرادات القيم المنقولة وعلى المرتبات وما حكمها  
 402 -. 2006القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -والضريبة على أرباح شركات األموال / منصور البديوي. 

 سم.  24ص. : إيض. ; 

1-657-361/3, 1-657-361/4 

  البديوي, منصور    .3162

اإلسكندرية : الدار الجامعية,   -دراسات في األساليب الكمية و إتخاذ القرارات [نص مطبوع] / منصور البديوي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  310 -. 1987

 .310ص.-309بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-304/1, 1-658-304/2 

  البديوي, منصور أحمد   .3163

دراسات نظرية المراجعة وتطبيقاتها العملية في ضوء المعايير الدولية والمصرفية [نص مطبوع] / منصور  
ص. : غالف مجلد ملون 448 -. 2006'القاهرة) : المكتب الجامعي الحدبث,  -أحمد البديوي, شريفة علي حسن. 

 سم.24ومص ; 

1-657-337/1, 1-657-337/2 

  البديوي, منصور أحمد   .3164

(القاهرة) : دار  -دراسات في المحاسبة الضربية [نص مطبوع] / منصور أحمد البديوي, محمد رشيد الجمال. 
 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 584 -. 1999المعرفة الجامعية, 

1-657-320/1 

  البديوي, منصور أحمد   .3165

 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية,   -مطبوع] / منصور أحمد البديوي. في المحاسبة الضريبية [نص 

 سم.24ص. : غالف مصور: ملون ; 490

1-657-130/1, 1-657-130/2 

  البديوي, منصور أحمد   .3166

اإلسمندرية : الدار   -دراسات في المحاسبة الضريبية [نص مطبوع] / منصور أحمد البديوي, كمال أبو زيد. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  473 -. 2003الجامعية, 

1-657-134/14, 1-657-134/2 

  البديوي, منصور أحمد   .3167

دراسات في اإلتجاهات الحديثة في المراجعة مع تطبيقات عملية على معايير المراجعة المصرية و الدولية [نص 
ص. :  434 -. 2003رية : الدار الجامعية, اإلسكند -مطبوع] / منصور أحمد البديوي, شحاتة السيد شحاتة. 

 سم.  24غالف مصور ; 

1-657-75/9, 1-657-75/1 

  البديوي, منصور أحمد   .3168

مخاطر  -األهمية النسبية-دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية الحديثة [نص مطبوع] : المعاينة اإلحصائية
فجوة التوقعات... / منصور أحمد -لمعلومات المستقبليةا-التقديرات المحاسبية-اإلجرائات التحليلية-المراجعة



ص ; 363 -. 2017القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -البديوي, كمال خليفة أبو زيد, هيبت محمد عبد القادر. 
 سم.24

1-657-759/1, 1-657-759/2 

  البديوي, منصور فتحي    .3169

ص. ; 364 -. 2012القاهرة : المكتبة األكاديمية,  -إدارة البنوك [نص مطبوع] / منصور فتحي البديوي. 
  سم.24

 9789772814735ر.د.م.ك 

1-332-590/1, 1-332-590/2 

  البرادعي, بسيوني محمد   .3170

تنمية مهارات مدراء الموارد البشرية في إختيار الشخص المناسب للوظائف [نص مطبوع] : دليل عملي 
  سم. 24ص. : ايض. ; 203 -. 2006القاهرة : إيتراك للنشر والتوزيع,  -للباحثين... / بسيوني محمد البرادعي. 

 9773830802ر.د.م.ك  -. 198ص.-197بيبليوغرافيا:ص.

1-658-857/1, 1-658-857/2 

  البرادعي, بسيوني محمد   .3171

يجي  تنمية مهارات تخطيط الموارد البشرية [نص مطبوع] : ربط تخطيط الموارد البشرية بالتخطيط األسترات
ص. : غالف ملون 225 -. 2004القاهرة : إيتراك للنشر والتوزيع,  -للمنظمة / بسيوني محمد البرادعي. 

  (سلسلة تنمية المهارات). -سم. 24ومصور ; 

 025383977ر.د.م.ك 

1-658-742/1, 1-658-742/2 

  البرادعي, بسيوني محمد   .3172

ص مطبوع] : رحلة التميز اإلداري / بسيوني محمد البرادعي.  تنمية مهارات مديري اإلدارة العليا والمتوسطة [ن
  (سلسلة تنمية المهارات).  -سم. 24ص. : ايض. ; 178 -. 2005( القاهرة ) : دار إيتراك,  -

 9773830462ر.د.م.ك  -. 171ببليوغرافيا:ص.

1-658-620/1, 1-658-620/2 

  البرادعي, بسيوني محمد   .3173

القاهرة : إيتراك للنشر والتوزيع,   -وقت [نص مطبوع] / بسيوني محمد البرادعي. مهارات إدارة و تنظيم ال
  سم.24ص. : ايض. ; 194 -. 2004

 9773830330ر.د.م.ك  -. 193ببليوغرافيا:ص.

1-658-635/1, 1-658-635/2 

  البراوي, نزار عبد المجيد رشيد    .3174

ء التسويقي المتميز / نزار عبد المجيد رشيد البراوي;  التسويق المبني علي المعرفة [نص مطبوع] : مدخل األدا
  سم.24ص. : ايض. ; 379 -. 2013عمان : الوراق للنشر و التوزيع,  -فارس محمد النقشبندي. 

 9789957333393ر.د.م.ك  -. 379ص.-377بيبليوغرافيا: ص.

1-658-129/1, 1-658-129/2 

  البرق، عباس    .3175

 Strural = (AMOS)التحليل اإلحصائي [نص مطبوع] : باستخدام برنامج أموس دليل المبتدئين في إستخدام 



Equation Modeling -SEM  .عمان : إثراء للنشر و التوزيع,  -/ عباس البرق, عايد المعال, أمل سليمان
  سم.24ص ; 199 -. 2013

 9789957781743ر.د.م.ك  -. 199ص-197بيبليوغرافيا:ص

1-519-181/1, 1-519-181/2 

  البركاني، فطيمة   .3176

[نص مطبوع] :   2019-2017دراسة تحليلية لنماذج التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية 
المدية : جامعة  -دراسة حالة تطبيقية لمؤسسة اتصاالت الجزائر فرع المدية / فطيمة البركاني, فؤاد بغدادي. 

  سم.29و. ; 148 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : محاسبة : المدية :  -رماست

MAS 1688/1 

  البرني، محمد سعيد   .3177

ص ; 287 -. 1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -" [نص مطبوع] / محمد سعيد البرني. 5التحليل "
 سم.24

1-515-22.5/1 

  البرواري، أنمار أمين   .3178

عمان :   -وتطبيقاتها اإلدارية واإلقتصادية [نص مطبوع] / أنمار أمين البرواري. الرياضيات والبرمجة الخطية 
  سم.24ص. ; 296 -. 2010دار مجدالوي للنشر و التوزيع, 

 9789957024185ر.د.م.ك 

1-510-54/1, 1-510-54/2 

  البرواري، نزار عبد المجيد    .3179

ــ الوظائف / نزار عبد المجيد البرواري, أحمد محمد إستراتيجيات التسويق [نص مطبوع] : المفاهيم ــ األسس 
  سم.  24ص. : ايض. ;  238 -. 2004عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -فهمي البرزنجي. 

 9957114859ر.د.م.ك  -. 238ـــ ص.  229بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-550/1, 1-658-550/2 

  البرواري، نزار عبد المجيد    .3180

دخل للتميز والريادة [نص مطبوع] : مفاهيم وأسس وتطبيقات / نزار عبد المجيد البرواري, لحسن  إدارة الجودة م
  سم.24ص ; 615 -. 2011عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع,  -عبد هللا باشيوة.  

 9789957332167ر.د.م.ك  -. 596-595بيبليوغرافيا:ص

1-658-2250/1 

  البزاز, حسن    .3181

بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات   -بين نقطتي الغليان و التحول [نص مطبوع] / حسن البزاز. إدارة األزمة 
 سم. 20ص : ايض. ; 152 -. 2001و النشر و التوزيع, 

1-658-1205/1, 1-658-1205/2 

  البستاني, سعيد يوسف    .3182

لجامعية [نص مطبوع] : قانون البحث المنهجية العلمية و الفضائل العلمية في الدراسات العليا و األبحاث اا
  -العلمي ,فصائل الجامعة ,لدراسات العليا و البحث العلمي,أصول و قواعد المنهجية / سعيد يوسف البستاني. 



  سم. 24ص.ال ة : غالف, ملو., مصو. ;  448 -. 2014بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية, 

 978614015704ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

  البستاني، باسل    .3183

بيروت :   -جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة [نص مطبوع] : منابع التكوين وموانع التمكين / باسل البستاني. 
  سم.24ص : ملون ; 271 -. 2009مركز دراسات الوحدة العربية, 

  9789953822570ر.د.م.ك  -. 264-259بيبليوغرافياص

1-338-158/1, 1-338-158/2 

  لبستاني، سعيد يوسف  ا  .3184

المنهجية والفضائل العلمية في الدراسات العليا واألبحاث الجامعية [نص مطبوع] : قانون البحث العلمي / سعيد 
  سم.24ص ; 447 - . 2014بيروت : منشورات الحلبي الحقوفية,   -يوسف البستاني. 

 9786144015704ر.د.م.ك  -. 440ص-437بيبليوغرافيا: ص

1-001.4-132/1, 1-001.4-132/2 

  البسيوني, رضا اسماعيل   .3185

 -. 2008القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع,  -اإلدارة العامة [نص مطبوع] / رضا اسماعيل البسيوني. 

  سم.  24ص : مل. ; 212

 1055431977ر.د.م.ك 

1-350-90/1, 1-350-90/2 

  البسيوني, رضا إسماعيل   .3186

 354 -. 2008القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع,   -إلنتاج [نص مطبوع] / رضا إسماعيل البسيوني. إدارة ا

  سم.  24ص : ايض. ; 

 9774310977ر.د.م.ك  -. 349ص - 348 -بيبليوغرافيا :ص

1-658-1276/1, 1-658-1276/2 

  البسيوني, محمد محمد رفعت    .3187

[نص مطبوع] / محمد محمد رفعت  Front Pageوبرنامج HTMLتصميم صفحات الويب باستخدام لغة 
 سم.  24/17ص. ;  349 -. 2004القاهرة : مطبعة ومكتبةالمهندس,  -البسيوني. 

1-005-6/1, 1-005-6/2 

  البسيوني، رضا إسماعيل   .3188

 -. 2009 القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع,  -إدارة األعمال [نص مطبوع] / رضا إسماعيل البسيوني. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 280

 9774311418ر.د.م.ك  -. 276ص. -275بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1507/1, 1-658-1507/2 

  البشتاوي، سليمان حسين   .3189

عمان : دار المناهج للنشر و  -مبادئ المحاسبة [نص مطبوع] / سليمان حسين البشتاوي, إيهاب محمد أبو خزمة. 
  سم.24ص ; 322 -. 2016التوزيع, 

 9789957184063ر.د.م.ك  -. 322ص-321بيبليوغرافيا:ص

1-657-782/1 



  البشكاني، هادي مسلم يونس   .3190

مصر : دار   -التنظيم القانوني للتجارة اإللكترونية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / هادي مسلم يونس البشكاني.  
  سم.24ص. ; 508 -. 2009شتات للنشر والبرمجيات, 

 9773862038ك ر.د.م.

1-340-30/1, 1-340-30/2 

  البطاط، كاظم أحمد    .3191

البيئة اإلستثمارية ودورها في تحفيز اإلستثمار األجنبي المباشر والنمو اإلقتصادي [نص مطبوع] / كاظم أحمد 
  ص.294 - . 2017عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -البطاط, كاظم سعد األعرجي, سعدية هالل التميمي. 

 9789957953140ر.د.م.ك  -. 290ص-261بيبليوغرافيا:ص

1-332-844/1, 1-332-844/2 

  البطاينة, إبراهيم محمد   .3192

مدخل للنظرية اإلقتصادية من منظور إسالمي [نص مطبوع] / إبراهيم محمد البطاينة, زينب الغريري محمد 
 سم. 24ص. : إيض. ;  262 -. 2005يع, عمان : دار األمل للنشر والتوز -سميران; سعيد الحالق. 

1-330-272/1, 1-330-272/2 

  البطاينة, إبراهيم محمد   .3193

عمان : دار المسيرة للنشر و   -مبادئ اإلحصاء لطلبة اإلدارة واإلقتصاد [نص مطبوع] / إبراهيم محمد البطاينة. 
  سم. 24ص. ; 296 -. 2011التوزيع و الطباعة, 

 9789957067137ر.د.م.ك 

1-519-163/1, 1-519-163/2 

  البطاينة، محمد تركي    .3194

/ محمد عمر الزعبي; محمد تركي البطاينة.  Administrative Leadershipالقيادة اإلدارية [نص مطبوع] =  
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 190 -. 2014عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -

 9789957911133د.م.ك ر. -. 190ص. -189بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2058/1, 1-658-2058/2 

  البطريق, يونس أحمد   .3195

اإلسكندرية : الدار الجامعية,   -المالية العامة [نص مطبوع] : الضرائب و النفقات العامة / يونس أحمد البطريق. 
 سم.24ص. : مص. ; 320 -. 2006

1-336-64/1, 1-336-64/2 

  البطريق, يونس أحمد   .3196

بيروت : دار النهضة    -المالمح الرئيسية في إقتصاديات البلدان العربية [نص مطبوع] / يونس أحمد البطريق. 
 سم. 24ص. ;  313 -. 1985العربية, 

1-338-16/2, 1-338-16/3 

  البطريق, يونس أحمد   .3197

اإلسكندرية : الدار   -مزيدة.  2ط. -السياسات الدولية في المالية العامة [نص مطبوع] / يونس أحمد البطريق. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 436 -. 1986الجامعية, 

 433 - 430ص: -ببليوغرافيا ص



1-336-22/4, 1-336-22/5 

  البطريق, يونس أحمد   .3198

 24ص. ; 408 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -النظم الضريبية [نص مطبوع] / يونس أحمد البطريق.  

 سم.

1-336-16/4, 1-336-16/5 

  البطريق, يونس أحمد   .3199

ص. ; 332 -. 1993اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -في المالية الدولية [نص مطبوع] / يونس أحمد البطريق.  
 سم. 24

1-336-9/2, 1-336-9/3 

  البطريق, يونس أحمد   .3200

ص ; 458 -. 1998لدار الجامعية, اإلسكندرية : ا -النظم الضريبية [نص مطبوع] / يونس أحمد البطريق.  
 سم.24

1-336-17/4, 1-336-17/5 

  البطريق, يونس حمد    .3201

.  1998اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -السياسات الدولية في المالية العامة [نص مطبوع] / يونس حمد البطريق. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 401 -

 396-393ص:  -بيبلوغرافيا ص

1-336-21/6, 1-336-21/7 

  البطش, محمد وليد    .3202

, مناهج البحث العلمي: الجزء الرابع [نص مطبوع] : تصميم البحث و التحليل اإلحصائي / محمد وليد البطش, 4
  سم.24ص. : إيض. ; 464 -. 2007عمان : جامعة عمان العربية للدراسات العليا,  -فريد كامل أبو زينة. 

  9957063898ر.د.م.ك  -ص. 464-453ص. مالحق :450بيبليوغرافيا:

 4محتوي في : , 

1-001.4-15.4/1, 1-001.4-15.4/2 

  البطيوي، الصوفي بو عبد هللا    .3203

الجزائر : منشورات وزارة الشؤون  -ديوان بو عبد هللا البوعبدلي [نص مطبوع] / الصوفي بو عبد هللا البطيوي. 
  سم. 24ص. ; 136 -. 2011ف, الدينية واألوقا

 9789931374015ر.د.م.ك 

1-000-37/1 

  البعجة, فتحي محمد    .3204

, التطور اإلجتماعي اإلقتصادي للبناء السياسي العربي دراسة مقارنة في اإلقتصاد السياسي العربي [نص  3
طرابلس  -حمد البعجة. مطبوع] : من أوهام التحديث والعصرنة الى التهميش اإلجتماعي..اإلقتصادي / فتحي م

  سم.24ص. : إيض. ; 562 -. 2006(ليبيا) : دار النهضة العربية, 

  9959224260ر.د.م.ك 

 3محتوي في : , 

1-330-342.3/1, 1-330-342.3/2 



  البعجة, فتحي محمد    .3205

السياسي العربي [نص  , التطور اإلجتماعي اإلقتصادي للبناء السياسي العربي دراسة مقارنة في اإلقتصاد 2
 -. 2006طرابلس (ليبيا) : دار النهضة العربية,  -مطبوع] : مأزق التخلف والتبعية / فتحي محمد البعجة. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 649

  9959224252ر.د.م.ك 

 2محتوي في : , 

1-330-342.2/1, 1-330-342.2/2 

  البعجة, فتحي محمد    .3206

للبناء السياسي العربي [نص مطبوع] : من عصر الكولونيالية إلى عصر النفط , التطور اإلجتماعي اإلقتصادي 1
  سم. 24ص. : إيض. ; 580 -. 2006طرابلس (ليبيا) : دار النهضة العربية,  -فتحي محمد البعجة.  /

  9959224279ر.د.م.ك 

 1محتوي في : , 

1-330-342.1/1, 1-330-342.1/2 

  البعلي، عبد الحميد محمود   .3207

القاهرة : دار   - تصاديات الزكاة وإعتبارات السياسة المالية والنقدية [نص مطبوع] / عبد الحميد محمود البعلي. إق
 سم.24ص ; 120 -. 1991السالم للنشر والتوزيع والترجمة, 

1-330-18/1 

  البغدادي، القاضي عبد الوهاب    .3208

مطبوع] : الجزء األول / القاضي عبد الوهاب   المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس [نص
  سم.24ص. ; 660 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -البغدادي. 

 9789947907832ر.د.م.ك 

1-000-4.1/1 

  البغدادي، القاضي عبد الوهاب    .3209

الجزء الثالث / القاضي عبد الوهاب  المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس [نص مطبوع] :
 سم.24ص. ; 492 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -البغدادي. 

1-000-4.3/1 

  البغدادي، القاضي عبد الوهاب    .3210

هاب المعونة على مذهب عالم المدينة اإلمام مالك بن أنس [نص مطبوع] : الجزء الثاني / القاضي عبد الو
 سم.24ص. ; 631 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -البغدادي. 

1-000-4.2/1 

  البغدادي، مروة فتحي    .3211

القاهرة : المكتبة   -األجور بين التدهور والالواقعية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / مروة فتحي البغدادي. 
  سم.24ص ; 241 - .2017العصرية للنشر و التوزيع, 

 9789774104371ر.د.م.ك  -. 238ص-227بيبليوغرافيا:ص

1-331-55/1 



  البقيرات، عبد القادر    .3212

الشركات التجارية /  -المحل التجاري -نظرية التاجر -مبادئ القانون التجاري [نص مطبوع] : األعمال التجارية
  سم.24ص. ; 151 -. 2011جامعية, الجزائر : ديوان المطبوعات ال -عبد القادر البقيرات. 

 9789961014387ر.د.م.ك 

1-340-64/1, 1-340-64/2 

  البقيرات، عبد القادر    .3213

.  2012الجزائر : ديوان الطبوعات الجامعية,  -القانون التجاري الجزائري [نص مطبوع] / عبد القادر البقيرات. 

  سم.29ص ; 180 -

 9789961013106ر.د.م.ك 

1-340-92/1, 1-340-92/2 

  البكرى، فؤادة عبد المنعم   .3214

التسويق السياحي و تخطيط الحمالت الترويجية في عصر تكنولوجيا اإلتصاالت [نص مطبوع] / فؤادة عبد  
  سم.  24ص. : ايض. ;  209 -. 2007القاهرة : عالم الكتب,  -المنعم البكرى. 

 9772325705ر.د.م.ك  -. 203ص.-200بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1577/1, 1-658-1577/2 

  البكري, أنس    .3215

عمان : دار المستقبل للنشر   -النقود والبنوك [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / أنس البكري, وليد صافي. 
  سم.24ص. : إيض. ; 267 -. 2009والتوزيع, 

 265-213مالحق: ص.ص.  -.267-266ببليوغ.: ص.ص.

1-332-379/1, 1-332-379/2 

  البكري, ثامر   .3216

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  -التسويق األخضر [نص مطبوع] / ثامر البكري, أحمد نزار النوري. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 264 -. 2007التوزيع, 

 9957120301ر.د.م.ك  -. 

1-658-983/4, 1-658-983/5 

  البكري, ثامر   .3217

ص. : 349 -.  2005عمان : دار الحامد للنشر,  -طبوع] / ثامر البكري. اإلتصاالت التسويقية والترويج [نص م
  سم. 24غالف مصور وملون ; 

 8099329957ر.د.م.ك 

1-658-793/14, 1-658-793/15 

  البكري, ثامر   .3218

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  - التسوبق [نص مطبوع] : أسس ومفاهيم معاصرة / ثامر البكري. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 320 -. 2006التوزيع, 

. 

1-658-785/8, 1-658-785/5 



  البكري, ثامر   .3219

. 2014عمان : دار أمجد,  -التسويق األخضر و إعادة التدوير [نص مطبوع] / ثامر البكري, النا منصور البنا. 

  سم.24ص. ; 204 -

 9789957990299ر.د.م.ك  -ص.  199ص.191بيبليوغرافيا: 

1-658-2380/1, 1-658-2380/2 

  البكري, ثامر   .3220

عمان : دار أمجد,   -التحليل اإلستراتيجي و الميزة التنافسية [نص مطبوع] / ثامر البكري, أحمد هاشم الصقال. 
  سم.24ص. ; 328 -. 2014

 9789957990282ر.د.م.ك  -ص.  324ص.313بيبليوغرافيا: 

1-658-2408/1, 1-658-2408/2 

  البكري, ثامر ياسر    .3221

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,   -إستراتيجيات التسويق [نص مطبوع] / ثامر ياسر البكري. 
  سم . 24ص. : ايض. ; 416 -. 2012

 9789957121006ر.د.م.ك 

1-658-1154/1, 1-658-1154/2 

  البكري, ثامر ياسر    .3222

. 2005عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -ات [نص مطبوع] / ثامر ياسر البكري. إدارة المستشفي

  سم. 24ص. : ايض. ; 320 -

 .313ص.-305بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1049/1, 1-658-1049/2 

  البكري, سونيا محمد   .3223

القاهرة : الدار الجامعية,  -د البكري. نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] : المفاهيم األساسية / سونيا محم
  سم. 24ص. : إيض. ;  424 -. 2004

 . 423ص . - 415ببليوغرافيا: ص.

1-658-974/1 

  البكري, سونيا محمد   .3224

ص. :  363 -. 2002اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -إدارة الجودة الكلية [نص مطبوع] / سونيا محمد البكري. 
 سم. 24ايض. ; 

1-658-96/1, 1-658-96/2 

  البكري, سونيا محمد   .3225

اإلسكندرية : الدار الجامعية,   -إدارة اإلنتاج والعمليات [نص مطبوع] : مدخل النظم / سونيا محمد البكري. 
 سم. 24ص. : ايض. ;  415 -. 1999

1-658-77/1, 1-658-77/9 

  البكري, صونيا محمد    .3226

اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع,   -دارة [نص مطبوع] / صونيا محمد البكري. إستخدام األساليب الكمية في اإل



  سم.24ص. : ايض. ; 411 -. 1997

 .410ص.-407بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-302/2, 1-658-302/3 

  البكري, فؤادة    .3227

 -. 2001الشرق,  القاهرة : دار نهضة -العالقات العامة بين التخطيط واإلتصال [نص مطبوع] / فؤادة البكري. 

  سم.24ص : غالف مصور، ملون ; 284

 7141245977ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-659-29/1, 1-659-29/2 

  البكري, فؤادة عبد المنعم   .3228

القاهرة : عالم   -التسويق اإلجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالمية [نص مطبوع] / فؤادة عبد المنعم البكري. 
  سم.  24. : ايض. ; ص 156 -. 2007الكتب, 

 9772325713ر.د.م.ك  -. 152ص.-148بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1349/1, 1-658-1349/2 

  البكري، ثامر   .3229

  -/ ثامر البكري.  Contemporary Issues in Marketingقضايا معاصرة في التسويق [نص مطبوع] = 

  .سم24ص ; 374 -. 2014عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957327798ر.د.م.ك  -. 374ص-373بيبليوغرافيا:ص

1-658-2300/1, 1-658-2300/2 

  البكري، ثامر ياسر    .3230

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -تسويق الخدمات الصحية [نص مطبوع] / ثامر ياسر البكري. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  365 -. 2005

 .354ص.-345بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1563/1, 1-658-1563/2 

  البكري، ثامر ياسر    .3231

 168 -. 2001عمان : دار وائل للنشر,  -التسويق و المسؤولية اإلجتماعية [نص مطبوع] / ثامر ياسر البكري. 

  سم.  24ص. : ايض. ; 

 9957111922ر.د.م.ك  -. 168ص.-159ببليوغرافيا : ص .

1-658-563/3, 1-658-563/1 

  البكري، سونيا محمد   .3232

  -اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث, (د.ت).   -نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] / سونيا محمد البكري. 

  سم.24ص. ;  297

 297ص.-294بيبليوغرافيا:ص.

1-658-194/2, 1-658-194/1 

  البكري، سونيا محمد   .3233

 -. 1998اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -نص مطبوع] / سونيا محمد البكري. تخطيط و مراقبة اإلنتاج [



  سم. 24ص. : ايض. ; 423

 420ص.-417بيبليوغرافيا :ص.

1-658-85/1, 1-658-85/2 

  البكري، سونيا محمد   .3234

ر الجامعية, اإلسكندرية : الدا -نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] / سونيا محمد البكري, إبراهيم سلطان. 
 سم.24ص. : ايض. ; 391 -. 2001

1-658-188/1, 1-658-188/2 

  البكري، صونيا محمد    .3235

اإلسكندرية : الدار   -نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] : المفاهيم األساسية / صونيا محمد البكري. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 424 -. 1999الجامعية, 

 . 415ص. -407بيبليوغرافيا :ص. 

1-658-190/1, 1-658-190/2 

  البلداوي, عبد الحميد عبد المجيد    .3236

أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي [نص مطبوع] : التخطيط للبحث وجمع وتحليل البيانات يدويا / عبد 
  سم. 24ص : مص .مل ;  240 -. 2007عمان : دار الشروق,  -الحميد عبد المجيد البلداوي. 

 03180099579ر.د.م.ك  -. 204بيبليوغرافيا ص  239ص 234مالحق ص 

1-001.4-2/1, 1-001.4-2/2 

  البلداوي, عبد الحميد عبد المجيد    .3237

األساليب الكمية التطبيقية في إدارة األعمال [نص مطبوع] : التآلف العلمي الثالثي / عبد الحميد عبد المجيد 
  سم. 24ص. : إيض. ; 261 -. 2008: دار وائل للنشر والتوزيع, عمان  - البلداوي, نجم عبد هللا الحميدي. 

 9789957117047ر.د.م.ك  -. 260ص - 259بيبليوغرافيا : ص 

1-658-1278/1, 1-658-1278/2 

  البلداوي, عبد الحميد عبد المجيد    .3238

. 2004ن : دار الشروق, عما -األساليب اإلحصائية التطبيقية [نص مطبوع] / عبد الحميد عبد المجيد البلداوي. 

 سم.24ص. : غالف مجلد وملون ; 344 -

1-519-60/05, 1-519-60/06 

  البلداوي, عبد الحميد عبد المجيد    .3239

عمان : دار الشروق,  -اإلحصاء للعلوم اإلدارية و التطبيقية [نص مطبوع] / عبد الحميد عبد المجيد البلداوي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  734 -. 1997

1-519-35/2, 1-519-35/3 

  البلداوي، عبد الحميد عبد المجيد    .3240

/   SPSSاألساليب التطبيقية لتحليل وإعداد البحوث العلمية [نص مطبوع] : مع حاالت دراسية باستحدام برنامج 

  سم.24ص. ; 406 -. 2009عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع,  -عبد الحميد عبد المجيد البلداوي.  

 9789957003388ر.د.م.ك 

1-001.4-105/1, 1-001.4-105/2 



  البلوشي، درويش بن صالح بن إبراهيم    .3241

تقنيات المحاسبة اإلدارية واإلستراتيجية وأثرها في األداء التشغيلي [نص مطبوع] / درويش بن صالح بن  
  سم.24ص ; 142 -. 2017عمان : دار أمجد للنشر والتوزيع,  -إبراهيم البلوشي. 

 9789957995157ر.د.م.ك  -. 134ص-125بيبليوغرافيا:ص

1-657-829/1, 1-657-829/2 

  البنا, جالل محمد    .3242

  -دليل اإلستثمار في األوراق المالية واألسهم للجميع من األلف إلى الياء [نص مطبوع] / جالل محمد البنا. 

  سم.17ص. : إيض. ; 144 -.  1997القاهرة : مكتبة مدبولي, 

 9772082047ر.د.م.ك 

1-332-80/1, 1-332-80/2 

  البنا, محمد    .3243

ص. : 367 -. 2009اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -إقتصاديات السياحة والفندقة [نص مطبوع] / محمد البنا.  
  سم.24إيض. ; 

 9773142396ر.د.م.ك 

1-330-414/1, 1-330-414/2 

  البنا, محمد علي محمد أحمد   .3244

ض المصرفي [نص مطبوع] : دراسة تاريخية مقارنة بين الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي / محمد القر
  سم. 24ص. : مص. ; 648 -. 2006بيروت : دار الكتب العلمية,  -علي محمد أحمد البنا. 

 6488274512ر.د.م.ك  - . 239ص.-215بيبليغرافيا ص.

1-332-267/1, 1-332-267/2 

  البنا, محمود عاطف   .3245

 -النظرية العامة للقرارات اإلدارية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / سليمان الطماوى; محمود عاطف البنا. 

  سم.24ص. : إيض. ; 787 -. 2006القاهرة : دار الفكر العربي,  -. 7ط.

 9771020358ر.د.م.ك  -. 

1-658-1474/1, 1-658-1474/2 

  البنا، جالل    .3246

القاهرة : المكتب   -اإلدارة المالية لموارد واستخدامات األرصدة للمديرين اإلداريين [نص مطبوع] / جالل البنا. 
  سم.  24ص. : غالف: ملو, مصو. ; 190 -. 2007العربي الحدبث, 

 187ص.-183بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1671/1, 1-658-1671/2 

  البنا، جالل    .3247

اإلسكندرية   -ي إتخاذ القرارات [نص مطبوع] : تحليل النظم وإدارة األعمال / جالل البنا. القياسات اإلقتصادية ف
  سم.24ص. : غالف: ملو. مصو. ; 266 -. 2007: المكتب العربي الحديث, 

 977175369Xر.د.م.ك   -. 262ص. -255مالحق: ص.

1-658-2044/1, 1-658-2044/2 



  البنا، جالل    .3248

مار في األوراق المالية والبورصات والمشتقات [نص مطبوع] : المسار األمريكي  ماذا تعرف عن اإلستث
 سم.24ص. ; 261 -. 2007القاهرة : شركة الندى للطباعة,  -والبورصات الناشئة / جالل البنا. 

1-332-601/1, 1-332-601/2 

  البنا، حسين موسى قاسم   .3249

مليات إدارة المعرفة [نص مطبوع] / نعمة عباس الخفاجي; حسين إستراتيجية التمكين التنظيمي لتعزيز فاعلية ع
  سم.24ص. : غالف: ملو. , مصو. ; 265  -. 2014عمان : دار األيام للنشر والتوزيع,  -موسى قاسم البنا. 

 9789957563585ر.د.م.ك  -. 265ص. -251بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2081/1, 1-658-2081/2 

  البنا، محمد   .3250

ص. ; 257 -. 2009اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -إقتصادية معاصرة [نص مطبوع] / محمد البنا.   قضايا
  سم.24

 9774221060ر.د.م.ك 

1-330-558/1, 1-330-558/2 

  البنا، محمد   .3251

لدار  اإلسكندرية : ا -اإلقتصاد التحليلي [نص مطبوع] : مدخل حديث لتحليل المشاكل اإلقتصادية / محمد البنا. 
 سم.24ص. ; 428 -. 2009الجامعية, 

1-330-565/1, 1-330-565/2 

  البنك الدولي و مركز معلومات قراء الشرق األوسط    .3252

[نص مطبوع] : إزالة العقبات التي تعوق النمو / البنك الدولي و مركز معلومات   2005تقريرعقد الصفقات لسنة 
  سم.27ص. ; 155 -. 2005لدولي لإلنشاء والتعمير البنك الدولي, (القاهرة) : البنك ا -قراء الشرق األوسط. 

 0821357484ر.د.م.ك 

1-340-78/1, 1-340-78/2 

  البنك الدولي لإلنشاء و التعميير   .3253

إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا [نص مطبوع] : تعزيز التضمينية والمساءلة /  
  سم. 24ص. : إيض. ; 405 - . 2004بيروت : دار الساقي,  -نشاء و التعميير.  البنك الدولي لإل

 1855164612ر.د.م.ك 

1-338-54/3, 1-338-54/1 

  البنك الدولي لإلنشاء و التعميير   .3254

التجارة واإلستثمار و التنمية في الشرق األوسط و شمال أفريقيا التفاعل مع العالم [نص مطبوع] / البنك الدولي 
  سم.24ص. : إيض. ; 377 -. 2003بيروت : دار الساقي,   -نشاء و التعميير. لإل

 1855164566ر.د.م.ك 

1-338-62/3, 1-338-62/4 

  البنك الدولي لإلنشاء و التعميير   .3255

النوع اإلجتماعي والتنمية في الشرق األوسط و شمال إفريقيا [نص مطبوع] : المرأة في المجال العام / البنك 



  سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 147 -. 2004بيروت : دار الساقي,   -ي لإلنشاء و التعميير. الدول

 4443855161ر.د.م.ك 

1-338-55/3, 1-338-55/4 

  البنك الدولي لإلنشاء والتعمير    .3256

دولي  و.م.أ : البنك ال -[نص مطبوع] / البنك الدولي لإلنشاء والتعمير.  2008تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
  سم. 24ص. : ايض. ; 200 -. 2008لإلنشاء و التعمير, 

 9772823616ر.د.م.ك 

1-658-1510/1, 1-658-1510/2 

  البنك العقاري المصري العربي   .3257

[نص مطبوع] : مجلة أسبوعية إقتصادية / البنك العقاري المصري   1759-1743األهرام اإلقتصادي : العدد
  سم. 27ص. ; 82 -. 2002البنك العقاري المصري العربي, القاهرة :  -العربي. 

 1759-1743= األهرام اإلقتصادي : العدد 16870964ر.د.م.د  -أسبوعية. 

(1759-1743)p59 

  البني, حازم    .3258

ص.. : مص. ; 407 -. 2006لبنان : المؤسسة الحديثة للكتاب,  -اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / حازم البني. 
  سم.24

 انكليزي -ف لغوي عربيكشا

1-330-310/1, 1-330-310/2 

  البهجي, عصام أحمد    .3259

اإلسكندرية :   -[نص مطبوع] : الطريق لبناء مرافق الدولة الحديثة / عصام أحمد البهجي.  B.O.Tعقود البوت 
 سم.  24ص. : إيض. ;  496 -. 2008دار الجامعة الحديثة, 

1-658-1410/1, 1-658-1410/2 

  البوهي, فاروق شوقي    .3260

 [د.م] : [د.ن], [د.ت]. -البوهي.  أساليب و مناهج البحث في التربية و علم النفس [نص مطبوع] / فاروق شوقي

1-001.4-59/1 

  البياتي, فارس رشيد    .3261

ص. :  194 -. 2015عمان : دارالسواقي العلمية,  -اإلدارة المالية الدولية [نص مطبوع] / فارس رشيد البياتي. 
  سم. 24غالف: ماو. مصو. ; 

 194بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2455/1, 1-658-2455/2 

  بياتي, محمود مهدي  ال  .3262

  -الرياضيات وتطبيقاتها [نص مطبوع] : في العلوم اإلدارية واإلقتصادية / محمود مهدي البياتي, دالل القاضي. 

  سم.24ص. : غالف مجلد ملون ; 336 -. 2006عمان : دار الحامد, 

 5095329957ر.د.م.ك 

1-510-19/4, 1-510-19/5 



  البياتي، طاهر فاضل    .3263

  -البنوك والمتغيرات اإلقتصادية المعاصرة [نص مطبوع] / طاهر فاضل البياتي, ميرال روحي سماره. النقود و

  سم.24ص ; 323 -. 2013عمان : دار وائل للنشر والتوزيع, 

 9789957910761ر.د.م.ك 

1-332-656/1, 1-332-656/2 

  البياتي، علي طاهر    .3264

عمان : دار الثقافة للنشر   -ة قانونية مقارنة / علي طاهر البياتي. التحكيم التجاري البحري [نص مطبوع] : دراس
  سم.24ص. ;  264 -. 2006و التوزيع, 

 9957161067ر.د.م.ك 

1-382-131/1, 1-382-131/2 

  البياتي، فارس رشيد    .3265

للنشر والتوزيع,  عمان : دار أيلة  -الوجيز في العالقات اإلقتصادية الدولية [نص مطبوع] / فارس رشيد البياتي. 
 سم.24ص. ; 270 -. 2010

1-382-206/1, 1-382-206/2 

  البياتي، هالل عبود    .3266

عمان : المكتبة العلمية   -/ هالل عبود البياتي.  Dectionary of Statisticsقاموس اإلحصاء [نص مطبوع] = 
 سم. 24ص. ; 269 -. 2010: مكتبة الجامعة, 

D00118/1, D00118/2 

  يضاني، إبراهيم سعيد الب  .3267

أهمية البحث العلمي ودور الجامعات في إدارة المعرفة والتنمية المستدامة [نص مطبوع] / إبراهيم سعيد  
  سم.24ص ; 220 -. 2017عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -البيضاني, ناهدة حسين علي األسدي. 

 9789957952914ر.د.م.ك 

1-001.4-143/1, 1-001.4-143/2 

  البيومي, محمود محمد عبد السالم    .3268

المحاسبة المراجعة [نص مطبوع] : في ضوء المعايير وعناصر اإلفصاح في القوائم المالية / محمود محمد عبد 
  سم. 24ص. : غالف ملون ومص ; 403 -. 2003(القاهرة) : منشأة المعارف,  -السالم البيومي. 

 399بيبلوغرافيا:ص

1-657-336/1, 1-657-336/2 

  البيومي، محمود محمد عبد السالم    .3269

المشتريات كأداة لتمويل المخازن وحسابات المخازن كأداة للرقابة على المستلزمات السلعية [نص مطبوع] /  
ص. : غالف:  397 -. 2008[القاهرة] : [د.ن],  -إبراهيم سالم محمد غراب; محمود محمد عبد السالم البيومي. 

  سم.24ملو. مصو. ; 

 397بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2018/1, 1-658-2018/2 

  التالية، نورين    .3270

المدية : جامعة  -آثار الضرائب على اإلنعاش اإلقتصادي [نص مطبوع] / نورين التالية, العثماني مصطفى. 



  سم.29 -. 2014المدية, 

 2014ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M2805/1 

  مود إبراهيم التايه، مح  .3271

 -إكتشف قوانين بناء الذات [نص مطبوع] : مقدمة هامة على طريق البناء والتغيير / محمود إبراهيم التايه. 

  سم.24ص ; 111 -. 2005عمان : دار النفائس للطباعة و النشر, 

 996047435ر.د.م.ك  -. 109بيبليوغرافيا:ص

1-000-81/1, 1-000-81/2 

  التباني، محمد العربي    .3272

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة األبرار [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد  
 سم.24ص. ; 375 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -العربي التباني. 

1-000-10.1/1 

  التباني، محمد العربي    .3273

تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة األخبار ببراءة األبرار [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد  
 سم.24ص. ; 305 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -العربي التباني. 

1-000-10.2/1 

  التباني، محمد العربي    .3274

الجزائر :  -خالفين [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد العربي التباني. براءة األشعريين من عقائد الم
 سم.24سم. ; 331 -. 2011منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

1-000-22.1/1 

  التباني، محمد العربي    .3275

منشورات وزارة الشؤون الجزائر :  -براءة األشعريين [نص مطبوع] : الجزء الثاني / محمد العربي التباني. 
 سم. 24ص. ; 291 -. 2011الدينية واألوقاف, 

1-000-22.2/1 

  التباني، محمد العربي    .3276

الجزائر : منشورات وزارة  -نزهة الفتيان في التراجم بعض الشجعان [نص مطبوع] / محمد العربي التباني. 
  سم.24ص. ; 96 -. 2011الشؤون الدينية واألوقاف, 

 9789931384090ر.د.م.ك 

1-000-32/1 

  الترتوري, محمد عوض   .3277

إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي و المكتبات و مراكز المعلومات [نص مطبوع] / محمد عوض 
سم  24ص. : إيض. ; 260 -. 2006عمان : دار المسيرةللنشر و التوزيع,  -الترتوري, اغادير عرفات جويحان. 

.  

 9957062972ر.د.م.ك  -.  259ص . - 241ص .  .ببليوغرافيا

1-658-990/3, 1-658-990/4 



  التركاوي، خير هللا يونس   .3278

عمان : دار اإلعصار العلمي   -إدارة الجودة الشاملة في الجامعات [نص مطبوع] / خير هللا يونس التركاوي. 
  سم. 24ص ; 301 -. 2017للنشر والتوزيع, 

 9789957982102ر.د.م.ك 

1-658-2507/1 

  التركستاني , حبيب هللا بن محمد   .3279

 -. 2017عمان : دار كنوز,  -التسويق و التجارة الدولية [نص مطبوع] / حبيب هللا بن محمد التركستاني. 

  سم.24ص. ; 392

 9789957744953ر.د.م.ك  -ص.  366ص.361بيبليوغرافيا: 

1-658-2388/1, 1-658-2388/2 

  حبيب هللا بن محمد رحيم  التركستاني,   .3280

مستخلصات رسائل الماجستير [نص مطبوع] : كلية اإلقتصاد واإلدارة جامعة الملك عبد العزيز / حبيب هللا بن 
  سم.24ص. : إيض. ; 251 -. 2000القاهرة : إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع,  -محمد رحيم التركستاني. 

 9775723183ر.د.م.ك 

1-001.4-10/1 

  التركي، محمد   .3281

 -اإلقتصاد والمجتمع [نص مطبوع] : اإلقتصاد واألنظمة اإلجتماعية والقوى المخلفات: السيادة / محمد التركي. 

  سم. 24ص ; 862 -. 2015القاهرة : المنظمة العربية للترجمة, 

 9786144340707ر.د.م.ك 

1-330-718/1 

  التركي، مزياني   .3282

لى األداء المالي للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسة سونلغاز فرع المدية /  أثر تركيبة الهيكل المالي ع
  .CDسم. + 29و. ; 141 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -منير العشاب; مزياني التركي, فضيلة رمضاني. 

 2022ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 2282/1 

  التقي، أحمد محمد   .3283

  -. 2009عمان : دارالمسيرة للنشر و التوزيع,   -ظرية الحديثة في القياس [نص مطبوع] / أحمد محمد التقي. الن

 .CDسم. + 24ص. ; 272

1-519-141/1, 1-519-141/2 

  التكريتي, إسماعيل يحيى   .3284

: دا ومكتبة  عمان -محاسبة التكاليف المتقدمة [نص مطبوع] : قضايا معاصرة / إسماعيل يحيى التكريتي. 
  سم. 24ص. : مص وملو. ;  384 -. 2006الحامد, 

 120329957ر.د.م.ك  -. 384ص  - 383بيبليوغرافيا ص 

1-657-479/1, 1-657-479/2 

  التكريتي, إسماعيل يحيى   .3285

  -. 1ط -المحاسبة اإلدارية قضايا معاصرة [نص مطبوع] / إسماعيل يحيى التكريتي, عبد الوهاب حبش الطعمة. 



  (ا).  -سم. 24ص. : إيض ; 422 -. 2007عمان : دار الحامد للنشروالتوزيع, 

 9957322729ر.د.م.ك 

1-657-418/3, 1-657-418/4 

  التكريتي, إسماعيل يحيى   .3286

عمان األردن : دار الحامد  -محاسبة التكاليف بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / إسماعيل يحيى التكريتي. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 276 -. 2005التوزيع, للنشر و 

 5100329957ر.د.م.ك 

1-657-435/1, 1-657-435/2 

  التكريتي، إسماعيل يحي   .3287

عمان :   -[نص مطبوع] / إسماعيل يحي التكريتي, إنتصار عبود التميمي.  1أسس ومبادئ المحاسبة المالية ج: 
  سم.24ص. ; 308 -. 2010دار الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957324377ر.د.م.ك 

1-657-544.1/1, 1-657-544.1/2 

  التكريتي، إسماعيل يحي   .3288

عمان :   -[نص مطبوع] / إسماعيل يحي التكريتي, إنتصار عبود التميمي.  2أسس ومبادئ المحاسبة المالية ج: 
  سم.24ص. ; 312 -. 2010دار الحامد للنشر والتوزيع, 

 9789957324384ر.د.م.ك 

1-657-544.2/1, 1-657-544.2/2 

  التكريتي، هيفاء عبد الرحمان ياسين    .3289

آليات العولمة اإلقتصادية وآثارها المستقبلية في اإلقتصاد العربي [نص مطبوع] / هيفاء عبد الرحمان ياسين 
  سم.24ص. ; 648 -. 2009/2010عمان : دار الحامد,   -التكريتي. 

 9789957324469.م.ك ر.د -. 648ص 635بيبليوغرافيا ص

1-330-509/1, 1-330-509/2 

  التل, نادر ادريس    .3290

 -آفاق إقتصاد السوق [نص مطبوع] : حركة التقدم التقني، إزدهار أم إنهيار الرأسمالية؟ / نادر ادريس التل. 

  سم. 23ص : إيض. ;  164 -. 1991/2009عمان : دار الكتاب الحديث, 

 9789957703394ر.د.م.ك  - .156-152ص: -بيبليوغرافيا ص

1-330-112/1, 1-330-112/2 

  التل, وائل عبد الرحمن   .3291

 -البحث العلمي [نص مطبوع] : في العلوم اإلنسانية واالجتماعية / وائل عبد الرحمن التل, عيسى محمد قحل. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 120 -. 2007عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -ملونة.  2ط.

 9789957323318ر.د.م.ك  -. 120-119بليوغ.ص.ص.:ب

1-001.4-86/1 

  التل، نادر إدريس    .3292

عمان : دار   -إقتصاديات إنتقالية [نص مطبوع] : دراسات في اإلنتقال إلى إقتصاد السوق / نادر إدريس التل.  
 سم.24ص. ; 131 -. 2009الكتاب الحديث للنشر والتوزيع,  



1-330-440/1, 1-330-440/2 

  التل، نادر إدريس    .3293

عمان : دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع,   -اإلقتصاد السياسي لإلنصاف [نص مطبوع] / نادر إدريس التل. 
 سم.24ص. ; 387 -. 2009

1-330-564/1, 1-330-564/2 

  التميمي, أرشد فؤاد   .3294

/ عدنان تايه النعيمي; أرشد  Advanced financial management] = اإلدارة المالية المتقدمة [نص مطبوع
  سم.24ص. : ايض. ; 512 -. 2009عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -فؤاد التميمي. 

 9789957122027ر.د.م.ك  -. 512ص. 510بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1547/1, 1-658-1547/2 

  التميمي, أرشد فؤاد   .3295

  -. 1ط. -اإلستثمار باالوراق المالية [نص مطبوع] : تحليل و إدارة / أرشد فؤاد التميمي, أسامة عزمي سالم. 

 سم. 24ص. : غالف مص. ; 240 -. 2004عمان : دار المسيرة, 

1-332-136/1, 1-332-136/2 

  التميمي, رعد سامي عبد الرزاق    .3296

عمان   -وطن العربي [نص مطبوع] / رعد سامي عبد الرزاق التميمي. العولمة والتنمية البشرية المستدامة في ال
 سم.  24ص. : غالف مص. ;  285 -. 2008: داردجلة, 

1-338-115/5, 1-338-115/1 

  التميمي, فواز   .3297

إربد :   -) / فواز التميمي; أحمد الخطيب. 9001إدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] : ومتطلبات التأهيل لآليزو ( 
  سم. 24: ايض. ;  235 -. 2008عالم الكتب الحديث ; عمان : جدارا للكتاب العالمي, 

 9789957700270ر.د.م.ك  -. 235ص  -219. بيبليوغرافيا : ص  218ص . -199مالحق :ص. 

1-658-1257/1, 1-658-1257/2 

  التميمي, ماجدة عبد اللطيف محمد   .3298

ى الحاسوب / ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي, أحمد عبد اسماعيل  بحوث العمليات [نص مطبوع] : تطبيقات عل
  سم. 24ص. : ايض. ; 592 -. 2007عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع,  -الصفار. 

 .590ص.-587بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1084/1, 1-658-1084/2 

  التميمي, هادي   .3299

عمان : دار وائل للنشر,   -النظرية و العملية / هادي التميمي. مدخل إلى التدقيق [نص مطبوع] : من الناحية 
  سم.24ص. : غالف مجلد ملون ومص ; 335 -. 2004

 8513119957ر.د.م.ك 

1-657-341/8, 1-657-341/9 

  التميمي، أرشد فؤاد   .3300

عمان : اليازوري  -األسواق المالية [نص مطبوع] : إطار في التنظيم وتقييم األدوات / أرشد فؤاد التميمي. 



  سم.24ص. ; 440 -. 2010العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957122782ر.د.م.ك 

1-332-429/1, 1-332-429/2 

  التميمي، أسد الدين   .3301

عمان : دارأسامة للنشر و   -معجم مصطلحات اإلنترنت و الحاسوب [نص مطبوع] / أسد الدين التميمي. 
 سم. 24ص. ;  688 -. 2006التوزيع, 

D0071/1, D0071/2 

  التميمي، جاسم محمد    .3302

عمان :  -[نص مطبوع] / جاسم محمد التميمي, وسام مالك داود.  SPSSاإلحصاء الحيوي باستخدام برنامج 
  سم.24ص ; 350 -.  2015مركز الكتاب االكاديمي, 

 9789957351397ر.د.م.ك 

1-519-184/1, 1-519-184/2 

  هللا حسن  التميمي، حسين عبد  .3303

عمان : دار الفكر  -إدارة اإلنتاج و العمليات [نص مطبوع] : مدخل كمي / حسين عبد هللا حسن التميمي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  664 -. 1997للطباعة, 

 664بيبلوغرافيا: ص .

1-658-74/1, 1-658-74/2 

  التميمي، زهرة حسن عباس    .3304

  -طبوع] / زهرة حسن عباس التميمي, رجاء عبد هللا عيسى السالم. مصادر النمو اإلقتصادي ومؤشراته [نص م

  سم.24ص ; 244 -. 2018عمان : دار األيام للنشر و التوزيع, 

 9789957954383ر.د.م.ك  -. 236ص-219بيبليوغرافيا:ص

1-338-334/1, 1-338-334/2 

  التميمي، عالء    .3305

اإلسكندرية : دار   -نترنت [نص مطبوع] / عالء التميمي.  التنظيم القانوني للبنك اإللكتروني على شبكة اإل
  سم.24ص. ; 869 -. 2012الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع, 

 9789773288240ر.د.م.ك 

1-340-61/1, 1-340-61/2 

  التميمي، محمود كاظم محمود   .3306

  -محمود كاظم محمود التميمي.   منهجية كتابة البحوث والرسائل في العلوم التربوية والنفسية [نص مطبوع] /

  سم.24ص. ; 151 -. 2013عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957248215ر.د.م.ك  -. 151ص-149بيبليوغرافيا: ص

1-001.4-121/1, 1-001.4-121/2 

  التميمي، هشام    .3307

لجزء الثاني / مؤيد الفضل; معاوية العاني;  , التفكير اإلداري واإلستراتيجي في عالم متغير [نص مطبوع] : ا2ج.
ص. : ايض. ; 576 -. 2010عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع,   -هشام التميمي; ...[و آخرون]. 

  سم.24



  .576ص.-575بيبليوغرافيا: ص.

 2محتوي في : , ج.

1-658-1714.2/1, 1-658-1714.2/2 

  التميمي، يونس ابراهيم   .3308

اإلستراتيجية في المصرف اإلسالمي [نص مطبوع] : كفاءة استخدام الموارد بين المنهج و الممارسة /  اإلدارة
  سم.24ص. ; 445 -. 2019عمان : شركة دار األكاديميون للنشر و التوزيع,  -يونس ابراهيم التميمي. 

 9789923972038ر.د.م.ك 

1-332-904/1, 1-332-904/2 

  يم التميمي، يونس إبراه  .3309

  -التسويق المتميز في المصرف اإلسالمي [نص مطبوع] : مدخل منهجي و تطبيقي / يونس إبراهيم التميمي. 

  سم. 24ص. ; 205 -. 2019عمان : شركة دار األكاديميون للنشر و التوزيع, 

 978992397007ر.د.م.ك 

1-332-896/1 

المدية : جامعة الدكتور يحي فارس :  -. مطبوع]التنافسية الجبائية و تأثيرها تنافس الدول [نص   .3310
  .2013[د.ن], 

 2013ليسا نس : المدية : 

M2350/1 

  التهامي، حسين   .3311

التفكير اإلبداعي و سيكولوجية القيادة و التعامل مع اآلخرين في العملية اإلدارية [نص مطبوع] / حسين التهامي.  
(سلسلة السلوك التنظيمي  -سم. 24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 176 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -

  في اإلدارة).

 97899773505011ر.د.م.ك  -. 171ص-167بيبليوغرافيا:ص

1-658-2072/1, 1-658-2072/2 

  التهامي، حسين   .3312

مطبوع] / حسين  السلوك التنظيمي في اإلدارة التفكير اإلبتكاري في السلوك التدريبي في العملية اإلدارية [نص 
(السلوك التنظيمي في  -سم. 24ص. : غالف: ملو. ; 255 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -التهامي. 
  اإلدارة).

 9789773505059ر.د.م.ك  -. 249ص-243بيبليوغرفيا:ص

1-658-2091/1, 1-658-2091/2 

  التهامي، حسين   .3313

السلوك التنظيمي في اإلدارة:إستخدام القدرات و الميول اإلنسانية في العملية التفكير الخالق [نص مطبوع] : 
(السلوك  -سم. 24ص. : غالف:ملو. ; 158 -. 2013القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -اإلدارية / حسين التهامي. 

  التنظيمي في اإلدارة). 

 9789773505028ر.د.م.ك  -. 154ص-149بيبليوغرافيا:ص

1-658-2107/1, 1-658-2107/2 



  التومي, حمزة جياللي    .3314

دور المراجعة الداخلية في تحسين كفاءة المؤسسة االقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة فرع المضادات  
المدية : جامعة  -الحيوية بالمدية التابع لمجمع صيدال / حسين يرقي; حمزة جياللي التومي, عثمان صخري. 

  سم.  30ص. ; 113 -. 2011المدية, 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL1725/01 

  التومي، حمزة جياللي    .3315

محددات هيكل رأس المال في البنوك [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية تحليلية على عينة من البنوك العاملة في  
 -. 2019لمدية, المدية : جامعة ا -/ حمزة جياللي التومي, موراد تهتان.  2014-2009الجزائر خالل الفترة 

  سم.29ص. ;  262

 2019دكتوراه : علوم مالية : المدية : 

DOC 96/1 

  التوني, محمود احمد عبد الرحيم    .3316

اإلندماج المصرفي [نص مطبوع] : النشاة و التطور والدوافع والمبررات واألثار مع نظرة على تجارب اإلندماج  
ص. : مص.مل. 215 -. 2007القاهرة : دار الفجر,  -يم التوني. عالميا وعربيا ومصريا / محمود احمد عبد الرح

  سم. 24; 

 9773581209ر.د.م.ك  -. 183-191-مالحق ص.

1-332-268/1, 1-332-268/2 

  التويجري، محمد بن إبراهيم   .3317

طبوع] :  , اإلتجاهات التطبيقية الحديثة في إدارة المستشفيات [نص م2004ديسمبر  7-5المؤتمر العربي الثالث 
 -. 2004القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  -تقنية نظم المعلومات / محمد بن إبراهيم التويجري. 

  سم.29ص. ; 156

 2004ديسمبر  7-5محتوي في : المؤتمر العربي الثالث 

1-658-2697/1, 1-658-2697/2 

  الجابري, خالد نشأت    .3318

ص. : ايض. ;  403 -. 2014القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -ت الجابري. التفاوض [نص مطبوع] / خالد نشأ
  سم.24

 9789773791143ر.د.م.ك  -. 398ص-395بيبليوغرافيا: ص

1-658-1333/1, 1-658-1333/2 

  الجابري، توفيق نور الدين    .3319

عمان :   -ابري. / توفيق نور الدين الج Economics of educationإقتصاديات التعليم [نص مطبوع] = 
  سم.24ص ; 306 -. 2016الرمال للنشر والتوزيع : األكادميون للنشر والتوزيع, 

 9789957590208ر.د.م.ك  -. 299ص-297بيبليوغرافيا:ص

1-330-710/1 

  الجابري، نايف    .3320

ري العلمية عمان : دار اليازو -اإلدارة اإلستراتيجية في المنشآت الصناعية [نص مطبوع] / نايف الجابري. 
  سم.24ص : غالف: ملو.,مصو. ; 157 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789957124571ر.د.م.ك 



1-658-2169/1, 1-658-2169/2 

  الجاج، بن أحمد    .3321

ص ; 212 - . 2017عمان : مركز الكتاب األكاديمي,  -قانون التجارة الدولية [نص مطبوع] / بن أحمد الجاج. 
  سم.24

 9789957352400ر.د.م.ك  -. 210ص-203بيبليوغرافيا:ص

1-340-104/1 

  الجادري, عدنان حسين   .3322

 -. 2003عمان : دار المسيرة,  -اإلحصاء الوصفي في العلوم التربوية [نص مطبوع] / عدنان حسين الجادري. 

  سم.  24ص : مل جداول ; 392

 9206069957ر.د.م.ك 

1-519-91/1, 1-519-91/2 

  نان حسين الجادري، عد  .3323

 Theاألسس المنهجية و اإلستخدامات اإلحصائية في بحوث العلوم التربوية واإلنسانية [نص مطبوع] =  

methodological foundations  &statistical usages in educational   ,عدنان حسين الجادري /
ص. : ملو. ;   560 -. 2009والتوزيع,  الشارقة : مكتبة الجامعة ; عمان : إثراء للنشر -يعقوب عبد هللا أبو حلو. 

  سم. 24

 546ص  539بيبليوغرافيا ص 

1-001.4-3/1, 1-001.4-3/2 

  الجاسم، كاظم عبادي    .3324

عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -جغرافية التجارة الدولية [نص مطبوع] / كاظم عبادي الجاسم. 
  سم.24ص ; 224 -. 2015

 9789957249618ر.د.م.ك  -. 218ص-215بيبليوغرافيا:ص

1-382-295/1 

  الجاموس، عبد الرحمن   .3325

إدارة المعرفة في منظمات األعمال وعالقاتها بالمداخل اإلدارية الحديثة [نص مطبوع] : مدخل تحليلي: المداخل  
/  Knolwedge management in busness organizationsدراسة حالة =  -اإلستراتيجيات  -العمليات -

ص. : غالف : ملو. , مصو. ; 282 -. 2013عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -عبد الرحمن الجاموس. 
  سم.24

 9789957119195ر.د.م.ك  -. 282ص.  - 279بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-2213/1, 1-658-2213/2 

  الجبالي, سعد أحمد   .3326

بمعاهد التدريب المركزية [نص مطبوع] : بالتطبيق على معهد اإلدارة إطار مقترح لتطوير البرامج التدربية 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 110 -. 1989عمان : شركة الشرق األوسط,  -العامة ..... / سعد أحمد الجبالي.  

1-658-766/1, 1-658-766/2 

  الجبالي, محمود علي   .3327

 -. 2000عمان : دار وائل للنشر,  -الجبالي, السامرائي قصي. محاسبة التكاليف [نص مطبوع] / محمود علي 



  سم.  24ص. : إيض. ;  288

 5084119957ر.د.م.ك  -. 284ص.-273بيبليوغرافيا :ص.

1-657-44/1, 1-657-44/2 

  الجبالي, محمود علي   .3328

 -. 1999ائل للنشر, عمان : دار و -المحاسبة المتقدمة [نص مطبوع] / محمود علي الجبالي, نشأت سعد بصل. 

  سم.  24ص. : إيض. ;  346

 9957110136ر.د.م.ك  -. 347ص.-345ببليوغرافيا:ص.

1-657-20/1, 1-657-20/2 

  الجبالي, وليد ناجي    .3329

عمان : دار   -المحاسبة المتوسطة [نص مطبوع] : مشاكل القياس و اإلفصاح المحاسبي / وليد ناجي الجبالي. 
  ). 6(سلسلة كتب المحاسبة ;  -سم.  24ص. : إيض . ;  473 -. 1996حنين : [د.م] : ., 

 . 473ص-471بيبليوغرافيا :ص 470ص-463جداول:ص

1-657-23/1, 1-657-23/2 

  الجبوري, حسين محمد    .3330

التفكير اإلستراتيجي: منهج متكامل للمستقبل [نص مطبوع] : مفاهيم ونماذج نظرية وحاالت دراسية تطبيقية / 
  سم.24ص ; 288 -. 2017عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -الجبوري.  حسين محمد

 9789957616304ر.د.م.ك  -. 288ص-282بيبليوغرافيا:ص

1-658-2662/1, 1-658-2662/2 

  الجبوري, حسين محمد جواد   .3331

في عالم متجدد / حسين  التخطيط اإلستراتيجي في المؤسسات العامة [نص مطبوع] : فكر معاصر و منهج علمي
  سم.24ص. ; 384 -. 2013عمان : دار صفاء,  -محمد جواد الجبوري. 

 9789957249373ر.د.م.ك  -ص.  381ص.361بيبليوغرافيا: 

1-658-2400/1, 1-658-2400/2 

  الجبوري, عبد الرحمن شاكر    .3332

 -. 2008المناهج للنشر و التوزيع,  عمان : دار -إدارة المشاريع [نص مطبوع] / عبد الرحمن شاكر الجبوري. 

  سم .  24ص. : ايض. ;  121

 9957181661ر.د.م.ك 

1-658-1175/1, 1-658-1175/2 

  الجبوري, عبد السالم عواد   .3333

. 2014عمان : دار أمجد,  -التخطيط اإلستراتيجي لنظم المعلومات [نص مطبوع] / عبد السالم عواد الجبوري. 

  سم.24ص. ; 152 -

 9789957584849.ك ر.د.م

1-658-2393/1, 1-658-2393/2 

  الجبوري, فؤاد عبد المحسن   .3334

  -. 2015عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -المحاسبة المتوسطة [نص مطبوع] / فؤاد عبد المحسن الجبوري. 



  سم.24ص. ; 249

 9789957563462ر.د.م.ك  -. 249بيبليوغرافيا: ص

1-657-218/1, 1-657-218/2 

  الجبوري, مهند إبراهيم علي فندي    .3335

النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص [نص مطبوع] : الخصخصة، دراسة مقارنة / مهند إبراهيم علي فندي  
  سم. 24ص. ; 264 -. 2008عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -الجبوري. 

 9789957323240ر.د.م.ك 

1-330-453/1 

  ري, يعرب محمود إبراهيم الجبو  .3336

دور المصارف اإلسالمية في التمويل و اإلستثمار [نص مطبوع] : دراسة فقهية تطبيقية على المصارف 
 -. 2014عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,   -اإلسالمية العاملة في األردن / يعرب محمود إبراهيم الجبوري. 

  سم.24ص. ; 242

 9789957327682ر.د.م.ك 

1-332-616/1, 1-332-616/2 

  الجبوري، أسامة علي إبراهيم   .3337

دور البنك في مكافحة غسل األموال في ضوء التزامه بالسرية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / أسامة علي  
  سم.24ص ; 414 -.  2016(القاهرة) : مركز الدراسات العربية,  -إبراهيم الجبوري. 

 9789777960373ر.د.م.ك  -. 407ص-387بيبليوغرافيا:صبيبليوغرافيا:ص

1-332-764/1, 1-332-764/2 

  الجبوري، حسين    .3338

 Stratygic planning inالتخطيط اإلستراتيجي في التعليم [نص مطبوع] : تخطيط معاصر في عالم متجدد = 

education  .ملو. ; ص : غالف:311 -. 2010بيروت : الدار العربية للعلوم ناشرون,  -/ حسين الجبوري
  سم.24

 9786140100756ر.د.م.ك  -. 311ص-299بيبليوغرافيا: ص

1-658-2088/1, 1-658-2088/2 

  الجبوري، حسين محمد جواد   .3339

عمان :  -منهجية البحث العلمي [نص مطبوع] : مدخل لبناء المهارات البحثية / حسين محمد جواد الجبوري. 
  سم.24ص. ; 296 -. 2013باعة و النشر و التوزيع, مؤسسة دارالصادق الثقافية : دار صفاء للط

 9789957247928ر.د.م.ك 

1-001.4-120/1, 1-001.4-120/2 

  الجبوري، صادق علي    .3340

عمان : دار جرير للنشر و  -الرياضيات واإلقتصاد [نص مطبوع] : نظرية وتطبيق / صادق علي الجبوري. 
  سم.24ص. ; 187 -. 2010التوزيع, 

 9789957381561ر.د.م.ك 

1-510-55/1, 1-510-55/2 



  الجبوري، عبد الرزاق حمد حسين    .3341

 -دور اإلستثمار األجنبي المباشر في التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / عبد الرزاق حمد حسين الجبوري. 

  سم.24ص. ; 338 -. 2014عمان : دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957327675ر.د.م.ك  -ص. 336-ص331بيبليوغرافيا:

1-332-673/1, 1-332-673/2 

  الجبوري، عبد الكريم راضي   .3342

. 2000بيروت : دار البحار,  -التسويق الناجح أو أساسيات البيع [نص مطبوع] / عبد الكريم راضي الجبوري. 

  (سبيلك إلى فن اإلدارة).  -سم. 24ص. : ايض. ; 184 -

 .181بيبليوغرافيا:ص

1-658-853/1 

  الجبوري، علي عبودي نعمة    .3343

عمان : دار األيام  -إدارة العالقات العامة بين اإلبتكار و التطبيق [نص مطبوع] / علي عبودي نعمة الجبوري. 
  سم. 24ص. ; 331 -. 2016للنشر و التوزيع, 

 57951092++978ر.د.م.ك 

1-659-156/1 

  الجبوري، علي عبودي نعمة    .3344

عمان : دار صفاء  -ارة المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] : نظام مالي عادل / علي عبودي نعمة الجبوري. إد
  سم.24ص. ; 272 -. 2016للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957249786ر.د.م.ك  - ص. 272-ص.267ببليوغرافيا:

1-332-898/1, 1-332-898/2 

  الجبوري، عمار محمد خضير    .3345

بيروت :  -ضمانات اإلستثمار األجنبي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عمار محمد خضير الجبوري. 
  سم.24ص ; 272 -. 2017منشورات الحلبي الحقوفية, 

 9786144018682ر.د.م.ك  -. 268ص-251بيبليوغرافيا:ص

1-332-803/1 

  الجبوري، مهدي سهر    .3346

 -الصدمات اإلقتصادية لإلقتصاديات النامية [نص مطبوع] / مهدي سهر الجبوري, خضير عباس حسين.  تحليل

  سم.24ص ; 248 -. 2018عمان : دار األيام للنشر و التوزيع, 

 9789957954468ر.د.م.ك  -. 245ص-229بيبليوغرافيا:ص

1-330-738/1 

  الجبوري، مهدي سهر غيالن   .3347

والنمو اإلقتصادي [نص مطبوع] / مهدي سهر غيالن الجبوري, سعدون رشيد خضير  الرفاهية اإلجتماعية
  سم.24ص ; 194 -. 2018عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -الزبيدي. 

 9789957954642ر.د.م.ك  -. 192ص-185بيبليوغرافيا:ص

1-338-336/1 



  الجبوري، مهدي سهر غيالن   .3348

ق إستقرار الموازنة العامة للدولة [نص مطبوع] / مهدي سهر غيالن الجبوري, عامر المثبتات التلقائية في تحقي
 -. 2018عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -عمران كاظم المعموري, عبد الجبار هداب الخير هللا سرمد. 

  سم.24ص ; 338

 9789957954536ر.د.م.ك  -. 334ص-323بيبليوغرافيا:ص

1-336-153/1, 1-336-153/2 

  الجبوري، مهدي سهر غيالن   .3349

الموازنة العامة وبنية الناتج المحلي اإلجمالي [نص مطبوع] / مهدي سهر غيالن الجبوري, سالم كاظم شاني 
  سم. 24ص ; 268 -. 2019عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -الفتالوي. 

 9789957954437ر.د.م.ك  -. 266ص-253بيبليوغرافيا:ص

1-336-154/1, 1-336-154/2 

  الجبوري، ميسر    .3350

, إدارة منظمات األعمال [نص مطبوع] : التحديات العالمية المعاصرة: الجزء األول / خالد الخطيب; سنان  1ج.
ص : 610 -. 2014عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع,  -المرهضي; ميسر الجبوري. 

  سم.24غالف:ملو.,مصو. ; 

  9789957830816ر.د.م.ك 

 1محتوي في : , ج.

1-658-2102.1/1, 1-658-2102.1/2 

  الججاوي، طالل    .3351

 Financial accounting 1: international[نص مطبوع] : مناهج الجامعات العالمية =   1المحاسبة المالية 

universites curriculum  .2007ع, عمان : جهينة للنشر والتوزي -/ طالل الججاوي, ريان نعوم .- 

  سم.24ص. ; 309

 ص 309-305بيبليوغرافيا

1-657-503.1/1, 1-657-503.1/2 

  الججاوي، طالل    .3352

القياس المحاسبي و محدداته و إنعكاسها على رأي مراقب الحسابات [نص مطبوع] / طالل الججاوي, سالم 
  سم.24ص. ; 224 -. 2014عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -الزوبعي. 

 9789957124663ر.د.م.ك  -. 201ص-203بيبليوغرافيا:ص

1-657-663/1, 1-657-663/2 

  الججاوي، طالل محمد    .3353

/ طالل محمد  Bases of Accounting Knowledgeأساسيات المعرفة المحاسبية [نص مطبوع] = 
 -. 2008عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -الججاوي, ريان يوسف نعوم, جعفر محمد علي. 

 سم.24ص. ; 413

1-657-540/1, 1-657-540/2 

  الججاوي، طالل محمد    .3354

محمد الججاوي,  اإلفصاح المحاسبي اإلستباقي و انعكاسه على مستخدمي القوائم المالية [نص مطبوع] / طالل 
  سم. 24ص. ; 188 -. 2017عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -فرات المالكي. 

 9789957952037ر.د.م.ك 



1-657-808/1 

  الججاوي، طالل محمد علي   .3355

 -التقييم المحاسبي للمصارف اإلسالمية [نص مطبوع] / طالل محمد علي الججاوي, مصطفى سالم الدفاعي. 

  سم.24ص ; 254 -. 2017األيام للنشر و التوزيع, عمان : دار  

 9789957952099ر.د.م.ك  -. 250ص-235بيبليوغرافيا:ص

1-657-738/1, 1-657-738/2 

  الججاوي، طالل محمد علي   .3356

معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] /  
ص 302 -. 2017عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -علي الججاوي, نهلة عبيس طالل الشمري.  طالل محمد

  سم.24; 

 9789957952082ر.د.م.ك  -. 298ص-285بيبليوغرافيا:ص

1-657-745/1, 1-657-745/2 

  الججاوي، طالل محمد علي   .3357

لمنظمات األعمال [نص مطبوع] / طالل محمد  نظم المعلومات المحاسبية وفاعليتها في ظل الدور اإلستراتيجي
ص 176 -. 2014عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -علي الججاوي, فؤاد عبد المحسن الجبوري. 

  سم.24; 

 9789957124618ر.د.م.ك  -. 176ص-157بيبليوغرافيا:ص

1-657-770/1 

  الججاوي، طالل محمد علي   .3358

المحاسبية من وجهة نظر معديها ومستخدميها [نص مطبوع] / طالل محمد علي  قياس جودة المعلومات 
  سم.24ص ; 216 -. 2017عمان : دار األيام للنشر والتوزيع,  -الججاوي, رافد كاظم نصيف العبيدي. 

 9789957951993ر.د.م.ك  -. 210ص-205بيبليوغرافيا:ص

1-657-780/1 

  الججاوي، طالل محمد علي   .3359

ارة في التنبؤ بالفشل المالي للشركات بإطار إنموذج آلتمان [نص مطبوع] / طالل محمد علي الججاوي, دور اإلد
  سم.24ص. ; 177 -. 2017عمان : دار األيام للنشر والتوزيع,   -بالسم محمد إبراهيم الزبيدي. 

 9789957952068ر.د.م.ك  -ص. 177-ص.157ببليوغرافيا: 

1-658-2566/1, 1-658-2566/2 

  الججاوي، طالل محمد علي   .3360

مراقب الحسابات ودوره في التحقيق من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية [نص مطبوع] / طالل محمد 
ص ; 372 -. 2019عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -علي الججاوي, عبد الكريم محمد سلمان البقاوي. 

  سم.24

 9789957952075.ك ر.د.م -. 366ص-361بيبليوغرافيا:ص

1-657-834/1, 1-657-834/2 

  الججاوي، طالل محمود علي   .3361

الشفافية في اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] / طالل محمود علي الججاوي, محمد آل فتح هللا.  



  سم.24ص ; 296 -. 2017عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -

 9789957952044ر.د.م.ك  -. 292ص-279بيبليوغرافيا:ص

1-657-830/1, 1-657-830/2 

  الجحيشي, عبد الباسط علي جاسم    .3362

عمان : دار   - اإلعفاءات من ضريبة الدخل [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عبد الباسط علي جاسم الجحيشي. 
  سم.  24ص. : إيض. ; 162 -. 2007الحامد للنشر والتوزيع, 

 9789957323066ر.د.م.ك  -. 162ص  155بيبليوغرافيا ص 

1-336-75/1, 1-336-75/2 

اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر و   -. الجدارة في تقلد الوظيفة العمومية [نص مطبوع]  .3363
  سم.24ص ; 227 -. 2014التوزيع, 

 9789777290036ر.د.م.ك  -. 219ص-ص213بيبليوغرافيا: ص

1-331-50/1, 1-331-50/2 

  الجداية، محمد نور   .3364

عمان :  -/ محمد نور الجداية, سناء جودت خلف.  Electronic Commerceتجارة إلكترونية [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. ; 318 -. 2009دار الحامد للنشر و التوزيع, 

 995732392ر.د.م.ك 

1-382-190/1, 1-382-190/2 

  الجراح، محمود محمد    .3365

 -. 2014عمان : دار الراية للنشر و التوزيع,  -[نص مطبوع] / محمود محمد الجراح.  أصول البحث العلمي

  سم.24ص. ; 246

 9789957499242ر.د.م.ك  -ص. 245-243بيبليوغرافيا: ص

1-001.4-122/1, 1-001.4-122/2 

  الجرد, هيام    .3366

بيروت : منشورات الحلبي  -الجرد.  المد و الجزر بين السرية المصرفية و تبييض األموال [نص مطبوع] / هيام
 سم. 24ص ; 384 -. 2004الحقوقية, 

1-332-295/1, 1-332-295/2 

  الجرد، هيام    .3367

عمان   -المصطلحات القانونية والتجارية والمصرفية [نص مطبوع] : فرنسي عربي عربي فرنسي / هيام الجرد. 
  سم.24ص. ; 200 -. 2006: منشورات الحلبي الحقوفية, 

 9953462240ر.د.م.ك 

D0066/3, D0066/1 

  الجزائري، علي بن عبد الرحمن بسام    .3368

ه) المسماة " غرامي صحيح " في مصطلح الحديث [نص مطبوع] :  299شرح منظمومة إبن فرح اإلشبيلي (ت:
عبد الرحمن   م) / علي بن 1861ه ،  1277حاشية العالمة محمد السعيد بن محيي الدين الحسني الجزائري (ت:

  سم.24ص. ; 200 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -بسام الجزائري. 

 9789931384045ر.د.م.ك 



1-000-28/1 

  الجزراوي، إبراهيم    .3369

ي  عمان : دار اليازور -أساسيات نظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] / إبراهيم الجزراوي, عامر الجنابي. 
  سم.24ص. ; 258 -. 2009العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957121884ر.د.م.ك 

1-657-563/1, 1-657-563/2 

  الجعارات, خالد جمال    .3370

عمان : إثراء للنشر والتوزيع ;  -[نص مطبوع] / خالد جمال الجعارات.  2007معايير التقارير المالية الدولية 
 سم. 24ص. : ملو. ;  552 -. 2008مكتبة الجامعة : [د.ن], 

1-657-475/1, 1-657-475/3 

  الجعارات, خالد جمال    .3371

  -[نص مطبوع] : الجزء األول / خالد جمال الجعارات.  IPSASSمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  سم.24ص ; 624 -. 2018عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957616625ر.د.م.ك  -. 624ص-621بيبليوغرافيا: ص

1-657-825.1/1, 1-657-825.1/2 

  الجعارات, خالد جمال    .3372

  -[نص مطبوع] : الجزء الثاني / خالد جمال الجعارات.  IPSASSمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 

  سم.24ص ; 648 -. 2018عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957616625ر.د.م.ك  -. 648ص-647افيا:بيبليوغر

1-657-825.2/1, 1-657-825.2/2 

  الجعارات, خالد جمال    .3373

عمان : دار صفاء للطباعة   -التخطيط اإلستراتيجي المالي الحكومي [نص مطبوع] / خالد جمال الجعارات. 
  سم. 24ص ; 232 -. 2018والنشر والتوزيع, 

 9789957616823د.م.ك ر. -. 232ص-213بيبليوغرافيا:ص

1-658-2653/1, 1-658-2653/2 

  الجعلي, محمد عثمان أحمد   .3374

تسيب العاملين محاولة لتأطير و دراسة وطرح ظاهرة سلوكية [نص مطبوع] / محمد عثمان أحمد الجعلي,  
 م.س24ص. : غالف ملون ;  130 -. 1985عمان : منشورات المنظمة العلمية,  -مهدي محمد أمين شرفي. 

1-331-11/1, 1-331-11/2 

  الجعويني, أحمد حافظ    .3375

  284 -القاهرة : مكتبة عين الشمس, (د.ت).  - التحليل اإلقتصادي الكلي [نص مطبوع] / أحمد حافظ الجعويني. 

  سم.  24ص. ; 

 بيبليوغرافيا

1-330-95/2, 1-330-95/3 



  الجالد, وليد عزت الدسوقي   .3376

  -المنافسة رفع الممارسات اإلحتكارية [نص مطبوع] / وليد عزت الدسوقي الجالد. حماية المستهلك وحماية 

  سم.24ص. : ايض. ; 216 -القاهرة : الناشرون المتحدون, د.ت. 

 .212ص. - 209بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1543/1, 1-658-1543/2 

  الجمال, راسم   .3377

القاهرة : جامعة القاهرة,  -جمال, خالد شاكر جاويش. إدارة اإلعالن و إقتصادياته [نص مطبوع] / راسم ال
  سم. 24ص. ;  288 -. 2000

 977223436Xر.د.م.ك 

1-659-38/3 

  الجمال, راسم محمد   .3378

التسويق السياسي واإلعالم [نص مطبوع] : اإلصالح السياسي في مصر / راسم محمد الجمال, خيرت معوض  
  سم. 24ص. : إيض. ;  183 -. 2005بنانية للطباعة و النشر, القاهرة : الدار المصرية الل -عياد. 

 183ص. -177ببليوغرافيا:ص. 

1-659-93/1, 1-659-93/2 

  الجمال, راسم محمد   .3379

القاهرة  -إدارة العالقات العامة [نص مطبوع] : المدخل اإلستراتيجي / راسم محمد الجمال, خيرت معوض عياد. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  379 -. 2005للطباعة و النشر, : الدار المصرية اللبنانية 

 977270868ر.د.م.ك  -. 379ص.-371بيلوغرافيا:ص.

1-658-644/16, 1-658-644/2 

  الجمال, رشيد    .3380

االسكندرية : الدار الجامعية,   -في اإلستخدامات اإلدارية لمحاسبة التكاليف [نص مطبوع] / رشيد الجمال. 
 سم.  23غالف ملون ; ص. : 404 -. 1999

1-657-63/1, 1-657-63/2 

  الجمال، جيهان عبد المعز   .3381

/ جيهان عبد  Auditing and Corporate Governanceالمراجعة و حوكمة الشركات [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. ; 536 -. 2014بيروت : دار الكتاب الجامعي,  -المعز الجمال. 

 9786148000263ك ر.د.م. -. 536ص-531بيبليوغرافيا:ص

1-657-676/1, 1-657-676/2 

  الجمال، رانيا عبد المعز   .3382

اإلسكندرية : دار   -اإلدارة والعالقات اإلنسانية في األلفية الثالثة [نص مطبوع] / رانيا عبد المعز الجمال. 
  سم.24ص. : غالف:ملو., مصو. ; 326 -. 2011الجامعة الجديدة, 

 9789773284746ر.د.م.ك 

1-658-2013/1, 1-658-2013/2 



  الجمال، رشيد    .3383

اإلسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية,   -محاسبة التكاليف المتقدمة [نص مطبوع] / رشيد الجمال, محمد عبد الغني. 
 سم.24ص. ; 408 -. 2012

1-657-589/1, 1-657-589/2 

  الجمل, جمال جويدان    .3384

عمان : مركز الكتاب االكاديمي,   -الطبعة االولى.  -جمال جويدان الجمل. التجارة الدولية [نص مطبوع] /  
  سم. 24ص. : غالف مل.مص. ; 262 -. 2003

 9789957350536ر.د.م.ك 

1-382-77/8, 1-382-77/9 

  الجمل, هشام مصطفى    .3385

إلسالمي والنظام المالي  دور السياسة المالية في تحقيق التنمية اإلجتماعية [نص مطبوع] : بين النظام المالي ا
 24ص. : إيض. ; 509 -. 2007اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي للنشر,  -المعاصر / هشام مصطفى الجمل. 

  سم.

 9773790422ر.د.م.ك  -. 491ص  455بيبليوغرافيا ص 

1-332-329/1, 1-332-329/2 

  الجمل، جمال جويدان    .3386

ص. : 304 -. 2002عمان : دار صفاء للنشر,  -جمال جويدان الجمل.  /األسواق المالية والنقدية [نص مطبوع] 
  سم.24غالف ملون ومص ; 

 71264029957ر.د.م.ك 

1-332-186/4, 1-332-186/5 

  الجمل، هشام مصطفى    .3387

دور الموارد البشرية فى تمويل التنمية [نص مطبوع] : بين النظام المالى اإلسالمى و النظام المالى الوضعى 
  سم. 24ص. ;  596 -. 2006ااإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -راسة مقارنة / هشام مصطفى الجمل. د

 9773790423ر.د.م.ك 

1-338-140/7, 1-338-140/1 

  الجميل، سرمد كوكب   .3388

شر عمان : دار األكاديميون للن -الموازنة العامة للدولة [نص مطبوع] : مدخل معاصر / سرمد كوكب الجميل. 
  سم.24ص ; 197 -. 2018والتوزيع : الرمال للنشر والتوزيع, 

 9789957637293ر.د.م.ك  -. 196ص-195بيبليوغرافيا:ص

1-336-152/1, 1-336-152/2 

  الجميلي, حميد    .3389

طرابلس : منشورات   -دراسات في العالقات اإلقتصادية الدولية [نص مطبوع] / حميد الجميلي, أحمد أبو لسين. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  438 -. 2005يمية الدراسات العليا, أكاد

 6028439959ر.د.م.ك 

1-382-93/6, 1-382-93/7 



  الجميلي, حميد    .3390

طرابلس : منشورات   -دراسات في األمن اإلقتصادي العربي [نص مطبوع] / حميد الجميلي, صالح إبراهيم. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 343 -. 2005أكادمية, 

 9959436307ر.د.م.ك  -. 

1-338-67/5, 1-338-67/7 

  الجميلي, حميد    .3391

دراسات في العمل اإلقتصادي العربي المشترك [نص مطبوع] : نحو إعادة هندسية نظرية التكامل اإلقتصادي  
  سم.24ص. : غالف ملون ; 406 -. 2004طرابلس : أكاديمية الدراسات,  -العربي / حميد الجميلي. 

 6031439959.ك ر.د.م

1-338-68/1, 1-338-68/2 

  الجميلي, حميد    .3392

طرابلس :  -دراسات في اإلقتصاد السياسي و العولمة [نص مطبوع] / حميد الجميلي; تق. صالح إبراهيم. 
  سم. 24ص. : غالف مص. ;  407 -.  2005أكادمية الدراسات العليا, 

 037439959ر.د.م.ك 

1-330-215/1, 1-330-215/2 

  الجميلي, قصي قحطان خليفة    .3393

/  Human Resources Management in Hotelsإدارة الموارد البشرية في الفنادق [نص مطبوع] = 

  سم . 24ص. : ايض. ;  134 -. 2004عمان : دار صفاء,  -قصي قحطان خليفة الجميلي. 

 9957241451ر.د.م.ك  -. 134ص.-131ببليوغرافيا : ص .

1-658-481/1, 1-658-481/2 

  الجميلي، باسم    .3394

بيروت : دار الكتب العلمية,  -سياسة التصنيع [نص مطبوع] : في ضوء مقاصد الشريعة / باسم الجميلي. 
  سم.24ص. ; 327 -. 2006

 2745149210ر.د.م.ك 

1-338-148/1, 1-338-148/2 

  الجميلي، حميد جاسم    .3395

عمان : الوراق للنشر  -ئية [نص مطبوع] / حميد جاسم الجميلي, الهادي سويح. النظرية اإلقتصادية الجز
  سم.24ص ; 526 -. 2016والتوزيع, 

 9789957334895ر.د.م.ك  -. 526ص-525بيبليوغرافيا:ص

1-330-703/1, 1-330-703/2 

  الجنابي, هيل عجمي جميل   .3396

 -عجمي جميل الجنابي, رمزي ياسين يسع أرسالن. النقود والمصارف والنظرية النقدية [نص مطبوع] / هيل 

  سم.24ص. ; 291 -. 2008عمان : دار وائل للنشر و التوزيع, 

 9789957117764ر.د.م.ك 

1-332-399/1, 1-332-399/2 



  الجنابي، أكرم سالم    .3397

 Knowledge management in building theإدارة المعرفة في بناء الكفايات الجوهرية [نص مطبوع] = 

core competencies  .ص : 252 -. 2013عمان : مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع,  -/ أكرم سالم الجنابي
  سم.24غالف:ملو.,مصو. ; 

 9789957333065ر.د.م.ك  -. 252ص.-241بيبليوغرافيا:ص.

1-658-2092/1, 1-658-2092/2 

  الجنابي، جواد كاظم درب   .3398

اإلغراق التجاري و أثره على السوق و التنمية في الدول اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة فقهية إقتصادية  
  سم.24ص. ;  232 -. 2016عمان : دار النفائس للنشر و التوزيع,  -معاصرة / جواد كاظم درب الجنابي. 

 9789957802400ر.د.م.ك 

1-382-282/1, 1-382-282/2 

  الجنابي، حازم حمد موسى   .3399

عمان : دار   -إدارة التغيير [نص مطبوع] : اإلستراتيجية األمريكية الشاملة أنموذجا / حازم حمد موسى الجنابي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو.,مصو. ; 436 -. 2014الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957327941ر.د.م.ك  -. 428ص.-385بيبليوغرافيا:ص.

1-658-2148/1, 1-658-2148/2 

  الجنابي، حيدر عباس عبد هللا    .3400

عمان : دار األيام للنشر و  -األسواق المالية والفشل المالي [نص مطبوع] / حيدر عباس عبد هللا الجنابي. 
  سم.24ص ; 368 -. 2016التوزيع, 

 9789957951689ر.د.م.ك 

1-332-798/1, 1-332-798/2 

  ، عباس خضير  الجنابي  .3401

/ عباس خضير  SPSSتطبيقات في األساليب الكمية [نص مطبوع] : حل تمارين اإلنحدار المتعدد بحزمة 
  سم.24ص ; 230 -. 2015عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -الجنابي, خالد فرحان المشهداني. 

 9789957563714ر.د.م.ك  -. 230ص-229بيبليوغرافيا:ص

1-519-180/1, 1-519-180/2 

  الجنابي، نبيل مهدي    .3402

عمان : دار   -التوقعات العقالنية [نص مطبوع] : المدخل الحديث لنظرية اإلقتصاد الكلي / نبيل مهدي الجنابي. 
  سم.24ص ; 430 -. 2017غيداء للنشر والتوزيع, 

 9789957962951ر.د.م.ك  -. 430ص-417بيبليوغرافيا:ص

1-330-730/1 

  هيل عجمي جميل  الجنابي،  .3403

عمان : دار وائل للنشر  -التمويل الدولي والعالقات النقدية الدولية [نص مطبوع] / هيل عجمي جميل الجنابي. 
  سم.24ص ; 584 -. 2014والتوزيع, 

 9789957911102ر.د.م.ك 

1-332-643/1, 1-332-643/2 



  الجنابي، يزن سالم محمد   .3404

راتيجية ونظرية المنظمة: الجزء الرابع [نص مطبوع] : إستراتيجيات المزيج مفاهيم معاصرة في اإلدارة اإلست
عمان : دار   -سلوك المستهلك / يزن سالم محمد الجنابي, أكرم محسن الياسري, فؤاد حمودي العطار.  -التسويقي 

  سم.24ص ; 224 -. 2015صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957249502 ر.د.م.ك -. 224ص-203بيبليوغرافيا:ص

1-658-2663.4/1 

  الجناني, طاهر    .3405

 -. 1976عمان : منشورات المنظة,  -[نص مطبوع] / طاهر الجناني.  3حاالت إدارية من الخبرة العربية ج

 سم. 24ص. : غالف ملون ; 46

1-350-53/1, 1-350-53/2 

  الجنبيهي, محمد منير    .3406

القاهرة : دار الفكر  -محمد منير الجنبيهي, الجنبيهي ممدوح محمد. الشركات اإل لكترونية [نص مطبوع] / 
 سم.24ص. : غالف مجلد وملون ; 302 -. 2005/2008الجامعية, 

1-332-197/3, 1-332-197/4 

  الجنبيهي, منير    .3407

.  2006الفكر الجامعي, اإلسكندرية : دار  -البنوك اإللكترونية [نص مطبوع] / منير الجنبيهي, ممدوح الجنبيهي. 

 سم.24ص. : إيض ; 252 -

1-332-175/11, 1-332-175/12 

  الجنبيهي, منير محمد    .3408

اإلسكندرية : دار الفكر  -النقود اإللكترونية [نص مطبوع] / منير محمد الجنبيهي, ممدوح محمد الجنبيهي. 
 سم. 24ص. : إيض. ; 152 -. 2006الجامعي, 

1-332-234/1, 1-332-234/2 

  الجنبيهي, منير محمد    .3409

قوانين األونسيترال النموذجية في مجال التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] / منير محمد الجنبيهي, ممدوح; محمد 
 سم. 24ص. : غالف مجلد ; 231 -. 2006القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -الجنبيهي. 

1-382-69/1, 1-382-69/2 

  د  الجنبيهي, منير محم  .3410

( القاهرة) : دار الفكر الجامعي,  -النقود والبنوك [نص مطبوع] / منير محمد الجنبيهي, الجنبيهي ممدوح محمد. 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 152 -. 2005

1-332-176/1, 1-332-176/2 

  الجنبيهي،منير محمد   .3411

اإلسكندرية :   -هي, ممدوح محمد الجنبيهي. الطبيعة القانونية للعقد اإللكتروني [نص مطبوع] / منير محمد الجنبي
 سم. 24ص. ; 235 -دار الفكر الجامعي, د.ت. 

1-340-75/1 



  الجندي, غسان هشام    .3412

عمان : دار   -وسائل حل الخالفات الدولية في منظمة التجارة العالمية [نص مطبوع] / غسان هشام الجندي. 
  سم.24ص. : مص. ; 113 -. 2005وائل, 

 .109-107فيا ص بيبليوغرا

1-382-129/1, 1-382-129/2 

  الجنيدل، حمد بن عبد الرحمن   .3413

اإلستثمار والتمويل في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء األول / حمد بن عبد الرحمن الجنيدل, إيهاب  
  سم.24ص. ; 224 -. 2009عمان : دار جرير للنشر و التوزيع,  -حسين أبو دية. 

 9789957381264ر.د.م.ك 

1-332-393.1/1, 1-332-393.1/2 

  الجواد, دالل صادق    .3414

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  -أساليب البرمجة [نص مطبوع] / دالل صادق الجواد, مالك صالح علي. 
  سم. 25/17ص. ;  188 -. 2007التوزيع, 

 188ص.  -187ببليوغرافيا:ص. 

1-005-1/1, 1-005-1/2 

  الجواد, دالل صادق    .3415

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  -أمن المعلومات [نص مطبوع] / دالل صادق الجواد, حميد ناصر الفتال. 
  سم. 24ص. : مص .مل. ;  149 -. 2008التوزيع, 

 148ص  147بيبليوغرافيا ص 

1-020-32/1, 1-020-32/2 

  الجواد, دالل صادق    .3416

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر  -بحوث العمليات [نص مطبوع] / دالل صادق الجواد, حميد ناصر الفتال. 
  سم . 24ص . : ايض. ; 358 -. 2008و التوزيع, 

 . 358ص.-357بيبلوغرافيا: ص.

1-658-1196/1, 1-658-1196/2 

  الجواد, دالل صادق    .3417

عمان : دار زهران للنشر   -اإلحصائية في اإلدارة [نص مطبوع] / دالل صادق الجواد, ناصر الفتال.  األساليب
 سم. 24ص. : إيض. ; 308 -. 2006والتوزيع, 

1-519-81/1, 1-519-81/2 

  الجوادي, زينب    .3418

(د.م.) : دار   -ادي. المالمح اإلقتصادية و اإلجتماعية للنظم اإلقتصادية المعاصرة [نص مطبوع] / زينب الجو
  سم.24ص. : غالف ملون ; 228 -. 2005الخيال, 

 228ــ ص.225بيبليو.ص.

1-330-219/1, 1-330-219/2 

  الجوارنة، شادي خليفة    .3419

عمان : عماد الدين للنشر   -إقتصاديات البيئة [نص مطبوع] : من منظور إسالمي / شادي خليفة الجوارنة. 



  سم.24 ص ;233 -. 2014والتوزيع, 

 9789957506544ر.د.م.ك  -. 233ص-213بيبليوغرافيا:ص

1-333-64/1, 1-333-64/2 

  الجواري، مناضل    .3420

عمان : دار   -/ مناضل الجواري.  Mathematical economicsاإلقتصاد الرياضي [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. ; 272 -. 2010اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957122669ر.د.م.ك 

1-330-481/8, 1-330-481/9 

  الجوعاني, محمد نجيب حمادي    .3421

بيروت : دار  - . 1ط -ضوابط التجارة في الإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد نجيب حمادي الجوعاني. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 528 -. 2005الكتب اللمية, 

 0473974512ر.د.م.ك 

1-382-110/2, 1-382-110/1 

  الجوهر, محمد ناجي    .3422

. 2000عمان : مكتبة الرائد العلمية,  -وسائل اإلتصال في العالقات العامة [نص مطبوع] / محمد ناجي الجوهر. 

  سم.24ص. ; 287 -

 9957010042ر.د.م.ك  -. 

1-659-33/2, 1-659-33/9 

  الجوهرى، السيد محمد    .3423

 -شروعات اإلستثمار [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / السيد محمد الجوهرى. دور الدولة في الرقابة على م

  سم . 24ص . : إيض. ;  260 -. 2009اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي, 

 9771758859ر.د.م.ك  -. 260ص . -244بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-1448/1, 1-658-1448/2 

  الجوهرى، محمد    .3424

. 2008القاهرة : الدار الدولية لالستثمارات الثقافية,  -مطبوع] / محمد الجوهرى.   طرق البحث اإلجتماعي [نص

  سم.24ص. : إيض. ; 319 -

 9772823675ر.د.م.ك 

1-001.4-93/1 

  الجوهري, عبد الهادي    .3425

  -إدارة المؤسسات اإلجتماعية [نص مطبوع] : مدخل سوسيولوجي / عبد الهادي الجوهري, إبراهيم أبو الغار. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  388 -. 2001اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 

 9770219754ر.د.م.ك  -. 386ص.-375ملحق: ص. 

1-658-319/1, 1-658-319/2 

  الجياشي, علي    .3426

ص. :  374 -. 2004عمان : المؤلف,  -. 2ط.  -التسعير [نص مطبوع] : مدخل تسويقي / علي الجياشي. 



  سم. 24ايض. ; 

 .374ببليوغرافيا : ص. 

1-658-564/2 

  الجياشي، على عبد الرضا    .3427

 -. 2008عمان : دار جهينة للنشر و التوزيع,  -إدارة المبيعات [نص مطبوع] / على عبد الرضا الجياشي. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 358

 .358ص.- 353ببليوغرافيا: ص

1-658-569/2, 1-658-569/3 

  أحمد   الجيران، نادر  .3428

 سم.24ص. ; 106 -. 1989بيروت : مكتبة الفالح,  -أصول المراجعة [نص مطبوع] / نادر أحمد الجيران. 

1-657-564/1, 1-657-564/2 

  الجياللى، بن عبو    .3429

تطوير الكفاءات و تنمية الموارد البشرية [نص مطبوع] : دعائم النجاح األساسية لمؤسسات األلفية الثالثة / ثابتى 
  سم. 24ص. : غالف:ملو.,مصو. ; 298 -. 2009القاهرة : مؤسسة الثقافة الجامعية,  -لحبيب; بن عبو الجياللى. ا

 290ص-274بيبليوغرافيا:ص

1-658-2112/1, 1-658-2112/2 

  الجياللي, هنوني    .3430

  سم.30 -. 2008], [د.م] : [د.ن -الدور اإلقتصادي للزكاة [نص مطبوع] / هنوني الجياللي; علي فالق; م ج م. 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

GL982 

  الجياللي، وليد ناجي   .3431

عمان : دار حنين ;  -التحليل المالي [نص مطبوع] : اإلطار النظري وتطبيقاته العملية / وليد ناجي الجياللي. 
(سلسلة كتب المحاسبة ;  -سم.  24 ص. : إيض : غالف مصور : ملون ; 320 - . 1996الكويت : مكتبة الفالح, 

8.(  

 320 - 316ص:-بيبليوغرافيا ص 315 -303ص: -كشاف ص

1-657-172/2, 1-657-172/3 

  الجيالني, حسان    .3432

الجزائر : ديوان المطبوعات  -التنظيم غير الرسمي في المؤسسات الصناعية [نص مطبوع] / حسان الجيالني. 
  (سلسلة دروس في علم اإلقتصاد). -. سم27ص. ; 110 -. 1988الجامعية, 

 بيبليوغرافيا

1-350-25/2, 1-350-25/1 

  الجيالني، حسان    .3433

الجزائر : ديوان المطبوعات  -التنظيم غير الرسمي في المؤسسات الصناعية [نص مطبوع] / حسان الجيالني. 
 سم.27ص. ; 108 -. 1988الجامعية, 

1-658-102/1 



  الجيالني، محمد حلمي   .3434

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع,    -محاسبة التضخم المالي [نص مطبوع] / محمد حلمي الجيالني. 
  سم.24ص. ; 213 -. 2014

 9789957832537ر.د.م.ك 

1-657-672/1, 1-657-672/2 

  الجيالني، محمد حلمي   .3435

عمان : دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع,   -محمد حلمي الجيالني.  الحوكمة في الشركات [نص مطبوع] /
  سم.24ص. ; 414 -. 2014

 9789957980603ر.د.م.ك  -ص. 414-ص.405بيبليوغرافيا:

1-332-796/1, 1-332-796/2 

  الجيوسي، سليمان    .3436

رة : الشركة العربية المتحدة القاه -تسويق الخدمات المالية [نص مطبوع] / سليمان الجيوسي; محمد الطائي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 420  -. 2010للتسويق و التوريدات, 

 9789774770036ر.د.م.ك  -. 420بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1891/1, 1-658-1891/2 

  الجيوسي، سليمان شكيب   .3437

محمود جاسم الصميدعي;   / Financial services marketingتسويق الخدمات المالية [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. : ايض. ; 578 -. 2009عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -سليمان شكيب الجيوسي. 

 9789957118006ر.د.م.ك  -. 578ص.-561بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1596/1, 1-658-1596/2 

  الحاج محمد, سميرة   .3438

المدية : جامعة  -قتصادية [نص مطبوع] / سميرة الحاج محمد. اقتصاديات السياحة و دورها في تحقيق التنمية اال
  سم.30ص. ; 134 -. 2011المدية, 

 2011ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1715/01 

  الحاج, طارق    .3439

  سم. 24ص. ; 224 -. 2009عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -المالية العامة [نص مطبوع] / طارق الحاج. 

 978957243753ر.د.م.ك 

1-336-90/2, 1-336-90/3 

  الحاج, طارق    .3440

  -. 1997عمان : دار الميسرة ; دار صفاء : [د.ن],  -تحليل اإلقتصاد الجزئي [نص مطبوع] / طارق الحاج. 

  سم. 24ص. : إيض:غالف مصور:ملون ; 432

 432-427ص: -ملحق ص

1-330-61/1, 1-330-61/2 

  الحاج, طارق    .3441

 -. 1998عمان : دار الصفاء للنشر والتوزيع,  -صاد و نظرياته [نص مطبوع] / طارق الحاج. علم اإلقت



  سم.  24ص. : غالف مصور ; 191

 199-190بيبليوغرافيا ص.ص: 

1-330-6/1, 1-330-6/2 

  الحاج، دعمي   .3442

/ دعمي   2012-1990رأثر التغير في الكتلة النقدية على النمو اإلقتصادي [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائ
  سم. 29ص. ; 153 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -الحاج, صغيري سيد علي. 

 2014ل م د : بنوك ومالية : المدية :  -ماستر

MAS 104/1 

  الحاج، طارق    .3443

 -. 2010عمان : دار الصفاء للنشر و التوزيع,  -اإلقتصاد اإلداري [نص مطبوع] / طارق الحاج, حسن فليح. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  260

 9789957243760ر.د.م.ك  -. 260بيبليوغرافيا: ص.

1-658-174/1, 1-658-174/3 

  الحاج، طارق    .3444

 -. 2010عمان : دار صفاء,  -التسويق [نص مطبوع] : من المنتج الى المستهلك / طارق الحاج, محمد الباشا. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  176

 176بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-47/1, 1-658-47/2 

  الحاج، طارق    .3445

عمان : دار صفاء للنشر و  -/ طارق الحاج.  principales of financeمبادئ التمويل [نص مطبوع] =  
  سم.24ص. ; 219 -. 2010التوزيع, 

 9957240226ر.د.م.ك 

1-332-502/1, 1-332-502/2 

  الحاج، عدنان    .3446

ص. ; 366 -. 2009بيروت : دار الفارابي,  -نص مطبوع] / عدنان الحاج. [ 2008-2005محطات إقتصادية 
  سم.21

 9789953714363ر.د.م.ك 

1-330-443/01, 1-330-443/02 

  الحاج، علي توفيق    .3447

عمان : دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع : مكتبة   -تسويق الخدمات [نص مطبوع] / علي توفيق الحاج. 
 سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 217 -. 2011لنشر والتوزيع,  المجتمع العربي ل

1-658-1849/1, 1-658-1849/2 

  الحاج، علي توفيق    .3448

عمان : دار اإلعصار العلمي   -إدارة البورصات المالية [نص مطبوع] / علي توفيق الحاج, عامر علي الخطيب. 
  سم.24ص. ; 298 -.  2012التوزيع, للنشر والتوزيع : مكتبة المجتمع العربي للنشر و 

 9789957524098ر.د.م.ك 



1-332-565/1, 1-332-565/2 

  الحاج، محمد يحى    .3449

التدقيق الداخلي كآلية لتفعيل حوكمة الشركات في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / لطفي بلغايث; محمد  
  سم.29و. ; 108 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -يحى الحاج, خيرة داود. 

 2020ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1583/1 

  الحاج، مصطفى عبد هللا   .3450

دور تحليل المالءة والمردودية في تقييم األداء المالي لشركات التأمين [نص مطبوع] : دراسة حالة شركة التأمين 
SAA 2017المدية : جامعة المدية,   -بدلي. / مصطفى عبد هللا الحاج, الصادق بوشنافة, محمد السعيد ع .- 

  سم.29ص ; 139

 2017ل م د : مالية : المدية :  -ماستر

MAS 773/1 

  الحاج، نزهة عبد ّ{    .3451

المدية  -دور لوحة القيادة في تقييم أداء المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / نزهة عبد ّ� الحاج, لمين علوطي. 
  سم. 29ص. ; 122 -. 2014المدية, : جامعة 

 2014ل م د : بنوك ومالية : المدية :  -ماستر

MAS 107/1 

  الحارس, أسامة   .3452

ص. : 502 -. 2004عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -المحاسبة اإلدارية [نص مطبوع] / أسامة الحارس. 
  سم.24إيض. ; 

 9957320556ر.د.م.ك 

1-657-441/1, 1-657-441/2 

  الحارس, أسامة   .3453

.  2004عمان األالدن : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -. 1ط -محاسبة الشركات [نص مطبوع] / أسامة الحارس. 

  سم.24ص. : إيض. ; 296 -

 2043329957ر.د.م.ك 

1-657-433/1, 1-657-433/2 

  الحاسي, جمعة خليفة    .3454

. 4ط. -يفة الحاسي, سالم محمد بن غريبة, محمد مفتاح بيت المال. المحاسبة المتوسطة [نص مطبوع] / جمعة خل

  سم. 24ص. : إيض. ; 810 -. 2006بنغازي : منشورات جامعة قار يونس : [د.م] : .,  -

. 

1-657-21/1, 1-657-21/2 

  الحاسي, جمعة خليفة    .3455

 -يع بالتقسيط / جمعة خليفة الحاسي. المحاسبة التطبيقبة [نص مطبوع] : أقسام وفروع ـــ بضاعة أمانة ـــ الب

  سم.24ص : غالف مجلد ملون ; 504 -. 2004طرابلس : منشورات جامعة قازيويونس,  -الطبعة الثانية. 

 9959240940ر.د.م.ك 



1-657-296/3, 1-657-296/4 

  الحافى، خالد عبد هللا براك   .3456

  -لوضعي [نص مطبوع] / خالد عبد هللا براك الحافى. تنظيم اإلستثمار المصرفي في الفقه اإلسالمي والقانون ا

  سم.24ص ; 771 -. 2010القاهرة : دار الفكر الجامعي, 

 9789773790806ر.د.م.ك 

1-332-858/1 

  الحبال، هاني   .3457

لبنان : المؤسسة الحديثة للكتاب,   -[نص مطبوع] / هاني الحبال.  2008-2003إجتهادات قضايا اإلفالس 
 سم.24ص. ; 184 -. 2010

1-332-438/1 

  الحجار, بسام    .3458

 -. 2009بيروت : دار المنهل اللبناني,  -. 2ط. -اإلقتصاد النقدي والمصرفي [نص مطبوع] / بسام الحجار. 

 سم.24ص. ; 319

1-332-426/1, 1-332-426/2 

  الحجار, بسام    .3459

ص. 383 -. 2010بيروت : دار المنهل اللبناني,  - اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / بسام الحجار, عبد هللا رزق.
 سم.24; 

1-330-510/1, 1-330-510/2 

  الحجار, صالح محمود   .3460

ا ستدامته / صالح محمود الحجار, داليا   -تقنياته  -نظام اإلدارة البيئية و التكنولوجية [نص مطبوع] : منهجياته 
(تكنولوجيا االنتاج   -سم .  24ص. : ايض. ;  366 -. 2006ي, القاهرة : دار الفكر الجامع -عبد الحميد صقر. 

  ). 3االنظف ; 

 9771020250ر.د.م.ك  -. 366ص . -359بيبليوغرافيا:ص .

1-658-1113/1, 1-658-1113/2 

  الحجار، بسام    .3461

 -. 2009اللبناني, بيروت : دار المنهل  -نظام النقد العالمي و أسعار الصرف [نص مطبوع] / بسام الحجار. 

 سم.24ص. ; 221

1-332-437/1, 1-332-437/2 

  الحجار، بسام    .3462

ص. : غالف  260  -. 2003بيروت : مؤسسة مجد,  -العالقات اإلقتصادية الدولية [نص مطبوع] / بسام الحجار. 
  سم.24ملون ; 

 995342747Xر.د.م.ك 

1-382-44/4, 1-382-44/5 

   علي الحجازي، رمزي بيد هللا  .3463

  -الحماية المدنية للمستهلك بعد التعاقد اإللكتروني [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / رمزي بيد هللا علي الحجازي. 



  سم. 24ص ; 352 -. 2016عمان : منشورات الحلبي الحقوفية, 

 9786144016749ر.د.م.ك  -. 346ص-333بيبليوغرافيا:ص

1-340-112/1 

  الحجاوي، طالل محمد علي   .3464

(بغداد) :   -المحاسبة والتحاسب الضريبي [نص مطبوع] / طالل محمد علي الحجاوي, هيثم علي محمد العنبكي. 
  سم.24ص ; 438 -. 2014ناشرون,  -دار الكتب موزعون 

 438ص-435بيبليوغرافيا:ص

1-657-488/1 

  الحداد, إبراهيم عواطف   .3465

 -. 2009عمان : دار الفكر ناشرون وموزعون,   -طف الحداد. إدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] / إبراهيم عوا

  سم. 24ص. : إيض. ; 267

 9957075764ر.د.م.ك  -. 

1-658-1473/1, 1-658-1473/2 

  الحداد, عماد    .3466

 -. 2004القاهرة : دار الفاروق للنشر و التوزيع,  -أساليب التسويق الفعالة [نص مطبوع] / عماد الحداد. 

  سم. 24;  ص. : ايض .96

 9773454806ر.د.م.ك 

1-658-1090/1, 1-658-1090/2 

  الحداد, عماد    .3467

ص. : 88 -. 2003القاهرة : دار الفاروق,  -أساليب الدعاية التسويقية الناجحة [نص مطبوع] / عماد الحداد. 
  سم. 24غالف ملون ومصور ; 

 2462345977ر.د.م.ك 

1-658-794/1, 1-658-794/2 

  , فيصل مفتاح  الحداد  .3468

ليبيا : جامعة  -منهجية البحوث والرسائل العلمية [نص مطبوع] : دراسة منهجية / فيصل مفتاح الحداد. 
  سم.24ص. : إيض. ; 143 -. 2008قاريونس, 

 9959241378ر.د.م.ك  -. 138-137ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-95/1 

  الحداد، عماد    .3469

القاهرة : دار الفاروق   -وير شركتك ؟ [نص مطبوع] / عماد الحداد. كيف توظف تكنولوجيا المعلومات في تط
  سم . 24ص . : إيض. ; 72 -. 2003للنشر والتوزيع, 

 9773452433ر.د.م.ك  -. 

1-658-913/1 

  الحداد، وسيم محمد   .3470

إبراهيم نور, الخدمات المصرفية اإللكترونية [نص مطبوع] / وسيم محمد الحداد, شقيري نوري موسى, محمود  



  سم.24ص. ; 304 -. 2012عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -...[و آخرون]. 

 9789957068943ر.د.م.ك 

1-332-567/1, 1-332-567/2 

  الحدراوي، رافد حميد    .3471

 Strategicاإلستشراف اإلستراتيجي ومستوى التمكين التنظيمي [نص مطبوع] : أسلوب كمي تحليلي = 

foresight and the level of organization empwerment :analytic quantative technique  /

ص. : غالف:  336 -. 2013عمان : دارصفاء للنشر و التوزيع,  -عادل هادي البغدادي; رافد حميد الحدراوي. 
  سم.24ملو.,مصو. ; 

 9789957148482ك ر.د.م.  -. 310ص.-263مالحق: ص. 336ص -311بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2084/1, 1-658-2084/2 

  الحدرب، زهير    .3472

 -. 2012عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -محاسبة البنوك [نص مطبوع] / زهير الحدرب, لؤي وديان. 

  سم.24ص. ; 335

 9589957452957ر.د.م.ك 

1-657-623/1, 1-657-623/2 

  الحدرب، زهير    .3473

 -. 2010عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -سابات [نص مطبوع] / زهير الحدرب. علم تدقيق الح

  سم.24ص. ; 222

 9789957820138ر.د.م.ك 

1-657-624/1, 1-657-624/2 

  الحديثي, رامي حكمت   .3474

Six Sigma  ;رامي  وأساليب حديثة أخرى في إدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] / إسماعيل إبراهيم القزاز
  سم.24ص. : ايض. ; 349 -. 2009عمان : دار المسيرة للنشر و التوز يع,  -حكمت الحديثي. 

 9789957064983ر.د.م.ك  -. 349ص.-347بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1537/1, 1-658-1537/2 

  الحديثي، رامي حكمت فؤاد   .3475

مطبوع] : مقارنة مع النظم الصناعية الغربية / رامي  اإلدارة الصناعية اليابانية في نظام اإلنتاج األلي [نص  
  سم.  24ص. : ايض. ;  309 -. 2002عمان : دار وائل للنشر,  -حكمت فؤاد الحديثي. 

 9957112449ر.د.م.ك  -. 309ص.-297ببليوغرافيا : ص .

1-658-516/1, 1-658-516/2 

  الحديثي، رامي حكمت فؤاد   .3476

الصيانة المبرمجة [نص مطبوع] / رامي حكمت فؤاد الحديثي, حيدر عبد حسن   اإلتجاهات الحديثة في إدارة
  سم.24ص. : ايض. ;  304 -. 2004عمان : دار وائل,  -علوان, فائز غازي عبد اللطيف البياتي. 

 9957114956ر.د.م.ك   -. 304-299ببليوغرافيا : ص .

1-658-477/1, 1-658-477/2 



   الحديد، إبراهيم إسماعيل  .3477

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و  -إدارة التسويق السياحي [نص مطبوع] / إبراهيم إسماعيل الحديد. 
  سم.24ص. : غالف:ملو.,مصو. ; 305 -. 2010التوزيع : دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع, 

 305ص-289بيبليوغرفيا: ص

1-658-2144/1, 1-658-2144/2 

  الحديدي, منى    .3478

 -. 2002القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر,  -. 2ط. -عالن [نص مطبوع] / منى الحديدي. اإل

  سم. 24ص : مص.مل. ; 192

 6484270977ر.د.م.ك  -. 192-189بيبليوغرافياص.

1-659-71/1, 1-659-71/2 

  الحديدي, منى سعيد    .3479

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة  -/ منى سعيد الحديدي.  اإلعالن [نص مطبوع] : أسسه، وسائله، فنونه
  سم. 24ص. : إيض. ;  327 -. 2005و النشر, 

 0943270977ر.د.م.ك 

1-659-48/14, 1-659-48/15 

  الحرازي, محمد علي عوض   .3480

مد علي عوض الدور اإلقتصادي للمناطق الحرة في جذب اإلستثمار [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / مح
  سم. 24ص. : إيض. ; 286 -. 2007بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -الحرازي. 

 277ص. -255ببليوغرافيا:ص. 

1-382-165/1, 1-382-165/2 

  الحربي، هباس رجاء    .3481

عمان : دار أسامة للنشر   -التسويق السياحي في المنشآت السياحية [نص مطبوع] / هباس رجاء الحربي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 110 -. 2012توزيع, وال

 9789957224585ر.د.م.ك  -. 110ص.-103بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1899/1, 1-658-1899/2 

  الحريري, محمد السرور   .3482

عمان : الدار   -األسس العلمية في منظمات المال و األعمال الدولية [نص مطبوع] / محمد السرور الحريري. 
  سم.21ص. ; 256 -. 2014هجية, المن

 9789957593636ر.د.م.ك  -ص. 250ص.247بيبليوغرافيا:

1-658-2373/1, 1-658-2373/2 

  الحريري, محمد السرور   .3483

األسس العلمية و القوانين المتبعة في منظمات المال و األعمال الدولية و العالمية [نص مطبوع] / محمد السرور 
  سم. 24ص. ; 240 -. 2014م ناشرون, عمان : زمز -الحريري. 

 9789957720940ر.د.م.ك  -ص.  240ص.237بيبليوغرافيا: 

1-658-2417/1, 1-658-2417/2 



  الحريري, محمد السرور   .3484

عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -اإلدارة واألعمال الدولية [نص مطبوع] / محمد السرور الحريري. 
  سم.24ص ; 224 -. 2012

 9789957821364ر.د.م.ك  -. 224ص-219يبليوغرافيا:صب

1-658-2600/1, 1-658-2600/2 

  الحريري, محمد سرور    .3485

عمان : األكادميون للنشر والتوزيع,   -اإلدارة العالمية للمنظمات [نص مطبوع] / محمد سرور الحريري. 
  سم.24ص. : غالف ملو. مصو ; 279 -. 2016

 9789957590352ر.د.م.ك  - ص.279ص.263بيبليوغرافيا:

1-658-2409/1, 1-658-2409/2 

  الحريري, محمد سرور    .3486

اإلدارة المالية الحديثة والمتقدمة [نص مطبوع] : تطبيق منهج البحث العلمي للدراسات العليا في اإلدارة المالية  
  سم.24غالف, ملو.مصو. ;  ص. : 192 -. 2016عمان : الدار المنهجية,  -المتقدمة / محمد سرور الحريري. 

 ص.192-190بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2459/1, 1-658-2459/2 

  الحريري, محمد سرور    .3487

عمان : دار األكاديميون للنشر والتوزيع,   -اإلدارة الدولية للشركات [نص مطبوع] / محمد سرور الحريري. 
  سم. 24ص. : غالف, ماو. مصو. ;  251 -. 2016

 9789957590314ر.د.م.ك  -. 235ص. -232بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-2448/1, 1-658-2448/2 

  الحريري، رافد عمر    .3488

عمان  -إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقبل في ضوء الجودة الشاملة [نص مطبوع] / رافد عمر الحريري. 
  سم. 24ايض. ; ص. :  280 -. 2007: دار الفكر ناشرون وموزعون,  

 9957074830ر.د.م.ك  -. 280ص.-279بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1587/1, 1-658-1587/2 

  الحريري، رافدة    .3489

عمان : دار المناهج  -مهارات القيادة التربوية في إتخاذ القرارات اإلدارية [نص مطبوع] / رافدة الحريري. 
  ص.379 -. 2008للنشر و التوزيع, 

 9957811920ر.د.م.ك 

1-350-137/1, 1-350-137/2 

  الحريري، رافدة    .3490

عمان : دار اليازوري العلمية  -إتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / رافدة الحريري. 
  سم.24ص. : غالف: ملو.,مصو. ; 336 -. 2014للنشر و التوزيع, 

 9789957125141ر.د.م.ك  -. 336ص-335بيبليوغرافيا:ص

1-658-2135/1, 1-658-2135/2 



  الحريري، محمد سرور    .3491

عمان : دار   -إدارة األزمات [نص مطبوع] : المشكالت اإلقتصادية والمالية واإلدارية / محمد سرور الحريري. 
  سم.24ص. : ايض. ; 236 -. 2010البداية ناشرون وموزعون : دار المستقبل للنشر و التوزيع, 

 9789957820398ر.د.م.ك  -. 236ص.-233بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1706/1, 1-658-1706/2 

  الحريري، محمد سرور    .3492

عمان :   -إدارة األزمات اإلقتصادية وطرق حل المشاكل اإلدارية [نص مطبوع] / محمد سرور الحريري. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 168 -. 2012دارالحامد للنشر والتوزيع, 

 9789957326258ر.د.م.ك  -. 168ص.-165ا: ص.بيبليوغرافي

1-658-1893/1, 1-658-1893/2 

  الحريري، محمد سرور    .3493

عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,   -إدارة األعمال الدولية والعالمية [نص مطبوع] / محمد سرور الحريري. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 212 -. 2012

 9789957326302ر.د.م.ك  -. 212ص.-207بيببليوغرافيا: ص.

1-658-1909/1, 1-658-1909/2 

  الحريري، محمد سرور    .3494

إدارة التسويق الدولي والعالمي المعاصر والحديث [نص مطبوع] : مدخل علمي متكامل إلدارة التسويق الدولي 
ص. 186 -. 2011و التوزيع, عمان : دار الحامد للنشر  -والعالمي المعاصر والحديث / محمد سرور الحريري. 

  سم. 24: غالف: ملو., مصو. ; 

 9789957326289ر.د.م.ك  -. 186ص.-181بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1919/1, 1-658-1919/2 

  الحريري، محمد سرور    .3495

عمان : دار   -إدارة التسويق الدولي المعاصر [نص مطبوع] : مدخل علمي متكامل / محمد سرور الحريري. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 231 -. 2012ة للنشر و التوزيع, الثقاف

 9789957167349ر.د.م.ك  -. 231ص-223بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1925/1, 1-658-1925/2 

  الحريري، محمد سرور    .3496

عمان :  - إدارة المكاتب ومهارات السكرتارية التنفيذية الفعالة والمتقدمة [نص مطبوع] / محمد سرور الحريري.
  سم.24ص. : غالف: ملو.,مصو. ; 215 -. 2012مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, 

 9789957332495ر.د.م.ك  -. 215ص.-213بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1928/1, 1-658-1928/2 

  الحريري، محمد سرور    .3497

عمان :  -محمد سرور الحريري.  /الدراسات األكاديمية الدولية الحديثة في إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 206 -. 2011مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, 

 9789957332501ر.د.م.ك  -. 206ص. -201بيبليوغرفيا: ص.

1-658-2042/1, 1-658-2042/2 



  الحريري، محمد سرور    .3498

  -. 2013عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع,  -اإلدارة المعاصرة [نص مطبوع] / محمد سرور الحريري. 

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 227

 9789957333461ر.د.م.ك  -. 227ص-221بيبليوغرافيا:ص

1-658-2075/1, 1-658-2075/2 

  الحريري، محمد سرور    .3499

عمان : دار البداية  -اإلدارة الحديثة [نص مطبوع] : األسس العلمية والتطبيقية / محمد سرور الحريري. 
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 208  -. 2012ناشرون و موزعون, 

 9789957821340ر.د.م.ك  -. 208ص.  -203بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-2214/1, 1-658-2214/2 

  الحريري، محمد سرور    .3500

 -. 2016لنشر والتوزيع, عمان : دار المنهجية ل -اإلدارة العامة [نص مطبوع] / محمد سرور الحريري. 

  سم.24ص ; 320

 319ص-318بيبليوغرافيا:ص

1-350-224/1, 1-350-224/2 

  الحريري، محمد سرور بن حكمت   .3501

إدارة األزمات وإستراتيجيات القضاء على األزمات اإلقتصادية والمالية واإلدارية [نص مطبوع] / محمد سرور  
ص. : غالف: ملو., مصو.  223 -. 2012باعة و النشر و التوزيع, عمان : دار صفاء للط -بن حكمت الحريري. 

  سم.24; 

 9789957247218ر.د.م.ك  -. 223ص.-219بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1868/1, 1-658-1868/2 

  الحسبان, عطا هللا أحمد   .3502

/ عطا هللا أحمد الحسبان.  Accounting information systemsنظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] =  
  سم. 24ص ; 240 -. 2013عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -

 9789957124335ر.د.م.ك 

1-657-698/1, 1-657-698/2 

  الحسبان, عطا هللا أحمد سويلم    .3503

 - أحمد سويلم الحسبان. التدقيق والرقابة الداخلية في بيئة نظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] / عطا هللا

  سم.24ص. ;  231 -. 2009عمان : دار الراية, 

 9789957499600ر.د.م.ك  -. 231ص. -ص-223ببليوغرافيا:ص. 

1-657-499/1, 1-657-499/2 

  الحسبان, عطا هللا أحمد سويلم    .3504

عمان :   -أحمد سويلم الحسبان.  الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات [نص مطبوع] / عطا هللا
  سم.24ص. ; 204 -. 2009دار الراية للنشر و التوزيع, 

 9789957499617ر.د.م.ك 

1-657-606/1, 1-657-606/2 



  الحسن, إحسان محمد    .3505

 -. 2005عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -مناهج البحث العلمي [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 

  م.س24ص. ; 339

 9957115413ر.د.م.ك  -. 339-329ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-34/1 

  الحسن, حسن    .3506

 144 -. 1989عمان : المنظمة العربية للعلوم اإلدارية,  -التفاوض [نص مطبوع] : فن ومهارة / حسن الحسن. 

  سم.. 24ص. ; 

 142ص.-139بيبليوغرافيا :ص. 

1-658-221/1, 1-658-221/2 

  الحسن، إحسان محمد   .3507

 -. 2005عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,   -علم اإلجتماع اإلقتصادي [نص مطبوع] / إحسان محمد الحسن. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 288

 9957115375ر.د.م.ك 

1-330-450/1 

  الحسن، باسم حمادي    .3508

لتراخيص النفطية وأثرها في تنمية اإلقتصاد / باسم  ) [نص مطبوع] : عقود اFDIاإلستثمار األجنبي المباشر ( 
  سم.24ص ; 244  -. 2014بيروت : منشورات الحلبي الحقوفية,  -حمادي الحسن. 

 9786144014165ر.د.م.ك 

1-332-716/1, 1-332-716/2 

  الحسن، حسين محمد   .3509

/ حسين محمد  E-managementالمتطلبات =  -الخصائص -اإلدارة اإللكترونية [نص مطبوع] : المفاهيم
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 257 -. 2011عمان : مؤسسة الوراق للنشر التوزيع,  -الحسن. 

 9789957332341ر.د.م.ك  -. 218ص.-209بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1921/1, 1-658-1921/2 

  الحسن، ربحي    .3510

ية واإلنسانية / نعيم دهمش; فوزي غرايبة; ربحي  أساليب البحث العلمي [نص مطبوع] : في العلوم اإلجتماع
  سم.24ص. : إيض. ; 214 -. 2002عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -مزيدة ومنقحة.  3ط. -الحسن. 

 9957112708ر.د.م.ك  -. 214-213مالحق ص.ص.: -.212-209ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-40/1 

  الحسن، عيسى محمود    .3511

عمان : دار زهران للنشر و   -لع و الخدمات [نص مطبوع] / عيسى محمود الحسن. الترويج التجاري للس
  سم.24ص. ; 432 -. 2010التوزيع, 

 9789957504779ر.د.م.ك  -. 432ص. - 431بيبليوغرافيا: ص.

1-659-132/1, 1-659-132/2 



  الحسن، هديل    .3512

عمان : دار   -يل الحسن; ...[و آخرون]. إدارة اإليواء [نص مطبوع] / أيمن مزاهرة; ريما الحناوي; هد
  سم.24ص. : ايض. ; 198 -. 2002اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 .199بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1753/1, 1-658-1753/2 

  الحسناوي, أموري هادي كاظم    .3513

ائل للنشر والتوزيع,  عمان : دار و -طرق القياس اإلقتصادي [نص مطبوع] / أموري هادي كاظم الحسناوي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  433 -. 2002

 2239119957ر.د.م.ك 

1-330-193/1, 1-330-193/2 

  الحسناوي، سالم صالل راهي   .3514

عمان : دار المنهجية للنشر   -التأجير التمويلي وتطبيقات مختارة [نص مطبوع] / سالم صالل راهي الحسناوي. 
  سم.24ص ; 240 -. 2016والتوزيع, 

 9789957593865ر.د.م.ك  -. 240ص-223بيبليوغرافيا:ص

1-332-752/1, 1-332-752/2 

  الحسناوي، سالم صالل راهي   .3515

عمان : الشركة العربية  -اإلستثمار والتمويل في األسواق المالية [نص مطبوع] / سالم صالل راهي الحسناوي. 
  سم.24ص ; 232 -. 2017المتحدة للتسويق والتوريدات, 

 9789957771715ر.د.م.ك  -. 232ص-227بيبليوغرافيا:ص

1-332-845/1, 1-332-845/2 

  الحسناوي، صالح مهدي محمد   .3516

  -مفاهيم معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية المنظمة: الجزء الثالث [نص مطبوع] : المعرفة اإللكترونية 

عمان : دار صفاء للطباعة و النشر   -ي, أكرم محسن الياسري. المنظمات الريادية / صالح مهدي محمد الحسناو
  سم.24ص ;  176 -. 2015و التوزيع, 

 9789957249502ر.د.م.ك  -. 176ص-153بيبليوغرافيا:ص

1-658-2663.3/1 

  الحسني, صادق    .3517

 -. 1998 اإلسكندرية : الجامعة المفتوحة, -المحاسبة في شركات األشخاص [نص مطبوع] / صادق الحسني. 

  سم.  24ص. : إيض. ;  567

 567 - 565ص:  -بيبليوغرافيا ص

1-657-87/15, 1-657-87/2 

  الحسني, عرفان تقي    .3518

ص. : إيض. 328 -عمان : دار مجدالوي للنشر, [د.ت].  -التمويل الدولي [نص مطبوع] / عرفان تقي الحسني. 
  سم. 24; 

 328-326بيبليوغ.:ص.ص.

1-332-103/1, 1-332-103/2 



  الحسني، جعفر صادق    .3519

/ جعفر صادق الحسني,   Computer networks technologyتكنولوجيا شبكات الحاسوب [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. ; 284 -. 2006األردن : دار وائل النشر,  -فطيمة داودي. 

 99957113372ر.د.م.ك 

1-005-19/1, 1-005-19/2 

  الحسنية, سليم إبراهيم   .3520

القاهرة : المنظمة العربية  -دارة باإلبداع [نص مطبوع] : نحو بناء منهج نظمي / سليم إبراهيم الحسنية. اإل
  سم. 24ص. : إيض. ; 367 -. 2009للتنمية االدارية, 

 9775673992ر.د.م.ك  -. 367ص.-363المالحق: ص. 360ص.-357بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1638/1 

  الحسنية, سليم إبراهيم   .3521

عمان : مؤسسة الوراق   -السلوك اإلداري (التنظيمي ) و العلوم السلوكية [نص مطبوع] / سليم إبراهيم الحسنية. 
  سم.  24ص. : إيض. ;  231 -. 1999للنشر, 

 9024009957ر.د.م.ك  -.  225ص.-219. بيبليوغرافيا : ص. 217ص.-199كشاف ص.

1-658-150/1, 1-658-150/2 

  براهيم الحسنيه, سليم إ  .3522

عمان : الوراق للنشر والتوزيع,   -السلوك التنظيمي والعلوم السلوكية [نص مطبوع] / سليم إبراهيم الحسنيه. 
  سم.24ص ; 228 -. 2013

 9789957333157ر.د.م.ك  -. 228ص-221بيبليوغرافيا:ص

1-658-2466/1, 1-658-2466/2 

  الحسون, عدنان    .3523

مثال محلول / عدنان الحسون, أمل حوالي; فائق شقير  200مطبوع] : أكثر منمقدمة في اإلحصاء [نص 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 319 -. 2002عمان : دار المسيرة,  -واخرون. 

 4167069957ر.د.م.ك 

1-519-57/1, 1-519-57/2 

  الحسون، طارق عثمان    .3524

.  2015عمان : دار أمجد للنشر والتوزيع,  -ون. العولمة والتنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / طارق عثمان الحس

  سم.24ص ; 230 -

 9789957589134ر.د.م.ك 

1-338-251/1, 1-338-251/2 

  الحسين، سمراني   .3525

الزكاة و دورها في التخفيف من حدة البطالة [نص مطبوع] : دراسة حالة صندوق الزكاة لوالية المدية خالل 
 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -ين, سليمان بوفاسة, غازي يوسف. / سمراني الحس 2014-2010الفترة 

  سم.29ص. ; 129

 2015ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 191/1 



  الحسين، عبد الحميد بن الشيخ   .3526

لتوزيع,  الجزائر : دار بهاء الدين للنشر وا -نظريات المنظمة [نص مطبوع] / عبد الحميد بن الشيخ الحسين. 
  سم.28ص. : غالف: ملو. ; 77 -. 2008

 9789961948293ر.د.م.ك  -. 77بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1681/1, 1-658-1681/2 

  الحسين، عبد الحميد بن الشيخ   .3527

الجزائر : دار بهاء الدين للنشر والتوزيع,   -تحليل المنظمات [نص مطبوع] / عبد الحميد بن الشيخ الحسين. 
  سم.30ص. : غالف: ملو. ; 121 -. 2008

 9789961948309ر.د.م.ك  -. 121ص.-1995بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1680/1, 1-658-1680/2 

  الحسين، مهدي مأمون    .3528

عمان : مكتبة المجتمع العربي  -نظم المعلومات المحاسبية واإلدارية [نص مطبوع] / مهدي مأمون الحسين. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 217 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789957830939ر.د.م.ك 

1-658-855/1, 1-658-855/2 

  الحسيني, دعد    .3529

  سم. 22ص. ;  284 -. 1991الجزائر : د. م. ج.,  -الرياضيات العامة [نص مطبوع] / دعد الحسيني. 

 275-271ص:-كشاف ص

1-510-16/2, 1-510-16/3 

  الحسيني, عبد الحسن    .3530

بيروت   -انجليزي / عبد الحسن الحسيني.  -فرنسي  -معجم مصطلحات علوم الكمبيوتر [نص مطبوع] : عربي 
 . 1987: دار القلم, 

D0016/1 

  الحسيني, فالح حسن    .3531

رحمن إدارة البنوك [نص مطبوع] : مدخل كمي وإستراتيجي معاصر / فالح حسن الحسيني, مؤيد عبد ال
  سم. 24ص. : إيض. ; 247 -. 2003عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -. 2ط. -الدوري. 

 9957110748ر.د.م.ك  -. 247ص.-243ببليوغرافيا : ص.

1-658-471/5, 1-658-471/6 

  الحسيني, فالح حسن عداي   .3532

 -. 2000وائل للطباعة والنشر,  عمان : دار -اإلدارة األستراتيجية [نص مطبوع] / فالح حسن عداي الحسيني.  

  سم.  24ص . : ايض . ;  324

 9957110772ر.د.م.ك  -.  324ص.  - 319بيبليوغرافيا : ص .

1-658-1046/1, 1-658-1046/2 

  الحسيني, قاسم ابراهيم    .3533

سسة الوراق,  عمان : مؤ -المحاسبة الحكومية و الميزانية العامة للدولة [نص مطبوع] / قاسم ابراهيم الحسيني. 



  سم.  24ص. : غالف مصور ;  205 -. 1999

 4134009957ر.د.م.ك  -. 205-203ص: -بيبليوغرافيا ص

1-657-101/1, 1-657-101/2 

  الحسيني، صباح    .3534

  -أثر سياسات اإلصالح اإلقتصادي على بعض متغيرات اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / صباح الحسيني. 

  سم.24ص ; 307 -. 2018لقانونية,  القاهرة : مكتبة الوفاء ا

 9789777535786ر.د.م.ك  -. 299ص-283بيبليوغرافيا:

1-330-739/1 

  الحسيني، عبد الحسن    .3535

بيروت :   -عربي / عبد الحسن الحسيني. -فرنسي-معجم مصطلحات علوم الكمبيوتر [نص مطبوع] : إنجليزي
 سم.24ص. ; 454 -. 1978دار القلم, 

D0054/01 

  الحسيني، كمال كاظم طاهر   .3536

عمان : دار صفاء   -إدارة التمكين واإلندماج [نص مطبوع] / إحسان دهش جالب; كمال كاظم طاهر الحسيني. 
  سم.24ص : غالف: ملو. , مصو. ; 200 -. 2013للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957248239ر.د.م.ك 

1-658-2123/1, 1-658-2123/2 

  مد غالي راهي الحسيني، مح  .3537

عمان : دار اليازوري   -التوسع المالي وإتجاهات السياسة المالية [نص مطبوع] / محمد غالي راهي الحسيني. 
  سم.24ص ; 292 -. 2016العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957127541ر.د.م.ك  -. 283ص-257بيبليوغرافيا:ص

1-332-865/1 

  الحشاش، خالد    .3538

(القاهرة) : دار الكتاب الحديث للنشر  -نص مطبوع] : الثروة المستدامة / خالد الحشاش. اإلقتصاد المعرفي [
  سم.24ص ; 500 -. 2015والتوزيع, 

 9789996605826ر.د.م.ك  -. 498ص-475بيبليوغرافيا:ص

1-330-688/1, 1-330-688/2 

  الحص، سليم    .3539

ياسي واإلقتصادي في األقطار العربية [نص مطبوع] /  المشاريع الدولية لمكافحة الفساد والدعوة لإلصالح الس
  سم. 24ص. : إيض. ; 227 -. 2006بيروت : الدار العربية للعلوم,  -سليم الحص. 

 9953870845ر.د.م.ك 

1-350-105/1, 1-350-105/2 

  الحصري، أحمد فوزي    .3540

التمويل  -وعالقته بالسياسة المالية األنظمة اإلقتصادية ودورها في جذب اإلستثمار [نص مطبوع] : اإلستثمار 
القاهرة :  -/ أحمد فوزي الحصري.  ---تكنولوجيا المعلومات   -تحديات اإلقتصاد العالمي الجديد  -الدولي 



  سم.24ص ; 364 - . 2017مؤسسة شباب الجامعة, 

 9789772122813ر.د.م.ك  -. 358ص-355بيبليوغرافيا:ص

1-330-724/1, 1-330-724/2 

  حضيري, حامد العربي ال  .3541

القاهرة : دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع,  -تقسيم اإلستثمارات [نص مطبوع] / حامد العربي الحضيري. 
  سم.24ص. : إيض. ; 344 -. 2000

 9772861297ر.د.م.ك 

1-332-70/2, 1-332-70/1 

  الحطاب، علي   .3542

عمان : دار أسامة للطباعة والنشر   -مطبوع] / علي الحطاب. إستراتيجية التخطيط للمشاريع الصغيرة [نص  
  سم.24ص. : ايض. ; 288 -. 2009والتوزيع, 

 9789957222888ر.د.م.ك  -. 277ص.-285بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1710/1, 1-658-1710/2 

عامر, إيهاب  متطلباتها / طارق عبد الرؤوف - مبادئها-الحكومة اإللكترونية [نص مطبوع] : مفهومها  .3543
  سم.24ص ; 191 -. 2016القاهرة : المؤسسة العربية للعلوم والثقافة,  -عيسى المصرى. 

 9789775285261ر.د.م.ك  -. 191ص-181بيبليوغرافيا:ص

1-658-2596/1 

  الحكيم، عبد الهادي السيد   .3544

بيروت : منشورات   -سيد الحكيم. عقد التأمين حقيقته و مشروعيته [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عبد الهادي ال
 سم. 24ص. ; 668 -. 2010الحلبي الحقوقية, 

1-368-27/1, 1-368-27/2 

  الحالبي، إبراهيم عباس   .3545

تنمية الموارد البشرية وإستراتيجيات تخطيطها وتحدياتها في الشركات مع إطاللة على التجربة اليابانية [نص  
ص : غالف: ملو.,مصو. ; 224 -. 2013لقاهرة : دار الفكر العربي, ا -مطبوع] / إبراهيم عباس الحالبي. 

  سم.24

 9789771028113ر.د.م.ك  -. 217ص.-209بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2178/1, 1-658-2178/2 

  الحالبي، إبراهيم عباس   .3546

 Be professional in international e- marketingإحترف التسويق اإللكتروني الدولي [نص مطبوع] = 

  سم.24ص : غالف: ملو.,مصو. ; 320 - . 2013القاهرة : دار الفكر العربي,  -إبراهيم عباس الحالبي.  /

 9789771028123ر.د.م.ك  -. 311ص. -303بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2186/1, 1-658-2186/2 

  الحالسي، مبارك    .3547

لمرافق العمومية [نص مطبوع] : دراسة حالة بلدية أوالد تسيير الموارد البشرية و آثارها في تفعيل أداء إدارة ا
  سم.29و. ; 163 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -إبراهيم / بالل خليفة; مبارك الحالسي, إيمان حيولة. 

 2017ل م د : إدارة أعمال عمومية : المدية :  -ماستر
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  الحالق، سعيد سامي    .3548

عمان :  -رف المركزية [نص مطبوع] / سعيد سامي الحالق, محمد محمود العجلوني. النقود والبنوك والمصا
 سم.24ص. ; 322 -. 2010دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع, 

1-332-416/1, 1-332-416/2 

  الحاللمة، نصار محمد    .3549

: دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان  -التجارة اإللكترونية في القانون [نص مطبوع] / نصار محمد الحاللمة. 
  سم.24ص. ; 328 -. 2012

 9789957167165ر.د.م.ك 

1-340-69/1, 1-340-69/2 

  الحلبي, رياض    .3550

عمان : دار   -محاسبة الشركات [نص مطبوع] / رياض الحلبي, رشاد العصار ... و آخرون أحمد الجعيفري. 
  سم. 24ص. ;  287 -. 2000الصفاء, 

 287ص:  بيبليوغرافيا

1-657-92/1, 1-657-92/2 

  الحلبي, نبيل    .3551

 -المحاسبة في المنشآت الفردية [نص مطبوع] : األساسيات / نبيل الحلبي, محمود علي الجبالي بطرس ميالة. 

  ).1(سلسلة كتب المحاسبة ;  -سم. 24ص. : غالف مصور ; 346 -. 1998عمان : دار األمل للنشر, 

 343-340بليوغرافيا ص.ص: بي 339-335كشاف ص.ص: 

1-657-199/2, 1-657-199/3 

  الحلو ، ماجد راغب    .3552

علم اإلدارة العامة [نص مطبوع] : ومبادئ الشريعة اإلسالمية، دراسة اإلدارة العامة، بنيان اإلدارة العامة / 
 سم. 23ص. ; 482 -. 2007القاهرة : دار الجامعة الجديدة,  -ماجد راغب الحلو. 

1-350-21/1, 1-350-21/2 

  الحماده, حمزه ضاحي    .3553

القاهرة :  -الحكومة اإللكترونية و دورها في تقديم الخدمات المرفقية [نص مطبوع] / حمزه ضاحي الحماده. 
  سم.24ص. ; 230 -. 2016دالر الفكر الجامعي, 

 9789773793249ر.د.م.ك  -ص.  224ص.213بيبليوغرافيا: 

1-658-2413/1, 1-658-2413/2 

  الحمادي، علي مجيد    .3554

عمان : دار اليازوري العلمية  -التشابك اإلقتصادي بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / علي مجيد الحمادي. 
 سم. 24ص. ; 447 -. 2010للنشر و التوزيع, 

1-330-461/1, 1-330-461/2 

  الحمامي, عالء حسين   .3555

 -الحماية [نص مطبوع] / عالء حسين الحمامي, سعد عبد العزيز الغاني. تكنولوجيا أمنية المعلومات وأنظمة 



  سم.  25/17ص. ;  464 -. 2007عمان : دار وائل, 

 9789957116972ر.د.م.ك  -. 464ص. -458ببليوغرافيا:ص.

1-005-5/1, 1-005-5/2 

  الحمدان، ماجد    .3556

 -. 2009بيروت : دار الفارابي,  -الثروة / ماجد الحمدان. السيادة اإلستثمارية [نص مطبوع] : دليل األفراد لقوة 

  سم.24ص. ; 422

 9789953714042ر.د.م.ك 

1-332-586/1, 1-332-586/2 

  الحمداني, موفق   .3557

, مناهج البحث العلمي: الجزء األول [نص مطبوع] : أساسيات البحث العلمي / موفق 1مناهج البحث العلمي. 
عمان : جامعة عمان العربية للدراسات العليا,  -الجادري, عامر إبراهيم قندليجي. الحمداني, عدنان حسين 

  سم.24ص. : إيض. ; 420 -. 2006

  420-411ببليوغ.ص.ص.:

 1محتوي في : مناهج البحث العلمي, 

1-001.4-15.1/1 

  الحمداني، رفاه شهاب    .3558

عمان : دار وائل للنشر  -هاب الحمداني. نظرية اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] : مقدمة رياضية / رفاه ش
  سم.24ص ; 288 -. 2014والتوزيع, 

 9789957911683ر.د.م.ك  -. 287ص-281بيبليوغرافيا: ص

1-330-598/1, 1-330-598/2 

  الحمزاوي, محمد كمال خليل    .3559

اته / محمد كمال خليل إقتصاديات اإلئتمان المصرفي [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية للنشاط اإلئتماني وأهم محدد
  سم.  24ص. : إيض. ; 582 -. 2000االسكندرية : منشاة المعارف,  -. 2ط. -الحمزاوي. 

 977036975ر.د.م.ك   -. 582-460مالحق: ص.ص. 

1-332-96/1, 1-332-96/2 

  الحمزاوي, محمد كمال   .3560

 -. 2004القاهرة) : منشأة المعارف, (   -سوق الصرف األجنبي [نص مطبوع] / محمد كمال الحمزاوي. 

  سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 352

 3131703977ر.د.م.ك 

1-332-181/1, 1-332-181/2 

  الحمزة، عبد القادر    .3561

عمان : دار   -أساسيات البورصة [نص مطبوع] : قواعد إقتصاديات اإلستثمارات المالية / عبد القادر الحمزة. 
  سم. 24ص. ; 208 -. 2010الكتاب الحديث, 

 977350261ر.د.م.ك 

1-332-478/1, 1-332-478/2 



  الحمصي، علي نديم    .3562

بيروت : المؤسسة الجامعية  -الملكية التجارية والصناعية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / علي نديم الحمصي. 
  سم.24ص. ; 391 -. 2010للدراسات والنشر والتوزيع, 

 9789953515724ر.د.م.ك 

1-340-49/1, 1-340-49/2 

  الحمالوي, محمد رشاد    .3563

القاهرة :  -. 02ط. -إدارة األزمات [نص مطبوع] : تجارب محلية وعالمية / محمد رشاد الحمالوي; عبد العال. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 313 -. 1995مكتبة عين شمس, 

 9770047732ر.د.م.ك  -. 313ص-311بيبليوغرافيا: ص

1-658-294/1, 1-658-294/2 

  الحمالوي، محمد رشاد    .3564

 -. 1998القاهرة : مكتبة عين شمس,   -إدارة اإلنتاج والعمليات [نص مطبوع] / محمد رشاد الحمالوي. 

  سم.  24ص. : إيض. ; 524

 523ص.-516بيبليوغرافيا: ص.

1-658-75/1, 1-658-75/2 

  الحمودي، باسم    .3565

القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق   -مودي, محمد ناصر عاقولة. المالية الدولية [نص مطبوع] / باسم الح
  سم.24ص. ; 252 -. 2013و التوريدات, 

 9789774771253ر.د.م.ك  -. 252بيبليوغرافيا: ص.

1-336-123/1, 1-336-123/2 

  الحموري, صالح    .3566

: الموجة الرابعة لإلدارة / صالح  المسؤولية المجتمعية للمؤسسات (من األلف إلي الياء ) [نص مطبوع] 
  سم.21ص. ; 272 - . 2015عمان : دار كنوز المعرفة,  -الحموري, روال المعايطة. 

 9789957743383ر.د.م.ك  -ص.  272ص.265بيبليوغرافيا: 

1-658-2360/1, 1-658-2360/2 

  الحموري, ناهد فتحي   .3567

عمان : دار الثقافة   -تحليلية مقارنة / ناهد فتحي الحموري. األوراق التجارية اإللكترونية [نص مطبوع] : دراسة 
  سم. 24ص. : إيض. ; 256 -. 2009للنشر والتوزيع, 

 9957163884ر.د.م.ك   -. 256-251ببليوغ.: ص.ص. 

1-332-383/1, 1-332-383/2 

  الحموي، سعيد خليفة    .3568

عمان : األكادميون   -ز) / سعيد خليفة الحموي. الغا-الكهرباء -أساسيات إنتاج الطاقة [نص مطبوع] : (البترول 
  سم.24ص ; 274 -. 2016للنشر والتوزيع : الرمال للنشر والتوزيع, 

 9789957590338ر.د.م.ك  -. 267ص-264بيبليوغرافيا:ص

1-333-79/1, 1-333-79/2 



  الحموي، شريف    .3569

عمان : دار يافا العلمية,  -مطبوع] / شريف الحموي. اإلتجاهات الحديثة في إدارة المكاتب والسكرتاريا [نص 
  سم.24ص. : ايض. ; 260 -. 2011

 9957537105ر.د.م.ك  -.  253ص . - 251بيبليوغرافيا:ص . 

1-658-1044/1, 1-658-1044/2 

  الحموي، فايز مصطفى    .3570

 -. 2009: دار صفاء, عمان  -/ فايز مصطفى الحموي.  Operating systemsنظم التشغيل [نص مطبوع] =  

  سم. 24ص. ;  216

 9789957243690ر.د.م.ك 

1-005-9/1, 1-005-9/2 

  الحموي، فايز مصطفى    .3571

/ فايز مصطفى   Fundamentals of Computer Networksأساسيات شبكات الحاسوب [نص مطبوع] =  
 سم.24ص ; 272 -. 2011عمان : جهينة للنشر والتوزيع,   -الحموي, عدنان هادي الهاللي. 

1-004-21/1, 1-004-21/2 

  الحميد، محمد دباس    .3572

عمان : دار اليازوري   -األساليب الكمية في العلوم اإلدارية [نص مطبوع] / محمد دباس الحميد, محمد العزاوي. 
  سم.24ص : غالف : ملو. ; 192 -. 2013العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957124496ر.د.م.ك  -. 192ص. - 191بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2257/1, 1-658-2257/2 

  الحميداوي، ياسر خضير   .3573

القاهرة : دار السحاب  -اإلتجاهات المعاصرة في التنمية المستدامة [نص مطبوع] / ياسر خضير الحميداوي. 
  سم. 24ص ; 175 -. 2017للنشر والتوزيع, 

 9789777550451ر.د.م.ك  -. 172ص-157بيبليوغرافيا:ص

1-338-327/1 

  الحميدي، نجم عبد هللا    .3574

نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] : مدخل معاصر / نجم عبد هللا الحميدي, سلوى أمين السامرائي, عبد 
  سم.24ص. : إيض . ;  357 -. 2005عمان : دار وائل,  -الرحمان العبيد. 

 9957115669ر.د.م.ك  -.  375ص . -339كشاف : ص .

1-658-1439/1, 1-658-1439/2 

  الحميري، باسم    .3575

  -إدارة الوقت / باسم الحميري. -إدارة اإلجتماعات  -إتخاذ القرارات-مهارات إدارية [نص مطبوع] : التفاوض

  سم.24ص. : إيض. ; 229 -. 2010عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -. 1ط.

 9957324659ر.د.م.ك  -. 229ص.-227بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1644/1, 1-658-1644/2 

  الحميري، باسم    .3576

عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -التدريب الفعال : منهجي وتطبيقي [نص مطبوع] / باسم الحميري. 



  سم.24ص. : ايض. ; 124 -. 2009

 9789957324087ر.د.م.ك  -. 124ص.-123بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1556/1, 1-658-1556/2 

  الحميري، باسم    .3577

ص. 197 -. 2010عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -اإلستشارات اإلدارية [نص مطبوع] / باسم الحميري. 
  سم. 24: ايض. ; 

 9957324640ر.د.م.ك  -. 197ص.-196بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1711/1, 1-658-1711/2 

  الحميري، باسم    .3578

  -. 2015عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -مطبوع] : الوظائف والممارسات / باسم الحميري. اإلدارة [نص 

  سم.24ص ; 310

 9789957328252ر.د.م.ك  -. 308ص-303بيبليوغرافيا:ص

1-350-220/1, 1-350-220/2 

  الحميري، باسم محمد    .3579

عمان : مؤسسة الوراق للنشر  -محمد الحميري. إدارة المبيعات [نص مطبوع] : المنهجية و التطبيق / باسم 
  سم.24ص. : غالف : ملو. , مصو. ; 224 -. 2013والتوزيع, 

 9789957333171ر.د.م.ك  -. 224ص.-221بيبيليوغرافيا:ص.

1-658-2266/1, 1-658-2266/2 

  الحميري، موفق عدنان   .3580

 Fundamentals Of funding and= أساسيات التمويل واإلستثمار في صناعة السياحة [نص مطبوع]  

Finance For Tourism industry  .عمان : مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع,   -/ موفق عدنان الحميري
  سم.24ص. ; 350 -. 2010

 9789957331986ر.د.م.ك 

1-338-164/1, 1-338-164/2 

  الحناشي, العوفي    .3581

المدية :  -ن العربية [نص مطبوع] / العوفي الحناشي, محمد فودو. التجارة االلكترونية و افاق تطورها في البلدا 
  سم. 29و. ;  131 -. 2011جامعة المدية, 

 2011لبسانس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1896/01 

  الحناوى، حمدى    .3582

: مركز  القاهرة -رأس المال البشرى [نص مطبوع] : تأصيل نظرى وتطبيق على مصر / حمدى الحناوى. 

  سم. 24ص ; 271 -. 2006اإلسكندرية للكتاب, 

 9782017222399ر.د.م.ك  -. 271ص-259بيبليوغرافيا:ص

1-658-2617/1 

  الحناوي, حمدي    .3583

.  2006اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,  - تنظيم المشروعات الصغيرة [نص مطبوع] / حمدي الحناوي. 



  سم.24ص. : إيض. ; 221 -

. 

1-658-966/1 

  الحناوي, محمد   .3584

اإلستثمارفي األوراق المالية وإدارة المخاطر [نص مطبوع] / محمد الحناوي, السيدة عبد الفتاح إسماعيل نهال 
 سم. 24ص. : إيض. ; 320 -. 2007القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,  -فريد مصطفى. 

1-332-239/6, 1-332-239/7 

   الحناوي, محمد  .3585

(د.م) : المكتب العربي,  -مبادئ وأساسيات اإلستثمار [نص مطبوع] / محمد الحناوي, نهال فريد مصطفى. 
 سم.24ص. : غال ف ملون ومص ; 402 -. 2006

1-332-143/1, 1-332-143/2 

  الحناوي, محمد   .3586

دة عبد الفتاح إسماعيل, نهال اإلستثمار في األوراق المالية إدارة المخاطر [نص مطبوع] / محمد الحناوي, السي
 سم.24ص ; 328 -. 2007القاهرة : المكتب الجامعى الحديث,  -فريد مصطفى. 

1-332-788/1, 1-332-788/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3587

تقييم األسهم و السندات [نص مطبوع] : مدخل الهندسة المالية / محمد صالح الحناوي, نهال فريد مصطفى; 
 سم.  24مص ;  -. 2007االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -ص. 436 -العبد. جالل ابراهيم 

1-332-317/2, 1-332-317/3 

  الحناوي, محمد صالح    .3588

اإلدارة المالية [نص مطبوع] : التحليل المالى لمشروعات األعمال / محمد صالح الحناوي, نهال فريد مصطفى. 
  سم.24ص. : ايض. ;  404 -. 2005اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -

 .404ص -401بيبليوغرافيا ص

1-658-1108/1, 1-658-1108/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3589

 464 -. 2005القاهرة : الدار الجامعية,  -تحليل وتقييم األسهم والسندات [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي. 

 سم .  24ص. : إيض. ; 

1-332-217/1, 1-332-217/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3590

 -بورصة األوراق المالية [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / محمد صالح الحناوي, جالل إبراهيم العبد. 

 سم. 24ص. : إيض . ; 400 -.  2005القاهرة : الدار الجامعية, 

1-332-216/5, 1-332-216/6 

  الحناوي, محمد صالح    .3591

مالية و مشتقاتها [نص مطبوع] : مدخل التحليل األساسي و الفني / محمد صالح  اإلستثمار في األوراق ال



ص. : 399 -. 2005(القاهرة) : الدار الجامعية,  -الحناوي, نهال فريد مصطفى; ^جالل إبراهيم مصطفى. 
 سم.24غالف ملون ومص ; 

1-332-149/1, 1-332-149/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3592

  -ع] : في اإلسهم و السندات / محمد صالح الحناوي, جالل إبراهيم نهال فريد مصطفى. اإلستثمار [نص مطبو

 سم. 24ص. : غالف ملون ومص ; 426 -. 2004(القاهرة) : الدار الجامعية, 

1-332-146/1, 1-332-146/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3593

القاهرة :   -لحناوي, محمد فريد الصحن. مقدمة في األعمال في عصر التكنولوجيا [نص مطبوع] / محمد صالح ا 
  سم. 24ص. : إيض. ; 411 -. 2004الدار الجامعية, 

. 

1-658-675/1, 1-658-675/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3594

القاهرة : الدار الجامعية,  -مقدمة في األعمال والمال [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, محمد فريد الصحن. 
  سم.24. ; ص. : إيض408 -. 2003

. 

1-658-670/1, 1-658-670/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3595

 -اإلدارة المالية [نص مطبوع] : مدخل القيمة و إتخاذ القرارات / محمد صالح الحناوي, جالل ابراهيم العبد. 

  سم. 24ص. : إيض. ;  518 -. 2006اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 518ص.-517مالحق:ص.

1-658-277/1, 1-658-277/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3596

 -اإلستثمار في األوراق المالية [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, جالل العبد نهال فريد مصطفى. 

 سم. 24ص. ;  480 -. 2002اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-332-76/2, 1-332-76/3 

  الحناوي, محمد صالح    .3597

 -. 1998اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -اإلدارة المالية و التمويل [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي. 

  سم.  24ص. : إيض. ; 432

 431ص.-427بيبليوغرافيا : ص.

1-658-275/1, 1-658-275/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3598

اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -حمد صالح الحناوي, محمد فريد الصحن. مقدمة في األعمال [نص مطبوع] / م
 سم. 24ص. : ايض. ;  399 -. 2002

1-658-198/1, 1-658-198/2 



  الحناوي, محمد صالح    .3599

اإلسكندرية : مركز التنمية  -قضايا إدارية معاصرة [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, اسماعيل السيد. 
  سم. 24ص. : إيض . ;  239 -. 1998اإلدارية, 

. 

1-658-260/1, 1-658-260/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3600

اإلسكندرية : الدار   -. 2ط. -قضايا إدارية معاصرة [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, اسماعيل السيد. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  307 -. 1999الجامعية, 

. 

1-658-261/1, 1-658-261/2 

  حناوي, محمد صالح  ال  .3601

اإلسكندرية : الدار   -اإلدارة المالية والتمويل [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, إبراهيم إسماعيل سلطان. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  427 -. 1999الجامعية, 

 . 427ص.-426جداول:ص.

1-658-274/1, 1-658-274/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3602

اإلسكندرية : قسم إدارة   -نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, رسمية قرياقص. أساسيات اإلدارة المالية [
  سم. 24ص. : ‘إيض. ; 398 -. 1997األعمال, 

 398ص-394المالحق :ص 

1-658-280/1, 1-658-280/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3603

 399 -. 1999ار الجامعية,  اإلسكندرية : الد -مقدمة في األعمال والمال [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي. 

 سم.  24ص. : ايض. ; 

1-658-324/1, 1-658-324/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3604

دليل المستثمر المصاحب لكتاب أساسيات اإلستثمار في بورصة األوراق المالية [نص مطبوع] / محمد صالح  
 م. س24ص. : إيض. ; 227 -. 1997اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -الحناوي. 

1-332-56/1, 1-332-56/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3605

اإلسكندرية : الدار   -أساسيات اإلشتثمار في بورصة األوراق المالية [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي. 
 سم.24ص. : إيض. ; 554 -. 1997الجامعية, 

1-332-55/1, 1-332-55/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3606

اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -ص مطبوع] : رؤية شخصية / محمد صالح الحناوي. الخصخصة المصرية [ن
 سم. 24ص. : غالف مصور: ملون ; 224 -. 1998



1-330-124/9, 1-330-124/10 

  الحناوي, محمد صالح    .3607

امعية, اإلسكندرية : الدار الج -السلوك التنظيمي [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, محمد سعيد سلطان. 
 سم.24ص. : ايض. ; 352 -. 2000

1-658-149/1, 1-658-149/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3608

اإلسكندرية :   -تحليل و تقييم األوراق المالية [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, جالل العبد ابراهيم سلطان.  
 سم.  24ص. ;  480 -. 2002الدار الجامعية, 

1-332-59/1, 1-332-59/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3609

  -المؤسسات المالية [نص مطبوع] : البورصة و البنوك التجارية / محمد صالح الحناوي, عبد الفتاح عبد السالم. 

 سم. 24ص. ; 428 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-332-54/1, 1-332-54/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3610

اإلسكندرية : الدار   -مطبوع] : األساسيات والمفاهيم / محمد صالح الحناوي. دراسات جدوى المشروع [نص 
 سم.24ص. : ايض. ; 256 -. 2001الجامعية, 

1-658-110/1, 1-658-110/8 

  الحناوي, محمد صالح    .3611

 -بحوث العمليات في تخطيط ومراقبة اإلنتاج [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, محمد توفيق ماضي. 

  سم.24ص. : ايض. ; 525 -. 2001كندرية : الدار الجامعية, اإلس

 .525ص.-521بيبليوغرافيا : ص.

1-658-388/2, 1-658-388/3 

  الحناوي, محمد صالح    .3612

  -اإلستثمار على األنترنت-تقييم السندات -مبادئ وأساسيات اإلستثمار [نص مطبوع] : شراء وبيع األوراق المالية

اإلسكندرية : دار   -. / محمد صالح الحناوي, نهال فريد مصطفى, طارق مصطفى الشهاوى. العقود المستقبلية..
  سم. 24ص. ; 480 -. 2012التعليم الجامعي, 

 9789776341586ر.د.م.ك 

1-332-144/1, 1-332-144/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3613

ح الحناوي, السيده عبد الفتاح, السيد اإلستثمار في البورصة [نص مطبوع] : مدخل إتخاذ القرارات / محمد صال
 سم.24ص. ; 388 -. 2009اإلسكندرية : الدارالجامعية,  -الصيفي. 

1-332-564/1, 1-332-564/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3614

اإلسكندرية : دار   -اإلستثمار في سوق األوراق المالية [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, طارق الشهاوى. 
 سم. 24ص. ; 360 -. 2013التعليم الجامعي, 



1-332-582/1, 1-332-582/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3615

 -أساسيات اإلدارة المالية [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, نهال فريد مصطفى, رسمية زكي قرياقص. 

  سم.24ص. : إيض. ; 463 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 .463ص-459بيبليوغرافيا:ص

1-658-281/1, 1-658-281/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3616

تحديد أسعار  -أسواق المال والمؤسسات المالية [نص مطبوع] : أسواق األوراق المالية في الدول المتقدمة 
نهال أسواق اإلصدار والتداول ... / محمد صالح الحناوي, جالل إبراهيم العبد,  -األوراق المالية في البورصة 

 سم.24ص ; 365 -. 2013(القاهرة) : دار التعليم الجامعي للطباعة و النشر و التوزيع,  -فريد. 

1-332-631/1, 1-332-631/2 

  الحناوي, محمد صالح    .3617

القاهرة : المكتب   -أساسيات ومبادئ اإلدارة المالية [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, نهال فريد مصطفى. 
 سم. 24ص ; 322 -. 2007يث, الجامعي الحد

1-658-2689/1 

  الحناوي، محمد صالح    .3618

 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -تحليل وتقييم األسهم والسندات [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي. 

 سم. 24ص. : إيض. ;  464

1-332-92/1, 1-332-92/2 

  الحناوي، محمد صالح    .3619

 -لمال [نص مطبوع] / محمد صالح الحناوي, محمد سعيد سلطان, محمدفريد الصحن. مقدمة في األعمال وا

 سم.24ص. : ايض. ; 399 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-658-323/1, 1-658-323/2 

  الحوال, سعاد فهد    .3620

القاهرة : دار   -ل. أسرار التسويق األخضر و دوره في زيادة رضا العمالء [نص مطبوع] / سعاد فهد الحوا
  سم. 24ص. ; 284 -. 2014الكتاب الحديث, 

 9789773505790ر.د.م.ك  -. 284ص-257بيبليوغرافيا:ص

1-658-2349/1, 1-658-2349/2 

  الحوري، فالح عبد القادر   .3621

 Operations Research Applications inتطبيقات بحوث العمليات في إدارة األعمال [نص مطبوع] = 

Business Adminiatration  .جهاد صياح بني هاني; نازم محمود ملكاوي; فالح عبد القادر الحوري /- 

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 368 -. 2013عمان : دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957325664ر.د.م.ك  -. 368ص-365بيبليوغرافيا:ص

1-658-2056/1, 1-658-2056/2 



  ري، مثنى طه الحو  .3622

عمان : الوراق   -إقتصاديات السفر والسياحة [نص مطبوع] / مثنى طه الحوري, إسماعيل محمد علي الدباغ. 
  سم. 24ص. ; 252 -. 2013للنشر و التوزيع, 

 9789957333041ر.د.م.ك  -. 252ص-225بيبليوغرافيا: ص

1-338-212/1, 1-338-212/2 

  الحوري، مثنى طه   .3623

عمان : الوراق للنشر  -/ مثنى طه الحوري.  Tourism Guidanceاإلرشاد السياحي [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. ;  350 -. 2013والتوزيع, 

 9957400754ر.د.م.ك 

1-338-227/1, 1-338-227/2 

  الحويج، حسين فرج   .3624

عمان : دار جليس  -ص مطبوع] / حسين فرج الحويج. التكامل اإلقتصادي و الصناعات البتروكيماوية [ن
  سم.24ص. ; 321 -. 2014الزمان, 

 9789957811914ر.د.م.ك  -. 321ص. -307بيبليوغرافيا: ص.

1-338-208/1, 1-338-208/2 

  الحيالي, وليد ناجي    .3625

إثراء للنشر و التوزيع,   عمان : -اإلتجاهات الحديثة في التحليل المالي [نص مطبوع] / وليد ناجي الحيالي. 
  سم.24ص. ; 208 -. 2009

 9789957493752ر.د.م.ك 

1-657-550/1, 1-657-550/2 

  الحيالي, وليد ناجي    .3626

عمان  -دراسات في المشاكل المحاسبية المعاصرة [نص مطبوع] : نماذج محاسبية مقترحة / وليد ناجي الحيالي. 
 سم.  24ص ; 342 -. 2002: دار الحامد للنشر, 

1-657-464/1 

  الحيالي, وليد ناجي    .3627

 -. 2004عمان : دار الوراق,  -اإلتجاهات المعاصرة في التحليل المالي [نص مطبوع] / وليد ناجي الحيالي. 

  سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 272

 6030339957ر.د.م.ك 

1-657-282/1, 1-657-282/2 

  الحيالي، وليد ناجي    .3628

للمحاسبة في ظل عمليات التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] / وليد ناجي الحيالي, مجدي أحمد  اإلطار النظري
  سم. 24ص. ; 221 -. 2014عمان : مركز الكتاب األكاديمي,  -السيد الجعبري. 

 9789957351250ر.د.م.ك 

1-657-802/1, 1-657-802/2 

  الحيان، فهد مانع فهد    .3629

ن األداء في مؤسسات التعليم العامة والخاصة [نص مطبوع] / فهد مانع فهد الحيان. دور تمكين العاملين في تحسي



  سم.24ص ; 180 -. 2016عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -

 9789957950927ر.د.م.ك  -. 178ص-169بيبليوغرافيا:ص

1-658-2475/1, 1-658-2475/2 

  الحيلة، محمد محمود   .3630

عمان : دار المسيرة  -. 3ط :  -ج الوسائل التعليمية [نص مطبوع] / محمد محمود الحيلة. أساسيات تصميم و إنتا
  سم.24ص. ; 333 -. 2006للنشر والتوزيع والطباعة, 

 9957062026ر.د.م.ك  -. 333ص-329بيبليوغرافيا: ص

1-338-195/1, 1-338-195/2 

  الحيميد، أحمد عبد الكريم   .3631

  -تثمين عقاري / أحمد عبد الكريم الحيميد.  -تقييم عقاري  -بوع] : إدارة األمالك األمالك العقارية [نص مط

  سم.24ص ; 480 -.  2015القاهرة : الدار الجامعية, 

 9789774222917ر.د.م.ك  -. 480ص-475بيبليوغرافيا:ص

1-340-110/1 

  الخازن, نسيب    .3632

ص ; 173 -بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة, د.ت.  -الخازن. مبادئ علم اإلقتصاد [نص مطبوع] / نسيب 
 سم.24

1-330-257/2, 1-330-257/1 

  الخازندار، جمال الدين    .3633

القاهرة : المنظمة العربية  -ذكاء المشاعر [نص مطبوع] : مدخل للتميز في القيادة / جمال الدين الخازندار. 
  م. س24ص. ; 142 -. 2005للتنميةاإلدارية, 

 ص.142-ص.141ببليوغرافيا: 

1-658-2569/1 

  الخاطر، فايز    .3634

 -. 2010عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع,  -إستراتيجية التدريب الفعال [نص مطبوع] / فايز الخاطر. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 224

 9789957222833ر.د.م.ك  -. 224ص.-221بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1756/1, 1-658-1756/2 

  الخاقاني، نوري عبد الرسول   .3635

عمان :  -المصرفية اإلسالمية [نص مطبوع] : األسس النظرية وإشكالية التطبيق / نوري عبد الرسول الخاقاني. 
  سم.24ص. ; 366 -. 2011دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957123765ر.د.م.ك 

1-332-546/1, 1-332-546/2 

  سام الدين  الخداش, ح  .3636

أصول المحاسبة المالية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / حسام الدين الخداش, عبد الناصر إبراهيم نور وليد زكريا  
  سم.24.ص : غالف مجلد ملون ومص ; 376 -. 2004عمان : دار المسيرة,  -صيام. 

 3002069957ر.د.م.ك   -. 376ـــ 375يبلوغرافيا:ص: 



1-657-288.2/1, 1-657-288.2/2 

  الخداش, حسام الدين مصطفى    .3637

أصول المحاسبة المالية [نص مطبوع] : الجزء األول / حسام الدين مصطفى الخداش, وليد زكريا صيام, عبد 
  سم. 24ص. ;  346 -. 1995/2010عمان : دار المسيرة,  -الناصر إبراهيم نور. 

 9789957060015ر.د.م.ك  -. 346 - 345ص: -فيا صبيبليوغرا 344 -339ص: -كشاف ص

1-657-151.1/1, 1-657-151.1/2 

  الخرجي, فراس أحمد   .3638

عمان : دار    -/ فراس أحمد الخرجي.  Enviromental Administrationاإلدارة البيئية [نص مطبوع] =  
  سم.  24ص. : ايض. ;   159 -. 2007كنوز المعرفة, 

 9957463438ر.د.م.ك  -. 159ص  - 157بيبليوغرافيا :ص.

1-658-1307/1, 1-658-1307/2 

  الخزامي, عبد الحكم أحمد   .3639

القاهرة : دار   -القيادة بهدوء [نص مطبوع] : منهج تقليدي لمواجهة التحديات اليومية / عبد الحكم أحمد الخزامي. 
  سم . 24ص . : ايض. ; 218 -. 2005الفجر, 

 9773580687ر.د.م.ك 

1-658-1138/1, 1-658-1138/2 

  الخزامي, عبد الحكم أحمد   .3640

القاهرة : دار   -/ عبد الحكم أحمد الخزامي.  Ethics At Workأخالقيات منظمات األعمال [نص مطبوع] = 
  سم.  24ص. : إيض ;  266 -. 2005الفجر للنشر والتوزيع, 

 9773580946ر.د.م.ك  -. 265بيبليوغرافيا:ص.

1-658-884/3, 1-658-884/4 

  الخزامي, عبد الحكم أحمد   .3641

القاهرة :  - تنمية مهارات مسؤلي إقامة المؤتمرات وورش العمل [نص مطبوع] / عبد الحكم أحمد الخزامي. 
  (سلسلة تنمية المهارات).  -سم. 24ص. : ايض. ; 190 - . 2002إيتراك للنشر والتوزيع, 

 9775723477ر.د.م.ك   -. 188ص.-179مالحق: ص.

1-658-384/1, 1-658-384/2 

  الخزامي, عبد الحكم أحمد   .3642

(القاهرة) :  -تقنيات إدارة اآلالت والمعدات [نص مطبوع] : موسوعة تقنيات اإلدارة / عبد الحكم أحمد الخزامي. 
  سم.24ص ; 269 -. 2014دار الفجر للنشر و التوزيع, 

 9789773583064ر.د.م.ك  -. 269بيبليوغرافيا: ص

E0077/1, E0077/2 

  الخزرجي، ثريا عبد الرحيم    .3643

إقتصاد المعرفة [نص مطبوع] : األسس النظرية والتطبيق في المصارف التجارية / ثريا عبد الرحيم الخزرجي,  
  سم.24ص. ; 307 -. 2012عمان : مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع,  -شيرين بدري البارودي. 

 9789957332624ر.د.م.ك 

1-332-516/1, 1-332-516/2 



  الخصاونة, صخر أحمد   .3644

عقد التأجير التمويلي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة في القانون األردني مع اإل شارة الى أحكام الفقه اإل سالمي 
  سم. 24ص. : غالف مجلد ملون ومص ; 294 -. 2003عمان : دار وائل للنشر,  -صخر أحمد الخصاونة.  /

 9957115944ر.د.م.ك 

1-332-204/1, 1-332-204/2 

  الخصاونة، عهود عبد الحفيظ علي    .3645

/ عهود عبد  Fundamental of financial management, مبادئ اإلدارة المالية [نص مطبوع] =  1ج.
ص. : غالف: ملو., مصو. ; 200 -. 2010عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -الحفيظ علي الخصاونة. 

  سم.24

  9789957324988ر.د.م.ك  -. 200ص.-199رافيا: ص.بيبليوغ

 1محتوي في : , ج.

1-658-1829/1, 1-658-1829/2 

  الخضيرى, محسن احمد   .3646

إدارة األزمات [نص مطبوع] : منهج إقتصادي إداري لحل األزمات على مستوى اإلقتصاد القومي والوحدة 
 سم.24ص. : ايض. ; 264 -دبولي, (د.ت). (د.م) : مكتبة م -اإلقتصادية / محسن احمد الخضيرى. 

1-658-848/1 

  الخضيرى, محسن احمد   .3647

 -. 2001القاهرة : مجموعة النيل العربية,  -التمويل بدون نقود [نص مطبوع] / محسن احمد الخضيرى. 

  سم. 24ص : مص. ; 160

 5355919977ر.د.م.ك 

1-332-302/1 

  الخضيري, محسن   .3648

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة  -ظ.  -التفاوضية [نص مطبوع] / محسن الخضيري. تنمية المهارات 
  سم. 24ص. : ايض. ;  222 -. 1993و النشر, 

 9772700735ر.د.م.ك 

1-658-219/1, 1-658-219/2 

  الخضيري, محسن   .3649

الفاعلية اإلدارية على مستوى المشروع اإلقتصاد اإلدارة بالتجوال [نص مطبوع] : منهج متكامل لتحقيق 
القاهرة : ايتراك  -شركة عالمية) / محسن الخضيري.  500القومي(مجموعة األسرار الخفية وراء نجاح أكبر 

  سم. 24ص. : ايض. ; 249 -. 2000للنشر والتوزيع, 

 9775723132ر.د.م.ك 

1-658-378/1, 1-658-378/2 

  الخضيري, محسن أحمد   .3650

اإلندماج المصرفي [نص مطبوع] : المنهج المتكامل إلكتساب البنوك والمصارف إقتصاديات الحجم / محسن 
 سم. 24ص. : مص. ومل. ;  138 -. 2007الغسكندرية : الدار الجامعية,  -أحمد الخضيري. 

1-332-334/1, 1-332-334/2 



  الخضيري, محسن أحمد   .3651

ة المزايا التنافسية [نص مطبوع] : منهج تحقيق التقدم من خالل الخروج إلى أفاق التنمية المستدامة صناع
. 2004القاهرة : مجموعة النيل العربية,  -بالتطبيق على الواقع اإلقتصادي المعاصر / محسن أحمد الخضيري. 

  سم.24ص. : إيض. ; 263 -

 9775919916ر.د.م.ك 

1-658-885/1, 1-658-885/2 

  الخضيري, محسن أحمد   .3652

القاهرة : مجموعة النيل  -العالج / محسن أحمد الخضيري.  -األسباب  -غسيل األموال [نص مطبوع] : الظاهرة 
  سم. 24ص. : إيض. ; 207 -. 2002العربية, 

 9775919657ر.د.م.ك 

1-332-201/10, 1-332-201/11 

  الخضيري, محسن أحمد   .3653

القاهرة :  -ع] : مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر الالدولة / محسن أحمد الخضيري. العولمة [نص مطبو 
  سم.24ص. : غالف مص. ; 247 -. 2000مجموعة النيل العربية, 

 2145919977ر.د.م.ك 

1-330-246/4, 1-330-246/5 

  الخضيري, محسن أحمد   .3654

ص.  471 -. 2003اهرة : مجموعة النيل العربية, الق -إدارة األزمات [نص مطبوع] / محسن أحمد الخضيري. 
  سم.  24: غالف مص. ; 

 977591972xر.د.م.ك 

1-658-753/1, 1-658-753/2 

  الخضيري, محسن أحمد   .3655

اإلدارة التنافسية للوقت [نص مطبوع] : المنظومة المتكاملة إلمتالك المزايا التنافسية الشاملة في عصر العولمة  
ص. : إيض. ;    228 -. 2000القاهرة : ايتراك للنشر والتوزيع,  -ر.  -محسن أحمد الخضيري. وما بعد الجات / 

  سم. 24

 9775723175ر.د.م.ك 

1-658-217/1, 1-658-217/2 

  الخضيري, محسن أحمد   .3656

كيف تقرأ ميزانية....؟ [نص مطبوع] : مدخل إقتصادي متكامل لمنظومة إتخاذ القرار في الشركات والبنوك  
ص. :  143 - . 1996القاهرة : إيتراك للنشر والتوزيع,  -والمنظمات المحلية والدولية / محسن أحمد الخضيري. 

  سم.19ايض. ; 

 9775723051ر.د.م.ك 

1-658-327/1 

  الخضيري, محسن أحمد   .3657

  -. 1999وزيع, القاهرة : إيتراك للنشر والت -. 3ط. -البنوك اإلسالمية [نص مطبوع] / محسن أحمد الخضيري. 

  سم. 19ص. : إيض. ;  452

 349-345بيبليوغرافيا ص ص:



1-332-36/1, 1-332-36/2 

  الخضيري, محسن أحمد   .3658

(القاهرة) : إيتراك للنشر   -. 2ط. -ساعة [نص مطبوع] / محسن أحمد الخضيري. 24كيف تتعلم البورصةفي 
  سم.23ص. : إيض. ; 184 -. 1999والتوزيع, 

 9775723000ر.د.م.ك 

1-332-45/1, 1-332-45/2 

  الخضيري, محسن أحمد   .3659

القاهرة : إيتراك للنشر  -. 2ط. -اإلدارة في دول النمور اآلسيوية [نص مطبوع] / محسن أحمد الخضيري. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  214 -. 1999والتوزيع, 

 7025723977ر.د.م.ك 

1-350-7/2, 1-350-7/3 

  أحمد  الخضيري, محسن  .3660

القاهرة : إيتراك للنشر  -الديون المتعثرة [نص مطبوع] : الظاهرة، األسباب، العالج / محسن أحمد الخضيري. 
  سم.24ص. : ايض. ; 362 -. 1997والتوزيع, 

 9775723086ر.د.م.ك 

1-658-386/5, 1-658-386/1 

  الخضيري, محسن أحمد   .3661

قتصادي متكامل لمنظومه إتخاذ القرار في الشركات و البنوك و  كيف تقرأ ميزانية..؟ [نص مطبوع] : مدخل إ
 -. 2001القاهرة : إيتراك للنشر والتوزيع,   -. 02ط. -المنظمات المحلية و الدولية / محسن أحمد الخضيري. 

  سم. 19ص. : ايض. ; 144

 9775723051ر.د.م.ك 

1-658-363/2, 1-658-363/3 

  الخضيري, محسن أحمد   .3662

رات التسويقية [نص مطبوع] : مقدمة في فن جمع البيانات و تحليلها للوصول إلي المعلومات و تحقيق  اإلستخبا
 -. 2014القاهرة : إيتراك,  -المعرفة لمتخذ القرار في عصر العولمة التنافسية / محسن أحمد الخضيري. 

  سم.24ص. ; 266

 9789773832776ر.د.م.ك 

1-658-2383/1, 1-658-2383/2 

  الخضيري، محسن احمد   .3663

التسويق في ظل عدم وجود نظام معلومات [نص مطبوع] : منهج إقتصادي إداري متكامل للتعامل مع المجهول 
 24ص. : ايض. ;  204 -. 1996القاهرة : إيتراك للنشر والتوزيع : [د.م] : .,  -... / محسن احمد الخضيري. 

  سم.

 9775723035ر.د.م.ك 

1-658-45/1, 1-658-45/2 

  الخضيري، محسن أحمد   .3664

التسويق المصرفي [نص مطبوع] : مدخل متكامل للبنوك إلمتالك منظومة المزايا التنافسية في عالم ما بعد  



  سم. 24ص. : ايض. ;  411 -. 1999القاهرة : ايترك للنشر والتوزيع,  -الجات / محسن أحمد الخضيري. 

 9775723124ر.د.م.ك  -. 404ص.-399ببليوغرافيا: ص.

1-658-570/1, 1-658-570/3 

  الخضيري، محسن أحمد   .3665

ص.  149 -. 1996القاهرة : إيتراك للنشر,  -التسويق في ظل الركود [نص مطبوع] / محسن أحمد الخضيري. 
  سم.. 23: إيض. ; 

 9775723019ر.د.م.ك 

1-658-46/1, 1-658-46/2 

  مد الخضيري، محسن أح  .3666

صناعة األسواق [نص مطبوع] : مدخل إقتصادي وإداري متكامل إلنشاء وبناء أسواق محلية ودولية واعدة دائمة 
  سم. 24ص ; 276 -. 2014القاهرة : إيتراك للطباعة والنشر و التوزيع,  -ومستمرة / محسن أحمد الخضيري. 

 9789773832721ر.د.م.ك 

1-330-590/1, 1-330-590/2 

  ري، محسن أحمد الخضي  .3667

حرب العمالت [نص مطبوع] : مقدمة في توازن سعر الصرف وإطاللة لعالم جديد من الصراع التنافسي على  
  سم. 24ص ; 242 -. 2015عمان : إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع,  -سيادة العالم / محسن أحمد الخضيري. 

 9789773833015ر.د.م.ك 

1-332-757/1, 1-332-757/2 

  الخطيب, أحمد    .3668

عمان : عالم الكتب  -اإلدارة الحديثة [نص مطبوع] : نظريات وإستراتجيات ونماذج حديثة / أحمد الخطيب. 
  سم. 24ص. : ايض. ;   517 -. 2009الحديث للنشر و التوزيع : جدارا للكتاب العالمي, 

 .517ص .-515بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-1388/1, 1-658-1388/2 

  الخطيب, أحمد    .3669

عمان : جداراللكتاب العالمي  -. 2ط. -إدارة الجودة الشاملة تطبيقات تربوية [نص مطبوع] / أحمد الخطيب. 
  سم . 24ص. : إيض. ; 479  -. 2006للنشر و التوزيع : عالم الكتب الحديث للنشرو التوزيع, 

 9957466054ر.د.م.ك  -. 

1-658-986/1, 1-658-986/2 

  الخطيب, احمد محمود    .3670

عمان :  -اإلدارة اإلبداعية للجامعات [نص مطبوع] : نماذج حديثة / عادل سالم معايعة; احمد محمود الخطيب. 
  سم.  24ص : ايض. ; 358 -. 2006جدارا للكتاب العالمي ; اربد : عالم الكتب الحديث, 

 .358ص-337بيبليوغرافيا :ص 

1-658-1202/1, 1-658-1202/2 

  الخطيب, حسين حسين    .3671

 -. 2003عمان األردن : دار يافا العلمية,  -محاسبة الزكاة فقها و تطبيقا [نص مطبوع] / حسين حسين الخطيب. 

 سم. 24ص. : إيض. ; 254



1-657-444/1, 1-657-444/2 

  الخطيب, خالد راغب   .3672

عمان   -د راغب الخطيب, خليل محمود الرفاعي. األصول العلمية والعملية لتدقيق الحسابات [نص مطبوع] / خال
  سم.  24ص. ;  223 -. 1998: دار المستقبل, 

 218ص:-بيبليوغرافيا ص

1-657-69/1, 1-657-69/2 

  الخطيب, خالد راغب   .3673

  -مفاهيم حديثة في الرقابة المالية والداخلية في القطاع العام والخاص [نص مطبوع] / خالد راغب الخطيب. 

  سم. 24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 254 -. 2010مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع,  عمان :

 254ص.-253بيبليغرافيا: ص.

1-658-1941/1, 1-658-1941/2 

  الخطيب, رداح محمود    .3674

عمان : الوراق للنشر و  -القيادة [نص مطبوع] : دراسة حديثة / رداح محمود الخطيب, أحمد محمود الخطيب.  
  سم. 24ص. : ايض. ; 367 -. 2014لتوزيع, ا

 9789957333799ر.د.م.ك   -. 367ص.-301مالحق: ص.

1-658-1368/1, 1-658-1368/2 

  الخطيب, سمير    .3675

مكافحة عمليات غسل األموال [نص مطبوع] : التعاون الدولي ودور المؤسسات المصرفية والمالية في مجال  
 -. 2007اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -شريعات ... / سمير الخطيب. المكافحة، اإلتفاقيات الدولية والت

  سم.24ص. ; 234

 9770397249ر.د.م.ك 

1-332-439/1, 1-332-439/2 

  الخطيب, سمير    .3676

ص. : 226  -. 2005اإلسكندرية : منشاة المعارف,  -مكافحة غسل األموال [نص مطبوع] / سمير الخطيب. 
  سم. 24مل. ; 

 9972403977ر.د.م.ك 

1-332-278/1, 1-332-278/2 

  الخطيب, سمير    .3677

اإلسكندرية :  -قياس و إدارة المخاطر بالبنوك [نص مطبوع] : منهج علمى و تطبيق عملى / سمير الخطيب. 
  سم. 24ص. ;   291 -. 2005منشأة المعارف, 

 290ص -278بيبليوغرافيا : ص

1-332-228/3, 1-332-228/1 

  الخطيب, علي    .3678

.  1992الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  - .  3ط. -مبادئ التحليل الرياضي [نص مطبوع] / علي الخطيب. 

 (سلسلة الدروس في الرياضيات). -سم.  27ص. ;  292 -

1-515-4/2, 1-515-4/3 



  الخطيب، أحمد    .3679

عمان : عالم الكتب   -. 1ط. -الخطيب, خالد زيغان. إدارة المعرفة ونظم المعلومات [نص مطبوع] / أحمد 
  سم. 24ص. : إيض. ; 233 -. 2009الحديث للنشر و التوزيع : جدارا للكتاب العالمي, 

 224ص.-197المالحق: ص. 233ص.-225بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1630/1, 1-658-1630/2 

  الخطيب، أحمد    .3680

عمان : الوراق للنشر والتوزيع,   -أحمد الخطيب, رداح الخطيب.  /التدريب المبني على المعرفة [نص مطبوع] 
  سم.24ص ; 290 -. 2013

 9789957333027ر.د.م.ك  -. 290ص-271بيبليوغرافيا:ص

1-658-2319/1, 1-658-2319/2 

  الخطيب، أمل إبراهيم   .3681

عمان : دار قنديل للنشر  -الخطيب. تطبيقاتها / أمل إبراهيم  -أهدافها -اإلدارة المدرسية [نص مطبوع] : فلسفتها
  سم.24ص. ;  362 -. 2007و التوزيع, 

 9957250388ر.د.م.ك 

1-350-139/1, 1-350-139/2 

  الخطيب، خالد    .3682

عمان : دار المستقبل   -علم تدقيق الحسابات النظري والعملي [نص مطبوع] / خالد الخطيب, خليل الرفاعي. 
 سم. 15×24: ملو. ;  ص  219 -. 2009للنشر والتوزيع, 

1-657-502/1, 1-657-502/2 

  الخطيب، خالد راغب   .3683

التدقيق على اإلستثمار في الشركات متعددة الجنسيات [نص مطبوع] : في ضوء معايير التدقيق الدولية / خالد  
 سم.24ص. ; 238 -. 2012عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -راغب الخطيب. 

1-332-538/1, 1-332-538/2 

  الخطيب، راغب أحمد    .3684

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و  -إدارة المؤسسات اإلجتماعية [نص مطبوع] / راغب أحمد الخطيب. 
  سم.24مصو. ;  -ص. : غالف: ملو.237 -. 2012التوزيع, 

 9789957830656ر.د.م.ك  -. 237بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1877/1, 1-658-1877/2 

  الخطيب، رداح    .3685

عمان : دار و مكتبة الكندي  -اإلتجاهات الحديثة في التدريب [نص مطبوع] / أحمد الخطيب; رداح الخطيب. 
  سم.24ص. : غالف:ملو.,مصو. ; 333 -. 2014للنشر و التوزيع, 

 9789957523428ر.د.م.ك  -. 323ص-313بيبليوغرافيا:ص

1-658-2145/1, 1-658-2145/2 

  الخطيب، سعادة راغب    .3686

عمان : دار اإلعصارالعلمي للنشر والتوزيع,   -التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / سعادة راغب الخطيب. 



  سم.24ص ; 332 -. 2017

 9789957981167ر.د.م.ك  -. 332ص-331بيبليوغرافيا:ص

1-338-308/1, 1-338-308/2 

  الخطيب، صبحي محمود   .3687

اإلسكندرية   -لمعلومات المحاسبية [نص مطبوع] / صبحي محمود الخطيب, عمرو عباس العتر.  مقدمة في نظم ا
 سم.24ص. ; 399 -. 2008: دار المطبوعات الجامعية, 

1-657-641/1, 1-657-641/2 

  الخطيب، طالب عبد هللا    .3688

اإلسكندرية : دار   -الخطيب. اإلشراف التربوي وفق األدوار الجديدة للمعلمين [نص مطبوع] / طالب عبد هللا 
  سم. 24ص ; 462 -. 2015الكتاب الجامعي, 

 9786148000539ر.د.م.ك 

1-658-1837/1 

  الخطيب، محمد   .3689

عمان : دار اليازوري العلمية  -تطوير كفاءة مجالس اإلدارة في العالم العربي [نص مطبوع] / محمد الخطيب. 
  سم. 15×24;  ص : ملو.  168 -. 2008للنشر و التوزيع, 

 168ص  167بيبليوغرافيا ص 

1-350-111/1, 1-350-111/2 

  الخطيب، محمد محمود   .3690

عمان : دار الحامد   -األداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات [نص مطبوع] / محمد محمود الخطيب.  
  سم. 24ص. ; 188 -. 2010للنشر و التوزيع, 

 9789957324629ر.د.م.ك 

1-332-481/1, 1-332-481/2 

  الخفاجي, نعمة عباس خضير    .3691

نظم المعلومات اإلستراتيجية [نص مطبوع] : منظور الميزة اإلستراتيجية / محمد عبد الحسين الطائي; نعمة  
  سم.24ص. : ايض. ; 304 -. 2009عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -عباس خضير الخفاجي. 

 9957164720ر.د.م.ك  -. 304ص.-299بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1536/1, 1-658-1536/2 

  الخفاجي, نعمة عباس خضير    .3692

  -. 2ط. -اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : المدخل والمفاهيم والعمليات / نعمة عباس خضير الخفاجي. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 302 -. 2010عمان : مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, 

 9957165130ر.د.م.ك  -. 302ببليوغرافيا:ص.

1-658-828/3, 1-658-828/4 

  الخفاجي, عباس نعمة   .3693

/ عباس  Organization theory desingn approachنظرية المنظمة [نص مطبوع] : مدخل التصميم = 
ص. ; 177 -. 2013, عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع -نعمة الخفاجي, طاهر محسن الغالبي. 



  سم.24

 9789957122232ر.د.م.ك  -ص. 177-173بيبليوغرافيا: ص

1-658-2310/1, 1-658-2310/2 

  الخفاجي, نعمة عباس   .3694

 -. 2008عمان : دار الثقافة,  -الفكر اإلستراتيجي [نص مطبوع] : قراءات معاصرة / نعمة عباس الخفاجي. 

  سم. 24ص. : إيض. ;  334

 9957161504ر.د.م.ك  -.  334ص . - 327ا : ص .بيبليوغرافي

1-658-1440/1, 1-658-1440/2 

  الخفاجي, نعمة عباس   .3695

إستخدام بطاقة األداء المتوازن في قياس أداء المصارف التجارية [نص مطبوع] : منظور متعدد األبعاد / نعمة 
  سم. 24ص. ; 224 -. 2014شر و التوزيع, عمان : دار األيام للن -عباس الخفاجي, إحسان محمد ضمين ياغي. 

 9789957563578ر.د.م.ك 

1-332-613/1, 1-332-613/2 

  الخفاجي, نعمه عباس   .3696

الميزة التنافسية وفق منظور إستراتيجية التغيير التنظيمي [نص مطبوع] / عز الدين علي سويسي; نعمه عباس  
  سم. 24ص. : غالف:ملو.,مصو. ; 204 -. 2014عمان : دار األيام للنشر والتوزيع,  -الخفاجي. 

 9789957563677ر.د.م.ك  -. 205ص-197بيبليوغرافيا:ص.

1-658-2140/1, 1-658-2140/2 

  الخفاجي، نعمة   .3697

, نظم المعلومات ودورها في تطوير منظمات األعمال وتنميتها [نص مطبوع] / نعمة الخفاجي; ميسر أحمد; 2ج.
  سم.24ص. : غالف: ملو. ; 467 -. 2012المجتمع العربي للنشر والتوزيع,  عمان : مكتبة -وليد صيام. 

  9789957525828ر.د.م.ك  -. 467ص.-465بيبليوغرافيا: ص.

 2محتوي في : , ج.

1-658-1894.2/1, 1-658-1894.2/2 

  الخفاجي، نعمة عباس   .3698

 -مد المصاروة; نعمة عباس الخفاجي. إدارة التنوع [نص مطبوع] : منظور اإللتزام التنظيمي / علي محمد أح

  سم.24ص. ; 224 -. 2014عمان : دار األيام للنشر والتوزيع, 

 9789957563530ر.د.م.ك  -. 224ص. -215بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2069/1, 1-658-2069/2 

  الخفاجي، نعمة عباس   .3699

.  2013عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع,  -نظرية اإلدارة [نص مطبوع] : تفكير تأملي / نعمة عباس الخفاجي. 

  سم.24ص. ; 128 -

 9789957225377ر.د.م.ك  -. 128ص-126بيبليوغرافيا:ص

1-350-185/1, 1-350-185/2 

  الخفاجي، نعمة عباس   .3700

عمان : دار األيام  -المدخل المعرفي في تحليل اإلختبار اإلستراتيجي [نص مطبوع] / نعمة عباس الخفاجي. 



  سم. 24ص. : ايض. ; 300 -. 2014نشر و التوزيع, لل

 9789957563592ر.د.م.ك  -. 300ص.-275بيبليوغرافيا:ص.

1-658-373/1, 1-658-373/2 

  الخفاجي، نعمة عباس   .3701

عمان :  -تطور فكر قيادة المنظمة [نص مطبوع] : بين األصالة والحداثة والمعاصرة / نعمة عباس الخفاجي. 
  سم.24ص ; 280 -. 2015نشر و التوزيع, دار األيام لل

 978995756684ر.د.م.ك  -. 277ص-263بيبليوغرافيا:ص

1-658-2301/1, 1-658-2301/2 

  الخفاجي، نعمة عباس   .3702

عمان : دارأسامة للنشر و التوزيع,  -إستراتيجيات بناء نماذج اإلدارة [نص مطبوع] / نعمة عباس الخفاجي. 
  سم.24ص ; 80 -. 2016

 9789957226879ر.د.م.ك  -. 80ص-77يبليوغرافيا:صب

1-350-222/1 

  الخفاجي، نعمه عباس   .3703

عمان : دار اليازوري  -/ نعمه عباس الخفاجي.  Organization Cultureثقافة المنظمة [نص مطبوع] =  
  سم.24ص. ; 148 -. 2009العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957122539 ر.د.م.ك -ص. 148-ص.145ببليوغرافيا: 

1-658-2552/1 

  الخفاف, عبد المعطي   .3704

ص. :  181 -.  2007عمان : دار دجلة,  -هندسة التسويق [نص مطبوع] : تقنية العمل / عبد المعطي الخفاف. 
  سم . 24ايض. ; 

 . 181. ص. 171بيبليوغرافيا :ص. 

1-658-1157/1, 1-658-1157/2 

  الخفاف، عبد المعطي   .3705

  -. 1ط. -مبادئ اإلدارة الحديثة [نص مطبوع] : منهجية حديثة لتنمية الموارد البشرية / عبد المعطي الخفاف. 

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 220 -. 2007عمان : دار دجلة ناشرون و موزعون, 

 995747801Xر.د.م.ك  -. 220ص.-213بيبليوغرافيا: ص

1-658-1683/1, 1-658-1683/2 

  الخفاف، مها مهدي    .3706

 Electronicالتجارة اإللكترونية و شبكات التواصل اإلجتماعي [نص مطبوع] : منظور إداري = 

Commerce and Social Networks  .عمان : دار وائل للنشر,  -/ مها مهدي الخفاف, منيرة عبد ّ� مفلح
  سم.29ص. ; 358 -. 2016

 9789957913151ر.د.م.ك  -ص. 358ا: ببليوغرافي

1-382-285/1, 1-382-285/2 

  الخفيف، علي    .3707

القاهرة : دار الفكر العربي,  -الشركات في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : بحوث مقارنة / علي الخفيف. 



  سم.24ص ; 159 -. 2009

 9771024981ر.د.م.ك 

1-340-80/1, 1-340-80/2 

  د رجا  الخاليلة, عاي   .3708

المسؤولية التقصيرية اإللكترونية [نص مطبوع] : المسؤولية الناشئة عن إساءة استخدام أجهزة الحاسوب  
ص. : غالف مص. ; 368 -. 2009عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع,  - واإلنترنت / عايد رجا الخاليلة. 

  سم.24

 9957163853ر.د.م.ك 

1-004-2/1 

   الخاليلة، محمد علي  .3709

اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من األردن وبريطانيا وفرنسا ومصر [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة / 
  سم. 24ص. : إيض. ; 253 -. 2009عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع,  -محمد علي الخاليلة. 

 9957164270ر.د.م.ك  -. 253ص  - 247بيبيليو غرافيا ص 

1-350-107/1, 1-350-107/2 

  الخليفات، عصام عطا هللا حسين    .3710

 specifyig training toتحديد اإلحتياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج التدريبية [نص مطبوع] = 

ensure the effectiveness of the training programs  .عمان : دار   -/ عصام عطا هللا حسين الخليفات
  سم.24ص. : ايض. ; 311 -. 2011التوزيع, صفاء للطباعة و النشر و 

 9789957245474ر.د.م.ك  -ص. 311-ص.295بيبليوغرافيا: 

1-658-1750/1, 1-658-1750/2 

  الخليل, صاري إبراهيم   .3711

[د.م]  -القوى االعاملة وسوق العمل [نص مطبوع] / صاري إبراهيم الخليل, طيب شدولي; م.ج; ...[و آخرون]. 
  سم.30و. ;  67 - .2006: [د.ن], 

 2006ليسانس : نقود وبنوك مالية : المدية : م.ج : 

GL621 

  الخمايسة, صدام   .3712

عمان : عالم الكتب   -الحكومة اإللكترونية [نص مطبوع] : الطريق نحو اإلصالح اإلداري / صدام الخمايسة. 
  سم.24ص ; 207 -. 2013الحديث للنشر و التوزيع, 

 9789957706166ر.د.م.ك  -. 207ص -203بيبليوغرافيا :ص

1-350-172/1, 1-350-172/2 

  الخواجة, مصطفى عبد المنعم   .3713

اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع   -رياضيات [نص مطبوع] : اإلستثمار واألعمال / مصطفى عبد المنعم الخواجة. 
  سم.  24ص. : إيض. ; 185 -. 1998الفنية, 

 185-177مالحق: ص.ص. 

1-332-72/1, 1-332-72/2 



  الخواجة, مصطفى عبد المنعم   .3714

اإلسكندرية : الدار   -مقدمة في اإلحصاء [نص مطبوع] / مصطفى عبد المنعم الخواجة, لبيبة حسب النبي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  406 -. 2000الجامعية, 

 405-393جداول ص ص:

1-519-13/1 

  الخواجة, مصطفى عبد المنعم   .3715

 -ياضيات للتجاريين [نص مطبوع] / مصطفى عبد المنعم الخواجة, لبيبة حسب النبي العطار. مبادئ الر

 سم.  24ص. ;  400 -. 1998اإلسكندرية : قسم اإلحصاء و الرياضة و التأمين, 

1-510-9/2, 1-510-9/3 

  الخواجه, مصطفى عبد المنعم   .3716

اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -منعم الخواجه. مقدمة في اإلحصاء الوصفي [نص مطبوع] / مصطفى عبد ال
  سم. 24ص. : إيض : غالف ملون ;  408 -. 1999

 30 - 13ص: -جداول ص

1-519-24/2, 1-519-24/3 

  الخواجه، عبد الفتاح   .3717

:  عمان  -اإلدارة الذكية المطورة للمرؤسين والتعامل مع الضغوط النفسية [نص مطبوع] / عبد الفتاح الخواجه. 

  سم.24ص ; 306 -. 2017دار البداية ناشرون و موزعون,  

 9789957820053ر.د.م.ك  -. 306ص-303بيبليوغرافيا:ص

1-658-2590/1 

  الخوالدة, محمود محمد سليم   .3718

. 2008عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] / محمود محمد سليم الخوالدة. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 210 -

 9789957323271ر.د.م.ك  -. 210ص  - 203بيبليوغرافيا ص 

1-332-330/1, 1-332-330/2 

  الخوالني، محمد محمد محمد   .3719

القاهرة :  -إدارة النشاط اإلنتاجي والعمليات [نص مطبوع] : مدخل التحليل الكمي / محمد محمد محمد الخوالني. 
  سم.24ص : غالف: ملو., مصو. ; 308 -. 2014اعة و النشر, دار الوفاء لدنيا الطب

 308ص-307بيبليوغرافيا:ص

1-658-2062/1, 1-658-2062/2 

  الخولى، عزام عبد الرحمن   .3720

 -. 2011اإلسكندرية : مكتبة الوفاء القانونية,  -اإلقتصاد المقارن [نص مطبوع] / عزام عبد الرحمن الخولى. 

  سم.24ص. ; 495

 9789773278430ك ر.د.م.

1-330-557/1, 1-330-557/2 

  الخولي، بسيوني محمد   .3721

(القاهرة)  -اإلقتصاد اإلسالمي ونموذج اإلسالم في اإلنماء: الجزء األول [نص مطبوع] / بسيوني محمد الخولي. 



  سم.24ص ; 469 -. 2015: دار العلم و اإليمان للنشر و التوزيع, 

 9775197163ر.د.م.ك 

1-330-702.1/1, 1-330-702.1/2 

  الخياط، عدنان حسين    .3722

إقتصاديات الموازنة العامة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عدنان حسين الخياط, واثق علي الموسوي, مهدي 
  سم.24ص. ; 264 -. 2015عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -سهر الجبوري. 

 ص261-ص.216بيبليوغرافيا: 

1-336-144.2/1, 1-336-144.2/2 

  الخياط، عدنان حسين    .3723

إقتصاديات الموازنة العامة [نص مطبوع] : الجزء األول / عدنان حسين الخياط, واثق علي الموسوي, مهدي 
  سم. 24ص. ; 370 -. 2016عمان : دار األيام للنشر والتوزيع,  -سهر الجبوري. 

 9789957951504ر.د.م.ك  -ص. 367-ص.333بيبليوغرافيا:

1-336-144.1/1, 1-336-144.1/2 

  الخياط، عدنان حسين    .3724

إقتصاديات اإلحتياطيات الدولية [نص مطبوع] / عدنان حسين الخياط, صفاء عبد الجبار الموسوي, سالم كاظم 
  سم.24ص ; 306 -. 2018عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -شاني الفتالوي. 

 9789957954840ر.د.م.ك  -. 300ص-287بيبليوغرافيا:ص

1-330-735/1 

  الخياط، ماجد    .3725

عمان : دار الراية للنشر و التوزيع,   -التفكير التحليلي وحل المشكالت الحياتية [نص مطبوع] / ماجد الخياط. 
  سم.24ص ; 216 -. 2011

 9789957499065ر.د.م.ك  -. 216ص-205بيبليوغرافيا: ص

1-000-69/1, 1-000-69/2 

  الخياط، ماجد محمد    .3726

عمان : دار الراية للنشر  -/ ماجد محمد الخياط.  Research Methodsأساليب البحث العلمي [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. ;  286 -. 2011و التوزيع, 

 9789957544089ر.د.م.ك 

1-001.4-118/1, 1-001.4-118/2 

  الخيري، غسان مدحت    .3727

عمان : دار الراية للنشر و  -المفاهيم والنظريات / غسان مدحت الخيري.  الفكر السياسي [نص مطبوع] :
  سم.24ص. ; 374 -. 2013التوزيع, 

 9789957544850ر.د.م.ك 

1-340-71/1, 1-340-71/2 

  الخيكاني، نزرا كاظم    .3728

تصاد الكلي / نزرا  السياسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : اإلطار العام و أثرها في السوق المالي و متغيرات اإلق
ص. ; 368  -. 2012عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع,  -كاظم الخيكاني, حيدر يونس الموسوي. 



  سم.24

 9789957124762ر.د.م.ك  -. 343ص-331بيبليوغرافيا:ص

1-330-610/1, 1-330-610/2 

  الداغر, محمد محمود   .3729

عمان : دار    -. 1ط. -ــ أوراق ــ بورصات / محمد محمود الداغر. األسواق المالية [نص مطبوع] : مؤسسات 
 سم.24ص. : غالف مص. ; 327 -. 2005الشروق, 

1-332-132/5, 1-332-132/6 

  الدباغ, اسامة بشير    .3730

 سم. 24ص : .مل ; 456 -عمان : االهلية, د.ت.  -البطالة و التضخم [نص مطبوع] / اسامة بشير الدباغ. 

1-331-17/4, 1-331-17/5 

  الدبل، رندة    .3731

 -. 2013عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -تقييم الشركات العائلية [نص مطبوع] / رندة الدبل. 

  سم.24ص ; 384

 9789957124397ر.د.م.ك  -. 382ص-371بيبليوغرافيا:ص

1-332-817/1 

  الدبو، إبراهيم فاضل    .3732

عمان : دار المناهج للنشر  -اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة وتطبيق / إبراهيم فاضل الدبو. 
  سم.24ص. ;  286 -. 2008والتوزيع, 

 9957181718ر.د.م.ك 

1-330-422/1, 1-330-422/2 

  الدجاني, عدنان يوسف    .3733

التقرير [نص -التقديم واإللقاء-األطروحة-المشروع-الورقة الفصلية-مقالةال- كيف تحضر ...الرسالة الجامعية
 -مطبوع] : الدليل الى...الطالب الجامعيين والموطفين ومن لهم عالقة بكتابة التقارير / عدنان يوسف الدجاني. 

  سم.21ص. : جداول ; 62 -. 2000عمان : دار وائل للطباعة والنشر, 

 9957110764ر.د.م.ك 

1-001.4-51/1 

  الدجاني، منذر سليمان    .3734

عمان :   -منهجية البحث العلمي في علم السياسة [نص مطبوع] / محمد سليمان الدجاني; منذر سليمان الدجاني. 
 سم.24ص. ; 155 -. 2008دار زهران للنشر والتوزيع, 

1-001.4-25/1 

  الدحلة, فيصل عبد الرؤوف   .3735

 -مطبوع] : المفهوم واالساليب القياس والتماذج / فيصل عبد الرؤوف الدحلة. تكنولوجيا األداء البشري [نص 

  سم.24ص : غالف ملون ;  409 -. 2001عمان : فيصل عبد الرؤوف, 

 409ـــ ص395ببليوغرافيا: ص

1-658-748/1, 1-658-748/2 



  الددا، علي موسى   .3736

عمان : دار البداية ناشرون و   -ي موسى الددا. التسويق المعاصر [نص مطبوع] : المفاهيم و السياسات / عل
  سم.24ص. : غالف: ملو.,مصو. ; 265 -. 2013موزعون, 

 9957452940ر.د.م.ك  -. 259ص.-257بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2132/1, 1-658-2132/2 

  الدراجي, حماني    .3737

/ حماني الدراجي, قرشي عبد الرزاق;   المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير و إتخاذ القرار [نص مطبوع]
  سم. 30و. ; 90 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -م.ج; ...[و آخرون]. 

 2007ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL757 

  الدرادكة, مأمون   .3738

  -. 2002عمان : دار صفاء,  -الجودة في المنظمات الحديثة [نص مطبوع] / مأمون الدرادكة; طارق الشبلي. 

  سم .  24ص . : ايض. ; 268

 9957240137ر.د.م.ك 

1-658-1131/1 

  الدرادكة, مأمون   .3739

عمان : دار صفاء  -إدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] / مأمون الدرادكة, طارق الشبلي, خالد الحياصات. 
  سم.  24ص. : ايض. ;   176 -. 2001للنشر والتوزيع, 

 9957402619ر.د.م.ك  -. 176ــ ص.  175بيبليوغرافيا : ص 

1-658-527/1, 1-658-527/2 

  الدرادكة, مأمون سليمان   .3740

عمان : صفاء للنشر والتوزيع,   -إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء [نص مطبوع] / مأمون سليمان الدرادكة. 
  سم.24ص. : إيض. ; 304 -. 2006

 9957242261ر.د.م.ك  -. 304ص.-301بيبليوغرافيا:ص.

1-658-694/5, 1-658-694/6 

  الدرادكة، مأمون سليمان   .3741

عمان : دار صفاء للطباعة و   -إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء [نص مطبوع] / مأمون سليمان الدرادكة. 
 سم. 24ص ; 261 -. 2006النشر و التوزيع, 

1-658-2682/1 

  الدرمللي، ضياء نصر هللا   .3742

المصرفي في ظل التطورات اإلقتصادية والمالية العالمية [نص مطبوع] : العولمة اإلقتصادية والمالية   التحرير
تحرير الخدمات المالية ضمن  -الحسابات المصرفية الحديثة-وأثرها على التحرير المصرفي ، البنوك اإللكترونية

  سم.24ص ; 364 -. 2017باب الجامعة, القاهرة : مؤسسة ش -التجارة العالمية / ضياء نصر هللا الدرمللي. 

 9789772122820ر.د.م.ك  -. 360ص-359بيبليوغرافيا:ص

1-332-859/1, 1-332-859/2 



  الدرملي، محمد نصر الدين    .3743

عمان : دار غيداء للنشر  -اإلقتصاد الدولي وتقييم المشروعات [نص مطبوع] / محمد نصر الدين الدرملي. 
  سم.24;  ص326 -. 2018والتوزيع, 

 9789957964429ر.د.م.ك  -. 326ص-323بيبليوغرافيا:

1-330-736/1 

  الدروبي, سليمان    .3744

عمان : دار عالم الثقافة :   -إتخاد القرار و السيطرة على المشكالت و األزمات [نص مطبوع] / سليمان الدروبي. 
  (البرمجة االدارية و تحسين االداء). -سم .  24ص. : ايض. ;  158 -. 2005دار األسرة للنشر و التوزيع, 

 9957423673ر.د.م.ك  -.  150ص-148بيبلوغرافيا : ص .

1-658-1115/2, 1-658-1115/1 

  الدزيري، مروان   .3745

الجزائر : دار بلقيس  -التكلفة الجبائية إلنشاء وتسيير المؤسسة في الجزائر [نص مطبوع] / مروان الدزيري. 
  سم.22ص ; 118 -. 2011للنشر, 

 9789947829967ر.د.م.ك 

1-336-130/1, 1-336-130/2 

  الدسوقي, إيهاب    .3746

البورصة المصرية  -إقتصاديات كفاءة البورصة [نص مطبوع] : المفاهيم األساسية لإلستثمار والبورصة 
  سم.24; ص. : إيض. 212 -. 2000القاهرة : دار النهضة العربية,  -واألمريكية / إيهاب الدسوقي. 

 211-206ص  -بيليوغرافيا ص

1-332-47/1 

  الدسوقي, عبد السميع    .3747

 -. 2002عمان : دار وائل,  -أساسيات المحاسبة المالية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عبد السميع الدسوقي. 

  سم .24ص . : غالف مص . ; 336

 8284119957ر.د.م.ك 

1-657-277.2/1, 1-657-277.2/2 

  لدسوقي, عبد السميع  ا  .3748

عمان : دار وائل للطباعة   -أساسيات المحاسبة المالية [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد السميع الدسوقي. 
  سم.24ص. ; 381 -. 2002والنشر, 

 9957112848ر.د.م.ك 

1-657-277.1/1, 1-657-277.1/2 

  الدسوقي, محمد السيد البدوي    .3749

اإلسكندرية : مركز  -ع] : كيف تروج منتجاتك ؟ / محمد السيد البدوي الدسوقي. الترويج واإلعالن [نص مطبو 
  سم.  24ص : إيض. ;  217 -. 2008اإلسكندرية للكتاب, 

 977388126Iر.د.م.ك  -.  216 -215بيبليوغ.: ص.ص. 

1-659-84/1, 1-659-84/3 



  الدعامسة، لينا    .3750

عمان : دار أمجد للنشر  -ية [نص مطبوع] / لينا الدعامسة. فن التحرير اإلداري وكتابة المراسالت اإلدار
  سم.24ص ; 216 -. 2016والتوزيع, 

 9789957994457ر.د.م.ك  -. 211-207بيبليوغرافيا:ص

1-658-2492/1, 1-658-2492/2 

  الدعبوسي, أحمد سامر   .3751

تمع العربي للنشر والتوزيع ; عمان : مكتبة المج -التنمية والسكان [نص مطبوع] / أحمد سامر الدعبوسي. 
 سم.24ص. ; 185 -. 2007الرياض : دار أجنادين للنشر والتوزيع, 

1-338-143/1 

  الدعمة، إبراهيم    .3752

  -التنمية البشرية المستدامة في الفكرين اإلسالمي والوصفي [نص مطبوع] : منظور مقارن / إبراهيم الدعمة. 

  سم.24ص ; 222 -. 2015, عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع

 9789957183318ر.د.م.ك  -. 222ص-211بيبليوغرافيا:ص

1-338-272/1, 1-338-272/2 

  الدعمة، إبراهيم مراد    .3753

 -[نص مطبوع] / إبراهيم مراد الدعمة, مازن حسن الباشا.  SPSSأساسيات في علم اإلحصاء مع تطبيقات 

  سم.24ص. ; 224 -. 2013عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع, 

 223بيبليوغرافيا:ص

1-519-179/1 

  الدعمي، عباس كاظم    .3754

عمان : دار صفاء   -السياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق المالية [نص مطبوع] / عباس كاظم الدعمي. 
  سم.24ص. ; 415 -. 2010للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957245085ر.د.م.ك 

1-332-512/1, 1-332-512/2 

  الدعمي، هدى زوير مخلف   .3755

اإلقتصاد المعرفي وإنعكاساته على التنمية البشرية [نص مطبوع] : نظرية وتحليل في دول عربية مختارة / هدى 
  سم.24ص. ; 209 -. 2010عمان : دار جرير,  -زوير مخلف الدعمي, عدنان داود محمد العذاري. 

 9789957381875ر.د.م.ك  -. 209ص  191بيبليوغرافيا ص

1-338-176/1, 1-338-176/2 

  الدعيلج, ابراهيم بن عبد العزيز    .3756

أسس اإلدارة العامة و اإلدارة التربوية في المملكة العربية السعودية [نص مطبوع] / ابراهيم بن عبد العزيز 
 سم. 24ص. ; 286 -. 2006عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -الدعيلج. 

1-350-84/1, 1-350-84/2 

  الدعيلج، إبراهيم بن عبد العزيز    .3757

عمان : دار صفاء للطباعة و   -مناهج وطرق البحث العلمي [نص مطبوع] / إبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج. 



  سم. 24ص. ; 199 -. 2010النشر و التوزيع, 

 9789957245412ر.د.م.ك 

1-001.4-117/1, 1-001.4-117/2 

  الدالهمة, سليمان مصطفى    .3758

عمان : مؤسسة الوراق   -. 1ط -مبادئ وأساسيات علم المحاسبة [نص مطبوع] / سليمان مصطفى الدالهمة. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 412 -. 2007للنشر التوزيع, 

 5098339957ر.د.م.ك 

1-657-405/1, 1-657-405/2 

  الدالهمة, سليمان مصطفى    .3759

 -. 2014عمان : الوراق للنشر والتوزيع,  -رية [نص مطبوع] / سليمان مصطفى الدالهمة. المحاسبة اإلدا

  سم.24ص ; 390

 9789957334048ر.د.م.ك  -. 390ص-389بيبليوغرافيا:ص

1-657-730/1, 1-657-730/2 

  الدليمي, خليل    .3760

عمان : دار الثقافة,   -ني; نواف فخر. [نص مطبوع] / خليل الدليمي, عبد الرزاق الساك 1المحاسبة المالية الجزء 
  سم. 24ص : مص ; 463 -. 2005

 8995716047ر.د.م.ك  -. 458-457بيبليوغرافيا ص

1-657-469.1/1, 1-657-469.1/2 

  الدليمي, خليل    .3761

ر  عمان : دا -/ خليل الدليمي, عبد الرزاق الساكني, نواف فخر.  1مبادئ المحاسبة المالية [نص مطبوع] : ج: 
  سم.24ص. ; 464 -. 2011الثقافة للنشر والتوزيع, 

 9789957160478ر.د.م.ك 

1-657-614.1/1, 1-657-614.1/2 

  الدليمي, عبد الرزاق    .3762

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  -العالقات العامة وإدارة األزمات [نص مطبوع] / عبد الرزاق الدليمي. 
  م.س24ص ; 331 -. 2013التوزيع, 

 9789957126155ر.د.م.ك  -. 324ص-313بيبليوغرافيا:ص

1-659-139/1, 1-659-139/2 

  الدليمي, عبد الرزاق محمد   .3763

عمان : دار جرير للنشر والتوزيع,   -العالقات العامة والعولمة [نص مطبوع] / عبد الرزاق محمد الدليمي. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  176 -. 2005

 001389ر.د.م.ك ×

1-659-55/1, 1-659-55/2 

  الدليمي, عبد الرزاق محمد   .3764

عمان : مكتبة جرير للنشر والتوزيع,   -العالقات العامة في التطبيق [نص مطبوع] / عبد الرزاق محمد الدليمي. 



  سم. 24ص. : إيض. ;  208 -. 2005

 8002389ر.د.م.ك 

1-659-54/1, 1-659-54/2 

  الدليمي, عبد الرزاق محمد   .3765

عمان : دار وائل للنشر و   -العالقات العامة [نص مطبوع] : رؤية معاصرة / عبد الرزاق محمد الدليمي. 
  سم.24ص. ; 244 -. 2011التوزيع, 

 9789957119034ر.د.م.ك 

1-659-127/1, 1-659-127/2 

  الدليمي, محمد   .3766

عمان :  -الدليمي, إنعام باقية عصام خضير. الرياضيات لطلبة اإلقتصاد و العلوم اإلدارية [نص مطبوع] / محمد 
  سم.  24ص. ;   336 -. 2000دار وائل للنشر, 

 بيبليوغرافيا

1-510-7/2, 1-510-7/3 

  الدليمي, مفيد نايف تركي الراشد   .3767

غسيل األموال في القانون الجنائي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / مفيد نايف تركي الراشد الدليمي, الحديثي 
  سم. 24ص : مل. ;  368 -. 2005عمان : دار الثقافة,  -ي. فخر

 080169957ر.د.م.ك * -. 368-357بيبليوغرافيا ص

1-332-314/1, 1-332-314/2 

  الدليمي، جمال داود سليمان   .3768

(القاهرة) : المنظمة   -التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] : نظريات وتجارب / جمال داود سليمان الدليمي. 
  سم.24ص ; 267 -. 2015ربية للتنمية اإلدارية, الع

 9789774731433ر.د.م.ك  -. 263ص-255بيبليوغرافيا:ص

1-338-275/1, 1-338-275/2 

  الدليمي، حمد فواز    .3769

عمان : دار جليس الزمان,   -إدارة األزمات الدولية المالية واإلقتصادية [نص مطبوع] / حمد فواز الدليمي. 
  سم.24; ص. 257 -. 2011

 9789957810887ر.د.م.ك  -ص. 252-ص.249بيبليوغرافيا: 

1-658-1818/1, 1-658-1818/2 

  الدليمي، خلف حسين علي   .3770

تقنيات / خلف حسين علي الدليمي.   -معايير  -تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية [نص مطبوع] : أسس  
  سم.24ص. : إيض. ; 752 -. 2009عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع,  -

 9789957244316ر.د.م.ك  -. 

1-658-1466/1, 1-658-1466/2 

  الدليمي، خلف حسين علي   .3771

األردن : دار   -/ خلف حسين علي الدليمي.  GISنظم المعلومات الجغرافية [نص مطبوع] : أسس و تطبيقات 



  سم.24ص. ; 280 - . 2011صفاء للنشر و التوزيع, 

 9957242350ر.د.م.ك 

1-000-57/1, 1-000-57/2 

  الدليمي، خليل    .3772

 -, مبادئ المحاسبة المالية [نص مطبوع] / خليل الدليمي, ظاهر شاهر القشي, أسامة عبد المنعم السيد علي. 2

  سم.24ص. ; 368 -. 2006عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 

  9957160478ر.د.م.ك  -ص. 368-ص.367بيبليوغرافيا:

 2محتوي في : , 

1-657-469.2/1, 1-657-469.2/2 

  الدليمي، عصام حسن    .3773

عمان :    -البحث العلمي [نص مطبوع] : أسسه ومناهجه / عصام حسن الدليمي, علي عبد الرحيم صالح. 
  سم.24ص. ; 400 -. 2014الرضوان للنشر والتوزيع, 

 9789957762834ر.د.م.ك 

1-001.4-123/1, 1-001.4-123/2 

  الدليمي، عصام حسن أحمد   .3774

عمان : الرضوان للنشر   -سؤال وجواب في منهج البحث العلمي [نص مطبوع] / عصام حسن أحمد الدليمي. 
  سم.24ص ; 224 -. 2014والتوزيع, 

 9789957762353ر.د.م.ك  -. 224ص-221بيبليوغرافيا: ص

1-001.4-125/1, 1-001.4-125/2 

  ، عصام حسن أحمد الدليمي  .3775

عمان : دار    -المعلوماتية والبحث العلمي [نص مطبوع] / عصام حسن أحمد الدليمي, علي عبد الرحيم صالح. 
  سم.24ص ; 208 -. 2014الرضوان للنشر و التوزيع, 

 9789957761776ر.د.م.ك  -. 208ص-203بيبليوغرافيا: ص

1-001.4-130/1, 1-001.4-130/2 

  الدماغ، زياد جالل    .3776

عمان : دار الثقافة للنشر و  -الصكوك اإلسالمية في التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / زياد جالل الدماغ. 
  سم.24ص. ; 317 -. 2012التوزيع, 

 9789957167295ر.د.م.ك 

1-332-575/1, 1-332-575/2 

  الدناني, عبد الملك ردمان   .3777

د.م : المكتب   -صال و عولمة المعلومات [نص مطبوع] / عبد الملك ردمان الدناني. تطوير تكنولوجيا اإلت
 ص. : غالف ملون. 140 -. 2005الجامعي الحديث, 

1-659-47/1, 1-659-47/2 

  الدهراوي, كمال الدين    .3778

ة : المكتب  اإلسكندري -منهجية البحث العلمي في اإلدارة والمحاسبة [نص مطبوع] / كمال الدين الدهراوي. 



  سم.  24ص. ; 428 -. 2008الجامعي الحديث, 

 9774380543ر.د.م.ك 

1-657-371/6, 1-657-371/7 

  الدهراوي, كمال الدين    .3779

اإلسكندرية : المكتب الجامعي   -تحليل القوائم المالية ألغراض اإلستثمار [نص مطبوع] / كمال الدين الدهراوي. 
 سم. 24 ص. : إيض. ;414 -. 2006الحديث, 

1-657-404/1, 1-657-404/2 

  الدهراوي, كمال الدين    .3780

(القاهرة) : دار الجامعية  -مدخل معاصرفي المحاسبة المالية المتقدمة [نص مطبوع] / كمال الدين الدهراوي. 
 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 399 -. 2003الجديدة, 

1-657-293/1, 1-657-293/2 

  لدين  الدهراوي, كمال ا  .3781

 -المحاسبة المتوسطة [نص مطبوع] / كمال الدين الدهراوي, عوض لبيب فتح هللا أحمد حسين علي حسن. 

 سم.24.ص : غالف مجلد ملون ومص ; 398 -. 2006(القاهرة) : مكتب الجامعي الحديث, 

1-657-300/1, 1-657-300/2 

  الدهراوي, كمال الدين    .3782

اإلسكندرية : دار الجامعة  -محاسبة [نص مطبوع] / كمال الدين الدهراوي. مناهج البحث العلمي في مجال ال 
 سم. 24ص ; 398 -. 2002الجديدة للنشر, 

1-001.4-14/1, 1-001.4-14/2 

  الدهراوي, كمال الدين    .3783

 -. 3ط. -مدخل معاصر في نظم المعلومات المحاسبية والمنظمة [نص مطبوع] / كمال الدين الدهراوي. 

 سم. 24ص. : غالف مصور ;  403 -. 2003درية : الدار الجامعية, اإلسكن

1-657-110/1, 1-657-110/2 

  الدهراوي, كمال الدين    .3784

  -المحاسبة المتوسطة [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / كمال الدين الدهراوي, عبد هللا عبد العظيم هالل. 

 سم.24ص. : إيض. ; 389 -. 1999اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-657-27/1, 1-657-27/2 

  الدهراوي, كمال الدين مصطفى    .3785

االسكندرية : المكتب الجامعي   -مبادئ المحاسبة المالية [نص مطبوع] / كمال الدين مصطفى الدهراوي. 
  سم.  24ص : مص. ; 400 -. 2007الحديث, 

 1915159977ر.د.م.ك 

1-657-465/1, 1-657-465/2 



  الدهراوي, كمال الدين مصطفى    .3786

اإلسكندرية :  -نظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] / كمال الدين مصطفى الدهراوي, سمير كامل محمد. 
 سم. 24ص ;  396 -. 2002دار الجامعة الجديدة, 

1-657-230/1, 1-657-230/2 

  الدهراوي, كمال الدين مصطفى    .3787

  -دمة في المحاسبة والمراجعة [نص مطبوع] / كمال الدين مصطفى الدهراوي, محمد السيد سرايا. دراسات متق

  سم. 24ص. : غالف مصور: ملون ;  308 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 308-293ص: -ملحق ص

1-657-67/1, 1-657-67/2 

  الدهراوي، كمال الدين    .3788

اإلسكندرية :  -وفقا لمعايير المحاسبة المالية / كمال الدين الدهراوي.  المحاسبة المتوسطة [نص مطبوع] :
  سم.24ص. : غالف مص. ; 626 -. 2007المكتب الجامعى الحديث, 

 9775159865ر.د.م.ك 

1-657-525/1, 1-657-525/2 

  الدهراوي، كمال الدين    .3789

سبية المصرية و الدولية / كمال الدين  المحاسبة في شركات األموال [نص مطبوع] : وفقا للمعايير المحا
 سم.24ص. ; 399 -. 2003القاهرة : دار الجامعة الجديدة,  -الدهراوي, عبد ّ� عبد العظيم هالل. 

1-657-315/7, 1-657-315/1 

  الدهراوي، كمال الدين مصطفى    .3790

اإلسكندرية :  -بيب فتح هللا. مبادئ المحاسبة المالية [نص مطبوع] / كمال الدين مصطفى الدهراوي, عوض ل
 سم.24ص. ; 399 -. 2009المكتب الجامعى الحديث, 

1-657-552/1, 1-657-552/2 

  الدهراوي، كمال الدين مصطفى    .3791

مدخل معاصر في المحاسبة المتوسطة وفقا لمعايير المحاسبة المالية [نص مطبوع] / كمال الدين مصطفى 
  سم. 24ص ; 632 -. 2015الجامعى الحديث,  (القاهرة) : المكتب -الدهراوي. 

 9775159865ر.د.م.ك 

1-657-201/1, 1-657-201/2 

  الدوري, زكريا    .3792

الفكر اإلستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات األعمال [نص مطبوع] : قراءات وبحوث / زكريا الدوري,  
  سم.24ص. : إيض. ; 436 -. 2009توزيع, األردن : دار اليازوري العلمية للنشر و ال -أحمد علي صالح. 

 9957121707ر.د.م.ك  -. 436ص. - 435بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1614/1, 1-658-1614/2 

  الدوري, زكريا    .3793

عمان : دار اليازوري   -البنوك المركزية والسياسات النقدية [نص مطبوع] / زكريا الدوري, يسرى السامرائي. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 259 -. 2013يع, العلمية للنشر و التوز

 9789957124519ر.د.م.ك 



1-332-166/12, 1-332-166/11 

  الدوري, زكريا مطلك    .3794

  -إدارة األعمال الدولية [نص مطبوع] : منظور سلوكي واستراتيجي / أحمد علي صالح; زكريا مطلك الدوري. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 524 - .2009عمان : دار اليازوري للنشر و التوزيع, 

 9789957121679ر.د.م.ك  -. 523ص.-507بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1541/1, 1-658-1541/2 

  الدوري, زكريا مطلك    .3795

إدارة التمكين وإقتصاديات الثقة في منظمات أعمال األلفية الثالثة [نص مطبوع] / زكريا مطلك الدوري; أحمد  
  سم . 24ص. : إيض. ;  415 -. 2009اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, عمان : دار  -علي صالح. 

 9789957121693ر.د.م.ك  -ص. 415- 411بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-1412/1, 1-658-1412/2 

  الدوري, مؤيد عبد الرحمن   .3796

عمان : دار زهران,   - إدارة الموازنات العامة [نص مطبوع] / مؤيد عبد الرحمن الدوري, طاهر موسى الجنابي.
  سم. 24ص. ;  272 -. 2013

 272-264ص: -بيبليوغرافية ص

1-336-11/2, 1-336-11/3 

  الدوري, مؤيد عبد الرحمن   .3797

عمان : إثراء للنشر و  -إدارة المشتقات المالية [نص مطبوع] / مؤيد عبد الرحمن الدوري, سعيد جمعة عقل. 
  سم.24ص. ; 344 -. 2012التوزيع : مكتبة الجامعة, 

 9789957781248ر.د.م.ك 

1-332-544/1, 1-332-544/2 

  الدوري، زكريا    .3798

مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها في القرن الحادي والعشرين [نص مطبوع] / زكريا الدوري, شاكر العملة; نجم 
ص. : عالف: ملو. ; 434 -. 2010عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع,  -العزاوي; ...[و آخرون]. 

  سم.24

 9789957122812ر.د.م.ك  -. 433ص.423بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1861/1, 1-658-1861/2 

  الدوري، زكريا مطلك    .3799

عمان : دار   -اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية / زكريا مطلك الدوري. 
 سم . 24ص . : ايض. ;  400 -. 2005للنشر و التوزيع, اليازوري العلمية 

1-658-583/9, 1-658-583/10 

  الدوري، عبد العزيز    .3800

عمان : مركز الوحدة العربية,  -مقدمة في التاريخ اإلقتصادي العربي [نص مطبوع] / عبد العزيز الدوري. 
  سم.24ص. ; 135 -. 2007

 9789953821320ر.د.م.ك 

1-330-438/1, 1-330-438/2 



  الدوري، مؤيد عبد الرحمن   .3801

عمان : دار وائل للنشر و  -التحليل المالي باستحدام الحاسوب [نص مطبوع] / مؤيد عبد الرحمن الدوري. 
  سم. 24ص. ;  311 -. 2006التوزيع, 

 9957113771ر.د.م.ك 

1-657-517/1, 1-657-517/2 

  الدوري، مؤيد عبد الرحمن   .3802

عمان : إثراء للنشر و  -ستثمار والمحافظ اإلستثمارية [نص مطبوع] / مؤيد عبد الرحمن الدوري. إدارة اإل
  سم.24ص. ; 360 -. 2010التوزيع : [د.م] : مكتبة الجامعة, 

 9789957780593ر.د.م.ك 

1-332-521/1, 1-332-521/2 

  الديب, إبراهيم   .3803

(د.م) :  -النهضة [نص مطبوع] : إدارة الوقت / إبراهيم الديب.  أسس و مهارات إدارة الذات و صناعة التغيير و
  سم .  24ص . : ايض. ; 320 -. 2006مؤسسة أم القرى, 

 319ص.-317بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1167/1, 1-658-1167/2 

  الديب, محمد محمود ابراهيم   .3804

القاهرة :  -/ محمد محمود ابراهيم الديب.  الطاقة في مصر [نص مطبوع] : دراسة تحليلية في إقتصاديات المكان
  (صناعات مصر). -سم. 24ص. : غالف مصور: ملون ; 960 -. 1993مكتبة االنجلو المصرية, 

 5124305977ر.د.م.ك  -. 958 -953ص:  -بيليوغرافيا ص 952 -937ص:  -ملحق ص

1-333-3/1 

  الديب، إبراهيم رمضان    .3805

 -نص مطبوع] : أول دليل عربي للتنمية والموارد البشرية / إبراهيم رمضان الديب. دليل إدارة الموارد البشرية [

  سم.24ص. ; 264 -. 2009د.م : مؤسسة أم القرى, 

 9774090063ر.د.م.ك 

1-658-1690/1, 1-658-1690/2 

  الديب، إبراهيم رمضان    .3806

/ إبراهيم رمضان الديب.   1دارة الوقت: أسس ومهارات إدارة الذات وصناعة التغيير والنهضة [نص مطبوع] : إ
  سم.24ص. ;  319 -. 2009د.م : أم القرى للترجمة والنشر والتوزيع,  -

 9774090055ر.د.م.ك 

1-658-1693.1/2, 1-658-1693.1/3 

  الديب، محمد محمود إبراهيم   .3807

 -مكتبة األنجلو المصرية, د.ت.  القاهرة : -الجغرافيا اإلقتصادية [نص مطبوع] / محمد محمود إبراهيم الديب. 

  سم.24ص. ; 913

 9771513622ر.د.م.ك 

1-338-35/1, 1-338-35/2 



  الديري، زاهد    .3808

عمان : دار كنوز المعرفة العلمية  -إدارة المؤسسات اإلجتماعية [نص مطبوع] / زاهد الديري; سعادة الخطيب. 
  سم.24;  ص. : غالف: ملو., مصو.245 -. 2011للنشر والتوزيع, 

 9789957740863ر.د.م.ك  -. 245بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1914/1, 1-658-1914/2 

  الديوه جي, أبي سعيد    .3809

عمان : دارالحامد للنشر والتوزيع,  -المفهوم الحديث إلدارة التسويق [نص مطبوع] / أبي سعيد الديوه جي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  502 -. 2000

 .498ص.-491. كشاف: ص.502ص. - 499ببليوغرافيا : ص .

1-658-552/1, 1-658-552/2 

  الذيابات، أيمن محمد   .3810

تغير الظروف وأثره في المعاهدات الدولية في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / أيمن محمد  
  سم.24ص : ملون ; 328 -. 2010اربد : عالم الكتب الحديث,  -الذيابات. 

 9789957702038ر.د.م.ك  -. 328-313ا صبيبليوغرافي

1-340-38/1, 1-340-38/2 

  الذيبة، زياد عبد الحليم    .3811

نظم المعلومات في الرقابة و التدقيق [نص مطبوع] / زياد عبد الحليم الذيبة, نضال محمود الرمحي, عمرعيد 
  سم.24ص. ; 256 -. 2011عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -الجعدي. 

 9789957067229ر.د.م.ك 

1-657-585/1, 1-657-585/2 

  الذيبة، زياد عبد الحليم    .3812

عمان : دار الفكر   -دراسات محاسبية إسالمية [نص مطبوع] / زياد عبد الحليم الذيبة, حسين محمد سمحان. 
  سم. 24ص. : جداول ; 284 -. 2011ناشرون وموزعون, 

 9789957079031ر.د.م.ك 

1-657-630/1, 1-657-630/2 

  الذيبة، زياد عبد الحليم    .3813

عمان : دار   -[نص مطبوع] / زياد عبد الحليم الذيبة.  EXCELتطبيقات المحاسبة على الحاسوب باستخدام 
  سم.24ص. ; 530 -. 2012الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957326825ر.د.م.ك 

1-657-648/1, 1-657-648/2 

  الراشدي, سعيد علي   .3814

ص : مص. ; 224 -. 2007عمان : دار كنوز المعرفة,  -اإلدارة بالشفافية [نص مطبوع] / سعيد علي الراشدي. 
  سم. 24

 4314639957ر.د.م.ك  -. 223-221بيبليوغرافيا ص 

1-350-73/5, 1-350-73/6 



  الراوي, حكمت أحمد   .3815

عمان : دار المستقبل للنشر والتوزيع,   -تطبيقات المحاسبة على الحاسوب [نص مطبوع] / حكمت أحمد الراوي. 
  سم.24ص. ; 342 -. 1997

 336-335بيبليوغرافيا ص. ص 334-323صكشاف ص. 319-307مالحق ص.ص

1-657-123/1 

  الراوي, حكمت أحمد   .3816

األردن   -نظم المعلومات المحاسبية و المنظمة [نص مطبوع] : نظري مع حاالت دراسية / حكمت أحمد الراوي. 
  ). 8ة ; (الكتب المحاسبي -سم.  24ص. : إيض : غالف مصور : ملون ;  397 -. 1999: مكتبة دار الثقافة, 

 377-371ص : -بيبليوغرافيا كشاف ص

1-657-111/1, 1-657-111/2 

  الراوي, حكمت أحمد   .3817

عمان : دار حنين   -المحاسبة الدولية [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق للمعايير الدولية / حكمت أحمد الراوي. 
(سلسلة كتب المحاسبة  -سم.  24ون ; ص. : إيض : غالف مصور : مل 276 -. 1995; الكويت : مكتبة الفالح, 

 ;4.(  

 276 - 271ص:- كشاف ص 267 - 207ص:-مالحق ص 205بيبليوغرافيا ص

1-657-104/1, 1-657-104/2 

  الراوي, خالد    .3818

عمان : دارالمسيرة للنشر والتوزيع,   -مبادئ التسويق الحديث [نص مطبوع] / خالد الراوي, حمود السند. 
  سم. 24يض. ; ص. : ا 384 -. 2001

 995706083Xر.د.م.ك  -. 384ــ ص. 383ببليوغرافيا :ص. 

1-658-555/1, 1-658-555/2 

  الراوي, خالد وهيب    .3819

ص 386 -. 2000عمان : دار المسيرة,  -. 2ط. -األسواق المالية و النقدية [نص مطبوع] / خالد وهيب الراوي. 
 سم.24: مل. ; 

1-332-303/1, 1-332-303/2 

  الراوي, خالد وهيب    .3820

عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع,   -. 2ط.  -إدارة المخاطر المالية [نص مطبوع] / خالد وهيب الراوي. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  496 -. 1999

 9957060237ر.د.م.ك  -. 488ص-481مالحق: ص 480ببليوغرافيا :ص 

1-658-268/3, 1-658-268/4 

  يب  الراوي, خالد وه  .3821

  -. 1999عمان : دار المسيرة,  -إستراتيجية / خالد وهيب الراوي.  -تحليل  -اإلستثمار [نص مطبوع] : مفاهيم 

  سم.  24ص. : غالف مصور ;  396

 5029069957ر.د.م.ك  -. 389-381ص: -مالحق ص 380بيبليوغرافية ص: 

1-332-67/2, 1-332-67/3 



  الراوي, خالد وهيب    .3822

عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,   -رفية الخارجية [نص مطبوع] / خالد وهيب الراوي. العمليات المص
 سم.24ص. ; 470 -. 2010

1-332-527/1, 1-332-527/2 

  الراوي، حكمت   .3823

عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -تطبيقات محاسبية على الحاسوب [نص مطبوع] / حكمت الراوي. 
 سم.24;  ص.342 -. 2013

1-657-591/1, 1-657-591/2 

  الراوي، خالد وهيب    .3824

  -. 2016عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,  -إدارة العمليات المصرفية [نص مطبوع] / خالد وهيب الراوي. 

  سم.24ص ; 420

 9789957184131ر.د.م.ك 

1-332-833/1 

  الراوي، عبد الخالق مطلك    .3825

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  -لغاز [نص مطبوع] / عبد الخالق مطلك الراوي. محاسبة النفط و ا
  سم.24ص. ; 358 -. 2011التزيع, 

 9789957123505ر.د.م.ك 

1-657-571/1, 1-657-571/2 

  الرب، سيد محمد جاد    .3826

القاهرة : دار الوفاء لدنيا  -الرب. مراجع إدارة األعمال [نص مطبوع] : القيادة اإلستراتيجية / سيد محمد جاد 
  سم. 24ص. : إيض. ; 641 -. 2012الطباعة و النشر, 

 9789777162494ر.د.م.ك  -. 

1-658-1622/1, 1-658-1622/2 

  الرب، سيد محمد جاد    .3827

. 2013ة, القاهرة : مطابع الدار الهندسي -إدارة اإلبداع و التميز التنافسي [نص مطبوع] / سيد محمد جاد الرب. 

  سم.24ص. : غالف:ملو.,مصو. ; 283 -

 9789777169929ر.د.م.ك 

1-658-2116/1, 1-658-2116/2 

  الرب، سيد محمد جاد    .3828

القاهرة : دار   -التخطيط اإلستراتيجي [نص مطبوع] : منهج لتحقيق التميز التنافسي / سيد محمد جاد الرب. 
  سم.24ص ; 374 -. 2016الفجر للنشر و التوزيع, 

 9789773583385ر.د.م.ك  -. 373بيبليوغرافيا:ص

1-658-2613/1 

  الربضي، ديما وليد حنا    .3829

 -األسواق المالية [نص مطبوع] : تركيبتها ، كفاءتها ، سيولتها ، والتجربة العربية / ديما وليد حنا الربضي. 



  سم.24ص ; 161 -. 2015القاهرة : لمنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 9789774730887ر.د.م.ك  -ص. 155-149بيبليوغرافيا: ص

1-332-142/1, 1-332-142/2 

  الربيع، بوطوبة    .3830

محاسبة المخزون و أثرها على القوائم المالية [نص مطبوع] / بوطوبة الربيع, زواوي عادل, خلفات حمزة, ...[و  
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -آخرون]. 

 2014مالية ومحاسبة : المدية : ليسا نس : 

M2784/1 

  الربيع، وليد خالد    .3831

عمان : دار النفائس للطباعة  -اإللزام في التصرفات المالية في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / وليد خالد الربيع. 
  سم.24ص ; 520 -. 2007و النشر, 

 9957477110ر.د.م.ك 

1-332-436/1, 1-332-436/2 

  الربيعاوي, سعدون حمود جثير    .3832

عمان :  -التسويق [نص مطبوع] : مدخل معاصر / سعدون حمود جثير الربيعاوي, حسين وليد حسين عباس. 
  سم.21ص. ;  616 -. 2014دار غيداء, 

 9789957960148ر.د.م.ك  -ص. 616ص.581بيبليوغرافيا:

1-658-2376/1 

  الربيعاوي, سعدون حمود جثير    .3833

عمان : دار   -أس المال الفكري [نص مطبوع] / سعدون حمود جثير الربيعاوي, حسين وليد حسين عباس. ر
  سم.24ص ; 196 -. 2015غيداء للنشر و التوزيع, 

 9789957960865ر.د.م.ك  -. 196ص-187بيبليوغرافيا:ص

1-658-2593/1 

  الربيعى, عبده محمد فاضل   .3834

القاهرة : مكتبة  -لى التنمية بالدول النامية / عبده محمد فاضل الربيعى. الخصخصة [نص مطبوع] : وأثرها ع
  سم.  24ص. : إيض. ;  520 -. 2004مدبولي, 

 1403208977ر.د.م.ك 

1-330-279/1, 1-330-279/2 

  الربيعي، حاكم    .3835

  -ي, ميثاق الفتالوي. المبادالت / حاكم الربيع-المشتقات المالية [نص مطبوع] : عقود المستقبليات : الخيارات

 سم.24ص. ; 488 -. 2009عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع, 

1-332-458/1, 1-332-458/2 

  الربيعي، حاكم محسن    .3836

  -حوكمة البنوك وأثرها في األداء والمخاطر [نص مطبوع] / حاكم محسن الربيعي, حمد عبد الحسين راضي. 

  سم. 24ص. ; 336 -. 2011لمية للنشر و التوزيع, عمان : دار اليازوري الع

 9789957123062ر.د.م.ك 



1-332-509/1, 1-332-509/2 

  الربيعي، صاحب    .3837

دمشق : صفحات للدراسات و النشر,  -اإلدارة المتكاملة للموارد المائية [نص مطبوع] / صاحب الربيعي. 
  سم.24ص. ; 172 -. 2010

 9789933402402ر.د.م.ك 

1-333-39/1, 1-333-39/2 

  الربيعي، كمال حسن جمعة    .3838

عمان : دار   -النظرية المحاسبية [نص مطبوع] / كمال حسن جمعة الربيعي, فارس جميل حسين الصوفي. 
  سم.24ص ; 264 -. 2017المنهجية للنشر والتوزيع, 

 9789957608446ر.د.م.ك  -. 264ص-259بيبليوغرافيا:ص

1-657-832/1, 1-657-832/2 

  الربيعي، محمود داود   .3839

عمان : دار المنهجية للنشر   -علم اإلدارة وفن القيادة [نص مطبوع] / محمود داود الربيعي, حسن شاكر مجدي. 
  سم.24ص ; 352 -. 2018والتوزيع, 

 9789957608507ر.د.م.ك  -. 352ص-343بيبليوغرافيا:ص

1-658-2645/1, 1-658-2645/2 

  الرجبي, محمد تيسير عبد الحكيم    .3840

عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,   -. 3ط  -المحاسبة اإلدارية [نص مطبوع] / محمد تيسير عبد الحكيم الرجبي. 
  سم. 24ص. : غالف مص . ; 407 -. 2004

 3460119957ر.د.م.ك  -.  391ــــ 387ببليوغرافيا : ص 

1-657-266/1, 1-657-266/2 

  الرجبي, محمد تيسير عبد الحكيم    .3841

عمان : دار وائل للنشر   -. 4ط-3ط  -مبادئ محاسبة التكاليف [نص مطبوع] / محمد تيسير عبد الحكيم الرجبي. 
  سم. 24ص. : غالف مص . ;  477 -. 2009والتوزيع, 

 9957114611ر.د.م.ك  -. 477ــــ  473ببليوغرافيا : ص 

1-657-270/3, 1-657-270/4 

  الرجبي، محمد تيسير    .3842

عمان : الشركة العربية المتحدة للتسويق و   -تحليل القوائم المالية [نص مطبوع] / محمد تيسير الرجبي. 
  سم.24ص ; 299 -. 2014التوريدات, 

 9789774771351ر.د.م.ك 

1-657-734/1, 1-657-734/2 

  الرحاحلة, عبد الرزاق    .3843

عمان : مكتبة   -ص مطبوع] / عبد الرزاق الرحاحلة, زكريا أحمد العزام. السلوك التنظيمي في المنظمات [ن
  سم.24ص ; 393 -. 2011المجتمع العربي للنشر و التوزيع, 

 393ص-398بيبليوغرافيا:ص

1-658-2346/1, 1-658-2346/2 



  الرحاحلة, عبد الرزاق سالم    .3844

عمان : مكتبة المجتمع   -د الرزاق سالم الرحاحلة. دراسة متعمقة في إدارة األعمال الدولية [نص مطبوع] / عب
  سم. 24ص. : ايض. ; 316 -. 2010العربي, 

 . 316ص . - 313بيبليوغرافيا: ص .

1-658-1130/1, 1-658-1130/2 

  الرحاحلة، عبد الرزاق سالم    .3845

عمان :  -ال خضور. مفاهيم حديثة في الرقابة اإلدارية [نص مطبوع] / عبد الرزاق سالم الرحاحلة, ناصر جم
ص. : غالف :  287 -. 2012دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع, 

  سم.24ملو. , مصو. ; 

 9789957524371ر.د.م.ك  -. 287ص.  - 279بيبليوغرافيا : ص.

1-658-2208/1, 1-658-2208/2 

  الرحبي, سمر رفقي    .3846

ص. :  271 -. 2014عمان : األكاديميون,  -ية الحديثة [نص مطبوع] / سمر رفقي الرحبي. اإلدارة السياح
  سم. 24غالف: ملو. مصو. ; 

 9789957449896ر.د.م.ك  -. 271ص. -261بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-2464/1, 1-658-2464/2 

  الرحماني، صباح فاضل   .3847

عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -ل الرحماني. اإلسكان سياسات وتخطيط [نص مطبوع] / صباح فاض
  سم.24ص. ; 214 -. 2012

 9789957325930ر.د.م.ك 

1-338-189/1, 1-338-189/2 

  الرحومي, أحمد   .3848

/ ثامر البكري; أحمد الرحومي.  Financial services marketingتسويق الخدمات المالية [نص مطبوع] = 
  سم.  24ص : ايض. ;   352 -. 2008: إثراء للنشر والتوزيع, عمان : مكتبة الجامعة  -

 9789957493233ر.د.م.ك  -. 352بيبيوغرافيا: ص. 

1-658-1248/1, 1-658-1248/2 

  الرحيمي، سالم أحمد    .3849

عمان : دار جرير للنشر و  -مبادئ التسويق [نص مطبوع] / سالم أحمد الرحيمي, محمود عقل أبو دلبوح. 
  سم.24ص. : غالف : ملو. , مصو. ; 260 -. 2013التوزيع, 

 9789957382360ر.د.م.ك 

1-658-2226/1, 1-658-2226/2 

  الردادي, محمد بن مسلم   .3850

القاهرة :  -.  2ط. -إدارة البنوك اإلسالمية بعد عولمة أسواق المال [نص مطبوع] / محمد بن مسلم الردادي. 
  ).360(بحوث ود راسات ;  -سم.  23ص. : ايض. ; 170 -. 2005دارية, المنظمة العربية للتنمية اال

 170ص-163بيبليوغرافيا ص.

1-658-1126/1, 1-658-1126/2 



  الرزق, صالح    .3851

عمان : دار   -مبادئ محاسبة التكاليف [نص مطبوع] : اإلطار النظري والعملي / صالح الرزق, الرزقالرزق.  
  سم.  24ض . ; ص. : إي  487 -. 1997زهران, 

 . 487ص-485. بيبليوغرافيا:ص483ص-477كشاف:ص

1-657-36/1, 1-657-36/2 

  الرزق، صالح    .3852

عمان : دار زهران للنشر و  -محاسبة التكاليف المعيارية [نص مطبوع] / صالح الرزق, عطا هللا خليل بن وراد. 
  سم.24ص ; 487 -. 2013التوزيع, 

 487ص-485بيبليوغرافيا: ص

1-657-723/1, 1-657-723/2 

  الرزق، صالح عبد هللا    .3853

عمان : دار زهران للنشر  -محاسبة التكاليف الفعلية [نص مطبوع] / صالح عبد هللا الرزق, عطا هللا وراد خليل. 
 سم.24ص. ;  438 -. 2010والتوزيع, 

1-657-700/1, 1-657-700/2 

  الرزو، حسن مظفر    .3854

الرياض :  -رقمي ومدخل إلى أقتصاديات اإلنترنيت [نص مطبوع] / حسن مظفر الرزو. مقومات اإلقتصاد ال
  .2006معهد االدارة العامة, 

 9960141381ر.د.م.ك 

1-330-420/1, 1-330-420/2 

  الرسول، موسى حسب   .3855

مؤسسة شباب  االسكندرية :  -األساليب الرياضية لنظرية إتخاذ القرارات [نص مطبوع] / موسى حسب الرسول. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  241 -. 2000الجامعة, 

 251بيبليوغرافيا:ص.

1-658-179/1, 1-658-179/2 

  الرشايدة، محمد صبيح    .3856

ص. : ايض.  186 -. 2007عمان : دار يافا العلمية,  -اإلدارة علم وفن [نص مطبوع] / محمد صبيح الرشايدة. 
  سم.24; 

 .182ص. - 181بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-1373/1 

  الرشدان، محمد عبد هللا   .3857

ص : ملو. ;   266 -. 2007عمان : دار قنديل,  -جرائم غسيل األموال [نص مطبوع] / محمد عبد هللا الرشدان. 
  سم. 24

 5048259957ر.د.م.ك  -. 266ص  247بيبليوغرافيا ص 

1-332-365/1, 1-332-365/2 

  الرشدان، محمود علي   .3858

ص . : إيض.  181 -. 2009عمان : دار المسيرة,  -مات التجارية [نص مطبوع] / محمود علي الرشدان. العال



  سم . 24; 

 : .2009 

1-658-1442/1, 1-658-1442/2 

  الرشيد, عادل محمود   .3859

الرشيد.  التطبيقات / عادل محمود-النمادج-إدارة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص [نص مطبوع] : المفاهيم
  سم.  24ص . : ايض . ; 224 -. 2006القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  -

 . 224ص . -215بيبليوغرافيا : ص

1-658-1145/1, 1-658-1145/2 

  الرشيدي, بشير صالح   .3860

ار الكتاب الكويت : د -مناهج البحث التربوي [نص مطبوع] : رؤية تطبيقية مبسطة / بشير صالح الرشيدي. 
  سم.24ص. : إيض. ; 288 -). 199الحديث, (؟

 9775758432ر.د.م.ك  -. 275-261ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-60/1 

[د.م] : [د.ن],  -الرضا الوظيفي وأثره على أداء العاملين [نص مطبوع] / إيمان; م ج م; عمر سرار.   .3861
  سم.30 -. 2008

 2008:  ليسانس : إدارة األعمال : المدية : م ج م

GL952 

  الرفاعي, أحمد حسين    .3862

ط  -مبادئ اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / أحمد حسين الرفاعي, خالد واصف الوزني. 
  سم. 24ص. ;  379 -.  1997عمان : دار وائل,  -. 02

 376بيبليوغرافيا ص: 

1-330-82/1, 1-330-82/4 

  الرفاعي, أحمد حسين    .3863

عمان : دار   -. 4ط. -مناهج البحث العلمي [نص مطبوع] : تطبيقات إدارية وإقتصادية / أحمد حسين الرفاعي. 
  سم. 24ص : مل ;  311 -. 2005وائل للنشر, 

 9957116843ر.د.م.ك  -. 310ص  - 307بيبليوغرافيا ص  313ص  - 311المالحق ص 

1-001.4-19/1, 1-001.4-19/2 

  محمد   الرفاعي, حسن  .3864

بيروت : دار النفائس,   -اإلستهالك واإلدخار في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / حسن محمد الرفاعي. 
  ص. : اض. 170 -[د.ت]. 

 2324183599ر.د.م.ك 

1-330-371/2, 1-330-371/1 

  الرفاعي, خليل محمود    .3865

 -. 1998ار المستقبل للنشر و التوزيع, عمان : د -المحاسبة الضريبية [نص مطبوع] / خليل محمود الرفاعي. 

 سم.  24ص. : إيض. ; 276



1-657-129/1, 1-657-129/6 

  الرفاعي, خليل محمود    .3866

 -أساسيات المحاسبة المالية [نص مطبوع] / خليل محمود الرفاعي, خالد راغب الخطيب; إيهاب نظمي إبراهيم. 

  سم. 24ص. ; 420 -. 2008التوزيع, عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و 

 420ص-417بيبليوغرافيا:ص

1-657-697.1/1, 1-657-697.1/2 

  الرفاعي, غالب عوض    .3867

  -, إقتصاديات النقود و البنوك [نص مطبوع] : األساسيات / غالب عوض الرفاعي, عبد الحفيظ بلعربي. 1ج.

  سم.24ص. : غالف مص. ; 194 -. 2002عمان : دار وائل,  -. 1ط.

  9957112570ر.د.م.ك 

 1محتوي في : , ج.

1-332-126.1/1, 1-332-126.1/2 

  الرفاعي, غالب عوض    .3868

عمان : دار   -: األصول العلمية والعملية / غالب عوض الرفاعي. 2المحاسبة المالية [نص مطبوع] : ج.
  سم. 24ص. ; 395 -. 2010اليازوري العلمية, 

 9789957123215ر.د.م.ك 

1-657-593.2/1, 1-657-593.2/2 

  الرفاعي, غالب عوض    .3869

عمان : دار   -: األصول العلمية والعملية / غالب عوض الرفاعي. 1المحاسبة المالية [نص مطبوع] : ج.
  سم. 24ص. : غالف مل. ; 223 -. 2010اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957122461ر.د.م.ك 

1-657-593.1/1, 1-657-593.1/2 

  الرفاعي، حاتم    .3870

 -. 2009القاهرة : نهضة مصر,  -البترول [نص مطبوع] : ذروة اإلنتاج وتداعيات اإلنحدار / حاتم الرفاعي. 

  سم.24ص. ; 207

 9771439502ر.د.م.ك 

1-330-437/1, 1-330-437/2 

  الرفاعي، خليل    .3871

عمان : دار البداية ناشرون و  -رفاعي, خالد الخطيب, محمد أبو عيده. أصول المحاسبة [نص مطبوع] / خليل ال
 سم.24ص. ; 330 -. 2009موزعون : دار المستقبل للنشر و التوزيع, 

1-657-622/1, 1-657-622/2 

  الرفاعي، سلطان    .3872

ة للطباعة والنشر  عمان : دار أسام -سلوك / سلطان الرفاعي.  -أخطار  -التلوث البيئي [نص مطبوع] : أسباب 
  سم.24ص ; 336 -. 2014والتوزيع, 

 9789957222680ر.د.م.ك  -. 336ص-331بيبليوغرافيا:ص

1-333-68/1, 1-333-68/2 



  الرفاعي، فادي محمد   .3873

 -. 2004بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] / فادي محمد الرفاعي. 

 سم. 15×24ص : ملو. ;  328

1-332-355/1, 1-332-355/2 

  الرفسنجاني, الشيخ الهاشمي    .3874

ص. ;  230 -.  1994بيروت : دار الهادي,  -السياسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / الشيخ الهاشمي الرفسنجاني. 
 سم. 24

1-330-452/1, 1-330-452/2 

  الركابي، كاظم نزار    .3875

 -. 2004عمان : دار وائل,  -العولمة والمنافسة / كاظم نزار الركابي.  اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] :

  سم. 24ص. : ايض. ;  379

 9957115081ر.د.م.ك  -. 379ص.-359ببليوغرافيا : ص .

1-658-474/6, 1-658-474/1 

  الركيبات, كايد كريم    .3876

  -هود مكافحته / كايد كريم الركيبات. الفساد اإلداري والمالي [نص مطبوع] : مفهومه و آثاره و طرق قياسه وج

  سم.24ص ; 266 -. 2015عمان : دار األيام للنشر و التوزيع, 

 9789957563738ر.د.م.ك  -. -ص265ص259بيبليوغرافيا:ا 

1-350-173/1, 1-350-173/2 

  الرماحي، نواف محمد عباس    .3877

عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -احي. مراجعة المعامالت المالية [نص مطبوع] / نواف محمد عباس الرم
  سم. 24ص. ;  200 -. 2009

 9789957244170ر.د.م.ك 

1-657-520/1, 1-657-520/2 

  الرمحي, عبد الكريم علي   .3878

عمان : (د.م),    -تدقيق الحسابات في المشروعات التجاريةو الصناعية [نص مطبوع] / عبد الكريم علي الرمحي. 
 سم.24غالف ملون ; ص : 360 -. 2002

1-657-343/1, 1-657-343/2 

  الرمحي, عبد الكريم علي   .3879

عمان : مطابع الدستور  -مبادئ المحاسبة المالية [نص مطبوع] : الجزء األول / عبد الكريم علي الرمحي. 
 سم. 24ص. : جداول ;  360 -. 2000التجارية, 

1-657-276.1/1, 1-657-276.1/2 

  الرمحي، نضال محمود    .3880

تطبيقات محاسبية ومالية باستخدام الحاسوب [نص مطبوع] : برنامج مايكروسوفت إكسل / نضال محمود  
  سم.24ص. ; 336 -. 2011عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -الرمحي. 

 9789957067571ر.د.م.ك 



1-657-579/1, 1-657-579/10 

  نضال محمود   الرمحي،  .3881

/ نضال محمود  Accounting Information Systemsنظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] =  
ص. ; 400 -. 2014عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة,  -. 2ط. -الرمحي, زياد عبد الحليم الذيبة.  

  سم.24

 9789957066925ر.د.م.ك   -. 400ص-ص397بيبليغرافيا:

1-657-661/1, 1-657-661/2 

  الرمحي، نضال محمود    .3882

عمان : دار الفكر ناشرون و   -/ نضال محمود الرمحي.  Financial Acctالمحاسبة المالية [نص مطبوع] = 
  سم.24ص ; 461 -. 2013موزعون, 

 9789957920135ر.د.م.ك 

1-657-83/1, 1-657-83/2 

  الرمالوي، محمد سعيد محمد   .3883

تصادية العالمية إنذار للرأسمالية ودعوة للشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد سعيد محمد  األزمة اإلق
  سم.24ص. ; 335 -. 2011اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -الرمالوي. 

 9789773790773ر.د.م.ك 

1-330-484/1, 1-330-484/2 

  الرمالوي، محمد سعيد محمد   .3884

 -داري في الفقه الجنائي اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد سعيد محمد الرمالوي. أحكام الفساد المالي و اإل

  سم.24ص. ; 183 -. 2012(القاهرة) : دار الفكر الجامعي, 

 9789773792049ر.د.م.ك  -ص. 180-ص147بيبليوغرافيا:

1-350-178/1, 1-350-178/2 

  الرميلي، عالء بسيوني   .3885

 -مطبوع] : كيفية صناعة الحمالت اإلنتخابية بمنهج تسويقي / عالء بسيوني الرميلي. التسويق السياسي [نص 

  سم.24ص ; 326 -. 2014القاهرة : المكتب العربي للمعارف, 

 9789772766963ر.د.م.ك  -. 325ص-310بيبليوغرافيا:ص

1-658-2624/1 

  الرهوان, محمد حافظ    .3886

. 2004القاهرة : دار أبو المجد,  -مطبوع] / محمد حافظ الرهوان.  التخطيط لمواجهة األزمات والكوارث [نص

  (سلسلةاإلدارة العملية). -سم. 24ص. : غالف ملون ومصور ; 323 -

 9770444413ر.د.م.ك 

1-658-772/1, 1-658-772/2 

  الرهوان, محمد حافظ عبده    .3887

 394 -. 2000(د.م) : [د.ن],  -ده الرهوان. النقود والبنوك و األسواق المالية [نص مطبوع] / محمد حافظ عب

 سم. 24ص. : غالف مصور ; 

1-332-1/1 



  الرواشدة, عالء زهير    .3888

  سم.24ص. ; 151 -. 2008عمان : دار الحامد,  -العولمة والمجتمع [نص مطبوع] / عالء زهير الرواشدة. 

 9789957323363ر.د.م.ك 

1-330-431/3, 1-330-431/1 

  نبيل   الروبي،  .3889

ص. ; 345 -اإلسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية, د.ت.  -التخطيط السياحي [نص مطبوع] / نبيل الروبي. 
 سم.24

1-338-181/1, 1-338-181/2 

  الرومي، محمد أمين   .3890

معية, اإلسكندرية : دار المطبوعات الجا -التعاقد اإللكتروني عبر األنترنت [نص مطبوع] / محمد أمين الرومي. 
 سم.24ص. ; 261 -. 2004

1-005-17/1, 1-005-17/2 

  الرويلي, صالح    .3891

الجزائر : ديوان   -. 02ط. -إقتصاديات المالية العامة [نص مطبوع] / صالح الرويلي, بويق جوزيان. 
 (سلسلة دروس العلوم القانونية). -سم.  30ص : إيض. ;  206  -. 1988المطبوعات الجامعية, 

1-336-12/2, 1-336-12/3 

  الرويني, علي صالح    .3892

بيروت : دار الكتاب الجديد  -نظرية المجموعات [نص مطبوع] / علي صالح الرويني, رمضان محمد جهيمة. 
  سم. 24ص : مل. ; 240 -. 2003المتحدة, 

 61452999591ر.د.م.ك 

1-510-23/1, 1-510-23/2 

  الرياشي, سليمان    .3893

دراسات في التنمية العربية [نص مطبوع] : الواقع واآلفاق / سليمان الرياشي, يوسف صايغ, السيد عبد المطلب 
ص. : غالف ملون ; 440 -. 1998بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية,  -غانم ... [وآخ.] عارف دليلة. 

 ).13(سلسلة كتب المستقبل العربي ;  -سم. 24

1-338-37/1, 1-338-37/2 

  الرياشي، سليمان    .3894

التكامل اإلقتصادي العربي [نص مطبوع] : الواقع واألفاق / سليمان الرياشي, عصام الزعيم, يوسف حلباوي, 
 سم.24ص ; 292 -. 1998القاهرة : مركز دراسات الوحدة العربية,  -...[و آخرون]. 

1-338-71/1, 1-338-71/2 

  يس، نزار  الر  .3895

القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات,  -التعايش مع التكنولوجيا [نص مطبوع] / نزار الريس. 
  سم.24ص. ; 400 -. 2008

 9789776274105ر.د.م.ك 

1-005-15/1, 1-005-15/2 



  الريشي، علي ميالد   .3896

ص. ; 253 -. 2006ليبيا : المكتبة الوطنية,  -الريشي.  إدارة البيئة وبيئة اإلدارة [نص مطبوع] / علي ميالد
  سم.24

 9959818837ر.د.م.ك 

1-333-31/1, 1-333-31/2 

  الريماوي، أحمد شكري   .3897

عمان : دار   -مبادئ في النظرية اإلقتصادية الجزئية [نص مطبوع] / أحمد شكري الريماوي, محمود علي سالم. 
 سم.24ص. ; 354 -. 1996: كتبة الفالح للنشروالتوزيع, الحنين للنشروالتوزيع ; الكويت 

1-330-547/1 

  الزبديه، عرفات    .3898

عمان : دار ومكتبة الكندي  -التأمين وإدارة المخاطر [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / عرفات الزبديه. 
  سم. 24ص ; 200 -. 2015للنشر والتوزيع, 

 9789957599102ر.د.م.ك 

1-368-49/1, 1-368-49/2 

  الزبون، عطا هللا    .3899

 -. 2015عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -التجارة الخارجية [نص مطبوع] / عطا هللا الزبون. 

  سم.24ص ; 251

 9789957126605ر.د.م.ك  -. 242ص-241بيبليوغرافيا:ص

1-382-262/1, 1-382-262/2 

  الزبون، عطاهللا علي    .3900

عمان : دار اليازوري العلمية  -رة الجودة الشاملة [نص مطبوع] : مفاهيم و تطبيقات / عطاهللا علي الزبون. إدا
  سم.24 -. 2015للنشر و التوزيع, 

 9789957127183ر.د.م.ك  - ص. 259-ص.255ببليوغرافيا:

1-658-2526/1 

  الزبيدي, حسن لطيف كاظم   .3901

نص مطبوع] : محاولة اإلستباق التغير العالمي في ظل منهجية التحليل الدولة والتنمية في الوطن العربي [
ص. : جداول ;  536 -. 2007عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع,  -المستقبلي / حسن لطيف كاظم الزبيدي. 

  سم.24

 9957331035ر.د.م.ك 

1-338-88/1, 1-338-88/2 

  الزبيدي, حمزة محمود    .3902

عمان : مؤسسة الوراق,   -مطبوع] : تقييم األداء والتنبؤ بالفشل / حمزة محمود الزبيدي. التحليل المالي [نص 
  سم. 24.ص : عالف ملون ; 320 -. 2004

 2284009957ر.د.م.ك 

1-657-283/1, 1-657-283/2 



  الزبيدي, حمزة محمود    .3903

 -. 2004: مزسسة الوارق,   عمان -اإلستثمار في األوراق المالية [نص مطبوع] / حمزة محمود الزبيدي. 

  سم.24ص. : غالف ملون مص ;  268

 534009957ر.د.م.ك 

1-332-148/1, 1-332-148/2 

  الزبيدي, حمزة محمود    .3904

عمان : مؤسسة الوراق للنشر  -. 2ط. -اإلدارة المالية المتقدمة [نص مطبوع] / حمزة محمود الزبيدي. 
  سم.24ص. : إيض. ; 669 -. 2008والتوزيع, 

 9789957330514ر.د.م.ك  -. 670ص.-663بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1632/1, 1-658-1632/2 

  الزبيدي, حمزة محمود    .3905

عمان : مؤسسة  -. 1ط. -إدارة اإلئتمان المصرفي و التحليل اإلئتماني [نص مطبوع] / حمزة محمود الزبيدي. 
 سم.24ص. : غالف مص. ; 321 -. 2002الوارق, 

1-332-134/7, 1-332-134/8 

  الزبيدي, ماجد خالد توهان    .3906

عربي = -قاموس مختصرات علوم المكتبات و المعلومات في بيئة اإلنترنت [نص مطبوع] : إنجليزي
Dictionery of library and information sciences abbreviations in internet   ماجد خالد توهان /

  سم. 25/18ص. ;  303 -. 2009ء,  عمان : دار الصفا -الزبيدي. 

 9789957244019ر.د.م.ك 

D0051/1 

  الزبيدي، حسين بن سالم جابر    .3907

.  2011عمان : مؤسسة الوراق للنشر التوزيع,  -التضخم والكساد [نص مطبوع] / حسين بن سالم جابر الزبيدي. 

  سم.24ص. ; 477 -

 9789957332075ر.د.م.ك 

1-338-152/1, 1-338-152/2 

  الزبيدي، حسين بن سالم جابر    .3908

عمان : مؤسسة الوراق للنشر   -السلوك اإلداري والتنمية البشرية [نص مطبوع] / حسين بن سالم جابر الزبيدي. 
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 568 -. 2013و التوزيع, 

 9789957333287ر.د.م.ك  -. 568ص. -559بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-2197/1, 1-658-2197/2 

  الزبيدي، حمزة محمود    .3909

عمان :  -إدارة المصارف [نص مطبوع] : إستراتيجية تعبئة الودائع وتقديم اإلئتمان / حمزة محمود الزبيدي.  
  سم.24ص. : ايض. ; 261 -. 2011مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, 

 .261ص.-255ببليوغرافيا : ص .

1-658-469/3, 1-658-469/4 



  الزبيدي، زهير احمد    .3910

عمان : دار   -/ زهير احمد الزبيدي.  Self Controlإدارة الذات [نص مطبوع] : نحو تطوير الشخصية = 
  سم.24ص. : إيض. ; 176 -. 2007كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957463403ر.د.م.ك  -.  176بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1405/1, 1-658-1405/2 

  الزبيدي، طه حسين    .3911

ص ; 258 -. 2013عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع,  -مبادئ اإلحصاء [نص مطبوع] / طه حسين الزبيدي. 
  سم.24

 9789957555511ر.د.م.ك  -. 258ص-255بيبليوغرافيا: ص

1-519-177/2, 1-519-177/3 

  الزبيدي، عبد الباسط على جاسم    .3912

الدخل في التشريع الضريبي [نص مطبوع] : التباين في األنظمة الضريبية / عبد الباسط على   وعاء ضريبة
  سم. 24ص. : مص.ملو. ; 415 -. 2008عمان : دار الحامد,  -جاسم الزبيدي. 

 9789957323097ر.د.م.ك  -. 415ص  391بيبليوغرافيا ص 

1-336-86/1, 1-336-86/2 

  جاسم  الزبيدي، عبد الباسط على   .3913

(القاهرة) : دار الجامعة   -السياسة الضريبية في ظل العولمة [نص مطبوع] / عبد الباسط على جاسم الزبيدي. 
  سم. 24ص. ; 298 -. 2013الجديدة للنشر, 

 9789773289911ر.د.م.ك  -. 291ص-261بيبليوغرافيا:ص

1-336-125/1, 1-336-125/2 

  الزبيدي، عبد الباسط على جاسم    .3914

لية العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفيذها [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عبد الباسط على  الما
  سم.24ص ; 375  -. 2015(القاهرة) : المكتب الجامعى الحديث,  -جاسم الزبيدي. 

 9789774384660ر.د.م.ك  -. 358ص-331بيبليوغرافيا:ص

1-336-132/1, 1-336-132/2 

  دي، غني دحام تناي الزبي  .3915

إدارة الموهبة [نص مطبوع] : مدخل معاصر إلدارة الموارد البشرية / غني دحام تناي الزبيدي, حسين وليد 
  سم. 24ص ; 284 -. 2015عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -حسين عباس. 

 9789957328191ر.د.م.ك  -. 282ص-261بيبليوغرافيا:ص

1-658-2477/1 

  ر، موسى  الزبي  .3916

المدية : جامعة  -) / محمد مسعودي; موسى الزبير. BNAمحاسبة البنوك [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك (
  سم.29و. ;  137 -. 2004المدية, 

 2004ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0223/1, GL 0223/2 



  الزبيري, محمد العربي   .3917

/ محمد العربي  1971] : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة ) [نص مطبوع 32-29:العدد( 13األصالة: المجلد
  سم.24ص. ; 160 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية,  -الزبيري. 

 9789931384229ر.د.م.ك  -شهرية. 

p20.13(30-32)/1 

  الزحيمات، سامر أحمد    .3918

 -. 2014دار البداية ناشرون و موزعون,  عمان : -التسويق العقاري [نص مطبوع] / سامر أحمد الزحيمات. 

  سم.24ص. : غالف:ملو.,مصو. ;  192

 9789957823122ر.د.م.ك  -. 184, ص.177بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2121/1, 1-658-2121/2 

  الزرقان، صالح طاهر    .3919

يق / صالح طاهر العوامل المالية و اإلقتصادية المؤثرة في عوائد األسهم [نص مطبوع] : النظرية و التطب
  سم.24ص. ; 196 -. 2014عمان : دار جليس الزمان,  -الزرقان. 

 9957810812ر.د.م.ك  -. 196ص. -187ببليوغرافيا: ص.

1-332-675/1, 1-332-675/2 

  الزعارير، محمود مصطفى    .3920

المشروعات العامة في األردن  سياسة التخاصية [نص مطبوع] : دراسة قانونية إقتصادية تطبيقية لخصخصة 
  سم. 15×24ص : ملو. ;  269 -. 2004عمان : دار الثقافة,  -ومصر / محمود مصطفى الزعارير. 

 5995716026ر.د.م.ك  -. 269ص  201بيبليوغرافيا ص 

1-330-405/1, 1-330-405/2 

  الزعبي, عاكف    .3921

 -. 2006عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -الزعبي. مبادئ التسويق الزراعي [نص مطبوع] / عاكف 

  سم. 24ص. : إيض. ; 261

 9957320947ر.د.م.ك  -ص. 261-257بيبليوغرافيا: ص.

1-658-984/1, 1-658-984/2 

  الزعبي, محمد بالل   .3922

د / محمد بالل الزعبي, أحم Computer skillsمواضيع متقدمة في مهارات الحاسوب [نص مطبوع] = 
  سم. 26ص. ; 348 -. 2009عمان : دار وائل النشر,  -الشرايعة, أمجد هديب. 

 9957116509ر.د.م.ك 

1-004-6/1 

  الزعبي, محمد بالل   .3923

إنجليزي / محمد بالل الزعبي, أحمد  -عربي -الحاسوب والبرمجيات الجاهزة [نص مطبوع] : المهارات األساسية
 سم. 26ص. ; 552 -. 2011وزعون, عمان : زمزم ناشرون و م -الشرايعة. 

1-005-12/1, 1-005-12/2 

  الزعبي, هيثم    .3924

تطبيقات ألفا في اإلدارة [نص مطبوع] : لتخصصات اإلدارة ، التسويق إدارة المستودعات / هيثم الزعبي, حسن  



 24: ايض. ;  ص. 268 -. 2002عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع,  -أبو الزيت, منير حمام, ...[و آخرون]. 

  سم.

 9957240455ر.د.م.ك 

1-658-538/1, 1-658-538/2 

  الزعبي, هيثم    .3925

عمان : دار   -أسس ومبادئ اإلقتصاد الكلي، حسن أبو الزيت [نص مطبوع] / هيثم الزعبي, حسن أبو الزيت. 
  سم. 24ص. ;  214 - . 2000الفكر للطباعة و النشر, 

 5116079957ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا. 

1-330-85/1, 1-330-85/2 

  الزعبي، محمد بالل   .3926

عمان : دار   -[نص مطبوع] : فهم و تحليل البيانات اإلحصائية / محمد بالل الزعبي.  SPSSالنظام اإلحصائي 
 سم. 24ص. ; 275 -. 2006وائل للنشر, 

1-519-68/2, 1-519-68/3 

  الزعبي، حسن علي    .3927

عمان : دار وائل للنشر   -ية [نص مطبوع] : مدخل إستراتيجي / حسن علي الزعبي. نظم المعلومات اإلستراتيج 
  سم.24ص. : ايض. ;  199 -. 2005والتوزيع, 

 9957115650ر.د.م.ك  -. 199ـ ص.197ببليوغرافيا: ص. 

1-658-537/15, 1-658-537/16 

  الزعبي، علي فالح    .3928

عمان : دار المسيرة  -. 1ط. -تطبيقي / علي فالح الزعبي.  -ي اإلتصاالت التسويقية [نص مطبوع] : مدخل منهج
  سم.24ص. : إيض. ; 358 -. 2010للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 9789957066123ر.د.م.ك  - . 354ص.-339. مالحق: ص.360ص.-355بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1643/1, 1-658-1643/2 

  الزعبي، علي فالح    .3929

  Field Marketingإداري =  -العلمي في ميدان التسويق [نص مطبوع] : مدخل منهجيمناهج وأساليب البحث 

  سم.24ص. ; 424 -. 2010عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -علي فالح الزعبي.  /

 9789957066055ر.د.م.ك 

1-001.4-106/1, 1-001.4-106/2 

  الزعبي، علي فالح    .3930

عمان : دار اليازوري العلمية  -مطبوع] : منظور تطبيقي متكامل / علي فالح الزعبي.  اإلعالن الفعال [نص
 سم. 24ص. ; 353 -. 2009للنشر و التوزيع, 

1-659-105/4, 1-659-105/2 

  الزعبي، علي فالح    .3931

 -/ علي فالح الزعبي.  Marketing Researehesبحوث التسويق [نص مطبوع] : مدخل منهجي تطبيقي = 

  سم.24ص. : إيض. ; 360 -. 2010عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع, 

 9789957245221ر.د.م.ك  -. 



1-658-1623/1, 1-658-1623/2 

  الزعبي، علي فالح    .3932

عمان : دار اليازوري العلمية  -إدارة التسويق [نص مطبوع] : منظور تطبيقي إستراتيجي / علي فالح الزعبي. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 439 -. 2009للنشر والتوزيع, 

 9789957122010ر.د.م.ك  -. 439ص.-435بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1509/1, 1-658-1509/2 

  الزعبي، علي فالح    .3933

عمان :   -/ علي فالح الزعبي.  Marketingمبادئ وأساليب التسويق [نص مطبوع] : مدخل منهجي تطبيقي = 
  سم.24ص. ; 424 -. 2010يع, دار صفاء للطباعة و النشر و التوز

 9789957245092ر.د.م.ك  -. 423ص. - 415بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1699/1, 1-658-1699/2 

  الزعبي، علي فالح    .3934

عمان : دار المسيرة للنشر  -إدارة التوزيع [نص مطبوع] : مدخل تطبيقي متكامل / علي فالح الزعبي. 
  سم.24ايض. ; ص. : 336 -. 2010والتوزيع, 

 9789957066413ر.د.م.ك  -. 336ص.-335بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1755/1, 1-658-1755/2 

  الزعبي، علي فالح    .3935

عمان : دار اليازوري العلمية,  -إدارة المبيعات [نص مطبوع] : منظور تطبيقي وظيفي / علي فالح الزعبي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 400 -. 2009

 9789957122003ر.د.م.ك  -. 400ص.-397بايوغرافيا: ص.بي

1-658-1969/1, 1-658-1969/2 

  الزعبي، علي فالح    .3936

 Hotel  &tourismالتسويق السياحي والفندقي [نص مطبوع] : مدخل صناعة السياحة والضيافة = 

marketing  .ص : 398 -. 2013باعة, عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الط -/ علي فالح الزعبي
  سم.24غالف : ملو. , مصو. ; 

 9789957069285ر.د.م.ك  -. 398ص.  - 353المالحق : ص.  350ص.  - 349بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2236/1, 1-658-2236/2 

  الزعبي، غازي محمود ذيب   .3937

 -مطبوع] / غازي محمود ذيب الزعبي. [نص  2003-1989البعد اإلقتصادي للتنمية السياسية في األردن 

  سم.24ص. ; 198 -. 2009بيروت : عالم الكتب الحديث, 

 978995770270ر.د.م.ك 

1-338-180/1, 1-338-180/2 

  الزعبي، ماجد راضي    .3938

/ فايز جمعه   Scientific Research Methodsأساليب البحث العلمي [نص مطبوع] : منظور تطبيقي = 
ص. : 288  -. 2008عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -جمعه النجار; ماجد راضي الزعبي. النجار; نبيل 

  سم.24إيض. ; 

 9789957323769ر.د.م.ك  -. 288-267مالحق ص.ص.: -.264-261ببليوغ.ص.ص.:



1-001.4-35/1, 1-001.4-35/2 

  الزعبي، محمد   .3939

ت العالمية المعاصرة: الجزء الرابع / فريد كورتل; معراج  , إدارة منظمات األعمال [نص مطبوع] : التحديا4ج.
ص :  598 -. 2014عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,  -هواري; محمد الزعبي. 

  سم.24غالف:ملو.,مصو. ; 

  9789957830816ر.د.م.ك  -. 598ص.-592مالحق:ص. 591ص.-589بيبليوغرافيا:ص.

 4محتوي في : , ج.

1-658-2102.4/1, 1-658-2102.4/2 

  الزعبي، محمد بالل   .3940

مهارات الحاسوب [نص مطبوع] : الحاسوب والبرمجيات الجاهزة / محمد بالل الزعبي, أحمد الشرايعة, منيب  
 سم.24ص. ; 282 -. 2009عمان : زمزم ناشرون وموزعون,  -قطيشات. 

1-004-7/1, 1-004-7/2 

  الزعبي، مروان طاهر    .3941

 Jobأساليب زيادته في العمل =  -تفسير درجاته  -طرق قياسه  -وظيفي [نص مطبوع] : مفهومه الرضا ال

satisfaction  .ص. : 104 -. 2011عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -/ مروان طاهر الزعبي
  سم.24غالف: ملو.مصو. ; 

 9789957068554ر.د.م.ك  -. 104ملحق: ص. 103ص. -101بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1898/1, 1-658-1898/2 

  الزعبي، مروان طاهر    .3942

األساليب الحديثة في إنتقاء الموظفين [نص مطبوع] : المرجع في إستخدام إختبارات القدرات العقلية والشخصية  
  ص.395 -. 2016عمان : دار الفكر ناشرون و موزعون,  -في العمل / مروان طاهر الزعبي. 

 9789957921347ر.د.م.ك 

1-331-59/1, 1-331-59/2 

  الزغول, عماد عبد الرحيم   .3943

ص. : 259 -. 2005عمان : دار الشروق,  -اإلحصاء التربوي [نص مطبوع] / عماد عبد الرحيم الزغول. 
 سم. 24غالف مل. ; 

1-519-76/2, 1-519-76/1 

  الزكي, محمد كريم   .3944

ع الد خل القومي [نص مطبوع] : من خالل الخدمات اإل جتماعية األ ساسية /  أثار صندوق النقد الدولي على توزي
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 471 -. 2004القاهرة : منشأة المعارف,  -محمد كريم الزكي. 

1-332-180/1, 1-332-180/2 

  الزالقي، ليلى محمد صابر   .3945

القاهرة : دار    -جمعة; ليلى محمد صابر الزالقي.  صناعة الضيافة [نص مطبوع] : علم وفن / عماد الدين جمال
  سم.24ص. : ايض. ; 608 -. 2009الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, 

 9773276937ر.د.م.ك  -. 608ص.-605بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1534/1, 1-658-1534/2 



  الزنبقي، حنان سليمان    .3946

عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,   -نبقي. التدريب اإللكتروني [نص مطبوع] / حنان سليمان الز
  سم.24ص. : ايض. ; 254 -. 2011

 9789957067793ر.د.م.ك  -. 254ص.-.247بيبليوغرافيا:ص. 

1-658-1742/1, 1-658-1742/2 

  الزنط, أويس عطوه    .3947

 -الثاني / أويس عطوه الزنط. أسس تقييم المشروعات ودراسات جدوى اإلستثمار [نص مطبوع] : الجزء 

  سم. 24ص. : ايض. ; 445 -. 1992القاهرة : المكتبة األكاديمية, 

 9775201128ر.د.م.ك  -. 445ص.-439بيبليوغرافيا: ص

1-658-118.2/1, 1-658-118.2/2 

  الزنط, أويس عطوه    .3948

القاهرة :  -طوه الزنط. , أسس تقييم المشروعات ودراسات جدوى اإلستثمار [نص مطبوع] / أويس ع1ج.
  سم.  24ص. : ايض. ; 443 -. 1992المكتبة األكاديمية, 

  977520111xر.د.م.ك  -. 430كشاف:ص. 437ص.-431بيبليوغرافيا: ص .

 1محتوي في : , ج.

1-658-118.1/2, 1-658-118.1/3 

  الزهراء، بن يخلف    .3949

ة حالة بوكالة القرض الشعبية الجزائري بالمدية / تمويل و تقييم المشاريع اإلستثمارية [نص مطبوع] : دراس
  سم.29و. ; 101 -. 2005المدية : جامعة المدية,  -صليحة خيرات; بن يخلف الزهراء, الميسوم بوشنافة. 

 2005ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0374/1, GL 0374/2 

  الزهراني, عبد الناصر بن عبد الرحمن    .3950

بيروت : دار بن   -مطبوع] : العمل اإلداري / عبد الناصر بن عبد الرحمن الزهراني.  نمادج في النجاح [نص
(كتب البرمجة اللغوية العصبية : كتب البرمجة اللغوية العصبية  -سم .  24ص . : ايض. ; 399 -. 2005حزم, 

 ).1; ر.

1-658-1141/1, 1-658-1141/2 

  الزهرة, بداوي    .3951

[د.م] : [د.ن],  -لتسويقية [نص مطبوع] / بداوي الزهرة; م.ج; عز الدين بوشوك. مقاييس كفاءة السياسات ا
  سم.30ص. ; 74 -. 2006

 2006ليسانس : تسويق : المدية : م.ج : 

GL476 

  الزهرة، عيسات    .3952

تقييم اآلداء المالي باستخدام مؤشرات التحليل المالي [نص مطبوع] : دراسة حالة لمؤسسة بوفال / عيسات 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -الزهرة, بلقاضي لخضر, مولوج كمال. 

 2014ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M2729/1 



  الزهري, محمد محفوظ    .3953

القاهرة : دار نهضة الشرق,   -العالقات العامة [نص مطبوع] : المشكالت والحلول / محمد محفوظ الزهري. 
  سم.  24: غالف مصور ; ص.  199 -. 2004

 2166245977ر.د.م.ك 

1-659-20/5, 1-659-20/6 

  الزهيري، طالل ناظم    .3954

عمان :   -مهارات الحاسوب الشخصي للعلملين في مؤسسات المعلومات [نص مطبوع] / طالل ناظم الزهيري. 
  ص.24ص. : غالف مص. ; 173 -. 2009دار دجلة ناشرون و موزعون, 

 9957710370ر.د.م.ك 

1-004-8/1 

  الزواهرة، عمر عبد هللا المبارك    .3955

المتغيرات اإلقتصادية وأثرها على السلوك الجرمي واإلنحراف [نص مطبوع] / عمر عبد هللا المبارك الزواهرة.  
  سم.24ص. ; 204 -. 2013عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -

 9789957325374ر.د.م.ك 

1-340-67/1, 1-340-67/2 

  الزواوي, خالد    .3956

القاهرة : مجموعة النيل العربية,   -البطالة في الوطن العربي [نص مطبوع] : المشكلة ... والحل / خالد الزواوي. 
  سم.24ص : غالف ملون ومص ; 196 -. 2004

 1995919977ر.د.م.ك 

1-331-5/2 

  الزواوي, خالد محمد    .3957

القاهرة : مجموعة النيل   -األزرق في الوطن العربي / خالد محمد الزواوي. الماء [نص مطبوع] : الذهب 
  سم. 24ص. ;  200 -. 2004العربية, 

 9773770001ر.د.م.ك 

1-333-52/1, 1-333-52/2 

  الزوبعي, عبيد محمود محسن   .3958

بعي, عماد حازم محمد تطوير مناهج التعليم و التدريب المهني و التقني [نص مطبوع] / عبيد محمود محسن الزو
  سم. 24ص. : ايض. ; 309 -. 2003ليبيا : المركز العربي لتنمية الموارد البشرية,  -الجنابي. 

 9959400034ر.د.م.ك  -. 306ــ ص.301بيبليوغرافيا: ص.

1-658-815/2, 1-658-815/1 

  الزوكه، محمد خميس   .3959

اإلسكندرية : دار   -مطبوع] / محمد خميس الزوكه.  البيئة ومحاور تدهورها وآثارها على صحة اإلنسان [نص
 سم. 24ص. ; 558 -. 2007المعرفة الجامعية, 

1-333-51/1, 1-333-51/2 

  الزيادات, عاكف يوسف   .3960

 -. 2014عمان : زمزم ناشرون و موزعون,  -مبادئ التسويق [نص مطبوع] / عاكف يوسف الزيادات. 



  سم.24ص. ; 188

 9789957720759ر.د.م.ك 

1-658-2290/1, 1-658-2290/2 

  الزيادات, محمد عواد    .3961

عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع,   -إتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة [نص مطبوع] / محمد عواد الزيادات. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  406 -. 2008

 9789957243326ر.د.م.ك  -. 406ص-393بيبيوغرافيا : ص 

1-658-1292/1, 1-658-1292/2 

  الزيتوني، سائب    .3962

الشراكة األورو جزائرية ودورها في ترقية المؤسسات الصغيرة و الموسطة في إطار برنامج ميدا [نص 
  سم. 29 -. 2011, -1-الجزائر : جامعة الجزائر  -مطبوع] / سائب الزيتوني, بخته حداد. 

 2011ماجسبير : علوم اقتصادية : الجزائر : 

MM0118/1 

  الزيدانين, جميل سالم    .3963

عمان : دار وائل للنشر,  -أساسيات في الجهاز المالي [نص مطبوع] : المنظور العملي / جميل سالم الزيدانين. 
  سم. 24ص. ;  320 -. 1999

 304 - 303ص:  -المالحق ص 300 - 293ص: -. بيبليوغرافيا ص314 - 307ص:  -كشاف ص

1-332-88/1, 1-332-88/2 

  الزيدانين، رغده سالم عودة    .3964

 -حاضنات األعمال [نص مطبوع] : الرؤية الحديثة في إستثمار الموارد البشرية / رغده سالم عودة الزيدانين. 

  سم.24ص ; 245 -. 2015عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957891312ر.د.م.ك  -. 245ص-239بيبليوغرافيا:ص

1-658-2511/1, 1-658-2511/2 

  الزيديين، خالد عبد الوهاب   .3965

عمان : دار األيام   -القيادة اإلدارية وتطوير منظمات التعليم العالي [نص مطبوع] / خالد عبد الوهاب الزيديين. 
  سم.24ص. : غالف: مصو., ملو. ; 215 -. 2013للنشر والتوزيع, 

 9789957563028ر.د.م.ك   -. 215ص.-203.مالحق: ص 202ص.-195بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1975/1, 1-658-1975/2 

  الزين، منصوري    .3966

عمان : دار الراية للنشر و  -تشجيع اإلستثمار وأثره على التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / منصوري الزين. 
  سم.24ص. ; 412 -. 2013التوزيع, 

 9789957544546ر.د.م.ك 

1-332-584/1, 1-332-584/2 

  السا لمي, عالء عبد الرزاق مجمد   .3967

عمان : دار وائل  -الطبعة األولى.  -نظم دعم القرارات [نص مطبوع] / عالء عبد الرزاق مجمد السا لمي. 



  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 245 -. 2005للنشر, 

 5568119957ر.د.م.ك 

1-658-591/3, 1-658-591/4 

  د الساعد, رشاد محم  .3968

 -التسويق الدوائي [نص مطبوع] : مدخل إستراتيجي تحليلي / رشاد محمد الساعد, محمود جاسم الصميدعي. 

  سم.24ص. : إيض. ; 306 -. 2006عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع, 

 9957181157ر.د.م.ك  -. 

1-658-982/4, 1-658-982/5 

  الساعدي، مؤيد    .3969

عمان :   -الثالثة؟ [نص مطبوع] : مدخل في فلسفة التعلم التنظيمي / مؤيد الساعدي. كيف تدار منظمات األلفية 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 444 -. 2013مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, 

 9789957333416ر.د.م.ك  -. 444ص-361بيبليوغرافيا:ص

1-658-2064/1, 1-658-2064/2 

  الساعدي، مؤيد    .3970

 -اتيجي للموارد البشرية [نص مطبوع] : رؤية فلسفية معاصرة وتوجهات تطبيقية / مؤيد الساعدي. الفكر اإلستر

  سم.24ص ; 544 -. 2017عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957616274ر.د.م.ك  -. 544ص-519بيبليوغرافيا:صص

1-658-2644/1, 1-658-2644/2 

  الساعدي، مؤيد    .3971

عمان :   -األخالقي والمعرفي لثقافة المنظمة [نص مطبوع] / مؤيد الساعدي, أريج سعيد خليل العاني.  المنطق
  سم.24ص ; 416 -. 2018دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957687052ر.د.م.ك  -. 416ص-397بيبليوغرافيا:ص

1-658-2668/1 

  الساعدي، مؤيد    .3972

  -لمؤسسي لمنظمات األعمال [نص مطبوع] : منظور سلوكي تمهيدي / مؤيد الساعدي. األسس السلوكية للبناء ا

  سم.24ص ; 399 -. 2017عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957616199ر.د.م.ك  -. 399ص-385بيبليوغرافيا:ص

1-658-2671/1 

  السالم, مؤيد السعيد    .3973

(دبي) : دار الكتاب  -اإلستراتيجية [نص مطبوع] : األصول واألسس العلمية / مؤيد السعيد السالم. اإلدارة 
ص. : غالف:    251 -. 2016الجامعي دولة اإلمارات ; (بيروت) : دار الكتاب الجامعي الجمهورية اللبنانية, 

  سم. 24ملو. مصو ; 

 9786148017131ر.د.م.ك  -. 51بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-2451/1, 1-658-2451/2 

  السالم, مؤيد سعيد    .3974

عمان : إثراء للنشر و  -إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : مدخل إستراتيجي تكاملي / مؤيد سعيد السالم. 



  سم. 24ص. : ايض. ;  408 -. 2008التوزيع : مكتبة الجامعة, 

 9789957493783ر.د.م.ك  -. 408بيبليوغرافيا:ص. 

1-658-1384/1, 1-658-1384/2 

  السالم، مؤيد    .3975

ص. ; 232 -. 2014القاهرة : دار الكتاب الجامعي,  -إدارة المعرفة التنظيمية [نص مطبوع] / مؤيد السالم. 
  سم.24

 9786148000188ر.د.م.ك  -. 232بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2242/1, 1-658-2242/2 

  د سعيد  السالم، مؤي  .3976

ص. :  259 -. 2005عمان : دار وائل,  -أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] / مؤيد سعيد السالم. 
  سم.24ايض. ; 

 995711588ر.د.م.ك  -. 259ببليوغرافيا : ص .

1-658-475/13, 1-658-475/14 

  السالم، مؤيد سعيد    .3977

 205 -. 2005عمان : دار وائل للنشر,   -مؤيد سعيد السالم.  /نظرية المنظمة [نص مطبوع] : الهيكل و التصميم 

  سم.  24ص. : ايض. ; 

 9957110470ر.د.م.ك  -. 203ص.-197بيبليوغرافيا: ص.

1-658-158/3, 1-658-158/4 

  السالمي, عالء عبد الرزاق محمد حسن   .3978

حمد حسن السالمي, خالد بن براهيم / عالء عبد الرزاق م e-managementاإلدارة اإللكترونية [نص مطبوع] : 
  سم. 24ص : ايض. ; 392 -. 2008عمان : دار وائل,  -السليطي. 

 9789957116767ر.د.م.ك 

1-658-1290/1, 1-658-1290/2 

  السالمي, عالء عبد الرزاق محمد حسن   .3979

: دار وائل للنشر  عمان -أتمتة المكاتب المتقدمة [نص مطبوع] / عالء عبد الرزاق محمد حسن السالمي. 
  سم.24ص. : ايض. ; 396 -. 2008والتوزيع, 

 9789957116781ر.د.م.ك  -. 395ص.-361بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1718/1, 1-658-1718/2 

  السالمي، عالء عبد الرزاق   .3980

ة للتنمية  القاهرة : المنظمة العربي -, نظم إدارة المعلومات [نص مطبوع] / عالء عبد الرزاق السالمي. 3ط.
  سم.24ص : غالف: ملو.,مصو. ; 391 -. 2013االدارية, 

  977502948ر.د.م.ك  -. 387ص.ص.-347المالحق:ص. 344ص.-339بيبليوغرافيا: ص.

 3محتوي في : , ط.

1-658-2165/1, 1-658-2165/2 

  السالمي، عالء عبد الرزاق محمد   .3981

وأنواع الشبكات اإللكترونية / عالء عبد الرزاق محمد   شبكات اإلدارة اإللكترونية [نص مطبوع] : أساسيات



  سم.  24ص. : ايض. ;  335 -. 2005عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -السالمي. 

 9957114433ر.د.م.ك  -. 335ص. -321بيبليوغرافيا : ص.

1-658-540/3, 1-658-540/4 

  السامرائي, دريد محمود   .3982

بيروت : مركز   -ع] : المعوقات و الضمانات القانونية / دريد محمود السامرائي. اإلستثمار األجنبي [نص مطبو
  سم.  24ص. : إيض. ; 384 -. 2006الدراسات العربية, 

 9953820619ر.د.م.ك 

1-332-238/5, 1-332-238/6 

  السامرائي, عدنان هاشم رحيم    .3983

طرابلس : الجامعة   -. 2ط.  -اشم رحيم السامرائي. اإلدارة المالية [نص مطبوع] : منهج تحليلي شامل / عدنان ه
  سم. 24ص. : إيض. ;  441 -. 1997المفتوحة, 

 429ص.-427ببليوغرافيا:ص. 441ص.-435المالحق : ص.

1-658-283/2 

  السامرائي، إيمان فاضل   .3984

/ إيمان فاضل   Management Information Systemsنظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. : ايض. ;  328 -. 2004عمان : دار صفاء للنشر,  -السامرائي, هيثم محمد الزعبي. 

 9957241443ر.د.م.ك  -. 327ــ ـص.   325بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-532/1, 1-658-532/2 

  السامرائي، زاهد عبد الحميد   .3985

/ زاهد عبد الحميد   Sales management and e-sellingإدارة المبيعات والبيع اإللكتروني [نص مطبوع] : 
ص. : 320 -. 2011عمان : إثراء للنشر والتوزيع : مكتبة الجامعة,  -السامرائي; سمير عبد الرزاق العبدلي. 

  سم.24غالف: ملو., مصو. ; 

 9789957781002ر.د.م.ك  -. 320ص.-317بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1867/1, 1-658-1867/2 

  ي، مجيد ملوك السامرائ  .3986

عمان : دار اليازوري   -جغرافية النقل المعاصرة وتطبيقاتها الحاسوبية [نص مطبوع] / مجيد ملوك السامرائي. 
 سم.24ص. ; 329 -. 2015العلمية للنشر و التوزيع, 

1-338-287/1 

  السامرائي، محمد أحمد    .3987

  -. 2014عمان : دار الرضوان للنشر و التوزيع,  - إدارة إستخدام المياه [نص مطبوع] / محمد أحمد السامرائي.

  سم.24ص. ; 272

 9789957761639ر.د.م.ك  -. 272ص. -243بيبليوغرافيا: ص.

1-333-58/1, 1-333-58/2 

  السامرائي، مهدي صالح   .3988

[نص مطبوع] : مدخل لتحسين أداء الجامعات / مهدي صالح السامرائي, صبيح  ISOنظام إدارة الجودة األيزو 



  سم.24ص. : غالف : ملو. ,مصو. ; 207 -. 2013عمان : دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع,  -كرم الكناني. 

 9789957742591ر.د.م.ك  -. 222ص.  - 177بيبليوغرافيا:ص. 

1-658-2265/1, 1-658-2265/2 

  امرائي، نبيهة صالح الس  .3989

عمان : دار زهران للنشر و   -العلوم السلوكية في التطبيقات اإلدارية [نص مطبوع] / نبيهة صالح السامرائي. 
 سم.24ص ; 205 -. 2003التوزيع, 

1-658-2347/1, 1-658-2347/2 

  السباعي, ابراهيم   .3990

. 1997القاهرة : المكتبة األكادمية,  -ابراهيم السباعي. نظام التكاليف [نص مطبوع] : تصميم وتطبيق ورقابة / 

 سم. 24ص. : إيض. ;  498 -

1-657-46/1, 1-657-46/2 

  السبتي، وسيلة   .3991

عمان :   -التكتالت اإلقتصادية و تطوير التجارة الخارجية [نص مطبوع] / وسيلة السبتي, نريمان شمس علوي. 
  سم.24ص. ; 268 -. 2019دار األيام للنشر والتوزيع, 

 9789957955502ر.د.م.ك  -ص. 254-ص.245ببليوغرافيا: 

1-382-301/1, 1-382-301/2 

  السبك، صبرى مصطفى حسن   .3992

األهلية التجارية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة بين القانون الوضعى و الفقه اإلسالمى / صبرى مصطفى حسن 
  سم.24ص. ; 136 -. 2011اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -السبك. 

 9789773791283ر.د.م.ك 

1-340-36/1, 1-340-36/2 

  السبك، صبرى مصطفى حسن   .3993

ضماناته [نص مطبوع] : دراسة مقارنة بين  -البيع بالتقسيط كصورة من صور البيوع التجارية الخاص .ماهيته 
.  2012كندرية : مكتبة الوفاء القانونية, اإلس -الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي / صبرى مصطفى حسن السبك. 

  سم.24ص. ; 491 -

 9772244829ر.د.م.ك 

1-340-68/1, 1-340-68/2 

  السبكي, هاني   .3994

عمليات غسيل األموال [نص مطبوع] : دراسة موجزة وفقا للمنظور اإلسالمي وبعض التشريعات الدولية  
  سم.24ص. : غالف مل. ; 714 -. 2008ة الجديدة, (القاهرة) : دار الجامع -والوطنية / هاني السبكي. 

 9773284409ر.د.م.ك 

1-332-510/1 

  السبالني، غسان   .3995

 -. 2011بيروت : دار المنهل اللبناني,  -التحليل المالي وآليات صنع القرار [نص مطبوع] / غسان السبالني. 

  سم.24ص. ; 232

 9789953557380ر.د.م.ك 



1-657-575/1, 1-657-575/2 

  السبهاني، عبد الجبار حمد عبيد    .3996

عمان : دار   -الوجيز في الفكر اإلقتصادي الوضعي واإلسالمي [نص مطبوع] / عبد الجبار حمد عبيد السبهاني. 
  سم.24ص. : غالف ملون ; 350  -. 2001وائل للنشر والتوزيع, 

 9957111663ر.د.م.ك 

1-330-355/1, 1-330-355/2 

  حمود محمود السجاعي, م  .3997

المحاسبة في منشآت التأمين في ضوء المعايير المحاسبية لشركات التأمين [نص مطبوع] / محمود محمود  
  سم.  24ص . : إيض. ;  379 -. 2006القاهرة : المكتبة المصرية للنشر والتوزيع,  -السجاعي. 

 1013410ر.د.م.ك 

1-657-360/1, 1-657-360/2 

  د السجاعي, محمود محمو  .3998

اإلسكندرية :  -النظام المحاسبي الموحد في ضوء المعايير المحاسبية [نص مطبوع] / محمود محمود السجاعي. 
  سم.24ص. : إيض. ; 655 -. 2006المكتبة العصرية للنشر و التوزيع, 

 6016410977ر.د.م.ك 

1-657-374/1, 1-657-374/2 

  السجاعي, محمود محمود   .3999

القاهرة : المكتبة العصرية,   -القطاع الخاص [نص مطبوع] / محمود محمود السجاعي. المحاسبة في الشركات 
  سم.24.ص : غالف ملون ومص ; 345 -. 2006

 5011410977ر.د.م.ك 

1-657-319/1, 1-657-319/2 

  السحمراني، المحامي خليل    .4000

بيروت : دار النفائس   -سحمراني. منظمة التجارة العالمية والدول النامية [نص مطبوع] / المحامي خليل ال
  سم. 19ص. ; 168 -. 2003للطباعة و النشر, 

 9953180717ر.د.م.ك 

1-382-182/1 

  السحيمات، ختام عبد الرحيم    .4001

ص. ; 208 -. 2009د.م. : د.ن.,  -مفاهيم جديدة في علم اإلدارة [نص مطبوع] / ختام عبد الرحيم السحيمات. 
 سم.24

1-350-154/1, 1-350-154/9 

  السخن، عماد    .4002

 -. 2016عمان : دار أمجد للنشر والتوزيع,  -التخطيط المالي للتنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / عماد السخن. 

  سم.24ص ; 309

 9789957991456ر.د.م.ك  -. 308ص-291بيبليوغرافيا:ص

1-338-269/1, 1-338-269/2 



  ن السرابي، عالء حسي  .4003

عمان : مكتبة جرير  -. 1ط. -التسويق والمبيعات السياحية والفندقية [نص مطبوع] / عالء حسين السرابي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 264 -. 2011للنشر والتوزيع, 

 9789957382032ر.د.م.ك  -. 264ص.-261بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1809/1, 1-658-1809/2 

  السرحان، سمية   .4004

  -BADRالقروض ومعايير منحها في البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية 

سم. + 29و. ; 152 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / سارة عبدات; سمية السرحان, لويزة قويدر. 
CD.  

 2009ليسا نس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1227/1 

  السردي، محمد الدبس    .4005

 -اإلتصال والعالقات العامة [نص مطبوع] : في إدارة المكتبات ومراكز المعلومات / محمد الدبس السردي. 

 سم.24ص. : غالف مص. ; 377 -. 2011عمان : إثراء للنشر والتوزيع, 

1-659-123/1, 1-659-123/2 

  السردية، خالد مرشد   .4006

عمان : مكتبة المجتمع   -في السياحة واإلستضافة [نص مطبوع] / خالد مرشد السردية. األعمال اإللكترونية 
  سم.24ص ; 182 -. 2017العربي للنشر و التوزيع, 

 9789957835798ر.د.م.ك  -. 182ص-181بيبليوغرافيا:ص

1-338-332/1 

  السروجي, طلعت مصطفى    .4007

بيروت : المكتب   -العولمة / طلعت مصطفى السروجي.  التنمية اإلجتماعية [نص مطبوع] : من الحداثة الى
  سم. 24ص. ; 471 -. 2009الجامعي الحديث, 

 9774380483ر.د.م.ك 

1-338-126/1 

  السريتى, محمد أحمد   .4008

 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية,   -مبادئ اإلقتصاد الجزئى [نص مطبوع] / محمد أحمد السريتى. 

  سم.24ص. ; 420

 420-419بيبليوغرافيا ص ص: 

1-330-59/1, 1-330-59/2 

  السريتى, محمد أحمد   .4009

(القاهرة) : مؤسسة  -إقتصاديات التجارة الدولية [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / محمد أحمد السريتى. 
  سم.24ص. : غالف.ملو.مصو. ; 384 -. 2011رؤية, 

 978977324302ر.د.م.ك 

1-382-281/1, 1-382-281/2 



  السريتى، السيد محمد أحمد   .4010

[د.م] : مؤسسة رؤية,  -/ السيد محمد أحمد السريتى.  microeconomicsاإلقتصاد الجزئي [نص مطبوع] = 
  سم. 14×24ص : ملو. ;  323 -. 2009

 9189387977ر.د.م.ك  -. 322ص  321بيبليوغرافيا ص 

1-330-393/1, 1-330-393/2 

  ، السيد محمد أحمد السريتى  .4011

اإلسكندرية :  -مقدمة في اإلقتصاد الهندسي و إدارة المشروعات [نص مطبوع] / السيد محمد أحمد السريتى. 
  سم.24ص. ; 419  -. 2010الدار الجامعة الجديدة, 

 9774221435ر.د.م.ك 

1-330-534/1, 1-330-534/2 

  السريتى، السيد محمد أحمد   .4012

( القاهرة ) : مؤسسة  -المتقدمة [نص مطبوع] : جزئية وكلية / السيد محمد أحمد السريتى.  النظرية اإلقتصادية
  سم.24ص. : إيض. ; 392 -. 2011رؤية للطباعة والنشر والتوزيع, 

 9786153483ر.د.م.ك 

1-330-545/1, 1-330-545/2 

  السريتى، السيد محمد أحمد   .4013

 -والغذائية والبيئية [نص مطبوع] / السيد محمد أحمد السريتى. إقتصاديات الموارد الطبيعية والبشرية 

  سم.24ص. ; 407 -. 2011اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 9789774222207ر.د.م.ك 

1-333-49/1, 1-333-49/2 

  السريتى، السيد محمد أحمد   .4014

 -السيد محمد أحمد السريتى.  /الوجيز في دراسات الجدوى التجارية واإلقتصادية واإلجتماعية [نص مطبوع] 

ص. : غالف: ملو., مصو. ; 304 -. 2008اإلسكندرية : مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع,  -رؤية*. 
  سم.24

 977384179Xر.د.م.ك  -. 301ص.-299بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2015/1, 1-658-2015/2 

  السريتى، السيد محمد أحمد   .4015

نظريات العرض والطلب -النظم اإلقتصادية -أسس علم اإلقتصاد [نص مطبوع] : المشكلة اإلقتصادية وحلها
اإلسكندرية : دار التعليم الجامعي,  -المنافسة الكاملة / السيد محمد أحمد السريتى.  -أشكال السوق-المرونات 

  سم.24ص. ; 392 -. 2014

 391ص-390وغرافيا: صبيبلي 

1-330-597/1, 1-330-597/2 

  السريتى، السيد محمد أحمد   .4016

إقتصاديات النقود والبنوك واألسواق المالية [نص مطبوع] / السيد محمد أحمد السريتى, محمد عزت محمد  
  سم.24ص ; 352 -. 2010القاهرة : رؤية للنشر و التوزيع,  -غزالن. 

 9773281874ر.د.م.ك 

1-332-624/1, 1-332-624/2 



  السريتى، السيد محمد أحمد   .4017

ص. ; 411 -. 2009القاهرة : الدار الجامعية,  -التجارة الخارجية [نص مطبوع] / السيد محمد أحمد السريتى. 
  سم.24

 9782017222428ر.د.م.ك 

1-382-294/1 

  السريتي, السيد محمد أحمد   .4018

اإلسكندرية : الدار   -] / السيد محمد أحمد السريتي, علي عبد الوهاب نجا. مبادئ اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع
  سم.  24ص : مل ;  371 -. 2008/2010الجامعية, 

 9773741707ر.د.م.ك  -. 337ص  335جداول ص 

1-330-353/1, 1-330-353/2 

  السريتي, السيد محمد أحمد   .4019

مقارنة مع اإلقتصلد الوضعي / السيد محمد أحمد السريتي.  مقدمة في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة
  سم.24ص. ; 405 -. 2013القاهرة : الدار الجامعية,  -

 9789774222389ر.د.م.ك  - . 405ص-401بيبلوغرافيا: ص

1-330-604/1, 1-330-604/2 

  السريتي, السيد محمد أحمد   .4020

ألنظمة اإلقتصادية العالمية [نص مطبوع] : دراسة إقتصادية  دور الزكاة في إعادة توزيع الدخل القومي في ظل ا
  سم.24ص. ; 486 -. 2014القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -إسالمية / السيد محمد أحمد السريتي. 

 9789777330015ر.د.م.ك  -. 479ص-459بيبليوغرافيا: ص

1-332-652/1, 1-332-652/2 

  السريتي, السيد محمد أحمد   .4021

ظمات اإلقتصادية الدولية [نص مطبوع] : في مجاالت التعاون النقدي والتجاري والتنمية والتمويل والزراعة  المن
ص ; 406 -. 2014(القاهرة) : الدر الجامعية,  -واألغذية ذات الطابع اإليدولوجي / السيد محمد أحمد السريتي. 

  سم.24

 9789774222841ر.د.م.ك  -. 396ص-395بيبليوغرافيا: ص

1-382-232/1, 1-382-232/2 

  السعايدة, فيصر جميل   .4022

عمان :  -. 1ط  -المحاسبة اإلدارية لتخصص نظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] / فيصر جميل السعايدة. 
  سم.24ص. : إيض. ; 192 -. 2007دار المسيرة للنشر و التوزيع, 

 9957063316ر.د.م.ك 

1-657-419/5, 1-657-419/6 

  السعد, عبد األمير   .4023

. 2007القاهرة : دار األمين,  -اإلقتصاد العالمي [نص مطبوع] : قضايا راهنة / عبد األمير السعد, سمير أمين. 

  سم. 24ص. : مص.مل. ;  168 -

 6458279977ر.د.م.ك 

1-382-139/1 



  السعدون, حميد حمد    .4024

  سم.  24ص. ; 82 -. 1999عمان : دار وائل للنشر,  -العولمة و قضايانا [نص مطبوع] / حميد حمد السعدون. 

 9957110578ر.د.م.ك  -. 82-79ص: -بيبليوغرافية ص

1-330-123/2, 1-330-123/3 

  السعدي, رجال    .4025

الجزائر : ديوان  -. 2ط. -نظرية اإلحتماالت [نص مطبوع] : مبادئ الحساب اإلحتمالي / رجال السعدي. 
 سم. 24ص. : مص. ; 356  -. 2005المطبوعات الجامعية, 

1-519-99.1/2, 1-519-99.1/3 

  السعدي, سليم دياب    .4026

 -. 2004بيروت : دار الكتاب الجديد المتحدة,   -مبادئ علم اإلحصاء [نص مطبوع] / سليم دياب السعدي. 

  سم.  24ص. : مل ; 742

 6047299959ر.د.م.ك 

1-519-86/3, 1-519-86/1 

  السعدي، إبراهيم بن حبيب الكروان   .4027

التسليف وعمليات اإلفالس /  -قراءة في األزمة المالية المعاصرة [نص مطبوع] : فخ القروض المصرفية 
  سم.24ص. ;  398 -. 2009عمان : مكتبة جرير للنشر والتوزيع,  -إبراهيم بن حبيب الكروان السعدي. 

 9789957381394ر.د.م.ك 

1-332-448/1, 1-332-448/2 

  السعدي، محمد صبري    .4028

الواضح في شرح القانون المدني: اإلثبات في المواد المدنية والتجارية [نص مطبوع] : طبقا ألحداث التعديالت  
 -. 2009الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع,  -ومزيدة بأحكام القضاء / محمد صبري السعدي. 

  سم.24ص ; 303

 9789947262122ر.د.م.ك 

1-340-120/1 

  السعدي، محمد صبري    .4029

النظرية العامة لإللتزامات : القسم الثاني [نص مطبوع] : أحكام اإللتزام في القانون المدني الجزائري / محمد 
  سم. 24ص ; 466 -. 2004القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -صبري السعدي. 

 9773500497ر.د.م.ك 

1-340-126/1 

  السعدي، وسام نعمت إبراهيم   .4030

األفاق المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية بين مظاهر العولمة وتدويل السيادة [نص مطبوع] / وسام نعمت  
  سم. 24ص ; 454 -. 2015(القاهرة) : دار الفكر الجامعي,  -إبراهيم السعدي. 

 9789773792144ر.د.م.ك  -. 454ص-435بيبليوغرافيا:ص

1-382-261/1, 1-382-261/2 

  السعران, وسام درويش مصطفي   .4031

النظم اإلجتماعية و اإلقتصادية و أثرها السياسية علي المجتمع العربي [نص مطبوع] / وسام درويش مصطفي 



  سم.24ص. ; 424 -. 2014اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  -السعران. 

 9789777350365ر.د.م.ك  - .424ص-417بيبليوغرافيا: ص

1-338-234/1, 1-338-234/2 

  السعود، راتب سالمة    .4032

التنمية المهنية للقيادات اإلدارية التربوية [نص مطبوع] : إتجاهات معاصرة / راتب سالمة السعود, إبراهيم علي  
  سم.24ص ; 416 -. 2016عمان : دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع,  -حسنين. 

 9789957249649ر.د.م.ك  -. 416ص-401يوغرافيا:صبيبل

1-658-2670/1 

  السعودي, جميل    .4033

عمان : دار زهران للنشر والتوزيع,  -إدارة المؤسسات المالية المتخصصة [نص مطبوع] / جميل السعودي. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 250 -. 2008

 .250ص.-247بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1302/1, 1-658-1302/2 

  السعودي, رمضان محمد محمد   .4034

 -اإلدارة الجامعية بين رصد الواقع و الرؤي المستقبلية [نص مطبوع] / رمضان محمد محمد السعودي. 

  سم.24ص. ; 310 -. 2013(القاهرة) : دار المعرفة الجامعية, 

 9789772738113ر.د.م.ك 

1-658-2344/1, 1-658-2344/2 

  السعيد ,بوخالفة    .4035

المدية : جامعة الدكتور يحي فارس :   -ييض األموال و عالقتها باإلستثمار [نص مطبوع] / بوخالفة السعيد. تب
  .2013[د.ن], 

 2013ليسا نس : المدية : 

M2309/1 

  السعيد, محمد عاطف    .4036

مد عاطف إدارة األعمال [نص مطبوع] : إدارة خطط العمل ـ التسويق ـ خدمة العمالء ــ إدارة الوقت / مح
  سم.24ص. : إيض. ; 287 -. 2006القاهرة : شركة رؤية,  -السعيد. 

 9773241747ر.د.م.ك 

1-658-680/1, 1-658-680/2 

  السعيد، السيد    .4037

القاهرة : دار   -إستراتيجيات إدارة األزمات والكوارث [نص مطبوع] : دور العالقات العامة / السيد السعيد. 
  سم.24ص. ; 270 -. 2006, العلوم للنشر و التوزيع

 9773800733ر.د.م.ك 

1-658-1689/1, 1-658-1689/2 

  السعيد، عمر   .4038

  -. 2ط. -مبادئ اإلدارة الحديثة [نص مطبوع] / عمر السعيد, إبراهيم عبد هللا, غسان عساف, ...[و آخرون]. 



  سم.  24ص. : ايض. ;  160 -. 2003عمان : مكتبة دار الثقافة للنشرو التوزيع, 

 9957160052ر.د.م.ك  -. 156ص.-155ببليوغرافيا: ص.

1-658-572/1, 1-658-572/2 

  السعيد، محمد عاطف    .4039

القاهرة : مؤسسة رؤية  -إدارة إستراتيجية التفاوض في إدارة األعمال [نص مطبوع] / محمد عاطف السعيد. 
  سم.24ص. : ايض. ; 185 -. 2009للطباعة والنشر والتوزيع, 

 97737815715.م.ك ر.د

1-658-1533/1, 1-658-1533/2 

  السعيد، معتز أمين   .4040

عمان : دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع : مكتبة  -محاسبة الشركات [نص مطبوع] / معتز أمين السعيد. 
  سم.24ص. ; 362 -. 2012المجتمع العربي للنشر والتوزيع,  

 9789957524340ر.د.م.ك 

1-657-617/1, 1-657-617/2 

  السعيد، هاني محمد   .4041

القاهرة : دارالسحاب للنشر  -رأس المال الفكري [نص مطبوع] : انطالقة إدارية معاصرة / هاني محمد السعيد. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  240 -. 2008والتوزيع, 

 9776190111ر.د.م.ك  -.  240ص. - 235بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1449/1, 1-658-1449/2 

  السكارنة, بالل خلف   .4042

عمان : دار المسيرة للنشر   -. 1ط. -المهارات اإلدارية في تطوير الذات [نص مطبوع] / بالل خلف السكارنة. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ;  500 -. 2009والتوزيع والطباعة, 

 9789957065416ر.د.م.ك  -. 500بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1669/1, 1-658-1669/2 

  السكارنة, بالل خلف   .4043

عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع   -التطوير التنظيمي واإلداري [نص مطبوع] / بالل خلف السكارنة. 
  سم.24ص. : إيض. ; 527 -. 2009والطباعة, 

. 

1-658-1459/1, 1-658-1459/2 

  السكارنة, بالل خلف   .4044

. 2009عمان : دار المسيرة للنشر و التوز يع,  -مطبوع] / بالل خلف السكارنة. دراسات إدارية معاصرة [نص 

  سم.24ص. : ايض. ; 368 -

 9789957064976ر.د.م.ك  -. 368ص. - 367بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-1544/1, 1-658-1544/2 

  السكارنة, بالل خلف   .4045

عمان : دار المسيرة للنشر و  -. 2ط. -خلف السكارنة. الريادة وإدارة منظمات األعمال [نص مطبوع] / بالل 



  سم. 24ص. : ايض. ; 352 -. 2010التوزيع و الطباعة, 

 9789957064556ر.د.م.ك  -. 408بيبليوغرافيا :ص.

1-658-1353/1, 1-658-1353/2 

  السكارنة, بالل خلف   .4046

ان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و  عم -طرق إبداعية في التدريب [نص مطبوع] / بالل خلف السكارنة. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 272 -. 2011الطباعة, 

 9789957067496ر.د.م.ك  -. 272بيبليوغرافيا:ص

1-658-1754/1, 1-658-1754/2 

  السكارنة, بالل خلف   .4047

لتوزيع و  عمان : دار المسيرة للنشر و ا -تصميم البرامج التدريبية [نص مطبوع] / بالل خلف السكارنة. 
  سم.24ص ; 312 -. 2011الطباعة, 

 9789957067656ر.د.م.ك 

1-350-192/1, 1-350-192/2 

  السكارنة, بالل خلف   .4048

عمان : دار   -/ بالل خلف السكارنة.  Administrative Innovationاإلبداع اإلداري [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. ; 374 -. 2011المسيرة للنشر و التتوزيع, 

 9789957067649ر.د.م.ك  -. 374غرافيا: صبيبليو

1-658-2315/1, 1-658-2315/2 

  السكارنة، بالل خلف    .4049

 -. 2009/2013عمان : دارالمسيرة للنشر,  -. 3ط -أخالقيات العمل [نص مطبوع] / بالل خلف السكارنة. 

  سم. 24ص. ;  463

 9789957065669ر.د.م.ك 

1-331-31/1, 1-331-31/2 

  كارنة، بالل خلف  الس  .4050

ص. 488 -. 2009عمان : دار وائل للنشر و التوزيع,  -التدريب اإلداري [نص مطبوع] / بالل خلف السكارنة. 
  سم. 24: ايض. ; 

 9789957117917ر.د.م.ك  -. 488بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1704/1, 1-658-1704/2 

  السكارنة، بالل خلف    .4051

 -. 2010عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع,  -] / بالل خلف السكارنة. التخطيط اإلستراتيجي [نص مطبوع

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 422

 9789957066345ر.د.م.ك 

1-658-1871/1, 1-658-1871/2 

  السكارنه, بالل خلف   .4052

 -. 2015ر المسيرة, عمان : دا -اإلستراتيجية و التخطيط اإلستراتيجي [نص مطبوع] / بالل خلف السكارنه. 



  سم.24ص. ; 407

 9789957970093ر.د.م.ك  -ص. 406بيبليوغرافيا:

1-658-2392/1, 1-658-2392/2 

  السكارنه، بالل خلف    .4053

عمان : دار المسيرة للنشر و   -تحليل و تحديد اإلحتياجات التدريبية [نص مطبوع] / بالل خلف السكارنه. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 270 -. 2011التوزيع و الطباعة, 

 978995706526ر.د.م.ك  -ص. 270-ص.268بيبليوغرافيا: 

1-658-1746/1, 1-658-1746/2 

  السكارنه، بالل خلف    .4054

.  2009عمان : دار المسيرة للنشر و التتوزيع,  -دراسات إدارية معاصرة [نص مطبوع] / بالل خلف السكارنه. 

  سم.24ص. : ايض. ; 368 -

 9789957064976ر.د.م.ك  -. 368ص.-367ص.بيبليوغرافيا: 

1-658-1790/1, 1-658-1790/2 

  السكارنه، بالل خلف    .4055

عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,   -القيادة اإلدارية الفعالة [نص مطبوع] / بالل خلف السكارنه. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 439 -. 2010

 9789957066239ر.د.م.ك 

1-658-1826/1, 1-658-1826/2 

  السكرى, علي علي   .4056

مناهج البحث في الجغرافيا اإلقتصادية [نص مطبوع] : الثروات المعدنية / علي علي السكرى, أحمد فاروق 
  سم. 24: إيض. ;  2004 -. 2004الجزائر : دار الكتاب الحديث,  -كامل. 

 9082350977ر.د.م.ك 

1-333-14/1 

  السكرى, علي علي   .4057

القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -البيئة و التنمية المستدامة [نص مطبوع] : أسس و قيم / علي علي السكرى. 
  سم.24ص. ; 224 -. 2009

 9773502104ر.د.م.ك 

1-338-229/1, 1-338-229/2 

  السكري, منتصر    .4058

اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -وع] / منتصر السكري. الموسوعة البحرية والتأمينية والتجارية [نص مطب
  سم.24ص. : . ; 521 -. 2008

 6386130889879ر.د.م.ك 

E0053/1, E0053/2 

  السلماني, عبد هللا طه عبد هللا    .4059

عمان : دار الفكر ناشرون وموزعون,  -منهج البحث التاريخي [نص مطبوع] / عبد هللا طه عبد هللا السلماني. 



  سم.24ص. : إيض. ; 176 -. 2010

 97899577051ر.د.م.ك  -. 176-171ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-36/1 

  السلمي, علي   .4060

ص. : غالف ملون ; 759 -. 2005القاهرة : دار غريب,  -رحلتي مع اإلدارة [نص مطبوع] / علي السلمي. 
  سم.24

 8824215977ر.د.م.ك 

1-350-45/1, 1-350-45/2 

  علي  السلمي,  .4061

القاهرة : دار   -/ علي السلمي.   Human Resources Managementإدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. ; 454 -. 1998غريب للطباعة والنشر والتوزيع, 

 9772152835ر.د.م.ك   -. 451. بيبليوغرافيا: ص.450ص.-415مالحق: ص.

1-658-350/1, 1-658-350/2 

  السلمي, علي   .4062

القاهرة : دار غريب للطباعة و النشر و  -إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية [نص مطبوع] / علي السلمي. 
  (مكتبة اإلدارة الجديدة). -سم.  24ص. : ايض. ;  380 -. 2001التوزيع, 

 9772156296ر.د.م.ك 

1-658-340/1, 1-658-340/5 

  السلمي, علي   .4063

القاهرة : دار غريب  -نماذج و تقنيات اإلدارة في عصر المعرفة / علي السلمي.  إدارة التميز [نص مطبوع] :
  (مكتبة اإلدارة الجديدة). -سم.  24ص. ;  380 -. 2002للطباعة و النشر, 

 9772156717ر.د.م.ك 

1-658-390/1, 1-658-390/2 

  السلمي, علي   .4064

ص. : ايض. 388 -. 2001القاهرة : دار غريب,  - خواطر في اإلدارة المعاصرة [نص مطبوع] / علي السلمي.
  (مكتبة اإلدارة الجديدة). -سم. 24; 

 9772156253ر.د.م.ك 

1-658-368/1, 1-658-368/2 

  السلمي، علي   .4065

القاهرة : دار غريب للطباعة و  -إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : منظور إستراتيجي / علي السلمي. 
  (مكتبة اإلدارة الجديدة). -سم. 24ص. : إيض. ; 551 -. 2008النشر و التوزيع, 

 9789774620003ر.د.م.ك 

1-658-1605/1, 1-658-1605/2 

  السلمي، علي   .4066

القاهرة : دار غريب  -[نص مطبوع] / علي السلمي.  9000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لإليزو 



  سم.24ص. : ايض. ; 179 -للطباعة و النشر و التوزيع, (د.ت). 

 9772151650ر.د.م.ك  -. 179بيبليوغرافيا:ص.

1-658-504/1 

  السلوس, مبارك    .4067

/ مبارك   La revue des sciences commercialesمجلة العلوم التجارية: العدد الثاني [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. ; 161 -. 2003الجزائر : المعهد الوطني للتجارة,  -السلوس. 

s .- مجلة العلوم التجارية: العدد الثاني 10123818ر.د.م.د  -. 30بيبليوغرافيا: ص = 

p22.2/1 

  السليماني، بومدين بن عبد القادر    .4068

الجزائر : منشورات   -ديوان العارف با� أبي مدين الغوث [نص مطبوع] / بومدين بن عبد القادر السليماني. 
  سم.24ص. ; 174 -. 2011وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

 9789931374039ر.د.م.ك 

1-000-29/1 

  السليماني، وهيبة   .4069

ص. ; 272 -. 2017عمان : دار اإلبتكار للنشر و التوزيع,  -إدارة المديونية [نص مطبوع] / وهيبة السليماني. 
  سم.24

 9789957562298ر.د.م.ك  -ص. 272-ص.263بيبليوغرافيا: 

1-336-141/1 

  السماك, محمد أزهر سعيد   .4070

إقتصاديات المواقع الصناعية و تقييم المشروعات و دراسة الجدوى [نص مطبوع] / محمد أزهر سعيد السماك.  
 سم.  23ص. : ايض. ;  396  -. 1998عمان : دار زهران,  -

1-658-119/1, 1-658-119/2 

  السمان, محمد مروان    .4071

اإلقتصادي [نص مطبوع] : الجزئي والكلي / محمد مروان السمان, محمد ظافر محبك, أحمد مبادئ التحليل 
  سم.24ص. ; 288 -). 1992عمان : مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, ( -زهير شامية. 

 283-281ص.:  -بيبليوغرافيا ص.

1-330-35/2, 1-330-35/3 

  السمان, محمد مروان    .4072

صادي [نص مطبوع] : الجزئي و الكلي / محمد مروان السمان, أحمد زهير شامية محمد  مبادئ التحليل اإلقت
  سم. 24ص. : إيض : غالف مصور ;  418 -. 2011عمان : مكتبة دار الثقافة,  -. 2ط. -ظافر محبك. 

 9957163075ر.د.م.ك  -. 410-406ص : -بيبليوغرافيا ص

1-330-37/2, 1-330-37/3 

  ربول  السناد، جالل غ   .4073

 -. 2015عمان : دار اإلعصار للنشر والتوزيع,  -البحث العلمي وكتابته [نص مطبوع] / جالل غربول السناد. 

  سم.24ص ; 360

 9789957586584ر.د.م.ك  -. 360ص-355بيبليوغرافيا:ص



1-001.4-135/1, 1-001.4-135/2 

  السنباطى، محمد عماد عبد الوهاب    .4074

بيق على اإلدارة الضريبية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة / محمد عماد عبد اإلصالح الضريبي مع التط
  سم. 24ص. ; 99 -. 2014القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية,  -الوهاب السنباطى. 

 9789777530064ر.د.م.ك  -. 985ص-245بيبليوغرافيا:ص

1-336-117/1, 1-336-117/2 

  السنباطي, إيهاب    .4075

عمان : دار الجامعة الجديدة,  -لقانونية [نص مطبوع] : للتجارة األلكترونية / إيهاب السنباطي. الموسوعة ا
  سم.24ص. ; 539 -. 2008

 9773283518ر.د.م.ك 

E0056/1, E0056/2 

  السنهوري، محمد مصطفى    .4076

 -. 2013جامعي,  القاهرة : دارالفكر ال -إدارة البنوك التجارية [نص مطبوع] / محمد مصطفى السنهوري. 

  سم.24ص. : غالف:ملو.,مصو. ;  319

 9789773790769ر.د.م.ك  -. 319ص. -317بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2118/1, 1-658-2118/2 

  السنهوري، محمد مصطفى    .4077

(القاهرة) : دار الفكر   -اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق / محمد مصطفى السنهوري. 
  سم.24ص ; 417 -. 2013بي, العر

 9789773790752ر.د.م.ك  -. 417ص-415بيبليوغرافيا:ص

1-658-2322/1, 1-658-2322/2 

  السواح, نادر شعبان إبراهيم   .4078

 -المراجعة الداخلية في ظل التشغيل اإلليكتروني [نص مطبوع] / نادر شعبان إبراهيم السواح, ثناء علي القباني. 

 سم. 24ص. : إيض. ;  208 -.  2006لجامعية, القاهرة : الدار ا

1-657-382/1, 1-657-382/2 

  السواعي, خالد محمد    .4079

 264 -. 2005عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع,  -التجارة والتنمية [نص مطبوع] / خالد محمد السواعي. 

  سم. 24ص. : مص. ومل. ; 

 1071189957ر.د.م.ك  -التجارة والتنمية. 

1-382-136/1, 1-382-136/3 

  السواعي, خالد محمد    .4080

عمان : عالم الكتب الحديث :   -[نص مطبوع] / خالد محمد السواعي.  SPSSمدخل إلى تحليل البيانات باستخدام 
  سم.24ص. ; 229 -. 2011جداراللكتاب العالمي للنشر و التوزيع, 

 9789957704049ر.د.م.ك 

1-519-165/1, 1-519-165/2 



  السواعي، خالد محمد    .4081

عمان : عالم الكتب الحديث,  -لسواعي. التجارة الدولية [نص مطبوع] : النظرية وتطبيقاتها / خالد محمد ا
  سم. 24ص. ; 308 -. 2010

 208ص  207بيبليوغرافيا ص 

1-382-203/1, 1-382-203/2 

  السوافري, فتحي رزق    .4082

  -دراسات في الرقابة والمراجعة الداخلية [نص مطبوع] / فتحي رزق السوافري, أحمد عبد المالك محمد. 

 سم. 24ص. ;  399 -. 2003الجامعية, اإلسكندرية : الدار 

1-657-76/1, 1-657-76/2 

  السوافيري, فتحي رزق   .4083

اإلتجاهات الحديثة في الرقابة و المراجعة الداخلية [نص مطبوع] / فتحي رزق السوافيري, سمير كامل محمد,  
 سم. 24ف مصور ; ص : غال 440 -. 2002اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -محمود مراد مصطفى. 

1-657-233/1, 1-657-233/2 

  السوافيري، فتحي رزق   .4084

(  -مدخل معاصر في بحوث العمليات [نص مطبوع] : تطبيقات بإستخدام الحاسب / فتحي رزق السوافيري. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 443 -. 2004القاهرة ) : الدار الجامعية, 

. 

1-658-648/1, 1-658-648/2 

  القة, فاطمة محمد السو  .4085

  -الرياضيات الحديثة [نص مطبوع] : اإلنحدار واإلرتباط، التكامل المركب، النهايات... / فاطمة محمد السوالقة. 

  سم.25ص. ;  218 -. 2008عمان : دار الصفاء, 

 218ص.  217ببليوغرافيا:ص.

1-510-38/1, 1-510-38/2 

  السوالقة، فاطمة محمد   .4086

مقدمة في الهندسة   -الهندسة اإلحداثية -المساحات و الحجوم -ثة [نص مطبوع] : نظرية الباقي الرياضيات الحدي
عمان : دار صفاء للنشر  -نماذج من التوزيعات اإلحتمالية المنفصلة / فاطمة محمد السوالقة.  -التحليلية المستوية

  سم.24ص. ;  219 -. 2008و التوزيع, 

 9789957243357ر.د.م.ك  -ص. 219بيبليوغرافيا: 

1-510-59/1, 1-510-59/2 

  السوداني، محمد راضي   .4087

دور الطاقة التقليدية والطاقة غير التقليدية في السوق العالمي وتوقعاتها المستقبلية [نص مطبوع] / محمد راضي 
  سم.24ص ; 279 -. 2018عمان : دار المنهجية للنشر والتوزيع,  -السوداني, عدنان داود محمد العذاري. 

 9789957608484ر.د.م.ك  -. 279ص-241بوغرافيا:ص

1-333-77/1 

  السويدان، طارق    .4088

 -. 2001بيروت : دار إبن حزم للطباعة والنشر والتوزيع,  -قيادة السوق [نص مطبوع] / طارق السويدان. 



  سم . 21ص . : إيض. ; 99

 9960930343ر.د.م.ك  -.  94ص . - 93ببليوغرافيا : ص .

1-658-941/1 

  السويدان، محمد بن وليد بن عبد اللطيف    .4089

التكلفة الفعلية في المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] : األسباب والضوابط / محمد بن وليد بن عبد اللطيف  
  سم. 24ص ; 294 -. 2011عمان : دار النفائس للنشر والتوزيع,  -السويدان. 

 9789957800444ر.د.م.ك 

1-332-737/1, 1-332-737/2 

  السويسي, فاطمة   .4090

  -. 2005لبنان : المؤسسة الحديثة للكتاب,  -ضرائب / فاطمة السويسي.  -المالية العامة [نص مطبوع] : موازنة 

  سم.24ص. : مص. ; 328

 ص.328-327بيبليوغرافيا :

1-336-65/1, 1-336-65/2 

  السويفي, مختار    .4091

  -بحري وأنواع النقل الدولي األخرى [نص مطبوع] / مختار السويفي. مصطلحات التجارة الدولية والنقل ال

 . 1993القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, 

D0030 

  السويفي, مختار    .4092

  -مصطلحات التجارة الدولية والنقل البحري وأنواع النقل الدولي األخرى [نص مطبوع] / مختار السويفي. 

  سم.  24ص. ; 454 -. 1993ار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, القاهرة : الد 

 9772700524ر.د.م.ك 

1-382-33/3, 1-382-33/4 

  السيد حجازي, المرسى   .4093

إقتصاديات المشروعات العامة النظرية والتطبيق جدوى المشروعات ،وتسعير منتجاتها وخصخصتها [نص  
ص : غالف مص. مل. ; 382 -. 2004ندرية : الدار الجامعية,  اإلسك -مطبوع] / المرسى السيد حجازي. 

 سم.25

1-658-840/1, 1-658-840/2 

  السيد علي, عبد المنعم    .4094

  -. 1ط. -النقود و المصارف و األسواق المالية [نص مطبوع] / عبد المنعم السيد علي, نزار سعد الدين العيسى. 

  سم. 24مص. ;  ص. : غالف464 -. 2004عمان : دار الحامد, 

 7029329957ر.د.م.ك 

1-332-130/1, 1-332-130/2 

  السيد علي, محمد أمين   .4095

 351 -. 2000عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع,  -أسس التسويق [نص مطبوع] / محمد أمين السيد علي. 

  سم.  24ص. : ايض. ; 

 9957400355ر.د.م.ك  -. 350ــ ص. 345بيبليوغرافيا : ص. 



1-658-546/1, 1-658-546/2 

  السيد عليوة    .4096

 152 -. 2003مصر : دار األمين,  -إدارة الوقت و األزمات واإلدارة باألزمات [نص مطبوع] / السيد عليوة. 

 سم.  24ص. ; 

1-658-409/1, 1-658-409/2 

  السيد, اسماعيل   .4097

 -. 1999اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -السيد.  بعض الطرق الكمية في مجال األعمال [نص مطبوع] / اسماعيل

  سم.  24ص. : إيض. ;  470

 .470ص-469بيبليوغرافيا:ص

1-658-288/1, 1-658-288/2 

  السيد, اسماعيل   .4098

اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -األساليب الكمية في إتخاذ القرارات اإلدارية [نص مطبوع] / اسماعيل السيد. 
 سم. 24ص. : إيض. ;  406 -. 2002

1-658-289/1 

  السيد, اسماعيل   .4099

 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -األساليب الكمية في مجال األعمال [نص مطبوع] / اسماعيل السيد. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 405

. 

1-658-290/1, 1-658-290/2 

  السيد, اسماعيل   .4100

اإلسكندرية : مركز التنمية اإلدارية,  -إلدارة [نص مطبوع] / اسماعيل السيد. إستخدام األساليب الكمية في ا
  سم. 24ص. : ايض. ;  400 -. 1998

. 

1-658-300/1, 1-658-300/2 

  السيد, اسماعيل   .4101

 -. 2002اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -اإلعالن ودوره في النشاط التسويقي [نص مطبوع] / اسماعيل السيد. 

  سم.24ص. : غالف مصور: ملون ; 384

 381-380ص:  -بيبليوغرافيا ص

1-659-2/2, 1-659-2/3 

  السيد, اسماعيل   .4102

ص. : غالف مصور:  442 -. 1999اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -التسويق [نص مطبوع] / اسماعيل السيد. 
 سم. 24ملون ; 

7/1-658-1 

  السيد, اسماعيل   .4103

ص. :  314 -. 1998اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -[نص مطبوع] / اسماعيل السيد.  مبادئ التسويق



  سم. 24ايض. ; 

 302بيبليوغرافيا :ص. 

1-658-16/1, 1-658-16/2 

  السيد, اسماعيل   .4104

يث, اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحد - دليل الطالب في مبادئ التسويق [نص مطبوع] / اسماعيل السيد. 
 سم. 24ص. : ايض. ;  159 -. 1998

1-658-15/2, 1-658-15/3 

  السيد, إسماعيل   .4105

 سم.24ص. : ايض. ;  449 -. 1999القاهرة : الدار الجامعية,  -التسويق [نص مطبوع] / إسماعيل السيد. 

1-658-7/1, 1-658-7/2 

  السيد, إسماعيل   .4106

اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -يل السيد, محمد صالح الحناوي. قضايا إدارية معاصرة [نص مطبوع] / إسماع
 سم.24ص. ; 317 -د.ت. 

1-658-395/1, 1-658-395/2 

  السيد, إسماعيل   .4107

 سم.24 -. 2004القاهرة : الدار الجامعية,  -التسويق [نص مطبوع] / إسماعيل السيد. 

1-658-780/2 

  السيد, اسماعيل محمد   .4108

 -مداد و التوزيع [نص مطبوع] / اسماعيل محمد السيد, محمد أحمد حسان, محمد توفيق ماضي. إدارة اإل

  سم .24ص. : ايض. ; 315 -. 2006اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي, 

 .315ص.-305بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1083/1, 1-658-1083/2 

  السيد, اسماعيل محمد   .4109

اإلسكندرية : المكتب  -اإلستراتيجية [نص مطبوع] : مفاهيم و حاالت تطبيقية / اسماعيل محمد السيد. اإلدارة 
  سم.  24ص. : إيض. ;  399 -. 2000العربي الحديث, 

 .399ص-395بيبليوغرافيا:ص

1-658-245/4, 1-658-245/1 

  السيد, اسماعيل محمد   .4110

اإلسكندرية : المكتب  -ص مطبوع] / اسماعيل محمد السيد. المدخل المنهجي في دراسات جدوى المشروع [ن
 سم.  24ص. : ايض. ;  352 -. 1990العربي الحديث, 

1-658-114/1, 1-658-114/2 

  السيد, اسماعيل محمد   .4111

اإلسكندرية : الدار   -أساسيات بحوث التسويق [نص مطبوع] : مدخل منهجي وإداري / اسماعيل محمد السيد. 
 سم. 24ص. : ايض. ;  269 -. 2004 الجامعية,



1-658-27/6, 1-658-27/7 

  السيد, إسماعيل محمد   .4112

القاهرة : المكتب العربي   -اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : مفاهيم وحاالت تطبيقية / إسماعيل محمد السيد. 
 سم.24ص. : غالف ملون ; 502 -. 1999الحدبث, 

1-658-726/1, 1-658-726/2 

  السيد, سهير    .4113

القاهرة : ايتراك للنشر و  -المدخل في النظرية اإلقتصادية [نص مطبوع] : المفهوم و التطبيق / سهير السيد. 
  سم.24ص. : غالف مص. ; 242 -. 2003التوزيع, 

 7815723977ر.د.م.ك  -ص. 242ــ 241بيبليو.ص.

1-330-220/1, 1-330-220/2 

  السيد, طارق    .4114

(القاهرة) :  -والمجتمع والتنمية [نص مطبوع] : دراسة في علم اإلجتماع اإلقتصادي / طارق السيد.  اإلقتصاد
  سم.  24ص. : غالف: ملو. ;  254 - . 2017مؤسسة شباب الجامعة, 

 9789772121885ر.د.م.ك  -. 254ص. -251بيبليوغرافيا: ص. 

E0078/1, E0078/2 

  السيد, عاطف    .4115

اإلسكندرية : مطبعة اإلنتصار,  -الفكر [نص مطبوع] : دراسة تحليلية / عاطف السيد. العولمة في ميزان 
  سم. 24ص. : غالف ملون: مصور ; 144 -. 2001

 012417977ر.د.م.ك × -. 143 -141ص:  -بيليوغرافيا ص

1-330-122/1 

  السيد, محمد اسماعيل   .4116

  -اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث, (د.ت).   -السيد. اإلعالن [نص مطبوع] : المجلد األول / محمد اسماعيل 

  (سلسلة التسويق الحديث).  -سم.  24ص. : ايض : غالف مصور : ملون ;  598

 بيبليوغرافيا

1-659-3.1/6, 1-659-3.1/7 

  السيد, مصطفى كامل   .4117

النج [نص مطبوع] : آفاق الشراكة الجديدة  إستراتيجيات التنمية األفريقية في ظل الليبرالية الجديدة; تقديم مايكل 
القاهرة : مركز دراسات و بحوث الدول النامية,  -من أجل التنمية في أفريقيا / مصطفى كامل السيد; مايكل النج. 

  سم. 24ص. ;  230 -. 2003

 9772237865ر.د.م.ك 

1-338-36/1, 1-338-36/2 

  السيد، إبراهيم جابر    .4118

مطبوع] : أثره وأهميته في نمو األعمال التجارية العربية داخل البالد األجنبية / إبراهيم  اإلفصاح المالي [نص 
  سم. 24ص ; 344 -. 2014عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع,  -جابر السيد. 

 9789957572594ر.د.م.ك 

1-657-141/1, 1-657-141/2 



  السيد، إبراهيم شريف   .4119

كاسات األزمة المالية العالمية [نص مطبوع] : حالة أقطار مجلس التعاون لدول الخليج  الطفرة النفطية الثالثة وانع
بيروت : مركز   -العربية / إبراهيم شريف السيد, علي خليفة الكواري, عدنان شهاب الدين, ...[و آخرون]. 

  سم.24ص. : ملون ; 431 -.  2009دراسات الوحدة العربية, 

 9789953822884ر.د.م.ك 

1-332-500/1, 1-332-500/2 

  السيد، إسماعيل محمد   .4120

اإلسكندرية : الدار   -التسويق [نص مطبوع] / إسماعيل محمد السيد, عبد السالم أبو قحف, محمد أحمد حسان. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 318 -الجامعة, (د.ت). 

 . 317ص. -315ببليوغرافيا: ص.

1-658-979/1, 1-658-979/2 

  ل محمد محمد السيد، اسماعي  .4121

اإلسكندرية : المكتب  -نظم المعلومات إلتخاد القرارات اإلدارية [نص مطبوع] / اسماعيل محمد محمد السيد. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 271 -العربي الحديث, (د.ت). 

 264بيبليوغرافيا:ص

1-658-193/1, 1-658-193/2 

  السيد، أمانى محمد   .4122

القاهرة : الدار    -اإلتاحة / أمانى محمد السيد. -التجهيز والنشر-] : الخصائصالدوريات اإللكترونية [نص مطبوع
  سم. 24ص. ; 280 -. 2007المصرية اللبنانية, 

 9774271017ر.د.م.ك 

1-020-12/1 

  السيد، جابر ابراهيم   .4123

 -. 2014والتوزيع, عمان : دار غيداء للنشر  -محاسبة التلوث البيئي [نص مطبوع] / جابر ابراهيم السيد. 

  سم.24ص. ; 295

 9789957572600ر.د.م.ك  -. 295ص. -289بيبليوغرافيا: ص.

1-657-682/1, 1-657-682/2 

  السيد، رجب عبد الحميد   .4124

  -. 2000(د.م) : [د.ن],  -دور القيادة في إتخاد القرار خالل األزمات [نص مطبوع] / رجب عبد الحميد السيد. 

  سم. 22ص. : ايض. ; 218

 216ص. -200بيليوغرافيا: ص.

1-658-178/1, 1-658-178/2 

  السيد، رضا    .4125

 -اإلحتياجات التدريبية بين النظرية و التطبيق و أساليب إعداد الخطة التدريبية [نص مطبوع] / رضا السيد. 

 سم. 24ص. ;  191  -. 2007القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات, 

1-519-135/1, 1-519-135/2 



  السيد، سيد عطا هللا    .4126

 -. 2013عمان : دار الراية للنشر والتوزيع,   -التدريب المحاسبي والمالي [نص مطبوع] / سيد عطا هللا السيد. 

  سم.24ص. ; 293

 9789957544652ر.د.م.ك 

1-657-642/1, 1-657-642/2 

  السيد، سيد عطا هللا    .4127

 -. 2009عمان : دار الراية للنشر و التوزيع,  -بية [نص مطبوع] / سيد عطا هللا السيد. النظريات المحاس

  سم.24ص. ; 238

 9789957499334ر.د.م.ك 

1-657-646/1, 1-657-646/2 

  السيد، عطا هللا    .4128

 -. 2009يع, عمان : دار الراية للنشر و التوز -المفاهيم المحاسبية الحديثة [نص مطبوع] / عطا هللا السيد. 

  سم.24ص. ; 481

 9789957499402ر.د.م.ك 

1-657-529/1, 1-657-529/2 

  السيد، عليوه    .4129

مصر : دار األمين,  -اإلدارة المكتبية الحديثة و طرق إعداد التقارير و المكاتبات [نص مطبوع] / عليوه السيد. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  140 -. 2003

 9772793512ر.د.م.ك  -. 140ص.-139ببليوغرافيا:ص.

1-658-408/1, 1-658-408/2 

  السيد، معين أمين   .4130

إدارة الموارد البشرية في ظل المتغيرات اإلقتصادية العالمية الحالية [نص مطبوع] : مع دراسة حاالت تطبيقية 
  سم.24ص. : غالف: ملو. ; 391 - . 2010د.م : [د.ن],  -لبعض البلدان العربية / معين أمين السيد. 

 9789957063733ر.د.م.ك  -. 391ص.-383بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1679/1, 1-658-1679/2 

  السيد، ياسر أحمد    .4131

ص :  324 -. 2009اإلسكندرية : مكتبة بستان المعرفة,  -اإلحصاء التطبيقي [نص مطبوع] / ياسر أحمد السيد. 
  سم. 17×  24ملو. ; 

 ص 323بيبليوغرافيا ص 

1-519-126/1, 1-519-126/2 

  السيد،طارق    .4132

 -. 2005اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -علم اإلجتماع اإلقتصادي [نص مطبوع] / طارق السيد. 

 سم.24ص. ; 224

1-330-578/1, 1-330-578/2 

  السيدية, محمد علي أحمد   .4133

عمان : دار   -محمد علي أحمد السيدية. محاسبة التكاليف [نص مطبوع] : دراسة نظرية وإجراءات تطبيقية / 



  سم.24ص ; 503 -. 2013زهران للنشر و التوزيع, 

 506ص-505بيبليوغرافيا:ص

1-657-718/1, 1-657-718/2 

  السيسي, صالح الدين   .4134

الشركات متعددة الجنسيات و حكم العالم [نص مطبوع] : تطوير وربط البورصات العربية / صالح الدين  
(دراسات نظرية و تطبيقية   -سم. 24ص. : غالف ملون ومص ; 117 -. 2003القاهرة : عالم الكتب,  -السيسي. 

  : قضايا إقتصادية معاصرة). 

 4335232977ر.د.م.ك 

1-332-196/1, 1-332-196/2 

  السيسي, صالح الدين حسن   .4135

..مبادرات ومقترحات التطوير قضايا معاصرة [نص مطبوع] : النظم والمنظمات اإلقليمية والدولية، الواقع.
  سم.24ص. ; 564 -. 2007القاهرة : دار الفكر العربي,  -والتفعيل / صالح الدين حسن السيسي. 

 558-555بيبليوغرافية:ص.

1-338-125/1 

  السيسي, صالح الدين حسن   .4136

القاهرة :  -الدين حسن السيسي. اإلتحاد األوروبي [نص مطبوع] : والعملة األوربية الموحدة "اليورو" / صالح 
  سم.  24ص. : إيض . ;  132 -. 2003عالم الكتاب, 

 6334232977ر.د.م.ك 

1-332-225/1, 1-332-225/2 

  السيسي, صالح الدين حسن   .4137

 -. 2004القاهرة : دار الفكر العربي,  -قضايا مصرفية معاصرة [نص مطبوع] / صالح الدين حسن السيسي. 

 سم.  24;  ص. : إيض.477

1-332-222/1, 1-332-222/2 

  السيسي, صالح الدين حسن   .4138

القطاع المصرفي و اإل قتصاد الوطني [نص مطبوع] : القطاع المصرفي وغسيل األموال / صالح الدين حسن  
  سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 207 -. 2003القلهرة : عالم الكتب,  -السيسي. 

 5312232977ر.د.م.ك 

1-332-202/1, 1-332-202/2 

  السيسي, صالح الدين حسن   .4139

 -دراسات الجدوى وتقييم المشروعات [نص مطبوع] : دراسات نظرية وتطبيقية / صالح الدين حسن السيسي. 

  سم. 24ص. : غالف ملون ومصور ; 346 -. 2003القاهرة : دار الفكر العربي, 

 5177010977ر.د.م.ك 

1-658-713/1, 1-658-713/2 

  السيسي, صالح الدين حسن   .4140

بورصات األوراق المالية العربية و الدولية و تأسيس سوق اإلمارات لألوراق المالية [نص مطبوع] : دراسات 
ص. :  144  -. 1997بيروت : دار الوسام للطباعة والنشر,  -نظرية و تطبيقية / صالح الدين حسن السيسي. 



  سم. 24إيض. ; 

 141بيبليوغرافيا ص: 

1-332-50/1, 1-332-50/2 

  السيسي, صالح الدين حسن   .4141

مقترحات النجاح / صالح الدين حسن   -السبل  -األهداف  -بورصات األوراق المالية [نص مطبوع] : األهمية 
  (دراسات نظرية وتطبيقية). -سم. 24ص. : إيض. ; 106 -. 2003القاهرة : عالم الكتب,  -السيسي. 

 9772323117ر.د.م.ك 

1-332-109/1, 1-332-109/2 

  السيسي, صالح الدين حسن   .4142

إدارة أموال و خدمات المصارف لخدمة أهداف التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسات نظرية و تطبيقية /  
  سم.  24ص. : إيض. ;  340 -. 1998بيروت : دار الوسام,  -صالح الدين حسن السيسي. 

 329بيبليوغرافيا ص: 

1-332-25/1, 1-332-25/2 

  السيسي, صالح الدين حسن   .4143

البورصات و األسواق المالية [نص مطبوع] : دور المنظمات و التكتالت الدولية و األهلية / صالح الدين حسن  
  (الموسوعة اإلقتصادية الدولية). -سم. 24ص. ; 192 -. 2014القاهرة : دار الكتاب الحديث,  -السيسي. 

 9789773505257ر.د.م.ك  -. 189ص-187بيبليوغرافيا:ص

1-332-703/1, 1-332-703/2 

  السيسي، صالح الدين حسن   .4144

 -[نص مطبوع] / صالح الدين حسن السيسي.  ISOتطوير إدارة الشركات لتحقيق إدارة الجودة الشاملة شهادة 

  سم. 24ص. : ايض. ; 303 -. 2011القاهرة : دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع, 

 9789773503824ر.د.م.ك  -ص. 300-ص.295بيبليوغرافيا: 

1-658-1731/1, 1-658-1731/2 

  السيسي، صالح الدين حسن   .4145

عربي / صالح الدين حسن  -المعجم الذهبي للمصطلحات اإلقتصادية والتجارية [نص مطبوع] : فرنسي 
  سم.24ص. ; 472 -  .2012القاهرة : دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع,  -السيسي. 

 97899573503873ر.د.م.ك 

D0099/1, D0099/2 

  السيسي، صالح الدين حسن   .4146

سبل   -التداعيات-قضايا إقتصادية معاصرة : األزمات المالية واإلقتصادية العالمية [نص مطبوع] : ( األسباب 
  سم.24; ص. 93 -. 2009القاهرة : (د.ن),  -المواجهة ) / صالح الدين حسن السيسي. 

 9772327031ر.د.م.ك  -. 93ص-91بيبليوغرافيا: ص

1-332-664/1, 1-332-664/2 

  السيسي، صالح الدين حسن   .4147

(القاهرة) : دار  -تخطيط وتنمية الموارد البشرية واإلقتصادية [نص مطبوع] / صالح الدين حسن السيسي. 



  سم. 24ص ; 174 -. 2013الكتاب الحديث, 

 9789773504825ر.د.م.ك 

1-338-225/1, 1-338-225/2 

  السيسي، صالح الدين حسن   .4148

التجارة الدولية والصيرفة اإللكترونية: الموسوعة اإلقتصادية الدولية [نص مطبوع] : النظريات والسياسات /  
  سم.24ص ; 223 -. 2014(القاهرة) : دار الكتاب الحديث,  -صالح الدين حسن السيسي. 

 9789773505257ر.د.م.ك  -. 217ص-215بيبليوغرافيا:ص

1-382-248/1, 1-382-248/2 

  السيفو, وليد اسماعيل    .4149

أساسيات اإلقتصاد القياسي [نص مطبوع] : نظرية اإلقتصاد القياسي و اإلختبارات القياسية من الدرجة األولى /  
ص : 408 -.  2006االهلية,  عمان : -وليد اسماعيل السيفو, فيصل مفتاح شلوف; صائب جواد ابراهيم جواد. 

 سم. 24مص. ; 

1-330-327/1, 1-330-327/2 

  السيفو, وليد اسماعيل    .4150

مشاكل اإلقتصاد القياسي التحليلي [نص مطبوع] : التنبؤ و اإلختبارات القياسية من الدرجة الثانية / وليد اسماعيل 
  سم. 24ص. : مص.مل. ; 376 -. 2006عمان : االهلية,  -السيفو, فيصل مفتاح شلوف. 

 367-361المالحق ص

1-330-329/1, 1-330-329/2 

  السيفو، وليد إسماعيل   .4151

أساسيات األساليب اإلحصائية لألعمال وتطبيقاتها في العلوم المالية واإلدارية واإلقتصادية [نص مطبوع] : مع  
عمان : زمزم ناشرون و  -عيد أحمد أبو بكر.  مثال وتمرين وسؤال متعددة اإلجابات / وليد إسماعيل السيفو, 400

  سم.24ص. ; 512 -. 2010موزعون, 

 978995757720209ر.د.م.ك 

1-519-169/1, 1-519-169/2 

  السيوفي, مصطفى    .4152

القاهرة : الدار الدولية لالستثمارات   -المنهج العلمي في البحث األدبي [نص مطبوع] / مصطفى السيوفي. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 267 -. 2008الثقافية, 

 9772823373ر.د.م.ك  -. 267-265ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-96/1, 1-001.4-96/2 

  الشاعر، سمير   .4153

  -بيت المال المسلمين / سمير الشاعر.  -المالية العامة والنظام المالي اإلسالمي [نص مطبوع] : اإلقتصاد العام

  سم.24ص. ; 288 -. 2011بيروت : الدار العربية للعلوم ناشرون, 

 9786140103214ر.د.م.ك 

1-336-108/1, 1-336-108/2 

  الشافعي, أحمد حسن    .4154

 SPORTالموسوعة العلمية:الخصخصة اإلدارية والقانونية في التربية البدنية والرياضية [نص مطبوع] : 



ECONOMICES  .سم.24ص : مص،مل ; 323 -. 2006اإلسكندرية : دار الوفاء,  -/ أحمد حسن الشافعي  

 5551327977ر.د.م.ك 

E0022 

  الشافعي، حسن أحمد    .4155

القاهرة :  -ية في التربية البدنية والرياضة [نص مطبوع] / حسن أحمد الشافعي. الخصخصة اإلدارية والقانون
  سم.24ص. : إيض. ; 320 -. 2002مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية, 

. 

1-658-668/1, 1-658-668/2 

  الشافعي، حسن أحمد    .4156

 Strategic[نص مطبوع] :  اإلدارة اإلستراتيجية و التخطيط اإلستراتيجي في التربية البدنية و الرياضة

management  .ص. ; 158 -. 2008اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  -/ حسن أحمد الشافعي
 سم. 24

E0073/1, E0073/2 

  الشافعي، حسن أحمد    .4157

 -الشافعي. دراسات الجدوى و المشروعات الصغيرة في التربية البدنية و الرياضية [نص مطبوع] / حسن أحمد 

  سم.24ص. ; 592 -. 2005القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر, 

 9773275515ر.د.م.ك 

1-658-714/1, 1-658-714/2 

  الشافعي، حسن أحمد    .4158

 The organizationالهيكل التنظيمي و التوصيف الوظيفي في المؤسسات الرياضية [نص مطبوع] = 

employental description in the sports institutions   .(القاهرة) : مؤسسة  -/ حسن أحمد الشافعي
  سم.24ص. : غالف:ملو.,مصو. ; 543 -. 2014عالم الرياضة للنشر ; القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة, 

 9789777350747ر.د.م.ك  -. 536ص-529بيبليوغرافيا:ص

1-658-2109/1, 1-658-2109/2 

  ن أحمد  الشافعي، حس  .4159

 Theالتخطيط اإلستراتيجي للمؤسسات العامة وغير الربحية [نص مطبوع] : المؤسسات الرياضية = 

strategic planning of both general non benefit institutions : sports institutions   حسن /

  سم.24غالف: ملو.,مصو. ;  ص :259 -. 2013القاهرة : دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر,  -أحمد الشافعي. 

 9789773279906ر.د.م.ك 

1-658-2185/1, 1-658-2185/2 

  الشافعي، حسن أحمد    .4160

التنمية المستدامة والمحاسبة والمراجعة البيئية في التربية البدنية والرياضة [نص مطبوع] / حسن أحمد الشافعي. 
  سم.24ص ; 364 -. 2012(القاهرة) : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر,  -

 9789773278409ر.د.م.ك 

1-338-224/1, 1-338-224/2 



  الشافعي، عبد الرحيم    .4161

.  2009عمان : عالم الكتب الحديث,  -المدخل لدراسة اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / عبد الرحيم الشافعي. 

  سم.24ص ; 191 -

 9789957701192ر.د.م.ك  -. 191ص-179بيبليوغرافيا:ص

1-330-717/1 

  الشافعي، محمد فريد    .4162

التجارة اإللكترونية وإشكالية تسليم المنتجات عبر شبكة اإلتصاالت الدولية : اإلنترنت [نص مطبوع] : (دراسة 
(القاهرة) : دار الكتاب الحديث : دار  -مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي) / محمد فريد الشافعي. 

  سم.24ص ; 133 -. 2009والنشر, البيان للطباعة 

 977350140ر.د.م.ك  -. 133ص-119بيبليوغرافيا: صص

1-382-254/1, 1-382-254/2 

  الشايجي، وليد خالد    .4163

 -. 2005عمان : دار النفائس,  -المدخل إلى المالية العامة اإلسالمية [نص مطبوع] / وليد خالد الشايجي. 

  سم.24ص ; 510

 499ص-487بيبليوغرافيا:ص

1-336-66/1, 1-336-66/2 

  الشبلي, هيثم حمود    .4164

عمان : دار صفاء للنشر  -إدارة المنشآت المعاصرة [نص مطبوع] / هيثم حمود الشبلي, مروان محمد النسور. 
  سم.24ص. : ايض. ; 551 -. 2009والتوزيع, 

 9789957243562ر.د.م.ك  -.  551ص . - 543ببليوغرافيا : ص .

1-658-1393/1, 1-658-1393/2 

  الشبلي، هيثم حمود    .4165

عمان : دار   -الحاسوب [نص مطبوع] : نماذج وتطبيقات في إدارة األعمال والتسويق / هيثم حمود الشبلي. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 488 - . 2009صفاء للنشر و التوزيع, 

 9789957244729ر.د.م.ك 

1-658-1546/1, 1-658-1546/2 

  الشبلي،حسين محمد   .4166

 -. 2008عمان : دار مجدالوي,  -اإلحتيال المصرفي [نص مطبوع] / حسين محمد الشبلي, مهند فايز الدويكات. 

  سم. 15×24ص : مص.ملو ;  119

 33260299579ر.د.م.ك 

1-332-360/1, 1-332-360/2 

  الشبيري، فارس ناصيف   .4167

/ فارس ناصيف الشبيري, غسان سالم   Principles of Finance -1) [نص مطبوع] : 1مبادئ المالية (
  سم.24ص. ; 287 -. 2012عمان : دار وائل للنشر و التوزيع,  -الطالب. 

 9789957119744ر.د.م.ك 

1-332-581.1/1, 1-332-581.1/2 



  الشبيري، فارس ناصيف   .4168

فارس ناصيف الشبيري, غسان سالم   / Principles Of Finance -2) [نص مطبوع] : 2مبادئ المالية (
  سم.24ص ; 290 -. 2013عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -الطالب. 

 9789957910822ر.د.م.ك 

1-332-581.2/1, 1-332-581.2/2 

  الشتيوى, سعد    .4169

الجامعي, األسكندرية : دار الفكر  -التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة [نص مطبوع] / سعد الشتيوى. 
  سم. 24ص : مص.مل ;  186 -. 2008

 048379977ر.د.م.ك  -ص. 186 -151بيبيلوغرافيا ص

1-350-102/1, 1-350-102/2 

  الشجيري، فايق حسن جاسم    .4170

التمويل الدولي عبر الشركات متعدية الجنسيات و أثره في القدرة اإلقتصادية للدولة [نص مطبوع] : دراسة  
 -. 2016العراق : مكتب الهاشمي للكتاب الجامعي,  -مختارة / فايق حسن جاسم الشجيري. لنماذج نامية 

  سم.24ص. ; 302

 9789957183745ر.د.م.ك 

1-332-772/1, 1-332-772/2 

  الشحات, نظير رياض محمد   .4171

مصر :  -إدارة محافظ األوراق المالية في ظل حوكمة الشركات [نص مطبوع] / نظير رياض محمد الشحات. 
  سم. 24ص. : مص. ; 448 -. 2007د.م, 

 442-427بيبليوغرافيا ص.

1-332-272/1, 1-332-272/2 

  الشحادة، عبد الرزاق    .4172

, الجودة والتمييز في منظمات األعمال [نص مطبوع] / عبد الرزاق الشحادة; محمد بوهزة; رمضان 2ج.
ص. : غالف: ملو., 446 -. 2011ربي للنشر والتوزيع, عمان : مكتبة المجتمع الع -الشراح; ...[و آخرون]. 

  سم.24مصو. ; 

  447ص.-442ملحق:ص. 441بيبليوغرافيا: ص.

 2محتوي في : , ج.

1-658-1892.2/1, 1-658-1892.2/2 

  الشحادة، عبد الرزاق    .4173

عمان  -رايري. محاسبة الشركات [نص مطبوع] / عبد الرزاق الشحادة, محمد ياسين الرحاحلة, جمال عادل الش
  سم.24ص ; 408 -. 2013: زمزم ناشرون و موزعون, 

 9789957720636ر.د.م.ك 

1-657-689/1, 1-657-689/2 

  الشحومي، سليمان سالم   .4174

مهارات اإلدارة المالية الشخصية [نص مطبوع] : مدخل إلى النجاح في عالم المال واألعمال / سليمان سالم  
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 224 -. 2014لكتاب الجامعي, بيروت : دار ا -الشحومي. 

 9786148000058ر.د.م.ك  -. 223ص.-204المالحق: صز



1-658-2133/1, 1-658-2133/2 

  الشخانبة، صهيب عبد هللا بشير    .4175

هللا  الضمانات العينية :الرهن ومدى مشروعية إستثمارها في المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] / صهيب عبد 
  سم.24ص ; 244  -. 2011عمان : دار النفائس للنشر والتوزيع,  -بشير الشخانبة. 

 9789957800529ر.د.م.ك  -. 232ص-219بيبليوغرافيا:ص

1-332-873/1 

  الشخيلي، عبد القادر    .4176

عمان :   - خيلي. فن كتابة التقارير [نص مطبوع] : ال سيما التقارير اإلدارية والمالية والفنية / عبد القادر الش
 سم.24ص. : إيض. ; 148 -. 2004مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, 

1-658-542/1, 1-658-542/2 

  الشديفات، خليل النومان   .4177

عمان : دار المعتز للنشر و  -اإلنترنت [نص مطبوع] / خليل النومان الشديفات.  -شبكة المعلومات العالمية
 سم.24ص ; 736 -. 2014التوزيع, 

1-005-22/1 

  الشرابي، فؤاد   .4178

 -. 2008عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع,  -نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] / فؤاد الشرابي. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 296

 .286ص.-277بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1650/7, 1-658-1650/8 

  الشرايدة, سالم تيسير    .4179

عمان : دار صفاء للنشر  -ي [نص مطبوع] : أطر نظرية وتطبيقات عملية / سالم تيسير الشرايدة. الرضا الوظيف
  سم.24ص. : إيض. ; 306 -. 2008والتوزيع, 

 9789957243215ر.د.م.ك  -. 306ص-295بيبليوغرافيا :ص

1-658-1609/1, 1-658-1609/2 

  الشرباصي،احمد   .4180

ص. ; 497  -. 1981القاهرة : دار الجيل,  -بوع] / احمد الشرباصي. المعجم اإلقتصادي اإلسالمي [نص مط
 سم.24

D00130/1 

  الشربينى, أيمن    .4181

القاهرة : إيتراك  -مهارات النجاح [نص مطبوع] : كيف تخطط لنجاحك في العمل واإلدارة / أيمن الشربينى. 
  سم.  24ص. : إيض. ;   166 -. 2006للنشر والتوزيع, 

 977383056Xر.د.م.ك  -. 

1-658-914/3, 1-658-914/4 



  الشرع, مجيد جاسم    .4182

الرياض : مكتبة   -المحاسبة في المنظمات المالية [نص مطبوع] : المصارف اإلسالمية / مجيد جاسم الشرع. 
 سم.24ص. ; 483 -. 2008الجامعة ; عمان : إثراء للنشر والتوزيع, 

1-657-541/1, 1-657-541/2 

  مجيد جاسم  الشرع,   .4183

.  1ط -المحاسبة في المنظمات المالية المصارف وشركات التأمين التجارية [نص مطبوع] / مجيد جاسم الشرع. 

 سم.24ص. : إيض. ; 474 -. 2003عمان : جامعة فيالدالفيا,  -

1-657-422/1, 1-657-422/2 

  الشرع، طالب نور    .4184

ص. ; 259 -. 2008عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -ع. الجريمة الضريبية [نص مطبوع] / طالب نور الشر
  سم.24

 9957116592ر.د.م.ك 

1-336-94/1 

  الشرعة، عطاّ{ محمد تيسيير    .4185

عمان : دار الحامد   -إدارة العملية التدريبيبة [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق / عطاّ� محمد تيسيير الشرعة. 
  سم.24ص. : غالف: ملو.ومصو. ; 222 -. 2014للنشر و التوزيع, 

 9789957327934ر.د.م.ك  -. 221ص-217بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2095/1, 1-658-2095/2 

  الشرفات, علي جدوع    .4186

عمان  -/ علي جدوع الشرفات.  AGRICULTURAL INSURANCEالتأمين الزراعي [نص مطبوع] = 
  سم.24;  ص209 -. 2012: دار زهران للنشر والتوزيع, 

 9789957504922ر.د.م.ك  -ص. 209-ص207بيبليوغرافيا: 

1-368-36/1, 1-368-36/2 

  الشرفات، علي جدوع    .4187

 -سبل النهوض / علي جدوع الشرفات.  -العوائق  -التنمية اإلقتصادية في العالم العربي [نص مطبوع] : الواقع 

  سم.24ص ; 258 -. 2014عمان : دار جليس الزمان للنشر والتوزيع, 

 9579957810344ر.د.م.ك  -. 256ص-255بيبليوغرافيا:ص

1-338-262/1, 1-338-262/2 

  الشرقاوى, عبد الحكيم مصطفى    .4188

اإلسكندرية : دار الجامعة   -العولمة المالية و تبييض األموال [نص مطبوع] / عبد الحكيم مصطفى الشرقاوى. 
  سم. 24ص. : إيض ; 390 -. 2008الجديدة, 

 ص.386-370بيبليوغرافيا : 

1-332-313/1, 1-332-313/2 

  الشرقاوي, علي    .4189

ص. : 231  -اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث, (د.ت).  -إدارة المخازن [نص مطبوع] / علي الشرقاوي. 



  سم. 24ايض. ; 

 231ص.-230بيبليوغرافيا:ص. 

1-658-135/1, 1-658-135/2 

  الشرقاوي, علي    .4190

اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر,  -العملية اإلدارية [نص مطبوع] : وظائف المديرين / علي الشرقاوي. 
  سم.24ص. : ايض. ; 465 -. 2002

 .465ص.-461بيبليوغرافيا: ص.

1-658-380/1, 1-658-380/2 

  الشرقاوي, علي    .4191

اإلسكندرية : دار الجامعة  -بوع] : مدخل التحليل الكمي / علي الشرقاوي. إدارة النشاط اإلنتاجي [نص مط 
  سم. 24ص. : ايض. ; 399 -. 2003الجديدة للنشر, 

 .397ص.-392بيبليوغرافيا:ص

1-658-369/1, 1-658-369/2 

  الشرقاوي, مصطفى عبد الحكيم    .4192

 -المالية / مصطفى عبد الحكيم الشرقاوي. العولمة المالية وإمكانات التحكم [نص مطبوع] : عدوى األزمات 

 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 218 -. 2005(القاهرة ) : دار الفكر الجامعي,  

1-332-211/1, 1-332-211/2 

  الشرقاوي، علي    .4193

 اإلسكندرية : الدار الجامعية, -إدارة النشاط اإلنتاجي [نص مطبوع] : مدخل التحليل الكمي / علي الشرقاوي. 

  سم.24ص. : ايض. ; 399 -. 2000

 398ص.-393يبليوغرافيا: ص.

1-658-87/1, 1-658-87/2 

  الشرمان, زياد محمد    .4194

عمان : دار صفاء للنشر  -[نص مطبوع] / زياد محمد الشرمان.  MISمقدمة في نظم المعلومات اإلدارية 
  سم. 24ص. : ايض. ;  384 -. 2004والتوزيع, 

 9957241303ر.د.م.ك  -. 384ــ ص. 381بيبليوغرافيا : ص .

1-658-534/1, 1-658-534/2 

  الشرمان، زياد محمد    .4195

عمان : دارصفاء للنشر  -مبادئ التسويق [نص مطبوع] / زياد محمد الشرمان, عبد الغفور عبد هللا عبد السالم. 
  سم.24ص. : ايض. ; 208 -. 2009و التوزيع, 

 9789957244385ر.د.م.ك  -. 208ص-207بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1582/1, 1-658-1582/2 

  الشرمان، عبد هللا علي    .4196

إدارة الذات وهندسة القدرات [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية تحليلية، منهج علمي وتطبيقي لفهم وتطوير  
ص. : إيض. ;  184 -. 2008عمان : دار النفائس للنشر والتوزيع,  -القدرات الذاتية... / عبد هللا علي الشرمان. 



  ).2(سلسلة التفكير واإلبداع ;  -سم. 19

 9789957477455ر.د.م.ك 

1-658-1603/01, 1-658-1603/02 

  الشرنوبي, سعد الدين أبو الفتوح    .4197

'القاهرة) : مكتبة  -المفاهيم والمعالجات األساسية في اإلحصاء [نص مطبوع] / سعد الدين أبو الفتوح الشرنوبي. 
 سم. 24.ص : غالف ملون ; 249 -. 2001ة اإلشعاع, ومطبع

1-519-59/1, 1-519-59/2 

  الشريعي, طارق عبد الفتاح   .4198

االسكندرية : مؤسسة حورس للنشروالتوزيع,   -مبادئ علم اإلقتصاد [نص مطبوع] / طارق عبد الفتاح الشريعي. 
  سم. 24ص. : غالف مص. ; 284 -. 2006

 7129368977ر.د.م.ك  -. 284-283ببليوغرافيا ص.

1-330-307/1, 1-330-307/2 

  الشريف, إبراهيم   .4199

عمان : دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع : دار   -مبادئ التسويق و الترويج [نص مطبوع] / إبراهيم الشريف. 
  سم.  24ص. : ايض. ; 176 -. 2006المشرق الثقافي, 

 . 170ص. -168بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1063/1, 1-658-1063/2 

  الشريف, عليان    .4200

 -. 2007عمان : دار البركة للنشر,  -اإلدارة و التحليل المالي [نص مطبوع] / عليان الشريف; رشاد العصار. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 375

 . 374ص.-372. مالحق: ص. 375. بيبليوغرافيا: ص.  371ص.-357جداول: ص.

1-658-1325/1, 1-658-1325/2 

  الشريف, عليان    .4201

مبادئ المحاسبة المالية [نص مطبوع] : الجزء األول / عليان الشريف, رياض الحلبي ... (و آخرون ) فائق 
  سم. 24ص. ;  319 -. 2000عمان : دار المسيرة,  -شقير. 

 2039069957ر.د.م.ك  -. 319-بيبليوغرافيا ص

1-657-160.1/1, 1-657-160.1/2 

  حمد أبو هاشم الشريف, عمر أ  .4202

اإلدارة اإللكترونية [نص مطبوع] : مدخل إلي اإلدارة التعليمية الحديثة / عمر أحمد أبو هاشم الشريف, أسامة 
  سم.24ص. ; 394 -. 2013عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,  -محمد عبد العليم, هشام محمد بيومي. 

 .394ص-389بيبليوغرافيا: ص

1-658-2288/1, 1-658-2288/2 

  الشريف, محمد إلياس   .4203

رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية [نص مطبوع] : حالة بنك الجزائر / محمد إلياس الشريف, صافية  
  سم. 30و. ; 90 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -صالح; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2007ليسانس : نقود وبنوك : المدية : م.ج : 



GL712 

  الشريف، عبد هللا محمد   .4204

مناهج البحث العلمي [نص مطبوع] : دليل الطالب في كتابة األبحاث والرسائل العلمية / عبد هللا محمد الشريف. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 220 -. 2008اإلسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية,  -

 220-202مالحق ص.ص.: -.201-185ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-71/1 

  الشريف، كمال   .4205

مدى فعالية الرقابة الجبائية في مكافحة الغش الجبائي [نص مطبوع] / يحي بوقنداقجي; أحمد غزالي; كمال 
  سم.29و. ; 151 -. 2005المدية : جامعة المدية,  -الشريف. 

 2005ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0396/1, GL 0396/2 

  الشريف، وفاء محمد    .4206

أسباب الركود اإلقتصادي / وفاء محمد   -نظام الديون [نص مطبوع] : بين الفقه اإلسالمي والقوانين الوضعية
  سم. 24ص. ; 479 -. 2010عمان : دار النفائس للنشر و التوزيع,  -الشريف. 

 9789957477721ر.د.م.ك 

1-336-98/1, 1-336-98/2 

  الشريفي، ناظم حسن    .4207

ي الشركات [نص مطبوع] : األسس النظرية والعملية إلحتساب قيمة الشركات / ناظم حسن المحاسبة المتقدمة ف
  سم.24ص ; 162 -. 2013عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -الشريفي, سعود جايد مشكور العامري. 

 162ص-155بيبليوغرافيا:ص

1-657-726/1, 1-657-726/2 

  الشعبان، محمد جاسم    .4208

الهندرة / محمد   -د البشرية في ظل إستخدام األساليب العلمية الحديثة [نص مطبوع] : الجودة الشاملة إدارة الموار
ص. : غالف : ملو. 383 -. 2014عمان : دار رضوان للنشر و التوزيع,  -جاسم الشعبان, محمد صالح األبعج. 

  سم.24, مصو. ; 

 9789957762360ر.د.م.ك  -. 383ص. -377بيبليوغرافيا:ص. 

1-658-2271/1, 1-658-2271/2 

  الشعراو ي, عايد فضل    .4209

بيروت : الدار الجامعية  -اإلعالن و العالقات العامة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عايد فضل الشعراو ي. 
 سم.  24ص. : مص. ; 373 -. 2006للطباعة, 

1-659-75/1, 1-659-75/2 

  الشعراوي, عايد فضل    .4210

  -. 2ط. -مية [نص مطبوع] : دراسة علمية فقهية للمارسات العملية / عايد فضل الشعراوي. المصارف اإلسال

  سم. 24ص. : مص.مل. ; 592 -. 2007بيروت : الدار الجامعية, 

 ص.592-521بيبليوغرافيا:ص.

1-332-259/1, 1-332-259/2 



  الشكري، علي يوسف    .4211

مطبوع] : دراسة في عصبة األمم المتحدة والجامعة العربية المنظمات الدولية واإلقليمية والمتخصصة [نص 
القاهرة  -ومنظمة الوحدة اإلفريقية ومنظمة الصحة العالمية وجمعية الهالل األحمر الليبي / علي يوسف الشكري. 

 سم.27ص. ; 313 -. 2004: إيتراك للطباعة والنشر و التوزيع, 

1-382-227/1, 1-382-227/2 

  يل محمد حسن الشماع, خل  .4212

اإلسكندرية :   -. 5ط. -مبادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمال [نص مطبوع] / خليل محمد حسن الشماع. 
  سم .  24ص . : ايض. ; 430 -. 2007الدار الجامعية, 

 9957060333ر.د.م.ك  -.  432ص . - 431بيبلوغرافيا: ص

1-658-1148/1, 1-658-1148/2 

  ل محمد  الشماع، خلي  .4213

عمان : دار المسيرة,   -مبادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمال [نص مطبوع] / خليل محمد الشماع. 
  سم. 24ص. ;  452 -. 1999

 9957060333ر.د.م.ك  -. 452ص.-450بيبليوغرافيا:ص. 

1-658-165/1, 1-658-165/2 

  الشماع، خليل محمد حسن   .4214

عمان : دار المسيرة  -. 2ط. -خليل محمد حسن الشماع, خضير كاظم حمود.   /نظرية المنظمة [نص مطبوع] 
  سم . 24ص. : ايض. ;   434 -. 2005للنشر والتوزيع, 

 9957060406ر.د.م.ك  -. 434ــ ص 429ببليوغرافيا : ص 

1-658-453/7, 1-658-453/8 

  الشماع، خليل محمد حسن   .4215

عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,   -وع] / خليل محمد حسن الشماع. المحاسبة اإلدارية في المصارف [نص مطب
  سم.24ص ; 760 -. 2015

 9789957911355ر.د.م.ك  -. 760ص-741بيبليوغرافيا:ص

1-657-143/1, 1-657-143/2 

  الشماع، فائق محمود    .4216

 -. 2009مان : دار الثقافة, ع -الحساب المصرفي [نص مطبوع] : دراسة قانونية مقارنة / فائق محمود الشماع. 

  سم. 24ص. : جداول ; 327

 9957164683ر.د.م.ك 

1-332-119/3, 1-332-119/1 

  الشمخي, حمزة   .4217

اإلدارة المالية الحديثة [نص مطبوع] : منهج علمي تحليلي في اتخاذ القرارات / حمزة الشمخي, ابراهيم 
 سم. 24ص. ; 420 -. 1998عمان : دار الصفاء,  -الجزراوي. 

1-658-270/1, 1-658-270/2 

  الشمرتي، حامد   .4218

عمان : دار مجدالوي للنشر و التوزيع,   -األساليب اإلحصائية في إتخاذ القرار [نص مطبوع] / حامد الشمرتي. 



  سم. 24ص. ;  443 -. 2005

 9957021966ر.د.م.ك 

1-519-136/1, 1-519-136/2 

  ور الشمرتي، حامد سعد ن  .4219

/ حامد سعد نور   Introduction to operation researchمدخل إلى بحوث العمليات [نص مطبوع] =  
  سم.25ص. : إيض . ;  520 -. 2007عمان : دار مجدالوي,  -الشمرتي. 

 .520ص. -519. ببليوغرافيا:ص. 

1-658-1404/1, 1-658-1404/2 

  الشمرتي، حامد سعد نور   .4220

عمان : دار وائل للنشر ;   -مطبوع] : مفهومها وتطبيقاتها / حامد سعد نور الشمرتي. بحوث العمليات [نص  
  سم.24ص. : غالف: ملو. , مصو. ; 558 -. 2010بيروت : مكتبة الذاكرة, 

 558ص. -553بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2067/1, 1-658-2067/2 

  الشمري, صادق راشد   .4221

عمان : دار الصفاء للنشر  -والتطبيقات العملية / صادق راشد الشمري.  إدارة المصارف [نص مطبوع] : الواقع
  سم. 24ص. : ايض. ;  432 -. 2009والتوزيع, 

 9789957243609ر.د.م.ك  -. 432ص. -427بيبليوغرافيا:ص. 

1-658-1399/1, 1-658-1399/2 

  الشمري, صادق راشد   .4222

األداء المالي للمصارف التجارية [نص مطبوع] / صادق راشد  إستراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها في 
  سم.24ص. ; 311 -. 2013عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -الشمري. 

 9789957124748ر.د.م.ك 

1-332-549/1, 1-332-549/2 

  الشمري, صادق راشد   .4223

عمان : دار   -قات / صادق راشد الشمري. الصناعة المصرفية اإلسالمية [نص مطبوع] : مداخل و تطبي
  سم.24ص ; 504 -. 2014اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957125660ر.د.م.ك  -. 498ص -495بيبليوغرافيا: ص

1-332-663/1, 1-332-663/2 

  الشمري, صادق راشد   .4224

عمان : دار اليازوري  -راشد الشمري. إدارة العمليات المصرفية [نص مطبوع] : مداخل وتطبيقات / صادق 
  سم.24ص ; 548 -. 2014العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957125653ر.د.م.ك 

1-332-704/1, 1-332-704/2 

  الشمري, صادق راشد حسين   .4225

أساسيات الصناعات المصرفية اإلسالمية [نص مطبوع] : أنشطتها ، التطلعات المستقبلية / صادق راشد حسين  



  سم. 24ص : مص.مل ;  256 -. 2008عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -لشمري. ا

 9789957120733ر.د.م.ك  -. 256ص  - 253بيبليوغرافيا ص 

1-332-343/1, 1-332-343/2 

  الشمري, ناظم محمد فوزي    .4226

ط.مزيدة ومنقحة.  -وسى الشروف. مدخل في علم اإلقتصاد [نص مطبوع] / ناظم محمد فوزي الشمري, محمد م
  سم.24ص. ; 402 -. 2009عمان : دار زهران للنشر والتوزيع,  -

 389-383ص : -بيبليوغرافيا ص

1-330-7/3, 1-330-7/4 

  الشمري, ناظم محمد نوري    .4227

  -. الصيرفة اإللكترونية [نص مطبوع] : األدوات والتطبيقات ومعيقات التوسع / ناظم محمد نوري الشمري

  سم. 24ص. ;  267 -.  2008عمان : دار وائل للنشر, 

 9789957117184ر.د.م.ك 

1-332-405/1, 1-332-405/2 

  الشمري, ناظم محمد نوري    .4228

عمان : دار زهران,   -مزيدة و منقحة.  -مدخل في علم اإلقتصاد [نص مطبوع] / ناظم محمد نوري الشمري. 
  سم. 24ص. : مص. ; 402 -. 2007

 389-385يوغرافيا ص.بيبل

1-330-320/1, 1-330-320/2 

  الشمري, ناظم محمد نوري    .4229

أساسيات اإلستثمار العيني و المالي [نص مطبوع] / ناظم محمد نوري الشمري, طاهر فاضل البياتي, أحمد 
  سم. 24ص. : إيض. ;  372 -. 1999عمان : دار وائل,  -زكريا صيام. 

 372-353ص. -بيبليوغ.: ص

1-332-71/1, 1-332-71/2 

  الشمري, ناظم محمد نوري    .4230

ص. :  359  -. 1995العراق : دار الكتب,  -النقود و المصارف [نص مطبوع] / ناظم محمد نوري الشمري. 
  سم. 24إيض. ; 

 359- 355ص: -بيبليوغرافيا ص

1-332-16/1, 1-332-16/2 

  الشمري, هاشم   .4231

عمان :  -والمالي و آثاره اإلقتصادية و اإلجتماعية [نص مطبوع] / هاشم الشمري, إيثار الفتلي. الفساد اإلداري 
  سم.24ص ; 261 -. 2011دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع, 

 9789957123314ر.د.م.ك  -ص. 261 -245ابيبليوغرافيا :ص

1-350-168/1, 1-350-168/2 

  الشمري, هشام   .4232

ص. : إيض. ;  260 -. 2008عمان : دار صفاء للنشر,  -عرفي [نص مطبوع] / هشام الشمري. اإلقتصاد الم



  سم. 24

 9789957243258ر.د.م.ك  -. 260ص  - 247بيبليوغرافيا ص 

1-330-348/1, 1-330-348/2 

  الشمري، أحمد هليل    .4233

اليمن / -الجزائر-األردن-السعودية-مصر-معوقات اإلستثمار األجنبي في الدول العربية [نص مطبوع] : العراق
  سم.24ص. ; 319 -. 2016عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -أحمد هليل الشمري. 

 9789957952273ر.د.م.ك  - ص. 315-ص.293ببليوغرافيا:

1-332-897/1, 1-332-897/2 

  الشمري، خالد توفيق    .4234

عمان  -ت تقييم وجدوى المشاريع / خالد توفيق الشمري. التحليل المالي واإلقتصادي [نص مطبوع] : في دراسا
  سم.24ص. ; 279 -. 2010: دار وائل للنشر والتوزيع, 

 9789957118792ر.د.م.ك 

1-657-586/1, 1-657-586/2 

  الشمري، رضا عبد الجبار    .4235

دار صفاء للنشر و  عمان : -األهمية اإلستراتيجية للنفط العربي [نص مطبوع] / رضا عبد الجبار الشمري. 
  سم.24ص. ; 527 -. 2014التوزيع, 

 9789957248680ر.د.م.ك  -ص. 522-ص485بيبليوغرافيا:

1-333-57/1, 1-333-57/2 

  الشمري، صادق راشد    .4236

عمان : دار اليازوري   -أساسيات اإلستثمار في المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] / صادق راشد الشمري. 
  سم.24ص. ; 520 -. 2011تزيع, العلمية للنشر و ال

 9789957123949ر.د.م.ك 

1-332-457/1, 1-332-457/2 

  الشمري، غازي    .4237

الجزائر : منشورات   -الدولة السليمانية واإلمارات العلوية في المغرب األوسط [نص مطبوع] / غازي الشمري. 
  سم.24ص. ; 390 -. 2011وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

 9789931374008ر.د.م.ك 

1-000-42/1 

  الشمري، كمال كاظم جواد   .4238

المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات [نص مطبوع] / كمال كاظم جواد الشمري, كاظم أحمد البطاط, 
  سم.24ص ; 350 -. 2016عمان : دار األيام للنشر والتوزيع,  -توفيق عباس المسعودي. 

 9789957951474ر.د.م.ك  -. 346ص-329بيبليوغرافيا:ص

1-333-66/1, 1-333-66/2 

  الشمري، مايح شبيب   .4239

الدولة الريعية وسياسات تنويع اإلقتصاد [نص مطبوع] : تجربة دولية / مايح شبيب الشمري, عدنان داود  
 -. 2018 عمان : دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع, -العذاري, أحمد عبد الرزاق البكري, ...[و آخرون]. 



  سم.24ص ; 320

 9789957616984ر.د.م.ك  -. 313ص-295بيبليوغرافيا:ص

1-330-734/1 

  الشمري، مها صالح عسكر   .4240

دور إقتصاد المعرفة في التنمية اإلقتصادية المستديمة [نص مطبوع] : دراسة إقتصادية..تحليلية..مقارنة في بلدان  
  سم.24ص ; 200 -. 2018دار أمجد للنشر والتوزيع,  عمان : -مختارة / مها صالح عسكر الشمري. 

 9789957995942ر.د.م.ك  -. 200ص-189بيبليوغرافيا:ص

1-338-337/1 

  الشناق، معين فندي    .4241

اإلحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة [نص مطبوع] : في ضوء قوانين المنافسة واإلتفاقيات الدولية / معين 
  سم.24ص : ملون ; 320 -. 2010ار الثقافة, عمان : د -فندي الشناق. 

 9957165109ر.د.م.ك  -. 320-309بيبليوغرافياص

1-340-45/1 

  الشناوي, اسماعيل أحمد   .4242

  -إقتصاديات النقود و البنوك و األسواق المالية [نص مطبوع] / اسماعيل أحمد الشناوي, عبد النعيم مبارك. 

 سم. 24ص. : إيض. ;  398 -). اإلسكندرية : الدار الجامعية, (د.ت

1-332-4/1, 1-332-4/2 

  الشناوي, اسماعيل أحمد   .4243

اإلسكندرية : الدار   -النظرية اإلقتصادية الجزئية [نص مطبوع] / اسماعيل أحمد الشناوي, اسامة أحمد الفيل. 
 سم.24ص. ; 352 -. 2009الجامعية, 

1-330-496/1, 1-330-496/2 

  الشناوي, إسماعيل احمد   .4244

 -. 2008االسكندرية : الدار الجامعية,   -مقدمة في اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / إسماعيل احمد الشناوي. 

 سم. 24ص : مص ; 320

1-330-344/1, 1-330-344/2 

  الشناوي, صالح    .4245

 -. 1970: دار النهضة العربية,  بيروت -دراسات في إقتصاديات األعمال [نص مطبوع] / صالح الشناوي. 

  سم. 24ص. ;  318

 .312ص-311بيبليوغرافيا:ص

1-658-207/1, 1-658-207/2 

  الشنطي، أيمن   .4246

عمان : دار البداية ناشرون و  -محاسبة المنشآت الخاصة [نص مطبوع] : الفروع واألقسام / أيمن الشنطي. 
  سم.24ص. ; 182 -. 2009موزعون, 

 9789957452612ر.د.م.ك 

1-657-599/1, 1-657-599/2 



  الشنطي، أيمن   .4247

عمان : دار   -مقدمة في اإلدارة والتحليل المالي [نص مطبوع] / أيمن الشنطي; زهير الحدرب; عامر عبد هللا. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 231 -. 2010البداية ناشرون و موزعون, 

 9789957820121ك ر.د.م. -. 225ص.-224بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1897/1, 1-658-1897/2 

  الشنطي، أيمن   .4248

عمان :  -مقدمة في تحليل و تصميم نظم المعلومات [نص مطبوع] / أيمن الشنطي, عصام النداف, عامر شقر. 
  سم.24ص. ; 190 -. 2017دار البداية ناشرون و موزعون,  

 9789957820497ر.د.م.ك  -ص. 190-ص.189ببليوغرافيا: 

1-658-2570/1 

  الشنواني, صالح   .4249

اإلسكندرية : مؤسسة  -إدارة األفراد العالقات اإلنسانية [نص مطبوع] : مدخل األهداف / صالح الشنواني. 
  سم.  24ص. : ايض. ;   644 -. 1999شباب الجامعة, 

 .633ص. - 631بيبليوغرافيا: ص.

1-658-357/1, 1-658-357/2 

  امد ذياب  الشنون، عايض ح  .4250

عمان :  -الرقابة على أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة [نص مطبوع] / عايض حامد ذياب الشنون. 
  سم.24ص ; 414 -. 2015دار وائل للنشر والتوزيع, 

 9789957911522ر.د.م.ك  -. 414ص-403بيبليوغرافيا:ص

1-657-741/1, 1-657-741/2 

  الشهابي، مصطفى األمير   .4251

بيروت : مكتبة لبنان,   -عربي / مصطفى األمير الشهابي. -عجم األلفاظ الزراعية [نص مطبوع] : فرنسيم
 سم.م.24ص. ; 694 -. 1982

D0061/01 

  الشهاوي, عبد الفتاح قدري    .4252

ح موسوعة التمويل العقاري [نص مطبوع] : التمويل العقاري اصطالحا وفقها وقانونا وواقعا وعمال / عبد الفتا
 سم. 24ص : ملون ;   360 -. 2005االسكندرية : منشاة المعارف,  -قدري الشهاوي. 

E0032 

  الشهرى, عجالن بن محمد   .4253

التقنيات المكتبية الحديثة و الوظائف اإلدارية المعاونة في األجهزة الحكومية [نص مطبوع] / عجالن بن محمد 
  سم. 24ص ; 210 -. 1999الرياض : معهد االدارة العامة,  -الشهرى. 

 646149960ر.د.م.ك 

1-350-92/2, 1-350-92/3 

  الشوا، تاال سعود   .4254

 Commercial andالتشريعات التجارية وتشريعات األعمال [نص مطبوع] : لطلبة العلوم اإلدارية والمالية = 

Business Law  .وائل للنشر والتوزيع,  عمان : دار  -. 3ط. - / تاال سعود الشوا, صفاء محمود السويلميين



  سم.24ص. ; 466 -. 2009

 9957115855ر.د.م.ك 

1-340-6/1, 1-340-6/2 

  الشوابكة، عدنان عواد    .4255

عمان :  -دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في إتخاذ القرارات اإلدارية [نص مطبوع] / عدنان عواد الشوابكة. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 496 -. 2011دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع, 

 9789957124090ر.د.م.ك  -. 489ص.-479بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1985/1, 1-658-1985/2 

  الشوابكة، محمد عايد   .4256

عمان : دار الثقافة للنشر و  -عقد التأجير التمويلي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / محمد عايد الشوابكة. 
  سم.24ص. ; 304 -. 2011التوزيع, 

 9957169397ر.د.م.ك 

1-332-511/1, 1-332-511/2 

  الشوابكة، يونس أحمد   .4257

مبادئ التصنيف [نص مطبوع] : وفق نظام تصنيف ديوي العشري / يونس أحمد الشوابكة, ربحي مصطفى 
  سم.24ص ; 399 -. 2015عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -عليان. 

 9789957247492ر.د.م.ك  -. 399ص-389:صبيبليوغرافيا

1-020-60/1 

  الشواح, نادر شعبان    .4258

 -. 2005القاهرة : الدار الجامعية,  -[نص مطبوع] / نادر شعبان الشواح.   SPSSاألسهام مبادئ اإلحصاء 

  سم.24ص. : غالف مجلد ملون ;  615

 3705433977ر.د.م.ك 

1-519-54/06, 1-519-54/07 

  الشواربي, عبد الحميد    .4259

لحميد الشواربي, إدارة مخاطر التعثر المصرفي [نص مطبوع] : من وجهتي النظر المصرفية و القانونية / عبد ا
  سم. 24ص. : مص.مل ; 1753 -. 2007االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -محمد الشواربي. 

 010438977ر.د.م.ك *

1-332-266/1, 1-332-266/2 

  الشواربي, عبد الحميد    .4260

الشواربي, محمد عبد  إدارة المخاطر اإلئتمانية من وجهتي النظر المصرية والقانونية [نص مطبوع] / عبد الحميد
  سم. 24ص. : إيض. ; 2091 -. 2002اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -الحميد الشواربي. 

 9770310239ر.د.م.ك 

1-332-111/1, 1-332-111/2 

  الشواربي, عبد الحميد    .4261

اإلسكندرية : المكتب   -الشواربي. الشيك / عبد الحميد  -السند ألمر  -األوراق التجارية [نص مطبوع] : الكمبيالة 



  سم. 24ص. ; 793 -. 2010الجامعى الحديث, 

 9775159957ر.د.م.ك 

1-332-503/1, 1-332-503/2 

  الشواورة، علي سالم إحميدان   .4262

الجغرافيا اإلقتصادية في القرية العالمية بين شعوب الغنى والرفاه وشعوب الفاقة والحرمان [نص مطبوع] / علي 
  سم.24ص ; 543 -. 2016عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -إحميدان الشواورة. سالم 

 9789957249663ر.د.م.ك  -. 532ص-523بيبليوغرافيا:ص

1-338-335/1 

  الشواورة، فيصل محمود   .4263

ت عملية) / فيصل  : من األلف إلى الياء (منطلقات نظرية وتطبيقا2مبادئ المحاسبة المالية [نص مطبوع] : ج: 
  سم.24ص. ; 392 -. 2011عمان : إثراء للنشر والتوزيع : مكتبة الجامعة,  -محمود الشواورة. 

 9789957780746ر.د.م.ك 

1-657-613.2/1, 1-657-613.2/2 

  الشواورة، فيصل محمود   .4264

عملية / فيصل محمود  مبادئ إدارة األعمال من األلف إلى الياء [نص مطبوع] : مفاهيم نظرية و منطلقات 
  سم.24ص. : غالف : ملو. , مصو. ; 352 -. 2011عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,  -الشواورة. 

 9957182943ر.د.م.ك  -. 352ص. -349بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-2252/1, 1-658-2252/2 

  الشواوره، فيصل محمود   .4265

  -طبوع] : األسس النظرية والعملية / فيصل محمود الشواوره. اإلستثمار في بورصة األوراق المالية [نص م

  سم. 15×24ص : ملو. ;  467 -. 2008عمان : دار وائل, 

 9789957117269ر.د.م.ك  -. 467ص  441مالحق ص 

1-332-362/1, 1-332-362/2 

  الشورة, جالل عايد    .4266

 -/ جالل عايد الشورة.  Electronic payment instrumentsوسائل الدفع اإللكتروني [نص مطبوع] = 

  سم.24ص. : إيض. ; 143 -. 2009عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع, 

 9957163211ر.د.م.ك   -. 143-133ببليوغ.: ص.ص.

1-332-392/1, 1-332-392/2 

  الشوكي، شادي أنور كريم   .4267

عمان : دار النفائس  -دي أنور كريم الشوكي. الرقابة على المال العام في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / شا
  سم. 24ص. ; 239 -. 2012للنشر و التوزيع, 

 9789957800932ر.د.م.ك 

1-330-529/1, 1-330-529/2 

  الشوملي، سهير إبراهيم   .4268

عمان : دار اإلعصار العلمي للنشر  -أساسيات التسويق المصرفي [نص مطبوع] / سهير إبراهيم الشوملي. 



  سم.24ص ; 161 -. 2016زيع, والتو

 9789957981426ر.د.م.ك 

1-332-874/1 

  الشويرف، محمد عمر   .4269

عمان : دار   -التجارة اإللكترونية في ظل النظام التجاري العالمي الجديد [نص مطبوع] / محمد عمر الشويرف. 
  سم.24ص ; 235 -. 2013زهران للنشر والتوزيع, 

 9789957880675ر.د.م.ك  -. 235ص-225بيبليوغرافيا: ص

1-382-240/1, 1-382-240/2 

  الشويالت، منى عطا هللا   .4270

[نص مطبوع] / منى عطا هللا الشويالت,   SPSSمبادئ اإلحصاء واإلحتماالت ومعالجتها باستخدام برنامج 
  سم. 24ص ; 535 -. 2014عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -محمد حسين محمد رشيد القادري. 

 9789957247195ر.د.م.ك  -. 535ص-499بيبليوغرافيا: ص

1-519-172/1, 1-519-172/2 

  الشيباني، اعريبي محمد   .4271

اإلدارة الحديثة و سيكولوجية التنظيم و اإلبداع [نص مطبوع] / محمد جاسم محمد ولي العبيدي; اعريبي محمد  
  سم. 24ص. : ايض. ; 239 -. 2010النشر و التوزيع, عمان : ديبونو للطباعة و  -الشيباني. 

 9789957454715ر.د.م.ك  -. 239ص.-229بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1791/1, 1-658-1791/2 

  الشيحة, عبد هللا بن عبد الكريم    .4272

 485 -. 2006الرياض : النشر العلمي,  -أسس نظرية التقدير [نص مطبوع] / عبد هللا بن عبد الكريم الشيحة. 

  سم.  24ص. : مل. ; 

 4083559960ر.د.م.ك  -. 434ص  433بيبليوغرافيا ص  431ص  423جداول ص 

1-519-117/1, 1-519-117/2 

  الشيخ التهامي، سميرة   .4273

المدية :  -المدية / سميرة الشيخ التهامي.  BEAوسائل الدفع الحديثة [نص مطبوع] : البنك الجزائري الخارجي  
  . 2013: [د.ن],  جامعة المدية

 2013ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2612/1 

  الشيخ, محمد صالح    .4274

اإلسكندرية  -األثار اإلقتصادية و المالية لتلوث البيئة و و سائل الحماية منها [نص مطبوع] / محمد صالح الشيخ. 
  .سم 24ص. : غالف مصور ;  410 -. 2002: مكتبة و مطبعةة اإلشعاع, 

 407-392ص: -بيبليوغرافية ص

1-333-1/2, 1-333-1/3 

  الشيخ, مصطفى سعيد    .4275

/ زكريا أحمد عزام;   Modern marketingمبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] =  
ص. 448 -. 2011عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة,  -عبد الباسط حسونه; مصطفى سعيد الشيخ. 



  سم. 24: غالف: ملو. ; 

 9789957064464ر.د.م.ك 

1-658-1957/1, 1-658-1957/2 

  الشيخ، أبوالقاسم مسعود   .4276

. 2014القاهرة : المجموعة العربية للتدريب والنشر,  -بحوث العمليات [نص مطبوع] / أبوالقاسم مسعود الشيخ. 

  سم.24ص. : غالف: ملو ; 443 -

 9789776298330ر.د.م.ك  -. 443ص.-435المالحق: ص. 424ص.-423بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1982/1, 1-658-1982/2 

  الشيخ، أسامة عبد العليم   .4277

(القاهرة) : دار الفكر الجامعي   -التمويل بالتورق [نص مطبوع] : دراسة فقهية مقارنة / أسامة عبد العليم الشيخ. 
  سم.24ص ; 112 -. 2013للنشر, 

 9789773790906ر.د.م.ك  -. 109ص-101يا:صبيبليوغراف

1-332-633/1, 1-332-633/2 

  الشيخ، األبيض سيدي    .4278

الجزائر :  -القيم الروحية و الرؤية الوطنية في الطريقة الشيخية [نص مطبوع] / األبيض سيدي الشيخ. 
 سم.24ص. ; 174 -. 2011منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

1-000-12/1, 1-000-12/2 

  الشيخ، روان منير   .4279

عمان : دار صفاء  -إدارة الجودة في المنظمات المتميزة [نص مطبوع] / خضير كاظم حمود; روان منير الشيخ. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 328 -. 2010للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957245207ر.د.م.ك  -. 327ص.-319بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1973/1, 1-658-1973/2 

  الشيخ، محمود   .4280

 -. 2008عمان : دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع,  -التسويق الدولي [نص مطبوع] / محمود الشيخ. 

 سم . 24ص . : ايض. ; 296

1-658-1158/1, 1-658-1158/2 

  الشيخاني، الياس    .4281

بيروت : المؤسسة   -تكون اإلدارة طرفا فيها [نص مطبوع] / الياس الشيخاني. البنود التحكيمية في العقود التي 
 سم.24ص. ; 88 -. 2008الحديثة للكتاب, 

1-340-34/1 

  الشيخلي, عبد القادر    .4282

عمان : دار   -. 3ط. -فن كتابة التقارير اإلدارية والمالية والفنية وغيرها [نص مطبوع] / عبد القادر الشيخلي. 
  سم.24ص. : إيض. ;  159 -. 2011ة للنشر و التوزيع, الثقاف

 995716290Xر.د.م.ك  -. 159ببليوغرافيا:ص. 

1-658-1407/1, 1-658-1407/2 



  الشيشيني, حاتم محمد    .4283

. 2007مصر : المكتبة العصرية,  -أساسيات المراجعة [نص مطبوع] : مدخل معاصر / حاتم محمد الشيشيني.  

  سم. 24ص : مص ;  244 -

 2329411977ر.د.م.ك 

1-657-456/1, 1-657-456/2 

  الشيمي، حسنى عبد الرحمن   .4284

إقتصاديات المعلومات [نص مطبوع] : المعلوملت و مضاعفة الثورة اإلقتصادية و اإلنسانية / حسنى عبد 
  سم.24ص. : غالف مص. ; 180 -. 2009القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع,  -الرحمن الشيمي. 

 9773581985ر.د.م.ك 

1-020-1/1, 1-020-1/2 

  الشيمي، حسنى عبد الرحمن   .4285

القاهرة : دار الفجر للنشر و  -إدارة المعرفة [نص مطبوع] : الرأسمعرفية بديال / حسنى عبد الرحمن الشيمي. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 143 -. 2009التزيع, 

 9773581993ر.د.م.ك  -. 

1-658-1491/1, 1-658-1491/2 

  الصادق، علي توفيق    .4286

(القاهرة) : الشركة العربية المتحدة للتسويق   -التكامل اإلقتصادي العربي [نص مطبوع] / علي توفيق الصادق. 
  سم.24ص. ; 306 -. 2010و التوريدات, 

 9789774770889ر.د.م.ك 

1-338-174/1, 1-338-174/2 

    الصادق،عبد هللا  .4287

المدية : [د.ن] :  -السياسة المالية و أثرها على اإلستثمار [نص مطبوع] : حالة الجزائر / عبد هللا الصادق. 
  [د.ن], [د.ت]. 

 ليسا نس : المدية

M2410/1 

  الصافي, محمد حسين    .4288

 -. 2004دبولي, القاهرة : مكتبة م -إنهيار الرأسمالية [نص مطبوع] : الفوضى القادمة / محمد حسين الصافي. 

  سم. 24ص. ;  104

 9772084694ر.د.م.ك 

1-330-176/1, 1-330-176/2 

  الصالح، أسماء رشاد نايف   .4289

تنمية المورد البشري ودوره في تحقيق اإلبداع المؤسسي في المنظمات غير الربحية [نص مطبوع] : دراسة  
القاهرة   -لعاملين فيها / أسماء رشاد نايف الصالح. ميدانية على المنظمات غير الربحية األردنية من وجهة نظر ا

  سم.24ص ; 64 -. 2013: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 9789774730399ر.د.م.ك  -. 60-59بيبليوغرافيا:ص

1-658-2318/1, 1-658-2318/2 



  الصائغ, حنا رزوقي    .4290

اإلسكندرية :   -حكومية / حنا رزوقي الصائغ. محاسبة وإدارة األموال العامة [نص مطبوع] : المحاسبة ال
 سم.24ص. ;  521 -. 1998الجامعة المفتوحة, 

1-657-103/1, 1-657-103/2 

  الصائغ, نامر محمد    .4291

عمان : المنظمة  -اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري في الوطن العربي [نص مطبوع] / نامر محمد الصائغ. 
  سم. 25ص. ;  1226 - . 1986العربية للعلوم اإلدارية, 

 1222- 1219ص: -بيبليوغرافيا ص 1218- 1181ص:  -مالحق ص

1-350-13/2, 1-350-13/3 

  الصائغ، نبيل ذنون    .4292

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع,   -اإلدارة [نص مطبوع] : مبادئ وأساسيات / نبيل ذنون الصائغ. 
  سم.24. ; ص. : غالف: ملو., مصو284 -. 2011

 9789957704391ر.د.م.ك  -. 284ص.-283بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1845/1, 1-658-1845/2 

  الصباح، عبد الرحمان    .4293

ص. :  368 -. 1998عمان : دار زهران,  -نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] / عبد الرحمان الصباح. 
  سم. 24ايض. ; 

 368ص. - 367بيبليوغرافيا: ص.

1-658-195/1, 1-658-195/2 

  الصباغ, ليث عبد األمير   .4294

صناعة التأمين في األسواق العربية [نص مطبوع] : العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على أسواق التأمين العربية 
 -. 2009بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -في السنوات القادمة: دراسة تحليلية / ليث عبد األمير الصباغ. 

  سم. 20ص. : إيض. ; 82

 9789953524085ر.د.م.ك 

1-368-6/1, 1-368-6/2 

  الصبان, محمد سمير   .4295

 -. 2005/2004القاهرة : الدار الجامعية,  -دراسة في المحاسبة المالية [نص مطبوع] / محمد سمير الصبان. 

 سم.  24ص. : إيض ;  475

1-657-365/5, 1-657-365/6 

  الصبان, محمد سمير   .4296

 -تأسس العلمية و العملية لمراجعة الحسابات [نص مطبوع] / محمد سمير الصبان, محمد مصطفى سليمان. 

 سم.24ص. : غالف مجلد ملون ومص ; 399 -. 2005(القاهرة) : دار الجامعة الجديدة, 

1-657-335/1, 1-657-335/2 

  الصبان, محمد سمير   .4297

مية و العملية للمحاسبة المالية في شركات األموال [نص مطبوع] : شركات القطاعين الخاص  األصول العل



ص. : 416 -. 1998اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -واألعمال العام / محمد سمير الصبان, أحمد بسيوني شحاتة. 
 سم.  24غالف ملون: مصور ; 

1-657-183/1, 1-657-183/2 

  الصبان, محمد سمير   .4298

 -المحاسبة المالية في شركات األموال [نص مطبوع] / محمد سمير الصبان, عبد هللا عبد العظيم هالل. 

 سم.23ص. : غالف مصور ; 432 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-657-184/1, 1-657-184/2 

  الصبان, محمد سمير   .4299

كنظام للمعلومات [نص مطبوع] / محمد سمير الصبان, عبد هللا عبد العظيم هالل محمد مبادئ المحاسبة المالية 
 سم. 24ص. : إيض : غالف مصور : ملون ;  429 -. 1999اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -عباس بدوي. 

1-657-161/1, 1-657-161/2 

  الصبان, محمد سمير   .4300

العلمية للقياس و اإلفصاح المحاسبي / محمد سمير الصبان, عبد هللا المحاسبة المتوسطة [نص مطبوع] : األسس 
  سم. 24ص. : إيض. ;  401 -. 1998اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -هالل. 

. 

1-657-29.2/1, 1-657-29.2/2 

  الصبان, محمد سمير   .4301

المالية / محمد سمير الصبان, عبد المحاسبة المتوسطة [نص مطبوع] : القياس و اإلفصاح وفقا لمعايير المحاسبة 
 24ص. : إيض. ;  416 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -هللا عبد العظيم هالل كمال الدين الدهراوي. 

  سم.

 . 416ص.-411جداول:ص.

1-657-28/1, 1-657-28/2 

  الصبان, محمد سمير   .4302

بيروت : دار النهضة العربية,   -سمير الصبان.  دراسات في األنظمة المحاسبية الخاصة [نص مطبوع] / محمد
 سم. 24ص. ;  462 -. 1988

1-657-119/1, 1-657-119/2 

 الصبان, محمد سمير   .4303
عبد هللا  .Dir ,محمد سمير الصبان / [Texte imprimé] األسس العلمية والعملية لمحاسبة شركات األشخاص

سم23ص. : غالف مصور ; 400 -. 1999معية, اإلسكندرية : الدار الجا -عبد العظيم هالل.  . 

1-657-90/1, 1-657-90/2 

  الصبان, محمد سمير   .4304

اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -دراسات متقدمة في المراجعة الخارجية [نص مطبوع] / محمد سمير الصبان. 
 سم.  24ص. : غالف ملون : مصور ;  400 -. 1997

1-657-78/1, 1-657-78/2 



  الصبان, محمد سمير   .4305

  -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -نظرية المراجعة و آليات التطبيق [نص مطبوع] / محمد سمير الصبان. 

 سم.  24غالف مصور ; 

1-657-74/1, 1-657-74/2 

  الصبان, محمد سمير   .4306

 -صبان, عبد هللا عبد العظيم هالل. األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات [نص مطبوع] / محمد سمير ال

 سم.23ص. : غالف مصور ; 404 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-657-72/6, 1-657-72/1 

  الصبان, محمد سمير   .4307

بيروت : دار  -األصول العلمية للمراجعة [نص مطبوع] : بين النظرية و الممارسة / محمد سمير الصبان. 
 سم.  24ص. ;  617 -. 1988النهضة العربية, 

1-657-68/1, 1-657-68/2 

  الصبان, محمد سمير   .4308

األسس العامة في القياس والتقييم و التحليل المحاسبي [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق / محمد سمير الصبان, 
 سم.  24ص. : إيض. ; 431 -. 1995اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -اسماعيل ابراهيم جمعة. 

1-657-30/1, 1-657-30/2 

  الصبان, محمد سمير   .4309

المحاسبة المتوسطة [نص مطبوع] : أسس القياس واإلفصاح المحاسبي / محمد سمير الصبان, رجب السيد 
 سم. 24ص. : إيض. ; 406 -. 1998اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -راشد. 

1-657-26/1, 1-657-26/2 

  الصبان, محمد سمير   .4310

.المحاسبة المتوسطة [نص مطبوع] : دراسات متقدمة في القياس واإلتصال المحاسبي / محمد سمير الصبان,  
 سم.  24ص. : إيض. ; 399 -. 1998اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -رجب السيد راشد. 

1-657-25/1, 1-657-25/2 

  الصبان, محمد سمير   .4311

ر الفكري والعملي للمحاسبة كنظام للمعلومات / محمد سمير الصبان, المحاسبة المتوسطة [نص مطبوع] : اإلطا
 سم.24ص ; 440 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -إسماعيل ابراهيم جمعة, أحمد محمد كامل. 

1-657-478/1 

  الصبّان, محمد سمير   .4312

التطبيق وفقا للمعاييرالمتعارف عليها و  المراجعة الخارجية [نص مطبوع] : المفاهيم األساسية وآليات 
 414 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -المعايييرالدولية / محمد سمير الصّبان, عبد الوهاب نصر علي. 

 سم.  24ص. ; 

1-657-79/1, 1-657-79/2 



  الصبان، سمير    .4313

والتقييم واإلفصاح المحاسبي / سمير الصبان, عبد هللا هالل المحاسبة المالية المتوسطة [نص مطبوع] : القياس 
 سم. 24ص. : غالف مصور: ملون ;  428 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -وصفي أبو المكارم. 

1-657-205/1, 1-657-205/2 

  الصبان، محمد سمير   .4314

سمير الصبان, سمير كامل محمد... و ) [نص مطبوع] / محمد 1دراسات في المحاسبة المالية المتوسطة (
ص. : غالف مصور: 400 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -(اخرون) وصفي عبد الفتاح أبو المكارم. 

 سم.24ملون ; 

1-657-207/1, 1-657-207/2 

  الصحاف، حبيب    .4315

بيروت :   -حبيب الصحاف.  عربي /-معجم إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين [نص مطبوع] : إنجليزي
  سم.24ص. ; 220 -. 2003مكتبة لبنان ناشرون, 

 9953330557ر.د.م.ك 

D0057/01 

  الصحن, عبد الفتاح    .4316

المراجعة التشغيلية و الرقابة الداخلية [نص مطبوع] / عبد الفتاح الصحن, محمد السيد سرايا; عبد الوهاب نصر. 
 سم. 24ص : مل ; 416 -. 2008االسكندرية : الدار الجامعية,  -

1-657-467/1, 1-657-467/2 

  الصحن, عبد الفتاح    .4317

(القاهرة) :  -أسس المراجعة [نص مطبوع] : األسس العلمية والعملية / عبد الفتاح الصحن, محمد سمير الصبان. 
 سم.24ص. : غالف ملون ومص ;  423 -. 2004دار الجامعة الجديدة, 

1-657-334/1, 1-657-334/2 

  الصحن, عبد الفتاح    .4318

اإلسكندرية : الدار   -المراجعة بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / عبد الفتاح الصحن, محمود ناجي درويش. 
 سم. 24ص. ;  400 -. 1998الجامعية, 

1-657-65/2, 1-657-65/3 

  الصحن, عبد الفتاح    .4319

بيرون :   -ل / عبد الفتاح الصحن, أحمد بسيوني شحاتة. في محاسبة الشركات [نص مطبوع] : أشخاص وأموا
 سم. 24ص. ;  647 -. 1986دار النهضة العربية, 

1-657-95/1, 1-657-95/2 

  الصحن, عبد الفتاح    .4320

اإلسكندرية : الدار   -المحاسبة في شركات األشخاص [نص مطبوع] / عبد الفتاح الصحن, محمد السيد سرايا. 
 سم.  23ص. : غالف ملون ;  398 -. 1998الجامعية, 

1-657-86/1, 1-657-86/2 



  الصحن, عبد الفتاح    .4321

اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -مبادئ وأسس المراجعة علًما وعمالً [نص مطبوع] / عبد الفتاح الصحن. 
 سم. 24ص. ;  479 -. 1993

1-657-66/1, 1-657-66/2 

  الصحن, عبد الفتاح محمد   .4322

الرقابة والمراجعة الداخلية [نص مطبوع] : على المستوى الجزئي والكلي / عبد الفتاح محمد الصحن, محمد 
  سم. 24ص. : إيض. ;  400 -. 1998اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -السيد سرايا. 

. 

1-658-224/1, 1-658-224/2 

  الصحن, عبد الفتاح محمد   .4323

 -عبد الفتاح محمد الصحن, محمود ناجي درويش رجب السيد راشد. أصول المراجعة [نص مطبوع] / 

 سم.24ص. : غالف ملون ;  410 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-657-70/11, 1-657-70/12 

  الصحن, محمد فريد    .4324

ص. 398 -. 2004القاهرة : الدار الجامعية,  -مبادئ التسويق [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن, نبيلة عباس. 
 سم. 24: غالف ملون ومصور ; 

1-658-782/1, 1-658-782/2 

  الصحن, محمد فريد    .4325

اإلسكندرية :   -إدارة التسويق في بيئة العولمة و األنترنيت [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن, طارق طه أحمد.  
  سم.  24ص. : ايض. ; 500 -. 2007دار الجامعة الجديدة, 

 .500ص.-498بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1065/1, 1-658-1065/2 

  الصحن, محمد فريد    .4326

ص. : 294 -.  2005القاهرة : الدار الجامعية,  -دراسات جدوى المشروع [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن. 
 سم. 24غالف ملون مصور ; 

1-658-711/1, 1-658-711/2 

  الصحن, محمد فريد    .4327

.  2002اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -عامة [نص مطبوع] : المبادئ و التطبيق / محمد فريد الصحن. العالقات ال

 سم. 24ص. ;  288 -

1-659-34/2, 1-659-34/3 

  الصحن, محمد فريد    .4328

.  2001اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -العالقات العامة [نص مطبوع] : المبادئ والتطبيق / محمد فريد الصحن. 

  سم.  24ص. : غالف ملون ;  228 -

 282 - 279ص: -ببليوغرافيا ص

1-659-10/1, 1-659-10/3 



  الصحن, محمد فريد    .4329

اإلسكندرية : الدار الجامعية,   -إدارة األعمال [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن, سعيد محمد المصري. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 637 -. 1997

 .238بيبليوغرافيا: ص.

1-658-197/2, 1-658-197/3 

  الصحن, محمد فريد    .4330

ص. : غالف ملون   303 -. 1997اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -اإلعالن [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن. 
  سم. 24; 

 303-302ص: -بيبليوغرافيا ص

1-659-4/2, 1-659-4/3 

  الصحن, محمد فريد    .4331

طبيقي لفاعلية القرارات التسويقية / محمد فريد الصحن, مصطفى بحوث التسويق [نص مطبوع] : مدخل ت
 سم. 24ص. ; 303 -. 2002اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -محمود أبوبكر. 

1-658-26/4, 1-658-26/5 

  الصحن, محمد فريد    .4332

ص. 395 -. 2000الجامعية, اإلسكندرية : الدار  -التسويق [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن, إسماعيل السيد. 
  سم. 24: ايض. ; 

 395ص.-393بيبليوغرافيا :ص.

1-658-6/1, 1-658-6/2 

  الصحن, محمد فريد    .4333

.  1998االسكندرية : الدار الجامعية,  -التسويق [نص مطبوع] : المفاهيم و اإلستراتيجيات / محمد فريد الصحن. 

  سم. 24ص. : ايض. ;  402 -

 402ص.-399بيبلوغرافيا : ص.

1-658-12/1, 1-658-12/2 

  الصحن, محمد فريد    .4334

اإلسكندرية : الدار   -مبادئ اإلدارة [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن, إبراهيم سلطان إسماعيل السيد. 
  سم.24ص ; 400 -. 2002الجامعية, 

 398-396بيبليوغرافيا ص ص: 

1-350-5/3, 1-350-5/4 

  الصحن, محمد فريد    .4335

اإلسكندرية : الدار   -سويق [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن, إسماعيل محمد السيد, نادية العارف. الت
 سم.24ص. ; 423 -. 2003الجامعية, 

  الصحن, محمد فريد    .4336

اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -التسويق [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن, إسماعيل السيد, نادية العارف. 
  سم.24ص. ; 423 -. 2003

  423ص-421بيبليوغرافيا:ص



  الصحن, محمد فريد    .4337

اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -التسويق [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن, إسماعيل السيد, نادية العارف. 
  سم.24ص. ; 423 -. 2003

  423ص-421بيبليوغرافيا:ص

1-658-4/1, 1-658-4/2 

  الصحن, محمد فريد    .4338

ص.  408 -اإلسكندرية : الدار الجامعية, (د.ت).  -[نص مطبوع] / محمد فريد الصحن, إسماعيل السيد. التسويق 
  سم.24; 

 408ص-407بيبليوغرافيا:ص

1-658-5/2, 1-658-5/3 

  الصحن, محمد فريد    .4339

 سم.24ص. ; 395 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -التسويق [نص مطبوع] / محمد فريد الصحن. 

1-658-8/2, 1-658-8/5 

  الصحن, محمدفريد    .4340

ص. : إيض:غالف  304 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -اإلعالن [نص مطبوع] / محمدفريد الصحن. 
  سم. 24مصور: ملون ; 

 303 -302ص: -بيبليوغرافيا ص

1-659-1/1, 1-659-1/2 

  الصحن، محمد فريد    .4341

 -. 2013القاهرة : الدار الجامعية,  -: المفاهيم و اإلستراتيجيات / محمد فريد الصحن. التسويق [نص مطبوع] 

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 454

 9789774222652ر.د.م.ك  -. 454ص. -451بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2074/1, 1-658-2074/2 

  الصديقي, عبد اللطيف يوسف   .4342

بيروت   -سس التاريخية و الفلسفية لإلحصاء / عبد اللطيف يوسف الصديقي. تاريخ اإلحصاء [نص مطبوع] : األ
  سم. 24ص. ; 1782 -. 2006: مجد, 

 4984279953ر.د.م.ك  -مالحق. 

1-519-83/1, 1-519-83/2 

  الصرايرة, خالد عبده    .4343

عمان : دار   -صرايرة. النشر اإللكتروني وأثره على المكتبات ومراكز المعلومات [نص مطبوع] / خالد عبده ال
 سم.24ص. ; 183 -. 2008كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع, 

1-020-14/1 

  الصرايرة، خالد احمد سالمة    .4344

التماثل التنظيمي واألداء الوظيفي والشعور باألمن في اإلدارات الجامعية [نص مطبوع] / خالد احمد سالمة 
  سم.24ص. : غالف مص. ; 192 - . 2010فة للنشر والتوزيع, عمان : دار كنوز المعر -الصرايرة. 

 9789957740290ر.د.م.ك 



1-350-130/1, 1-350-130/2 

  الصرايره، محمد نايف    .4345

عمان :  -السياحة البيئية [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / محمد نايف الصرايره, عمر جوابره الملكاوي. 
  سم.24ص. ; 310 -. 2012الوراق للنشر والتوزيع, 

 9789957332778ر.د.م.ك 

1-338-178/1, 1-338-178/2 

  الصرن, رعد حسن    .4346

دمشق : دار التواصل العربي ; عمان :   -عولمة جودة الخدمة المصرفية [نص مطبوع] / رعد حسن الصرن. 
  سم. 24ص : مص ; 358 -. 2007مؤسسة الوراق, 

 357-331بيبليوغرافيا ص 329-323المالحق ص

1-332-318/2, 1-332-318/3 

  الصرن, رعد حسن    .4347

نظرية في اإلدارة وممارساتها ووظائفها =  401نظريات اإلدارة واالعمال [نص مطبوع] : دراسة ل
Theories of Business and Management and Study of 401 Theory in Management and 

its Functions &Practice ص. : ايض. ;  686 -. 2004سوريا : دار الرضا للنشر,  -. / رعد حسن الصرن
  (سلسلة الرضا للتنمية االدارية). -سم. 24

 .686ص.-669بيبليوغرافيا:ص.

1-658-829/1 

  الصريفي, محمد    .4348

 -: التحليل على مستوى المنظمات / محمد الصريفي. 4الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي [نص مطبوع] : ج.

  سم.24ص. ; 380 -. 2009ية : المكتب الجامعي الحديث, اإلسكندر

 9774380488ر.د.م.ك 

E0054.4/2, E0054.4/1 

  الصريفي, محمد    .4349

 -: التحليل على مستوى الجماعات / محمد الصريفي. 3الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي [نص مطبوع] : ج. 

  سم.24ص. ; 299 -. 2009اإلسكندرية : المكتب الجامعى الحديث, 

 9774380487ر.د.م.ك 

E0054.3/1, E0054.3/2 

  الصريفي, محمد    .4350

اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية ; القاهرة :  -تحليل وتصميم النظم [نص مطبوع] / محمد الصريفي. 
  (سلسلة كتب المعارف اإلدارية). -سم. 24ص. : ايض. ; 219 -. 2005مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع, 

 .218ص.-215بليوغرافيا:ص.بي

1-658-846/4, 1-658-846/1 

  الصعيدي، عصام حسن   .4351

.  2011عمان : دار الراية للنشر و التوزيع,  -نظم المعلومات السياحية [نص مطبوع] / عصام حسن الصعيدي. 

  سم.24ص ; 172 -

 9789957544126ر.د.م.ك  -. 172ص-169بيبليوغرافيا:ص



1-338-222/1, 1-338-222/2 

  الصغير، عبد الرحمن بن عبد ّ{    .4352

 -قضايا وتطبيقات تسويقية معاصرة [نص مطبوع] / إياد عبد الفتاح النسور; عبد الرحمن بن عبد ّ� الصغير. 

  سم.24ص. : غالف:ملو.,مصو. ; 432 -. 2014عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع, 

 9789957249168ر.د.م.ك  -. 429ص.-425بيبليوغرافيا:ص.

1-658-2106/1, 1-658-2106/2 

  الصفار, أحمد عبد اسماعيل   .4353

عمان : دار   -األساليب الكمية في اإلدارة [نص مطبوع] / أحمد عبد اسماعيل الصفار, عبد اللطيف محمد ماجدة. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  287 -. 1999مجدالوي, 

 9957020331ر.د.م.ك  -. 287. ملحق:ص.286ص-285بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-301/1, 1-658-301/2 

  الصفار، زينة غانم عبد الجبار    .4354

 -المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / زينة غانم عبد الجبار الصفار. 

  سم. 24ص. ; 199 -. 2007عمان : دار الحامد,  -. 2ط.

 9957320041ر.د.م.ك 

1-340-3/1, 1-340-3/2 

  الصفار، هادي رضا    .4355

: األسس العلمية والعملية في القياس المحاسبي / هادي رضا  2مبادئ المحاسبة المالية [نص مطبوع] : ج. 
  سم. 24ص. ;  399 -. 2009عمان : دار الثقافة,  -الصفار. 

 9957164515ر.د.م.ك 

1-657-512.2/1, 1-657-512.2/2 

  الصفار، هادي رضا    .4356

: ألسس العلمية والعملية في القياس المحاسبي / هادي رضا  1مبادئ المحاسبة المالية [نص مطبوع] : ج.
  سم. 24ص. ; 399 -. 2006عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -الصفار. 

 9957160621ر.د.م.ك 

1-657-512.1/1, 1-657-512.1/2 

  الصفدي, محمد سالم    .4357

 470 -. 1999عمان : دار وائل,   -بحوث العمليات [نص مطبوع] : تطبيق وخوارزميات / محمد سالم الصفدي. 

  سم.  24ص. : ايض. ; 

 9957110241ر.د.م.ك 

1-658-313/1, 1-658-313/2 

  الصلح, فريد    .4358

بيروت : األهلية للنشر و   -س نصر. المصرف و األعمال المصرفية [نص مطبوع] / فريد الصلح, موري
 سم.  22ص. : ايض. ;  256 -. 1989التوزيع, 

1-658-332/1, 1-658-332/2 



  الصليبي، محمود عيد المسلم   .4359

الجودة الشاملة و أنماط القيادة التربوية [نص مطبوع] : وفقا لنظرية هيرسي و بالنشارد وعالقتها بمستويي 
  -. 2007عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -أدائهم / محمود عيد المسلم الصليبي. الرضا الوظيفي لمعلميهم و 

  سم. 24ص. : ايض. ; 220

 9789957323219ر.د.م.ك  -. 220ص.-207بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1559/1, 1-658-1559/2 

  الصمادي، أحمد محمد الهزاع    .4360

عمان : دار قنديل للنشر و التوزيع,   -د الهزاع الصمادي. أساسيات بحوث العمليات [نص مطبوع] / أحمد محم
  سم.24ص. ; 280 -. 2008

 9789957250539ر.د.م.ك  -ص. 276ص: -بيبليوغرافياص

1-658-1688/1, 1-658-1688/2 

  الصمادي، أحنف    .4361

 -مر إقبال. مبادئ المحاسبة المالية [نص مطبوع] : التأصيل النظري والتطبيق العملي / أحنف الصمادي, ع

  سم.24ص ; 424 -. 2017عمان : دار الخليج للنشر والتوزيع, 

 9789957615017ر.د.م.ك  -. 424ص-423بيبليوغرافيا:ص

1-657-775/1, 1-657-775/2 

  الصمادي، سليمان    .4362

عمان   -البيروقراطية ودورها في بناء المؤسسات اإلدارية [نص مطبوع] / سليمان الصمادي, عودة الحراحشة. 
  سم.24ص ; 136 -. 2016: دار الخليج للنشر والتوزيع, 

 9789957519902ر.د.م.ك 

1-350-211/1, 1-350-211/2 

  الصميدعي, محمد جاسم   .4363

عمان : دار   -التسويق المصرفي [نص مطبوع] : مدخل إستراتيجي. كمي. تحليلي / محمد جاسم الصميدعي. 
 سم.24ص. : إيض. ; 348 -. 2005المناهج للنشر والتوزيع, 

1-658-862/1 

  الصميدعي, محمود جاسم   .4364

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر  -إدارة التوزيع بمنظور متكامل [نص مطبوع] / محمود جاسم الصميدعي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 441 -. 2008والتوزيع, 

 9957121448ر.د.م.ك 

1-658-1670/1, 1-658-1670/2 

  الصميدعي, محمود جاسم   .4365

عمان : دار المناهج للنشر و  -مبادئ التسويق [نص مطبوع] / محمود جاسم الصميدعي, بشير عباس العالق. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 318 -. 2006التوزيع, 

 9957180703ر.د.م.ك  -.  318ص . - 309ببليوغرافيا : ص .

1-658-980/7, 1-658-980/8 



  الصميدعي, محمود جاسم   .4366

عمان : دار المناهج للنشر و  -سلوك المستهلك [نص مطبوع] / محمود جاسم الصميدعي; ردينة عثمان يوسف. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 276 -. 2007التوزيع, 

 136189957ر.د.م.ك × -. 276ص.-271.بيبليوغرافيا: ص.

1-658-977/5, 1-658-977/6 

  ود جاسم الصميدعي, محم  .4367

  -الرقابة / محمود جاسم الصميدعي, محمد يوسف الساعد.  -التخطيط  -إدارة التسويق [نص مطبوع] : التحليل 

  سم. 24ص. : ايض. ; 360 -. 2006عمان : دار المناهج, 

 9957180827ر.د.م.ك  -. 360ص.-357بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1015/5, 1-658-1015/6 

  م الصميدعي, محمود جاس  .4368

عمان : دار   -إدارة التسويق [نص مطبوع] : مفاهيم و أسس / محمود جاسم الصميدعي, ردينة عثمان يوسف. 
  سم.24ص. : ايض. ; 334 -. 2006المناهج للنشرو التوزيع, 

 995718105xر.د.م.ك  -. 334ص327بيبليوغرافيا:ص

1-658-1017/4, 1-658-1017/5 

  الصميدعي, محمود جاسم   .4369

عمان :  -أساسيات التسويق الشامل و المتكامل [نص مطبوع] / محمود جاسم الصميدعي, بشير عباس العالق. 
  سم.24ص. : ايض. ; 498 -. 2012دار المناهج للنشر والتوزيع, 

 .497ص.-485بيبليوغرافيا :ص.

1-658-1091/1, 1-658-1091/2 

  د جاسم الصميدعي, محمو  .4370

عمان : دار المنهاج   -إدارة األعمال الدولية [نص مطبوع] / محمود جاسم الصميدعي, ردينة عثمان يوسف. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 317 -. 2007للنشر و التوزيع, 

 9957181289ر.د.م.ك  -.  317ص . - 311ببليوغرافيا: ص.

1-658-953/6, 1-658-953/7 

  الصميدعي, محمود جاسم   .4371

/ محمود جاسم الصميدعي; ردينة عثمان  Stratigic markethngتسويق اإلستراتيجي [نص مطبوع] = ال
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 376 -. 2011عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -يوسف. 

 9789957067465ر.د.م.ك  -. 376بيبليورافيا: ص.

1-658-1912/1, 1-658-1912/2 

  الصميدعي, محمود جاسم محمد   .4372

عمان : دار   -إستراتيجيات التسوبق [نص مطبوع] : مدخل كمي وتحليلي / محمود جاسم محمد الصميدعي. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 333 -. 2004الحامد للنشر, 

 9789957322694ر.د.م.ك 

1-658-787/20, 1-658-787/21 



  الصميدعي، محمود   .4373

[نص مطبوع] : األزمة المالية العالمية واآلفاق  3التي تواجه منظمات األعمال المعاصرة ج:  التحديات
عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,  -المستقبلية / محمود الصميدعي, ثامر البكري, صفية أبو بكر. 

  سم.24ص. ; 538 -. 2011

 9789957525361ر.د.م.ك 

1-332-459.3/1, 1-332-459.3/2 

  الصميدعي، محمود جاسم   .4374

ص. :  427  -. 200عمان : دار زهران,  -مداخل التسويق المتقدم [نص مطبوع] / محمود جاسم الصميدعي. 
 سم. 24ايض. ; 

1-658-51/1 

  الصميدعي، محمود جاسم   .4375

م الصميدعي, ...[و التسويق الحديث [نص مطبوع] : مدخل شامل / حميد الطائي; بشير العالق; محمود جاس
  سم.24ص. : ايض. ; 368 -. 2010عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -آخرون]. 

 9789957123420ر.د.م.ك  -. 368بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1726/1, 1-658-1726/2 

  الصميدعي، محمود جاسم   .4376

نة عثمان يوسف; محمود جاسم الصميدعي.  / ردي Industrial Marketingالتسويق الصناعي [نص مطبوع] : 
  سم. 24ص. : ايض. ; 368 -. 2011عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -

 9789957067106ر.د.م.ك  -ص. 368-ص.367بيبلييوغرافيا: 

1-658-1729/1, 1-658-1729/2 

  الصميدعي، محمود جاسم   .4377

عمان : دار المسيرة للنشر و   -ان يوسف; محمود جاسم الصميدعي. تسويق الخدمات [نص مطبوع] / ردينة عثم
  سم. 24ص. : ايض. ; 432 -. 2010التوزيع و الطباعة, 

 9789957066130ر.د.م.ك  -. 432ص.-431بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1787/1, 1-658-1787/2 

  الصميدعي، محمود جاسم   .4378

عمان : دار المسيرة للنشر و   -يدعي; ردينة عثمان يوسف. إدارة المبيعات [نص مطبوع] / محمود جاسم الصم
  سم.24ص. ; 344 -. 2010التوزيع, 

 9789957066505ر.د.م.ك 

1-658-1869/1, 1-658-1869/2 

  الصميدعي، محمود جاسم   .4379

/ محمود جاسم الصميدعي, ردينة يوسف   Marketing Technologieتكنولوجيا التسويق [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. ; 290 -. 2016عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,  -عثمان. 

 9957184024ر.د.م.ك  - ص. 290-ص.283ببليوغرافيا:

1-658-2520/1, 1-658-2520/2 



  الصوص, نداء الصوص   .4380

عمان : مكتبة المجتمع العربي ; الرياض : دار   -اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / نداء الصوص الصوص. 
  ).2(سلسلة الوجيز في العلوم اإلدارية ;  -سم.  24ص. : إيض. ; 179 -. 2007اجنادين, 

 179بيبليوغرافيا ص.

1-330-313/1, 1-330-313/2 

  الصوص, نداء محمد   .4381

ص : 166 - . 2008عمان : مكتبة المجتمع العربي,  -التجارة الخارجية [نص مطبوع] / نداء محمد الصوص. 
 ).6(الوجيز في العلوم االدارية ، -سم.  24مص. ; 

1-382-114/1, 1-382-114/2 

  الصوص, نداء محمد   .4382

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ;  -اإلقتصاد الجزئي [نص مطبوع] / نداء محمد الصوص. 
 سم.  24ص. : إيض. ;  194 -. 2007الرياض : دار أجاندين اانشر والتوزيع, 

1-330-289/6, 1-330-289/7 

  الصوص, نداء محمد   .4383

االردن : مكتبة المجتمع العربي ; الرياض : دار   -مدخل إلى علم اإلدارة [نص مطبوع] / نداء محمد الصوص. 
 سم. 24ص. : إيض. ; 234 -. 2007اجنادين, 

1-350-71/4, 1-350-71/2 

  الصوص, نداء محمد   .4384

عمان : مكتب المجتمع العربي للنشر والتوزيع ;  -مد الصوص. مبادئ اإلحصاء [نص مطبوع] / نداء مح
 سم.  24ص. : إيض. ;  230 -. 2007الرياض : دار أجنادين للنشر والتوزيع, 

1-519-78/1, 1-519-78/2 

  الصوص، شريف علي    .4385

طباعة عمان : دار أسامة لل  -التجارة الدولية [نص مطبوع] : األسس والتطبيقات / شريف علي الصوص. 
  سم. 24ص. ; 288 -. 2011والنشر والتوزيع, 

 9789957223946ر.د.م.ك 

1-382-200/1, 1-382-200/2 

  الصوص، نداء محمد   .4386

 -. 2012عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -اإلقتصاد اإلداري [نص مطبوع] / نداء محمد الصوص. 

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 248

 9789957325879ر.د.م.ك  -. 248ص.-246بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2006/1, 1-658-2006/2 

  الصوفي, خالد    .4387

العالقات العامة [نص مطبوع] : أساليب وممارسات مع دراسة لنشأتها وتطورها في اليمن واتجاهات متخذي  
  سم. 24ص ;   256 -. 2004والتوزيع,   القاهرة : دار الكتب العلمية للنشر -القرار نحوها / خالد الصوفي. 

 0385287977ر.د.م.ك 



1-659-21/1, 1-659-21/2 

  الصوفي، فارس جميل    .4388

المعايير المحاسبية الدولية واآلداء المالي للشركات الصناعية المساهمة العامة [نص مطبوع] / فارس جميل  
  سم.24ص. ; 169 -. 2012زمان, عمان : دار الرمال ناشرون وموزعون : دار جليس ال  -الصوفي. 

 9789957811082ر.د.م.ك 

1-657-625/1, 1-657-625/2 

  الصياح, عبد الستار مصطفى    .4389

اإلدارة المالية [نص مطبوع] : أطر نظرية وحاالت عملية / عبد الستار مصطفى الصياح, سعود جايد العامري. 
  سم .24ايض. ;  ص. : 272 -. 2003عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -

 9957113569ر.د.م.ك  -. 272ص.-271ببليوغرافيا : ص .

1-658-462/3, 1-658-462/4 

  الصيرفي, محمحد عبد الفتاح    .4390

.  2016عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,  -التسويق الصناعي [نص مطبوع] / محمحد عبد الفتاح الصيرفي. 

  سم.24ص ; 388 -

 9957184229ر.د.م.ك  -. 388ص-383بيبليوغرافيا:ص

1-658-2614/1 

  الصيرفي, محمد    .4391

اإلسكندرية : مؤسسة  -تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية للعاملين الجدد [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 422  -. 2009حورس الدولية للنشر, 

 9773682528ر.د.م.ك  -. 422ص.-421بيبليوغرافيا:.ص.

1-658-1456/1, 1-658-1456/2 

  الصيرفي, محمد    .4392

  -. 2008(القاهرة) : المكتب الجامعي الحديث,  -البيع والشراء عبر األنترنت [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 390

. 

1-658-1480/1, 1-658-1480/2 

  الصيرفي, محمد    .4393

القاهرة :  -. 1ط. -المشروعات الصغيرة [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. البرنامج التأهيلي إلعداد أصحاب 
  سم.24ص. : إيض. ; 392 -. 2009مؤسسة حورس الدولية للنشر, 

 977368203Xر.د.م.ك  -. 492ص.-487بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1469/1, 1-658-1469/2 

  الصيرفي, محمد    .4394

 -: التحليل على المستوى الفردي / محمد الصيرفي. 2وع] : ج.الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي [نص مطب 

  سم.24ص. ; 405 -. 2009اإلسكندرية : المكتب الجامعى الحديث, 

 9774380486ر.د.م.ك 

E0054.2/1, E0054.2/2 



  الصيرفي, محمد    .4395

  -/ محمد الصيرفي.  : أبعاد السلوك الفردي والتنظيمي1الموسوعة العلمية للسلوك التنظيمي [نص مطبوع] : ج.

  سم.24ص. ; 287 -. 2008اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحدبث, 

 9774380485ر.د.م.ك 

E0054.1/1, E0054.1/2 

  الصيرفي, محمد    .4396

اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,   -السياسات البترولية في مجال األفراد [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24; ص. : إيض. 396 -. 2007

 9773790406ر.د.م.ك  -.  396ص . - 321. مالحق : ص .318ص.-305بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1348/1, 1-658-1348/2 

  الصيرفي, محمد    .4397

اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,   -اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  345 -. 2008

 977368178Xر.د.م.ك  -. 344ص.  -329بيبليوغرافيا :ص. 

1-658-1299/1, 1-658-1299/2 

  الصيرفي, محمد    .4398

القاهرة : مؤسسة حورس للنشر والتوزيع,  -إدارة الذات [نص مطبوع] : منظور تدريبي / محمد الصيرفي. 
  داري).(سلسلة إصدارات التدريب اإل -سم.  24ص. : ايض. ; 196 -. 2007

 9773681351ر.د.م.ك  -.  196ص . - 193. كشاف : ص .192بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1329/1, 1-658-1329/2 

  الصيرفي, محمد    .4399

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة,  -السلوك اإلداري [نص مطبوع] : العالقات اإلنسانية / محمد الصيرفي. 
  سم. 24ص. : مص.مل. ;  504 -. 2007

 7023428977ر.د.م.ك  -. 504ص  485بيبليوغرافيا ص 

1-350-98/3, 1-350-98/2 

  الصيرفي, محمد    .4400

ص. : 374 -. 2008اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -الشراء اإللكتروني [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم.24إيض. ; 

 0014379977ر.د.م.ك  -.  384ص . - 377ببليوغرافيا : ص. 

1-658-989/4, 1-658-989/5 

  الصيرفي, محمد    .4401

ص. :  576 -. 2007اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -التخزين اإللكترونى [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم.24ايض. ; 

 9773790409ر.د.م.ك  -. 576ص.-569بيبليوغرافيا:ص. 

1-658-1094/1, 1-658-1094/2 



  الصيرفي, محمد    .4402

ص : 232 -. 2008اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -التسويق اإللكتروني [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24ايض. ; 

 .232ص.-.231بيبليوغرافيا: ص

1-658-1210/1, 1-658-1210/2 

  الصيرفي, محمد    .4403

 -. 2007الفكر الجامعي, االسكندرية : دار -إدارة العمليات و اإلنتاج [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

  سم.  24ص. : إيض. ; 201

 .201ص-199بيبليوغرافيا ص

1-658-1217/1, 1-658-1217/2 

  الصيرفي, محمد    .4404

ص : 306 -.  2007االسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة,  -التنسيق اإلداري [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
 سم. 24مص. ; 

1-350-83/1, 1-350-83/2 

  الصيرفي, محمد    .4405

. 2007االسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة,  -المسؤولية اإلجتماعية لالدارة [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

 سم. 24ص : مص. ; 232 -

1-350-78/1, 1-350-78/2 

  الصيرفي, محمد    .4406

ص : مص. ; 316 -. 2007ر الفكر الجامعي, االسكندرية : دا -البورصات [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24

 316-313بيبليوغرافياص

1-332-291/8, 1-332-291/9 

  الصيرفي, محمد    .4407

 572 -. 2007اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -إدارة المال و تحليل هيكله [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

  سم .  24ص. : ايض. ; 

 9773790403ر.د.م.ك  -. 529ص.  -. 525بيبلوغرافيا : ص .

1-658-1112/1, 1-658-1112/2 

  الصيرفي, محمد    .4408

ص. 264 -. 2007اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24: ايض. ; 

 9773790117ر.د.م.ك  -. 264ص.-245بيبليوغرافيا:ص

1-658-1032/3, 1-658-1032/4 

  الصيرفي, محمد    .4409

ص. :  802 -. 2006اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -اإلدارة اإللكترونية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 



  سم.24ايض. ; 

 9773790413ر.د.م.ك  -. 802ص.-789بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1054/1, 1-658-1054/2 

  الصيرفي, محمد    .4410

ص. : إيض. ; 304 -. 2006اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -] / محمد الصيرفي. التفاوض [نص مطبوع 
  سم.24

 2041379977ر.د.م.ك  -. 303ص . -301ببليوغرافيا: ص .

1-658-964/6, 1-658-964/7 

  الصيرفي, محمد    .4411

ص. : ايض. ;  169 -. 2007اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -إدارة التغيير [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم.24

 9773790405ر.د.م.ك  -ص. 169-167بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1095/1, 1-658-1095/2 

  الصيرفي, محمد    .4412

البحرين :   - إدارة المشتريات و المبيعات و المخازن [نص مطبوع] / محمد الصيرفي, حسن محمد بوجيري. 
  سم.24ص. : ايض. ; 132 -. 2006مؤسسة لورد العالمية للشؤن الجامعية, 

 .131ص.-130بيبليوغرافيا :ص.

1-658-1085/1, 1-658-1085/2 

  الصيرفي, محمد    .4413

القاهرة : مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع :  -إقتصاديات المشروعات [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24ص . : ايض. ;  500 -. 2005مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع, 

 9773680363ر.د.م.ك  -.  500ص .  - 494بيبليوغرافيا :ص.

1-658-1043/1, 1-658-1043/2 

  الصيرفي, محمد    .4414

 -. 2006االسكندرية : دار الفكر الجا معية,  -القيادة اإلدارية اإلبداعية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 438

 .438ص.-437بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1011/1 

  الصيرفي, محمد    .4415

اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية للنشر و  -نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 344 -. 2005التوزيع, 

 9773680347ر.د.م.ك  -. 344ص.-335بيبليوغرافيا:ص 

1-658-1009/1, 1-658-1009/2 

  الصيرفي, محمد    .4416

ص. : 332 -. 2007اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -سياحة و البيئة [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. ال



  سم.24إيض. ; 

 3044379977ر.د.م.ك 

1-333-18/2, 1-333-18/3 

  الصيرفي, محمد    .4417

ص. 268 -. 2005القاهرة : مؤسسة حورس الدولية,  -إدارة العالقات العامة [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم.  24: إيض ; 

 0028368977ر.د.م.ك 

1-659-59/1, 1-659-59/2 

  الصيرفي, محمد    .4418

اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية للنشر ; القاهرة   -إدارة األعمال الحكومية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24ص. : إيض . ;  341 -. 2005: مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع,  

 9773680274ر.د.م.ك  -.  341ص.- 335افيا : ص.ببليوغر

1-658-908/1, 1-658-908/2 

  الصيرفي, محمد    .4419

ص. : 332  -. 2005اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,  -إدارة التسويق [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  (سلسلة كتب المعارف اإلدارية). -سم. 24ايض. ; 

 9773680282.د.م.ك ر -. 332ص.-325بيبليوغرافيا:ص.

1-658-858/6, 1-658-858/7 

  الصيرفي, محمد    .4420

(القاهرة ) : مؤسسة حورس الدولية ;   -السلوك التنظيمي [نص مطبوع] : الجزء األول / محمد الصيرفي. 
(سلسلة كتب المعارف  -سم.  24ص. : إيض. ;  405 -. 2005القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع, 

  ). 16اإلدارية ; 

 9773680290ر.د.م.ك  -. 

1-658-659.1/1, 1-658-659.1/2 

  الصيرفي, محمد    .4421

 -. 2009اإلسكندرية : المكتب الجامعى الحديث,  -التسويق اإلستراتيجي [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

  سم.24ص. : غالف: ملو. مصو. ; 496

 9774380481ر.د.م.ك  -. 496ص.-485بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2030/1, 1-658-2030/2 

  الصيرفي, محمد    .4422

  سم. 24ص. ; 381 -. 2007القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -التخطيط السياحي [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

 9773790420ر.د.م.ك 

1-338-196/1, 1-338-196/6 

  الصيرفي, محمد    .4423

القاهرة : دار الفجر للنشر و  -محاسبية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. التحليل المالي وجهة نظر إدارية  



  سم.24ص. ; 404 -. 2014التوزيع, 

 97899773583033ر.د.م.ك  -. 404ص-401بيبليوغرافيا:ص

1-657-666/1, 1-657-666/2 

  الصيرفي, محمد    .4424

ص. : 242  -. 2008الدولية,  اإلسكندرية : مؤسسة حورس -إدارة الوقت [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  (سلسلة إصدارات التدريب اإلداري). -سم. 24ايض. ; 

 9773681351ر.د.م.ك  -. 238ص.-237بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1266/1, 1-658-1266/2 

  الصيرفي, محمد    .4425

لية,  اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدو -. 1ط. -/ محمد الصيرفي.  TQMالجودة الشاملة [نص مطبوع] =  
  (سلسلة إصدارات التدريب اإلداري). -سم. 24ص. : ايض. ; 284 -. 2006

 9773681351ر.د.م.ك  -.. 254ص- 253بيبلوغرافيا: ص

1-658-1269/1, 1-658-1269/2 

  الصيرفي, محمد    .4426

 : 423ص.  -. 2008اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,  -إدارة األفكار [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

  (سلسلة إصدارات التدريب اإلداري). -ايض. 

 9773681351ر.د.م.ك  -. 418ص.-413بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1280/1, 1-658-1280/2 

  الصيرفي, محمد    .4427

اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع,   -اإلتصاالت اإلدارية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  (سلسلة إصدارات التدريب اإلداري). - سم.24ص. ; 359 -. 2008

 9773681351ر.د.م.ك  -. 355ص..- 353بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1308/1, 1-658-1308/2 

  الصيرفي, محمد    .4428

ص. : 299  -. 2007اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,  -إدارة األزمات [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  اإلداري). (سلسلة التدريب -سم. 24ايض. ; 

 9773681351ر.د.م.ك  -. 294ص.  - 293بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1524/1, 1-658-1524/2 

  الصيرفي, محمد    .4429

  سم. 24ص. ; 377 -. 2013القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -التسويق العقاري [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

 9789773790875ر.د.م.ك  -. 368ص-365بيبليوغرافيا: ص.

1-658-151/1, 1-658-151/2 

  الصيرفي, محمد عبد الفتاح   .4430

, التدريب اإلداري [نص مطبوع] : اإلحتياجات التدريبية وتصميم البرنامج التدريبي: الجزء الثاني / محمد عبد 2
  سم.24ص. : إيض.، غالف مص. ; 336 - . 2009عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع,  -الفتاح الصيرفي. 



  9957182153.د.م.ك ر

 2محتوي في : , 

1-658-1607.2/1, 1-658-1607.2/2 

  الصيرفي, محمد عبد الفتاح   .4431

 -. 2006عمان : دار المناهج للنشرو التوزيع,  -إدارة البنوك [نص مطبوع] / محمد عبد الفتاح الصيرفي. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 306

 9957181122ر.د.م.ك 

1-332-231/6, 1-332-231/7 

  الصيرفي, محمد عبد الفتاح   .4432

ص. : 338 -. 2006عمان : دار المناهج,  -إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / محمد عبد الفتاح الصيرفي. 
  سم.24إيض. ; 

 9957180819ر.د.م.ك 

1-658-998/1, 1-658-998/2 

  الصيرفي, محمد عبد الفتاح   .4433

  -. 2003عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع,  -محمد عبد الفتاح الصيرفي. مفاهيم إدارية حديثة [نص مطبوع] / 

 سم.  24ص. : ايض. ;  438

1-658-574/1, 1-658-574/2 

  الصيرفي, محمد عبد الفتاح   .4434

ص. ; 254 -. 2016عمان : دار المناهج,  -التسويق الرياضي [نص مطبوع] / محمد عبد الفتاح الصيرفي. 
  سم.24

 9957184288ر.د.م.ك  -ص.  254ص.247بيبليوغرافيا: 

1-658-2389/1 

  الصيرفي، محمد   .4435

اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة  -البحوث اإللكترونية للعمليات اإلدارية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 487 -. 2008و النشر, 

 486ص.-485بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1628/1, 1-658-1628/2 

  الصيرفي، محمد   .4436

 -. 2009القاهرة : المكتب الجامعي الحديث,   -مهارات التخطيط السياحي [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 380

 9773790420ر.د.م.ك  -. 

1-658-1618/1, 1-658-1618/2 

  الصيرفي، محمد   .4437

اإلسكندرية : مؤسسة حورس  -ع التربية والتعليم [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. التميز اإلداري للعاملين بقطا
  سم.24ص. ; 518 -. 2009الدولية, 

 9773682307ر.د.م.ك 



1-350-126/1, 1-350-126/2 

  الصيرفي، محمد   .4438

 -. 2006اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -القرار اإلداري و نظم دعمه [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 440

 .440ص.-435بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1581/1, 1-658-1581/2 

  الصيرفي، محمد   .4439

اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع,   -اإلدارة باإللتزام [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  148 -. 2008

 9773681351ر.د.م.ك  -. 148ص.-147بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1572/1, 1-658-1572/2 

  الصيرفي، محمد   .4440

اإلسكندرية :  -المرجع المتكامل في اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  723 -. 2009المكتب الجامعي الحديث, 

 .723ص.-707بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1562/1, 1-658-1562/2 

  الصيرفي، محمد   .4441

اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع,   -إدارة العمل الجماعي [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم.24ص. ; 478 -. 2009

 9773682021ر.د.م.ك 

1-331-32/1, 1-331-32/2 

  الصيرفي، محمد   .4442

  -. 2009اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -/ محمد الصيرفي.  I.Tإدارة تكنولوجيا المعلومات [نص مطبوع] :  

  سم.  24ص. : إيض. ;  678

 9789771757061ر.د.م.ك  -.  678ص. - 667بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1444/1, 1-658-1444/2 

  الصيرفي، محمد   .4443

اإلسكندرية : مؤسسة حورس  -مطبوع] : الكتاب الثاني / محمد الصيرفي.  , شروط القيادة اإلدارية [نص2
  سم.24ص. ; 440 -. 2009الدولية, 

 2محتوي في : , 

1-658-1685.2/1, 1-658-1685.2/2 

  الصيرفي، محمد   .4444

توزيع,  اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية للنشر و ال -التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم.24ص. ; 581 -. 2009

 977365072xر.د.م.ك 

1-382-195/1, 1-382-195/2 



  الصيرفي، محمد   .4445

اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية للنشر و  -الضغط والقلق اإلداري [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم.24ص. ; 393 -. 2008التوزيع, 

 9773681351ر.د.م.ك 

1-331-35/1, 1-331-35/2 

  الصيرفي، محمد   .4446

ص. ; 293 -. 2008اإلسكندرية : مؤسسة حورس الدولية,  -العملية اإلدارية [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  (سلسلة إصدارات التدريب اإلداري). -سم. 24

 9773681351ر.د.م.ك 

1-350-152/1, 1-350-152/2 

  الصيرفي، محمد   .4447

عمان  -. 1ط. -الشراء و التخزين بين النظرية و التطبيق الكمي / محمد الصيرفي. إدارة المواد [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 474 -. 2010: دار قنديل للنشر و التوزيع, 

 9957250272ر.د.م.ك  -. 474ص.-469بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1801/1, 1-658-1801/2 

  الصيرفي، محمد   .4448

 -. 2010عمان : دار قنديل للنشر و التوزيع,  -ألعمال [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. وظائف منظمات ا

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 352

 9957250299ر.د.م.ك  -. 352ص.-341بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1814/1, 1-658-1814/2 

  الصيرفي، محمد   .4449

 -. 2009القاهرة : المكتب العربي للمعارف,  -إستراتيجيات التخزين [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 472

 9789772765876ر.د.م.ك  -. 472ص.-461بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1959/1, 1-658-1959/2 

  الصيرفي، محمد   .4450

المكتب الجامعى اإلسكندرية :  -المحامين [نص مطبوع] / محمد الصيرفي.  -المهندسين  -اإلدارة لألطباء 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 528 -. 2009الحديث, 

 526, ص.521بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1988/1, 1-658-1988/2 

  الصيرفي، محمد   .4451

ص. : ايض. 371 -. 2007اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -إدارة المبيعات [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم.24; 

 9773790117ر.د.م.ك  -. 370ص.-367ا:ص.بيبليوغرافي

1-658-1033/6, 1-658-1033/7 



  الصيرفي، محمد   .4452

القاهرة : مؤسسة حورس الدولية   -الحل اإلبتكاري للمشكالت [نص مطبوع] : طريقك للنجاح / محمد الصيرفي. 
  داري). (سلسلة إصدارات التدريب اإل -سم. 24ص. : ايض. ; 304 -. 2007للنشر و التوزيع, 

 9773681351ر.د.م.ك  -. 305ص.-300بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1568/1, 1-658-1568/2 

  الصيرفي، محمد   .4453

ص : 502  -. 2014القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -مراقبة الجودة [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم.24غالف: ملو.,مصو. ; 

 9789773583040ك ر.د.م. -. 502ص-499بيبليوغرافيا: ص

1-658-2177/1, 1-658-2177/2 

  الصيرفي، محمد   .4454

 -. 2007اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر,   -إدارة المصارف [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

  سم . 24ص. : ايض. ; 348

 9774280237ر.د.م.ك  -. 347ص.-343بيبليوغرافيا :ص.

1-658-1035/4, 1-658-1035/1 

  الصيرفي، محمد   .4455

  -. 2014عمان : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -اإلحتراف اإلداري الحكومي [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 

  سم.24ص ; 424

 9789773583057ر.د.م.ك 

1-350-198/1, 1-350-198/2 

  الصيرفي، محمد   .4456

عمان : دار   -اإلليكترونية / محمد الصيرفي.   -عادية غير ال -إدارة العمليات المصرفية [نص مطبوع] : العادية 
  سم.24ص ; 236 -. 2016الفجرللنشر والتوزيع, 

 9789773583460ر.د.م.ك  -. 236ص-235بيبليوغرافيا:ص

1-332-834/1 

  الصيرفي، محمد   .4457

ص ; 315 -. 2016القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -التسويق الصحي [نص مطبوع] / محمد الصيرفي. 
  سم.24

 9789773583415ر.د.م.ك  -. 315ص-311بيبليوغرافيا:ص

1-658-2602/1 

  الصيرفي، محمد   .4458

القاهرة : مكتبة الوفاء  -اإلتصاالت الدولية ونظم المعلومات [نص مطبوع] / محمد الصيرفي, عبد الغنى حامد. 
 سم.24ص ; 151 -. 2017القانونية, 

1-659-159/1, 1-659-159/2 

  الصيرفي، محمد عبد الفتاح    .4459

, التدريب اإلداري [نص مطبوع] : : الجزء االول المدربون والمتدربون وأساليب التدريب / محمد عبد 1ج.



  سم.24ص. : إيض. ; 388 -.  2008عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,  -الفتاح الصيرفي. 

  9957182137ر.د.م.ك  -. 388ص.- 383بيبليوغرافيا : ص.

 1محتوي في : , ج.

1-658-1607.1/1, 1-658-1607.1/2 

  الصيرفي، محمد عبد الفتاح    .4460

ص :  337 -. 2006عمان : دار المناهج,  -مبادئ التنظيم واإلدارة [نص مطبوع] / محمد عبد الفتاح الصيرفي. 
  سم. 15×24ملو. ; 

 1118189957ر.د.م.ك  -. 337ص  323بيبليوغرافيا ص 

1-350-110/1, 1-350-110/2 

  الضامن, منذر    .4461

 256 -. 2007عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع,  -أساسيات البحث العلمي [نص مطبوع] / منذر الضامن. 

  سم. 24ص : مص و مل ; 

 995706343Xر.د.م.ك  -. 256ص  245 -بيبليوغرافيا ص 

1-001.4-57/3, 1-001.4-57/1 

المدية : جامعة  -الضرائب و دورها في تمويل الميزانية العامة للدولة [نص مطبوع] / محمد برابح.   .4462
  سم. 29و. ;  70 -. 2011المدية, 

 2011لبسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

GL 1994/01 

 -مبرك رابحة; م.ج; رشيد سالمي. الضربية و دورها في عملية اإلنعاش اإلقتصادي [نص مطبوع] /    .4463

  سم. 30و. ;  71 -. 2004[د.م] : [د.ن], 

 2004ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

M209 

  الضمور, قاسم عبدالحميد   .4464

عمان : دار وائل,   -المستشار في الضريبة العامة على المبيعات [نص مطبوع] / قاسم عبدالحميد الضمور. 
  سم. 24ف ملون ; .ص : غال207 -. 2005

 591119957ر.د.م.ك 

1-336-48/1, 1-336-48/2 

  الضمور, هاني حامد    .4465

ص. : ايض.  489 -. 2002عمان : دار واثل,   -. 3ط. -تسويق الخدمات [نص مطبوع] / هاني حامد الضمور. 
  سم.24; 

 9957112503ر.د.م.ك  -. 489ص. - 481بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1022/5, 1-658-1022/6 

  الضمور, هاني حامد    .4466

عمان : [د.ن],   -.  2ط. -إدارة القنوات التسويقية [نص مطبوع] / هاني حامد الضمور, عبد هللا حلمي سمارة. 
  سم.24ص. ; 240 -. 1993

 240ص -239بيبليوغرافيا: ص



1-658-34/1 

  الضمور، موفق محمد   .4467

عمان : دار   -ع العام [نص مطبوع] / موفق محمد الضمور. التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية في القطا
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 201 -. 2011الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957325749ر.د.م.ك  -. 201ص.-195بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1880/1, 1-658-1880/2 

  الضمور، هاني حامد    .4468

 -. 2008عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -. 2ط. -الضمور. طرق التوزيع [نص مطبوع] / هاني حامد 

  سم. 24ص. : إيض. ; 260

 995711106ر.د.م.ك  -. 265ص. - 259بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1606/1, 1-658-1606/2 

  الضمور، هاني حامد    .4469

 -. 2004شر والتوزيع, عمان : دار وائل للن  -. 3ط.  -التسويق الدولي [نص مطبوع] / هاني حامد الضمور. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  431

 995711509Xر.د.م.ك  -.  431ص.  - 427ببليوغرافيا : ص .

1-658-567/10, 1-658-567/2 

  الضمور، هاني حامد    .4470

 -. 2007عمان : دار وائل للنشر و التوزيع,   -. 4ط . -التسويق الدولي [نص مطبوع] / هاني حامد الضمور. 

  سم. 24ض. ; ص. : اي431

 995711509ر.د.م.ك  -. 431ص.-427بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-53/2, 1-658-53/3 

  الضمور، هاني حامد    .4471

القاهرة : الشركة العربية  -اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] / هاني حامد الضمور, أحمد عطا هللا القطامين. 
  سم.24الف : ملو. , مصو. ; ص. : غ225 -. 2013المتحدة للتسويق والتوريدات, 

 9789774771155ر.د.م.ك  -. 225بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2219/1, 1-658-2219/2 

  الضمور، هاني حمود    .4472

  -. 2008عمان : داروائل للنشر والتوزيع,  -. 3ط.  -إدارة قنوات التوزيع [نص مطبوع] / هاني حمود الضمور. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  447

 9957112783ر.د.م.ك  -. 447ص. -441فيا : ص .ببليوغرا

1-658-560/3, 1-658-560/4 

  الطاهر ،عفاف    .4473

المدية : [د.ن],  -اشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر [نص مطبوع] / عفاف الطاهر. 
  . CDسم + 29 -. 2010

licence ( systèm classique ) 2010ية :  : مالية و محاسبة : المد 

M1578/1 



  الطاهر غنية, المهدي    .4474

طرابلس : الجامعة  -مبادئ إدارة األعمال [نص مطبوع] : المفاهيم واألسس والوظائف / المهدي الطاهر غنية. 
  سم.24ص. : ايض. ;  304 -. 2002المفتوحة, 

 9959330079ر.د.م.ك  -. 304ـــ ص 301ببليوغرافيا : ص

1-658-443/1, 1-658-443/2 

  الطاهر, قادري محمد    .4475

المصارف اإلسالمية بين الواقع و المأمول [نص مطبوع] / قادري محمد الطاهر, عبد الكريم كاكي, البشير 
  سم.24ص. ; 128 -. 2014بيروت : مكتبة حسن العصرية,  -جعيد. 

 9789953561745ر.د.م.ك  -ص. 126-125بيبليوغرافيا: ص

1-332-710/1, 1-332-710/2 

  الطاهر, محمد عبد أ�    .4476

 -الضرورات التي تفرضها سياسة الخصخصة في مجال عالقات العمل [نص مطبوع] / محمد عبد أ� الطاهر. 

 سم. 24ص. : غالف مجلد ملون ; 456 -. 2004بيروت : منشورات الحلبي, 

1-331-8/1, 1-331-8/2 

  الطاهر, نعيم    .4477

 -سم.  24ص : مص. ; 288 -. 2001عمان : دار المسيرة,  -مبادئ السياحة [نص مطبوع] / نعيم الطاهر. 

  ).-1-(سلسلة الفندقة 

 6118069957ر.د.م.ك 

1-338-82/1, 1-338-82/2 

  الطاهر، بلعيساوي محمد   .4478

الجزائر : دار هومة للطباعة و   -وي محمد الطاهر. الوجيز في شرح األوراق التجارية [نص مطبوع] / بلعيسا
  سم. 24ص. ; 286 -. 2008النشر و التوزيع, 

 9789961652039ر.د.م.ك 

1-332-422/1, 1-332-422/2 

  الطاهر، زكرياء    .4479

دور المسؤولية اإلجتماعية في تحسين األداء المالي في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة  
و. ; 97 -.  2019المدية : جامعة المدية,  -نفطال فرع المدية / زكرياء الطاهر, محمد األمين زاهي. مؤسسة 

  سم.29

 2019ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 1362/1 

  الطاهر، عبد هللا    .4480

عمان : دار وائل   -سف. مبادئ اإلقتصاد السياسي [نص مطبوع] / عبد هللا الطاهر, بشير الزعبي, عبد هللا اليو
 سم. 24ص. : غالف مص. ; 305 -. 2002للطباعة والنشر, 

1-330-503/1, 1-330-503/2 

  الطاهر، عالء فرج    .4481

 -. 2010عمان : دار الراية للنشر والتوزيع,  -إدارة المعلومات والمعرفة [نص مطبوع] / عالء فرج الطاهر. 



  سم. 24ص. : إيض. ; 173

 9957499769ر.د.م.ك  -. 

1-658-1627/1, 1-658-1627/2 

  الطاهر، عالء فرج    .4482

 -. 2011عمان : دار الراية للنشر والتوزيع,  -التخطيط اإلقتصادي [نص مطبوع] / عالء فرج الطاهر. 

  سم.24ص. ; 325

 9789957544188ر.د.م.ك 

1-330-491/1, 1-330-491/2 

  الطاهر، عالء فرج    .4483

/ عالء فرج   Materials and total quality managementودة الشاملة [نص مطبوع] = إدارة المواد و الج
  سم. 24ص. : غالف ملو., مصو. ;  184 -. 2007عمان : دار الراية,  -الطاهر. 

 9789957499716ر.د.م.ك  -. 184ص.-183بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1831/1, 1-658-1831/2 

  الطاهر، قادري محمد    .4484

بيروت :  -ية المستدامة في البلدان العربية [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / قادري محمد الطاهر. التنم
  سم.24ص ; 373  -. 2013مكتبة حسن العصرية, 

 9789953561363ر.د.م.ك  -. 368ص-361بيبليوغرافيا:ص

1-338-238/1, 1-338-238/2 

  الطاهري, آسيا    .4485

إلسالمية مع دراسة ميدانية لبنك البركة الجزائري [نص مطبوع] / آسيا الطاهري, اإلستثمارات في المصارف ا
  سم.29و. ; 120 -. 2002المدية : جامعة المدية,  -موسى سعداوي. 

 2002ليسانس : إدارة األعمال : المدية : 

GL 0021/1, GL 0021/2 

  الطاهري، آسيا    .4486

المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة بالمديرية العملياتية  دور إستراتيجيةالتدريب في تحقيق التميز في
المدية : جامعة المدية,   -/ خضرة دنيدني; آسيا الطاهري, حياة طهراوي.   -فرع المدية-إلتصاالت الجزائر

  سم.29و. ; 102 -. 2019

 2019ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1236/1 

  الطاهري، جازية   .4487

المدية :  -لخوصصة في الجزائر [نص مطبوع] / وسيلة جزائري; جازية الطاهري, سمير بن عمور. سياسة ا
  .CDسم. + 29و. ; 130 -. 2009جامعة المدية, 

 2009ليسا نس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1206/1 

  الطاهري، صبرين    .4488

الضريبي [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / صبرين دور نظام الدفع اإللكتروني في تخفيف حجم التهرب 



  سم. 29ص. ; 55 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -الطاهري, جمال مولوج. 

 2018ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 1190/1 

  الطاوس، حمداوي    .4489

الجزائر : دار   -الطاوس.  مدخل لإلقتصاد القياسي [نص مطبوع] : دروس و تمارين مرفقة بالحل / حمداوي
  سم.24ص. ; 287 -. 2016هومة, 

 9789931031840ر.د.م.ك 

1-330-748/1 

  الطائى، مصطفى حميد    .4490

مناهج البحث العلمى وتطبيقاتها في اإلعالم والعلوم السياسية [نص مطبوع] / مصطفى حميد الطائى, خير ميالد 
 سم.24ص. : إيض. ; 263 -. 2007لطباعة والنشر, اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا ا -أبو بكر. 

1-001.4-64/1 

  الطائي, حميد    .4491

عمان : دار اليازوري للنشر و التوزيع,   - البيع الشخصي والتسويق المباشر [نص مطبوع] / حميد الطائي. 
  سم.24ص. : ايض. ; 180 -. 2009

 9789957122423ر.د.م.ك  -. 180بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1538/1, 1-658-1538/2 

  الطائي, حميد    .4492

ص. : 364 -. 2009عمان : اليازوري,  -إدارة المبيعات [نص مطبوع] : مفاهيم وتطبيقات / حميد الطائي. 
  سم.24إيض. ; 

 9957121782ر.د.م.ك  -. 

1-658-1486/1, 1-658-1486/2 

  الطائي, حميد    .4493

: مدخل شامل / حميد الطائي, بشير العالق, محمود الصميدعي,  األسس العلمية للتسوبق الحديث [نص مطبوع] 
  سم. 24ص. : ايض. ; 359 -. 2006عمان : دار اليازوري العملية,  -...[و آخرون]. 

 .351بيبليوغرافيا:ص.

1-658-803/14, 1-658-803/2 

  الطائي, حميد    .4494

  Sales and marketing managemment conceptsمفاهيم في إدارة المبيعات والتسويق [نص مطبوع] = 

  سم.24ص. : غالف: ملو. ; 206 -. 2010عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -حميد الطائي.  /

 9789957122379ر.د.م.ك  -. 175ص.-169المالحق: ص. 206ص.-205بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1853/1, 1-658-1853/2 

  الطائي, حميد    .4495

 -التسويق العقاري [نص مطبوع] : مدخل نظري وتطبيقي / حميد الطائي, بشير العالق, مؤيد الفضل. مقدمة في 

  سم.24ص ; 299 -. 2015عمان : إثراء للنشر و التوزيع, 

 9789957781989ر.د.م.ك  -. 299ص-293بيبليوغرافيا:ص



1-658-2595/1 

  الطائي, حميد عبد النبي   .4496

عمان : دار اليازوري  -: مدخل نظري وتطبيقي / حميد عبد النبي الطائي. بحوث التسويق [نص مطبوع] 
  سم . 24ص. : ايض. ; 384 -. 2008العلمية للنشر و التوزيع, 

 9957121456ر.د.م.ك  -.  384ص . - 375. كشاف : ص . 374ببليوغرافيا: ص .

1-658-1156/1, 1-658-1156/2 

  الطائي, حميد عبد النبي   .4497

/ حميد عبد النبي الطائي.  Introduction to hotel managementى إدارة الفنادق [نص مطبوع] =  مدخل إل
  سم. 24ص : ايض. ;  366 -. 2006عمان : مؤسسة الوراق,  -

 9957330748ر.د.م.ك  -. 365ص.-356بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1207/1, 1-658-1207/2 

  الطائي, حميد عبد النبي   .4498

 Managiging Human Resources In Theارد البشرية في صناعة الضيافة [نص مطبوع] = إدارة المو

Hospitality Industry  .24ص. : ايض. ; 294 -. 2000عمان : دار زهران,  -/ حميد عبد النبي الطائي 

  سم.

 . 294ص . - 292ببليوغرافيا: ص .

1-658-1123/1, 1-658-1123/2 

  نبي الطائي, حميد عبد ال  .4499

[نص مطبوع] / حميد عبد النبي الطائي, رضا صاحب أل علي,   ISOواأليزو   TQMإدارة الجودة الشاملة 
  سم.  24ص. : ايض. ; 296 -. 2003عمان : مؤسسة الوراق,  -سنان كاظم الموسوي. 

 995733011ر.د.م.ك  -. 297ـــ ص.   295بيبليوغرافيا : ص.

1-658-530/1, 1-658-530/2 

  ئي, حميد عبد النبي الطا  .4500

[نص مطبوع] / حميد عبد النبي الطائي, رضا صاحب أل علي, سنان   isoو األيزو tqmإدارة الجودة الشاملة 
  سم.24ص. ; 263 -. 2014عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع,  -كاظم الموسوي. 

 995733011xر.د.م.ك  -ص. 263-261بيبليوغرافيا: ص

1-658-2335/1, 1-658-2335/2 

  الطائي, رعد عبد هللا    .4501

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  -إدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] / رعد عبد هللا الطائي; عيسى قدادة. 
  سم .  24ص. : ايض. ; 396 -. 2008التوزيع, 

 9957121413ر.د.م.ك  -. 395ص-385ببليوغرافيا : ص.

1-658-1160/1, 1-658-1160/2 

  الطائي, علي حسون    .4502

عمان : مؤسسة  -قراءات في الفكر اإلداري والتنظيمي [نص مطبوع] / علي حسون الطائي, أكرم سالم الجنابي. 
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 385 -. 2014الوراق للنشر التوزيع, 

 978995733367ر.د.م.ك  -ص. 358ببليوغرافيا: 



1-658-2221/1, 1-658-2221/2 

  الطائي, محمد عبد حسين   .4503

عمان : دار    -المسؤولية اإلجتماعية للشركات و أخالقيات األعمال [نص مطبوع] / محمد عبد حسين الطائي. 
  سم.21ص. ; 304 -. 2016الثقافة, 

 9789957169626ر.د.م.ك  -ص.  304ص.295بيبليوغرافيا: 

1-658-2361/1, 1-658-2361/2 

  ائي, محمد عبد حسين الط  .4504

تحليل وتصميم نظم المعلومات [نص مطبوع] / محمد عبد حسين الطائي, وصفي عبد الكريم الكساسبة, نضال 
  سم.24ص ; 527 -. 2013عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع والطباعة,  -كامل العمري. 

 9789957069483ر.د.م.ك  -. 526ص-523بيبليوغرافيا:ص

1-658-2669/1 

  الطائي, محمد فوزي    .4505

إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي [نص مطبوع] / محمد فوزي الطائي; هاشم فوزي العبادي; محمد فوزي 
  سم . 24ص. : ايض. ; 448 -. 2008عمان : مؤسسة الوراق,  -العبادي. 

 9789957331191ر.د.م.ك  -. 447ص.-423بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1161/1, 1-658-1161/2 

  الطائي, منى محمد علي   .4506

عمان : دار   -اإلقتصاد اإلداري [نص مطبوع] : إقتصاديات اإلدارة اإلستراتجية / منى محمد علي الطائي. 
  سم. 24ص. : إيض . ;  282 -. 2005زهران, 

 .281ص. -277ببليوغرافيا:ص. 

1-658-1422/1, 1-658-1422/2 

  الطائي, منى محمد علي   .4507

عمان : دار   -تطبيقات / منى محمد علي الطائي.  - سياسات-التحليل اإلقتصادي الجزئي [نص مطبوع] : نظريات
  سم. 24ص ; 398 -. 2006زهران, 

 398-395بيبليوغرافيا ص

1-330-334/1, 1-330-334/2 

  الطائي, منى محمد علي   .4508

عمان :   -عية [نص مطبوع] / منى محمد علي الطائي. اإلقتصاد الجزئي بين األمثلية النظرية والديناميكية الواق
  سم.24ص ; 436 -. 2015دار مجدالوي للنشر و التوزيع, 

 9789957025786ر.د.م.ك  -. 434ص-431بيبليوغرافيا:ص

1-330-658/1, 1-330-658/2 

  الطائي, نبيل إبراهيم    .4509

ص. : مل. ;  212 -. 2003: دار الشروق للنشر, عمان  -الرياضة المالية [نص مطبوع] / نبيل إبراهيم الطائي. 
  سم. 24

 211بيبليوغرافيا ص 

1-510-31/1, 1-510-31/2 



  الطائي، حميد    .4510

 Integrated marketingاإلتصاالت التسويقية المتكاملة [نص مطبوع] : مدخل إستراتيجي =  

communication  .ص. 236 -. 2009عمان : دار اليازوري العلمية,  -/ حميد الطائي; أحمد شاكر العسكري
  سم. 24: غالف: ملو., مصو. ; 

 995712160ر.د.م.ك 

1-658-1658/1, 1-658-1658/2 

  الطائي، حميد    .4511

ر اليازوري عمان : دا -مبادئ التسويق الحديث [نص مطبوع] : مدخل شامل / بشير العالق; حميد الطائي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 270 -. 2009العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957121822ر.د.م.ك 

1-658-2010/1, 1-658-2010/2 

  الطائي، محمد عبد حسين   .4512

عمان : دار وائل   -نظم مساندة القرارات بإعتماد البرمجية الجاهزة [نص مطبوع] / محمد عبد حسين الطائي. 
  سم.24ص. : غالف: ملون., مص. ; 236 -. 2009نشر والتوزيع, لل

 9789957117504ر.د.م.ك   -. 236-229ببليوغرافيا: ص. 

1-658-1678/1, 1-658-1678/2 

  الطائي، محمد عبد حسين   .4513

: دار   عمان -التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] : المستقبل الواعد لألجيال القادمة / محمد عبد حسين الطائي. 
  سم.24ص. ; 511 -. 2010الثقافة للنشر والتوزيع, 

 9957115703ر.د.م.ك 

1-382-199/1, 1-382-199/2 

  الطائي، محمد عبد حسين آل فرج    .4514

. 2004عمان : دار وائل,  -نظم المعلومات اإلدارية المتقدمة [نص مطبوع] / محمد عبد حسين آل فرج الطائي. 

  .سم 24ص. : ايض. ;  245 -

 9957114891ر.د.م.ك  -. 245بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-536/1, 1-658-536/2 

  الطائي، محمد عبد حسين آل فرج    .4515

عمان : دار وائل للنشر   -المدخل إلى نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] / محمد عبد حسين آل فرج الطائي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  270 -. 2005والتوزيع, 

 9957115677ر.د.م.ك  -. 270ـــص.   263بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-535/1, 1-658-535/2 

  الطائي، منى محمد علي   .4516

 -التحليل اإلقتصادي للطلب [نص مطبوع] : دراسات في النظرية والنماذج واإلدارة / منى محمد علي الطائي. 

  سم. 24ص. ; 196 -. 1994عمان : دار حنين للنشر والتوزيع وخدمات الطباعة, 

 196-192ببل.ص.ص.:

1-330-36/2, 1-330-36/1 



  الطائي، نبيل إبراهيم    .4517

التحليل اإلقتصادي في قطاع الصناعة التحويلية (اإلنتاجية والتغيير التقني) [نص مطبوع] : دراسة قياسية / نبيل  
  سم.24ص ; 272 -. 2014عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -إبراهيم الطائي. 

 9789957823061ر.د.م.ك  -. 272ص-239بيبليوغرافيا: ص

1-330-640/1, 1-330-640/2 

  الطائي، نبيل إبراهيم    .4518

قياس اإلنتاجية و التغير التقني في قطاع الصناعات التحويلية [نص مطبوع] : مع إشارة إلى الصناعات الجلدية /  
  سم.24ص. ; 254 -. 2017تقبل للنشر و التوزيع, عمان : دار المس -نبيل إبراهيم الطائي. 

 9789957820848ر.د.م.ك 

1-338-300/1 

  الطائي، هبة حميد عبد النبي   .4519

-أثر إدارة عالقات الزبون على الوالء الزبوني [نص مطبوع] : دراسة ميدانية في المصارف التجارية األردنية 

  سم.24ص ; 233 -. 2018دار أمجد للنشر والتوزيع, عمان :  -عمان / هبة حميد عبد النبي الطائي. 

 9789957995706ر.د.م.ك  -. 233ص-215بيبليوغرافيا:ص

1-658-2657/1, 1-658-2657/2 

  الطائي، يوسف حجيم    .4520

/ يوسف حجيم الطائي;  Customer Relationship Managementإدارة عالقات الزبون [نص مطبوع] : 
ص. : غالف: ملو., 438 -. 2009عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع,  -. 1ط. -هاشم فوزي العبادي. 

  سم.24مصو. ; 

 9789957331641ر.د.م.ك  -. 438ص.-425بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1655/1, 1-658-1655/2 

  الطائي، يوسف حجيم    .4521

الطائي, محمد عاصي العجيلي,   نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدمية [نص مطبوع] / يوسف حجيم
  سم.  24ص. : إيض. ;  512 -. 2009عمان : داراليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -. 1ط. -ليث علي الحكيم. 

 9789957121969ر.د.م.ك 

1-658-1432/1, 1-658-1432/2 

  الطائي، يوسف حجيم    .4522

هاشم فوزي العبادي, حسين جميل البديري, ...[و إدارة التأمين والمخاطر [نص مطبوع] / يوسف حجيم الطائي, 
  سم.24ص. ; 314 -. 2011عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -آخرون]. 

 9789957123284ر.د.م.ك  -. 314ــ ص.  311بيبليوغرافيا ص.

1-368-34/1 

  الطائي، يوسف حجيم سلطان    .4523

سمعة منظمات األعمال / يوسف حجيم سلطان الطائي, عامر عبد  الذكاء األخالقي [نص مطبوع] : مدخل لدعم 
  سم.24ص. ; 351 -. 2017عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -كريم الذبحاوي. 

 9789957616250ر.د.م.ك  -ص. 351-ص.321ببليوغرافيا: 

1-658-2659/1 



  الطبال، لينا    .4524

بيروت : المؤسسة الحديثة للكتاب,  -اإلنسان [نص مطبوع] / لينا الطبال. اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق 
 سم.24ص. ; 787 -. 2010

1-340-41/1, 1-340-41/2 

  الطحان, محمد أبو العال   .4525

القاهرة : جامعة  -المراقبة الداخلية والمراجعة في األجهزة الحكومية [نص مطبوع] / محمد أبو العال الطحان. 
 سم. 24ص : مص.ملو ; 185 -. 1998القاهرة, 

1-657-486/1 

  الطحاوي, منى    .4526

 24ص ;   236 -. 1995القاهرة : مكتبة نهضة الشرق,  -إقتصاديات العمل [نص مطبوع] / منى الطحاوي. 

  سم.

 9772450321ر.د.م.ك 

1-330-129/1, 1-330-129/2 

  الطحله, حامد داود    .4527

عمان : دار   -: بين النظرية والتطبيق / حامد داود الطحله, أمين خالد عبد هللا. محاسبة المقاوالت [نص مطبوع] 
  سم.24ص ; 191 -. 2013اليازوري العلمية للنشر و التزيع, 

 9789957124557ر.د.م.ك 

1-657-716/1, 1-657-716/2 

  الطر، مصطفى كمال    .4528

بيروت :  -التجارية واإلفالس / مصطفى كمال الطر. أصول القانون التجاري [نص مطبوع] : األوراق 
  سم.24ص. ; 648 -. 2006منشورات الحلبي الحقوقية, 

 995346216ر.د.م.ك 

1-340-44/1, 1-340-44/2 

  الطراح, علي   .4529

ية  التنمية البشرية في المجتمعات النامية و المتحولة [نص مطبوع] : دراسات في آثار العولمة و التحوالت العالم
  سم. 24ص : مص ; 322 -. 2004بيروت : دار النهضة العربية العربية,  -علي الطراح, غسان سنو.  /

 322-311بيبليوغرافيا ص

1-338-91/1, 1-338-91/2 

  الطراونة, محمد   .4530

 -. 1999عمان : دار زهران,  -مقدمة في بحوث العمليات [نص مطبوع] / محمد الطراونة; سليمان عبيدات. 

 سم.  24ص. : ايض. ;  454

1-658-305/1 

  الطراونة، عمر   .4531

عمان : دار البداية ناشرون و  -إدارة مستودعات المواد المبردة والمجمدة [نص مطبوع] / عمر الطراونة. 
  سم.24ص. : ايض. ; 287 -. 2011موزعون, 

 9789957820749ر.د.م.ك  -. 287ص.-279بيبليوغرافيا:ص.



1-658-1740/1, 1-658-1740/2 

  الطراونة، عمر   .4532

عمان : دار البداية ناشرون و  -المستشار في إدارة الشراء و التجارة الدولية [نص مطبوع] / عمر الطراونة. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 272 -. 2011موزعون, 

 9789957820763ر.د.م.ك  -. 272ص.-265بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1886/1, 1-658-1886/2 

  الطراونة، عمر   .4533

عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -اإلدارة اإلحترافية للموارد البشرية [نص مطبوع] / عمر الطراونة. 
  سم.24ص. ; 198 -. 2012

 9789957820732ر.د.م.ك 

1-658-1855/1, 1-658-1855/2 

  الطراونة، عمر   .4534

 -. 2011عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -الطراونة.  اإلشراف الفعال للمدراء [نص مطبوع] / عمر

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 303

 9789957820725ر.د.م.ك  -. 304ص.-301بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1835/1, 1-658-1835/2 

  الطراونة، عمر   .4535

.  2012ر البداية ناشرون وموزعون, عمان : دا -إستراتيجيات اإلدارة الحديثة [نص مطبوع] / عمر الطراونة. 

  سم.24ص : غالف: ملو.,. مصو. ; 192 -

 9789957820718ر.د.م.ك  -. 192ص-165بيبليوغرافيا: ص

1-658-1810/1, 1-658-1810/2 

  الطروانة، عمر   .4536

داية ناشرون عمان : دار الب -المستشار في كتابة التقارير و المراسالت التجارية [نص مطبوع] / عمر الطروانة. 
  سم.24ص. ; 208 -. 2013و موزعون, 

 9789957820756ر.د.م.ك   -. 208ص-195بيليوغرافيا:ص

1-658-2115/1, 1-658-2115/2 

  الطريقي، عبد هللا    .4537

الرياض : رياض الريس للكتب و النشر,  -صخور النفط و رمال السياسة [نص مطبوع] / عبد هللا الطريقي.  
  سم. 24ص. ;  597 -. 2007

 9953212805ر.د.م.ك 

1-330-436/1, 1-330-436/2 

  الطعامنة, محمد محمود   .4538

الحكومة اإللكترونية وتطبيقاتها في الوطن العربي [نص مطبوع] / محمد محمود الطعامنة; طارق شريف 
  سم.  24ص. : ايض. ;  201 -. 2004القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  -العلوش. 

 9775673356ر.د.م.ك  -. 201ص.-197يبليوغرافيا : ص.ب

1-658-1332/1, 1-658-1332/2 



  الطعاني, حسن أحمد    .4539

ص. : 256 - . 2007عمان : دار المسيرة,  -التدريب اإلداري المعاصر [نص مطبوع] / حسن أحمد الطعاني. 
  سم. 24ايض. ; 

 9957063804ر.د.م.ك  -.  256ص . - 254ببليوغرافيا : ص .

1-658-1117/1, 1-658-1117/2 

  الطعاني, حسن أحمد    .4540

التدريب اإلداري وفق رؤية تطويرية [نص مطبوع] : (مفاهيم التدريب و أساليبه, التدريب اإلداري اإللكتروني,  
عمان :  -. مكونات العلمية التدريبية, الحقيبة التدريبية , بناء البرامج التدريبية و تقويمها / حسن أحمد الطعاني

  سم. 24ص. ; 312 -. 2013دار وائل للنشر, 

 9789957910792ر.د.م.ك  -ص. 312-310بيبليوغرافيا: ص

1-658-2313/1, 1-658-2313/2 

  الطميزي، أحمد    .4541

 سم.24ص. ; 240 -. 2009عمان : دار التقدم العلمي,  -تدقيق الحسابات [نص مطبوع] / أحمد الطميزي. 

1-657-524/1, 1-657-524/2 

  الطنطاوي الباز, محمود   .4542

مدخل لدراسة اإلقتصاد السياسي [نص مطبوع] : اإلقتصاد علم إجتماعي ــ الحاجات و الموارد اإلقتصادية ــ  
فة  القاهرة : مؤسسة الثقا -تاريخ الفكر الوقائع اإلقتصادية ــ أزمة التنمية المعاصرة / محمود الطنطاوي الباز. 

 سم.  24ص.. : غالف ملون. ;  320 -. 1994الجامعية, 

1-330-213/1, 1-330-213/2 

  الطنيجي، سالم    .4543

  -. 2015عمان : أمواج للطباعة والنشر والتوزيع,  -قوة القيادة [نص مطبوع] : إرادة وتحديات / سالم الطنيجي. 

  سم.24ص. ; 194

 9789957596484ر.د.م.ك 

1-658-2559/1 

  الطوابى, محمد حلمى    .4544

أثر السياسات المالية الشرعية [نص مطبوع] : في تحقيق التوازن المالي العام في الدولة الحديثة / محمد حلمى 
  سم.  24: مص. ;  376 -. 2007االسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -الطوابى. 

 0045379977ر.د.م.ك 

1-332-328/1, 1-332-328/2 

  د أحمد حلمى الطوابى، محم  .4545

 -البورصات و سوق األوراق المالية فى ميزان الفقه اإلسالمى [نص مطبوع] / محمد أحمد حلمى الطوابى. 

  سم.24ص. ; 110 -. 2011اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي, 

 9789773791194ر.د.م.ك 

1-332-460/1, 1-332-460/2 

  الطوابي، محمد حلمي   .4546

في القضاء على مشاكل النمو اإلقتصادي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / محمد حلمي  دور التشريعات النقدية



  سم. 24ص. ; 430 -. 2008اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي للنشر,  -الطوابي. 

 977379045ر.د.م.ك 

1-338-183/1, 1-338-183/2 

  الطوال، عبير الصفدي    .4547

عمان : دار المناهج للنشر  -مستقبل صناعة التمويل / عبير الصفدي الطوال. التأجير التمويلي [نص مطبوع] : 
 سم.24ص. ;  224 -. 2014و التوزيع, 

1-332-667/1, 1-332-667/2 

  الطوهاري، زهير    .4548

  المدية : [د.ن] : [د.ن], [د.ت].  -مخاطر القروض البنكية و ضمانات منحها [نص مطبوع] / زهير الطوهاري. 

 : المديةليسا نس 

M2461/1 

  الطوهاري، شيماء   .4549

دور إدارة التغيير التنظيمي في تحقيق الميزة التنافسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسات إتصاالت الجزائر 
  سم. 29ص. ; 142 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / شيماء الطوهاري, وهيبة ياليشاني, فاطمة جدو. 

 2018دارة األعمال : المدية : ل م د : إ -ماستر

MAS 1182/1 

  الطوهاري، صالح   .4550

أثر تفعيل آليات الرقابة المالية القبلية للمراقب المالي على ترشيد اإلنفاق المحلي [نص مطبوع] : دراسة حالة  
جامعة  المدية : -/ حمزة بن صدقة; صالح الطوهاري, كمال باصور.  2017-2008بلدية بن شكاو خالل الفترة 

  سم.29و. ; 160 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1393/1 

  الطويل, أكرم أحمد    .4551

ص. ; 380 -. 2010عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -إدارة المواد [نص مطبوع] / أكرم أحمد الطويل. 
  سم.24

 ص.380-377بيبليوغرافيا: ص

1-658-2309/1, 1-658-2309/2 

  الطويل, رواء زكي يونس   .4552

عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,   -اإلنسان بين المادة و الروح [نص مطبوع] / رواء زكي يونس الطويل. 
 سم.24ص. ; 228 -. 2013

1-338-232/1, 1-338-232/2 

  الطويل, هاني عبد الرحمان صالح    .4553

عمان : دار   -. 3ط. -مطبوع] : مفاهيم ...و أفاق / هاني عبد الرحمان صالح الطويل. اإلدارة التعليمية [نص 
  سم. 24ص. : ايض. ;  462  -. 2006وائل للنشر والتوزيع, 

 9957110527ر.د.م.ك  -. 461ص.-445بيبليوغرافيا:ص. 



1-658-1097/1, 1-658-1097/2 

  الطويل، أكرم    .4554

 سم. 15×24ص : ملو. ;  199 -. 2007عمان : زهران للنشر,  -الطويل.  محاسبة المواد [نص مطبوع] / أكرم

1-657-501/1, 1-657-501/2 

  الطويل، أكرم أحمد    .4555

إدارة سلسلة التجهيز وأبعاد إستراتيجية العمليات واألداء التسويقي [نص مطبوع] / أكرم أحمد الطويل, علي وليد  
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 308 -. 2013للنشر و التوزيع, عمان : دار الحامد  -العبادي. 

 9789957327439ر.د.م.ك  -. 308ص.  - 291المالحق : ص. 288ص. - 263بيبليوغرافيا : 

1-658-2210/1, 1-658-2210/2 

  الطويل، أكرم أحمد    .4556

] / أكرم أحمد الطويل, ندى عبد شراء المواد بالجودة المناسبة وتطوير المنتج وأداء العمليات [نص مطبوع 
  سم.24ص ; 266  -. 2014عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -الباسط كشمولة. 

 9789957327552ر.د.م.ك  -. 13ص-9بيبليوغرافيا:ص

1-658-2305/1, 1-658-2305/2 

  الطويل، أكرم أحمد    .4557

طبوع] / أكرم أحمد الطويل, ياسمين طه عبد الرزاق  إدارة الجودة الشاملة للبيئة و المسؤولية اإلجتماعية [نص م 
  سم.24ص. ; 248 -. 2016عمان : دار جرير للنشر و التوزيع,  -الدباغ. 

 ص.248-ص.229ببليوغرافيا:

1-658-2549/1 

  الطويل، أكرم أحمد    .4558

عمان : دار   -باغ. إستراتيجيات الريادة واإلبداع التقني [نص مطبوع] / أكرم أحمد الطويل, ريمان سهيل الص
  سم.24ص ; 228 -. 2017جرير, 

 9789957383893ر.د.م.ك  -. 228ص-209بيبليوغرافيا:ص

1-658-2631/1 

  الطويل، أكرم أحمد رضا   .4559

/ أكرم أحمد رضا   Entreprise recourse planning : (ERP)نظام تخطيط موارد المنظمة [نص مطبوع] : 
ص. : غالف : ملو. , 343 -. 2013ان : دار و مكتبة الحامد للنشر و التوزيع, عم  -الطويل, بالل توفيق يونس. 

  سم.24مصو. ; 

 9789957327316ر.د.م.ك  -. 343ص-323بيبليوغرافيا:ص

1-658-2239/1, 1-658-2239/2 

  الطويل، رواء زكي يونس   .4560

شرين [نص مطبوع] / رواء زكي يونس  مخاطر األمن المائي العربي وخيارات التنمية المائية للقرن الحادي والع
  سم. 24ص. ; 128 -. 2013عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -الطويل. 

 9789957504519ر.د.م.ك 

1-333-48/1, 1-333-48/2 



  الطويل، رواء زكي يونس   .4561

ء زكي يونس  التنمية المستدامة واألمن اإلقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق اإلنسان [نص مطبوع] / روا
  سم. 24ص ; 360 -. 2010عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -الطويل. 

 9789957504465ر.د.م.ك 

1-338-218/1, 1-338-218/2 

  الطويل، زياد منير    .4562

عمان : دار    -المحاسبة المالية والمصرفية [نص مطبوع] / زياد منير الطويل.  -قاموس مصطلحات اإلدارة 
 سم.24ص. ; 138 -. 2009و التوزيع, زهران للنشر 

D0098/1, D0098/2 

  الطويل، صائب   .4563

 -. 2016عمان : دار أمجد للنشر والتوزيع,   -التنمية الميستدامة ومجاالتها [نص مطبوع] / صائب الطويل. 

  سم.24ص ; 174

 9789957992507ر.د.م.ك  -. 172ص-167بيبليوغرافيا:ص

1-338-261/1, 1-338-261/2 

  الطيب, أحمد محمد   .4564

اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -اإلحصاء في التربية و علم النفس [نص مطبوع] / أحمد محمد الطيب. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  340 -. 1999

 340-315ص: -جداول ص 314-310ص: -بيبليوغرافية ص

1-519-36/2, 1-519-36/3 

  الطيب, داودي    .4565

 -. 2015جامعة الجزائر : جامعة محمد خيضر,  -مجلة العلوم اإلنسانية [نص مطبوع] / داودي الطيب. 

525z.. : 24.سم  

 = مجلة العلوم اإلنسانية 11123176ر.د.م.د  -سنوية. 

p105.41/1 

  الطيب, فضة    .4566

[د.م] :  -ب عبد القادر; م.ج; ...[و آخرون]. تسويق الخدمات المصرفية [نص مطبوع] / فضة الطيب, دبا
  سم. 30و. ;  110 -. 2006[د.ن], 

 2006ليسانس : نقود وبنوك مالية : المدية : م.ج : 

GL586 

  الطيبي, فتيحة   .4567

 -الشراكة من أجل تنمية إفريقيا النيباد [نص مطبوع] / فتيحة الطيبي, مرزوق فضيلة; م.ج; ...[و آخرون]. 

  سم. 30و. ;  100 -. 2007[د.ن], [د.م] : 

 2007ليسانس : تقود وينوك مالية : المدية : م.ج : 

GL677 

  الطيطي، خضر مصباح إسماعيل   .4568

التجارة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية [نص مطبوع] : من منظور تقني وتجاري وإداري / خضر مصباح 



  سم.24ص. ; 434 -. 2008لتوزيع, عمان : دار الحامد للنشروا -إسماعيل الطيطي. 

 9789957324360ر.د.م.ك 

1-382-192/21, 1-382-192/22 

  الطيطي، خضر مصباح إسماعيل   .4569

عمان  -التعليم اإللكتروني [نص مطبوع] : من منظور تجاري وفني وإداري / خضر مصباح إسماعيل الطيطي. 
  سم.24إيض.،غالف مص. ; ص. : 336 -. 2008: دار الحامد للنشر والتوزيع, 

 9789975324353ر.د.م.ك 

1-382-183/1, 1-382-183/2 

  الطيطي، خضر مصباح إسماعيل   .4570

إدارة التغيير [نص مطبوع] : التحديات واإلستراتيجيات للمدراء المعاصرين / خضر مصباح إسماعيل الطيطي. 
  سم.24;  ص. : ايض.302 -. 2011عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -

 9789957325077ر.د.م.ك  -. 215ص.-305بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1768/1, 1-658-1768/2 

  الطيطي، خضر مصباح إسماعيل   .4571

عمان : دار   -أساسيات إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات [نص مطبوع] / خضر مصباح إسماعيل الطيطي. 
  سم.24ايض. ; ص. : 330 -. 2010الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957324902ر.د.م.ك  -ص. 303بيبليوغرافيا: 

1-658-1786/1, 1-658-1786/2 

  الطيطي، خضر مصباح إسماعيل   .4572

عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,   -اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] / خضر مصباح إسماعيل الطيطي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 299 -. 2013

 9789957325763ر.د.م.ك  -. 299ص.-287بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2028/1, 1-658-2028/2 

  الطيطي، خضر مصباح إسماعيل   .4573

إدارة و صناعة الجودة [نص مطبوع] : مفاهيم إدارية و تقنية و تجارية في الجودة / خضر مصباح إسماعيل 
  سم.24ص. : غالف: ملو.,مصو. ; 345 -. 2010عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -الطيطي. 

 9789957325060ر.د.م.ك  -. 345ص-333بيبليوغرافيا:ص

1-658-2137/1, 1-658-2137/2 

  الطيلوني، جهاد فراس    .4574

عمان : دار كنوز المعرفة العلمية  -دراسة الجدوى اإلقتصادية للمشاريع [نص مطبوع] / جهاد فراس الطيلوني. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 256 -. 2011للنشر والتوزيع, 

 9789957741020ر.د.م.ك  -ص. 256-ص.253بيبليوغرافيا: 

1-658-1730/1, 1-658-1730/2 

  الظاهر, نعيم إبراهيم   .4575

عمان : عالم الكتب الحديث : جدار للكتاب العالمي للنشر  -إدارة المعرفة [نص مطبوع] / نعيم إبراهيم الظاهر. 



  سم.24ص. : ايض. ; 365 -. 2009و التوزيع, 

 .365ص. -364بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-1385/1, 1-658-1385/2 

  الظاهر، أحمد    .4576

القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق و   -المحاسبة اإلدارية [نص مطبوع] / أحمد الظاهر, محمد أبو نصار. 
  سم.24ص. ; 519 -. 2009التوريدات, 

 9789776274327ر.د.م.ك 

1-657-526/1, 1-657-526/2 

  الظاهر، نعيم    .4577

عمان : عالم الكتاب الحديث للنشر و التوزيع :  -مدارس الفكر اإلقتصادي [نص مطبوع] / نعيم الظاهر. 
  سم.24ص ; 279 -. 2015جداراللكتاب العالمي للنشر و التوزيع, 

 9789957708986ر.د.م.ك  -. 279ص-267بيبليوغرافيا:ص

1-330-682/1, 1-330-682/2 

  الظاهر، نعيم    .4578

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  -وسائل اإلتصال السياحي [نص مطبوع] / نعيم الظاهر, عبد الجابر تيم. 
  سم.24ص. ; 214 -. 2001التوزيع, 

 ص.214ببليوغرافيا: 

1-659-153/1 

  الظاهر، نعيم    .4579

عمان :  -يم الظاهر, حسن الرفاعي, عمار عبد الهادي, ...[و آخرون]. التشريعات السياحية [نص مطبوع] / نع 
  سم.24ص ; 218 -. 2013دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957125080ر.د.م.ك 

1-338-319/1 

  الظاهر، نعيم    .4580

عمان :  -[و آخرون]. التشريعات السياحية [نص مطبوع] / نعيم الظاهر, حسن الرفاعي, عمار عبد الهادي, ...
  سم.24ص. ; 217 -. 2013دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957125080ر.د.م.ك 

1-338-328/1 

  الظاهر، نعيم ابراهيم    .4581

عمان : عالم الكتب الحديث,   -إدارة الفساد [نص مطبوع] : دراسة مقارنة باإلدارة النظيفة / نعيم ابراهيم الظاهر. 
  سم.24ص. ; 242 -. 2013

 9789957706111ر.د.م.ك  -. 242ص. -235بيبليوغرافيا: ص.

1-350-174/1, 1-350-174/2 

  الظاهر، نعيم إبراهيم    .4582

  -. 2010عمان : عالم الكتب الحديث,  -أساسيات إدارة األعمال ومبادئها [نص مطبوع] / نعيم إبراهيم الظاهر. 



  سم. 24ص. : إيض. ; 496

 9789957701611ر.د.م.ك  -. 496ص.-487بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1626/1, 1-658-1626/2 

  الظاهر، نعيم إبراهيم    .4583

ص. 440 -. 2010عمان : عالم الكتب الحديث,  -إدارة العولمة و أنواعها [نص مطبوع] / نعيم إبراهيم الظاهر. 
  سم.24; 

 9789957702564ر.د.م.ك 

1-330-511/1, 1-330-511/2 

  الظاهر، نعيم إبراهيم    .4584

عمان : جداراللكتاب العالمي للنشر  -إدارة الدولة والنظام السياسي الدولي [نص مطبوع] / نعيم إبراهيم الظاهر. 
  سم.24ص. ; 418 -. 2010و التوزيع : عالم الكتب الحديث, 

 9789957701635ر.د.م.ك 

1-000-67/1, 1-000-67/2 

  الظاهر، نعيم إبراهيم    .4585

عمان : عالم الكتب   -الطريق نحو الحكومة اإللكترونية [نص مطبوع] : رؤية متكاملة / نعيم إبراهيم الظاهر. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 217 -. 2014الحديث للنشر و التوزيع, 

 9789957707774ر.د.م.ك  -. 216ص.-203بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2079/1, 1-658-2079/2 

  العابد، محمد    .4586

أثر تفعيل منهج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية [نص مطبوع] : دراسة حالة المركز اإلستشفائي 
  سم.29 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -الجامعي بباتنة / محمد العابد, علي مكيد. 

 2011ماجستير : إدارة األعمال : المدية : 

MM0145/1, MM0145/2 

  العابد، محمد    .4587

معوقات تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية 
 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -مقارنة لمجموعة من المؤسسات الصحية العمومية / محمد العابد, علي مكيد. 

  سم.29ص. ; 355

 2017: إدارة اعمال ومالية : المدية : دكتوراه 

DOC 66/1, DOC 66/2 

  العاج، نور اإليمان   .4588

دور إدارة المعرفة في تعزيز القدرات اإلبداعية في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة الوكالة التجارية  
المدية : جامعة  -لة بلحوت. لتوزيع الكهرباء والغاز ببني سليمان / نور اإليمان العاج, عبد الرزاق سالم, جمي

  سم.29ص. ; 136 -. 2018المدية, 

 2018ل م د : إدارة األعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1186/1 



  العادلي، عادل مجيد عيدان   .4589

اإلقتصاد في ظل التحوالت المعرفية والتكنولوجية [نص مطبوع] / عادل مجيد عيدان العادلي, حسين وليد حسين 
  سم.24ص ; 189 -. 2016ن : دار غيداء للنشر و التوزيع, عما -عباس. 

 9789957961091ر.د.م.ك  -. 189ص-177بيبليوغرافيا:ص

1-330-685/1, 1-330-685/2 

  العارضي، جليل كاظم    .4590

إستراتيجيات الشركة القابضة... / جليل   -إستراتيجيات اإلدارة المالية [نص مطبوع] : إستراتيجيات اإلندماج
عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع ; بغداد :  -العارضي; أرشد عبد األمير جاسم الشمري.  كاظم

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 272 -. 2012مؤسسة دار الصادق الثقافية, 

 9789957247270ر.د.م.ك  -. 272ص.-253بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1882/1, 1-658-1882/2 

  ليل كاظم مدلول  العارضي، ج  .4591

عمان :   -اإلدارة المالية المتقدمة [نص مطبوع] : مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية / جليل كاظم مدلول العارضي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 584 -. 2013دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957248437ر.د.م.ك  -. 584ص.-575بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2014/1, 1-658-2014/2 

  العارضي، جليل كاظم مدلول    .4592

إدارة المشتقات المالية [نص مطبوع] : مدخل نظري وتطبيقي متكامل / جليل كاظم مدلول العارضي, زيد متعب  
  سم.24ص ; 240 - . 2016عمان : دار المنهجية للنشر والتوزيع,  -عباس العباسي. 

 9789957593711ر.د.م.ك  -. 240ص-211بيبليوغرافيا:ص

1-332-811/1, 1-332-811/2 

  العارف, نادية   .4593

 500 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -التخطيط اإلستراتيجي والعولمة [نص مطبوع] / نادية العارف. 

  سم.  24ص. : إيض. ; 

 500ص.-499ببليوغرافيا:ص.

1-658-235/1, 1-658-235/4 

  العارف, نادية   .4594

.  2001اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -اإلستراتيجية [نص مطبوع] : إدارة األلفية الثالثة / نادية العارف. اإلدارة 

  سم.24ص. : إيض. ; 440 -

 .438ص.-435بيبليوغرافيا:ص.

1-658-250/1, 1-658-250/2 

  العارف، جواد سعد    .4595

 -. 2010دار الراية للنشر و التوزيع, عمان :   -اإلقتصاد الزراعي [نص مطبوع] / جواد سعد العارف. 

  سم.24ص. ; 170

 9957499815ر.د.م.ك 

1-333-34/1, 1-333-34/2 



  العارف، عبد القادر    .4596

آليات الحوكمة ودورها في تحسين األداء المالي لشركات التأمين [نص مطبوع] : دراسة ميدانية للشركة الوطنية 
 122 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -/ عبد القادر العارف, حسام الدين مزواري, مسيوم بوشنافة.  saaللتأمين 

  سم.29و. ; 

 2016ل م د : مالية : المدية :  -ماستر

MAS 533/1 

  العارف، نادية   .4597

 -. 2011القاهرة : الدار الجامعية,  -اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : التطبيقات العملية / نادية العارف. 

 سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 227

1-658-1952/1, 1-658-1952/2 

  العارف، نادية   .4598

ص. : غالف:  693 -. 2011القاهرة : الدار الجامعية,  -لعارف. اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] / نادية ا
  سم.24ملو., مصو. ; 

 9789774221911ر.د.م.ك  -. 693ص.-677بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1953/1, 1-658-1953/2 

  العاصي, شريف احمد شريف   .4599

القاهرة  -حمد شريف العاصي. الترويج والعالقات العامة [نص مطبوع] : مدخل اإلتصاالت التسويقية / شريف ا
  سم. 24ص. : ايض. ; 420 -. 2006: الدار الجامعية, 

 97754338430ر.د.م.ك  -. 419ص.-411بيبليوغرافيا:ص.

1-658-865/7, 1-658-865/8 

  العاصي, شريف أحمد شريف   .4600

ر الجامعية : [د.ن], (القاهرة)الدا -التسويق [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق / شريف أحمد شريف العاصي. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 500 -. 2006

 5835433977ر.د.م.ك 

1-658-786/6, 1-658-786/7 

  العالم، فتحي أحمد يحي   .4601

نظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية [نص مطبوع] : دراسة علمية وتطبيقية / فتحي أحمد يحي 
  سم. 24ص. : إيض. ; 250 - . 2010اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, عمان : دار  -العالم. 

 9789957123178ر.د.م.ك  -. 250ص.-249بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1648/1, 1-658-1648/2 

  العامري, رشاد نعمان شايع   .4602

ون و الفقه اإلسالمي / الخدمات المصرفية اإلئتمانية في البنوك اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة في القان
  سم.24ص. ; 670 -. 2012(القاهرة) : دار الفكر الجامعي,  -رشاد نعمان شايع العامري. 

 9789773792248ر.د.م.ك  -. 658ص-623بيبليوغرافيا:ص

1-332-709/1, 1-332-709/2 



  العامري, محمد حسن    .4603

  -. 2006القاهرة : العربي للنشر و التوزيع,  - اإلعالن و حماية المستهلك [نص مطبوع] / محمد حسن العامري. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 185

 9773190846ر.د.م.ك 

1-659-70/3, 1-659-70/4 

  العامري، أسامة   .4604

 -. 2010عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع,  -إتجاهات إدارة المعلومات [نص مطبوع] / أسامة العامري. 

  سم.24ص. ; 216

 9789957222956ر.د.م.ك 

1-020-30/1, 1-020-30/2 

  العامري، خالد    .4605

/ خالد   Measuring customer satisfactionدقيقة [نص مطبوع] =  50كيف تقيس رضا العميل ؟ في 

  سم.24ص ; 104 -. 2003القاهرة : دار الفاروق للنشر و التوزيع,  -العامري. 

 9773454339ر.د.م.ك 

1-658-117/1 

  سعود جايد  العامري،   .4606

عمان : دار   - المحاسبة الدولية [نص مطبوع] : منهج علمي للمشاكل المحاسبية وحلولها / سعود جايد العامري. 
  سم.24ص. ; 543 -. 2010المناهج للنشر والتوزيع, 

 9789957182588ر.د.م.ك 

1-657-561/1, 1-657-561/2 

  العامري، سعود جايد مشكور   .4607

عمان : دار زهران للنشر   -مطبوع] : نظرية وتطبيق / سعود جايد مشكور العامري.  المالية الدولية [نص
  سم.24ص. ;  618 -. 2013والتوزيع, 

 618ص-607بيبليوغرافيا:ص

1-332-646/1, 1-332-646/2 

  العامري، صالح مهدي محسن   .4608

ن العامري, طاهر / صالح مهدي محس Management and Businessاإلدارة واألعمال [نص مطبوع] = 
  سم.29ص. : إيض. ;  723 -. 2008عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  - . 2ط. -محسن منصور الغالبي. 

 9957116754ر.د.م.ك  -. 722ص. - 720بيبليوغرافيا :ص. 

1-658-1367/1, 1-658-1367/2 

  العامري، محمد الريس    .4609

الشاملة بتطوير األداء الوظيفي للعاملين [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية / نموذج مقترح لعالقة إدارة الجودة 
الجزائر : الدار الجزائرية للنشر و التوزيع ; القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  -محمد الريس العامري. 

  سم.24ص ; 303 -. 2015

 9789931548652ر.د.م.ك 

1-658-2470/1, 1-658-2470/2 



  لعامري، محمد علي ابراهيم ا  .4610

/ محمد علي ابراهيم  Investment Portfolios Managementإدارة محافظ اإلستثمار [نص مطبوع] :  
  سم.24ص. ;  690 -. 2013عمان : إثراء للنشر و التوزيع,  -العامري. 

 9789957781200ر.د.م.ك  -. 690ص. -683بيبليوغرافيا: ص.

1-332-696/1, 1-332-696/2 

  العامري، محمد علي ابراهيم   .4611

عمان : دار وائل للنشر و التوزيع,   -اإلدارة المالية الحديثة [نص مطبوع] / محمد علي ابراهيم العامري. 
  سم.24ص. : غالف : ملو. ; 648 -. 2013

 9789957910525ر.د.م.ك  -. 648ص.  - 643بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2225/1, 1-658-2225/2 

  لعامري، محمد علي ابراهيم ا  .4612

.  2013عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -اإلدارة المالية الدولية [نص مطبوع] / محمد علي ابراهيم العامري. 

  سم.24ص. : ايض. ; 676 -

 9789957910518ر.د.م.ك  -. 676ص-673بيبليوغرافيا:ص

1-658-418/1, 1-658-418/2 

   العاني, أسامة عبد المجيد  .4613

أبو ظبي : مركز اإلمارات,  -المنظور اإل سالمي للتنمية البشرية [نص مطبوع] / أسامة عبد المجيد العاني. 
  (دراسات إستراتيجية). -سم. 21ص. : غالف ملون ; 104 -. 2002

 003009948ر.د.م.ك 

1-338-52/1, 1-338-52/2 

  العاني, مزهر شعبان    .4614

 Programming using matlab package[نص مطبوع] =   Matlabمة األساليب اإلحصائية باستخدام حز

with statistical applications  .عمان : دار وائل للنشر  -/ مزهر شعبان العاني, محمد عبد العال النعيمي
  سم.24ص. : إيض. ; 257 -. 2008والتوزيع, 

 9789957117023ر.د.م.ك 

1-519-142/1, 1-519-142/2 

  مزهر شعبان  العاني,   .4615

 Digital image processing[نص مطبوع] :  MATLABمعالجة الصورة الرقمية بأستخدام حزمة 

using matlab  .سم. 17/25ص. ;  224 -. 2008عمان : إثراء للنشر والتوزيع,  -/ مزهر شعبان العاني 

1-005-7/1, 1-005-7/2 

  العاني, مزهر شعبان    .4616

ص. ; 280 -. 2016عمان : داراإلعصار العلمي,  -مطبوع] / مزهر شعبان العاني.   األعمال اإللكترونية [نص
  سم.24

 9789957981280ر.د.م.ك  -ص.  280ص.279بيبليوغرافيا: 

1-658-2416/1, 1-658-2416/2 



  العاني، رعد مجيد    .4617

كنوز المعرفة العلمية للنشر عمان : دار  -اإلستثمار والتسويق السياحي [نص مطبوع] / رعد مجيد العاني. 
  سم.24ص ; 272 -. 2008والتوزيع, 

 9789957463656ر.د.م.ك 

1-338-339/1 

  العاني، قتيبة عبد الرحمن   .4618

 -التمويل ووظائفه في البنوك اإلسالمية والتجارية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / قتيبة عبد الرحمن العاني. 

  سم.24ص ; 448 -. 2013وزيع, عمان : دار النفائس للنشر و الت

 9789957801113ر.د.م.ك  -ص. 443ص-429بيبليوغرافيا: ص

1-332-722/1, 1-332-722/2 

  العاني، لبنى هاشم نعمان   .4619

عمان : دار وائل للنشر  -محاسبة التكاليف [نص مطبوع] : منهاج علمي و تطبيقي / لبنى هاشم نعمان العاني. 
  سم.24;   ص.545 -. 2012والتوزيع, 

 9789957910624ر.د.م.ك  -. 545ص-541بيبليوغرافيا:ص

1-657-690/1, 1-657-690/2 

  العاني، محمد جاسم محمد شعبان   .4620

أساليب التحليل الكمي في مجال التخطيط الحضري واإلقليمي [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / محمد 
  سم.24ص. ;  318 -. 2006للطباعة و النشر و التوزيع, عمان : دار صفاء  -جاسم محمد شعبان العاني. 

 9957241508ر.د.م.ك 

1-515-53/1, 1-515-53/2 

  العاني، مزهر شعبان    .4621

عمان : مكتبة   -العملية اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات [نص مطبوع] / مزهر شعبان العاني, شوقي ناجي جواد. 
  سم. 24ص . : ايض. ;  294 -. 2008ع, الجامعة ; عملن : إثراء للنشر و التوزي

 ص.294- 291بيبليوغرافيا : ص .

1-658-1420/1, 1-658-1420/2 

  العاني، مزهر شعبان    .4622

إدارة المشروعات الصغيرة [نص مطبوع] : منظور ريادي تكنولوجي / مزهر شعبان العاني; شوقي ناجي 
  سم.24ص. : ايض ; 351 -. 2010عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -جواد. 

 978995724245436ر.د.م.ك  -. 351ص.-339بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1795/1, 1-658-1795/2 

  العاني، مزهر شعبان    .4623

عمان : دار الثقافة للنشر  -اإلدارة اإللكترونية [نص مطبوع] / مزهر شعبان العاني, شوقي ناجي جواد. 
  سم.24ص ; 263 -. 2014والتوزيع, 

 9789957168018ر.د.م.ك  -. 263ص-259بيبليوغرافيا:ص

1-658-1992/1, 1-658-1992/2 



  العاني، مزهر شعبان    .4624

ذكاء األعمال وتكنولوجيا المعلومات [نص مطبوع] / مزهر شعبان العاني, شوقي ناجي جواد, هيثم علي  
  سم.24ص ; 304 -. 2014عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -حجازي. 

 9789957247812ر.د.م.ك  -. 304ص-299بيبليوغرافيا:ص

1-658-2495/1 

  العاني، مضر نزار    .4625

 -السرية  -حركة السيولة النقدية في المصارف بين ميزاني القانون والفقه اإلسالمي [نص مطبوع] : التحويل  

  سم.24ص ; 327 -. 2016ر و التوزيع, عمان : دار النفائس للنش -التجميد / مضر نزار العاني.  -الغسيل 

 9789957802141ر.د.م.ك  -. 316ص-309بيبليوغرافيا:ص

1-332-758/1, 1-332-758/2 

  العاني، هيثم    .4626

عمان : دار كنوز المعرفة العلمية للنشر  -اإلدارة بالحوافز [نص مطبوع] : التحفيز والمكافئات / هيثم العاني. 
  سم.24: إيض. ; ص. 200 -. 2007والتوزيع, 

. 

1-658-1601/1 

  العايب, المية   .4627

الجزائلر : المدرسة التحضيرية في   -/ المية العايب.  Le managerالمناجر : العدد األول [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. ; 149 -. 2011العلوم اإلقتصادية : [د.م] : التجارية و علوم التسيير, 

 = المناجر : العدد األول  23925345.د ر.د.م -. 150ص-149بيبليوغرافيا: ص.

p19.1/1, p19.1/2 

  العايب, المية   .4628

الجزائر : المدرسة التحضيرية في   -/ المية العايب.  Le managerالمناجير : العدد الثاني [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. ; 162 -. 2015العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير, 

 = المناجير : العدد الثاني 23925345ر.د.م.د  -. 162بيبليوغرافيا:ص.

p19.2/1, p19.2/2 

  العايب، وليد    .4629

بيروت : مكتبة حسن  -إقتصاديات البنوك و التقنيات البنكية [نص مطبوع] / وليد العايب, لحلو بوخاري. 
  سم.24ص. ;  317 -. 2013العصرية, 

 9789953561370ر.د.م.ك  -. 307ص-305بيبليوغرافيا: ص

1-332-661/1, 1-332-661/2 

  العايد, حسن عبد هللا    .4630

بيروت : دار النهضة   -التغيرات الدولية وسيناريوهات الثقافة العربية [نص مطبوع] / حسن عبد هللا العايد. 
 سم. 24/17ص. ;  92 -. 2004العربية, 

1-330-381/1, 1-330-381/2 

  العايد، حسن عبد هللا    .4631

عمان : دار كنوز المعرفة العلمية  -العولمة على السيادة الوطنية [نص مطبوع] / حسن عبد هللا العايد. إنعكاسات 



  سم.  24ص. : إيض . ;   408 -. 2009للنشر والتوزيع, 

 9789957740016ر.د.م.ك  -.  408ص. - 386بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-1447/1, 1-658-1447/2 

  العايدي، كريم نايف   .4632

تراتيجيات التدريب والتطوير وفق المنظور البيئي والتنظيمي [نص مطبوع] / كريم نايف العايدي, نعمة عباس  إس
  سم.24ص : غالف : ملو . , مصو. ; 304 -. 2015عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -الخفاجي. 

 9789957563554ر.د.م.ك  -. 304ص-291بيبليوغرافيا: ص

1-658-2235/1, 1-658-2235/2 

  العبادي, هاشم فوزي    .4633

الهندسة المالية وأدواتها بالتركيز على إستراتيجيات الخيارات المالية [نص مطبوع] / هاشم فوزي العبادي, جليل 
  سم. 24ص. : مص.مل. ; 267 -. 2012عمان : مؤسسة الوراق,  -األولى والثانية.  -كاظم العارضي. 

 9789957332761د.م.ك ر. -. 319ص  302بيبليوغرافيا ص 

1-332-338/1, 1-332-338/2 

  العبادي, هاشم فوزي دباس   .4634

عمان : مؤسسة  -التسويق اإللكتروني [نص مطبوع] / يوسف حجيم سلطان الطائي; هاشم فوزي دباس العبادي. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 436 -. 2009الوراق, 

 9789957331504ر.د.م.ك  -. 436ص.-417بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1528/1, 1-658-1528/2 

  العبادي، جمال أصبيحات   .4635

عمان : مكتبة   -/ جمال أصبيحات العبادي.  engineering economyاإلقتصاد الهندسي [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. : غالف ملون ; 294 - . 2004المجتمع العربي للنشر, 

 9789957525033ر.د.م.ك  -. 316ــ ص. 315بيبليوغرافيا: ص.

1-330-233/5, 1-330-233/6 

  العبادي، سمير عزيز    .4636

/  Business marketing : Industrail marketingتسويق األعمال [نص مطبوع] : التسويق الصناعي = 

ص. : 417 -. 2011عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -نظام موسى سويدان; سمير عزيز العبادي. 
  سم.24غالف:ملو., مصو. ; 

 9789957325572ر.د.م.ك 

1-658-2142/1, 1-658-2142/2 

  العبادي، سمير عزيز    .4637

القاهرة :  -تخطيط ومراقبة العمليات اإلنتاجية [نص مطبوع] / سمير عزيز العبادي, عثمان زيد الكيالني. 
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 306 -. 2013الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات, 

 9789774771277ر.د.م.ك  -. 306بيبليوغرفيا : ص. 

1-658-2233/1, 1-658-2233/2 

  العبادي، عبير فوزان    .4638

 Financial riskإدارة المخاطر المالية في أعمال الصيرفة و التمويل اإلسالمي [نص مطبوع] =  



management fo islamic banking and finance  .عمان : دار الفكر ناشرون و   -/ عبير فوزان العبادي
  سم.24:ملو.,مصو. ; ص. : غالف304 -. 2015موزعون, 

 9789957920685ر.د.م.ك 

1-658-2104/1, 1-658-2104/2 

  العبادي، عبير فوزان    .4639

عمان :   -إدارة المخاطر المالية في أعمال الصيرفة والتمويل اإلسالمي [نص مطبوع] / عبير فوزان العبادي. 
  سم.24ص ; 304 -. 2015دار الفكر ناشرون و موزعون, 

 9789957920685ر.د.م.ك 

1-332-802/1, 1-332-802/2 

  العبادي، محسن   .4640

 -. 2016عمان : دار أمجد للنشر والتوزيع,   -اإلستثمار بالعمالت األجنبية [نص مطبوع] / محسن العبادي. 

  سم.24ص ; 184

 9789957991111ر.د.م.ك 

1-332-720/1, 1-332-720/2 

  العبادي، محمد كامل السليحات    .4641

 Marketingالتسويقي وأثره على قرار الشراء لزبائن المستشفيات الخاصة [نص مطبوع] = الخداع 

Deception and its Impact on Purchasing Customers Decisions of Private Hospitals   /

  سم.24ص. : ايض. ; 150 -. 2015عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,   -محمد كامل السليحات العبادي. 

 9789957912307ر.د.م.ك   -. 150ص.-143. مالحق: ص.141ص.-135يوغرافيا:ص.بيبل

1-658-841/1 

  العباسي، إيناس    .4642

اإلستراتيجيات التسويقية المصرفية [نص مطبوع] : المنهج و التطبيق بين البنوك األجنبية و المصرية / إيناس 
  سم.24 -. 2014(د.م) : (د. ن),  -العباسي. 

 210ص. -217ص. بيبليوغرافيا:

1-332-698/1, 1-332-698/2 

  العباسي، عز الدين    .4643

عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -اإلسم التجاري [نص مطبوع] : دراسة قانونية مقرنة / عز الدين العباسي. 
  سم.24ص. ; 219 -. 2007

 9957320106ر.د.م.ك 

1-340-20/1, 1-340-20/2 

  العباسي، مختار    .4644

علي البنوك اإلسالمية [نص مطبوع] / مختار العباسي, مراد جبارة,  2008انعكاسات األزمة المالية العالمية  
  سم.29و. ;  127 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -يحي شابة. 

 2016ل م د : بنوك ومالية : المدية :  -ماستر

MAS 600/1 



  العبد هللا ، رياض    .4645

عمان :   -/ رياض العبد هللا, طالل الججاوي.  Accounting Theoryنص مطبوع] =  [ 1نظرية محاسبية ج: 
 سم.24ص. ; 462 -. 2009دار اليازوري للنشر و التوزيع, 

1-657-542.1/1, 1-657-542.1/2 

  العبد هللا, رياض    .4646

لقاهرة : المنظمة العربية ا -المحاسبة سالح أديولوجي نفاد [نص مطبوع] : عولمة المحاسبة / رياض العبد هللا. 
  سم. 24ص. : مص. و ملو. ;  112 -. 2007للتنمية اإلدارية, 

 5615673977ر.د.م.ك  -. 96ص  - 87بيبليوغرافيا ص 

1-657-476/1, 1-657-476/2 

  العبد هللا, مي   .4647

ص. : 294 -. 2006 لبنان : دار النهضة العربية, -الدعاية وأساليب اإلقناع [نص مطبوع] / مي العبد هللا. 
 سم. 24غالف ملون و مصور ; 

1-659-67/1, 1-659-67/2 

  العبد هللا، رياض    .4648

عمان :   -/ رياض العبد هللا, طالل الحجاوي.   Accounting theory[نص مطبوع] =   2نظرية محاسبية.ج: 
 سم. 24ص. ;  503 -. 2009دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

1-657-542.2/1, 1-657-542.2/2 

  العبد، جالل إبراهيم    .4649

االسكندرية : الدار الجامعية,   -إدارة اإلنتاج و العمليات [نص مطبوع] : مدخل كمي / جالل إبراهيم العبد. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  332 -. 2002

 332ص.-327بيبليوغرافيا: ص. 326ص.-323مالحق :ص.

1-658-73/1, 1-658-73/2 

  العبدلي, قحطان    .4650

القاهرة : الشركة العربية المتحدة  -إدارة الشراء و التخزين [نص مطبوع] / عمر العقيلي; قحطان العبدلي. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 516  -. 2009للتسويق و التوريدات, 

 9789776274303ر.د.م.ك  -. 515بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1517/1, 1-658-1517/2 

  العبدلي, قحطان    .4651

ص. : ايض. 404 -. 2007عمان : دار زهران,  -إدارة التسويق [نص مطبوع] / قحطان العبدلي, بشير العالق. 
  سم.24; 

 .404ص-401بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1016/6, 1-658-1016/7 

  العبدلي، سمير   .4652

عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -دلي. الترويج و اإلعالن [نص مطبوع] / سمير العبدلي, قحطان العب
  سم.24ص. ; 272 -. 2013

 272ص.  -269بيبليوغرافيا: ص.



1-659-130/1, 1-659-130/2 

  العبدلي، سمير عبد الرزاق   .4653

عمان : دار   -وسائل الترويج التجاري [نص مطبوع] : مدخل تحليلي متكامل / سمير عبد الرزاق العبدلي. 
  سم. 24ص. : غالف مص. ; 263 -. 2011والتوزيع والطباعة,  المسيرة للنشر

 9789957067557ر.د.م.ك 

1-659-125/1, 1-659-125/2 

  العبدلي، قحطان    .4654

 -. 1999عمان : دار زهران,   -التسويق [نص مطبوع] : أساسيات ومبادئ / قحطان العبدلي, بشير العالق. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  354

 354ص.-347بيبليوغرافيا:ص.

1-658-18/1, 1-658-18/2 

  العبسوي, إبراهيم    .4655

ص. : 159 -. 2003القاهرة : المكتبة األكاديمية,  -التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] / إبراهيم العبسوي. 
  سم.24غالف ملون ومص ; 

 4177281977ر.د.م.ك 

1-382-67/1, 1-382-67/2 

  العبود، عبد األمير رحيمة    .4656

عمان :  -ات في اإلقتصاد الدولي [نص مطبوع] : آراء إقتصادية وإجتماعية / عبد األمير رحيمة العبود. دراس
  سم.24ص. ; 527 -. 2011دار دجلة ناشرون و موزعون, 

 9789957712150ر.د.م.ك 

1-382-222/1, 1-382-222/2 

  العبيدي, رائد عبد الخالق عبد هللا    .4657

] / رائد عبد الخالق عبد هللا العبيدي, خالد أحمد فرحان المشهداني; عباس خضير التمويل الدولي [نص مطبوع
  سم.24ص. ; 302 -. 2012عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -الجنابي. 

 9789957563400ر.د.م.ك  -. 302ص-298بيبليوغرافيا: ص

1-332-658/1, 1-332-658/2 

  العبيدي, محمود    .4658

عمان   -طبيقاتها في إدارة األعمال [نص مطبوع] / محمود العبيدي, مؤيد عبد الحسين الفضل. بحوث العمليات وت
 سم. 24ص. : ايض. ; 500 -. 2004: مؤسسة الوراق, 

1-658-496/6, 1-658-496/7 

  العبيدي, نور خليل ابراهيم   .4659

علي حمود العنزي; أيمان عامر  اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية (منظور عالمي) [نص مطبوع] / سعد 
 24ص. : غالف: ملو. مصو. ;  343 -. 2014عمان : اليازوري,  -حميد الدهان; نور خليل ابراهيم العبيدي. 

  سم .

 9789957126643ر.د.م.ك  -. 343ص. -307بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2450/1, 1-658-2450/2 



  العبيدي، باسم    .4660

عمان : أمواج للطباعة والنشر   -] : دالالتها الوظيفية والتعبيرية / باسم العبيدي. العالمة التجارية [نص مطبوع 
  سم.24ص ; 212 -. 2014والتوزيع, 

 978995756700ر.د.م.ك  -ص. 212-205بيبليوغرافيا:ص

1-340-82/1, 1-340-82/2 

  العبيدي، رائد عبد الخالق عبد هللا    .4661

نص مطبوع] / رائد عبد الخالق عبد هللا العبيدي, خالد أحمد فرحان  إدارة المؤسسات المالية والمصرفية [
  سم. 24ص ; 192 -. 2013عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -المشهداني. 

 9789957563356ر.د.م.ك 

1-332-627/1, 1-332-627/2 

  العبيدي، رائد عبد الخالق عبد هللا    .4662

عمان : دار   -د الخالق عبد هللا العبيدي, خالد أحمد فرحان المشهداني. النقود والمصارف [نص مطبوع] / رائد عب
  سم.24ص ; 192 - . 2015األيام للنشر و التوزيع, 

 9789957563318ر.د.م.ك  -. 192ص-191بيبليوغرافيا: ص

1-332-637/1, 1-332-637/2 

  العبيدي، سعيد علي    .4663

  سم.24ص. ;  336 -. 2011عمان : دار دجلة,  -العبيدي. اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / سعيد علي 

 9789957711757ر.د.م.ك 

1-330-483/1, 1-330-483/2 

  العبيدي، سعيد علي    .4664

 -. 2011عمان : دار دجلة ناشرون و موزعون,  -إقتصاديات المالية العامة [نص مطبوع] / سعيد علي العبيدي. 

  سم.24ص. ; 288

 9789957711719ر.د.م.ك 

1-336-104/1, 1-336-104/2 

  العبيدي، صالح عريبي عباس    .4665

عمان : دار   - دراسات في نشاة وتطور الغرف التجارية العربية [نص مطبوع] / صالح عريبي عباس العبيدي. 
  سم.24ص ; 246 -. 2011الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957325619ر.د.م.ك  -. 246ص-227بيبليوغرافيا: ص

1-338-206/1, 1-338-206/2 

  العبيدي، فاضل محمد    .4666

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,   -البيئة اإلستثمارية [نص مطبوع] / فاضل محمد العبيدي. 
  سم.24ص. ; 256 -. 2012

 9789957830663ر.د.م.ك 

1-332-552/1, 1-332-552/2 

  العبيدي، فائق جمعة   .4667

عمان : دار المناهج للنشر و  -[نص مطبوع] : المفهوم والتطبيق / فائق جمعة العبيدي. اإلقتصاد اإلداري 



  سم.24ص ; 318 -. 2015التوزيع, 

 9789957183707ر.د.م.ك  -. 210ص-207بيبليوغرافيا:صص

1-330-696/1, 1-330-696/2 

  العبيدي، فائق جمعة   .4668

.  2017عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -ق جمعة العبيدي. مدخل لإلقتصاد الكلي التحليلي [نص مطبوع] / فائ

  سم.24ص. ; 328 -

 9789957913601ر.د.م.ك  - ص. 328-ص.327ببليوغرافيا:

1-330-742/1, 1-330-742/2 

  العبيدي، يامنة   .4669

ون السيادية  األزمات المالية و انعكاساتها على اإلقتصاد الجزائري [نص مطبوع] : دراسة تحليلية ألزمة الدي
  سم.29ص. ; 155 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -األوروبية / يامنة العبيدي, غزازي عماد. 

 2015ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 170/1 

  العتوم, شفيق    .4670

عمان : دار   -/ شفيق العتوم.  SPSSطرق اإلحصاء [نص مطبوع] : تطبيقات إقتصادية وإدارية باستخدام 
  سم. 24ص. : إيض. ;  570 -. 2005المناهج للنشر والتوزيع, 

 1085189957ر.د.م.ك 

1-519-80/4, 1-519-80/1 

  العتوم, شفيق    .4671

ص. : 198 -. 2006: دار المناهج للنشر و التوزيع,  عمان -بحوث العمليات [نص مطبوع] / شفيق العتوم. 
  سم.24ايض. ; 

 9957180908ر.د.م.ك  -. 198ص.-197بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1003/1, 1-658-1003/2 

  العتوم, عدنان يوسف   .4672

 Developing thikingتنمية مهارات التفكير [نص مطبوع] : نمادج نظرية و تطبيقات عملية = 

skills:Theory and praticale training  .ص 360 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -/ عدنان يوسف العتوم
  سم.  24: ايض. ; 

 9957063359ر.د.م.ك  -. 360ص.--343بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1233/1, 1-658-1233/2 

  العتوم، عامر يوسف    .4673

اإلسكندرية : عالم الكتب الحديث,   -سف العتوم. التوازن الكلي في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / عامر يو
  سم.24ص. ; 250 -. 2012

 9789957705404ر.د.م.ك 

1-330-519/1, 1-330-519/2 



  العتيبي, احمد معجب   .4674

  -المحافظ المالية اإلستثمارية [نص مطبوع] : أحكامها و ظوابطها في الفقه اإلسالمي / احمد معجب العتيبي. 

 سم. 247ص ; 208 -. 2007ائس, عمان : دار النف

1-332-298/1, 1-332-298/2 

  العتيبي, صبحي    .4675

 Evolution of management thought and activitiesتطور الفكر واألنشطة اإلدارية [نص مطبوع] = 

  سم .24ص. : ايض. ;  345 -. 2002عمان : دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع,  -صبحي العتيبي.  /

 .345ص.-343ليوغرافيا : ص .بب

1-658-436/1, 1-658-436/2 

  العتيبي, ضرار    .4676

عمان  -إدارة المشروعات اإلنمائية [نص مطبوع] : دراسة و تقرير الجدوى / ضرار العتيبي, نضال الحواري. 
  سم.  24ص. : ايض. ; 208 -. 2007: دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 9957120395ر.د.م.ك  -. 208ص.-205بيبليوغرافيا:ص.

1-658-839/10, 1-658-839/11 

  العتيبي, ضرار    .4677

العمليات اإلدارية [نص مطبوع] : مبادئ وأصول وعلم وفن / ضرار العتيبي, إبراهيم خريس, نضال الحواري.  
  سم.  24ص. : إيض. ;   272 -. 2007عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -

 . 272ص.- 267ببليوغرافيا : ص.

1-658-959/7, 1-658-959/8 

  العتيبي، ضرار    .4678

عمان : دار اليازوري   -المشروعات الصناعية [نص مطبوع] : إدارة المواد / ضرار العتيبي, إبراهيم أبو سعده.  
  سم.24ص. : إيض. ; 272 -. 2009العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957122331ر.د.م.ك  -.  272ص. - 269بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1441/1, 1-658-1441/2 

  العتيبي، غسان أحمد    .4679

عمان : دار الحامد   -نظم دعم القرار و النظم الذكية [نص مطبوع] / مها مهدي الخفاف; غسان أحمد العتيبي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 262 -. 2012للنشر والتوزيع, 

 9789957326654ر.د.م.ك  -. 262ص. -259بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2125/1, 1-658-2125/2 

  العثماني ،مصطفى    .4680

اثر العجز المالي على المؤسسات االقتصادية الجزائرية [نص مطبوع] / مصطفى العثماني, عبد الرزاق لسلوس,  
  سم. 30ص : . ;  149 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -سفيان بوسعدي. 

 2011: مالية : المدية : لبسانس 

GL 1740/01 

  العثماني، مصطفى    .4681

نظام المعلومات ودوره في تفعيل الرقابة الجبائية [نص مطبوع] : حالة الجزائر / مصطفى العثماني, كمال 



  سم.29 -. 2007المدية : جامعة المدية,  -رزيق. 

 2007ماجستير : مالية و محاسبة : المدية : 

MM0018/1, MM0018/2 

  العجارمة, تيسير    .4682

ص. : ايض. ;  421 -. 2005عمان : دار الحامد للنشر,  -التسويق المصرفي [نص مطبوع] / تيسير العجارمة. 
  سم.24

 9957322609ر.د.م.ك 

1-658-800/10, 1-658-800/11 

  العجالن، حامد الحمود    .4683

بيروت : مركز   -مختلفة / حامد الحمود العجالن. الربا واإلقتصاد والتمويل اإلسالمي [نص مطبوع] : رؤية 
  سم.24ص : ملون ; 302 -.  2010دراسات الوحدة العربية, 

 9789953823577ر.د.م.ك  -. 288-281بيبليوغرافياص

1-332-495/1, 1-332-495/2 

  العجلوني, محمد محمود   .4684

- 1ط. -المصرفية / محمد محمود العجلوني. البنوك اإلسالمية [نص مطبوع] : أحكامها و مبادئها و تطبيقاتها 

  سم.  24ص. : إيض. ; 490 -. 2008-2012عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع,  -. 3.ط

 9789957064563ر.د.م.ك  -. 490-175بيبليوغرافيا ص 

1-332-305/1, 1-332-305/2 

  العجلوني, محمد محمود   .4685

 -ت [نص مطبوع] / محمد محمود العجلوني; سعيد سامي الحالق. دراسة الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشروعا

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 407 -. 2010عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957122874ر.د.م.ك 

1-658-1874/1, 1-658-1874/2 

  العجلوني, محمد محمود   .4686

 THE THEORY OF] : إستنباط األسس و المبادئ = النظرية اإلدارية اإلسالمية [نص مطبوع

ISLAMIC MANAGEMENT  .2014عمان : دار الميسرة للنشر و التوزيع,  -/ محمد محمود العجلوني  .

  سم.24ص. ; 200 -

 9789957069766ر.د.م.ك  -. 200ص-191بيبليوغرافيا:ص

1-350-187/1, 1-350-187/2 

  العجلوني، محمود محمد   .4687

  Computer Applications in Managementتطبيقات الحاسوب [نص مطبوع] : في اإلدارة والتسويق = 

 &Marketing  .عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  -/ عبد الناصر أحمد جرادات; محمود محمد العجلوني
  سم. 24ص. : إيض. ; 220 -. 2009التوزيع, 

 .220ص.- 215وغرافيا : ص.بيبلي 

1-658-1613/1, 1-658-1613/2 



  العجمي, محمد حسنين   .4688

عمان : دار المسيرة  -اإلدارة والتخطيط التربوي [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق / محمد حسنين العجمي. 
 سم. 24ص. ; 519 -. 2008للنشر والتوزيع, 

1-350-127/1, 1-350-127/2 

  د حسنين العجمي, محم  .4689

عمان : دا    -اإلتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية و التنمية البشرية [نص مطبوع] / محمد حسنين العجمي. 
  سم .  24ص. : ايض. ; 391 -. 2008المسيرة, 

 9789957064235ر.د.م.ك  -.  391ص . - 379بيبليوغرافيا : ص .

1-658-1186/1, 1-658-1186/2 

  العجمي، محمد حسنين   .4690

عمان : دار المسيرة  -إستراتيجيات اإلدارة الذاتية للمدرسة و الصف [نص مطبوع] / محمد حسنين العجمي. 
  سم.24ص. ; 376 -. 2008للنشر والتوزيع والطباعة, 

 9789957064075ر.د.م.ك 

1-350-122/1, 1-350-122/2 

  العداسي، أحمد محمد    .4691

عمان : دار   -لي للقوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية [نص مطبوع] / أحمد محمد العداسي. التحليل الما
  سم.24ص. ; 305 -. 2011اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع, 

 9789957525521ر.د.م.ك 

1-657-582/1, 1-657-582/2 

  العدراني، رابح   .4692

أهمية التكامل بين إدارة الجودة الشاملة وتقنيات إدارة التكلفة في تحسين أداء الشركات [نص مطبوع] / رابح 
  سم.29و. ;  133 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -العدراني, حكيم خلفاوي, بوعالم صكوشي. 

 2016ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 496/1 

  العدالوي، هشام    .4693

دور اإلدارة اإللكترونية في تحسين أدء المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة ميدانية: مقر والية المدية / عثمان 
  . CDسم. + 29و. ; 153 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -ضيف; هشام العدالوي, محمد طلحة. 

 2021ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1770/1 

  أحمد  العدلي, أشرف  .4694

 -. 2006(القاهرة) : شركة رؤية,  -اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] : النظرية ــ التطبيق / أشرف أحمد العدلي. 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 291

 9071352977ر.د.م.ك 

1-330-221/1, 1-330-221/2 

  العدلي, أشرف أحمد   .4695

ت ــ التعرفة الجمركية ــــ السوق العربية المشتركة و  التجارة الدولية ــالتجارة الخارجية ــالصادرات والوردا



.ص : غالف  291 -. 2006القاهرة : مؤسسة طيبة,  -ظاهرة العولمة [نص مطبوع] / أشرف أحمد العدلي. 
  سم.24ملون ; 

 7091375977ر.د.م.ك 

1-382-58/6, 1-382-58/7 

  العدوان, عزات كريم    .4696

عمان :  -األزمات [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / عزات كريم العدوان.  العالقة بين خصائص القيادة وإدارة
  سم.24ص. : ايض. ; 158 -. 2012دار الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957327170ر.د.م.ك  -. 148ص.-139بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1361/1, 1-658-1361/2 

  العدوان, محمد   .4697

: مدخل حديث إلدارة المواد / محمد العدوان, هيثم الزعبي, علي المشاقبة.  إدارة الشراء والتخزين [نص مطبوع] 
  سم.  24ص. : ايض. ;  256 -. 2005عمان : دار صفاء,  -

 9957242121ر.د.م.ك  -. 256ص.-254ببليوغرافيا : ص .

1-658-523/1, 1-658-523/2 

  العدوى, محمد شكري الجميل   .4698

الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة فقهية مقارنة / محمد شكري  بورصة األوراق المالية في ميزان
  سم. 24ص. ; 875 -. 2014القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية,  -الجميل العدوى. 

 9789777530002ر.د.م.ك  -. 852ص-797بيبليوغرافيا: ص

1-332-618/1, 1-332-618/2 

  العدوى, محمد شكري الجميل   .4699

لتجارية في ميزان الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة فقهية معاصرة / محمد شكري خصم األوراق ا
  سم. 24ص. ; 229 -. 2013(القاهرة) : دار الفكر الجامعي,  -الجميل العدوى. 

 9789773790820ر.د.م.ك  -. 223ص-191بيبليوغرافيا:ص

1-332-685/1, 1-332-685/2 

  العدوى، محمد شكري الجميل    .4700

سهم الشركات التجارية في ميزان الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة فقهية مقارنة / محمد شكري أ
  سم. 24ص. ; 329 -. 2011اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -الجميل العدوى. 

 9789773791250ر.د.م.ك 

1-332-479/1, 1-332-479/2 

  العدوى، محمد شكري الجميل    .4701

ية في ميزان الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة فقهية مقارنة / محمد شكري الجميل األوراق المال
  سم. 24ص. ; 407 -. 2011اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -. 1ط -العدوى. 

 9789773791527ر.د.م.ك 

1-332-531/1, 1-332-531/2 



  العدوي، فهمي   .4702

  سم. 24ص. ; 240 -. 2010عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع,  -ي. إدارة اإلعالم [نص مطبوع] / فهمي العدو

 9789957222963ر.د.م.ك 

1-659-103/1, 1-659-103/2 

  العذاري، عدنان داود    .4703

/ عدنان   Minitab. Relase 14 -اإلقتصاد القياسي نظرية وحلول [نص مطبوع] : تطبيق باستخدام برنامج 
  سم.24ص. ; 199 -. 2010جرير للنشر والتوزيع,  عمان : مكتبة -داود العذاري. 

 9789957381608ر.د.م.ك 

1-330-536/1, 1-330-536/2 

  العذاري، عدنان داود    .4704

 -قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي [نص مطبوع] / عدنان داود العذاري, هدى زوير الدعمي. 

  سم.24ص. ; 215 -. 2010عمان : دار جرير للنشر و التوزيع, 

 9789957381585ر.د.م.ك 

1-338-173/1, 1-338-173/2 

  العذاري، عدنان داود    .4705

بالستخدام نموذج كالدور /  2004-1955إكتشاف الدورات اإلقتصادية األمريكية [نص مطبوع] : للمدة من  
  سم.24ص. ; 271 -. 2010عمان : دار جرير للنشر و التوزيع,  -عدنان داود العذاري, جواد كاظم البكري. 

 9789957381455ر.د.م.ك 

1-330-556/1, 1-330-556/4 

  العذاري، عدنان داود محمد   .4706

اإلستثمار األجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الدول اإلسالمية [نص مطبوع] / عدنان 
  سم.24ص ; 326 -. 2016عمان : دار غيداء للنشر و التوزيع,  -داود محمد العذاري. 

 9789957961473ر.د.م.ك  -. 326ص-317بيبليوغرافيا:ص

1-332-791/1, 1-332-791/2 

  العذاري، عدنان داود محمد   .4707

تطبيقات رياضية حديثة / عدنان   -حوكمة إقتصادية  -أسواق حديثة -اإلقتصاد الجزئي [نص مطبوع] : نظريات 
القاهرة :  -الجبوري, مايح شبيب هدهود الشمري, ...[و آخرون]. داود محمد العذاري, صادق علي طعان 

  سم.24ص ; 352 -. 2017الشركة العربية المتحدة للتسويق, 

 9789954771709ر.د.م.ك 

1-330-719/1 

  العذاري، عدنان داود محمد   .4708

عمان : دار صفاء    - اإلقتصاد القياسي [نص مطبوع] : نظرية و أداء و تجارب / عدنان داود محمد العذاري.
  سم.24ص. ; 296 -. 2019للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957687588ر.د.م.ك 

1-330-743/1, 1-330-743/2 



  العرباوي، سيد علي    .4709

[نص مطبوع] / فؤاد   POVALفعالية نظام المعلومات المحاسبية و دوره في المؤسسات اإلنتاجية حالة بوفال 
 29و. ;  158 -. 2004المدية : جامعة المدية,  -ي; سيد علي العرباوي, ...[و آخرون]. كوشيدة; رابح سعيدان

  سم.

 2004ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0230/1, GL 0230/2 

  العرباوي، لطيفة   .4710

حدة سياسة التمويل و اتخاذ القرار في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة تطبيقية في مؤسسة مذابح الوسط بو
و. ;  129 -. 2004المدية : جامعة المدية,  -البرواقية / صباح بن عالل; لطيفة العرباوي, عبد الحكيم شبوطي. 

  سم. 29

 2004ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0210/1, GL 0210/2 

  العربي ،يسمينة   .4711

وطني [نص مطبوع] / يسمينة  متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في إنعاش اإلقتصاد ال
  . CDسم + 29 -. 2010المدية : [د.ن],  -العربي. 

licence ( systèm classique )   : 2010: مالية و محاسبة : المدية 

M1553/1 

  العربي بن حورة, بوعالم   .4712

نعيمة شالبي.    دور السلطات النقدية في مكافحة غسيل األموال [نص مطبوع] / بوعالم العربي بن حورة; م ج م;
  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

gl1040 

  العربي بن حورة, معتز    .4713

[د.م]   -تمويل السكن في الجزائر [نص مطبوع] / معتز العربي بن حورة, براجي وداد; جامعة; ...[و آخرون]. 
  سم. 30 -. 2009: [د.ن], 

 2009و بنوك : المدية : جامعة : ليسانس : نقود 

GL1139 

  العربي بن حورة، أمال   .4714

مساهمة أسلوب البرمجة الخطية في تحسين قرار تخطيط اإلنتاج في منظمة األعمال [نص مطبوع] : دراسة  
. 2013المدية : جامعة المدية,  -حالة مجمع صيدال فرع المضادات الحيوية / أمال العربي بن حورة, علي مكيد. 

  سم.29 -

 2013ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS0091/1 

  العربي بن حورة، أمال   .4715

دور أساليب بحوث العمليات في تحسين أداء مؤسسات اإلقتصاد [نص مطبوع] : دراسة حالة والية المدية / أمال  
  سم.29;  ص.365 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -العربي بن حورة, علي مكيد. 

 2019دكتوراه : علوم مالية : المدية : 



DOC 102/1 

  العربي عيسى, فضيل    .4716

التأثير الضريبي على مصادر تمويل للمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مجمع صيدال / فضيل  
و.  125 -. 2007ن], [د.م] : [د. -العربي عيسى, يرقي كريم بن قيار صديق; الميسوم بوشنافة; ...[و آخرون]. 

  سم. 30; 

 2007ليسانس : مالية : المدية : 

GL734 

  العربي, علي    .4717

ص. ; 237 - (د.م) : [د.ن], (د.ت).  -إدارة المالية العامة [نص مطبوع] / علي العربي, عبد المعطي عساف. 
 سم. 23

1-336-10/3, 1-336-10/4 

  العربي, عمر   .4718

  -التسويق في المؤسسة الخدمية [نص مطبوع] / عمر العربي, حسين محمد; م.ج; ...[و آخرون]. إستراتجيةات 

  سم. 30و. ; 82 -. 2007[د.م] : [د.ن], 

 2007ليسانس : تسويق : المدية : م.ج : 

GL795 

  العربي، امباركة   .4719

المدية :  -وع] / امباركة العربي. تفعيل إدارة الموارد البشرية لتحسين األداء الوظيفي في المنظمة [نص مطب
  . 2013جامعة المدية : [د.ن], 

 2013ليسا نس : المدية : 

M2525/1 

  العربي، امباركة   .4720

التخطيط الشخصي للعامل ودوره في تحقيق األداء المتميز للمنظمة [نص مطبوع] : دراسة ميدانية في مؤسسة 
ص. ; 118 -.  2015المدية : جامعة المدية,  -لعربي, شعيب آتشي.  صيدال وحدة أنتيبيوتيكال بالمدية / امباركة ا

  سم.29

 2015ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 358/1 

  العربي، بوعمران محمد   .4721

الجزائر :   -المحاسبة العمومية [نص مطبوع] : دروس مع أسئلة وتمارين محلولة / بوعمران محمد العربي. 
pages bleues internationales, 2017. - 145 ; سم.22ص  

 9789947341162ر.د.م.ك  -. 145ص-143بيبليوغرافيا:ص

1-657-823/1, 1-657-823/2 

  العربي، جوهر    .4722

[نص  IFRSبة شركات التأمين الجزائرية لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير اإلبالغ المالي مدى استجابة محاس
 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] : دراسة حالة / جوهر العربي, عبد الوهاب رميدي, مريم قشطولي. 

  سم. 29و. ;  108

 2016ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر



MAS 524/1 

  عربي، حسام  ال  .4723

ص. : 256 -. 2010عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع,  -التخطيط اإلداري [نص مطبوع] / حسام العربي. 
  سم.24ايض. ; 

 9789957222870ر.د.م.ك  -.. 256ص.-253بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1770/1, 1-658-1770/2 

  العربي، حفيظة    .4724

المدية :   -[نص مطبوع] / نسيبة حرمة; حفيظة العربي, شوقي قبطان.  أثر القيادة اإلدارية في تمييز المنظمات
  . cdسم + 29و. ; 107 -. 2010جامعة المدية, 

 2010ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1471/1 

  العربي، حليمة   .4725

 -ن عيسى. أثر غسيل األموال علي اإلقتصاد الوطني [نص مطبوع] / حليمة العربي, محمد األمين زاهي, حياة ب

  سم.29و. ;  103  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ليسانس : بنوك ومالية : المدية : 

M3295/1 

  العربي، رضوان    .4726

أثر محاسبة التأمينات على محاسبة الضرائب [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة الصندوق الوطني الجهوي 
المدية : جامعة المدية,  -اني; رضوان العربي, محمد األمين زاهي. للتعاون الفالحي بالمدية / عماد الدين بوخز

  . cdسم. + 29و. ; 76 -. 2022

 2022ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 2071/1 

  العربي، سلمى   .4727

 نموذج مقترح لقياس تكلفة حوادث المرور بالجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة والية المدية / سلمى العربي,

  سم.29و ; 142 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -كمال مولوج.  

 2017ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 759/1 

  العربي، سيد علي    .4728

المدية : جامعة المدية : [د.ن],  -واقع النظام المحاسبي في شركات التأمين [نص مطبوع] / سيد علي العربي. 
2013.  

 2013المدية : ليسا نس : محاسبة : 

M2688/1 

  العربي، عبد الحق    .4729

بحوث التسويق و دورها في إستراتيجية عناصر المزيج التسويقي [نص مطبوع] / حمزة هاللي; عبد الحق  
  سم.29و. ; 95 -. 2005المدية : جامعة المدية,  -العربي, موسى سعداوي. 

 2005ليسانس : تسويق : المدية : 



GL 0346/1, GL 0346/2 

  العربي، فظيلة   .4730

اتجاهات تطور المؤسسة العمومية اإلقتصادية الجزائرية [نص مطبوع] / مصطفى بن نعيجة; محمد خبزاوي; 
  سم.29و. ;  95 -. 2004المدية : جامعة المدية,  -فظيلة العربي, ...[و آخرون]. 

 2004ليسانس : إدارة األعمال : المدية : 

GL 0136/1, GL 0136/2 

  العربي، نبيلة    .4731

تقارير المراجعة الخارجية في الجزائر في ظل المعايير الدولية للمراجعة [نص مطبوع] / نبيلة العربي, كريم  
  سم.29ص. ; 114 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -يرقي, سلمي آتشي. 

 2017ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 735/1 

  العربي، نسرين    .4732

التدقيق والرقابة الداخلية على المبيعات [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بمؤسسة تربية الدواجن بقصر البخاري /  
  سم.29و ; 131 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -نسرين العربي, عبد الرزاق سالم. 

 2017ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 737/1 

  العربي، هاجر    .4733

  -مدرك لسلوك المستهلك [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / سامية بغدير; هاجر العربي, كمال مولوج. الخطر ال

  .CDسم. + 29و. ; 78  -. 2010المدية : جامعة المدية, 

 2010ليسانس : تسويق : المدية : 

GL 1510/11 

  العربي، يوسف   .4734

طبوع] / محمد بلقاضي; قويدر شيباني; يوسف  السياسة النقدية كأداة فعالة للحد من ظاهرة التضخم [نص م
  .cdسم + 29و. ; 125 -. 2010المدية : جامعة المدية,  -العربي, ...[و آخرون]. 

 2010ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1459/1 

  العربيد, عصام فهد    .4735

  -زياد أحمد الزعبي.  نظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] : مدخل تطبيقي معاصر / عصام فهد العربيد,

 سم.24ص. : إيض. ; 323 -. 2007عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,  -. 1ط

1-657-415/5, 1-657-415/6 

  العربيد، نضال فارس    .4736

  -. 2013عمان : الوراق للنشر والتوزيع,  -المحاسبة في شركات التأمين [نص مطبوع] / نضال فارس العربيد. 

  سم.24ص. ; 302

 9789957400064ر.د.م.ك  -. 202ص-201بيبليوغرافيا:ص

1-657-692/1, 1-657-692/2 



  العرجون, حمزة    .4737

دور الزكاة في عالج مشكلة الفقر [نص مطبوع] / حمزة العرجون, بربوشة عمر الواج فاتح; م.ج; ...[و  
  سم. 30و. ; 99 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -آخرون]. 

 2007بنوك : المدية : م.ج : ليسانس : نقود و  

GL705 

  العريان، محمد علي    .4738

عمليات غسل األموال وآليات مكافحتها [نص مطبوع] : في ضوء اإلتجاهات الحديثة لإلتفاقيات الدولية 
ص. ; 612 -.  2009اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر,  -والتشريعات المقارنة... / محمد علي العريان. 

 .سم24

1-340-26/1, 1-340-26/2 

  العريني، محمد فريد    .4739

: األعمال التجارية ــ التجار ــ المحل التجاري / محمد فريد العريني, جالل 1القانون التجاري [نص مطبوع] : ج.
 سم.24ص. ; 498  -. 2009(القاهرة) : دار المطبوعات الجامعية,  -وفاء محمدين. 

1-340-32.1/1 

  مباركة  العزاز،  .4740

 -دور الكفاءة البشرية في زيادة الميزة التنافسية بالنسبة للمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / مباركة العزاز. 

  . 2013المدية : [د.ن] : [د.ن], 

 2013ليسا نس : المدية : 

M2482/1 

  العزام، طارق محمد فضله   .4741

م ) [نص مطبوع] / طارق   556ــ  446هـ/ 53ــ   42نة ( النفقات المالية في عهد عثمان بن عفان وأثرها في الفت
  سم.24ص. ; 227 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].  -محمد فضله العزام. 

 9789957491888ر.د.م.ك 

1-336-111/1, 1-336-111/2 

  العزاوي, سالم محمد رديعان    .4742

عمان :   -سالم محمد رديعان العزاوي.  مسؤولية المنتج في القوانين المدنية واالتفاقيات الدولية [نص مطبوع] /
  سم. 24ص. : غالف مص. ; 400 -. 2008دار الثقافة العلمية, 

 9957162829ر.د.م.ك 

1-340-9/1 

  العزاوي, محمد   .4743

عمان : دار اليازوري العلمية  -اإلنتاج وإدارة العمليات [نص مطبوع] : منهج كمي وتحليلي / محمد العزاوي. 
  سم.  24ص. : إيض. ; 192 -(د.ت).  للنشر والتوزيع,

 .192ص.-191ببليوغرافيا: ص.

1-658-956/3, 1-658-956/4 

  العزاوي, محمد عبد الوهاب   .4744

 -. 2005عمان : دار اليازوري العلمية,  -إدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] / محمد عبد الوهاب العزاوي. 



  سم. 24ص. : إيض. ; 160

 .160ص. -155ببليوغرافيا: ص. 

1-658-693/1, 1-658-693/2 

  العزاوي, محمد عبد الوهاب   .4745

عمان : دار   -[نص مطبوع] / محمد عبد الوهاب العزاوي.   Iso 9000 Iso 14000أنظمة إدارة الجودة والبيئة 
  سم.  24ص. : ايض. ;  254 -. 2002وائل للنشر, 

 .254ــ ص.   247بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-531/1, 1-658-531/2 

  العزاوي, محمد عبد الوهاب   .4746

الجامعة المنتجة [نص مطبوع] : الرؤى اإلستراتيجية ووسائل التنفيذ / محمد عبد الوهاب العزاوي, همام عبد 
  سم.24ص ; 202 -.  2018عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -الخالق عبد الغفور. 

 9789957955106ر.د.م.ك 

1-001.4-146/1 

  العزاوي, نجم    .4747

 -. 2006عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -التدريب اإلداري [نص مطبوع] / نجم العزاوي. 

  سم.  24ص. : ايض. ; 204

 . 203ص .- 200ببليوغرافيا : ص.

1-658-1125/1, 1-658-1125/2 

  العزاوي، ثائر سعدون محمد   .4748

عمان : اإلبتكار للنشر والتوزيع,   -تعددة الجنسيات [نص مطبوع] / ثائر سعدون محمد العزاوي. اإلدارة م
  سم.24ص ; 328 -. 2018

 9789957562571ر.د.م.ك  -. 328ص-327بيبليوغرافيا:ص

1-658-2623/1 

  العزاوي، خليل محمد   .4749

 233 -. 2006عمان : دار كنوز المعرفة,  -إدارة إتخاذ القرار اإلداري [نص مطبوع] / خليل محمد العزاوي. 

  سم.  24ص. : ايض. ; 

 9957403209ر.د.م.ك  -. 233ص.-231بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1586/1, 1-658-1586/2 

  العزاوي، محمد عبد الوهاب   .4750

الوهاب والدروس المستفادة / محمد عبد  -أسبابها ونتائجها  -األزمات المالية [نص مطبوع] : قديمها وحديثها
  سم.24ص. ; 252 -. 2010عمان : إثراء للنشر والتوزيع,  -العزاوي, عبد السالم محمد خميس. 

 9789957780067ر.د.م.ك 

1-332-430/1, 1-332-430/2 

  العزاوي، محمد عبد الوهاب   .4751

ان : دار الحامد  عم -التسويق والمكانة الذهنية [نص مطبوع] : منظور إستراتيجي / محمد عبد الوهاب العزاوي. 



  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 228 -. 2012للنشر والتوزيع, 

 9789957325947ر.د.م.ك 

1-658-1965/1, 1-658-1965/2 

  العزاوي، محمد عبد الوهاب   .4752

 -. 2016عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -أخالقيات اإلدارة [نص مطبوع] / محمد عبد الوهاب العزاوي. 

  سم.24ص ; 268

 9789957950859ر.د.م.ك  -بيبليوغرافيا:ص. 

1-350-215/1, 1-350-215/2 

  العزاوي، نجم    .4753

عمان :   -[نص مطبوع] / نجم العزاوي.  10015جودة التدريب اإلداري و متطلبات المواصفة الدولية اإليزو 
  سم. 24ص. : ايض. ; 348 -. 2009دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957122133ر.د.م.ك  - . 342ص.-334. مالحق: ص.348ص.-343بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1531/1, 1-658-1531/2 

  العزاوي، نجم    .4754

عمان :   -/ نجم العزاوي, عبد هللا النقار.  ISO 14000إدارة البيئة [نص مطبوع] : نظم و متطلبات و تطبيقات  
  سم.24ص. ; 248 -. 2010لطباعة, دار المسيرة للنشر و التوزيع و ا

 9789957063511ر.د.م.ك 

1-333-40/14, 1-333-40/15 

  العزاوي، نجم عبد هللا    .4755

 Development ofالموقع التنظيمي =   -اإلستراتيجية -تطور إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : المفهوم

human resource management: Coneepts- strategic- organisation position  نجم عبد هللا /
ص. : غالف:  186 -. 2010عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,   -العزاوي; عباس حسين جواد. 

  سم.24ملو. مصو. ; 

 9789957123291ر.د.م.ك 

1-658-1676/1, 1-658-1676/2 

  العزاوي، نجم عبد هللا    .4756

 -الوظائف اإلستراتيجية في إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / نجم عبد هللا العزاوي, عباس حسين جواد. 

  سم.24ص. : ايض. ; 543 -. 2013عمان : اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957122935ر.د.م.ك  -. 542ص.-541بيبليوغرافيا:ص.

1-658-938/1 

  العزاوي، نوال    .4757

دور التكوين في تحسين أداء العاملين في أداء العاملين في المؤسسات العمومية [نص مطبوع] : دراسة حالة كلية  
. 2018المدية : جامعة المدية,  -لعيداني; نوال العزاوي, كمال باصور. العلوم اإلقتصادية بجامعة المدية / أسامة ا

  سم.29و. ; 137 -

 2018ل م د : إدارة األعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1163/1 



  العزعزي، شهاب أحمد سعيد   .4758

النفائس للنشر عمان : دار   -النظام المحاسبي للبنوك اإلسالمية [نص مطبوع] / شهاب أحمد سعيد العزعزي. 
  سم.24ص. ;  327 -. 2012والتوزيع, 

 9789957800864ر.د.م.ك 

1-332-530/1, 1-332-530/2 

  العزعزي، شهاب أحمد سعيد   .4759

عمان : دار النفائس للنشر و التوزيع,   -إدارة البنوك اإلسالمية [نص مطبوع] / شهاب أحمد سعيد العزعزي. 
  سم.24ص. ; 318 -. 2012

 9789957801007ر.د.م.ك 

1-332-577/1, 1-332-577/2 

  العزو، فاتن عوض    .4760

 -. 2010عمان : دار أسامة للنشر و التوزيع,  -القيادة واإلشراف اإلداري [نص مطبوع] / فاتن عوض العزو. 

  سم. 24ص. : ايض. ; 278

 9789957223151ر.د.م.ك  -. 280ص-277بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1782/1, 1-658-1782/2 

  العزيزي، محمد عبد الفتاح   .4761

عمان : جهينة  -مبادئ النظام اإلقتصادي في اإلسالم ومميزاته [نص مطبوع] / محمد عبد الفتاح العزيزي. 
 سم. 24ص ; 178 -. 2015للنشر والتوزيع, 

1-330-638/1, 1-330-638/2 

  العساف, أحمد عارف    .4762

عمان :  -الوادي; إسماعيل يونس يامين; أحمد عارف العساف.  اإلقتصاد اإلداري [نص مطبوع] / محمود حسين
  سم.24ص. : غالف, ملو. مصو. ; 295 -. 2010دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, 

 9789957066338ر.د.م.ك  -. 295ص.-291بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2034/1, 1-658-2034/2 

  العساف, عبد المعطي    .4763

 -طيم وتكيفاتها على مستوى التنطيم المحلي [نص مطبوع] / عبد المعطي العساف. محدادات عملية التن

 سم. 24ص. : غالف ملون ; 68 -. 1984منشورات المنظمة العربية : [د.ن], 

1-350-61/1, 1-350-61/2 

  العساف، أحمد عارف    .4764

عمان : دار   -ن الوادي. التخطيط والتنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / أحمد عارف العساف, محمود حسي
  سم. 24ص. ; 264 -. 2011المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 9789957068530ر.د.م.ك 

1-338-165/1, 1-338-165/2 

  العساف، أحمد عارف    .4765

منهجية البحث في العلوم اإلجتماعية واإلدارية [نص مطبوع] : المفاهيم واألدوات / أحمد عارف العساف, 



  سم.24ص. ; 528 -. 2011عمان : دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع,  -وادي. محمود ال

 9789957245955ر.د.م.ك 

1-001.4-112/1, 1-001.4-112/2 

  العسكرى، على أنور    .4766

 -. 2008اإلسكندرية : مكتبة بستان المعرفة,   -الفساد في اإلدارة المحلية [نص مطبوع] / على أنور العسكرى. 

  سم. 24إيض. ;  ص. :285

 9773931161ر.د.م.ك  -. 279ص  226مالحق ص 

1-350-113/1, 1-350-113/2 

  العسكري, أحمد شاكر    .4767

. 2007عمان : دار وائل للنشر والتوززيع,  -. 3ط.   -التسويق الصناعي [نص مطبوع] / أحمد شاكر العسكري. 

  سم. 24ص. : إيض. ;  313 -

 9957110985ر.د.م.ك  -. 312ص.-309ببليوغرافيا: ص.

1-658-566/7, 1-658-566/8 

  العسكري, أحمد شاكر    .4768

عمان : دار    -التوزيع [نص مطبوع] : مدخل لوجستي دولي / أحمد شاكر العسكري, خليل إبراهيم الكنعاني. 
  سم.  24ص. : إيض. ; 380 -. 2004وائل للنشر, 

 9957114484ر.د.م.ك  -. 373ص.-349. كشاف: ص.379ص. -375ببليوغرافيا : ص .

1-658-561/3, 1-658-561/4 

  العسكري، أحمد شاكر    .4769

التسويق [نص مطبوع] : مدخل إسترتيجي للبيئة التسويقية وسلوك المستهلكين والمزيج التسويقي / أحمد شاكر 
  سم. 24ص. : ايض. ;  270 -. 2000عمان : دار الشروق,  -العسكري. 

 9957000918ر.د.م.ك  -. 270ص. -263اف:ص.. كش261ببليوغرافيا : ص .

1-658-551/3, 1-658-551/4 

  العسكري، أحمد شاكر    .4770

ص.  228 -. 2000عمان : دار زهران,  -دراسات تسويقية متخصصة [نص مطبوع] / أحمد شاكر العسكري. 
  سم.  24: ايض. ; 

 227ص.-224بيبليوغرافيا: ص.

1-658-52/1, 1-658-52/2 

  العسل, إبراهيم حسين   .4771

 -التنمية في الفكر اإل سال مي [نص مطبوع] : مفاهيم ــ عطاءات ــ معوقات ــ أساليب / إبراهيم حسين العسل. 

  مس.24ص. : غالف ملون ; 392 -. 2006بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات, 

 5084639953ر.د.م.ك 

1-338-53/1, 1-338-53/2 

  خالد حسين سعيد  العسيري،  .4772

إسترتيجية إستقطاب الكفاءة األكاديمية لتحقيق الميزة التنافسية [نص مطبوع] : نموذج مقترح لمنظمات التعليم  
القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية,  -العالي بالمملكة العربية السعودية / خالد حسين سعيد العسيري. 



  م.س24ص. : غالف : ملو. ; 67 -. 2013

 9789774730436ر.د.م.ك  -. 67ص. - 61بيبليوغرافيا:ص.

1-658-2276/1, 1-658-2276/2 

  العشاب ،إيمان   .4773

دور اإلتصال التسويقي في تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة ملبنة البخاري / إيمان 
  سم.29ص. ; 191 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -العشاب, علي مكيد. 

 2009ماجيستر : إدارة األعمال والتسويق : المدية : 

MM0041/1, MM0041/2 

  العشاب, إيمان   .4774

 -دور المحاسبة التحليلية في تحديد التكلفة في المؤسسة [نص مطبوع] / إيمان العشاب; موسى سعداوي; م ج م. 

  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن], 

 2008ة : م ج م : ليسانس : محاسبة : المدي

GL870 

  العشاب, كريمة   .4775

دور اإلنفاق العام ضمن الفعالية اإلقتصادية [نص مطبوع] / كريمة العشاب, حميدوش سميحة; م.ج; ...[و 
  سم. 30و. ; 93 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -آخرون]. 

 2007ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL728 

  العشاب, منير   .4776

ة وتأثيرها على تدفق اإلستثمار األجنبي المباشر [نص مطبوع] / منير العشاب; م ج م; عبد الرزاق  العولم
  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -سالمى. 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

GL972 

  العشاب، الزهراء   .4777

مطبوع] : دراسة حالة منح قرض تحدي  دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة [نص
المدية : جامعة المدية,   -/ الزهراء العشاب, سمية ولد شرشالي.  -المدية-لدى بنك الفالحة والتنمية الريفية 

  .CDسم. + 29و. ; 85 -. 2021

 2021ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1957/1 

  العشاب، إيمان   .4778

-مادة إقتصاد المؤسسة [نص مطبوع] : مطبوعة موجهة لطلبة ليسانس السنة الثانية علوم التسييرمحاضرات في 

 سم.29و. ; 95 -. 2021/2022المدية : جامعة المدية,  -علوم تجاريةو علوم مالية و محاسبة / إيمان العشاب. 

1-330-754/1 

  العشاب، سيد أحمد   .4779

المدية : [د.ن] : [د.ن],  -ثمار األموال [نص مطبوع] / سيد أحمد العشاب. البنوك التجارية و أساليبها في إست



2013/2012.  

 2013/2012ليسا نس : المدية : 

M2463/1 

  العشماوي, شكري رجب   .4780

تجارب دولية وعربية) / شكري رجب - الخصخصة [نص مطبوع] : إتحاد العاملين المساهمين (مفاهيم 
 سم.  24ص : مص. ; 406 -. 2006لدار الجامعية, االسكندرية : ا -العشماوي. 

1-330-325/1, 1-330-325/2 

  العشماوي, شكري رجب   .4781

االسكندرية :  -[نص مطبوع] / شكري رجب العشماوي.  BOTمعايير السالمةاإلستثمارية و مشروعات 
 سم. 024ص. : مص. ; 420 -.  2007المكتب العربي الحديث, 

1-332-290/1, 1-332-290/2 

  العشماوي, محمد عبد الفتاح    .4782

القاهرة  -دراسات جدوى المشروعات اإلستثمارية مع نماذج عملية [نص مطبوع] / محمد عبد الفتاح العشماوي. 
  سم.24ص. : ايض. ; 176 -. 2007: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 .174ص.-171بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1322/1, 1-658-1322/2 

  العشناني, دليلة   .4783

تسيير المخزوفات في المؤسسة اإلنتاجية [نص مطبوع] / دليلة العشناني, سعداوي خديجة; موسى سعداوي; 
  سم. 30و. ; 156 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2007ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL843 

  العشناني، خالد    .4784

ل األزمة المالية العالمية [نص مطبوع] / خالد العشناني, مقاتلي خالد, قسيس خالد;  آفات الصرفة اإلسالمية في ظ
  سم. 30 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2009ليسانس : نقود و بنوك : المدية : 

GL1140 

  العصار, رشاد    .4785

عمان : دار   -أولغا قمر, سعيد عبد الواحد. دراسات تطبيقية في إدارة المصارف [نص مطبوع] / رشاد العصار, 
  سم. 24ص. : ايض. ; 144 -. 1991صفاء, 

 .140ببليوغرافيا : ص .

1-658-470/1, 1-658-470/2 

  العصار, رشاد    .4786

عمان : دار   -التجارة الخارجية [نص مطبوع] / رشاد العصار, حسام داود, مصطفى سلمان عليان شريف. 
  سم . 24ص. : غالف ملون ; 160 -. 2000ع والطباعة, المسيرة للنشر والتوزي

 160ببليوغرافيا : ص 



1-382-37/1, 1-382-37/2 

  العصار, رشاد    .4787

عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -النقود و البنوك [نص مطبوع] / رشاد العصار, رياض الحلبي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  172 -. 2010

 9957402806ر.د.م.ك  -. 172فية ص: بيبليوغرا

1-332-17/1, 1-332-17/4 

  العصيمي، عايد عبد هللا   .4788

عمان : دار   -المسؤولية اإلجتماعية للشركات نحو التنمية المستدامة [نص مطبوع] / عايد عبد هللا العصيمي. 
  سم.24ص ; 132 -. 2015اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957126216ر.د.م.ك  -. 123ص-115بيبليوغرافيا:ص

1-338-277/1, 1-338-277/2 

  العطار, علي    .4789

ص. 224 -. 2004بيروت : دار العلوم العربية,  -العولمة و النظام العالمي الجديد [نص مطبوع] / علي العطار. 
 )). 38((سلسبة كتب المستفبل ;  -سم. 24: غالف مص. ; 

1-330-243/3, 1-330-243/4 

  العطار, علي    .4790

ص. : 176 -. 2005بيروت : دار العلوم العربية,  -التنمية اإلقتصادية والبشرية [نص مطبوع] / علي العطار. 
 (سلسلة العلوم اإلجتماعية). -سم. 24غالف ملون ومص ; 

1-338-56/1, 1-338-56/2 

  العطار, لبيبه حسب النبي   .4791

  -اإلحصائي [نص مطبوع] / لبيبه حسب النبي العطار, عادل محمود حالوة. مقدمة في أساليب التحليل 

  سم. 23ص : غالف مصور ; 404 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 402-389ص:  -جداول ص

1-519-15/4, 1-519-15/5 

  العطار، فؤادي حمودي    .4792

[نص مطبوع] / عالء فرحان طالب; فؤادي   المزيج التسويقي المصرفي و أثره في الصورة المدركة للزبائن
  سم.24ص. : ايض. ; 264 -. 2010عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -حمودي العطار. 

 9789957245016ر.د.م.ك  -ص. 264-ص.247بيبليوغرافيا: 

1-658-1785/1, 1-658-1785/2 

  العطار، هاني وجيه   .4793

عمان : الرمال للنشر والتوزيع : األكادميون للنشر  -ع] / هاني وجيه العطار. التجارة اإللكترونية [نص مطبو
  سم.24ص. ;  296 -. 2016والتوزيع, 

 9789957449971ر.د.م.ك  -. 286ص-283بيبليوغرافيا:ص

1-382-266/1, 1-382-266/2 



  العطراوي ،نصيرة    .4794

سم +  29 -. 2010المدية : [د.ن],  -لعطراوي. إدارة العمليات المصرفية والخارجية [نص مطبوع] / نصيرة ا
CD.  

licence ( systèm classique )   : 2010: مالية و محاسبة : المدية 

M1562/1 

  العطيات، محمد بن يوسف النمران   .4795

إدارة التغييروالتحديات العصرية للمدير [نص مطبوع] : رؤية معاصرة لمدير القرن الحادي والعشرين / محمد 
  سم.24ص. : ايض. ; 332 -. 2006عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -وسف النمران العطيات. بن ي

 .332ص.-325ببليوغرافيا:ص.

1-658-613/4, 1-658-613/5 

  العطيات، يزن خلف سالم   .4796

  -.  تحول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية [نص مطبوع] / يزن خلف سالم العطيات

  سم.24ص. ; 347 -. 2009عمان : دار النفائس للطباعة و النشر, 

 9789957477356ر.د.م.ك 

1-332-561/1, 1-332-561/2 

  العطية, ماجدة    .4797

ص. ; 208 -. 2009عما ن : دار المسيرة,   -إدارة المشروعات الصغيرة [نص مطبوع] / ماجدة العطية. 
  سم.24

 208ص. -207ببليوغرافيا:ص. 

1-658-1391/3, 1-658-1391/4 

  العطية, ماجدة    .4798

عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع,   -سلوك المنظمة [نص مطبوع] : سلوك الفرد والجماعة / ماجدة العطية. 
  سم .24ص. : ايض. ;  384 -. 2003

 .384ص.-383ببليوغرافيا : ص .

1-658-454/1, 1-658-454/2 

  العطير، عبد القادر حسين   .4799

عمان :  -الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عبد القادر حسين العطير. 
  ). 238(المكتبة القانونية ;  -ص. 777 -. 1999مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع, 

 9957160036ر.د.م.ك 

1-382-97/1, 1-382-97/2 

  العقاب، نوال    .4800

المدية  -الحوافز ودورها في تحقيق اإللتزام التنظيمي [نص مطبوع] : دراسةحالة مجمع صيدال وحدة انتيبيوتيكال
  سم.29ص. ; 129 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -نوال العقاب, حنان مساسي, محمد أمين زاهي.  /

 2015ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 270/1 



  العقال, محمد بن على    .4801

اإلسكندرية : مؤسسة  -مشكلة الديون الخارجية للدول اإلسالمية وأثارها [نص مطبوع] / محمد بن على العقال. 
  سم. 24ص : مص.مل ;   80 -. 2008شباب الجامعة, 

 ص 87-82بيبيلوغرافيا ص

1-336-81/1, 1-336-81/2 

  العقلي، كريمة   .4802

  .2013المدية : جامعة المدية : [د.ن],  -لية اإلجتماعية للشركات [نص مطبوع] / كريمة العقلي. المسؤو

 2013ليسا نس : المدية : 

M2571/1 

  العقلي، كريمة   .4803

أثر إستراتيجية التنويع علي جودة المنتجات [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة بوفال بالبرواقية / كريمة  
  سم. 29ص. ; 197 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -ين زاهي, سهيلة بوشنافة. العقلي, محمد األم

 2015ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 280/1 

  العقيلي، أسعد صالح    .4804

عمان  -إدارة الوقت والمعوقات المؤثرة في إستخدام األساليب العالمية فيها [نص مطبوع] / أسعد صالح العقيلي. 
  سم.24ص ; 200 -. 2015: مركز الكتاب االكاديمي, 

 9789957350918ر.د.م.ك  -. 198ص-193بيبليوغرافيا:ص

1-658-2506/1, 1-658-2506/2 

  العكة، محمود    .4805

ص.  256 -. 2009عمان : دار اسامة للنشر و التوزيع,  -إدارة األعمال الدولية [نص مطبوع] / محمود العكة. 
  سم.  24ملو., مصو. ; : غالف: 

 9789957222819ر.د.م.ك  -. 256ص.-253بيبليوغغغرافيا: ص.

1-658-1834/1, 1-658-1834/2 

  العكروت, رضا    .4806

[د.م] : [د.ن],  -محاسبة البنوك دراسة حالة السندات [نص مطبوع] / رضا العكروت; م.ج; منصور صمودي. 
  سم. 30و. ;  423 -. 2005

 2005المدية : م.ج :  ليسانس : مالية : 

M423 

  العكشة, وائل عوده   .4807

أموال / وائل عوده العكشة, حسام الدين مصطفى الخداش, وليد  -محاسبة الشركات [نص مطبوع] : أشخاص 
ص. : إيض. ; 378 -. 1998عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة,  -زكريا صيام, ...[و آخرون]. 

  سم.24

 378-377ص ص:  بيبليوغرافيا

1-657-93/6, 1-657-93/1 



  العكيدي، وائل فاضل حسان   .4808

  -رأس المال الفكري وأثره في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة [نص مطبوع] / وائل فاضل حسان العكيدي. 

  سم.24ص ; 136 -. 2019عمان : دار أمجد للنشر والتوزيع, 

 9789957997304ر.د.م.ك  -. 136ص-127بيبليوغرافيا:ص

1-658-2649/1, 1-658-2649/2 

  العكيلي, طارق عبد الحسين   .4809

 -. 2007عمان : مؤسسة الوراق,  -إقتصاديات الموارد البشرية [نص مطبوع] / طارق عبد الحسين العكيلي. 

  سم. 24ص. ; 196

 106339957ر.د.م.ك * -. 195-194بيبليوغرافيا ص

1-330-340/1, 1-330-340/2 

  العالق, بشير    .4810

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -كفاءة التسويق [نص مطبوع] : أسئلة وحلول / بشير العالق. 
  سم.24ص. : إيض. ; 434 -. 2009

 9957121669ر.د.م.ك  -. 

1-658-1476/1, 1-658-1476/2 

  العالق, بشير    .4811

عمان :   - يات وتطبيقات الترويج اإللكتروني والتقليدي [نص مطبوع] : مدخل متكامل / بشير العالق.  أساس
  ص. 550 -داراليازوري العلمية للنشر والتوزيع, [د.ت]. 

 978995712386ر.د.م.ك  -. 526ص. -523ببليوغرافيا:ص. 

1-659-95/1, 1-659-95/2 

  العالق, بشير    .4812

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  - الحديثة [نص مطبوع] : نظريات ومفاهيم / بشير العالق. اإلدارة 
  سم. 24ص. : مص.مل. ;  388 -. 2008التوزيع, 

 9789957121389ر.د.م.ك  -. 388ص  385بيبليوغرافيا ص 

1-350-99/1, 1-350-99/2 

  العالق, بشير    .4813

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر  -فاهيم وتطبيقات / بشير العالق. التخطيط التسويقي [نص مطبوع] : م
  سم. 24ص. : إيض ; 288 -. 2008والتوزيع, 

 9957121030ر.د.م.ك  -. 268ص .- 281بيبليوغرافيا : ص .

1-658-1247/1, 1-658-1247/2 

  العالق, بشير    .4814

 -. 2007: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, عمان  -التسويق الصيدالني [نص مطبوع] / بشير العالق.  

  سم. 24ص. : إيض. ; 247

 9957120433ر.د.م.ك  -.  247ببليوغرافيا: ص .

1-658-943/5, 1-658-943/6 



  العالق, بشير    .4815

يع,  عمان األردن : دار اليازوري العلمية للنشر و التز -أساسيات التسويق الدوائي [نص مطبوع] / بشير العالق. 
  سم.24ص. : إيض. ; 255 -. 2007

 9957120468ر.د.م.ك  -. 255ص.- 245ببليوغرافيا : ص .

1-658-981/10, 1-658-981/4 

  العالق, بشير    .4816

القاهرة : المنظمة العربية,  -التسوبق في عصر اإلنترنت واإلقتصاد الرقمي [نص مطبوع] / بشير العالق. 
  سم.24ص. : ايض. ; 351 -. 2006

 .351ص.-350يبليوغرافيا:ص.ب

1-658-808/1, 1-658-808/2 

  العالق, بشير    .4817

ص.  300 -. 1999عمان : دار زهران,  -إستراتيجيات التسويق [نص مطبوع] / بشير العالق, قحطان العبدلي. 
  سم.  24: ايض. ; 

 300ص. - 295بيبليوغرافيا: ص 

1-658-33/8, 1-658-33/9 

  العالق, بشير    .4818

 -. 2009عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -دارة التفاوض [نص مطبوع] / بشير العالق. إ

  سم. 24ص. : ايض. ; 224

 9789957122980ر.د.م.ك  -. 224ص.-222بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1712/1, 1-658-1712/2 

  العالق, بشير    .4819

. 2010عمان : دار المناهج للنشرو التوزيع,  -شير العالق. التخزين السلعي [نص مطبوع] / محمد الصيرفي; ب

  سم.24ص. : ايض. ; 254 -

 ص.254-ص.251بيبليوغرافيا: 

1-658-1734/1, 1-658-1734/2 

  العالق, بشير    .4820

  -. 2010عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -العالقات العامة الدولية [نص مطبوع] / بشير العالق. 

  سم.24ص. ; 191

 9789957122584ر.د.م.ك 

1-659-122/1, 1-659-122/2 

  العالق, بشير    .4821

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر  -نظريات اإلتصال [نص مطبوع] : مدخل متكامل / بشير العالق.  
 سم.24ص. ;  172 -. 2010والتوزيع, 

1-659-124/1, 1-659-124/2 

  العالق, بشير    .4822

عمان : دار اليازوري  -ال في المنظمات العامة بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / بشير العالق. اإلتص



  سم.24ص. : غالف: ملو. ; 232 -. 2009العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957122942ر.د.م.ك  -. 232ص.-231بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2027/1, 1-658-2027/2 

  العالق, بشير    .4823

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,    -الطبعة العربية.  -إلدارة [نص مطبوع] / بشير العالق. مبادئ ا
  سم.24ص. : إيض. ; 254 -. 2008

 9789957121396ر.د.م.ك  -. 254ص. -251بيبليوغرافيا: ص.

1-658-166/6, 1-658-166/7 

  العالق, بشير عباس    .4824

  -لوم اإلدارية المحاسبة التمويل والمصارف [نص مطبوع] / بشير عباس العالق. المعجم الشامل لمصطلحات الع

 .1996طرابلس : الدار الجماهيرية, 

D0028/1 

  العالق, بشير عباس    .4825

الترويج واإلعالن التجاري [نص مطبوع] : أسس .نظريات .تطبيقات مدخل متكامل / بشير عباس العالق, علي  
  سم.24ص. : ايض. ; 424 -. 2007عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -محمد ربابعة. 

 .408ص. -407بيبليوغرافيا:ص.

1-658-864/12, 1-658-864/13 

  العالق, بشير عباس    .4826

عمان :    -اإلتصاالت التسويقية اإللكترونية [نص مطبوع] : مدخل تحليلي ــ تطبيقي / بشير عباس العالق.  
  سم.24ص. : ايض. ; 312 -. 2006لوراق للنشر والتوزيع, مؤسسة ا

 .312ص.-292بيبليوغرافيا:ص.

1-658-869/1, 1-658-869/2 

  العالق, بشير عباس    .4827

تطبيقي / بشير عباس العالق, حميد عبد النبي  -وظيفي  -تسويق الخدمات [نص مطبوع] : مدخل استراتيجي 
  سم. 24ص. : إيض. ; 335 -. 2007للنشر والتوزيع, عمان : دار زهران  -الطائي. 

 435ببليوغرافيا: ص.

1-658-942/1, 1-658-942/2 

  العالق, بشير عباس    .4828

أبو ظبي : مركز االمارات   -اإلدارة الرقمية [نص مطبوع] : المجاالت والتطبيقات / بشير عباس العالق. 
  سم. 24ايض. ;  ص. :238 -. 2005للدراسات والبحوث االستراتيجية, 

 9948007905ر.د.م.ك  -. 236ص.-231بيبليوغرافيا:ص.

1-658-898/1, 1-658-898/2 

  العالق, بشير عباس    .4829

عمان :  -تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في األعمال [نص مطبوع] : مدخل تسويقي / بشير عباس العالق.  
  سم. 24ص. : إيض. ; 378 -. 2012مؤسسة الوراق, 

 .378ص.-349افيا:ص.ببليوغر



1-658-609/2, 1-658-609/3 

  العالق, بشير عباس    .4830

/ بشير عباس   Strategic electronic marketingاإلستراتيجيات التسويقية في األنترنت [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 214 -. 2010عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع,  -العالق. 

 214ص.-205فيا: ص.بيبليوغرا

1-658-1943/1, 1-658-1943/2 

  العالق، بشير    .4831

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -العالقات العامة في األزمات [نص مطبوع] / بشير العالق.  
  سم.24ص. ; 172 -. 2009

 9789957122591ر.د.م.ك 

1-659-118/1, 1-659-118/2 

  العالق، بشير    .4832

عمان : دار اليازوري العلمية  -ساسيات العرض و التقديم الفعال [نص مطبوع] : مدخل تطبيقي / بشير العالق. أ
 سم. 24ص. ; 231 -. 2009للنشر و التوزيع, 

1-658-1663/1, 1-658-1663/2 

  العالق، بشير    .4833

.  2009ري العلمية للنشر و التوزيع, عمان : دار اليازو -إدارة الحمالت اإلعالنية [نص مطبوع] / بشير العالق. 

  سم.24ص. ; 216 -

 9789957122577ر.د.م.ك 

1-659-116/1, 1-659-116/2 

  العالق، بشير    .4834

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و  -إدارة العمليات التسويقية ونشاطاتها [نص مطبوع] / بشير العالق. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 188 -. 2009التزيع, 

 9789957123055ر.د.م.ك  -. 188ص.-185بليوغرافيا: ص.بي

1-658-1625/1, 1-658-1625/2 

  العالق، بشير    .4835

 -. 2008عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -مبادئ اإلدارة [نص مطبوع] / بشير العالق. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 254

 9957121391ر.د.م.ك  -. 254ص. - 251بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1611/1 

  العالق، بشير    .4836

 -/ بشير العالق, العبدلي قحطان.  Pharmaceutical Marketingالتسويق الصيدالني [نص مطبوع] = 

  سم. 24ص. : ايض. ;  196 -. 1998عمان : دار اليازوري العلمية, 

 196بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-48/1, 1-658-48/2 



  العالق، بشير    .4837

 -. 2010عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -لقيادة اإلدارية [نص مطبوع] / بشير العالق. ا

  سم. 24ص. : ايض. ; 213

 9789957122614ر.د.م.ك  -. 213ص.-211بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1703/1, 1-658-1703/2 

  العالق، بشير    .4838

عمان : دار   -عربي / بشير العالق. -[نص مطبوع] : إنجليزي المعجم الموجز لمصطلحات التمويل والمصارف
 سم.22ص ; 147 -. 2012زهران للنشر و التوزيع, 

D00117/1, D00117/2 

  العالق، بشير    .4839

  -. 2017عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع,   -تطبيقات اإلنترنيت في التسويق [نص مطبوع] / بشير العالق. 

  سم.24ص. ; 292

 9789957185237ر.د.م.ك  - ص. 292-ص.281ببليوغرافيا:

1-658-2543/1 

  العالق، بشير    .4840

 -. 2010عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع,  -التسويق اإللكتروني [نص مطبوع] / بشير العالق.  

  سم.24ص ; 197

 9789957122546ر.د.م.ك  -. 197ص-183بيبليوغرافيا:ص

1-658-2615/1 

  العالق، بشير عّباس   .4841

بنغازي : الدار الجماهيرية   -التسويق الحديث [نص مطبوع] : مبادؤه، إدارته وبحوثه / بشير عّباس العالق. 
  سم.19ص. : ايض. ; 304 -. 1996للنشر والتوزيع واإلعالن, 

 302ص.-297بيبليوغرافيا :ص.

1-658-50/2, 1-658-50/1 

  العالونة، علي   .4842

عمان :  -بحوث العمليات في العلوم التجارية [نص مطبوع] / علي العالونة, محمد عبيدات, عبد الكريم عواد. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 433 -. 2005دار يزيد للنشر والتوزيع, 

. 

1-658-647/4, 1-658-647/5 

  العالونة، محمد عمر    .4843

عمان : دار   -محمد عمر العالونة, أشرف عمر خشروم.   البحث العلمي [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق /
  سم.24ص ; 200  -. 2017األيام للنشر والتوزيع, 

 9789957954048ر.د.م.ك  -. 190ص-189بيبليوغرافيا:ص

1-001.4-144/1 

  العلجة, دومة   .4844

ومة العلجة, الزهرة خريفي مالية الوالية ودورها في التنمية المحلية [نص مطبوع] : دراسة حالة والية المدية / د



  سم.30و. ;  79  -. 2006[د.م] : [د.ن],  -مسعودة سالمي; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL503 

  العلفي، هدى حسن يحي   .4845

القاهرة :  -العلفي. القيادة التحويلية [نص مطبوع] : مدخل إلعداد قادة التغيير في الجامعات / هدى حسن يحي 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 207 -.  2014إيتراك للطباعة و النشر, 

 9789773832805ر.د.م.ك  -. 207ص. -197بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2073/1, 1-658-2073/2 

  العلوان، حمزة    .4846

عمان : دار   -حمزة العلوان.  مبادئ التسويق السياحي و الفندقي [نص مطبوع] / حمزة درادكه; مصطفى كافي; 
ص. : غالف مص. ; 262 -. 2014اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع, 

  سم.24

 9789957832834ر.د.م.ك  -. 262ص-259بيبليوغرافيا:ص

1-658-2103/1, 1-658-2103/2 

  العلوشي، نور الدين    .4847

خيص الوضعية المالية للمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة سوناطراك  دور التحليل المالي في تش
و. ; 130 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -/ نور الدين العلوشي, موسى سعداوي.  2018-2017الجزائر 

  .CDسم. + 29

 2021ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 1893/1 

    العلوي، محمد الطيب  .4848

الجزائر : منشورات وزارة  -[نص مطبوع] / محمد الطيب العلوي.  1954-1830مظاهر المقاومة الجزائرية 
  سم.24ص ; 348 -المجاهدين, د.ت. 

 348ص-338بيبليوغرافيا:ص

1-000-79/1 

  العلي , هدى عبد الرحيم حسين   .4849

وق التنافسي للمؤسسات / محمد الطائي; هدى  إقتصاديات المعلومات [نص مطبوع] : القوة الناعمة في تحقيق التف
  سم.  24ص. : ايض. ; 192 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -عبد الرحيم حسين العلي. 

 9957063707ر.د.م.ك  -. 192ص.-189بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1209/1, 1-658-1209/2 

  العلي, عادل فليح    .4850

عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,   -ص مطبوع] / عادل فليح العلي. المالية العامة والتشريع المالي الضريبي [ن
  سم. 24ص. : غالف مص. ; 583 -. 2003

 9957322818ر.د.م.ك  -.  583ـــ  575ببليوغرافيا : ص 

1-336-31/11, 1-336-31/12 



  العلي, عبد الستار    .4851

ص  380 -. 2008عمان : دار المسيرة,  -علي. تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] / عبد الستار ال
  سم.  24: ايض. ; 

 9789957064228ر.د.م.ك  - .  380ص - 365مالحق: ص 

1-658-1255/1, 1-658-1255/2 

  العلي, عبد الستار    .4852

عمان :  -. 2ط. -المدخل الى إدارة المعرفة [نص مطبوع] / عبد الستار العلي, عامر قنديلجي, غسان العمري. 
  سم.24ص. : ايض. ; 359 -. 2009دار المسيرة للنشر و التتوزيع, 

 9957062913ر.د.م.ك  -. 359بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1079/1, 1-658-1079/2 

  العلي, عبد الستار محمد   .4853

ة عمان : دار المسير -إدارة سالسل التوريد [نص مطبوع] / عبد الستار محمد العلي; خليل إبراهيم الكنعاني. 
  سم.  24ص. : ايض. ;  536 -. 2009للنشر و التتوزيع, 

 9739957064643ر.د.م.ك  -. 536ص. -535بيبليوغرافيا:ص. 

1-658-1395/1, 1-658-1395/2 

  العلي, عبد الستار محمد   .4854

و   عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع -إدارة المشروعات العامة [نص مطبوع] / عبد الستار محمد العلي. 
  سم.24ص. : ايض. ;  575 -. 2009الطباعة, 

 9879957065010ر.د.م.ك  -.  575ص . - 519. مالحق : ص . 518ص.-515بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1392/1, 1-658-1392/2 

  العلي, عبد الستار محمد   .4855

عمان : دار المسيرة,  -التخطيط و السيطرة على اإلنتاج و العمليات [نص مطبوع] / عبد الستار محمد العلي. 
  سم . 24ص . : ايض. ; 536 -. 2007

 9957063901ر.د.م.ك  -. 536ص-535بيبليوغرافيا ص.

1-658-1187/1, 1-658-1187/2 

  العلي, عبد الستار محمد   .4856

عمان : دار وائل,   -. 2ط. -إدارة اإلنتاج و العمليات [نص مطبوع] : مدخل كمي / عبد الستار محمد العلي. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 569 -. 2002

 9957110918ر.د.م.ك  -. 569بيبليوغرافيا:ص

1-658-1040/1, 1-658-1040/2 

  العلي، أسعد حميد   .4857

عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,   -اإلدارة المالية [نص مطبوع] : األسس العلمية والتطبيقية / أسعد حميد العلي. 
  سم.24ص. ; 394 -. 2010

 9789957118341 ر.د.م.ك

1-658-1802/1, 1-658-1802/2 



  العلي، أسعد حميد   .4858

عمان : الذاكرة للنشر و   -إدارة المصارف التجارية [نص مطبوع] : مدخل إدارة المخاطر / أسعد حميد العلي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو. مصو. ; 526 -. 2013التوزيع, 

 9786589098018ر.د.م.ك  -. 512ص. - 507بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2048/1, 1-658-2048/2 

  العلي، عادل    .4859

الشرقة : المكتبة الجامعية ; عمان  -[نص مطبوع] / عادل العلي.  1المالية العامة والقانون المالي والضريبي ج: 
  سم.24ص. ; 424 -. 2009: إثراء للنشر و التوزيع, 

 9789957493660ر.د.م.ك 

1-336-101.1/1, 1-336-101.1/2 

  العلي، عبد الستار    .4860

 -. 2000عمان : دار وائل للنشر,   -إدارة اإلنتاج والعمليات [نص مطبوع] : مدخل كمي / عبد الستار العلي. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  569

 9957110918ر.د.م.ك  -. 569ببليوغرافيا : ص .

1-658-513/1, 1-658-513/2 

  العلي، عبد الستار محمد   .4861

عمان :   -دارة الحديثة للمخازن والمشتريات [نص مطبوع] : إدارة سلسلة التوريد / عبد الستار محمد العلي. اإل
  سم. 24ص. : ايض. ; 382 -. 2006دار وائل للنشر, 

 9957111655ر.د.م.ك  -.  182ص. - 181ببليوغرافيا : ص. 

1-658-1034/4, 1-658-1034/5 

  العلي، مراد حسين   .4862

  سم.24 -. 2015عمان : دار غيداء للنشر والتوزيع,  -لتدقيق الدولية [نص مطبوع] / مراد حسين العلي. معايير ا

 295بيبليوغرافيا:ص

1-657-778/1, 1-657-778/2 

  العليمي, بيلي ابراهيم أحمد   .4863

دراسة مقارنة / بيلي  السياسة اإلقتصادية اإلسالمية لترشيد اإلستهالك الفردي للسلع والخدمات [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. ; 102 -. 2000القاهرة : دار النهضة,  -ابراهيم أحمد العليمي. 

 96-75ص: -بيبليوغرافيا: ص

1-330-47/1 

  العليمي, بيلي ابراهيم أحمد   .4864

  -يمي. مدىاإلهتمام بصيانة مشاريع البنية األساسية في اإلقتصاداإلسالمي [نص مطبوع] / بيلي ابراهيم أحمد العل

  سم.24ص. ;  222 -. 1999القاهرة : دار النهضة العربية, 

 0998519977ر.د.م.ك  -. 216 -158ص  -بيبليوغرافيا ص

1-330-50/1 

  العليمي, بيلي ابراهيم أحمد   .4865

(د.م) : [د.ن],  -اإلهتمام بإتقان العمل في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / بيلي ابراهيم أحمد العليمي. 



  سم.23ص. ; 490 -. 2000

 485 -398ص:  -بيليوغرافيا ص

1-330-49/1 

  العماري، زورة    .4866

 -دور إدارة رأس المال الفكري في تحقيق اإلبداع [نص مطبوع] / زورة العماري, مريم فليج, يحياوي فاطمة. 

  سم.29  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014المدية : ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : 

M2945/1 

  العمر, رضوان المحمود   .4867

عمان : دار وائل,   -/ رضوان المحمود العمر.  International marketingالتسويق الدولي [نص مطبوع] = 
  سم . 24ص . : ايض. ;  346 -. 2006

 9957116738ر.د.م.ك  -.  346ص.-337بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1159/1, 1-658-1159/2 

  العمر, رضوان المحمود   .4868

 -. 2005عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -.  2ط. -مبادئ التسويق [نص مطبوع] / رضوان المحمود العمر. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  447

 9957113275ر.د.م.ك  -. 447ــ ص  442بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-545/1, 1-658-545/2 

  العمراني ،عادل   .4869

سم +  29 -. 2010المدية : [د.ن],  -ولي للرسم على القيمة المضافة [نص مطبوع] / عادل العمراني. دور التم
CD.  

licence ( système classique  : 2010) : مالية و محاسبة : المدية 

M1587/1 

  العمراني, العانس   .4870

بوع] / العانس العمراني, كوميش  تنافض والنمو والتنمية في عصر العولمة اإلقتصادية واقع تحديات [نص مط 
  سم. 30و. ;  134 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -عليمة; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : نقود وبنوك مالية : المدية : م.ج : 

GL629 

  العمراني، خولة   .4871

ية : جامعة المد -إدارة وتسيير المخزونات [نص مطبوع] / خولة العمراني, نوال بكيري, هجيرة عزازي. 
  سم.29ص. ; 119 -. 2015المدية, 

 2015ليسانس : المالية : المدية : 

M3242/1 

  العمراوي، حميدة    .4872

إستقاللية السياسة النقدية وفعاليتها في التحكم في التضخم [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر / حميدة  



  سم.29و ; 116 - .2015المدية : جامعة المدية,  -العمراوي, فاطمة مغراوي. 

 2015ليسا نس : المالية : المدية : 

M3249/1 

  العمراوي، حميدة    .4873

إدارة المخاطر المالية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة [نص مطبوع] : دراسة ميدانية في التعاون مع وكالتي  
l'ansej وcnac  .2017المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / حميدة العمراوي, جمال الدين سالمة, الياقوت بواللة .

  سم.29ص. ; 108 -

 2017ل م د : مالية وإدارة مخاطر : المدية :  -ماستر

MAS 933/1 

  العمري، أمينة    .4874

أثر اإلدارة الفعالة لشكاوى العمالء على تحسين جودة الخدمة [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية إتصاالت 
و. ; 103 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -ة; أمينة العمري, كمال مولوج.  الجزائر فرع المدية / ابتسام بور

  سم.29

 2019ل م د : تسويق الخدمات : المدية :  -ماستر

MAS 1443/1 

  العمري، بسام مصطفى    .4875

  عمان : دار وائل -تمويل التعليم العالي و إقتصادياته [نص مطبوع] : نظرة معاصرة / بسام مصطفى العمري. 

  سم.24ص. ; 272 -. 2014للنشر, 

 9789957911096ر.د.م.ك  - ص. 272-ص.265ببليوغرافيا:

1-658-2545/1 

  العمري، غسان عيسى    .4876

نظم المعلومات اإلستراتيجية [نص مطبوع] : مدخل إستراتيجي معاصر / غسان عيسى العمري, سلوى أمين 
  سم. 24ص. : إيض. ;  255 -. 2008, عمان : دار المسيرة للنشر و التتوزيع -السامرائي. 

 9789957064105ر.د.م.ك  -.  255بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1438/1, 1-658-1438/2 

  العمري، محمد أحمد   .4877

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر  -األمن السياحي [نص مطبوع] : المفهوم والتطبيق / محمد أحمد العمري. 
  سم.24;  ص 302 -. 2014و التوزيع, 

 9789957833701ر.د.م.ك 

1-338-243/1, 1-338-243/2 

  العمري، مرزوق    .4878

الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية  -نظرية الكسب عند األشاعرة [نص مطبوع] / مرزوق العمري.  
  سم.24ص. ; 327 -. 2011واألوقاف, 

 9789931902041ر.د.م.ك 

1-000-43/1 



  العمري، نورالدين    .4879

بالبرواقية / نورالدين   POVALإستراتيجية الترويج في التسويق الصناعي [نص مطبوع] : دراسة وحدة 
  سم.29 -. 2011البليدة : جامعة البليدة,  -العمري. 

 2011ماجستير : التسويق : البليدة : 

MM0182/1 

  العمودي، محمد الطاهر   .4880

[نص مطبوع] / محمد الطاهر  2009-1999دوره في مواجهة مشكل السكن غي الجزائر اإلستثمار العقاري و
  سم.29 -. 2012, -1-الجزائر : جامعة الجزائر -العمودي, بوعالم معوش.  

 2012ماجستير : علوم اقتصادية : الجزائر : 

MM0178/1 

  العمودي، محمد الطاهر   .4881

مويل التنمية اإلقتصادية في إشارة إلي تجارب البنك اإلسالمي للتنمية  العمليات المصرفية اإلسالمية ودورها في ت
  سم.29ص. ; 271 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / محمد الطاهر العمودي, مراد تهتان. 

 2017دكتوراه : التحليل اإلقتصادي : المدية : 

DOC 60/1 

  العموري, محمد الرسول   .4882

بيروت : منشورات الحلبي,  -العليا [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / محمد الرسول العموري.  الرقابة المالية
 سم.24.ص : غالف مجلد وملون ; 576 -. 2005

1-657-325/5, 1-657-325/6 

  العميان, محمود سلمان   .4883

ان : دار وائل عم -. 4ط. -السلوك التنظيمي في منظمات األعمال [نص مطبوع] / محمود سلمان العميان. 
  سم.  24ص. : إيض. ; 424 -. 2008للنشر, 

 995711221Xر.د.م.ك  -. 424ص. - 411ببليوغرافيا : ص.

1-658-658/6, 1-658-658/7 

  العناتي, رضوان محمد    .4884

عمان : دار صفاء للنشر,   -مبادئ المحاسبة و تطبيقاتها [نص مطبوع] : الجزء الثاني / رضوان محمد العناتي. 
  سم.  24ص. : غالف مصور ;  168 -. 2000

 8624029957ر.د.م.ك  -. 168بيبليوغرافيا ص: 

  العناتي, رضوان محمد    .4885

عمان : دار صفاء للطباعة   -مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها [نص مطبوع] : الجزء األول / رضوان محمد العناتي. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 224 -. 2000و النشر و التوزيع, 

  .224ص-223غرافيا :صببليو

1-657-12.1/1, 1-657-12.1/4 

  العناني, حمدي أحمد    .4886

القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و  -مقدمة في اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / حمدي أحمد العناني. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ;  278 -. 1995النشر, 

 9772043858ك ر.د.م. -. 273 - 271ص:  -بيبليوغرافيا ص



1-330-93/1, 1-330-93/2 

  العنبكي، عبد الحسين    .4887

عمان : دار األيام  -الفجوات الثالث [نص مطبوع] : متالزمة التنمية اإلقتصادية الضائعة / عبد الحسين العنبكي. 
  سم. 24ص ; 290 -. 2018للنشر و التوزيع, 

 9789957954291ر.د.م.ك  -. 284ص-281بيبليوغرافيا:ص

1-338-341/1, 1-338-341/2 

  العنزي, سعد علي حمود   .4888

ص. 463 -. 2012[د.م] : [د.ن],  -الفكر التنظيمي في إدارة األعمال [نص مطبوع] / سعد علي حمود العنزي. 
  سم.24; 

 9789957333256ر.د.م.ك 

1-658-2340/1, 1-658-2340/2 

  العنزي, عادل عبد هللا    .4889

عمان :   -ضيافة و السياحة [نص مطبوع] / حميد عبد النبي الطائي; عادل عبد هللا العنزي. التسويق في إدارة ال
  سم.24ص. : ايض. ; 352 -. 2010دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع, 

 9789957124045ر.د.م.ك  -ص. 351-345بيبليوغرافيا: ص

1-658-1551/1, 1-658-1551/2 

  العنزي، زياد خليف    .4890

  -مالت اإللكترونية والقانون الدولي الخاص [نص مطبوع] : المشكالت والحلول / زياد خليف العنزي. المعا

  سم.24ص. ; 208 -. 2010عمان : دار وائل للنشر والتوزيع, 

 9789957118310ر.د.م.ك 

1-340-53/1, 1-340-53/2 

  العنزي، سعد علي   .4891

عمان :   -ميز اإلداري والتفوق التنظيمي / سعد علي العنزي. إبداعات األعمال [نص مطبوع] : قراءات في الت
  سم.24ص ; 291 -. 2014الوراق للنشر والتوزيع, 

 9789957333652ر.د.م.ك 

1-658-2337/1, 1-658-2337/2 

  العنزي، سعد علي حمود   .4892

: الذاكرة للنشر  عمان -إدارة التناقضات [نص مطبوع] / سعد علي حمود العنزي, عامر علي حسين العطوي. 
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 647 -. 2013والتوزيع : دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع, 

 9786589091769ر.د.م.ك  -. 657ص.  - 586المالحق : ص.  585ص.  - 537بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2259/1, 1-658-2259/2 

  العوامره، محمد عبد هللا   .4893

/ محمد   retailing management:applied perspectiveإدارة التجزئة [نص مطبوع] : منظور تطبيقي = 

  سم.  24ص. : ايض. ; 249 -. 2010عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -عبد هللا العوامره. 

 9789957324766ر.د.م.ك  -. 249ص.-238بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1797/1, 1-658-1797/2 



  العوامره، محمد عبد هللا   .4894

 Marketing research between theory andبحوث التسويق بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] = 

application  .ص. : غالف:  454 -. 2012عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -/ محمد عبد هللا العوامره
  سم.24 ملو., مصو. ;

 9789957325916ر.د.م.ك  -. 454ص.-439بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1872/1, 1-658-1872/2 

  العواملة، نائل عبد الحافظ    .4895

عمان : دار زهران للنشر   -الهياكل واألساليب في تطوير المنظمات [نص مطبوع] / نائل عبد الحافظ العواملة. 
  م.س24ص. : ايض. ; 291 -. 2009و التوزيع, 

 .291ص.-269بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1558/1, 1-658-1558/2 

  العواملة، نائل عبد الحافظ    .4896

عمان :  -. 2ط . -تطوير المنظمات [نص مطبوع] : المفاهيم والهياكل واألساليب / نائل عبد الحافظ العواملة. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 293 -. 1995مركز أحمد ياسين الفني, 

 293ص.-275. مالحق: ص.  271ص.-269: ص.بيبليوغرافيا

1-658-159/1 

  العواملة، نائل عبد الحافظ    .4897

 -إدارة المؤسسات العامة [نص مطبوع] : األسس النظرية وتطبيقاتها في األردن / نائل عبد الحافظ العواملة. 

 سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 183 -. 2013عمان : دار زهران للنشر و التوزيع, 

1-658-1883/1, 1-658-1883/2 

  العوامله، نائل عبد الحافظ    .4898

عمان : دار    -التطبيقات العملية / نائل عبد الحافظ العوامله.  -النظريات -إدارة التنمية [نص مطبوع] : األسس
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 210 -. 2009زهران للنشر و التوزيع, 

 9789957504588ر.د.م.ك   -. 199ص.-191ماحق: ص 210.ص -203بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1879/1, 1-658-1879/2 

  العواودة، عيسى محمود عيسى    .4899

عمان :  -أحكام الشيك [نص مطبوع] : دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالقانون / عيسى محمود عيسى العواودة. 
  سم.24ص ; 192 -. 2013دار النفائس للنشر و التوزيع, 

 9789957801076ر.د.م.ك 

1-332-732/1, 1-332-732/2 

  العودة, محمد عبد العال   .4900

عمان :  -) [نص مطبوع] / محمد عبد العال العودة.  SPSSمقدمة في اإلحصاء مع تطبيقات على برنامج ( 
  سم. 24ص. : ملو. ;  272 -. 2007مؤسسة الوراق, 

 51113399579ر.د.م.ك  -. 272ص  263جداول ص  261ص  260بيبليوغرافيا ص 

1-519-113/1, 1-519-113/2 



  العوضي، رفعت السيد    .4901

اإلندماج و التحالفات اإلستراتيجية بين الشركات في الدول العربية [نص مطبوع] / رفعت السيد العوضي, 
  سم.24ص. ; 406 -. 2005القاهرة : منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية,  -إسماعيل علي بسيوني. 

 9775673488ر.د.م.ك 

1-382-229/1, 1-382-229/2 

  العوفي, سكينة   .4902

اإلصالح الضريبي و دوره في إنعاش اإلقتصاد الوطني [نص مطبوع] / سكينة العوفي, عوف جهيدة; م.ج; 
  سم.30و. ; 109 -. 2005[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2005ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 

M391 

  العوفي,سهام    .4903

: جامعة  2011 -تكييف االئتمان االيجاري مع االقتصاد الجزائري [نص مطبوع] / سهام العوفي, سلمى بوهدة. 

  سم. 29و. ;  112 -. 2011المدية, 

 2011لبسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

GL 1962/01 

  العوفي، خديجة   .4904

تشجيع اإلستثمار [نص مطبوع] : دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية النظام الضريبي ودوره في 
 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -/ فريدة نور الدين; خديجة العوفي, عبد الرزاق سالم.  2018-2014المدية

  سم.29و. ; 91

 2019ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1347/1 

  العوفي، رشيدة    .4905

/  -وحدة المدية-ثر نظام المعلومات على اإلستراتيجية التسويقية [نص مطبوع] : دراسة حالة المؤسسة نفطالأ

  سم.29و. ; 106  -. 2019المدية : جامعة المدية,   -رشيدة العوفي, حياة طهراوي. 

 2019ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1213/1 

  العوفي، سهام    .4906

 2010-19990أثر اإلستثمار األجنبي المباشر علي النمو اإلقتصادي في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة قياسية 

  سم.29 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -سهام العوفي, مراد تهتان.  /

 2013ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS0095/1 

  ة  العوفي، هجير  .4907

إصالح التجارة الخارجية و إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة [نص مطبوع] / مسيكة بوغرارة; 
  سم. 29و. ;  181 -. 2004المدية : جامعة المدية,  -هجيرة العوفي, علي سماي. 

 2004ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0219/1, GL 0219/2 



  العوفي، هجيرة    .4908

المالية كأداة لترشيد النفقات العمومية [نص مطبوع] : دراسة حالة المعهد الوطني المتخصص في التكوين الرقابة 
  سم. 29ص. ; 175 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -المهني بالمدية / هجيرة العوفي, منى قحام. 

 2015ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 197/1 

    العومير، حورية  .4909

إدارة المخاطر المصرفية خالل التحكم في خطر عدم السداد [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الوطني 
المدية : جامعة  -المدية / نسيمة بن أحمد; حورية العومير, سمير بن عمور. - وكالة قصر البخاري-الجزائري 

  سم.29و. ; 114 -. 2017المدية, 

 2017المدية : ل م د : مالية وإدارة مخاطر :  -ماستر

MAS 639/1 

  العويلي, عزام علي    .4910

عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -إدارة الموارد البشرية وتنميتها [نص مطبوع] / عزام علي العويلي. 
  سم.24ص. : غالف : ملو. , مصو. ; 278 -. 2014

 9789957822989ر.د.م.ك  -. 278ص. -275بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-2205/1, 1-658-2205/2 

  العويلي، مريم   .4911

الرقابة المالية وأثرها على ترشيد النفقات العمومية [نص مطبوع] : دراسة حالة المراقب المالي لوالية المدية / 
  سم.29و. ; 139 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -زينب بوطريق; مريم العويلي, كمال باصور. 

 2019الية : المدية : ل م د : اإلدارة الم -ماستر

MAS 1346/1 

  العيادي، أحمد صبحي    .4912

 -الخدمات المصرفية / أحمد صبحي العيادي.  -القروض -أدوات اإلستثمار اإلسالمية [نص مطبوع] : البيوع

  سم.24ص. ; 296 -. 2010عمان : دار الفكر ناشرون و موزعون, 

 9789957076665ر.د.م.ك 

1-332-432/1, 1-332-432/2 

  العيادي، أحمد صبحي    .4913

عمان : دار الفكر ناشرون و   -إدارة العمليات المصرفية والرقابة عليها [نص مطبوع] / أحمد صبحي العيادي. 
  سم.24ص. ; 312 -. 2010موزعون, 

 9789957076696ر.د.م.ك 

1-658-1659/1, 1-658-1659/2 

  العياشي، زرزار    .4914

عمان : دار صفاء للطباعة   -ي على رضا العمالء [نص مطبوع] / زرزار العياشي. تأثير المزيج التسويقي الخدم
  سم. 24ص ; 224 -. 2017و النشر و التوزيع, 

 9789957616281ر.د.م.ك  -. 224ص-215بيبليوغرافيا:ص

1-658-2479/1, 1-658-2479/2 



  العياشي، زرزار    .4915

اإلتصاالت في المؤسسات اإلقتصادية ودورها في دعم الميزة التنافسية [نص  إستخدامات تكنولوجيا المعلومات و 
ص. ; 240 -. 2016عمان : دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع,  -مطبوع] / زرزار العياشي, غياد كريمة. 

  سم.24

 9789957249939ر.د.م.ك  -ص. 240-ص.237ببليوغرافيا: 

1-659-151/1 

  الشبلي  العياصرة, أحمد أكرم  .4916

  سم. 24;  2007 -. 2007عمان : دار الحامد,  -مبادئ اإلحصاء [نص مطبوع] / أحمد أكرم الشبلي العياصرة. 

 9789957323745ر.د.م.ك 

1-519-130/1, 1-519-130/2 

  العياط, جمعه إسماعيل   .4917

 -. 2014ن : دار أمجد, عما -/ جمعه إسماعيل العياط.  E-managementاإلدارة اإللكترونية [نص مطبوع] : 

  سم.24ص. ; 196

 9789957589677ر.د.م.ك  -ص.  193ص.189بيبليوغرافيا: 

1-658-2415/1, 1-658-2415/2 

  العيد، صوفان    .4918

دراسة تحليلية لدور مؤشرات نظام اإلنذار المبكر في التنبؤ باألزمات المصرفية [نص مطبوع] : دراسة حالة  
  سم. 29ص. ; 229 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -صوفان العيد, أحمد غريبي.  الجهاز المصرفي الجزائري /

 2017دكتوراه : اإلدارة المالية : المدية : 

DOC 38/1, DOC 38/2 

  العيداني ،الياس    .4919

اس دور التقييم اإلستراتيجي في زيادة فعالية أداء المنظمات [نص مطبوع] : حالة فرع المضادات الحيوية / الي
  سم.29 -. 2008المدية : جامعة المدية,  -العيداني, عبد هللا علي. 

 2008ماجيستر : إدارة أعمال وتسويق : المدية : 

MM0031/1, MM0031/2 

  العيداني, ايمان   .4920

المدية, المدية : جامعة  -الجباية و دورها في تحفيز االستثمار [نص مطبوع] / سمير بن عمور; ايمان العيداني. 
  سم. 30ص. ;  141 -. 2011

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1776/01 

  العيداني, دليلة    .4921

أهمية التحليل المالي ومؤسسة إنتاجية [نص مطبوع] : دراسة حالة شركة األجر والقرميد بالمدية / دليلة  
  م.س30و. ; 96 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -العيداني; لمين علوطي; م.ج. 

 2006ليسانس : نقود وبنوك ومالية : المدية : م.ج : 

GL593 



  العيداني، إيمان   .4922

/ إيمان العيداني,  2012-2005السياسة المالية و أثرها علي اإلستثمار [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر 
  سم.29 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -يرقي جمال. 

 2013: المدية : ل م د : علوم مالية  -ماستر

MAS 102/1 

  العيداني، إيمان   .4923

مدخل بطاقة األداء المتوازن [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك -أثر التخطيط اإلستراتيجي على أداء البنوك 
  سم. 29ص. ; 325 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -الوطني الجزائري / إيمان العيداني, عبد الوهاب رميدي. 

 2019علوم مالية : المدية :  دكتوراه :

DOC 110/1 

  العيداني، حبيبة   .4924

أثر توافق التخطيط اإلستراتيجي و تخطيط الموارد البشرية علي آداء المنظمات [نص مطبوع] : حالة فرع  
  سم.29 -. 2010المدية : جامعة المدية,  -صيدال المدية / حبيبة العيداني, علي مكيد. 

 2010سبة : المدية : ماجستير : مالية ومحا

MM0078/1, MM0078/2 

  العيداني، حبيبة   .4925

محاضرات في مادة إدارة األزمات [نص مطبوع] : مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص إدارة 
  سم.30ص. ; 109 -. 2018/2019المدية : جامعة المدية,  -األعمال / حبيبة العيداني. 

 ص.108-ص.106ببليوغرافيا:

1-658-2641/1 

  العيداني، حسام الدين    .4926

دور عمليات إدارة المعرفة في تعزيز الريادة اإلستراتيجية لمنضمات األعمال [نص مطبوع] : دراسة حالة  
 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مطاحن قصر البخاري / على فحيص; حسام الدين العيداني, ليلى بن زرقة. 

  سم.29و. ; 151

 2018ل م د : إدارة األعمال : المدية :  -رماست

MAS 1110/1 

  العيداني، خالد    .4927

نظام المعلومات التسويقية ودورها في تحسين الميزة التنافسية [نص مطبوع] / عبد الكريم سعيدي; جمال خيذر;  
  . cdسم + 29و. ; 86 -. 2010المدية : جامعة المدية,  -خالد العيداني, ...[و آخرون]. 

 2010يسا نس : تسويق : المدية : ل

GL 1509/11 

  العيداني، رانيا    .4928

/ رانيا  2017-1980عالقة الواردات باإلقتصاد الوطني الجزائري [نص مطبوع] : دراسةقياسية خالل الفترة 
  .CDسم. + 29و. ; 78 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -العيداني, رضوان جمعة. 

 2021د كمي : المدية : ل م د : إقتصا -ماستر

MAS 1945/1 



  العيداني، عبد هللا    .4929

الغش الضريبي وأثره على اإلقتصاد الوطني [نص مطبوع] / توفيق تهمي; نور الدين زبيش; عبد هللا العيداني, 
  .CDسم. + 29و. ; 80 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -...[و آخرون]. 

 2009لمدية : ليسا نس : نقود و بنوك مالية : ا

GL 1237/1 

  العيداني، محمد أمين    .4930

/ أسامة  CAATتطور األداء المالي لمؤسسات التأمين [نص مطبوع] : دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينات 
  سم.29و. ; 81 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -غربي; محمد أمين العيداني, محمد بن عيشوش. 

 2020ة مؤسسة : المدية : ل م د : مالي -ماستر

MAS 1718/1 

  العيداني، محمد رضا    .4931

واقع قطاع السكن واستراتيجية تمويله في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة والية المدية / محمد رضا  
  سم. 29ص. ;  91 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -العيداني, إلياس يحياوي. 

 2016لمدية : ل م د : علوم مالية : ا  -ماستر

MAS 551/1 

  العيدودي، أحالم    .4932

دور المنتجات التأمين في تعزيز النشاط المصرفي [نص مطبوع] : دراسة حالة تحليلية ببنك الفالحة والتنمية 
و. ; 88 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بوكالة البرواقية / أحالم العيدودي, إبراهيم مزيود.  BADRالريفية 

  سم.29

 2019ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 1406/1 

  العيدودي، سومية   .4933

  -معالجة وتصفية الشركات من الناحية المحاسبية [نص مطبوع] / خيرة مسكين; سومية العيدودي, مراد تهتان. 

  .CDسم. + 29و. ; 145  -. 2009المدية : جامعة المدية, 

 2009ليسا نس : محاسبة : المدية : 

GL 1288/1 

  العيدودي، محمد    .4934

ملة [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية المدية /  تنمية الموارد البشرية في إطار الجودة الشا
  .CDسم. + 29و. ; 95 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -محمد صديقي; محمد العيدودي, عماد معوشي. 

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2248/1 

  العيدي, شفيقة   .4935

مردودية المؤسسة [نص مطبوع] : شركة الدراسات التقنية و الهندسة   دور و اثر التدقيق المحاسبي على 
 30و. ; 155 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -المعمارية بالمدية / شفيقة العيدي, بوشيحة زكية; م.ج; ...[و آخرون]. 

  سم.

 2007ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 

GL839 



  العيدي, فائزة    .4936

[د.م] : [د.ن],  -ال في الجزائر [نص مطبوع] / فائزة العيدي; م.ج; كمال رزيق. تسويق خدمة الهاتف النق
  سم.30و. ; 213 -. 2005

 2005ليسانس : تسويق : المدية : م.ج : 

M416 

  العيدي, مريم    .4937

أعمال نهاية السنة مع دراسة حالة مؤسسة التجارة و األثاث الفني بالمدية [نص مطبوع] / مريم العيدي, 
  سم. 30و. ; 207 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -طوهاري كريمة; م.ج; ...[و آخرون]. ال

 2007ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 

GL859 

  العيدي، عائشة   .4938

  -دور المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة العمومية اإلقتصادية للمضخات والصممات 

المدية : جامعة المدية,   -بوع] / إيمان سياح; عائشة العيدي, أحمد شمس الدين بوعرار. [نص مط  -بالبرواقية 
  .CDسم. + 29و. ; 133 -. 2021

 2021ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1861/1 

  العيدي، عقيلة    .4939

ة البالستيك و المطاط / إستراتيجيات التنافس وأثرها علي الميزة التنافسية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسس
  سم.29و. ;  103 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -عقيلة العيدي, عبد الرزاق سالم, أمال فرقاني. 

 2016ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 433/1 

  العيدي، فريدة    .4940

راسة حالة كلية العلوم اإلقتصادية / إكرام  دور إدارة المعرفة في تحقيق التميز التنظيمي [نص مطبوع] : د
  سم.29و. ; 129 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -كفايفي; فريدة العيدي, حبيبة العيداني. 

 2019ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1230/1 

  العيدي، فظيلة    .4941

ائر و متطلبات تأهيل محيطها المالي [نص  المشكالت التمويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجز
. 2009المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / فوزية دومة; فاطمة الزهراء بن عيشة; فظيلة العيدي, ...[و آخرون]. 

  . CDسم. + 29و. ; 127 -

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1315/01, GL 1315/02 

  العيدي، مهدية    .4942

بنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبدائل المتاحة لها [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك  آليات التمويل ال
و. : . ; 106 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -/ مهدية العيدي, محمد أمين زاهي.  BEAالخارجي الجزائري 

  سم.29

 2018ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر



MAS 986/1 

  كاظم جاسم   العيساوي,  .4943

عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و   -. 2ط. -اإلقتصاد اإلداري [نص مطبوع] / كاظم جاسم العيساوي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  292 -. 2011الطباعة, 

 9789957064198ر.د.م.ك  -.  292ص . - 285. كشاف : ص .292ص.-281بيبليوغرافيا :ص.

1-658-1355/1, 1-658-1355/2 

  العيساوي، خديجة    .4944

 -دور البنوك في مكافحة ظاهرة غسيل األموال [نص مطبوع] / خديجة العيساوي, سمية العربي, محمد بولضام. 

  سم.29و ; 82  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

 2015ليسا نس : المالية : المدية : 

M3250/1 

  العيساوي، خديجة    .4945

يق التوازن المالي [نص مطبوع] : دراسة حالة صندوق ضبط الموارد في  فعالية الصناديق السيادية في تحق
  سم.29و. ; 92 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -) / خديجة العيساوي, رشيد سالمي. 2016-2000الجزائر ( 

 2017ل م د : مالية وإدارة مخاطر : المدية :  -ماستر

MAS 623/1 

  العيساوي، خولة   .4946

جتماعية ودورها في تحسين أداء الموارد البشرية [نص مطبوع] : دراسة حالة مجمع صيدال  المسؤولية اإل
ص ; 109 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / خولة العيساوي, عقيلة مستوي, نور الهدى صيدون. 

  سم.29

 2015ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3114/1 

  العيساوي، خولة   .4947

أثر جودة الحياة الوظيفية على مستويات ضغوط العمل بالمنظمة [نص مطبوع] : دراسة حالة كلية العلوم 
المدية : جامعة  -اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير / خولة العيساوي, هبة قدندل, عقيلة مستوي. 

  سم.29 -. 2017المدية, 

 2017دارة وتسيير المؤسسة : المدية : ل م د : إ -ماستر

MAS 838/1 

  العيساوي، عبد الكريم جابر    .4948

عمان : دار صفاء للطباعة و النشر  -التمويل الدولي [نص مطبوع] : مدخل حديث / عبد الكريم جابر العيساوي. 
  سم.24ص. ;  382 -. 2012و التوزيع, 

 9789957247249ر.د.م.ك 

1-332-518/1, 1-332-518/2 

  العيساوي، عبد الكريم جابر شنجار    .4949

عمان : دار صفاء للطباعة و  -التكامل اإلقتصادي العربي [نص مطبوع] / عبد الكريم جابر شنجار العيساوي. 
  سم. 24ص ; 368 -. 2015النشر و التوزيع, 

 9789957249571ر.د.م.ك  -. 367ص-363بيبليوغرافيا:ص



1-338-217/1, 1-338-217/2 

  العيساوي، عبد الكريم شنجار    .4950

السيولة الدولية في ظل األزمات اإلقتصادية و المالية [نص مطبوع] / عبد الكريم شنجار العيساوي, عبد المهدي  
  سم.24ص. ; 416 -. 2014عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -رحيم العويدي. 

 9789957248833د.م.ك ر. -. 414ص-339بيبليوغرافيا : ص

1-332-671/1, 1-332-671/2 

  العيساوي، مسعودة    .4951

دور الحكومة اإللكترونية في تحسين أداء التسيير العمومي [نص مطبوع] : حالة الجزائر / فتحية بوقيراط; 
  . CDسم. + 29و. ; 103 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -مسعودة العيساوي, بن ناصر جبارة. 

 2021ل م د : تسيير عمومي : المدية :  -رماست

MAS 1850/1 

  العيساوي، مفيدة    .4952

فجوة التوقعات في بيئة التدقيق من وجهة نظر المدققين الخارجيين [نص مطبوع] : دراسة ميدانية لبعض  
ص. ; 108 - . 2015المدية : جامعة المدية,  -المهنيين / مفيدة العيساوي, عمر علي عبد الصمد, سمية حمادي. 

  سم.29

 2015ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 255/1 

  العيسوى, ابراهيم    .4953

ص : 214 -.  2003القاهرة : دار الشروق,  -.  3ط. -االتنمية في عالم متغير [نص مطبوع] / ابراهيم العيسوى. 
 سم. 24مل. ; 

1-338-80/1, 1-338-80/2 

  العيسوي, عبد الرحمن    .4954

دار المعرفة : الجامعية  -ات اإلحصاءفي العلوم اإلنسانية [نص مطبوع] / عبد الرحمن العيسوي. تقني
 . 2006االسكندرية, 

1-519-69/3, 1-519-69/4 

  العيسوي, عبد الرحمن    .4955

ص. : 277 -(القاهرة) : الدار الجامعية, د ت.  -سيكولوجية اإلدارة [نص مطبوع] / عبد الرحمن العيسوي. 
 سم.24ف ملون ومص ; غال

1-350-43/14, 1-350-43/15 

  العيسوي, عبد الرحمن    .4956

سيكولوجية اإلستهالك والتسويق [نص مطبوع] : مع دراسات سيكولوجية على عينات عربية / عبد الرحمن  
في  (سلسلةعلم النفس الحديث -سم. 24ص. : ايض. ; 276 -. 1997اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -العيسوي. 

  الحياة المعاصرة).

 274ص.-269ببليوغرافيا:ص.

1-658-58/1, 1-658-58/2 



  العيسوي, عبد الرحمن محمد   .4957

االسكندرية :  -/ عبد الرحمن محمد العيسوي.  Group Dynamicsتفاعل الجماعات البشرية [نص مطبوع] = 
  سم .  24ص . : ايض. ; 485 -. 2006الدار الجامعية, 

 .  177ص . - 476. ببليوغرافيا : ص .475ص -458كشاف :ص

1-658-1178/1, 1-658-1178/2 

  العيسوي، إبراهيم   .4958

 -الغات وأخواتها [نص مطبوع] : النظام الجديد للتجارة العالميةومستقبل التنمية العربية / إبراهيم العيسوي. 

 سم.24ص. ; 248 -. 2001عمان : مركز دراسات الوحدة العربية, 

1-382-40/1, 1-382-40/2 

  العيسوي، عبد الرحمان محمد   .4959

اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -اإلدارة في عصر العولمة [نص مطبوع] / عبد الرحمان محمد العيسوي. 
  سم.24ص. ; 339 -. 2007

 9773750946ر.د.م.ك 

1-350-138/1, 1-350-138/2 

  العيسوي، عبد الفتاح محمد   .4960

موسوعة كتب علم النفس الحديث, مناهج البحث العلمي [نص مطبوع] : في الفكر اإلسالمي والفكر الحديث / 
ص. ; 366 -. 1997بيروت : دار الراتب الجامعية,  -عبد الفتاح محمد العيسوي, عبد الرحمن محمد العيسوي. 

  االسالمي والعربي).  (سلسلة دراسات في التراث -سم. 24

  360-355ببليوغ.ص.ص.:

 محتوي في : موسوعة كتب علم النفس الحديث

1-001.4-62/1 

  العيسى, طالل ياسين    .4961

العقد اإللكتروني [نص مطبوع] : تحديد مفهومه وطبيعته وتكويناته والقانون واجب التطبيق عليه / طالل ياسين 
 سم.24ص. ; 144 -. 2008ار البيروني للنشر والتوزيع, عمان : د -العيسى, سهى يحي الصباحين. 

1-340-10/1 

  العيسى, لؤي أديب    .4962

عمان : دار و مكتبة الكندي للنشر و التوزيع,   -الفساد اإلداري و البطالة [نص مطبوع] / لؤي أديب العيسى. 
  سم.24ص ; 318 -. 2014

 9789957523121ر.د.م.ك 

1-350-167/1, 1-350-167/2 

  العيسى, نزار سعد الدين   .4963

عمان : دار   -اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] : مبادئ وتطبيقات / نزار سعد الدين العيسى, إبراهيم سليمان قطف. 
  سم.  24ص. : إيض. ;  328 -. 2006الحامد للنشر والتوزيع, 

 8118329957ر.د.م.ك 

1-330-288/9, 1-330-288/10 



  العيش, الطيب    .4964

ح المصرفي و تأثيره على البنوك التجارية [نص مطبوع] / الطيب العيش, آيت أعراب إبراهيم; م.ج;  اإلصال
  سم. 30و. ;  105 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : نقود وبنوك ومالية : المدية : م.ج : 

GL598 

  العيشي، أمينة    .4965

على المعلومة المحاسبية والمالية [نص مطبوع] : دراسة حالة لدى  مسؤولية محافظ الحسابات في المصادقة  
  سم.29و. ; 85 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -محافظ الحسابات / أمينة العيشي, مصطفى حناشي. 

 2019ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1278/1 

  العيفاوي، فارس    .4966

/ حمزة  -المدية-دور الدريب في تطوير كفاءة المورد البشري [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز 
  .CDسم. + 29و. ; 121 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -الطوهاري; فارس العيفاوي, ليلى بن زرقة. 

 2021ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1846/1 

  رياض  العينوس،   .4967

إشكالية تقييم المؤسسات القائمة على المعرفة في ظل المعالجات المحاسبية السائدة للعناصر غير الملموسة [نص  
  سم.29ص. ; 211 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / رياض العينوس, علي سماي. 

 2018دكتوراه : محاسبة : المدية : 

DOC 77/1 

  الغالبي, طاهر    .4968

عمان :   -اتيجية األعمال [نص مطبوع] : مدخل تطبيقي / طاهر الغالبي, واثق العبادي, وائل إدريس. إستر
  سم.24ص. : ايض. ; 156 -. 2006دارالثقافة للنشر والتوزيع, 

 995716094xر.د.م.ك  -. 156ص.-153بيبليوغرافيا:ص. 

1-658-1080/1, 1-658-1080/2 

  الغالبي, طاهر محسن منصور    .4969

إلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : منظور منهجي متكامل / طاهر محسن منصور الغالبي; وائل محمد  ا
  سم . 24ص . : ايض. ; 606 -. 2007عمان : دار وائل للنشر,  -صبحي إدريس. 

 9957116770ر.د.م.ك 

1-658-1162/1, 1-658-1162/2 

  الغالبي, طاهر محسن منصور    .4970

  Social Responsibilityة وأخالقيات األعمال [نص مطبوع] : األعمال والمجتمع = المسؤولية اإلجتماعي

&Business Ethics  .عمان : دار وائل للنشر,   -/ طاهر محسن منصور الغالبي, صالح مهدي محسن العامري
  سم.24ص. : ايض. ; 467 -. 2005

 995711610xر.د.م.ك  -. 467ص.-463بيبليوغرافيا:ص.

1-658-833/1, 1-658-833/2 



  الغالبي، طاهر محسن    .4971

المناهج و  -اإلستراتيجيات والعمليات  -التطوير التنظيمي [نص مطبوع] : مدخل تحليلي للمفاهيم والعالقات 
 -. 2010عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -. 1ط. -التنقنيات / طاهر محسن الغالبي; أحمد علي صالح. 

  سم.30; ص. : غالف: ملو., مصو. 400

 9789957118372ر.د.م.ك 

1-658-1812/1, 1-658-1812/2 

  الغالبي، كريم سالم    .4972

عمان :  -اإلرهاب وأثاره اإلقتصادية على الدول العربية [نص مطبوع] / كريم سالم الغالبي, مناف مرزة نعمة. 
  سم.24ص ; 272 -. 2016مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع, 

 9789957833077ر.د.م.ك  -. 272ص-255صبيبليوغرافيا:

1-330-667/1, 1-330-667/2 

  الغالبي، كريم سالم    .4973

عمان : مكتبة  -اإلقتصاد المعرفي [نص مطبوع] : اإلطار النظري / كريم سالم الغالبي, محمد نعمة الزبيدي. 
  سم.24ص ; 216 -. 2015المجتمع العربي للنشر والتوزيع,  

 9789957833107ر.د.م.ك  -ص. 216-203بيبليوغرافيا:ص

1-330-690/1, 1-330-690/2 

  الغالبي،عبد الحسين جليل عبد الحسن    .4974

سعر الصرف وإدارته في ظل الصدمات اإلقتصادية [نص مطبوع] : نظرية وتطبيقات / عبد الحسين جليل عبد 
  سم.24ص : ملون ; 327 -. 2011عمان : دار صفاء,  -الحسن الغالبي. 

 9789957245825ر.د.م.ك  -. 327ص-313بيبليوغرافياص

1-332-492/1, 1-332-492/2 

  الغالي، بن إبراهيم    .4975

 -أبعاد القرار التمويلي واإلستثماري في البنوك اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية / بن إبراهيم الغالي. 

  سم.24ص. ; 289 -. 2012عمان : دار النفائس للنشر والتوزيع, 

 9789957800857ر.د.م.ك 

1-332-541/1, 1-332-541/2 

  الغامدي، يحي علي دماس   .4976

التخطيط العمراني وأثره في برامج الدفاع المدني [نص مطبوع] / يحي علي دماس الغامدي, أحمد كمال عفيفي.  
  سم.24ص ; 288 -. 2014عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -

 9786038006380ر.د.م.ك  -. 280ص-273بيبليوغرافيا:ص

1-000-75/1, 1-000-75/2 

  الغبان, فائزة ابراهيم محمود   .4977

بغداد :  -النظم المحاسبية المتخصصة [نص مطبوع] / فائزة ابراهيم محمود الغبان, ثائرصبري محمود الغبان. 
 سم.  24ص. ;  570 -. 2009مكتبة الذاكرة, 

1-657-511/1, 1-657-511/2 



  الغدير, حمد    .4978

  -. 2008عمان : دار زهران للنشر والتوزيع,   -تكنولوجيا إدارة الشراء والتخزين [نص مطبوع] / حمد الغدير. 

  سم.  24ص : ايض. ;  373

 .373ص  - 369بيبليوغرافيا :ص 

1-658-1263/1, 1-658-1263/2 

  الغدير, حمد    .4979

عمان : دار زهران للنشر  -د الغدير, رشاد الساعد. سلوك المستهلك [نص مطبوع] : مدخل متكامل / حم
  سم.24ص. ;  377 -. 2009والتوزيع, 

 9789957504946ر.د.م.ك  -. 377ص. - 373بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1694/1, 1-658-1694/2 

  الغريب, فنسان    .4980

ات الوحدة العربية, بيروت : مركز دراس  -مأزق اإلمبراطورية األمريكية [نص مطبوع] / فنسان الغريب. 
  سم.24ص. : إيض. ; 415 -. 2008

 9789953821870ر.د.م.ك  -. 385-377مالحق: ص.ص. -.400-387ببليوغ.: ص.ص.

1-330-418/1, 1-330-418/2 

  الغريبي، فتحية    .4981

بي, تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال و تأثيرها على أداء المؤسسة [نص مطبوع] / نوال زموري; فتحية الغري
  سم.29و. ; 132 -. 2005المدية : جامعة المدية,  -لمين علوطي. 

 2005ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0395/1, GL 0395/2 

  الغريري، هشام    .4982

عمان : دار   -/ هشام الغريري.  Survival Managentإدارة البقاء [نص مطبوع] : مدخل استراتيجي = 
  سم.  24ص. : ايض. ;  87 -. 1998صفاء, 

 87ص.- 77بيبليوغرافيا: ص.

1-658-161/1, 1-658-161/2 

  الغزو، حسين أحمد الحسين   .4983

عمان :  -اإلقتصاد الدولي الحديث بين الجدلية النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / حسين أحمد الحسين الغزو. 
  سم.24ص ; 270 -. 2016الحديث للنشر و التوزيع,  عالم الكتب

 9789957709662ر.د.م.ك  -. 270ص-267بيبليوغرافيا:ص

1-382-278/1, 1-382-278/2 

  الغساف، أحمد عارف    .4984

األصول العلمية والعملية إلدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة [نص مطبوع] / محمود حسين الوادي; حسين  
ص. : 685 -. 2012عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -عارف الغساف.  محمد سمحان; أحمد

  سم.24غالف: ملو. مصو. ; 

 9789957246822ر.د.م.ك  -. 685ص.-669بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2023/1, 1-658-2023/2 



  الغندور، محمد جالل    .4985

القاهرة : دار الجوهرة للنشر  -جالل الغندور. البحث العلمي بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / محمد 
  سم.24ص ; 496 -. 2015والتوزيع, 

 9789776456396ر.د.م.ك  -. 496ص-487بيبليوغرافيا:ص

1-001.4-133/1, 1-001.4-133/2 

  الغول, رشا    .4986

لمهنية =  دراسات متقدمة في المراجعة: المراجعة البيئية [نص مطبوع] : التأصيل النظري و الممارسات ا
Environmental audit  .سم.24ص. ; 231 -. 2014(القاهرة) : مكتبة الوفاء القانونية,  -/ رشا الغول  

 9789776441415ر.د.م.ك  -ص. 203ص-197بيبليوغرافيا: ص

1-657-736/1, 1-657-736/2 

  الغول، رشا    .4987

القاهرة : مكتبة  -العلمي التطبيق العملي / رشا الغول. المحاسبة عن رأس المال الفكري [نص مطبوع] : النظيم 
  (قضايا محاسبية معاصرة : قضايا محاسبية معاصرة). -سم. 24ص ; 218 -. 2014الوفاء القانونية, 

 9778503111ر.د.م.ك 

1-657-694/1, 1-657-694/2 

  الفار, مصطفى    .4988

ص. : 208 -. 2008عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع,  -اإلدارة المالية العامة [نص مطبوع] / مصطفى الفار. 
  سم. 24ايض. ; 

 .204ص.-203بيبليوغرافيا : ص

1-658-1237/1, 1-658-1237/2 

  الفارس, عبد الرزاق    .4989

بيروت :  -. 2ط. -هدر الطاقة [نص مطبوع] : التنمية ومعضلة الطاقة في الوطن العربي / عبد الرزاق الفارس. 
  سم.24ص. : غالف ملون. ; 375 -. 1996الوحدة العربية,  مركز دراسات

 .369ــ  351ببليوغرافيا :ص 

1-333-6/1, 1-333-6/2 

  الفارس، جاسم    .4990

عمان : دار مجدالوي للنشر,  -في اإلقتصاد اإلسالمي البعد المعرفي والقيمي [نص مطبوع] / جاسم الفارس. 
  سم. 24ص. ; 112 -. 2010

 9789957023942ر.د.م.ك  -. 112ص  109بيبليوغرافيا ص 

1-330-505/1, 1-330-505/2 

  الفارس، عبد الرحيم فؤاد   .4991

عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع,   -مدخل إلى األعمال الدولية [نص مطبوع] / عبد الرحيم فؤاد الفارس. 
  سم.24ص ; 282 -. 2013

 9957183141ر.د.م.ك 

1-382-236/1, 1-382-236/2 



  الفارس، عبد الرحيم فؤاد   .4992

عمان : دار وائل للنشر   -اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / عبد الرحيم فؤاد الفارس, وليد إسماعيل السيفو. 
  سم.24ص ; 325 -. 2015والتوزيع, 

 9789957912208ر.د.م.ك  -. 325ص-323بيبليوغرافيا: 

1-330-689/1, 1-330-689/2 

التاجي الفاروقي, تحسين   .4993  

 2ط. -تحسين التاجي الفاروقي.  / [Texte imprimé] قاموس مصطلحات المصارف والمال واالستثمار

سم24ص ; 1100 -. 2005بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -منقحة وموسعة.  . 

ISBN 5791339953 

D0044/5, D0044/6 

  الفاضل، محمد    .4994

عمان : دار الحامد   -لتربوية [نص مطبوع] / محمد الفاضل. كفايات المدير العصري للمؤسسات اإلدارية وا
  سم. 24ص. ; 185 -. 2010للنشر و التوزيع, 

 9789957324612ر.د.م.ك 

1-350-146/1, 1-350-146/2 

  الفاعوري, رفعت عبد الحميد   .4995

العربية للتنمية,  القاهرة : المنظمة  -تجارب عربية في الخصخصة [نص مطبوع] / رفعت عبد الحميد الفاعوري. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 211 -. 2004

 5305673977ر.د.م.ك 

1-330-239/1, 1-330-239/2 

  الفاعوري, محمد عيسى   .4996

ص . : 286 -. 2008عمان : دار كنوز المعرفة,  -اإلدارة بالرقابة [نص مطبوع] / محمد عيسى الفاعوري. 
  سم . 24إيض. ; 

 9789957463557ر.د.م.ك  -.  286ص . -282بيبلوغرافيا: ص .

1-658-1200/1, 1-658-1200/2 

  الفاغي, عبد الجبار منديل   .4997

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر  -اإلعالن بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / عبد الجبار منديل الفاغي. 
  سم.24ص. ;  242 -. 1998و التوزيع, 

 241-238بيبليوغرافيا ص.ص:

1-659-6/1, 1-659-6/2 

  الفتالوي, سهيل حسن    .4998

 -. 2009عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع,   -منظمة التجارة العالمية [نص مطبوع] / سهيل حسن الفتالوي. 

  سم.24ص. : غالف مجلد ملون ;  351

 9957160974ر.د.م.ك 

1-382-51/12, 1-382-51/13 



  الفتالوي, سهيل حسن    .4999

عمان : دار   -: نظرية المنظمة الدولية / سهيل حسن الفتالوي. 1موسوعة المنظمات الدولية [نص مطبوع] : ج.
  سم.24ص. : غالف مص. ; 406 -. 2011الحامد للنشر والتوزيع, 

 9789957325121ر.د.م.ك 

E0066.1/1, E0066.1/2 

  الفتالوي, كامل عالوي    .5000

عمان :  -ولمة ومستقبل الصراع اإلقتصادي [نص مطبوع] / كامل عالوي الفتالوي, الفي عاطف مرزوق. الع
  سم.24ص. : إيض. ; 572 -. 2009دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع, 

 9789957243852ر.د.م.ك   -. 571-545ببليوغ.: ص.ص.

1-330-415/1, 1-330-415/2 

  الفتالوي, كامل عالوي    .5001

عمان  -اإلقتصاد الجزئي [نص مطبوع] : النظريات والسياسات / كامل عالوي الفتالوي, حسن لطيف الزبيدي. 
  سم.24ص. ; 298 -. 2010: دار المناهج للنشر والتوزيع, 

 9789957182502ر.د.م.ك 

1-330-540/1, 1-330-540/2 

  الفتالوي، حيدر مجيد عبود    .5002

عمان : دار اليازوري   -دراسات السياسات المالية في معالجة الفقر [نص مطبوع] / حيدر مجيد عبود الفتالوي. 
  سم.24ص. ; 286 -. 2017العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957128081ر.د.م.ك  -ص. 282-ص.271بيبليوغرافيا:

1-338-283/1, 1-338-283/2 

  الفتالوي، سهيل حسين    .5003

 272 -. 2009عمان : دار الثقافة,  -ماسية بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / سهيل حسين الفتالوي. الدبلو

  سءم. 24ص. ; 

 9957161024ر.د.م.ك 

1-332-413/1 

  الفتالوي، سهيل حسين    .5004

 368 -. 2009عمان : دار الثقافة,  -العولمة وآثارها في الوطن العربي [نص مطبوع] / سهيل حسين الفتالوي. 

  سم.  24ص. ; 

 9957164461ر.د.م.ك 

1-330-434/1, 1-330-434/2 

  الفتالوي، سهيل حسين    .5005

/ سهيل حسين   1, األمم المتحدة [نص مطبوع] : أهداف األمم المتحدة ومبادئها ج: 1موسوعة المنظمات الدولية. 
  سم. 24; ص. 403 -. 2011عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -الفتالوي. 

  9789957325015ر.د.م.ك 

 1محتوي في : موسوعة المنظمات الدولية, 

E0064.1/1, E0064.1/2 



  الفتالوي، سهيل حسين    .5006

/ سهيل حسين  2, األمم المتحدة [نص مطبوع] : أجهزة األمم المتحدة ج: 2موسوعة المنظمات الدولية. 
  سم. 24ص. ; 369 -. 2011عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -الفتالوي. 

  9789957325022ر.د.م.ك 

 2محتوي في : موسوعة المنظمات الدولية, 

E0064.2/1, E0064.2/2 

  الفتالوي، سهيل حسين    .5007

/ سهيل حسين  3, األمم المتحدة [نص مطبوع] : اإلنجازات واإلخفاقات ج: 3موسوعة المنظمات الدولية. 
  سم. 24ص. ; 423 -. 2011نشر و التوزيع, عمان : دار الحامد لل -الفتالوي. 

  9789957325107ر.د.م.ك 

 3محتوي في : موسوعة المنظمات الدولية, 

E0064.3/1, E0064.3/2 

  الفتالوي، سهيل حسين    .5008

موسوعة المنظمات الدولية, جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولمة [نص مطبوع] : إنشاء الجامعة 
  سم.24ص. ; 412 -. 2011عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -/ سهيل حسين الفتالوي.  1وأهدافها ج: 

  9789957325114ر.د.م.ك 

 محتوي في : موسوعة المنظمات الدولية 

E0065.1/1, E0065.1/2 

  الفتالوي، سهيل حسين    .5009

ة [نص مطبوع] : أجهزة الجامعة موسوعة المنظمات الدولية, جامعة الدول العربية في مواجهة تحديات العولم
  سم.24ص. ; 413 -. 2011عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,   -/ سهيل حسين الفتالوي.  2ج: 

  9789957325091ر.د.م.ك 

 محتوي في : موسوعة المنظمات الدولية 

E0065.2/1, E0065.2/2 

  الفتالوي، سهيل حسين    .5010

عمان : دار الثقافة للنشر و   -مية [نص مطبوع] / سهيل حسين الفتالوي. المنظمات التجارية واإلقتصادية العال
  سم.24ص ; 367 -. 2018التوزيع, 

 9789957642600ر.د.م.ك  -. 364ص-351بيبليوغرافيا:ص

1-382-296/1 

  الفتالوي، كامل عالوي كاظم    .5011

.  2009دار صفاء للنشر والتوزيع,  عمان : -مبادئ علم اإلقتصاد [نص مطبوع] / كامل عالوي كاظم الفتالوي. 

  سم.24ص. ;  288 -

 9879957243883ر.د.م.ك 

1-330-407/1, 1-330-407/2 

  الفتالوي، كامل عالوي كاظم    .5012

/   ECONOMETRICS : Theories &Analyzeالقياس اإلقتصادي [نص مطبوع] : النظرية و التحليل = 

ص. ; 288 - . 2011عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -ي. كامل عالوي كاظم الفتالوي, حسن لطيف الزبيد



  سم.24

 9789957245849ر.د.م.ك 

1-330-489/1, 1-330-489/2 

  الفداغ, فداغ    .5013

ص. : غالف مصور  359 -. 2000عمان : مؤسسة الوراق,  -المحاسبة اإلدارية [نص مطبوع] / فداغ الفداغ. 
  سم. 24; 

 3224009957د.م.ك ر. -. 359بيبليوغرافية ص: 

1-657-138/1, 1-657-138/2 

  الفداغ، فداغ    .5014

عمان : مؤسة حورس الدولية للنشر و التوزيع,   -مشكالت وحاالت محاسبية [نص مطبوع] / فداغ الفداغ. 
  سم.24ص ; 448 -. 2008

 9789957331313ر.د.م.ك  -. 448ص-445بيبليبوغرافيا:ص

1-657-781/1 

  الفراجي، هادي أحمد   .5015

عمان : دار كنوز  -التنمية المستدامة في إستراتيجيات األمم المتحدة [نص مطبوع] / هادي أحمد الفراجي. 
  سم.24ص ; 416 -. 2015المعرفة العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957744224ر.د.م.ك  -. 416ص-403بيبليوغرافيا:ص

1-338-321/1 

  لب  الفريجات، غا   .5016

  -. 2011عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -ثقافة البحث العلمي [نص مطبوع] / غالب الفريجات. 

  سم.24ص. ; 368

 9789957123253ر.د.م.ك 

1-001.4-119/1, 1-001.4-119/2 

  الفسفوس، فؤاد    .5017

عمان : دار كنوز المعرفة  -التأمين / فؤاد الفسفوس. شركات  -محاسبة المنشآت المالية [نص مطبوع] : البنوك 
  سم.24ص. ; 296 -. 2010العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957740627ر.د.م.ك 

1-657-595/1, 1-657-595/2 

  الفسفوس، فؤاد    .5018

/ فؤاد   المحاسبة الحكومية [نص مطبوع] : وفق الخطة الدراسية لجامعة البلقاء التطبيقية والجامعات الخاصة
  سم.24ص. ; 217 -. 2010عمان : دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع,  -الفسفوس. 

 9789957740689ر.د.م.ك 

1-657-610/1, 1-657-610/2 

  الفسفوس، فؤاد    .5019

 -. 2010عمان : دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع,  -البنوك اإلسالمية [نص مطبوع] / فؤاد الفسفوس. 



  سم.24ص. : غالف مص. ; 208

 9789957740696ر.د.م.ك 

1-332-545/1, 1-332-545/2 

  الفضل, مؤيد    .5020

 Quantitative and qualitativeاألساليب الكمية والنوعية في دعم قرارات المنظمة [نص مطبوع] = 

methods for support organisation decisions  .ق للنشر و التوزيع, عمان : الورا -/ مؤيد الفضل
  سم. 24ص. : إيض. ;  831 -. 2008

 . 831. مالحق : ص . 828ص. -825ببليوغرافيا:ص. 

1-658-1409/1, 1-658-1409/2 

  الفضل, مؤيد    .5021

مدخل إلى األساليب الكمية في التسويق [نص مطبوع] : تطبيقات في منظمات األعمال اإلنتاجية والخدمية / مؤيد 
  سم. 24ص. : ايض. ; 479 -. 2008: دار المسيرة للنشر والتوزيع,  عمان -الفضل. 

 9789957064150ر.د.م.ك  -ص.  477 -473بيبليوغرافيا : ص

1-658-1249/1, 1-658-1249/2 

  الفضل, مؤيد    .5022

عمان : مؤسسة الوراق,   -. 2ط. -إدارة المشاريع [نص مطبوع] : منهج كمي / مؤيد الفضل, محمود العبيدي. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 357 -. 2010

 9789957332105ر.د.م.ك  -.  357ص . - 356. مالحق : ص. 354ص.-349بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1058/1, 1-658-1058/2 

  الفضل, مؤيد عبد الحسين   .5023

 Quantitative approch toالمنهج الكمي في إدارة األعمال [نص مطبوع] : نماذج قرار وتطبيقات عملية = 

management  .ص. :  594 - . 2006عمان : مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع,  -/ مؤيد عبد الحسين الفضل
  سم. 24ايض. ; 

 9789957332754ر.د.م.ك  -. 594ص.  - 589بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-1311/1, 1-658-1311/2 

  الفضل, مؤيد عبد الحسين   .5024

 Quantitative Approachمطبوع] : نماذج قرار وتطبيقات عملية = المنهج العلمي في إدارة األعمال [نص 

Management  .سم. 24ص. : ايض. ; 594 -. 2006عمان : مؤسسة الوراق,  -/ مؤيد عبد الحسين الفضل  

 . 594ص. - 583بيبليوغرافيا:ص .

1-658-1028/1, 1-658-1028/2 

  الفضل, مؤيد عبد الحسين   .5025

عمان :  -تسويق [نص مطبوع] / مؤيد عبد الحسين الفضل, على عبد الرضا الجياشي. األساليب الكمية في ال
  سم. 24ص. : ايض. ;  477 -. 2004المؤلفان, 

 .477بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-548/3, 1-658-548/1 



  الفضل, مؤيد محمد    .5026

عمان : دار المسيرة  -. 1ط -ور. المحاسبة اإلدارية [نص مطبوع] / مؤيد محمد الفضل, عبد الناصر إبراهيم ن
  سم. 24ص. : إيض. ; 560 -. 2007للنشر و التوزيع, 

 8063609957ر.د.م.ك 

1-657-407/7, 1-657-407/1 

  الفضل، مؤيد    .5027

عمان : دار اليازوري العلمية  -المنهج الكمي في إتخاذ القرارات اإلدارية المثلى [نص مطبوع] / مؤيد الفضل. 
  سم. 24ص. ; 544 -. 2010يع, للنشر و التوز

 9789957122355ر.د.م.ك  -ص. 544-ص.541ص: -بيبليوغرافيا ص

1-658-1665/1, 1-658-1665/2 

  الفضل، مؤيد عبد الحسين   .5028

عمان : إثراء للنشر  -. 1ط. -اإلبداع في إتخاذ القرارات اإلدارية [نص مطبوع] / مؤيد عبد الحسين الفضل. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 352 -. 2009والتوزيع, 

 9789957780043ر.د.م.ك   -. 352ص.-341مالحق: ص.

1-658-1674/1, 1-658-1674/2 

  الفضل، مؤيد عبد الحسين   .5029

المنهج الكمي في إدارة الوقت [نص مطبوع] : بالتركيز على منظمات األعمال اإلنتاجية / مؤيد عبد الحسين  
  سم.24ص. : ايض. ; 364 -. 2008: دار المريخ للنشر, الرياض  -الفضل. 

 9960246213ر.د.م.ك  -. 364ص.-361بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1522/1, 1-658-1522/2 

  الفضل، مؤيد عبد الحسين   .5030

إدارة الجودة الشاملة من المستهلك إلى المستهلك [نص مطبوع] : منهج كمي / مؤيد عبد الحسين الفضل, يوسف 
  سم.  24ص. : ايض. ;  442 -. 2004عمان : مؤسسة الوراق,  -الطائي.  حجيم

 995733039xر.د.م.ك  -. 442ـ ص. 421. مالحق : ص. 420ص.-419بيبليوغرافيا: ص.

1-658-525/1, 1-658-525/2 

  الفضل، مؤيد عبد الحسين   .5031

عمان : دار المناهج للنشر و  -ضل. نظريات إتخاذ القرارات [نص مطبوع] : منهج كمي / مؤيد عبد الحسين الف
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 336 -. 2013التوزيع, 

 336ص. -335بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2060/1, 1-658-2060/2 

  الفقي, محمد عبد الحميد   .5032

  -يد الفقي. معايير تقويم األداء للمصارف اإلسالمية [نص مطبوع] : تحليل اداري و اقتصادي / محمد عبد الحم

  ).2(سلسلة االقتصاد و المصارف االسالمية ;  -سم.  24ص. ; 557 -.  2015القاهرة : الدار الجامعية, 

 9789774223219ر.د.م.ك  -. 554-ص.535بيبليوغرافيا:

1-332-839/1, 1-332-839/2 



  الفقي، إبراهيم   .5033

القاهرة : قلوب لإلعالم و النشر,  -هيم الفقي. فن خدمة العمالء وكيفية المحافظة عليهم [نص مطبوع] / إبرا
  سم.19ص. : إيض. ; 112 -. 2009

 9789776307292ر.د.م.ك 

1-658-247/1 

  الفقي، عبد الاله إبراهيم   .5034

عمان : دار الثقافة للنشر   -[نص مطبوع] / عبد الاله إبراهيم الفقي.  SPSSاإلحصاء التطبيقي باستخدام برنامج 
  سم.24ص ; 271 -. 2014والتوزيع, 

 9789957168346ر.د.م.ك  -. 272ص-271بيبليوغرافيا:ص

1-519-193/1, 1-519-193/2 

  الفقي، عمرو عيسي   .5035

اإلسكندرية : المكتب الجامعي   -لفقي. مكافحة غسيل األموال في الدول العربية [نص مطبوع] / عمرو عيسي ا
  سم. 24ص. : إيض. ; 170 -. 2009الحديث, 

 167-166ببليوغ.: ص.ص. 

1-332-387/1, 1-332-387/2 

  الفقي، محمد السيد    .5036

 -. 2011اإلسكندرية : منشورات الحلبي الحقوفية,  -العقود التجارية [نص مطبوع] / محمد السيد الفقي. 

  سم.24ص. ; 103

 9786144011515.د.م.ك ر

1-382-210/1, 1-382-210/2 

  الفقي، محمد السيد    .5037

بيروت : منشورات الحلبي  -عمليات البنوك / محمد السيد الفقي.  -القانون التجاري [نص مطبوع] : اإلفالس
  سم.24ص. ; 317 -. 2011الحقوقية, 

 9786144011577ر.د.م.ك 

1-340-54/1, 1-340-54/2 

  قيه, ياسمينة ابو زيد الف  .5038

ص 150 -. 1999ليبيا : جامعة قاز يونس,  -مقدمة في نظرية اإلحتمال [نص مطبوع] / ياسمينة ابو زيد الفقيه. 
  سم. 24; 

 7003249959ر.د.م.ك  -مالحق. 

1-519-88/1, 1-519-88/2 

  الفنجري، أحمد خليل مسلم   .5039

في األردن [نص مطبوع] : رؤية قانونية بين النظرية والتطبيق  دليل إدارة الموارد البشرية وشؤون الموظفين 
عمان : دار   -العملي في األردن للعاملين في قسم الموارد البشرية وشؤون الموظفين / أحمد خليل مسلم الفنجري. 

 سم.24ص ; 306 -.  2014المعتز للنشر و التوزيع, 

1-331-45/1, 1-331-45/2 



  الفهداوي, فهمي خليفة    .5040

عمان  -الطبعة الثانية.  -اإلدارة اإلسالمية [نص مطبوع] : المنهجية والتطبيق والقواعد / فهمي خليفة الفهداوي. 
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 298 -. 2004: دار المسيرة للنشر, 

 8119957ر.د.م.ك 

1-658-594/1, 1-658-594/2 

  الفهداوي, فهمي خليفة    .5041

عمان : دار المسيرة  -السياسة العامة [نص مطبوع] : منظور كلي في البنية و التحليل / فهمي خليفة الفهداوي. 
  سم. 27ص. ; 353 -. 2001للنشر والتوزيع, 

 9957061453ر.د.م.ك  -. 335ص.-334بيبليوغرافيا:ص.

1-350-87/1, 1-350-87/2 

  فهمي خليفة  الفهداوي,    .5042

عمان : دار المسيرة  -اإلدارة في اإلسالم [نص مطبوع] : المنهجية والتطبيق والقواعد / فهمي خليفة الفهداوي. 
  سم.24ص ; 336 -. 2014للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 9789957061173ر.د.م.ك 

1-350-193/1, 1-350-193/2 

  الفهري، عبد القادر الفاسي   .5043

المغرب : دار  -زي [نص مطبوع] : نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة / عبد القادر الفاسي الفهري. البناء الموا
  سم.24ص ; 274 -. 1986توبقال للنشر, 

 274ص-268بيبليوغرافيا:ص

1-000-78/1 

  الفواعرة, حامد جاسم    .5044

لومات / حامد جاسم الفواعرة, حمزة  الصيغة الحديثة في كتابة التقارير [نص مطبوع] : لطلبة تكنولوجيا المع
  سم.24ص. : إيض. ; 192 -. 2007عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة,  -عباس السوادي. 

 995706312Xر.د.م.ك  -. 190-183مالحق ص.ص.: -.192-191ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-85/1, 1-001.4-85/2 

  الفولي, أسامة محمد    .5045

القاهرة : دار الجا معية,   -و التمويل [نص مطبوع] / أسامة محمد الفولي, عوض هللا زينب. إقتصاديات النقود 
 سم. 24ص. : غالف ملون زمص ; 356 -. 2005

1-332-160/11, 1-332-160/2 

  الفولي, أسامة محمد    .5046

ندرية : دار  اإلسك  -أساسيات اإلقتصاد السياسي [نص مطبوع] / أسامة محمد الفولي, مجدي محمود شهاب.  
  سم.  24ص. : غالف ملون ;  539 -. 1998الجامعة الجديدة, 

 9770304352ر.د.م.ك 

1-330-26/3, 1-330-26/4 

  الفياض, محمود    .5047

عمان : دار   -/ محمود الفياض, عيسى قدادة.  Operations Researchبحوث العمليات [نص مطبوع] = 



  سم .24ص. : إيض. ; 308 -. 2007اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, 

 9957120387ر.د.م.ك  -. 307ص. -305ببليوغرافيا : ص .

1-658-978/4, 1-658-978/5 

  الفيضى،أوان عبد هللا    .5048

األوراق المالية األسالمية وحجيتها في اإلثبات [نص مطبوع] : دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة ومعمقة في الفقه 
ص ; 187 -. 2014(القاهرة) : دار الفكر الجامعي,  -أوان عبد هللا الفيضى.  /اإلسالمي والقانون الوضعي 

  سم.24

 978977379216ر.د.م.ك 

1-332-776/1, 1-332-776/2 

  الفيل، حلمى   .5049

القاهرة :  -التنظير والتطبيق والتفسير [نص مطبوع] / حلمى الفيل.  spssالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام 
  سم.24ص ; 283  -. 2018فاء القانونية, مكتبة الو

 9789777535908ر.د.م.ك  -. 275ص-269بيبليوغرافيا:ص

1-519-218/1 

  الفيل، علي عدنان    .5050

[د.م] : منشورات زين الحقوقية,  -اإلجرام اإللكتروني [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / علي عدنان الفيل. 
 سم.24ص. ; 400 -. 2011

1-340-42/1, 1-340-42/2 

  الفيومي, محمد   .5051

االسكندرية :  -نظم المعلومات المحاسبيةفي المنشات المالية [نص مطبوع] : مدخل النظم / محمد الفيومي. 
 سم. 24ص. : مص ; 238 -. 1999المكتب الجامعي الحديث, 

1-657-463/1, 1-657-463/2 

  الفيومي, محمد   .5052

المعلومات [نص مطبوع] : مع التطبيق باستخدام برنامج قواعد البيانات / محمد الفيومي,  تصميم وتشغيل نظم 
 سم.24ص. : إيض : غالف مصور ; 424  -االسكندرية : قسم المحاسبة, (د.ت).  -أحمد حسين علي حسين. 

1-657-124/1, 1-657-124/2 

  الفيومي, محمد   .5053

[نص مطبوع] / محمد الفيومي, فتحي رزق السوافيري أحمد حسين تطبيقات في استخدام الحاسب في المحاسبة 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  175 -. 1998اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع,  -علي حسين. 

1-657-121/1, 1-657-121/2 

  الفيومي, محمد   .5054

معالجة  -لغة البيسك -سبرنامج لوت -نظم التشغيل -استخدام الحاسب في المحاسبة [نص مطبوع] : مقدمة الحاسب
اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع,   -النصوص / محمد الفيومي, فتحي رزق السوافيري أحمد حسين علي حسين. 

 سم.  24ص. : غالف مصور ;  492 -. 1998

1-657-120/1, 1-657-120/2 



  الفيومي, محمد   .5055

 -الفيومي, أحمد حسين علي حسين. تصميم و تشغيل نظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] / محمد  

 سم.24ص. : ايض :غالف مصور : ملون ;  424 -. 1998االسكندرية : مكتبة االشعاع, 

1-657-114/1 

  الفيومي, محمد   .5056

حلول في مقدمة الحاسبات اإللكترونية وتطبيقاتها في نظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] : لغة البسيك و  
ص. : غالف ملون   86 -. 1992اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -اسبة / محمد الفيومي. تطبيقاتها في المح

 سم. 24: مصور ; 

1-657-106/1, 1-657-106/2 

  الفيومي, محمد   .5057

مقدمة الحاسبات اإللكترونية و تطبيقاتها في نظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] : لغة البسيك و تطبيقاتها / 
 سم. 24ص. : غالف ملون : مصور ;  484  -. 1992اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -فيومي. محمد ال

1-657-105/1, 1-657-105/2 

  الفيومي, نائل اسماعيل    .5058

عمان :   -الرياضيات الحديثة [نص مطبوع] : الكمية المتجهة، اإلقترانات المطابقة... / نائل اسماعيل الفيومي. 
  سم. 25ص. ;  279 -. 2008دار الصفاء, 

 279ببليوغرافيا: ص. 

1-510-39/1, 1-510-39/2 

  القاسمي الحسني، الياس   .5059

دور التسويق الداخلي في تحسين جودة خدمة اإلتصاالت [نص مطبوع] : دراسة حالة وكالة اتصاالت الجزائر 
 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -ار. بالمدية / محمد بوقلقال; الياس القاسمي الحسني, أحمد شمس الدين بوعر

  سم.29و. ; 97

 2020ل م د : تسويق الخدمات : المدية :  -ماستر

MAS 1675/1 

  القاسمي, جاسم بن محمد   .5060

التكامل اإلقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي [نص مطبوع] : إنجازاته و تحدياته / جاسم بن محمد 
  سم.  24ص. ;   192 -. 2000سسة شباب الجامعة, اإلسكندرية : مؤ -القاسمي. 

 189-183ص: -بيبليوغرافيا ص 182-158ص: -المالحق ص

1-338-18/2, 1-338-18/3 

  القاسمي, خالد بن محمد   .5061

  -آفاق التنمية والتكامل اإلقتصادي [نص مطبوع] : بين دول شبه الجزيرة العربية / خالد بن محمد القاسمي. 

 سم. 24ص. : إيض. ;  240 -. 2000سسة شباب الجامعة, اإلسكندرية : مؤ

1-338-17/1, 1-338-17/2 

  القاضي, حسين    .5062

عمان : دار الثقافة للنشر   -المحاسبة الدولية و معاييرها [نص مطبوع] / حسين القاضي, مأمون توفيق حمدان. 



  سم. 24ص. : إيض. ; 320 -. 2011والتوزيع, 

 9957163716ر.د.م.ك   -. 319-317بيبليوغ. ص.ص.:

1-657-466/1, 1-657-466/2 

  القاضي, حسين    .5063

عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,   -. 1ط - نظرية المحاسبة [نص مطبوع] / حسين القاضي, مأمون حمدان. 
  سم.24ص. : إيض. ; 560 -. 2007

 0152169957ر.د.م.ك 

1-657-403/4, 1-657-403/5 

  ن  القاضي, حسي  .5064

عمان : دار الثقافة للنشرو   -. 1ط -المحاسبة المالية المتقدمة [نص مطبوع] / حسين القاضي, حسين دحدوح. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 498 -. 2007التوزيع, 

 1160169957ر.د.م.ك 

1-657-409/9, 1-657-409/10 

  القاضي, حسين    .5065

عمان : الدار العلمية الدولية للنشر   -فيق حمدان. المحاسبة الدولية [نص مطبوع] / حسين القاضي, مأمون تو
  سم.24ص. : غالف مص . ;  295 -. 2000والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع, 

 295ـــ  293ببليوغرافيا : ص 

1-657-273/1, 1-657-273/2 

  القاضي, حسين    .5066

األردن : دار زهران للنشر,  -لبوني. مبادئ المحاسبة [نص مطبوع] : الجزء األول / حسين القاضي, سوسن ح
  سم.24ص. : إيض. ;  320 -. 1997

 .318ص.-317بيبليوغرافيا :ص.

1-657-15.1/1, 1-657-15.1/2 

  القاضي, حسين    .5067

 -. 2001عمان : الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع,  -محاسبة البترول [نص مطبوع] / حسين القاضي. 

 ). 10لة الكتب المحاسبية ; (سلس -سم. 24ص. ; 373

1-657-601/1, 1-657-601/2 

  القاضي, حسين    .5068

عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -محاسبة النفط في ظل العقود السائدة [نص مطبوع] / حسين القاضي. 
 سم.24ص. ; 232 -. 2013

1-657-627/1, 1-657-627/2 

  القاضي, حسين    .5069

عمان : الدار العلمية الدولية للنشر   -المحاسبة [نص مطبوع] / حسين القاضي, مأمون توفيق حمدان. نظرية 
 ). 1(سلسلة كتب المحاسبة  -سم. 24ص ; 425 -. 2001والتوزيع : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 

1-657-425/1, 1-657-425/2 



  القاضي, دالل    .5070

[نص مطبوع] / دالل  spssمنهجية أساليب البحث العلمي و تحليل البيانات بإستخدام البرنامج اإلحصائي 
  سم. 24ص. : غالف ملون. ; 347 -. 2007عمان : دار الحامد,  - القاضي, محمود مهدي البياتي. 

 6296329957ر.د.م.ك 

1-001.4-94/1 

  القاضي, دالل    .5071

عمان : دار   -صاديين [نص مطبوع] / دالل القاضي, محمد البياتي سهيلة عبد هللا. اإلحصاء لإلداريين و اإلقت
  سم.24ص. : غالف مجلد وملون ; 376 -. 2004الحامد, 

 4039329957ر.د.م.ك 

1-519-62/1, 1-519-62/2 

  القاضي, زيادعبد الكريم   .5072

عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و   -مقدمة في بحوث العمليات [نص مطبوع] / زيادعبد الكريم القاضي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  196 -. 1998الطباعة, 

 .194بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-307/1, 1-658-307/5 

  القاضي، حسين يوسف    .5073

 موسوعة المعايير المحاسبية الدولية معايير إعداد التقارير المالية الدولية [نص مطبوع] : عرض البيانات المالية

ص. 263 -. 2012عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -/ حسين يوسف القاضي, سمير معذى الريشاني.  1ج: 
  سم.24; 

 9789957167240ر.د.م.ك 

E0068.1/1, E0068.1/2 

  القاضي، دالل    .5074

ل القاضي,  منهجية وأساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي [نص مطبوع] / دال 
  سم.24ص. ; 328 -. 2008عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -محمود البياتي.  

 9789957323875ر.د.م.ك 

1-001.4-101/1, 1-001.4-101/2 

  القاضي، زياد    .5075

عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع   -/ زياد القاضي.  Operating systemsأنظمة التشغيل [نص مطبوع] :  
  سم.24ص. : إيض. ; 303 -. 2007طباعة, وال

 9957060503ر.د.م.ك 

1-004-10/1, 1-004-10/2 

  القاضي، زياد عبد الكريم   .5076

 -تصميم نظم المعلومات اإلدارية والمحاسبية [نص مطبوع] / زياد عبد الكريم القاضي, محمد خليل أبوزلطة. 

  . 2010عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع, 

 534-533بيبليوغرافيا: ص

1-657-713/1, 1-657-713/2 



  القاضي، عالء محمد    .5077

عمان : دار اإلعصار العلمي   -الرياضيات واإلحصاء [نص مطبوع] / عالء محمد القاضي, بكر عمر حمدان. 
  سم.24ص ; 351 -. 2011للنشر والتوزيع : مكتبة المجتمع العربي للنشر, 

 9789957524289ر.د.م.ك 

1-519-153/1, 1-519-153/2 

  القاضي، محمد مختار    .5078

(القاهرة) : دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع,   -الغش التجاري [نص مطبوع] / محمد مختار القاضي. 
  سم.24ص ; 238 -. 2014

 9789777290265ر.د.م.ك 

1-340-87/1, 1-340-87/2 

  القاضي، محمد مختار السيد   .5079

 -. 2012القاهرة : دار المعرفة الجامعية,  -في البشر [نص مطبوع] / محمد مختار السيد القاضي.  اإلتجار

 سم.24ص. ; 278

1-330-548/1, 1-330-548/2 

  القاضي، هشام محمد    .5080

اإلسكندرية :  -التمويل العقاري [نص مطبوع] : دراسة فقهية قانونية إقتصادية مقارنة / هشام محمد القاضي. 
  سم. 24ص. ; 615 -. 2011ار الفكر الجامعي, د

 9789773791549ر.د.م.ك 

1-332-558/1, 1-332-558/2 

  القباني, ا.د.ثناء علي    .5081

  -مدخل إستراتيجي لدراسات متقدمة في إدارة التكلفة و تحليل الربحية [نص مطبوع] / ا.د.ثناء علي القباني. 

 .24: غالف مل. ;  599 -. 2006الدار الجامعية االسكندرية : [د.ن], 

1-657-385/1, 1-657-385/2 

  القباني, ثناء    .5082

 -. 2003(القاهرة) : الدار الجامعية,  -تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب [نص مطبوع] / ثناء القباني.  

 سم.24ص. : غالف مص. ; 477

1-657-350/6, 1-657-350/9 

  القباني, ثناء    .5083

 سم.24ص ; 217 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -المحاسبة الدولية [نص مطبوع] / ثناء القباني. 

1-657-214/2, 1-657-214/3 

  القباني, ثناء علي    .5084

الجامعية للنشر   اإلسكندرية : الدار -دراسات في المحاسبة المالية المتخصصة [نص مطبوع] / ثناء علي القباني. 
 سم.24ص. : إيض. ; 300 -. 2007و التوزيع, 

1-657-443/1, 1-657-443/2 



  القباني, ثناء علي    .5085

  -. 2003اإلسكندريةك الدار الجامعية : [د.ن],  -نظم المعلومات المحاسبية [نص مطبوع] / ثناء علي القباني. 

 سم. 24ص. : إيض. ; 476

1-657-424/1, 1-657-424/2 

  القباني, ثناء علي    .5086

الدار الجامعية  -الرقابة المحاسبية الداخلية في النظامين اليدوي و اإللكتروني [نص مطبوع] / ثناء علي القباني. 
 سم. 24: غالف مص.مل. ;  353 -. 2005االسكندرية : [د.ن], 

1-657-386/1, 1-657-386/2 

  القباني, ثناء علي    .5087

القاهرة : دار الجامعة  -لتكاليف ونظم إدارة التكلفة [نص مطبوع] / ثناء علي القباني. قياس وتخصيص محاسبة ا
  سم.24ص. : غالف ملون ; 484 -. 2006الجديدة, 

 890543397ر.د.م.ك 

1-657-307/2, 1-657-307/1 

  القباني, ثناء علي    .5088

  -والفندقة [نص مطبوع] / ثناء علي القباني. محاسبة التكاليف والمحاسبة اإلدارية في مشروعات الساحة 

 سم. 24ص. : غالف مصور ;  400 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-657-60/1, 1-657-60/2 

  القباني, ثناء علي    .5089

ية :  اإلسكندر -الرقابة المحاسبية الداخلية في النظامين اليدوي و اإللكتروني [نص مطبوع] / ثناء علي القباني. 
 سم.  24ص. : إيض. ;  353 -. 2003الدار الجامعية, 

1-657-17/1, 1-657-17/2 

  القباني، ثناء علي    .5090

 -. 2007اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -محاسبة شركات األشخاص [نص مطبوع] / ثناء علي القباني. 

  سم.24;  320ص.

 9774220439ر.د.م.ك 

1-657-549/1, 1-657-549/2 

  القباني، ثناء علي    .5091

عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,   -إدارة التكلفة وتحليل الربحية [نص مطبوع] / ثناء علي القباني. 
  سم.24ص. ; 463 -. 2010

 9789957245306ر.د.م.ك 

1-657-545/1, 1-657-545/2 

  القباني، ثناء علي    .5092

  سم. 24ص. ; 484 -. 2009اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -القباني.  مبادئ المحاسبة [نص مطبوع] / ثناء علي

 9774221109ر.د.م.ك 

1-657-638/1, 1-657-638/2 



  القبج, إيهاب سمير زهدي   .5093

ريادة األعمال الداخلية [نص مطبوع] : منظور القدرات اإلستراتيجية / إيهاب سمير زهدي القبج, نعمة عباس 
  سم. 24ص. ; 248 -. 2015ر األيام للنشر و التوزيع, عمان : دا  -الخفاجي. 

 9789957563523ر.د.م.ك  -ص. 248-233بيبليوغرافيا: ص

1-658-2330/1, 1-658-2330/2 

  القبالن، غازي سلطان فالح   .5094

تنمية المجتمع المحلي والعوامل المؤثرة على قرارات اإلداريين [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / غازي سلطان  
  سم. 24ص ; 186 -. 2015عمان : دار الخليج للنشر والتوزيع,  -فالح القبالن. 

 9789957519438ر.د.م.ك  -. 186ص-179بيبليوغرافيا:ص

1-350-210/1, 1-350-210/2 

  القبالن، يوسف محمد   .5095

 سم.21ص. ;  161 -د.م : [د.ن], د.ت.  -أفكار إدارية [نص مطبوع] / يوسف محمد القبالن. 

1-658-1382/1 

  القبيالت، حمدي سليمان   .5096

الرقابة اإلدارية و المالية على األجهزة الحكومية [نص مطبوع] : دراسة تحليلية و تطبيقية / حمدي سليمان 
  سم. 24ص. : إيض. ; 187 -. 2010عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -القبيالت. 

 9957165352د.م.ك ر. -. 187ص.-184بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1651/1, 1-658-1651/2 

  القبيالت، حمدي سليمان   .5097

عمان   -مبادئ اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة األردنية الهاشمية [نص مطبوع] / حمدي سليمان القبيالت. 
  سم.24ص. ; 251 -. 2010: دار وائل للنشر والتوزيع, 

 9789957118648ر.د.م.ك 

1-350-156/1, 1-350-156/2 

  القحطاني، مبارك بن فهيد   .5098

  Consumer behaviorسلوك المستهلك [نص مطبوع] : المؤثرات اإلجتماعية والثقافية والنفسية والتربوية = 

 -. 2013عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -إياد عبد الفتاح النسور; مبارك بن فهيد القحطاني.  /

  سم.24غالف: ملو., مصو. ;  ص. :336

 9789957248246ر.د.م.ك  -. 333ص.-329بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1996/1, 1-658-1996/2 

  القدوة، محمود    .5099

عمان : دار أسامة للطباعة   -. 1ط. -الحكومة اإللكترونية و اإلدارة المعاصرة [نص مطبوع] / محمود القدوة. 
  سم. 24: إيض. ;  ص.296 -. 2010والنشر والتوزيع, 

 9789957222895ر.د.م.ك  -. 296ص.-291بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1629/1, 1-658-1629/2 

  القدومي, محمد   .5100

عمان : دار المعتز  -المفاهيم اإلدارية الحديثة [نص مطبوع] / محمد القدومي, محمد هاني محمد; زيد عبوي. 



  سم. 24ص. ; 288 -. 2015للنشر و التوزيع, 

 9789957490515ر.د.م.ك  -. 288ص-285بليوغرافيا:صبي

1-350-182/1, 1-350-182/2 

  القدومي, محمد شيخ صالح    .5101

ص. :  298 - . 2014عمان : دار المعتز,  -إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / محمد شيخ صالح القدومي. 
  سم. 24غالف: ملو. مصو. ; 

 298ص. -295بيبليوغرافيا: ص .

1-658-2445/1, 1-658-2445/2 

  القرالة، عصمت سليم    .5102

 -. 2011عمان : دار جليس الزمان,   -الحكمانية في األداء الوظيفي [نص مطبوع] / عصمت سليم القرالة. 

  سم.24ص ; 150

 9789957810726ر.د.م.ك  -. 146ص-137بيبليوغرافيا:ص

1-658-2576/1, 1-658-2576/2 

    القريشي, محمد صالح  .5103

ص. :  297 -. 2007عمان : مؤسسة الوراق,  -المالية الدولية [نص مطبوع] / محمد صالح القريشي. 
  سم. 24مص.مل. ; 

 9789957331368ر.د.م.ك  -. 297ص  295بيبليوغرافيا ص 

1-336-73/1, 1-336-73/2 

  القريشي, محمد صالح تركي   .5104

عمان : مؤسسة الوراق للنشر  -الح تركي القريشي. مقدمة في اإلقتصاد القياسي [نص مطبوع] / محمد ص
  سم. 24ص. : غالف مص. ; 365 -. 2004والتوزيع, 

 365ـــ  363بيبليوغرافيا ص ـــ ص : 

1-330-194/4, 1-330-194/5 

  القريشي, مدحت    .5105

وائل للنشر  عمان : دار  -التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] : نظريات وسياسات وموضوعات / مدحت القريشي. 
  سم.24ص. ;  308 -. 2007والتوزيع, 

 9789957116958ر.د.م.ك 

1-338-119/1 

  القريشي, مدحت    .5106

  سم.  25/17ص. ; 330 -. 2008عمان : دار وائل,  -تطور الفكر اإلقتصادي [نص مطبوع] / مدحت القريشي. 

 9789957117375ر.د.م.ك  -. 330ص. -327ببليوغرافيا:ص. 

1-330-396/1, 1-330-396/2 

  القريشي, مدحت    .5107

 24ص. : مص.مل. ; 256 -. 2007عمان : دار وائل,  -إقتصاديات العمل [نص مطبوع] / مدحت القريشي. 

  سم.

 9957116916ر.د.م.ك 



1-331-19/5, 1-331-19/6 

  القريشي, مدحت    .5108

عمان : دار وائل,   -وضوعات / مدحت القريشي. التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] : نظريات و سياسات و م
  سم. 24ص. : مص. ; 308 -. 2007

 86591199579ر.د.م.ك  -. 308-299المالحق ص 296-293بيبليوغرافيا ص

1-338-86/1, 1-338-86/2 

  القريشي, مدحت    .5109

ص ; 340 -.  2005للنشر, عمان : دار وائل    -.  2ط  -الإلقتصاد الصناعي [نص مطبوع] / مدحت القريشي. 
  سم.24

 9957111620ر.د.م.ك  -. 328ص -325بيبليوغرافيا : ص

1-338-41/5, 1-338-41/6 

  القريشي, مدحت كاظم    .5110

ص. : 316 -. 2001عمان : دار وائل للنشر,  -اإلقتصاد الصناعي [نص مطبوع] / مدحت كاظم القريشي. 
  سم.24غالف ملون ومص ; 

 0162119957ر.د.م.ك 

1-338-44/1, 1-338-44/2 

  القريشي، محمد صالح    .5111

عمان : إثراء للنشر و  -إقتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات المالية [نص مطبوع] / محمد صالح القريشي. 
  سم.24ص. ; 328 -. 2009التوزيع, 

 9789957493677ر.د.م.ك 

1-332-442/1, 1-332-442/2 

  القريشي، محمد صالح    .5112

عملن : المكتبة العلمية ; عمان : إثراء للنشر و  -م إقتصاد التنمية [نص مطبوع] / محمد صالح القريشي. عل
  سم.24ص. ; 397 -. 2010التوزيع, 

 9789957780234ر.د.م.ك 

1-338-166/1, 1-338-166/2 

  القريشي، محمد صالح تركي   .5113

عمان : إثراء للنشر و التوزيع :  -تركي القريشي.  مقدمة في علم إقتصاد البيئة [نص مطبوع] / محمد صالح
  سم. 24ص. ; 230 -. 2011مكتبة الجامعة, 

 9789957780661ر.د.م.ك 

1-333-46/1, 1-333-46/2 

  القريشي، مدحت    .5114

عمان : دار وائل   -دراسات الجدوى اإلقتصادية وتقييم المشروعات الصناعية [نص مطبوع] / مدحت القريشي. 
  سم.م. 24ص. : إيض. ; 283 -. 2009لتوزيع, للنشر وا

 9789957117795ر.د.م.ك  -. 283ص- 277بيبليوغرافيا ص 

1-330-408/1, 1-330-408/2 



  القريوتي    .5115

  سم. 24ص. ;  333 -. 2000عمان : دار وائل للنشر,  -نظرية المنظمة و التنظيم [نص مطبوع] / القريوتي. 

 333بيبليوغرافية ص: 

1-350-22/1, 1-350-22/2 

  القريوتي , محمد قاسم   .5116

عمان : دار   -. 2ط. -الوظائف / محمد قاسم القريوتي.  -العمليات  -مبادئ اإلدارة [نص مطبوع] : النظريات 
  سم.  24ص. : إيض. ;  462 -. 2004وائل للنشر, 

 9957114166ر.د.م.ك 

1-658-431/1, 1-658-431/2 

  القريوتي, محمد قاسم   .5117

عمان : دار وائل للنشر و  -.  1ط. -الوجيز في إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / محمد قاسم القريوتي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 304 -. 2010التوزيع, 

 9789957118419ر.د.م.ك  -. 304ص.-301بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1804/1, 1-658-1804/2 

  القريوتي, محمد قاسم   .5118

عمان : مكتبة الفالح للنشر  -لسياسة العامة [نص مطبوع] : رسم و تنفيذ و تقييم و تحليل / محمد قاسم القريوتي. ا
  سم.24ص ; 384 -. 2006والتوزيع, 

 9789957858807ر.د.م.ك  -. 384ص -369بيبليوغرافيا: ص

1-350-88/1, 1-350-88/2 

  القريوتي، محمد    .5119

[نص مطبوع] : األزمة المالية العالمية واآلفاق  1ات األعمال المعاصرة ج: التحديات التي تواجه منظم
عمان : مكتبة المجتمع العربي  -المستقبلية / محمد القريوتي, القطامين أحمد, تركي السكران, ...[و آخرون]. 

  سم. 24ص. ; 541 -. 2011للنشر و التوزيع, 

 9789957525361ر.د.م.ك 

1-332-459.1/1, 1-332-459.1/2 

  القريوتي، محمد قاسم    .5120

 -. 2001عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع,  -مبادئ التسويق الحديث [نص مطبوع] / محمد قاسم القريوتي. 

  سم.  24ص. : ايض. ;  352

 9957111744ر.د.م.ك  -. 352ببليوغرافيا : ص .

1-658-556/1, 1-658-556/2 

  القزاز، إسماعيل إبراهيم   .5121

الخاصة بصناعات النفط والبتروكيماويات والغاز الطبيعي   29001:  2010بيق العملي لمواصف إيزو/مف التط
 سم. 24ص ; 336 -. 2013عمان : دار دجلة ناشرون و موزعون,  -[نص مطبوع] / إسماعيل إبراهيم القزاز. 

1-333-62/1, 1-333-62/2 

  القزاز، بدر محمد السيد   .5122

اإلدارة اإللكترونية ودورها في مكافحة الفساد اإلداري [نص مطبوع] : دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي / بدر 



  سم. 24ص ; 481 -. 2015(القاهرة) : دار الفكر الجامعي,  -محمد السيد القزاز. 

 9789773792560ر.د.م.ك  -. 475ص-435بيبليوغرافيا:ص

1-350-212/1, 1-350-212/2 

  القزعة، أمين   .5123

ص. 242 -. 2009عمان : دار البداية ناشرون وموزعون,  -تكنولوجيا اإلنترنت [نص مطبوع] / أمين القزعة. 
 سم.24; 

1-005-10/1, 1-005-10/2 

  القزويني, شاكر    .5124

.  2000الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  - محاضرات في إقتصاد البنوك [نص مطبوع] / شاكر القزويني.  

  (سلسلة في درووس الإلقتصاد). -سم. 22ص. : غالف ملون ; 165 -

 9789961004432ر.د.م.ك 

1-332-163/13, 1-332-163/14 

  القزيري، سعد خليل    .5125

 -. 2006نهضة العربية, ليبيا : دار ال -التخطيط للتنمية السياحية في ليبيا [نص مطبوع] / سعد خليل القزيري. 

  سم.24ص. ; 423

 995922838Xر.د.م.ك 

1-338-149/1, 1-338-149/2 

  القصاص, جالل جويدة عبده    .5126

االسكندرية :   -محددات األثمان في السوق الرأسمالي و اإلسالمي [نص مطبوع] / جالل جويدة عبده القصاص. 
 سم. 24: مل ;  468 - . 2006مؤسسة شباب الجامعة, 

1-332-304/1, 1-332-304/2 

  القصاص، جالل جويدة    .5127

اإلسكندرية : الدار   -تخطيط المشروعات ودراسة الجدوى اإلقتصادية [نص مطبوع] / جالل جويدة القصاص. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 332 -. 2010الجامعية, 

 9789774221679ر.د.م.ك  -. 330ص.-325بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1865/1, 1-658-1865/2 

  القصاص، جالل جويدة    .5128

 -. 2011اإلسكندرية : الدار الجامعة,  -مبادئ اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / جالل جويدة القصاص. 

  سم.24ص. ; 355

 9789774221662ر.د.م.ك 

1-330-522/1, 1-330-522/2 

  القصاص، جالل جويدة    .5129

اإلسكندرية   -في إقتصاد إسالمي [نص مطبوع] / جالل جويدة القصاص.  دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشروع
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 549 -. 2011: الدار الجامعية, 

ر.د.م.ك  -. 549ص-546جداول: ص. 543ص.-499مالحق: ص 495ص.-438بيبليوغرافيا: ص.
9789774221650 



1-658-1895/1, 1-658-1895/2 

  جويدة  القصاص، جالل   .5130

اإلسكندرية : الدار الجامعية,   -النقود والبنوك والتجارة الخارجية [نص مطبوع] / جالل جويدة القصاص. 
  سم.24ص. ; 309 -. 2010

 9789774221686ر.د.م.ك 

1-332-533/1, 1-332-533/2 

  القصاص، جالل جويدة    .5131

 -نص مطبوع] / جالل جويدة القصاص. األزمات اإلقتصادية العالمية وعالجها من المنظور اإلسالمي [

  سم.24ص. ; 303 -. 2010اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 9789774221693ر.د.م.ك 

1-330-544/1, 1-330-544/2 

  القصاص، جالل جويدة    .5132

  -إقتصاديات األسواق واإلنتاج بين النظرة الوضعية والنظرة اإلسالمية [نص مطبوع] / جالل جويدة القصاص. 

  سم.24ص. ; 390 -. 2014اإلسكندرية : الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789774222858ر.د.م.ك 

1-330-591/1, 1-330-591/2 

  القصير، ماهر بن إبراهيم   .5133

متعدد  المشروع األورآسيوي من اإلقليمية إلى الدولية [نص مطبوع] : العالم بين الحالة األقطبية والنظام العالمي 
  سم.24ص ; 272 -. 2014(القاهرة) : دار الفكر العربي,  -األقطاب / ماهر بن إبراهيم القصير. 

 9789771029090ر.د.م.ك  -. 272ص-263بيبليوغرافيا:ص

1-382-246/1, 1-382-246/2 

  القضاة, معن خالد    .5134

 -. 2007ان : عالم الكتب الحديث, عم -فقه السياسة المالية في اإلسالم [نص مطبوع] / معن خالد القضاة. 

  سم.24ص. ; 322

 9789957700065ر.د.م.ك 

1-336-95/1 

  القضاة، حسن صالح سليمان    .5135

إدارة العالقات العامة [نص مطبوع] : مدخل في إدارة المستشفيات والخدمات الصحية / حسن صالح سليمان  
  سم.24ص ;  315 -. 2013عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -القضاة. 

 9789957910150ر.د.م.ك 

1-659-129/1, 1-659-129/2 

  القضاة، معن خالد    .5136

عمان : عالم الكتب الحديث,  -األمن اإلقتصادي [نص مطبوع] : من منظور إسالمي / معن خالد القضاة. 
  سم.27ص. ; 161 -. 2011

 9789957703622ر.د.م.ك 

1-330-497/8, 1-330-497/9 



  القضاة، هيثم    .5137

عمان : دار زهران للنشر  -مبادئ المحاسبة المالية بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / هيثم القضاة. 
  سم.24ص ; 412 -. 2016والتوزيع, 

 9789957882655ر.د.م.ك  -ص. 412-411بيبليوغرافيا:ص

1-657-779/1 

  القطابري، محمد ضيف هللا   .5138

قياسية / محمد ضيف  -تحليل  -ية في اإلستقرار والتنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] : نظرية دور السياسة النقد
 سم. 24ص. ; 410 -[د.م] : دار غيداء للنشر والتوزيع, [د.ت].   -هللا القطابري. 

1-332-596/1, 1-332-596/2 

  القطارنة، زياد حمد   .5139

 -. 2011عمان : دار جليس الزمان للنشر والتوزيع,  -إدارة المعرفة [نص مطبوع] / زياد حمد القطارنة. 

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 176

 9789957811143ر.د.م.ك  -. 174ص.-166بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1864/1, 1-658-1864/2 

  القطارنة، زياد حمد   .5140

عمان : األكادميون للنشر والتوزيع   - أساليب القيادة وإتخاذ القرارات الفعالة [نص مطبوع] / زياد حمد القطارنة.
  سم.24ص ; 264 -. 2017: الرمال للنشر والتوزيع, 

 9789957637071ر.د.م.ك  -. 258ص-254بيبليوغرافيا:ص

1-658-2654/1, 1-658-2654/2 

  القطاطشة، محمد حمد   .5141

دار وائل للنشر والتوزيع,  عمان : -النظام اإلقتصادي السياسي الدولي [نص مطبوع] / محمد حمد القطاطشة. 
  سم.24ص ; 696 -. 2013

 9789957910532ر.د.م.ك 

1-382-241/1, 1-382-241/2 

  القطامين, أحمد عطا هللا   .5142

التخطيط اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : مفاهيم ونظريات وحاالت تطبيقية / أحمد عطا هللا 
  (المكتبة اإلدارية). -سم. 24ص. : إيض. ; 283 -. 1996ي, عمان : دار مجدالو -القطامين. 

. 

1-658-234/1, 1-658-234/2 

  القطب, مروان محي الدين   .5143

تفويض المرفق العام /  -BOT-الشركات المختلطة-طرق خصخصة المرافق العامة [نص مطبوع] : األمتياز 
 سم.24ص. ; 543 -. 2009الحقوفية,  عمان : منشورات الحلبي  -مروان محي الدين القطب. 

1-330-432/1 

  القطب، محيي الدين    .5144

عمان : دار الحامد  -الخيار اإلستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسية [نص مطبوع] / محيي الدين القطب. 



  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 268 -. 2012للنشر والتوزيع, 

 9789957326104ر.د.م.ك  -. 268ص.-257بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1942/1, 1-658-1942/2 

  القعيد، مرزوق عايد    .5145

عمان  -/ مرزوق عايد القعيد, بركات كامل النمر.  Principles of Tourismمبادئ السياحة [نص مطبوع] =  
  سم.24ص. ; 235 -. 2011: إثراء للنشر و التوزيع, 

 9789957750210.ك ر.د.م -. 234ص. -231بيبليوغرافيا: ص. 

1-338-199/1, 1-338-199/2 

  القالب، بسام هالل مسلم   .5146

عمان : دار الراية للنشر والتوزيع,  -التأجير التمويلي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / بسام هالل مسلم القالب. 
  سم.24ص. ; 398 -. 2009

 9789957499358ر.د.م.ك 

1-332-428/1, 1-332-428/2 

  الب، بسام هالل مسلم الق  .5147

عمان : دار الراية للنشر والتوزيع,  -اإلعتماد المالي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / بسام هالل مسلم القالب. 
  سم.24ص. ; 215 -. 2009

 9789957499365ر.د.م.ك 

1-332-410/1, 1-332-410/2 

  القليني, فاطمة   .5148

القاهرة : دار الكتب العلمية  -ع] / فاطمة القليني, محمد شومان. سبتمبر [نص مطبو 11الدعاية و اإلعالن بعد 
  سم. 24ص : مص ; 334 -. 2006للنشر و التوزيع, 

 2675287977ر.د.م.ك 

1-659-76/1, 1-659-76/2 

  القماطي، مهدي    .5149

 -األمين; مهدي القماطي. إستراتيجيات التسويق الزراعي [نص مطبوع] : المفهوم النظري والتطبيقي / خليفة 

  سم.24ص : غالف: ملو.,مصو. ; 301 -. 2013(د.م) : [د.ن], 

 301ص.-299بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2162/1, 1-658-2162/2 

  القناديلي، جواهر أحمد    .5150

رات القاهرة : مركز الخب -الرقابة اإلدارية [نص مطبوع] : من وجهة نظر إسالمية / جواهر أحمد القناديلي. 
  سم. 24ص. ;  120  -.  2007المهنية لإلدارة. بميك, 

 9773372898ر.د.م.ك 

1-350-133/1, 1-350-133/2 

  القنيعي، عبد الحق    .5151

أثر البيئة التسويقية على أداء المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة بوفال وحدة المضخات بالبرواقية / عبد  



  سم.29 -. 2007معة المدية, المدية : جا -الحق القنيعي, علي مكيد. 

 2007ماجستير : إدارة األعمال والتسويق : المدية : 

MM0016/1, MM0016/2 

  القهيوي، ليث عبد هللا    .5152

المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية [نص مطبوع] / ليث عبد هللا القهيوي, بالل  
  سم. 24ص. : غالف مص. ; 161 -. 2012د للنشر والتوزيع, عمان : دار الحام -محمود الوادي. 

 9789957326517ر.د.م.ك 

1-338-175/1, 1-338-175/2 

  القهيوي، ليث عبد هللا    .5153

عمان : دار الحامد للنشر  -التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص [نص مطبوع] / ليث عبد هللا القهيوي. 
  سم.24ص. ;  203 -. 2012والتوزيع, 

 9789957326555ر.د.م.ك 

1-330-542/1, 1-330-542/2 

  القهيوي، ليث عبد هللا    .5154

 Information qualityجودة المعلومات والذكاء اإلستراتيجي في بناء المنظمات المعاصرة [نص مطبوع] =  

and strategic intelligence in building contomporary organizations لوادي; ليث / بالل محمود ا
  سم.24ص : غالف: ملو.,مصو. ;  326  -. 2013عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -عبد هللا القهيوي. 

 9789957327378ر.د.م.ك  -. 326ص-297بيبليوغرافيا:ص

1-658-2094/1, 1-658-2094/2 

  القهيوي، ليث عبد هللا    .5155

 Knowledege management strategyص مطبوع] =  إستراتيجية إدارة المعرفة واألهداف التنظيمية [ن

and organizational obgectives  .2013عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,   -/ ليث عبد هللا القهيوي .-  

  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 174

 9789957327392ر.د.م.ك  -. 174ص.  - 157بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2209/1, 1-658-2209/2 

  القوصي، محمد مفيد   .5156

.  2015عمان : مركز الكتاب االكاديمي,  -اإلحصاء الوصفي واإلستداللي [نص مطبوع] / محمد مفيد القوصي. 

  سم.24ص ; 285 -

 9789957350703ر.د.م.ك 

1-519-212/1 

  القيسي, أعاد حمود    .5157

عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع,   -قيسي. المالية العامة والتشريع الضريبي [نص مطبوع] / أعاد حمود ال
  سم. 24ص. : إيض. ; 215 -. 2008

 9957163778ر.د.م.ك   -ص.  215 -206مالحق:ص 

1-336-82/6, 1-336-82/7 



  القيسي، فاضل حمد   .5158

ون  اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : نظريات, مداخل, أمثلة وقضايا معاصرة / فاضل حمد القيسي, علي حس
  سم. 24ص. : غالف : ملو. , مصو. ;  879 -. 2014عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -الطائي. 

 9789957248673ر.د.م.ك  -. 879ص.  - 829بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2192/1, 1-658-2192/2 

  القيسي، ناهض عبد الرزاق   .5159

عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,   -عبد الرزاق القيسي. الدور اإلعالمي للنقود [نص مطبوع] / ناهض 
  سم.24ص. ; 118 -. 2007

 995718122ر.د.م.ك 

1-332-406/1, 1-332-406/2 

  الكايد, هاني محمود   .5160

إدارة وهيكلة الهيئات والمؤسسات اإلعالمية وآليات العمل فيها في الوطن العربي [نص مطبوع] / هاني محمود  
  سم. 24ص. : جداول، غالف مص. ; 480 -. 2008عمان : دار الراية للنشر والتوزيع,  -الكايد. 

 9789957499297ر.د.م.ك 

1-350-140/1 

  الكايد، خليل أحمد    .5161

عمان : كنوز  -اإلدارة المالية الدولية والعالمية [نص مطبوع] : التحليل المالي اإلقتصادي / خليل أحمد الكايد. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 272 -. 2010ة, المعرف

 9789957740276ر.د.م.ك  -. 272ص.-271بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1701/1, 1-658-1701/2 

  الكايد، سعود    .5162

 سم.24ص. ; 348 -. 2013(د.م) : (د.ن),   -محاسبة شركات األشخاص [نص مطبوع] / سعود الكايد. 

1-657-673/1, 1-657-673/2 

  الكبيسي, عامر   .5163

 -. 2005الفساد والعولمة [نص مطبوع] : تزامن ال توأمة / عامر الكبيسي, (القاهرة):المكتب الجامعي الجديد :

 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 175 -. 2005(القاهرة) : المكتب الجامعي الجديد, 

1-350-68/3, 1-350-68/1 

  الكبيسي, عبد الستار    .5164

ص. 442 -. 2003عمان : دار وائل للنشر,  -[نص مطبوع] / عبد الستار الكبيسي.  1ادئ المحاسبة جالشامل مب
  سم.24: غالف مجلد ملون ومص ; 

 9311119957ر.د.م.ك 

1-657-355/1, 1-657-355/2 

  الكبيسي، جهاد حامدد    .5165

عمان : دار غيداء للنشر و  -سي. مناهج البحث العلمي في العلوم اإلدارية [نص مطبوع] / جهاد حامدد الكبي
  سم.24ص. ; 148 -. 2013التوزيع, 

 9789957572631ر.د.م.ك  -. 148ص-147بيبليوغرافيا:ص



1-001.4-124/1, 1-001.4-124/2 

  الكبيسي، عامر خضير    .5166

ة العربية القاهرة : المنظم -إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية [نص مطبوع] / عامر خضير الكبيسي. 
  سم. 24ص ; 319 -. 2017للتنمية االدارية, 

 9789775673442ر.د.م.ك  -. 319ص-330بيبليوغرافيا:ص

1-658-2498/1 

  الكبيسي، عامر خضير حميد   .5167

التدريب اإلداري واألمني [نص مطبوع] : رؤية معاصرة للقرن الحادي والعشرين / عامر خضير حميد  
  سم.24ص ; 293 -. 2014مد للنشروالتوزيع : األكادميون للنشر والتوزيع, عمان : دار الحا -الكبيسي. 

 9786038006160ر.د.م.ك 

1-350-203/1, 1-350-203/2 

  الكبيسي، عبد الجابر محسن ذياب    .5168

تحديات األمن الغذائي في الوطن العربي خالل القرن الحادي والعشرين [نص مطبوع] / عبد الجابر محسن ذياب 
  سم.24ص ; 181 -. 2014عمان : دار آمنة للنشر والتوزيع,  -ي. الكبيس

 181ص-177بيبليوغرافيا:ص

1-338-239/1 

  الكحلى، يس عباس    .5169

 سم. 24ص. ;   304 -. 2008عمان : دار زهران,  -محاسبة الفنادق [نص مطبوع] / يس عباس الكحلى. 

1-657-519/1, 1-657-519/2 

  الكحلي, ياسين    .5170

 -/ ياسين الكحلي.  Hotel/Motel Managementة الفنادق والقرى السياحية [نص مطبوع] = إدار

  سم. 24ص. : ايض. ;  277 -. 1999اإلسكندرية : دار الوفاء للطباعة والنشر, 

 9775904005ر.د.م.ك  -. 277بيبليوغرافيا:ص. 

1-658-1053/1, 1-658-1053/2 

  الكرخي, مجيد    .5171

ص. ; 279 -. 2016عمان : دار المناهج,   -اإلستراتيجي [نص مطبوع] / مجيد الكرخي.  التنبؤ و التخطيط
  سم.24

 9957183834ر.د.م.ك  -ص. 279بيبليوغرافيا: 

1-658-2396/1, 1-658-2396/2 

  الكرخي, مجيد    .5172

. 2014هج, عمان : دار المنا -التخطيط اإلستراتيجي [نص مطبوع] : عرض نظري و تطبيقي / مجيد الكرخي. 

  سم.24ص. ; 360 -

 ص.298ص. 382ص.332بيبليوغرافيا: 

1-658-2410/1, 1-658-2410/2 



  الكرخي، مجيد    .5173

عمان : دار المناهج للنشرو التوزيع,  -تقويم األداء بإستحدام النسب المالية [نص مطبوع] / مجيد الكرخي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  301 -. 2007

 9957181335ر.د.م.ك  -. 355ص.-349بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1561/1, 1-658-1561/2 

  الكرخي، مجيد    .5174

عمان : دار المناهج,  -.  -العالقات الخطية / مجيد الكرخي.  1التحليل الكمي اإلقتصادي [نص مطبوع] : 
  سم. 24ص. ; 341 -. 2010

 341ص  339بيبيليوغرافيا ص 

1-515-51.1/1, 1-515-51.1/2 

  رخي، مجيد  الك  .5175

 -. 2015عمان : دار المناهج للنشر و التوزيع,  -إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / مجيد الكرخي. 

  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 272

 9957183273ر.د.م.ك 

1-658-2203/1, 1-658-2203/2 

  الكرخي، مجيد    .5176

عمان : دار   -تقييم موازنة الدولة [نص مطبوع] / مجيد الكرخي. موازنة األداء و آليات استخدامها في وضع و 
  سم.24ص. ; 254 -. 2015المناهج للنشر و التوزيع, 

 9789957183443ر.د.م.ك  -ص. 254-ص.253بيبليوغرافيا: 

1-336-143/1, 1-336-143/2 

  الكرخي، مجيد    .5177

.  2017عمان : دار المناهج للنشرو التوزيع,  - مدخل إلى قياس األداء المؤسسي [نص مطبوع] / مجيد الكرخي.

 سم.24ص ; 286 -

1-658-2484/1 

  الكرخي، مجيد    .5178

عمان : دار   - / مجيد الكرخي.  Key Performance Indicatorsمؤشرات األداء الرئيسية [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. ; 476 -. 2015المناهج للنشر و التوزيع, 

 9957183303ر.د.م.ك 

1-658-2513/1 

  الكرخي، مجيد    .5179

/ مجيد   Introduction to Strategical Thinkingمقدمة في التفكير اإلستراتيجي [نص مطبوع] =  
  سم. 24ص. ; 272 -. 2015زيع, عمان : دار المناهج للنشر و التو -الكرخي. 

 9957183575ر.د.م.ك 

1-658-2522/1, 1-658-2522/2 



  الكردي, منال محمد    .5180

مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] : المفاهيم األساسية والتطبيقات / منال محمد الكردي, جالل  
 سم. 24ص. : ايض. ; 413 -. 2003اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -ابراهيم العبد. 

1-658-387/1, 1-658-387/2 

  الكسار, طالل عبد الحسن   .5181

عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و  -المحاسبة المتوسطة الحديثة [نص مطبوع] / طالل عبد الحسن الكسار. 
  سم.24ص. ; 241 -. 2012التوزيع, 

 9789957832209ر.د.م.ك  -. 241بيبليوغرافيا: ص

1-657-260/1, 1-657-260/2 

  الكسار، طالل عبد الحسن   .5182

/ طالل عبد   Advanced Financial Accountingالمحاسبة المالية المتقدمة [نص مطبوع] : الجزء األول = 
  سم.24ص. ; 334 -. 2014عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,   -الحسن الكسار. 

 9789957832162ر.د.م.ك 

1-657-659.1/1, 1-657-659.1/2 

  الكسار، طالل عبد الحسن   .5183

/ طالل  Advanced Financial Accountingالمحاسبة المالية المتقدمة [نص مطبوع] : الجزء الثاني = 
  سم.24ص. ; 395 -. 2014عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,  -عبد الحسن الكسار. 

 97899957832162ر.د.م.ك 

1-657-659.2/1, 1-657-659.2/2 

  الكسار، طالل عبد الحسن حمزة    .5184

المحاسبة المتقدمة لإل ستثمارات في األسهم والسندات [نص مطبوع] : وتطبيقاتها للمعايير المحاسبية الحديثة  
  -. 2009زيع, عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر والتو -والقابضة والتابعة / طالل عبد الحسن حمزة الكسار. 

 سم.24ص. ; 377

1-657-533/1, 1-657-533/2 

  الكساسبة، وصفي   .5185

عمان : دار   -تحسين فاعلية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا المعلومات [نص مطبوع] / وصفي الكساسبة. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 336 -. 2011اليازوري العلمية للنشر و التزيع, 

 9789957123482ر.د.م.ك  -. 331ص.-323يا: ص.بيبليوغراف

1-658-1811/1, 1-658-1811/2 

  الكسواني, عامر محمود   .5186

القانون الواجب التطبيق عليها في كل  -وسائل حمايتها  -إثباتها  -التجارة عبر الحاسوب [نص مطبوع] : ماهيتها  
عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع,   -سواني. من األردن ومصر وإمارة دبي دراسة مقارنة / عامر محمود الك

  سم.24ص. : إيض. ; 304 -. 2008

 9957163525ر.د.م.ك  -. 301-293ببليوغ.ص.ص.:

1-382-158/1, 1-382-158/2 



  الكسواني، سعادة راغب   .5187

لكسواني. إدارة العنصر البشري في منظمات األعمال الحديثة [نص مطبوع] / زاهد محمد ديري; سعادة راغب ا
  سم. 24ص. : ايض. ; 320 -. 2009عمان : دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع,  -

 9789957463991ر.د.م.ك  -. 320بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1554/1, 1-658-1554/2 

  الكسواني، محمد خليل   .5188

ص ; 245 -. 2017نشر و التوزيع, عمان : دار اإلبتكار لل -إدارة الوقت [نص مطبوع] / محمد خليل الكسواني. 
  سم.24

 9789957562120ر.د.م.ك  -. 245ص-241بيبليوفرافيا:ص

1-658-2503/1 

  الكسواني، محمد خليل   .5189

 -. 2017عمان : دار اإلبتكار للنشر و التوزيع,  -التسويق اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد خليل الكسواني. 

  سم.24ص ; 258

 9789957562175ر.د.م.ك  -. 258ص-255بيبليوغرافيا:ص

1-658-2489/1, 1-658-2489/2 

  الكسواني، محمد خليل   .5190

 -. 2017عمان : دار اإلبتكار للنشر و التوزيع,   -التسويق السياحي [نص مطبوع] / محمد خليل الكسواني. 

  سم.24ص ; 222

 9789957562090ر.د.م.ك   -. 222ص-219بيليوغرافيا:ص

1-658-2605/1, 1-658-2605/2 

  الكصب، نوري محمد عبيد    .5191

 -ولعنة الموارد  -التنوع اإلقتصادي النرويجي في ظل تحديات الثروة النفطية [نص مطبوع] : المرض الهولندي 

  سم. 24ص ; 152 -. 2016(القاهرة) : المكتب الجامعي الحدبث,  -وعدم اليقين / نوري محمد عبيد الكصب. 

 9789774385230ر.د.م.ك  -. 146ص-139وغرافيا:صبيبلي 

1-338-267/1, 1-338-267/2 

  الكعبي، خليفة علي    .5192

عمان : دار النفائس للنشر و التوزيع,  -نظام اإلشتراك المالي بين الزوجين [نص مطبوع] / خليفة علي الكعبي. 
 سم.24ص. ; 303 -. 2010

1-332-417/1, 1-332-417/2 

  ي, محمد جمال الكفاف   .5193

القاهرة : الدار الثقافية   -اإلستثمار في الموارد البشرية للمنافسة العالمية [نص مطبوع] / محمد جمال الكفافي. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 271 -. 2007للنشر, 

 9773391957ر.د.م.ك  -. 280ص.-267بيبليوغرافيا:ص.

1-658-856/1, 1-658-856/2 



  الكفراوي, عوف محمد    .5194

القاهرة :  - مزيدة ومنقحة.  3ط  -لرقابة المالية [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق / عوف محمد الكفراوي. ا
 سم.  24ص. : إيض. ;  116 -. 2005مطبعة االنتصار, 

1-657-378/1, 1-657-378/2 

  الكفراوي, عوف محمد    .5195

(القاهرة°مؤسسة الثقاقة الجامعية :  -الكفراوي. بحوث في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / عوف محمد 
 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 571 -. 2000[د.ن], 

1-336-41/1, 1-336-41/2 

  الكفراوي, عوف محمود   .5196

االسكندرية : مركز االسكندرية للكتاب,  -الرقابة المالية في اإلسالم [نص مطبوع] / عوف محمود الكفراوي. 
 سم. 24مل. ; ص : 387 -. 2006

1-657-379/7, 1-657-379/8 

  الكفراوي, عوف محمود   .5197

  -الطبعة الثانية.  -السياسة المالية و النقدية في ظل اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / عوف محمود الكفراوي. 

 سم. 24: غالف مل. مص. ;  226 -. 2006االسكندرية : مركز االسكندرية للكتاب, 

1-336-57/3, 1-336-57/1 

  الكفراوي, عوف محمود   .5198

(القاهرة) :  - الطبعة الثانية.  -النظام المالي اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / عوف محمود الكفراوي. 
 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 445 -. 2003مؤسسة الثفافة الجامعية, 

1-336-42/6, 1-336-42/7 

  الكفراوي, عوف محمود   .5199

ياسة المالية و النقدية في ظل اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة / عوف محمود  الس
(دراسات في االقتصاد   -سم.  24ص. : غالف ملون ;  228 -.  1997االسكندرية : مكتبة االشعاع,  -الكفراوي. 
  االسالمي). 

 5045682977ر.د.م.ك  -. 223-215ص: -بيبيلوغرافيا ص

1-330-44/1 

  الكفراوي, عوف محمود   .5200

اإلسكندرية : مطبعة   -أصول اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] : الجزء األول / عوف محمود الكفراوي. 
 سم. 24ص. ;  154 -. 2003اإلنتصار, 

1-330-154.1/1, 1-330-154.1/2 

  الكفراوي, عوف محمود   .5201

(القاهرة) : مؤسسة الثقافة   -نص مطبوع] / عوف محمود الكفراوي. تطور الرقابة المالية تبعا للنظام المالي [
  سم.24ص. ; 415 -. 2010الجامعية, 

 .412ص-405بيبليوغرافيا: ص

1-657-722/1, 1-657-722/2 



  الكفراوي، عوف محمود   .5202

  -(د.ت). اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / عوف محمود الكفراوي. 

 سم.24ص ; 153

1-330-587/1, 1-330-587/2 

  الكفراوي، عوف محمود   .5203

القاهرة : مؤسسة  -أهداف النظام المالي اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسسة مقارنة / عوف محمود الكفراوي. 
  سم. 24ص ; 453 -. 2015الثقافة الجامعية, 

 445ص-426بيبليوغرافيا:ص

1-332-862/1 

  الكفري، مصطفى العبد هللا   .5204

 -عولمة اإلقتصاد [نص مطبوع] : والتحول إلى إقتصاد السوق في الدول العربية / مصطفى العبد هللا الكفري. 

 سم. 24ص. : ملو. ;  295 -. 2008دمشق : اتحاد الكتاب العرب, 

1-330-411/1, 1-330-411/2 

  الكاللده، طاهر محمود    .5205

عمان : دار اليازوري  -حديثة في إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / طاهر محمود الكاللده. اإلتجاهات ال
  سم.24ص. : غالف: مل. ; 253 -. 2011العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957123857ر.د.م.ك  -. 232ص.-229بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1910/1, 1-658-1910/2 

  الكاللده، طاهر محمود    .5206

عمان : دار    -تجاهات المعاصرة في تنمية و إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / طاهر محمود الكاللده. اإل
  سم.24ص. : غالف:ملو.,مصو. ; 204 -. 2013البداية ناشرون و موزعون, 

 9789957822422ر.د.م.ك  -. 204ص-119بيبليوغرافيا:ص

1-658-2114/1, 1-658-2114/2 

  محمود   الكاللده، طاهر  .5207

عمان : دار البداية ناشرون و موزعون,  -إدارة الموارد البشرية الحديثة [نص مطبوع] / طاهر محمود الكاللده. 
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 223 -. 2013

 9789957822415ر.د.م.ك  -. 223ص. -221بيبليوغرافيا:ص.

1-658-2207/1, 1-658-2207/2 

  الكلوفلن، مارتن    .5208

عمان : دار   -تخطيط اإلستراتيجي للجامعات والتعليم العالي [نص مطبوع] / مارتن الكلوفلن, أشرف محمود. ال
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 392 -. 2013زهران للنشر و التوزيع, 

 392ص.  - 387بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2201/1, 1-658-2201/2 

  الكناني, كامل كاظم بشير   .5209

عمان : دار صفاء,  -قع الصناعي و سياسات التنميةالمكانية [نص مطبوع] / كامل كاظم بشير الكناني. المو



  سم. 24ص. ; 416 -. 2008

 9789957242886ر.د.م.ك  -ص. 416-ص.409بيبليوغرافيا:

1-338-90/1, 1-338-90/2 

  الكناني، عايد كريم عبد عون   .5210

عمان : دار اليازوري  -مطبوع] / عايد كريم عبد عون الكناني.  [نص SPSSمقدمة في اإلحصاء وتطبيقات 
  سم.24ص ; 354 -. 2014العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957125516ر.د.م.ك 

1-519-178/1, 1-519-178/2 

  الكناني، عذاب طاهر    .5211

  -/ عذاب طاهر الكناني.  [نص مطبوع] : الوقاية و إزالة التلوث NORMالتأثيرات البيئية للمواد المشعة طبيعيا

  سم.24ص. ; 166 -. 2008القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع, 

 9773581683ر.د.م.ك 

1-333-55/1, 1-333-55/2 

  الكناني، كامل كاظم بشير   .5212

 -. 2008عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع,   -الحيز وأقطاب النمو [نص مطبوع] / كامل كاظم بشير الكناني. 

  سم. 15×24ص : ملو. ;  280

 32892499579ر.د.م.ك 

1-330-382/2, 1-330-382/1 

  الكناني، كامل كاظم بشير   .5213

عمان : دار صفاء للطباعة و  -دراسات في نظرية الموقع الصناعي [نص مطبوع] / كامل كاظم بشير الكناني.  
  سم. 24ص. ; 318 -. 2008النشر و التوزيع, 

 9789957242862ر.د.م.ك 

1-338-190/1, 1-338-190/2 

  الكندري، فيصل محمد أحمد   .5214

األزمة المالية العالمية و انعكاساتها على قطاعات اإلستثمار [نص مطبوع] : دروس مستفادة / فيصل محمد أحمد 
  سم.24ص. ; 199 -. 2010اإلسكندرية : منشأة المعارف,  -الكندري. 

 9789770318369ر.د.م.ك 

1-332-474/1, 1-332-474/2 

  الكوادي، محمد   .5215

اإلجتهاد والتجديد في الفكر اإلقتصادي اإلسالمي المعاصر [نص مطبوع] : دراسة تحليلية نقدية ألزمات  
 -. 2012عمان : دار النفائس للنشر و التوزيع,  -ودورات الفكر اإلقتصادي الرأسمالي / محمد الكوادي. 

  سم.24ص. ; 207

 9789957800789 ر.د.م.ك

1-330-526/1, 1-330-526/2 



  الكواري, علي خليفة    .5216

تنمية للضياع! أم لفرض التنمية ؟ [نص مطبوع] : محصلة التغيرات المصا حبة للنفط في بلدان مجلس التعاون / 
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 300 -. 1996بيروت : مركز دراسات,   -الطبعة الثانية.  -علي خليفة الكواري. 

1-338-61/1, 1-338-61/2 

  الكيخيا، نجاة رشيد    .5217

الرياض : دار المريخ للنشر و التوزيع,   -أساسيات اإلستنتاج اإلحصائي [نص مطبوع] / نجاة رشيد الكيخيا. 
  سم.24ص. ; 421 -. 2007

 9959100375ر.د.م.ك 

1-519-134/1, 1-519-134/2 

  الكيالني, تيسسير    .5218

عربي / تيسسير  -انجليزي  -معجم الكيالني لمصطلحات الحاسب اإللكتروني [نص مطبوع] : انجليزي 
 .1996بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -الكيالني. 

D0001/1 

  الكيالني, عبد هللا زيد    .5219

عمان : دار المسيرة للنشر   -. 2ط. -الكيالني.   دليل الرسائل واألطروحات الجامعية [نص مطبوع] / عبد هللا زيد
  سم. 24ص. : إيض. ; 114 -. 2007والتوزيع والطباعة, 

 9957062174ر.د.م.ك  -. 114-113ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-83/1 

  الكيالني, محمود   .5220

نولوجيا / محمود  : عقود التجارة الدولية في مجال نقل التك1الموسوعة التجارية والمصرفية [نص مطبوع] : مج.
  سم. 24ص. ; 448 -. 2008عمان : دار الثقافة للنشر و التوزيع,  -الكيالني. 

 9789957163433ر.د.م.ك 

E0055.1/1, E0055.1/2 

  الكيالني, محمود   .5221

  -: األوراق التجارية . دراسة مقارنة / محمود الكيالني. 3الموسوعة التجارية والمصرفية [نص مطبوع] : مج.

  سم.24ص. ; 352 -. 2007: دار الثقافة للنشر و التوزيع,  عمان

 9789957163150ر.د.م.ك 

E0055.3/1, E0055.3/2 

  الكيالني, محمود   .5222

  -: التشريعات التجارية واإللكترونية / محمود الكيالني. 2الموسوعة التجارية والمصرفية [نص مطبوع] : مج.

  سم.24ص. ; 514 -. 2008عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع, 

 9957163433ر.د.م.ك 

E0055.2/1, E0055.2/2 

  الكيالني, محمود   .5223

عمان : دار   -: الشركات التجارية / محمود الكيالني. 5الموسوعة التجارية والمصرفية [نص مطبوع] : مج.



  سم.24ص. ; 383 -. 2008الثقافة للنشر والتوزيع, 

 9789957163334ر.د.م.ك 

E0055.5/1, E0055.5/2 

  الكيالني, محمود   .5224

  -: عقود التأمين من الناحية القانونية / محمود الكيالني. 6الموسوعة التجارية والمصرفية [نص مطبوع] : مج.

  سم.24ص. ; 351 -. 2008عمان : دار الثقافة للنشرو التوزيع, 

 9789957163174ر.د.م.ك 

E0055.6/1, E0055.6/2 

  حمود الكيالني, م  .5225

  -: عمليات البنوك ، دراسة مقارنة / محمود الكيالني. 4الموسوعة التجارية والمصرفية [نص مطبوع] : مج.

  سم.24ص. ; 448 -. 2009عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع, 

 9957163167ر.د.م.ك 

E0055.4/1, E0055.4/2 

  الالمي, غسان قاسم داود   .5226

عمان :  -تطبيقات علمية / غسان قاسم داود الالمي. -تقنيات -ع] : مفاهيم ومداخلإدارة التكنولوجيا [نص مطبو 
  سم.. 24ص. : ايض. ;  322 -. 2007دار المناهج للنشر و التوزيع, 

 9957181254ر.د.م.ك  -.  322ص . - 315. كشاف : ص .313ص.-312بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1356/1, 1-658-1356/2 

  اسم داود الالمي, غسان ق   .5227

إدارة اإلنتاج و العمليات [نص مطبوع] : مرتكزات معرفية وكمية / غسان قاسم داود الالمي; أميرة شكرولي 
  سم . 24ص . : ايض. ; 588 -.  2008عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -البياتي. 

 9789957120900ر.د.م.ك  -.  587ص . - 586بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-1170/1, 1-658-1170/2 

  الالمي، غسان قاسم داود   .5228

عمان : دار صفاء للطباعة   -إدارة التسويق [نص مطبوع] : أفكار وتوجيهات جديدة / غسان قاسم داود الالمي. 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 440 -. 2013و النشر و التوزيع, 

 9789957244170ر.د.م.ك 

1-658-1991/1, 1-658-1991/2 

  الالمي، غسان قاسم داود   .5229

إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية [نص مطبوع] : معايير و تطبيقات ونماذج / غسان قاسم داود  
  سم.24ص. : 239 -. 2017عمان : دار المنهجية للنشر والتوزيع,  -الالمي, هدى قاسم سعيد الربيعي. 

 9789957608354.ك ر.د.م -ص. 239-ص.229ببليوغرافيا: 

1-658-2561/1 

  الالوندي, سعيد    .5230

القاهرة :  -. 2ط.  -بدائل العولمة [نص مطبوع] : طروحات جديدة لتجميل وجه العولمة القبيح / سعيد الالوندي. 



  سم. 24ص. ;  232 -. 2002دار نهضة مصر للطباعة و النشر, 

 9771417630ر.د.م.ك 

1-330-173/1, 1-330-173/2 

  اللبدي، نزار عوني    .5231

عمان : دار دجلة ناشرون و موزعون,  -إدارة الموارد البشرية و تنميتها [نص مطبوع] / نزار عوني اللبدي. 
  سم.24ص. ; 351 -. 2015

 9789957713942ر.د.م.ك  - ص. 351-ص.349ببليوغرافيا:

1-658-2515/1, 1-658-2515/2 

  اللبدي، نزار عوني    .5232

عمان : دار دجلة ناشرون و موزعون,  -تنمية األداء الوظيفي و اإلداري [نص مطبوع] / نزار عوني اللبدي. 
  سم.24ص. ; 223 -. 2015

 9789957713928ر.د.م.ك  - ص. 223-ص.221ببليوغرافيا:

1-658-2527/1, 1-658-2527/2 

  اللحام, أنور    .5233

.  1991الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -ة [نص مطبوع] : الجزء الثالث / أنور اللحام. الرياضيات العام

 سم. 24ص. ;  332 -

1-510-17.3/4, 1-510-17.3/5 

  اللحام، محمود عزت    .5234

عمان : دار اإلعصار العلمي  -النقود والمصارف [نص مطبوع] / محمود عزت اللحام, مصطفى يوسف كافي. 
  سم. 24ص ; 313 -. 2016والتوزيع, للنشر 

 9782017222697ر.د.م.ك  -. 313ص-307بيبليوغرافيا:ص

1-332-810/1 

  اللحام، محمود عزت    .5235

عمان : دار اإلعصار العلمي   -إدارة المصارف [نص مطبوع] / محمود عزت اللحام, مصطفى يوسف كافي. 
  سم. 24ص ; 301 -. 2016للنشر والتوزيع, 

 9782017222577ر.د.م.ك  -. 300ص-298:صبيبليوغرافيا

1-332-871/1 

  اللحلح, أحمد عبد هللا    .5236

المفاهيم اإلحصائية / أحمد عبد هللا اللحلح, مصطفى  -مناهجه -خطواته -البحث العلمي [نص مطبوع] : تعريفه
  سم. 24ص. : إيض. ; 305 -. 2002اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -محمود أبو بكر. 

 9772043386ر.د.م.ك  -. 305-300وغ.ص.ص.:ببلي

1-001.4-1/1 

  اللقانى, ناصر    .5237

 -. 2008القاهرة : مركز الكتاب للنشر,  -أنماط الشخصية ومهارات العمل [نص مطبوع] / ناصر اللقانى. 

  سم.24ص. ; 278

 9772944154ر.د.م.ك 



1-331-30/2, 1-331-30/1 

  اللوزي, سليمان أحمد    .5238

الموازنات العامة [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / سليمان أحمد اللوزي, وائل العكشة فيصل  إدارة 
  سم. 24ص. ;  301 -. 1997عمان : دار المسيرة,  -مرار. 

 299ص.-294مالحق :ص  301ص.-300بيبليوغرافيا:ص.

1-658-266/1, 1-658-266/2 

  اللوزي, موسى    .5239

 270 -. 2002عمان : داروائل للنشر والتوزيع,  -[نص مطبوع] / موسى اللوزي. التنظيم وإجراءات العمل 

  سم. 24ص. : ايض. ; 

 9957112457ر.د.م.ك  -. 270ص.-261ببليوغرافيا : ص .

1-658-461/1, 1-658-461/2 

  اللوزي, موسى    .5240

عمان : دار وائل للنشر  -. 2ط.  -التطوير التنظيمي [نص مطبوع] : أساسيات ومفاهيم حديثة / موسى اللوزي. 
  سم . 24ص. : ايض. ;  343 -. 2003والتوزيع, 

 9957113623ر.د.م.ك  -. 343ص.-329ببليوغرافيا : ص .

1-658-455/1, 1-658-455/2 

  اللوزي, موسى    .5241

لون  ص. : غالف م 336 -. 2002عمان : دار وائل,  -. 2ط  -التنمية اإلدارية [نص مطبوع] / موسى اللوزي. 
  سم.24; 

 4224119957ر.د.م.ك  -.  336ـــ  323ببليوغرافيا : ص 

1-350-31/1, 1-350-31/2 

  اللوزي، موسى    .5242

عمان : زمزم ناشرون و  -. 1ط. -التنظيم اإلداري [نص مطبوع] : األساليب و اإلستثمارت / موسى اللوزي. 
  سم.24ص. : إيض. ; 406 -. 2010موزعون, 

 .406ص.-397بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1649/1, 1-658-1649/2 

  اللوزي، موسى    .5243

عمان : زمزم ناشرون وموزعون,  -أسس العالقات العامة [نص مطبوع] : المفاهيم واألسس / موسى اللوزي. 
  سم.24ص. ; 288 -. 2010

 9789957720155ر.د.م.ك 

1-659-120/1, 1-659-120/2 

  اللوزي، موسى    .5244

[نص مطبوع] : األزمة المالية العالمية واآلفاق  2التحديات التي تواجه منظمات األعمال المعاصرة ج: 
عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع,   -المستقبلية / موسى اللوزي, نجم العزاوي, يوسف عبد األسدي. 

  سم.24ص. ; 541 -. 2011

 9789957525361ر.د.م.ك 



1-332-459.2/1, 1-332-459.2/2 

  الليثي, محمد علي    .5245

 -النظرية اإلقتصادية الجزئية [نص مطبوع] / محمد علي الليثي, حسن محمد جابر; نجا علي عبد الوهاب. 

 سم. 24ص. : غالف مل. ; 408 -. 2005االسكندرية : كلية التجارة, 

1-330-267/1, 1-330-267/2 

  حمد علي  الليثي, م  .5246

اإلتجاهات الحديثة في إقتصاديات اإلدارة [نص مطبوع] : مدخل الى األ لفية الثالثة / محمد علي الليثي, سيفين  
 سم. 24ص. : ايض. ;  813 -. 2005اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -لطفي لويز. 

1-658-575/1, 1-658-575/2 

  الليثي, محمد علي    .5247

اإلسكندرية : الدار   -جزئية [نص مطبوع] / محمد علي الليثي, نعمة هللا نجيب إبراهيم. النظرية اإلقتصادية ال
 سم.  24ص. : غالف ملون ; 393 -. 1997الجامعية, 

1-330-52/1, 1-330-52/2 

  الليثي, محمد علي    .5248

سكندرية : الدار  اإل -مقدمة في اإلقتصاد الجزئي [نص مطبوع] / محمد علي الليثي, محمد فوزي أبو السعود. 
 سم. 23ص. : إيض : غالف مصور : ملون ;   399 -. 2000الجامعية, 

1-330-67/2, 1-330-67/3 

  الليثي, محمدعلي    .5249

 440 -. 2005اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -النظرية اإلقتصادية الجزئية [نص مطبوع] / محمدعلي الليثي. 

 سم. 17/25ص. : ملو. مص. ; 

1-330-354/1, 1-330-354/2 

  الليثي، محمد علي   .5250

اإلسكندرية : الدار الجامعية للطباعة والنشر,  -مقدمة في اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / محمد علي الليثي. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ; 400 -. 1997

1-330-91/2, 1-330-91/3 

  المالكي, عبد الرحمن   .5251

عمان : جداراللكتاب العالمي للنشر و  -. 1ط -المثلى [نص مطبوع] / عبد الرحمن المالكي.  السياسة اإلقتصادية 
  سم.21ص. : إيض. ; 202 -. 2006التوزيع : عالم الكتب للنشروالتوزيع, 

 8484669957ر.د.م.ك 

1-330-304/1, 1-330-304/2 

  إلمان, محمد الشريف   .5252

[نص مطبوع] : الدوال اإلقتصادية الكلية األساسية، الجزء الثالث / محاضرات في النظرية اإلقتصادية الكلية 
  سم. 24ص. ;  346 -. 2003الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -محمد الشريف إلمان. 

 9961006240ر.د.م.ك 



1-330-152.3/1, 1-330-152.3/2 

  إلمان, محمد الشريف   .5253

[نص مطبوع] : الدوال اإلقتصادية الكلية األساسية، الجزء الثاني / محاضرات في النظرية اإلقتصادية الكلية 
  سم. 24ص. ;  250 -. 2003الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -محمد الشريف إلمان. 

 9961006232ر.د.م.ك 

1-330-152.2/1, 1-330-152.2/2 

  إلمان, محمد الشريف   .5254

[نص مطبوع] : نظريات و نماذج التوازن و الالتوازن، الجزء األول /  محاضرات في النظرية اإلقتصادية الكلية 
  سم. 24ص. ;  346 -. 2003الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -محمد الشريف إلمان. 

 9961006224ر.د.م.ك 

1-330-152.1/1, 1-330-152.1/2 

  المبيضين, صفوان محمد   .5255

البشرية [نص مطبوع] / صفوان محمد المبيضين, عائض بن شافي تحليل الوظائف و تصميمها في الموارد 
  سم.24ص. ; 272 -. 2013عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع : [د.ن],  -األكلبي. 

 9789957124243ر.د.م.ك 

1-658-2287/1, 1-658-2287/2 

  المبيضين, عقلة محمد   .5256

القاهرة :  -وع] / عقلة محمد المبيضين, أسامة محمد جرادات. التدريب اإلداري الموجه باألداء [نص مطب
 سم.24ص. : ايض. ; 160 -. 2001المنظمة العربية للتنمية االدارية, 

1-658-818/1, 1-658-818/2 

  المبيضين, عقله محمد يوسف   .5257

النظريات و التطبيق العملي / عقله  النظام المحاسبي الحكومي و إدارته [نص مطبوع] : المفاهيم و األسس و 
  سم. 24ص. ;  419 -. 1999عمان : دار وائل,  -محمد يوسف المبيضين. 

 9003119957ر.د.م.ك  -. 419-409ص: -بيبليوغرافيا ص

1-657-98/1, 1-657-98/2 

  المبيضين، صفوان    .5258

المبيضين, حسين الطراونة, توفيق عبد  المركزية والالمركزية في تنظيم اإلدارة المحلية [نص مطبوع] / صفوان 
  سم.24ص. ; 412 -.  2011عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -الهادي. 

 9789957123796ر.د.م.ك 

1-350-163/1, 1-350-163/2 

  المبيضين، صفوان    .5259

ردنية الهاشمية / صفوان  اإلدارة المحلية [نص مطبوع] : مداخل التطوير مع التركيز على حالة المملكة األ
  سم.24ص ; 352 -. 2014عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -المبيضين. 

 9789957125615ر.د.م.ك  -. 345ص-287بيبليوغرافيا: ص

1-350-171/1, 1-350-171/2 



  المبيضين، صفوان    .5260

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر   -بيضين. تطبيقات اإلدارة في منظمات األعمال [نص مطبوع] / صفوان الم
  سم.24ص ;  159 -. 2011و التوزيع, 

 9789957123833ر.د.م.ك 

1-658-2280/1, 1-658-2280/2 

  المبيضين، صفوان    .5261

عمان :   -الحكومة اإللكترونية [نص مطبوع] : النماذج والتطبيقات والتجارب الدولية / صفوان المبيضين. 
  سم.24ص ; 200 -. 2011لمية للنشر و التوزيع, اليازوري الع

 9789957123925ر.د.م.ك  -. 200ص-189بيبليوغرافيا:ص

1-658-2621/1 

  المتظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5262

  -أثر إدارة المعرفة في أداء المنظمات [نص مطبوع] : بحوث محكمة منتقاة / المتظمة العربية للتنمية اإلدارية. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 245 -. 2014: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  القاهرة

 9789774730504ر.د.م.ك  -. 241ص. - 239بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1602/1, 1-658-1602/2 

  المجدوب, أسامة    .5263

: الدار  القاهرة  -الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا الى مراكش [نص مطبوع] / أسامة المجدوب. 
  سم. 24ص. : إيض: غالف ملون ; 332 -. 1996المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, 

 8239270977ر.د.م.ك  -. 328-325بيبليوغرافيا ص ص: 

1-382-5/1 

  المجذوب, طارق    .5264

الجامعية, بيروت : الدار  -اإلدارة العامة [نص مطبوع] : العلمية اإلدارية والوظيفية العامة / طارق المجذوب. 
 شم. 24ص. : غالف ملون ; 832 -. 2000

1-350-64/2 

  المجذوب, طارق    .5265

بيروت   -اإلدارة العامة [نص مطبوع] : العملية اإلدارية والوظيفة العامة واإلصالح اإلداري / طارق المجذوب. 
 سم.24ص. : غالف مص. ;  832 -. 2003: منشورات الحلبي الحقوقية, 

1-350-28/3, 1-350-28/4 

  المجلس األعلى للغة العربية   .5266

مصطلحات  -مسرد عربي -عربي)-إنجليزي -دليل وظيفي في المعلومات [نص مطبوع] : قاموس (فرنسي 
ص. : 318 -. 2011الجزائر : منشورات المجلس,  -لوحات وظيفية / المجلس األعلى للغة العربية. -مرئية 

  سم.29إيض. ; 

 9789947821640ر.د.م.ك 

D00132/1 



ص. : 452 -. 2006القاهرة : دار المريخ,  -. المحاسبة [نص مطبوع] : أساس لقرارات األعمال  .5267
  سم.  28غالفال مص. ; 

 4562249960ر.د.م.ك 

1-657-357.2/1, 1-657-357.2/2 

  المحاسنة, إبراهيم محمد   .5268

عمان : مكتبة   -بوع] / إبراهيم محمد المحاسنة. إدارة و تقييم األداء الوظيفي بين النظرية والتطبيق [نص مط 
  سم.24ص ; 488  -. 2013جرير للنشر والتوزيع, 

 9789957382667ر.د.م.ك  -. 488ص - 459بيبليوغرافيا: ص

1-658-2222/1, 1-658-2222/2 

  المحاميد, موفق سمور   .5269

 -. 2004عمان : دار الثقافة,  -المحاميد. المعاملة الضريبية للدخل غير المشروع [نص مطبوع] / موفق سمور 

  سم.24ص. : غالف ملون ; 286

 5060169957ر.د.م.ك 

1-336-47/1, 1-336-47/2 

  المحاميد، خالد    .5270

عمان : طبع بدعم من وزارة الثقافة,   -اإلقتصاد وسياسة األردن الخارجية [نص مطبوع] / خالد المحاميد. 
  سم.24ص ; 282 -. 2002

 282ص-275افيا: صبيبليوغر

1-330-641/1, 1-330-641/2 

  المحجوب, رفعت    .5271

. 1973القاهرة : دار النهضة العربية,  -اإلقتصاد السياسي [نص مطبوع] : القيمة والتوزيع / رفعت المحجوب. 

 سم.24ص. ; 311 -

1-330-29/2, 1-330-29/3 

 93 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / مراد تهتان. المحفظة البنكية و االسواق المالية [نص   .5272

  سم. 29و. ; 

 2011لبسانس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1881/01 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5273

مالك بن نبي وإستشراف المستقبل من شروط النهضة إلى الميالد الجديد [نص مطبوع] : الجزء األول: بحوث  
 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -الدولي / مخلوفي ميلود المحفوظي.  الملتقى

 سم.24ص. ; 307

1-000-7.1/1 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5274

مالك بن نبي وإستشراف المستقبل من شروط النهضة إلى الميالد الجديد [نص مطبوع] : الجزء الثاني: بحوث  
 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -ولي / مخلوفي ميلود المحفوظي. الملتقى الد

 سم.24ص. ; 289



1-000-7.2/1 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5275

تلمسان اإلسالمية بين التراث العمراني و المعماري و الميراث الفني [نص مطبوع] : الجزء األول / مخلوفي 
 سم.24ص. ; 310 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -ي. ميلود المحفوظ

1-000-13.1/1 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5276

إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية و تحديات العولمة [نص مطبوع] : الجزء األول / مخلوفي ميلود 
 سم.24ص. ; 360 -. 2011لدينية واألوقاف, الجزائر : منشورات وزارة الشؤون ا -المحفوظي. 

1-000-2.1/1 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5277

إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية و تحديات العولمة [نص مطبوع] : الجزء الثاني / مخلوفي ميلود 
 .سم24ص. ; 352 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -المحفوظي. 

1-000-2.2/1 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5278

إشكالية الفتوى بين الضوابط الشرعية و تحديات العولمة [نص مطبوع] : الجزء الثالث / مخلوفي ميلود 
 سم.24ص. ; 298 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -المحفوظي. 

1-000-2.3/1 

  ميلود   المحفوظي، مخلوفي  .5279

مدونة فقه التشريع لبناء اإلمارة: اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي: مناقب وآثار [نص مطبوع] : المجلد ااألول  
ص. ; 406 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -مخلوفي ميلود المحفوظي.  /

  سم.24

 9789947927496ر.د.م.ك 

1-000-3.1/1 

  محفوظي، مخلوفي ميلود  ال  .5280

مدونة الفقه التصوفي: اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني: مناقب وآثار [نص مطبوع] : المجلد الثاني  
ص. ; 406 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -مخلوفي ميلود المحفوظي.  /

  سم.24

 9789947927526ر.د.م.ك 

1-000-3.2/1 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5281

مدونة الفقه النوازلي: اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني: مناقب وآثار [نص مطبوع] : المجلد الثالث /  
  سم. 24ص. ; 496 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -مخلوفي ميلود المحفوظي. 

 9789947927502ر.د.م.ك 

1-000-3.3/1 



  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5282

مدونة الفقه الجدلي: اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني: مناقب وآثار [نص مطبوع] : المجلد الرابع /  
  سم. 24ص. ; 520 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -مخلوفي ميلود المحفوظي. 

 9789947927526 ر.د.م.ك

1-000-3.4/1 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5283

مدونة نازلة يهود توات: اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني: مناقب وآثار [نص مطبوع] : المجلد  
ص. 338 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -الخامس / مخلوفي ميلود المحفوظي. 

  سم.24 ;

 9789947927519ر.د.م.ك 

1-000-3.5/1 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5284

/ مخلوفي ميلود  2011 -تيزي وزو  -العالقات العملية والحضارية بين زواوة وتلمسات [نص مطبوع] : بجاية
  سم.24ص. ; 172 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -المحفوظي. 

 9789931384380ر.د.م.ك 

1-000-30/1 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5285

  -اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي [نص مطبوع] : فقه السياسة والحوار الديني / مخلوفي ميلود المحفوظي. 

 سم.24ص. ; 261 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

1-000-33/1 

  محفوظي، مخلوفي ميلود  ال  .5286

الجزائر :   -الشيخ عبد القادر المجاوي [نص مطبوع] : أعمال ملتقى وطني بتلمسان / مخلوفي ميلود المحفوظي. 
  سم.24ص. ; 157 -. 2011منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

 9789931384342ر.د.م.ك 

1-000-46/1 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5287

الجزائر :   -الشعائر الدينية حرية ممارستها حق يكفله الدين و القانون [نص مطبوع] / مخلوفي ميلود المحفوظي. 
 سم.24ص. ; 369 -. 2011منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

1-000-38/1 

  المحفوظي، مخلوفي ميلود    .5288

الجزائر : منشورات  -مخلوفي ميلود المحفوظي.  الحقيقة و المجاز في الرحلة إلى الحجاز [نص مطبوع] /
  سم.24ص. ; 287 -. 2011وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

 9789931902058ر.د.م.ك 

1-000-27/1 

  المحالوي، شعبان عبده أبو العز   .5289

لعز إقتصاديات حقوق التأليف والنشر قي إطار حقوق الملكية الفكرية [نص مطبوع] / شعبان عبده أبو ا



  سم.24ص. ;  396 -. 2011القاهرة : دار النهضة العربية,  -المحالوي. 

 9789770468218ر.د.م.ك  -. 384ص.-367بيبليبوغرافيا:ص

1-330-756/1, 1-330-756/2 

  المحمدي، أحمد سلمان   .5290

يداء للنشر و عمان : دار غ  -الضوابط األخالقية و اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / أحمد سلمان المحمدي. 
  سم.24ص. ; 360 -. 2014التوزيع, 

 9789957572495ر.د.م.ك 

1-330-603/1, 1-330-603/2 

  المحمدي، سعد علي ريحان    .5291

 -التناقضات  -التغيير  -اإلدارة اإلستراتيجية وإدارت معاصرة: المجلد األول [نص مطبوع] : ((التمكين 

  سم.24ص ; 320 -. 2016مان : دار اليازوري العلمية, ع -التفاوض)) / سعد علي ريحان المحمدي. 

 9789957128050ر.د.م.ك  -. 316ص-311بيبليوغرافيا:ص

1-658-2574.1/1, 1-658-2574.1/2 

  المحمدي، سعد علي ريحان    .5292

 -التناقضات  -التغيير  -اإلدارة اإلستراتيجية وإدارت معاصرة: المجلد الثاني [نص مطبوع] : ((التمكين 

ص ; 304 -. 2016عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -التفاوض)) / سعد علي ريحان المحمدي. 
  سم.24

 9789957128050ر.د.م.ك 

1-658-2574.2/1, 1-658-2574.2/2 

  المحمدي، سعد علي ريحان    .5293

 -التناقضات  -التغيير  -كين اإلدارة اإلستراتيجية وإدارت معاصرة: المجلد الثالث [نص مطبوع] : ((التم 

ص ; 352 -. 2016عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,  -التفاوض)) / سعد علي ريحان المحمدي. 
  سم.24

 9789957128050ر.د.م.ك 

1-658-2574.3/1, 1-658-2574.3/2 

  المحمدي، شاكر مصلح    .5294

عمان : دار أسامة للطباعة والنشر  -المحمدي. اإلحصاء وتصميم التجاري [نص مطبوع] / شاكر مصلح 
  سم.24ص ; 376 -. 2012والتوزيع, 

 9789957224097ر.د.م.ك 

1-519-173/1, 1-519-173/2 

  المحمدي، ياسين حميد بدع    .5295

عمان :  -التنمية الصناعية وإتجاهاتها المكانية في محافظة أربيل [نص مطبوع] / ياسين حميد بدع المحمدي. 
  سم.24ص ; 410 -. 2016أمجد للنشر والتوزيع, دار 

 9789957992729ر.د.م.ك 

1-338-330/1 



  المحنه, فالح كاظم    .5296

 -. 2002عمان مؤسسة الوراق : [د.ن],  -العولمة و الجدل الدار حولها [نص مطبوع] / فالح كاظم المحنه. 

  سم.24ص. : غالف مص. ; 302

 ص.302-ص.298بيبليوغرافيا 

1-330-252/1, 1-330-252/2 

  المحياوي, قاسم نايف علوان   .5297

عمان :   -تطبيقات / قاسم نايف علوان المحياوي.  -عمليات  -إدارة الجودة في الخدمات [نص مطبوع] : مفاهيم 
  سم .24ص. : إيض. ;  399 -. 2006دار الشروق للنشر و التوزيع, 

 9957002627ر.د.م.ك  -. 399ص  - 385ببليوغرافيا : ص .

1-658-987/4, 1-658-987/5 

  المحيسن, أسامة نائل   .5298

 -. 2008عمان : دار الثقافة,  -الوجيز في الشركات التجارية و اإلفالس [نص مطبوع] / أسامة نائل المحيسن. 

  سم.24ص. : مص. ; 400

 7358169957ر.د.م.ك  -ص. 400-395بيبليوغرافيا: 

1-382-130/1, 1-382-130/2 

  المحيسن, أسامة نائل   .5299

عمان : دار الثقافة للنشرو التوزيع,   -الوجيز في حقوق الملكية الفكرية [نص مطبوع] / أسامة نائل المحيسن. 
  سم.24ص. ; 279 -. 2011

 9957166113ر.د.م.ك 

1-340-48/1, 1-340-48/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5300

لعالمية [نص مطبوع] : تبعات العولمة اإلقتصادية والتكامل الدولي / عبد القادر رزيق  األزمة الغذائية ا
  سم.  24ص. : غالف مص. ;   238 -. 2009القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع,  -المخادمي. 

 9773582035ر.د.م.ك 

1-338-114/1, 1-338-114/2 

  المخادمي, عبد القادر رزيق    .5301

 -مال والجنوب [نص مطبوع] : نحو عالقات إقتصادية عادلة / عبد القادر رزيق المخادمي. الحوار بين الش

  سم. 24ص. : إيض. ;  182 -. 2004القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع, 

 9053358977ر.د.م.ك 

1-382-106/1, 1-382-106/2 

  المخالفي، محمد الحامس   .5302

عمان : دار   -ع] : في مؤسسات التعليم العالي / محمد الحامس المخالفي. القيادة اإلدارية التربوية [نص مطبو
 سم. 24ص. ;  367 -. 2009زهران, 

1-350-124/1, 1-350-124/2 

  المدادحة ، أحمد نافع   .5303

عمان : مكتبة   -التنمية الحديثة للمجموعات المكتبية في مكتبات الجامعات [نص مطبوع] / أحمد نافع المدادحة. 



  سم.24;  152 -. 2013مجتمع العربي للنشر و التوزيع, ال

 9789957831868ر.د.م.ك  -. 152ص-147بيبليوغرافيا:ص

1-020-42/1, 1-020-42/2 

  المدادحة، أحمد نافع   .5304

عمان :   -تسويق الخدمات المعلوماتية في المكتبات [نص مطبوع] / أحمد نافع المدادحة. 
 سم.24ص. ; 182 -. 2010دارالمعتزللنشروالتوزيع, 

1-020-19/1, 1-020-19/2 

  المدادحة، أحمد نافع   .5305

عمان :  -إقتصاديات المعلومات والمعرفة [نص مطبوع] / أحمد نافع المدادحة, عدنان عبد الكريم الذيابات. 
  سم.24ص. ; 206 -. 2014مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع, 

 9789957831981د.م.ك ر. -. 206ص-199بيبليوغرافيا: ص

1-020-39/1, 1-020-39/2 

  المدادحة، أحمد نافع   .5306

عمان : دار المعتز للنشر و  -الخدمات المكتبية والمعلومات للمستفيدين [نص مطبوع] / أحمد نافع المدادحة. 
  سم.24ص ; 162 -. 2009التوزيع, 

 159ص-158بيبليوغرافيا:ص

1-020-47/1 

  المديرية العامة للجمارك   .5307

[نص مطبوع] : دورية تصدر عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية كل شهرين /  03أخبار الجمارك : العدد 
  سم.27ص. ; 8 -. 2012الجزائر : المديرية العامة للجمارك,  -المديرية العامة للجمارك. 

 تصدر كل شهرين

p66.3/1, p66.3/2 

  ة العامة للجمارك المديري  .5308

[نص مطبوع] : دورية تصدر عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية كل شهرين /  05أخبار الجمارك : العدد 
  سم.27ص. ; 8 -. 2012الجزائر : المديرية العامة للجمارك,  -المديرية العامة للجمارك. 

 تصدر كل شهرين

p66.5/1, p66.5/2 

-CRظل المعالجة اإللكترونية للبيانات [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة المراجعة الداخلية في   .5309

METAL-  .سم. + 29و. ; 118 - . 2009المدية : جامعة المدية,  -/ موسى سعداويCD.  

 2009ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 1285/1 

 ENICABالكوابل  المراحل و اإلجراءات المكملة لعملية التصدير بالمؤسسة الوطنية لصناعة  .5310
  سم.29ص. ; 66 -. 2001الجزائر : جامعة الدكتور يحي فارس,  -. ببسكرة [نص مطبوع]

 2001:  2001لبسانس : 

M3327 



  المراد، حسين محمد   .5311

دراسة تحليل العالقة بين الذاء العاطفي وأنماط القيادة وتأثيرها في زيادة فاعلية القيادة اإلدارية [نص مطبوع] : 
الجزائر : الدار الجزائرية للنشر و التوزيع ; القاهرة : المنظمة العربية للتنمية   -تطبيقية / حسين محمد المراد. 

  سم.24ص ; 402 -. 2015اإلدارية, 

 9789931548560ر.د.م.ك 

1-658-2240/1 

  المرسي, جمال الدين    .5312

اإلسكندرية : الدار   -/ جمال الدين المرسي.  Managing Sales Teamsإدارة فرق البيع [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. : ايض. ; 117 -. 2006الجامعية, 

 9775433967ر.د.م.ك 

1-658-872/1, 1-658-872/2 

  المرسي, جمال الدين    .5313

 القاهرة : -اإلدارة المالية [نص مطبوع] : مدخل إتخاذ القرارات / جمال الدين المرسي; أحمد عبد هللا اللحلح.  

  سم.  24ص. : إيض. ;  496 -. 2006الدار الجامعية, 

 .495ص.-493بيبليوغرافيا:ص.

1-658-927/1, 1-658-927/2 

  المرسي, جمال الدين    .5314

 -. 2006(القاهرة) : الدار الجامعية,  -إدارة األزمات البيعية والتسويقية [نص مطبوع] / جمال الدين المرسي. 

  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 93

 5975433977ر.د.م.ك 

1-658-796/8, 1-658-796/9 

  المرسي, جمال الدين    .5315

دليل في خدمة العمالء ومهارت البيع [نص مطبوع] : مدخلك لتحقيق ميزة تنافسية في بيئة األعمال المعاصرة / 
ص. : ايض. ;  390 -. 2009اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -جمال الدين المرسي, مصطفى محمود أبو بكر. 

  سم.24

 9774220528ر.د.م.ك 

1-658-411/1, 1-658-411/9 

  المرسي, جمال الدين محمد   .5316

اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية [نص مطبوع] : المدخل لتحقيق ميزة تنافسية لمنظمة القرن الحادي 
  سم.24ص. : ايض. ;  562 -. 2006القاهرة : الدار الجامعية,  -والعشرين / جمال الدين محمد المرسي. 

 .522ص.-521بيبليوغرافيا:ص

1-658-1031/2, 1-658-1031/1 

  المرسي, جمال الدين محمد   .5317

المنشآت التسويقية [نص مطبوع] : إدارة منافذ التوزيع (مدخل وصفي تحليلي) / جمال الدين محمد المرسي,  
  سم.24ص. : ايض. ; 549 -. 2007امعية, اإلسكندرية : الدار الج -ثابت عبدالرحمن إدريس. 

 .549ص.-545بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1061/1, 1-658-1061/2 



  المرسي, جمال الدين محمد   .5318

التفكير اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتجية [نص مطبوع] : منهج تطبيقي / جمال الدين محمد المرسي, مصطفى 
  سم . 24ص . : ايض. ;  670 -. 2002رة : الدار الجامعية, القاه -محمود أبو بكر, طارق رشدي جبة. 

 .670ص.-665ببليوغرافيا: ص.

1-658-584/1, 1-658-584/2 

  المرسي, جمال الدين محمد   .5319

السلوك التنظيمي [نص مطبوع] : نظريات ونماذج وتطبيق عملي إلدارة السلوك في المنظمة / جمال الدين محمد  
 سم. 24ص. : إيض. ;  683 -. 2004اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -من إدريس. المرسي, ثابت عبد الرح

1-658-660/1, 1-658-660/2 

  المرسي، جمال الدين   .5320

/  Managing Organizational Culture and Changeإدارة الثقافة التنظيمية والتغيير [نص مطبوع] = 

  سم.24ص ; 89 -. 2006شارع زكريا غنيم,  84لجامعية اإلسكندرية : الدار ا  -جمال الدين المرسي. 

 9775433983ر.د.م.ك 

1-658-78/1 

  المرضي، لطفي بن صالح   .5321

تقويم بناء وتنفيذ الخطط اإلستراتيجية [نص مطبوع] : مهارات تطبيقية في قيادة األداء ومؤشراته / لطفي بن 
  سم.24ص ; 251  -. 2016 عملن : مركز ديبونو لتعليم التفكير, -صالح المرضي. 

 9789957900427ر.د.م.ك  -. 251ص-245بيبليوغرافيا:ص

1-658-2505/1 

  المرعشلي, يوسف   .5322

بيروت : دار المعرفة,   -أصول كتابة البحث العلمي وتحقيق المخطوطات [نص مطبوع] / يوسف المرعشلي. 
  سم.24ص. : إيض. ; 312 -. 2008

 9953429316ر.د.م.ك  -. 307-301ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-97/1 

  المساعد، زكي خليل    .5323

. 2010عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع,  -تسويق الخدمات وتطبيقاته [نص مطبوع] / زكي خليل المساعد. 

 سم.24ص. ; 336 -

1-658-1677/1, 1-658-1677/2 

  المساعد، زكي خليل    .5324

. 2013عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -في المفهوم الشامل [نص مطبوع] / زكي خليل المساعد. التسويق 

  سم.24ص. : غالف: ملو.,مصو. ; 478 -

 478ص. -471بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2097/1, 1-658-2097/2 

  المساعدة، ماجد عبد المهدي   .5325

عمان : دار الثقافة   -العمليات / ماجد عبد المهدي المساعدة.  -المفاهيم -إدارة األزمات [نص مطبوع] : المداخل



  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 384 -. 2012للنشر و التوزيع, 

 9789957167554ر.د.م.ك 

1-658-1905/1, 1-658-1905/2 

  المسعودي، حيدر علي    .5326

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر  -لمسعودي. إدارة تكاليف الجودة إستراتيجيا [نص مطبوع] / حيدر علي ا
  سم. 24ص. : غالف: ملو. ; 352 -. 2010والتوزيع, 

 9789957123413ر.د.م.ك   -. 352.ص.-339مالحق: ص. 338ص.-329بيبليوغرافيا:ص.

1-658-2033/1, 1-658-2033/2 

  المسعودي، فاطمة عبد علي سلمان    .5327

تراتيجية [نص مطبوع] / عالء فرحان طالب الدعمي; فاطمة عبد علي سلمان  المعرفة السوقية و القرارات اإلس 
  سم. 24ص. : ايض. ; 256 -. 2011عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -المسعودي. 

 9789957246518ر.د.م.ك  -. 255ص-227بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1775/1, 1-658-1775/2 

  المسلمانى، محمد أحمد إبراهيم   .5328

هية القرارات اإلدارية في القانون الفرنسي و المصري وأحكام الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / محمد أحمد ما
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 239 -. 2014(القاهرة) : دار الجامعة الجديدة للنشر,  -إبراهيم المسلمانى. 

 9789776410404ر.د.م.ك  -. 236ص.  - 223بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2247/1, 1-658-2247/2 

  المسلمي، نجية    .5329

(القاهرة) : دار الكتاب الحديث,  -خريطة التنمية البشرية ومتطلبات التغيير [نص مطبوع] / نجية المسلمي. 
  سم.24ص ; 214 -. 2013

 9789773504978ر.د.م.ك 

1-338-223/1, 1-338-223/2 

  المشاقبة, علي   .5330

عمان : دار صفاء للنشر  -[نص مطبوع] / علي المشاقبة, محمد العدوان, سطام العمرو. إدارة الشحن والتأمين 
  سم. 24ص. : ايض. ;  140 -. 2003والتوزيع, 

 9957240897ر.د.م.ك  -. 140ـــ ص.   139بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-543/1, 1-658-543/2 

  المشهداني, خالد أحمد فرحان    .5331

  -ية [نص مطبوع] / خالد أحمد فرحان المشهداني, رائد عبد الخالق عبد هللا العبيدي. مدخل إلى األسواق المال

  سم.245ص. ; 368 -. 2013عمان : دار األيام للنشر و التوزيع, 

 9789957563363ر.د.م.ك  -. 368ص-363بيبليوغرافيا: ص

1-332-617/1, 1-332-617/2 

  المشهداني, خالد أحمد فرحان    .5332

عمان : دار   -تصاد [نص مطبوع] / خالد أحمد فرحان المشهداني, رائد عبد الخالق عبد هللا العبيدي. مبادئ اإلق



  سم.24ص. ; 224 - . 2015األيام للنشر و التوزيع, 

 9789957563349ر.د.م.ك   -. 224ص-221بيليوغرافيا:ص

1-330-607/1, 1-330-607/2 

  المشهداني، خالد احمد    .5333

عمان : دار األيام للنشر و  -العامة [نص مطبوع] / خالد احمد المشهداني, نبيل إبراهيم الطائي. مدخل إلى المالية 
  سم.24ص. ; 220 -. 2014التوزيع, 

 9789957563707ر.د.م.ك  -. 220ص. -219بيبليوغرافيا: ص.

1-336-122/1, 1-336-122/2 

  المشهداني، خالد أحمد    .5334

عمان : دار األيام للنشر و  -خالد أحمد المشهداني, عباس خضير الجنابي.  /الرياضيات المالية [نص مطبوع] 
  سم.24ص ; 224 -. 2015التوزيع, 

 9789957563509ر.د.م.ك  -. 224بيبليوغرافيا:ص

1-657-728/1, 1-657-728/2 

  المشهداني، خالد أحمد فرحان    .5335

/ خالد أحمد فرحان المشهداني, رائد عبد   SPSSمبادئ اإلحصاء [نص مطبوع] : متضمن التحليل اإلحصائي 
  سم.24ص ; 272 -. 2013عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -الخالق عبد هللا العبيدي. 

 9789957563301ر.د.م.ك  -. 272ص-269بيبليوغرافيا:ص

1-519-182/1, 1-519-182/2 

  المشهداني، خالد أحمد فرحان    .5336

عمان :   -[نص مطبوع] : األسس النظرية والعملية / خالد أحمد فرحان المشهداني.  مبادئ اإلحصاء واإلحتماالت
  سم.24ص ; 368 -. 2016دار األيام للنشر و التوزيع, 

 9789957950460ر.د.م.ك  -. 368ص-366بيبليوغرافيا:ص

1-519-201/1 

  المشهداني، خالد أحمد فرحان    .5337

 Foreign Trade Advanced Scienceص مطبوع] =  التجارة الخارجية بمنظور علمي متقدم [ن

Perspective  .ص. ; 566 -. 2018عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -/ خالد أحمد فرحان المشهداني
  سم.24

 9789957953898ر.د.م.ك  -ص. 563-ص.557ببليوغرافيا: 

1-382-303/1, 1-382-303/2 

  المشهداني، خالد حمادي حمدون    .5338

الخصخصة [نص مطبوع] : أثرها في معدالت التضخم وإنعكاساتها على معدالت النمو اإلقتصادي / خالد  
  سم.24ص ; 213 -. 2013عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -حمادي حمدون المشهداني. 

 9789957910358ر.د.م.ك  -. 213ص-201بيبليوغرافيا: ص

1-330-618/1, 1-330-618/2 

  المشوخى, حمد سليمان   .5339

القاهرة : دار الفكر العربي ; منشاة   -إقتصاديات النقل والمواصالت [نص مطبوع] / حمد سليمان المشوخى. 



  سم.  24ص. : إيض. ;  738 -. 2003المعارف : [د.ن], 

 0113903977ر.د.م.ك 

1-382-91/1, 1-382-91/2 

  المصاروة، هيثم حامد    .5340

عمان : مكتبة الجامعة : إثراء للنشر و  -المنتقى في شرح عقد التأمين [نص مطبوع] / هيثم حامد المصاروة. 
  سم.24ص. ; 339 -. 2010التوزيع, 

 9789957780333ر.د.م.ك 

1-368-29/1, 1-368-29/2 

  المصرى، إيهاب عيسى   .5341

 -تقييم األداء [نص مطبوع] / إيهاب عيسى المصرى, طارق عبد الرؤوف عامر. التطوير واإلصالح اإلداري و

  سم.24ص ; 263 -. 2017القاهرة : المؤسسة العربية للعلوم و الثقافة, 

 9789775285669ر.د.م.ك  -. 254ص-253بيبليوغرافيا:ص

1-658-2619/1 

  المصري, احمد محمد   .5342

 223 -. 2004القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -د محمد المصري. اإلدارة في اإلسالم [نص مطبوع] / احم

 سم.  24ص. : إيض. ; 

1-658-593/4, 1-658-593/5 

  المصري, أحمد محمد   .5343

اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -التخطيط و المراقبة اإلدارية [نص مطبوع] / أحمد محمد المصري. 
  سم.24ص. : إيض. ; 164 -. 2007

. 

1-658-970/9, 1-658-970/10 

  المصري, أحمد محمد   .5344

 -. 1998اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -إدارة المستشفيات [نص مطبوع] / أحمد محمد المصري. 

  (سلسلة إدارة المنشآت الخاصة : سلسلة إدارة المنشآت الخاصة).  -سم. 24ص. : ايض. ; 101

 977212064xم.ك ر.د. -. 99ص -98بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-1100/1, 1-658-1100/2 

  المصري, أحمد محمد   .5345

. 2001اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -اإلدارة و المدير العصري [نص مطبوع] / أحمد محمد المصري. 

  سم. 24ص. : إيض. ;  157 -

 153ص.-151بيبليوغرافيا : ص.

1-658-227/2, 1-658-227/3 

  أحمد محمد المصري,   .5346

 136 -. 2000اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -العالقات العامة [نص مطبوع] / أحمد محمد المصري. 

  سم. 24ص. : غالف مصور: ملون ; 

 بيبليوغرافيا



1-659-13/2, 1-659-13/8 

  المصري, أحمد محمد   .5347

ص. :  112  -. 2000شباب الجامعة,  اإلسكندرية : مؤسسة -اإلعالن [نص مطبوع] / أحمد محمد المصري. 
  سم.24إيض. ; 

 110-109ص: -بيبليوغرافيا ص

1-659-5/7, 1-659-5/8 

  المصري, تيسير    .5348

محاسبة شركات األشخاص [نص مطبوع] : إطارها الفكري وتطبيقاتها العملية / تيسير المصري, طالل جريرة. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  520 -. 2006عمان : دار الثقافة اانشر والتوزيع,  -

 2103169957ر.د.م.ك 

1-657-392/1, 1-657-392/2 

  المصري, سعيد محمد   .5349

/ سعيد محمد   International Hotel Managementمذكرات في إدارة الفنادق الدولية [نص مطبوع] =  
  سم.  24ص. : ايض. ;  68 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -المصري. 

 .67ص.-66افيا: ص.بيبليوغر

1-658-126/1, 1-658-126/3 

  المصري, سعيد محمد   .5350

التنظيم و اإلدارة [نص مطبوع] : مدخل معاصر لعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة / سعيد محمد  
  سم.  24ص. : إيض . ; 346 -. 2002اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -المصري. 

 346ص.ص343بيبليوغرافيا:ص.

1-658-202/1, 1-658-202/2 

  المصري, سعيد محمد   .5351

اإلدارة الحديثة لوظيفة الشراء في المنشآت اإلنتاجية [نص مطبوع] : الصناعية والخدمات / سعيد محمد 
 سم. 24ص. : ايض. ; 268 -. 1998اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -المصري. 

1-658-134/1, 1-658-134/2 

  المصري, سعيد محمد   .5352

اإلسكندرية : الدار   -مقدمة في إدارة وتنظيم المنشآت السياحية والفندقية [نص مطبوع] / سعيد محمد المصري. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 99 -. 2001الجامعية, 

 99ص.-95بيبليوغرافيا: ص.

1-658-124/1, 1-658-124/2 

  المصري, سعيد محمد   .5353

 Management andنشطة الخدمية [نص مطبوع] : المفاهيم و اإلستراتيجيات = إدارة و تسويق األ

Marketing of Services  .ص. :  265 -. 2002اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -/ سعيد محمد المصري
  سم. 24ايض. ; 

 265ص.-261-بيبليوغرافيا :ص.

1-658-31/2, 1-658-31/3 



  المصري, محمد أحمد   .5354

 -اإل نتاجية للمنشأت الصناعية [نص مطبوع] : التكلفة ــ الوقت ــ األداء / محمد أحمد المصري.  الكفاية

 سم. 24ص. : غالف ملون مص ; 313 -. 2004(القاهرة) : مؤسسة شباب الجامعة, 

1-338-45/1, 1-338-45/2 

  المصري, محمد رفيق    .5355

عمان : دار   -التأمينات العامة / محمد رفيق المصري. التأمين و إدارة الخطر [نص مطبوع] : تطبيقات على 
  سم.24ص. : إيض. ; 468 -. 2007زهران للنشر والتوزيع, 

 . 466ص . - 465ببليوغرافيا: ص .

1-658-996/1, 1-658-996/2 

  المصري, محمد رفيق    .5356

ان : دار زهران للنشر و  عم -التأمين على الحياة و الضمان اإلجتماعي [نص مطبوع] / محمد رفيق المصري. 
  سم.24ص ; 100 -. 2011التوزيع, 

 100ص- 99بيبليو غرافيا :ص

1-368-37/1, 1-368-37/2 

  المصري, مصطفي أحمد عبد الرحمان    .5357

  -تقنيات دعم التخطيط اإلستراتيجي  -أنواع التخطيط -التخطيط اإلستراتيجي [نص مطبوع] : مفهوم التخطيط  

القاهرة : دار التعليم  -الخطة اإلستراتيجية / مصطفي أحمد عبد الرحمان المصري.  -األحصاء و التنبؤ 
  سم.24ص. ; 284 -. 2016الجامعي, 

 9789777336428ر.د.م.ك  -ص.  274ص.271بيبليوغرافيا: 

1-658-2395/1, 1-658-2395/2 

  المصري، أحمد محمد   .5358

االسكندرية :  -القرارات / أحمد محمد المصري. -المعلومات  -اإلدارة الحديثة [نص مطبوع] : اإلتصاالت 
 سم.  24ص. : ايض. ; 358 - . 2008مؤسسة شباب الجامعة, 

1-658-1225/4, 1-658-1225/5 

  المصري، أحمد محمد   .5359

اإلاسكندرية : مؤسسة شباب   -إدارة اإلنتاج والعالقات الصناعية [نص مطبوع] / أحمد محمد المصري. 
  سم.24ص. : ايض. ;  251 -. 2001ة, الجامع

 250ص.-247بيبليـوغرافيا :ص.

1-658-80/1, 1-658-80/2 

  المصري، أحمد محمد   .5360

 -. 2010اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -التسويق وفن البيع [نص مطبوع] / أحمد محمد المصري. 

 سم. 24ص. : إيض. ; 185

1-658-1401/1, 1-658-1401/2 

  المصري، أحمد محمود   .5361

 -. 2013القاهرة : ورماكد,  -/ أحمد محمود المصري.  training planخطة التدريب [نص مطبوع] = 

 سم.29ص. ; 129



1-658-2696/1 

  المصري، منذر واصف   .5362

ت  أبوظبي : مركز اإلمارات للدراسا -العولمة و تنمية الموارد البشرية [نص مطبوع] / منذر واصف المصري. 
  سم.21ص. ; 193 -.  2004و البحوث اإلستراتيجية, 

 9948005996ر.د.م.ك  -ص. 191-ص.188ص: -بيبليوغرافيا ص

1-658-1666/1, 1-658-1666/2 

 -. 1992الجزائر : د. م. ج.,  -. 2ط. -المصفوفات [نص مطبوع] : دروس و مسائل / محمد غازي.   .5363

 ).(الدروس في الرياضيات -سم.  27ص. ;  442

1-512-13/6, 1-512-13/7 

  المصلح، ثامر علوان    .5364

عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,   -علم اإلقتصاد الجزئي والكلي [نص مطبوع] / ثامر علوان المصلح. 
  سم.24ص. ; 276 -. 2014

 9789957563639ر.د.م.ك  -. 276ص-275بيبليوغرافيا: ص

1-330-586/1, 1-330-586/2 

  المطارنة, غسان فالح    .5365

عمان : دار وائل للنشر و التوزيع,  -. 2ط. -مقدمة في محاسبة التكاليف [نص مطبوع] / غسان فالح المطارنة. 
  سم.24ص. : إيض. ; 302 -. 2002

 9325119957ر.د.م.ك 

1-657-437/4, 1-657-437/5 

  المطارنة, غسان فالح    .5366

عمان : دار المسيرة  -. 1ط -مطبوع] : الناحية النظرية / غسان فالح المطارنة. تدقيق الحسابات المعاصر [نص  
  سم. 24ص. : إيض. ; 328 -. 2006للنشر و التوزيع, 

 9957062832ر.د.م.ك 

1-657-426/16, 1-657-426/17 

  المطارنة، غسان فالح    .5367

. 2003ان : دار وائل للنشر و التوزيع, عم -مقدمة في محاسبة التكاليف [نص مطبوع] / غسان فالح المطارنة. 

  سم.24ص ; 305 -

 9957113259ر.د.م.ك 

1-657-269/1, 1-657-269/2 

  المطالقة, محمد فواز    .5368

الوجيز في عقود التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] : أركانه، إثباته، القانون الواجب التطبيق، حمايته"التشفير"، 
ص. : إسض. ;  352 -. 2006عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع,  -واز المطالقة. التوقيع اإللكتروني / محمد ف

  سم. 24

 9957160850ر.د.م.ك 

1-382-120/1, 1-382-120/2 



  المطايعة، كامل فالح    .5369

(القاهرة) : دار الفكر الجامعي,  -اإلستثمار في المصارف [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / كامل فالح المطايعة. 
  سم.24ص ; 771 -. 2014

 9789773790899ر.د.م.ك 

1-332-688/1, 1-332-688/2 

  المطيري, خالد رميح تركى   .5370

القاهرة : دار النهضة العربية,  -البنوك وعمليات غسيل األموال [نص مطبوع] / خالد رميح تركى المطيري. 
  سم. 24ص. : مل. ;  160 -. 2007

 4524204927.د.م.ك ر -. 157ص - 151بيبليوغرافيا ص 

1-332-331/1, 1-332-331/2 

  المطيري, عبيد بن سعد   .5371

 -مستقبل مهنة المحاسبة و المراجعة تحديات و قضايا معاصرة [نص مطبوع] / عبيد بن سعد المطيري. 

  سم. 24ص : مص ; 148 -. 2004الرياض : دار المريخ, 

 6544249960ر.د.م.ك 

1-657-454/1, 1-657-454/2 

  المعاضيدي، معن وعد هللا   .5372

تأثير الذكاء التنافسي في تحديد الخيار اإلستراتيجي على مستوى وحدة األعمال [نص مطبوع] / معن وعد هللا 
  سم.24ص. ; 204 -. 2015عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -المعاضيدي, يحي محمد سليمان وزيرة. 

 9789957328580ر.د.م.ك  -. 203ص.-193مالحق:ص. 192ص.-191بيبليوغرافيا:ص.

1-658-152/1 

  المعاني، أحمد   .5373

عمان :  -قضايا إدارية معاصرة [نص مطبوع] / أحمد المعاني, ناصر جرادات, أحمد عريقات, ...[و آخرون]. 
  سم.24ص ; 440 -. 2016دار وائل للنشر والتوزيع, 

 9789957119157ر.د.م.ك  -. 440ص-417بيبليوغرافيا:ص

1-658-2508/1 

  المعاني، أيمن عودة   .5374

  -عمان : دار وائل للنشر والتوزيع, [د.ت].  -اإلدارة العامة الحديثة [نص مطبوع] / أيمن عودة المعاني. 

  سم.24ص. ; 307

 9789957119003ر.د.م.ك 

1-350-160/1, 1-350-160/2 

  المعاني، أيمن عودة   .5375

ص. ; 296  -. 2013عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -أيمن عودة المعاني.  اإلدارة المحلية [نص مطبوع] /
  سم.24

 9789957118273ر.د.م.ك 

1-350-162/1, 1-350-162/2 



  المعايطة, عبد العزيز عطا هللا    .5376

عمان : دار   -المعايطة. اإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصر [نص مطبوع] / عبد العزيز عطا هللا 
  سم.  24ص : ايض. ;  454 -. 2007الحامد, 

 995732280xر.د.م.ك  -. 454ص.  - 453بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-1273/1, 1-658-1273/2 

  المعايطة، روال نايف    .5377

 Human resources management : Praticalإدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : دليل عملي = 

guide  .عمان : دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع,   -/ روال نايف المعايطة, صالح سليم الحموري
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 240 -. 2013

 9789957742324ر.د.م.ك  -. 240ص. - 239بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2248/1, 1-658-2248/2 

دراسة في النسق التاريخي والعقدي (اإلقتصاد اإلسالمي   المعرفة اإلقتصادية [نص مطبوع] :  .5378
  سم.24ص ; 74 -. 2013القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية,  -. أنموذجا)

 74ص-71بيبليوغرافيا: ص

1-330-637/1, 1-330-637/2 

  المعموري، عبدعلي كاظم   .5379

عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -كاظم المعموري. تاريخ األفكار اإلقتصادية [نص مطبوع] / عبدعلي 
  سم.24ص. ; 524 -. 2012

 978995732626ر.د.م.ك 

1-330-521/1, 1-330-521/2 

  المعموري، محسن محسن   .5380

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التزيع,  - مبادئ علم اإلقتصاد [نص مطبوع] / محسن محسن المعموري. 
  سم.24ص. ; 266 -. 2014

 9789957125424ر.د.م.ك 

1-330-611/1, 1-330-611/2 

  المعيوف, صالح بن معاذ   .5381

. 2004الرياض : معهد اإلدارة العامة,  -اإلدارة العامة: العدد األول [نص مطبوع] / صالح بن معاذ المعيوف. 

  سم.24ص. ; 264 -

 لعامة: العدد األول= اإلدارة ا 02569035ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

p103.1.44/1 

  المعيوف, صالح بن معاذ   .5382

. 2004الرياض : معهد اإلدارة العامة,  -اإلدارة العامة: العدد الثاني [نص مطبوع] / صالح بن معاذ المعيوف. 

  سم.24ص. ; 267-506 -

 = اإلدارة العامة: العدد الثاني 02569035ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

p103.2.44/01 



  المعيوف, صالح بن معاذ   .5383

. 2004الرياض : معهد اإلدارة العامة,  -اإلدارة العامة: العدد الثالث [نص مطبوع] / صالح بن معاذ المعيوف. 

  سم.24ص. ; 509-723 -

 = اإلدارة العامة: العدد الثالث  03569035ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

p103.3.44/01 

  ربي, ابراهيم متولي المغ  .5384

األثار اإلقتصادية للتمويل با لعجز [نص مطبوع] : من منظور الفقه اإلسالمي و اإلقتصاد الوضعي / ابراهيم 
  سم. 24ص. ; 522 -. 2014القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -متولي المغربي. 

 9770460302ر.د.م.ك  -.  504ص 459بيبليو غرافيا:ص

1-332-609/1, 1-332-609/2 

  المغربي, عبد الحميد عبد الفتاح    .5385

اإلتجاهات الحديثة في دراسات و ممارسات إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / عبد الحميد عبد الفتاح 
  سم.  24ص. : إيض. ; 483 -. 2007القاهرة : المكتبة العصرية,  -المغربي. 

 6062410977ر.د.م.ك 

1-658-1071/1 

  محمد  المغربي, كامل  .5386

عمان : الدار العلمية الدولية : دار الثقافة   -اإلدارة والبيئة والسياسة العامة [نص مطبوع] / كامل محمد المغربي. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 323 -. 2001للنشر والتوزيع, 

 995716015Xر.د.م.ك  -. 323ص.-313ببليوغرافيا : ص.

1-658-1143/1, 1-658-1143/2 

  محمد  المغربي, كامل  .5387

عمان : دار    -أساليب البحث العلمي [نص مطبوع] : في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية / كامل محمد المغربي. 
  سم. 24ص : مص ومل ;  336 -. 2006الثقافة, 

 2134169957ر.د.م.ك  -. 327ص  -313جداول ص 

1-001.4-20/1, 1-001.4-20/2 

  المغربي، إبراهيم متولى حسن    .5388

افز اإلستثمار في تعديل النمو اإلقتصادي [نص مطبوع] : من منظور اإلقتصاد اإلسالمي واألنظمة  دور حو
ص. ; 612 -. 2011اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -اإلقتصادية المعاصرة / إبراهيم متولى حسن المغربي. 

  سم.24

 9789773791483ر.د.م.ك 

1-332-496/1, 1-332-496/2 

  عبد الحميد عبد الفتاح المغربي،   .5389

إدارة المنشآت المتخصصة [نص مطبوع] : البنوك، منشآت التأمين، البورصات / عبد الحميد عبد الفتاح 
  سم.24ص. : ايض. ; 352 -. 2009القاهرة : المكتبة العصرية للنشر و التوزيع,  -المغربي. 

 9774104272ر.د.م.ك  -. 347ص.-341بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1532/1, 1-658-1532/2 



  المغربي، كمال محمد    .5390

اإلدارة [نص مطبوع] : أصالة المبادئ ووظائف المنشأة مع حداثة و تحديات القرن الحادي و العشرين / كمال 
  سم.24ص. ; 560 -. 2007عمان : دار الفكر,  -محمد المغربي. 

 9957075039ر.د.م.ك 

1-350-147/1, 1-350-147/2 

  ، كمال محمد  المغربي  .5391

  -السلوك التنظيمي [نص مطبوع] : مفاهيم وأسس سلوك الفرد و الجماعة في التنظيم / كمال محمد المغربي. 

  سم. 24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 357 -. 2010عمان : دار الفكر ناشرون وموزعون,  -. 4ط.

 9789957073244ر.د.م.ك  -. 356ص.-349بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1823/1, 1-658-1823/2 

  المغربي، محمد الفاتح محمود بشير   .5392

القاهرة : الشركة العربية المتحدة  -تمويل ومؤسسات مالية [نص مطبوع] / محمد الفاتح محمود بشير المغربي. 
  سم.24ص. ; 437  -. 2011للتسويق و التوريدات, 

 9789774770913ر.د.م.ك 

1-332-543/1, 1-332-543/2 

  المغربي، محمد الفاتح محمود بشير   .5393

القاهرة : الشركة   -تمويل واستثمار األوقاف اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد الفاتح محمود بشير المغربي. 
  سم.24ص. : غالف مص. ; 265 -. 2011العربية المتحدة للتسويق والتوريدات, 

 9789774770906ر.د.م.ك 

1-332-557/1, 1-332-557/2 

  المغربي، محمد الفاتح محمود بشير   .5394

حماية المستهلك في النظام اإلسالمي والنظام الغربي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / محمد الفاتح محمود بشير  
  سم.24ص. : غالف مص. ; 420 -. 2010القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات,  -المغربي. 

 9789774770869 ر.د.م.ك

1-340-65/1, 1-340-65/2 

  المغربي، محمد الفاتح محمود بشير   .5395

عمان : دار الجنان للنشر والتوزيع,  -التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] / محمد الفاتح محمود بشير المغربي. 
  سم.24ص ; 217 -. 2016

 9789957594206ر.د.م.ك  -. 205ص-199بيبليوغرافيا:ص

1-382-268/1, 1-382-268/2 

  المغربي، محمد الفاتح محمود بشير   .5396

عمان : دار الجنان للنشر   -التمويل واإلستثمار في اإلسالم [نص مطبوع] / محمد الفاتح محمود بشير المغربي. 
  سم.24ص ; 339 -. 2016والتوزيع, 

 9789957594329ر.د.م.ك 

1-332-753/1, 1-332-753/2 



  الفاتح محمود بشير  المغربي، محمد  .5397

عمان : دار   -/ محمد الفاتح محمود بشير المغربي.   Marketing Researchبحوث التسويق [نص مطبوع] = 
  سم.24ص ; 231 -. 2016الجنان للنشر والتوزيع, 

 9789957594176ر.د.م.ك  -. 229ص-227بيبليوغرافيا:ص

1-658-2493/1 

  المغربي، محمد الفاتح محمود بشير   .5398

/ محمد الفاتح محمود بشير   Humain Tessource Managemanteإدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] =  
  سم.24ص. ; 191 -. 2016عمان : دار الجنان للنشر والتوزيع,  -المغربي. 

 97899594251ر.د.م.ك  -ص. 191-ص.187بيبليوغرافيا:

1-658-2516/1, 1-658-2516/2 

  تح محمود بشير المغربي، محمد الفا  .5399

القاهرة : الدار العالمية للنشر  -بحوث العمليات في اإلدارة [نص مطبوع] / محمد الفاتح محمود بشير المغربي. 
  سم.24ص. ;  407 -. 2017والتوزيع, 

 9774401840ر.د.م.ك 

1-658-2517/1 

  المغربي، محمد الفاتح محمود بشير   .5400

القاهرة : المكتبة  -ي [نص مطبوع] / محمد الفاتح محمود بشير المغربي. التجارة اإللكترونية في الوطن العرب
  سم.24ص. ;  219 -. 2017العصرية, 

 9789774104168ر.د.م.ك 

1-382-293/1 

  المغربي، محمد الفاتح محمود بشير   .5401

 Quantitative Methods in Busniessاألساليب الكمية في إدارة األعمال [نص مطبوع] =  

Adminstration  .2017عمان : دار الجنان للنشر والتوزيع,  -/ محمد الفاتح محمود بشير المغربي .- 

  سم.24ص ; 375

 9789957594725ر.د.م.ك  -. 378ص-375بيبليوغرافيا:ص

1-658-2585/1, 1-658-2585/2 

  المفرجي, عادل حرحوش   .5402

مطبوع] / عادل حرحوش المفرجي; أحمدعلي  رأس المال الفكري طرق قياسة وأساليب المحافظة عليه [نص 
  سم. 24ص. : غالف ملون ومصور ; 184 -. 2003القاهرة : المنطمة العربية التنمبة,  -صالح. 

 4715024477ر.د.م.ك 

1-658-777/1, 1-658-777/2 

  المفلح، أنعام    .5403

عمان : البنك  -ة / أنعام المفلح. شهري -إقتصادية  -إجتماعية -منبر األمة الحر [نص مطبوع] : مجلة برلمانية 
  سم. 29ص. : إيض. ; 125 -. 2007العربي, 

 شهرية

p135.2/1 



  المقابلة، محمد قاسم    .5404

عمان : عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع :  -اإلدارة المعلوماتية [نص مطبوع] / محمد قاسم المقابلة. 
  سم.24ص ; 224 -. 2013جداراللكتاب العالمي للنشر و التوزيع, 

 9789957705633ر.د.م.ك 

1-658-2302/1, 1-658-2302/2 

  المقدم, القاضي عفيف    .5405

 22;  19  -بيروت : (د.ن, ( د.ت).  -محاضرات في الموازنة العامة [نص مطبوع] / القاضي عفيف المقدم. 

 سم.

1-336-55/1, 1-336-55/2 

  المقرن، مروى    .5406

-2011أثر المسؤولية االجتماعية على التنمية المستدامة ذ [نص مطبوع] : دراسة حالة شركة قطر غاز ( 

سم. 29و. ; 140 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -) / صبرينة مصباح; مروى المقرن, محمد بولصنام. 2020
 +CD.  

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2259/1 

  لمكاوي، عاطف عبد اللطيف  ا  .5407

القاهرة : مؤسسة طيبة   -/ عاطف عبد اللطيف المكاوي.  Time Managementإدارة الوقت [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 179 -. 2014للنشر و التوزيع, 

 9789774312894ر.د.م.ك  -. 177ص. -170بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2078/1, 1-658-2078/2 

  المكاوي، عاطف عبد هللا   .5408

القاهرة : مؤسسة  -/ عاطف عبد هللا المكاوي.   Administrative Officerالموظف اإلداري [نص مطبوع] : 
  سم.24ص ; 192  -. 2013طيبة للنشر و التوزيع, 

 9789774312569ر.د.م.ك  -. 191ص-185بيبليوغرافيا:ص

1-350-189/1, 1-350-189/2 

  طف عبد هللا المكاوي، عا  .5409

القاهرة :   -/ عاطف عبد هللا المكاوي.  Administrative Authorityالتفويض اإلداري [نص مطبوع] = 
  سم.24ص ; 198 -. 2015مؤسسة طيبة للنشر, 

 9789774313538ر.د.م.ك  -. 196ص-189بيبليوغرافيا:ص

1-350-218/1 

  المكاوي، محمد محمد   .5410

القاهرة :  -اإلسالمي بين المخاطرة والسيطرة [نص مطبوع] / محمد محمد المكاوي. أسس التمويل المصرفي 
  سم. 24ص. ; 292 -. 2009المكتبة العصرية, 

 9774101375ر.د.م.ك 

1-332-403/1, 1-332-403/2 



  المكاوي، محمد محمود   .5411

القاهرة : المكتبة العصرية  -اوي. البنوك اإلسالمية النشأة، التمويل، التطوير [نص مطبوع] / محمد محمود المك
  سم. 24ص. ; 382 -. 2009للنشر و التوزيع, 

 9774101359ر.د.م.ك 

1-332-404/1, 1-332-404/2 

  المكاوي، محمد محمود   .5412

القاهرة : دار الفكر والقانون,  -التمويل بالمرابحة في البنوك اإلسالمية [نص مطبوع] / محمد محمود المكاوي. 
  سم.24ص ; 629 -. 2015

 9789777470247ر.د.م.ك  -. 619ص-615بيبليوغرافيا:ص

1-332-843/1 

  المال، خليفة بن صادر    .5413

عمان : أزمنة للنشر والتوزيع,   -اإلقتصاد المعرفي [نص مطبوع] : مفهوم متكامل / خليفة بن صادر المال. 
  سم.24ص ; 233 -. 2016

 9789957096168ر.د.م.ك  -. 233بيبليوغرافيا:ص

1-330-723/1 

  الملط، أحمد خليفة   .5414

اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,   -الجرائم المعلوماتية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / أحمد خليفة الملط. 
 سم.24ص. ; 588 -. 2006

1-340-73/1 

  الملط، محمود ربيع عبد هللا   .5415

القاهرة : األكاديمية العربية للنقل البحري,  -عبد هللا الملط.  جغرافية النقل البحري [نص مطبوع] / محمود ربيع
 سم.24ص ; 239 -. 1978

1-338-134/1 

  الملكاوي، إبراهيم الخلوف   .5416

/ إبراهيم الخلوف  knowledge managmentإدارة المعرفة [نص مطبوع] : الممارسات والمفاهيم = 
  سم. 24ص. : ايض. ; 307 -. 2007وزيع, عمان : مؤسسة الوراق للنشر والت -الملكاوي. 

 9957330918ر.د.م.ك  -. 307ص.-299بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1078/1, 1-658-1078/2 

  الملكاوي، إبراهيم خلوف   .5417

عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع,   -إدارة المسار الوظيفي [نص مطبوع] / إبراهيم خلوف الملكاوي. 
  سم.24ص. ; 219 -. 2015

 9789957334604ر.د.م.ك  - ص. 219-ص.215ببليوغرافيا:

1-658-2531/1, 1-658-2531/2 

  الملكاوي، عمر جوابرة   .5418

 -. 2012عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع,  -التسويق الفندقي [نص مطبوع] / عمر جوابرة الملكاوي. 



  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 213

 9789957332617ر.د.م.ك  -. 213ص.-209بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1911/1, 1-658-1911/2 

  المليجى, إبراهيم عبد الهادي    .5419

.  2003القاهرة : المكتب الجامعىي,  -إستراتيجيات وعملية اإلدارة [نص مطبوع] / إبراهيم عبد الهادي المليجى. 

 سم.24ص. : غالفملون ومص ; 358 -

1-350-44/1, 1-350-44/2 

  المليجى, سامي محمد محمود   .5420

القاهرة : مكتبة الوفاء   -التسويق الدولي و األسواق العالمية [نص مطبوع] / سامي محمد محمود المليجى. 
  سم.24ص. ; 451 -. 2016القانونية, 

 9777532037ر.د.م.ك  -ص.  444ص.442بيبليوغرافيا: 

1-658-2382/1, 1-658-2382/2 

  مليجي, إبراهيم السيد  ال  .5421

اإلسكندرية : مكتبة و مطبعة اإلشعاع,   -المحاسبة في الوحدات الحكومية [نص مطبوع] / إبراهيم السيد المليجي. 
 سم.  24ص. : غالف مصور ;  232 -. 2002

1-657-100/1 

  المليجي, فؤاد السيد    .5422

د.م : مؤسسة  -لتجاريين / فؤاد السيد المليجي. المدخل في المحاسبة المالية [نص مطبوع] : المحاسبة لغير ا
 سم.  24ص. : مص. ; 232 -. 2007رؤية, 

1-657-429/1, 1-657-429/2 

  المليجي, فؤاد السيد    .5423

اإلسكندرية : مكتبة اإلشعاع,   -محاسبة الزكاة [نص مطبوع] / فؤاد السيد المليجي, أحمد حسين علي حسين. 
  سم.  24;  ص. : غالف ملون 400 -. 1997

 395بيبليوغرافيا ص.

1-657-148/1, 1-657-148/2 

  المليجي, فؤاد السيد    .5424

كلية  -اإلسكندرية : قسم المحاسبة  -محاسبة الزكاة [نص مطبوع] / فؤاد السيد المليجي, أيمن أحمد شتيوي. 
 سم.24ص. ; 324 -. 2006جامهة االسكندرية,  -التجارة 

1-657-603/1, 1-657-603/2 

  المليجي، سامي محمد محمود   .5425

القاهرة : مكتبة الوفاء   -اإلقتصاد الدولي و تقييم المشروعات [نص مطبوع] / سامي محمد محمود المليجي. 
  سم.24ص. ; 448 -. 2017القانونية, 

 9777533010ر.د.م.ك  -ص. 448-ص.445ببليوغرافيا: 

1-382-291/1 



  المليجي، سامي محمد محمود   .5426

  -. 2017القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية,  -ارة األعمال الدولية [نص مطبوع] / سامي محمد محمود المليجي. إد

  سم.24ص. ;  434

 9789777533003ر.د.م.ك  -ص.  434 -ص. 427بيبليوغرافيا: 

1-658-2620/1 

  المنذري, سليمان    .5427

القاهرة :  -مزيدة ومنقحة.  2ط -سليمان المنذري.  /السوق العربية المشتركة في عصر العولمة [نص مطبوع] 
  سم.  24ص. : إيض. ;   304 -. 2004مكتبة مدبولي, 

 0247208977ر.د.م.ك 

1-382-99/1, 1-382-99/2 

  المنصور, عيسى ضيف هللا   .5428

النفائس, عمان : دار  -نظرية األرباح في المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] / عيسى ضيف هللا المنصور. 
  سم. 24ص. ; 456 -. 2007

 3154779957ر.د.م.ك 

1-332-281/1, 1-332-281/2 

  المنصور, كاسر نصر    .5429

عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -سلوك المستهلك [نص مطبوع] : مدخل اإلعالن / كاسر نصر المنصور. 
  سم.24ص . : إيض. ;  317 -. 2006

 995732117xر.د.م.ك  -. 317ص.-314بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1001/6, 1-658-1001/7 

  المنصور, كاسر نصر    .5430

عمان : دار الحامد,   -إدارة المشروعات الصغيرة [نص مطبوع] / كاسر نصر المنصور, شوقي ناجي جواد. 
  سم.24ص. : ايض. ;  319 -. 2000

 .319ـــ ص.  317بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-505/1, 1-658-505/2 

  المنصور، كاسر نصر    .5431

عمان : دار   -إدارة العمليات اإلنتاجية [نص مطبوع] : األسس النظرية والطرائق الكمية / كاسر نصر المنصور. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 512 -. 2010الحامد للنشر والتوزيع, 

 9789957324483ر.د.م.ك  -. 

1-658-1646/1, 1-658-1646/2 

  نمية المنظمة العربية للت  .5432

القاهرة : لمنظمة  -البلديات والمحليات في ظل األدوار الجديد للحكومة [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية. 
 سم.29ص. ; 321 -. 2009العربية للتنمية اإلدارية, 

1-350-141/1 



  المنظمة العربية للتنمية   .5433

آليات مكافحة ومعالجة غسل األموال / المنظمة تبييض األموال وسرية أعمال المصاريف [نص مطبوع] : 
 سم.24ص. ; 312 -. 2007القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية,  -العربية للتنمية. 

1-332-419/1, 1-332-419/2 

  المنظمة العربية للتنمية   .5434

[نص مطبوع] / المنظمة العربية  الملتقى العربي األول حول األساليب الحديثة في تنظيم وإدارة المناطق الحرة
 سم. 29ص. : ايض. ; 85 -. 2005القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  -للتنمية. 

1-658-852/1 

  المنظمة العربية للتنمية االدارية    .5435

ة البشرية افاق جديدة فى التنمية البشرية والتدريب [نص مطبوع] : اوراق ووقائع ندوة افاق جديدة فى التنمي
القاهرة : المنظمة  -/ المنظمة العربية للتنمية االدارية.  1997مارس آذار  4- 2وإدارة العملية التدريبية عمان 

 سم. 26ص. : ايض. ; 406 -. 1997العربية للتنمية االدارية, 

1-658-819/1 

  المنظمة العربية للتنمية االدارية    .5436

اإلدارة: اإلبداع والتجديد، دور المدير العربي في اإلبداع والتمييز [نص  المؤتمر العربي السنوي الخامس في 
شرم الشيخ جمهورية مصر العربية / المنظمة العربية للتنمية   2004نوفمبر (تشرين ثان)  29-27مطبوع] : 
  سم. 29ص. : ايض. ; 393 -. 2004القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية,  -االدارية. 

 .393ص. -392رافيا: ص.بيبليوغ

1-658-827/1 

  المنظمة العربية للتنمية االدارية    .5437

  -تطبيقات في إدارة الخدمات الصحية [نص مطبوع] : بحوث محكمة منتقاة / المنظمة العربية للتنمية االدارية. 

  .سم24ص : غالف: ملو.,مصو. ; 175 -. 2014القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية, 

 9789774730658ر.د.م.ك  -. 201ص.-168بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2086/1, 1-658-2086/2 

  المنظمة العربية للتنمية االدارية    .5438

إدارة التنظيمات المهنية والحرفية العربية في التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية االدارية. 
  سم.24ص ;  539 -. 2014للتنمية االدارية,  القاهرة : المنظمة العربية -

 9789774730603ر.د.م.ك  -. 539-ص-533بيبليوغرافيا:ص

1-331-44/1, 1-331-44/2 

  المنظمة العربية للتنمية االدارية    .5439

رة القاه -أثر التخطيط اإلستراتيجي في تطوير الموارد البشرية [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية االدارية. 
  سم.24ص. : غالف : ملو. , مصو. ; 258 -. 2014: المنظمة العربية للتنمية االدارية, 

 9789774730474ر.د.م.ك  -. 332بيبليوغرافيا : ص.

1-658-2277/1, 1-658-2277/2 



  المنظمة العربية للتنمية االدارية    .5440

القاهرة :  -ظمة العربية للتنمية االدارية. العقود الدولية [نص مطبوع] : القواعد واإلعداد والصياغة / المن 
 سم.29ص ; 304 -. 2013المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

1-340-89/1, 1-340-89/2 

  المنظمة العربية للتنمية االدارية    .5441

القاهرة :  -ة. الرقابة المالية واإلدارية ودورها في الحد من الفساد [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية االداري
  سم.29ص ; 281 -. 2016المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 9789774731693ر.د.م.ك 

1-350-225/1 

  المنظمة العربية للتنمية االدارية    .5442

المؤتمر العربي الثالث: اإلدارة المحلية [نص مطبوع] : ممارسات وتجاري في الألمركزية وتطوير اإلدارة 
ص : 220 -. 2005القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية,  -مة العربية للتنمية االدارية. المحلية / المنظ

 سم.29إيض. ; 

1-658-906/1 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5443

 -دارية. اإلدارة البيئية المتكاملة في المنشآت السياحية [نص مطبوع] : دليل إرشادي / المنظمة العربية للتنمية اإل

 سم.24ص. ; 259 -. 2007القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية, 

1-333-30/1, 1-333-30/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5444

المنظور اإلقتصادي للتنمية المستدامة [نص مطبوع] : التجارة الدولية وأثرها على التنمية المستدامة / المنظمة 
 سم. 24ص. ; 194 -. 2007القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية,  -ية اإلدارية. العربية للتنم

1-338-132/1 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5445

القاهرة : المنظمة العربية  -مكافحة الفساد في الوطن العربي [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 
 سم. 29ص. ; 471 -. 2009 للتنمية االدارية,

1-350-142/1, 1-350-142/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5446

القاهرة : المنظمة  -الجودة الشاملة وبناء القدرات المؤسسية [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 
 سم.29ص. : ايض. ; 245 -. 2010العربية للتنمية اإلدارية, 

1-658-1597/1, 1-658-1597/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5447

إستخدام البرمجة اللغوية العصبية في التدريب اإلداري [نص مطبوع] : قياس وتنمية عائد التدريب / المنظمة 
 سم. 28ص. ; 263 -. 2007القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  -العربية للتنمية اإلدارية. 

1-382-177/1, 1-382-177/2 



  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5448

التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية [نص مطبوع] : الفرص و التحديات أمام الدول العربية / المنظمة 
 سم.24;  ص.460 -. 2007عمان : المنظمة العربية للتنمية االدارية,  -العربية للتنمية اإلدارية. 

1-382-176/1, 1-382-176/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5449

  -حماية المستهلك و مكافحة الغش التجاري في الدول العربية [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 

 سم. 24ص. : ايض. ; 280 -. 2008القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

1-658-1555/1, 1-658-1555/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5450

القاهرة :  -اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول العربية [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 
 سم.24ص. ; 382 -.  2009المنظمة العربية للتنمية, 

1-333-26/1, 1-333-26/2 

  ة العربية للتنمية اإلدارية  المنظم  .5451

(القاهرة) : المنظمة   -آليات حماية المال العام والحد من الفساد [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 
 سم.28ص. ; 231 -. 2009العربية للتبمية اإلدارية, 

1-350-117/1, 1-350-117/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5452

د اإلداري والمالي في الوطن العربي [نص مطبوع] : بحوث وأوراق عمل الملتقيات والندوات / المنظمة الفسا
 سم.28ص. ; 312 -. 2008(القاهرة) : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  -العربية للتنمية اإلدارية. 

1-350-116/1, 1-350-116/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5453

القاهرة :  -مجتمع المدني ودوره في دعم النزاهة والشفافية [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. ال
  سم. 29ص. : ايض. ;  279 -. 2007المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 .279بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1363/1, 1-658-1363/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5454

القاهرة :  -إصالح الخدمة المدنية لتفعيل القطاع الخاص [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 
  سم.27ص : ملون ;  441 -. 1997المنظمة العربية للتنمية اإلدراية, 

 ص 441-ص 425مالحق:

1-350-104/1, 1-350-104/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5455

القاهرة : المنظمة  -ة في التنمية البشرية والتدريب [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. آفاق جديد
 سم.  24ص. : ايض. ;  385 - . 2007العربية للتنمية البشرية, 

1-658-1304/1, 1-658-1304/2 



  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5456

  2-مايو أيار  31وراق ووقائع ندوة إدارة سياسات التنمية سالزبورج إدارة سياسات التنمية [نص مطبوع] : أ

 -. 1999القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  -/ المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.  1995يونيو حريران 

 (* : *). -سم . 29ص. : ايض. ;  375

1-658-1336/1, 1-658-1336/2 

  لتنمية اإلدارية  المنظمة العربية ل  .5457

 Towards securedمعا نحو تعامل رقمي آمن [نص مطبوع] : المؤتمر الدولي حول أمن المعلومات = 

Digital Transactions  .القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  -/ المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
  سم. 29ص. : ايض. ;  543 -. 2005

 .543ص.-542بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1337/1, 1-658-1337/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5458

اإلستثمار في بنية المعلومات والمعرفة [نص مطبوع] : أوراق ملتقى اإلستثمار في بنية المعلومات والمعرفة /  
 29ص. : ايض. ;  329 -. 2007 القاهرة : المنظمة العربية للتبمية اإلدارية, -المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 

  سم.

 329ص. - 328بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-1317/1, 1-658-1317/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5459

 -التخطيط اإلستراتيجي للتفوق والتميز في القطاع الحكومي [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 

 سم. 29ص. : ايض. ;  206 -. 2007ة للتنمية اإلدارية, القاهرة : المنظمة العربي

1-658-1316/1, 1-658-1316/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5460

 -تطوير الجامعات العربية [نص مطبوع] : تقويم األداء وتحسين الجودة / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 

 سم. 29ص. : ايض. ;  399 -. 2007للتنمية اإلدارية, القاهرة : المنظمة العربية 

1-658-1297/1, 1-658-1297/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5461

ملتقى حول تنظيم وإدارة بورصات األوراق المالية العربية لخدمة التنمية [نص مطبوع] / المنظمة العربية 
 سم. 29ص. : إيض. ;  278 -. 2005بية للتنمية اإلدارية, القاهرة : المنظمة العر -للتنمية اإلدارية. 

1-332-218/1 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5462

التعليم اإلداري العربي [نص مطبوع] : اآلفاق والتحديات : أوراق ووقائع مؤتمر التوجهات اإلستراتيجية الحديثة 
القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  -تنمية اإلدارية. في التعليم اإلداري العربي / المنظمة العربية لل

 (سلسلة ندوات و مؤتمرات : سلسلة ندوات و مؤتمرات).  -سم.  24ص. : ايض. ;  373 -. 1997

1-658-899/1, 1-658-899/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5463

لية [نص مطبوع] : وثائق إجتماع مستحدثة وتحديات جديدة  معاهد ومدارس اإلدارة العربية والتحديات المستقب



ص. : 428 -. 1997منشورات المنظمة العربية : [د.ن],  -ألدوار ...... / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 
  سم. 26غالف ملون ; 

 1155673977ر.د.م.ك 

1-350-57/1, 1-350-57/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5464

 -التطوير اإلداري في الوطن العربي [نص مطبوع] : حاالت تطبيقية / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. 

  سم.24.ص : غالف ملون ; 199 -. 2003منشورات المنظمة : [د.ن], 

 5275673977ر.د.م.ك 

1-350-55/1, 1-350-55/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5465

القاهرة :   -ية [نص مطبوع] : مدخل إلى المدينة اإللكترونية / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. اإلدارة اإللكترون
 سم.29ص. : غالف: ملو., مصو. ; 253 -. 2011المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

1-658-1998/1, 1-658-1998/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5466

القاهرة :  -نص مطبوع] : بحوث محكمة منتقاة / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. دراسات في اإلقتصاد [
  سم.24ص. ; 262 -. 2014منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية, 

 9789774730672ر.د.م.ك 

1-330-600/1, 1-330-600/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5467

 -بية في التاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. إدارة المصارف والنقود العر

  سم.24ص ; 559 -. 2014القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 9789774730610ر.د.م.ك 

1-658-2093/1, 1-658-2093/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5468

القاهرة : المنظمة العربية   -لعمل [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. التعليم العالي العربي وسوق ا
  سم.24ص : غالف: ملو.,مصو. ; 665 -. 2013للتنمية االدارية, 

 665ص-663بيبليوغرافيا:ص.

1-658-2099/1, 1-658-2099/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5469

القاهرة :  -تاريخ اإلسالمي [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. إدارة اإلقتصاد العربي في ال
  سم.24ص ; 766 -. 2014المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 9789774730597ر.د.م.ك  -. 766ص-753بيبليوغرافيا:ص

1-330-639/1, 1-330-639/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5470

القاهرة : المنظمة  -بنية المعلومات والمعرفة [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. اإلستثمار في 



  سم.29ص. : ايض. ;  244 -. 2006العربية للتنمية اإلدارية, 

 .234بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1318/1, 1-658-1318/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5471

القاهرة : المنظمة  -مية [نص مطبوع] : تجارب عربية / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. تحديات التجارة العال
 سم.29ص ; 306 -. 2013العربية للتنمية االدارية, 

1-382-251/1, 1-382-251/2 

  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية    .5472

  -نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. إشكالية التنمية في الوطن العربي في ظل المتغيرات العالمية [

  ص.429 -. 2014عمان : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

 9789774730825ر.د.م.ك 

1-338-291/1 

  المنظمة العربية للتنمية العربية   .5473

مطبوع] / المنظمة العربية للتنمية  المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية الشاملة في الوطن العربي [نص  
 سم.29ص. ; 317 -. 2007القاهرة : المنظمة العربية للتنمية,  -العربية. 

1-338-128/1 

  المنظمة العربية للتنميةاإلدارية    .5474

 -تمويل الخدمات الصحية و الطبية في المستشفيات العربية [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنميةاإلدارية. 

 سم.24ص. ; 433 -. 2008سكندرية : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, اإل

1-332-411/1, 1-332-411/2 

  المنظمة العربية للتنميةاإلدارية    .5475

القاهرة : المنظمة  -األساليب الحديثة في قياس اآلداء الحكومي [نص مطبوع] / المنظمة العربية للتنميةاإلدارية. 
 سم.24ص. ; 645 -. 2008دارية, العربية للتنمية اال

1-350-165/1, 1-350-165/2 

  المنظمة العربية للعلوم اإلدارية    .5476

محاسبة الموجودات و محاسبة األندثارات فى النظام المحاسبى الحكومى [نص مطبوع] / حنا رزوقي الصائغ;  
 سم.24ص. : ايض. ; 53 -د.ت). عمان : مطابع الدستور التجارية, ( -المنظمة العربية للعلوم اإلدارية.  

1-657-401/1, 1-657-401/2 

  المنظمة العربية للعلوم اإلدارية    .5477

عمان : منشورات  -تقييم المشاريع [نص مطبوع] : تحليل العائدات والتكاليف / المنظمة العربية للعلوم اإلدارية. 
 سم. 24ص. : إيض. ;  96 -. 1986المنظمة العربية للعلوم اإلدارية,  

1-657-381/1, 1-657-381/2 



  المنظمة العربية للعلوم اإلدارية    .5478

الهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي [نص مطبوع] / حنا رزوقي الصائغ; المنظمة العربية للعلوم 
 سم.  24ص. : إيض. ; 82 -عمان : المنظمة العربية للعلوم اإلدارية, (د.ت).  -اإلدارية. 

1-657-367/1, 1-657-367/2 

  المنظمة العربية للعلوم اإلدارية    .5479

توصيات المؤتمرات و الندوات العملية التي عقدتها المنظمة العربية للعلوم اإلدارية خالل عشر سنوات [نص  
عمان : المنظمة العربية للعلوم  -و عرض نتائجها / المنظمة العربية للعلوم اإلدارية.  1980-1971مطبوع] : 

 سم. 24ص. ;   240 -. 1981دارية, اإل

1-350-26/1, 1-350-26/2 

  المنظمة العربيية للتنمية اإلدارية    .5480

القاهرة : المنظمة العربية  -أسواق المال [نص مطبوع] : دراسات تطبيقية / المنظمة العربيية للتنمية اإلدارية. 
  سم. 24ص ; 223 -. 2014للتنمية اإلدارية, 

 9789774730528ر.د.م.ك 

1-332-611/1, 1-332-611/2 

  المنظمة المحلية و البلديات في الوطن العربي    .5481

 -اإلدارة المحلية والبلديات في الوطن العربي [نص مطبوع] / المنظمة المحلية و البلديات في الوطن العربي. 

 سم. 29ص. : مص.مل. ;  227 -. 2007القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

1-350-101/1, 1-350-101/2 

  المنياوي, عائشة مصطفى    .5482

القاهرة :  -.  02ط. -سلوك المستهلك [نص مطبوع] : المفاهيم و اإلستراتيجيات / عائشة مصطفى المنياوي. 
  سم.  24ص. : ايض. ; 288 -. 1998مكتبة عين شمس, 

 9772043300ر.د.م.ك  -. 283ص.-288بيبليوغرافيا :ص.

1-658-57/5, 1-658-57/2 

  المنيزل, عبد هللا فالح   .5483

اإلحصاء اإلستداللي [نص مطبوع] : وتطبيقاته في الحاسوب باستخدام الرزم اإلحصائية / عبد هللا فالح المنيزل. 
 سم.24ص. ; 740 -. 2008الرياض : مكتبة الجامعة ; عمان : إثراء للنشر والتوزيع,  -

1-519-143/1, 1-519-143/2 

  المنيزل, عبد هللا فالح   .5484

اإلحصاء التربوي [نص مطبوع] : تطبيقات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية / عبد هللا فالح 
  سم. 24ص : مص . ; 284 -. 2006عمان : دار المسيرة,   -المنيزل, عايش موسى غرايبة. 

 0284069957ر.د.م.ك 

1-519-104/1, 1-519-104/2 

  المهتار، بسام عاطف    .5485

مسؤولية المصارف / بسام عاطف المهتار, مايا   -تعطيل اآللية  -الضمانة غب الطلب [نص مطبوع] : آلية دفعها 
  سم.24ص. ; 367  -. 2009بيروت : منشورات الحلبي الحقوفية,  -سليت مشرفية. 

 9789953524436ر.د.م.ك 



1-340-59/1, 1-340-59/2 

  مهتدي، أكرم محمد عرفان  ال  .5486

  -األساليب الكمية في إتخاذ القرارات اإلدارية [نص مطبوع] : بحوث العمليات / أكرم محمد عرفان المهتدي. 

  سم.24ص. : ايض. ;  200 -. 2010عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع, 

 9957241420ر.د.م.ك  -. 200ببليوغرافيا : ص .

1-658-493/3, 1-658-493/4 

  المهدي, عادل    .5487

 -الطبعة الثانية.  -عولمة النظام اإلقتصادي العالمي و منظمة التجارة العالمية [نص مطبوع] / عادل المهدي. 

 سم.  24: غالف مل. مص. ;  414 -. 2004القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر, 

1-382-83/10, 1-382-83/2 

  هدي, مجدي صالح طه الم  .5488

(القاهرة) : دار الجامعة الجديدة,   -إقتصاديات الجودة التعليمية [نص مطبوع] / مجدي صالح طه المهدي. 
  سم.24ص. ; 468 -. 2013

 9789773289096ر.د.م.ك  -ص. 460-ص455بيبليوغرافيا: 

1-658-2357/3, 1-658-2357/1 

  المهري, عزيزة    .5489

) [نص مطبوع] / عزيزة المهري. ORACحالة مجمع الديوان الجهوي لتربية الدواجن ( واقع تجميع الميزانيات
  سم.29و. ; 135 -.  2002المدية : جامعة المدية,  -

 2002ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0056/1, GL 0056/2 

  المهري، عزيزة    .5490

ات المالية والمصرفية [نص مطبوع] : دراسة محاسبة العقود اإليجارية التمويلية وما واقع تطبيقها في المؤسس
المدية : جامعة  -بالمدية / بالل هيثم بورحلة; عزيزة المهري, صديق حمادي.  BNP Paribasحالة لدى بنك 

  سم.29و. ; 123 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1616/1 

  المواضية، يوسف عطيوي    .5491

عمان :   -راتيجي ودوره في تحقيق الرشاقة اإلستراتيجية [نص مطبوع] / يوسف عطيوي المواضية. التعلم اإلست
  سم.24ص ; 188 -. 2017دار أمجد للنشر والتوزيع, 

 9789957994365ر.د.م.ك  -. 188ص-175بيبليوغرافيا:ص

1-658-2581/1, 1-658-2581/2 

  بيروت العربية المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة   .5492

الجديد في التقنيات   1الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و اإلقتصادية [نص مطبوع] : ج
بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -المصرفية / المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية. 

 سم.24ص. : غالف مجلد و مص. ; 466 -. 2002

1-332-173.1/1, 1-332-173.1/2 



  المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية   .5493

الجرائم المتعلقة بأعمال   3الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و اإلقتصادية [نص مطبوع] : ج
بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -المصارفة / المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية. 

 سم.24ص. : غالف مجلد و مص. ; 367 -. 2002

1-332-173.3/1, 1-332-173.3/2 

  المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية   .5494

مويل  الجديد في الت 2الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية و اإلقتصادية [نص مطبوع] : ج
بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -المصرفي / المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية. 

 سم.24ص. : غالف مجلد و مص. ; 526 -. 2002

1-332-173.2/1, 1-332-173.2/2 

  الموجى، بهيرة    .5495

ص. 94 -. 1995نظمة العربية للتنمية اإلدارية, اإلسكندرية : الم -دوائر الجودة [نص مطبوع] / بهيرة الموجى. 
  سم. 24: ايض. ; 

 9775673011ر.د.م.ك  -. 94ص.-92بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1764/1, 1-658-1764/2 

  المؤذن، محمد صالح    .5496

ص.  449 -. 2008عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع,  -مبادئ التسويق [نص مطبوع] / محمد صالح المؤذن. 
  سم.  24ايض. ;  :

 995716001xر.د.م.ك  -. 445ص. - 442بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-544/23, 1-658-544/3 

  المورودي، ضياء حليم    .5497

(القاهرة) : دار  -دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشروعات الصغيرة [نص مطبوع] / ضياء حليم المورودي. 
  سم.24مصو. ; ص : غالف: ملو.,325 -. 2014الفكر الجامعي, 

 9789773750949ر.د.م.ك 

1-658-2167/1, 1-658-2167/2 

  الموسري, ضياء مجيد    .5498

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -العولمة و إقتصاد السوق الحرة [نص مطبوع] / ضياء مجيد الموسري. 
 سم.  24ص. ;  173 -(د.ت). 

1-330-142/1, 1-330-142/2 

  و الموسوس، عت  .5499

اإلسكندرية : مكتبة  -النظام القانوني لفروع الشركات األجنبية في الجزائر [نص مطبوع] / عتو الموسوس. 
  سم. 24ص. ; 327 -. 2010الوفاء القانونية, 

 977327716ر.د.م.ك 

1-340-55/1, 1-340-55/2 

  الموسوي, عبد الرزاق    .5500

عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,   -. 2ط. -الرزاق الموسوي. المدخل لبحوث العمليات [نص مطبوع] / عبد 



  سم. 24ص : ايض. ;  315 -. 2006

 9957111752ر.د.م.ك  -.  315ص.  - 311. مالحق : ص. 308ص.  - 307بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-1272/1, 1-658-1272/2 

  الموسوي, سنان    .5501

عمان : مؤسسة  -نظرة عامة / سنان الموسوي, رضا صاحب ابو حمد. مفاهيم إدارية معاصرة [نص مطبوع] :  
  سم .24ص. : ايض. ;  266 -. 2002الوراق للنشر والتوززيع, 

 9957400940ر.د.م.ك  -. 266ص.-249ببليوغرافيا : ص .

1-658-434/3, 1-658-434/4 

  الموسوي, ضياء مجيد    .5502

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -مجيد الموسوي.  / ضياء 2004ثورة أسعار النفط [نص مطبوع] : 
  سم.22ص. : إيض. ; 112 -. 2005

 9961008057ر.د.م.ك 

1-338-139/1, 1-338-139/2 

  الموسوي, ضياء مجيد    .5503

الجزائر : ديوان  -الحداثة والهيمنة اإلقتصادية ومعوقات التنمية [نص مطبوع] / ضياء مجيد الموسوي. 
  سم.  22ص. : إيض. ; 159  -. 2009الجامعية,  المطبوعات

 99610067988ر.د.م.ك  -. 158ببليوغرافيا:ص. 

1-330-376/3, 1-330-376/1 

  الموسوي, ضياء مجيد    .5504

الجزائر :  -سوق العمل والنقابات العمالية في إقتصاد السوق الحرة [نص مطبوع] / ضياء مجيد الموسوي. 
  سم. 24ص. : مص.مل. ; 209 -. 2007ديوان المطبوعات الجامعية, 

 61097099619ر.د.م.ك  -. 208بيبليوغرافيا ص 

1-331-23/1, 1-331-23/2 

  الموسوي, ضياء مجيد    .5505

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,   -عولمة أسواق رأس المال [نص مطبوع] / ضياء مجيد الموسوي. 
  سم.24ص. ; 109 -. 2013

 9789961017197ر.د.م.ك  -. 107بيبليوغرافيا: ص

1-332-751/1, 1-332-751/2 

  الموسوي, ضياء مجيد    .5506

الجزائر : الملكية للطباعة واإلعالم والنشر والتوزيع,   -اإلصالح النقدي [نص مطبوع] / ضياء مجيد الموسوي. 
 سم.24ص. ; 158 -. 1993

1-332-914/1 

  الموسوي, عبد الرسول عبد الرزاق    .5507

عمان : دار وائل   -ات الجدوى وتقييم المشروعات [نص مطبوع] / عبد الرسول عبد الرزاق الموسوي. دراس
  سم. 24ص ; 297 -. 2004للنشر والتوزيع, 

 9789957114763ر.د.م.ك  -. 260ص-257بيبليوغرافيا:ص



1-658-2499/1 

  الموسوي, عبدالرسول عبد الرازق    .5508

عمان : دار وائل   -ص مطبوع] / عبدالرسول عبد الرازق الموسوي. دراسات جدوى وتقييم المشروعات [ن
  سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 297 -. 2004للنشر, 

 476119957ر.د.م.ك 

1-658-712/3, 1-658-712/4 

  الموسوي, منعم زمزير   .5509

ان : دار وائل  عم -بحوث العمليات [نص مطبوع] : مدخل علمي إلتخاذ القرارات / منعم زمزير الموسوي. 
  سم.  24ص. : ايض. ;   516 -. 2009للنشر والتوزيع, 

 9789957117603ر.د.م.ك  -. 516. مالحق: ص.515ص.-513بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1548/1, 1-658-1548/2 

  الموسوي، إيناس ناصر علكه   .5510

مطبوع] : تنولوجيا المعلومات   مفاهيم معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية المنظمة: الجزء الثاني [نص
عمان  -الرقابة السلوكية / إيناس ناصر علكه الموسوي, أكرم محسن الياسري.   -حوكمة المصارف  -المصرفية 

  سم.24ص ; 208 -. 2015: دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع, 

 9789957249502ر.د.م.ك  -. 208ص-175بيبليوغرافيا:ص

1-658-2663.2/3 

  وسوي، إيهاب علي  الم  .5511

 -اإلقتصاد الموازي [نص مطبوع] / إيهاب علي الموسوي, صفاء عبد الجبار الموسوي, كاظم أحمد البطاط. 

  سم.24ص ; 210 -. 2016عمان : دار األيام للنشر و التوزيع, 

 9789957951320ر.د.م.ك  -. 208ص-199بيبليوغرافيا:ص

1-330-664/1, 1-330-664/2 

  جواد مطر  الموسوي،   .5512

عمان : دار صفاء للنشروالتوزيع,   -تاريخ اإلقتصاد العربي القديم [نص مطبوع] / جواد مطر الموسوي. 
  سم.24ص ; 447 -. 2017

 9789957616168ر.د.م.ك  -. 444ص-429بيبليوغرافيا:ص

1-330-716/1 

  الموسوي، حيدر يونس   .5513

  -وآثارها في سوق األوراق المالية / حيدر يونس الموسوي. المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] : آدائها المالي 

  سم. 24ص. ; 287 -. 2011عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 9789957121631ر.د.م.ك 

1-332-475/1, 1-332-475/2 

  الموسوي، رحمن حسن   .5514

دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع,  عمان :  -اإلقتصاد الزراعي [نص مطبوع] / رحمن حسن الموسوي. 
  سم.24ص ; 320 -. 2013

 9789957225346ر.د.م.ك  -. 320ص-315بيبليوغرافيا:ص



1-330-644/1, 1-330-644/2 

  الموسوي، صفاء عبد الجبار    .5515

:  عمان -التضخم اإلقتصادي والتنمية السياحية [نص مطبوع] / صفاء عبد الجبار الموسوي, طه مهدي محمود. 

  سم.24ص ; 202 -. 2015دار األيام للنشر و التوزيع, 

 9789957950514ر.د.م.ك  -. 202ص-189بيبليوغرافيا:ص

1-338-242/1, 1-338-242/2 

  الموسوي، صفاء عبد الجبار    .5516

عمان : دار   -التقدم التقني في صناعة السياحة [نص مطبوع] / صفاء عبد الجبار الموسوي, شذي كاظم علوان.  
  سم.24ص ; 273 - . 2016األيام للنشر و التوزيع, 

 9789957950538ر.د.م.ك  -. 273ص-251بيبليوغرافيا:ص

1-338-253/1, 1-338-253/2 

  الموسوي، صفاء عبد الجبار    .5517

عمان  -اإلقتصاد الرقمي [نص مطبوع] / صفاء عبد الجبار الموسوي, كاظم سعد األعرجي, زينب هادي نعمه. 
  سم.24ص ; 246 -. 2017ام للنشر و التوزيع, : دار األي

 9789957952440ر.د.م.ك 

1-330-720/1, 1-330-720/2 

  الموسوي، صفاء عبد الجبار    .5518

إقتصاديات صناديق الثروة السياحية [نص مطبوع] / صفاء عبد الجبار الموسوي, واثق علي محي المنصوري. 
  سم.24ص. ; 380 -. 2017عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -

 978995795093ر.د.م.ك  - ص. 377-ص.349ببليوغرافيا:

1-332-905/1, 1-332-905/2 

  الموسوي، ضياء مجيد    .5519

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -األزمة المالية العالمية الراهنة [نص مطبوع] / ضياء مجيد الموسوي. 
  سم.24ص. ; 133 -. 2010

 9789961013489ر.د.م.ك 

1-332-444/1, 1-332-444/2 

  الموسوي، ضياء مجيد    .5520

الجزائر : ديوان   -النظرية اإلقتصادية [نص مطبوع] : التحليل اإلقتصادي الكلي / ضياء مجيد الموسوي. 
  سم.24ص. ; 385  -. 2009المطبوعات الجامعية, 

 9961007875ر.د.م.ك 

1-330-474/1, 1-330-474/2 

  موسوي، ضياء مجيد  ال  .5521

الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر   -إقتصاد السوق و العولمة البديلة [نص مطبوع] / ضياء مجيد الموسوي. 
  سم.24ص. ;  251 -. 2009و التوزيع, 

 9789961653333ر.د.م.ك 

1-330-475/1, 1-330-475/2 



  الموسوي، ضياء مجيد    .5522

أسواق / ضياء مجيد الموسوي.  -نظريات إقتصادية  -أنظمة  -] : مذاهب[نص مطبوع 1أسس علم اإلقتصاد ج: 
  سم.24ص. ; 346 -. 2011الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -

 9789961014424ر.د.م.ك 

1-330-514.1/1, 1-330-514.1/2 

  الموسوي، ضياء مجيد    .5523

عالقات إقتصادية دولية / ضياء  -إقتصادية دورات  -بنوك    -[نص مطبوع] : نقود  2أسس علم اإلقتصاد ج: 
  سم.24ص. ; 423 -. 2011الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -مجيد الموسوي. 

 9789961014431ر.د.م.ك 

1-330-514.2/1, 1-330-514.2/2 

  الموسوي، ضياء مجيد    .5524

ر : ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائ -إهتزازات في أسس العولمة [نص مطبوع] / ضياء مجيد الموسوي. 
  سم.22ص. ; 115 -. 2011

 9789961008300ر.د.م.ك 

1-330-516/1, 1-330-516/2 

  الموسوي، ضياء مجيد    .5525

الجزائر : ديوان   -دراسة في الخروج من أزمة البطالة والسكن والعنوسة [نص مطبوع] / ضياء مجيد الموسوي. 
  سم.24; ص 71  -. 2015المطبوعات الجامعية, 

 97899610117333ر.د.م.ك 

1-338-249/1, 1-338-249/2 

  الموسوي، لمياء علي إبراهيم   .5526

مفاهيم معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية المنظمة: الجزء الخامس [نص مطبوع] : إدارة الجودة الشاملة  
عمان : دار صفاء  -كرم محسن الياسري. خدمة الزبون / لمياء علي إبراهيم الموسوي, أ -المقارنة المرجعية  -

  سم.24ص ; 224 -. 2015للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957249502ر.د.م.ك  -. 224-195بيبليوغرافيا:ص

1-658-2663.5/1 

  الموسوي، منعم زمزير   .5527

دار اليازوري العلمية, عمان :  -إتخاذ القرارات اإلدارية [نص مطبوع] : مدخل كمي / منعم زمزير الموسوي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  432 -. 2012

 432جدول ص. 431ص.- 427بيبليوغرافيا ص.

1-658-184/1, 1-658-184/6 

  الموسوي، منعم زمزير   .5528

عمان : دار زهران   -األساليب الكمية وبحوث العمليات في اإلدارة [نص مطبوع] / منعم زمزير الموسوي. 
  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 367 -. 2010للنشر و التوزيع, 

 9789957504410ر.د.م.ك 

1-658-2211/1, 1-658-2211/2 



  الموسوي، هاشم عبود    .5529

التخطيط والتصميم الحضري [نص مطبوع] : دراسة نظرية تطبيقية حول المشاكل الحضرية / هاشم عبود 
  سم.24ص. ; 204 -. 2006والتوزيع,  عمان : دار الحامد للنشر -الموسوي, حيدر صالح يعقوب.  

 9957321064ر.د.م.ك 

1-333-37/1, 1-333-37/2 

  الموسوي، واثق علي    .5530

اإلستقرار اإلقتصادي [نص مطبوع] : الصناديق السيادية ، الريع ، الموازنة العامة ، السوق : الجزء األول / 
  سم.24ص ; 348 -. 2016 عمان : دار األيام للنشر و التوزيع, -واثق علي الموسوي. 

 9789957951498ر.د.م.ك  -. 341ص-313بيبليوغرافيا:ص

1-330-681.1/1, 1-330-681.1/2 

  الموسوي، واثق علي    .5531

اإلستقرار اإلقتصادي [نص مطبوع] : الصناديق السيادية ، الريع ، الموازنة العامة ، السوق : الجزء الثاني / 
  سم.24ص ; 388 -.  2016ر األيام للنشر والتوزيع, عمان : دا  -واثق علي الموسوي. 

 9789957951498ر.د.م.ك  -. 386ص-363بيبليوغرافيا: ص

1-330-681.2/1, 1-330-681.2/2 

  الموسوي، واثق علي    .5532

عمان : دار األيام للنشر  -موسوعة التجارة الدولية [نص مطبوع] : الجزء األول / واثق علي الموسوي. 
  سم.24ص ; 260 -. 2018والتوزيع, 

 9789957954628ر.د.م.ك  -. 255ص-231بيبليوغرافيا:ص

E0082.1/1, E0082.1/2 

  الموسوي، واثق علي    .5533

عمان : دار األيام للنشر و  -موسوعة التجارة الدولية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / واثق علي الموسوي. 
  سم.24ص ; 282 -. 2018التوزيع, 

 9789957954628ر.د.م.ك  -. 278ص--251بيبليوغرافيا:ص

E0082.2/1, E0082.2/2 

  الموسوي، واثق علي    .5534

عمان : دار األيام للنشر و  -موسوعة التجارة الدولية [نص مطبوع] : الجزء الثالث / واثق علي الموسوي. 
  سم.24ص ; 254 -. 2018التوزيع, 

 9789957954628ر.د.م.ك  -. 248ص-223بيبليوغرافيا:ص

E0082.3/1, E0082.3/2 

  الموسوي، واثق علي محي المنصوري    .5535

عمان : دار   -/ واثق علي محي المنصوري الموسوي.  Digital budgetالموازنة الرقمية [نص مطبوع] = 
  سم.24ص ; 410 - . 2017األيام للنشر و التوزيع, 

 9789957952891ر.د.م.ك  -. 406ص-389بيبليوغرافيا:ص

1-336-151/1, 1-336-151/2 



  المولى، بشرى خالد تركي   .5536

عمان :   -إلتزامات المساهم في الشركات المساهمة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / بشرى خالد تركي المولى. 
  سم.24ص. ; 162 -. 2010دار الحامد للنشر و التوزيع, 

 9789957324964ر.د.م.ك 

1-340-60/1, 1-340-60/2 

  لكريم المومن، عبد ا  .5537

 2014-1990دور سياسات التشغيل في تحقيق التنمية البشرية [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 

  سم.29ص. ; 272 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -عبد الكريم المومن, عبد القادر خليل.  /

 2017دكتوراه : إقتصاد دولي : المدية : 

DOC 37/1, DOC 37/2 

  المومني, عمر حسن    .5538

التوقيع اإللكتروني و قانون التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] : دراسة قانونية و تحليلية مقارنة / عمر حسن 
  سم. 24ص. : مص. ; 240 -. 2003عمان : دار وائل,  -المومني. 

 8317119957ر.د.م.ك 

1-382-118/1, 1-382-118/2 

  المومني, منذر طالل   .5539

 241 -. 1999األردن : دار الكندي للنشر,  -اسبة شركات األشخاص [نص مطبوع] / منذر طالل المومني.  مح

  سم.  24ص. : غالف مصور ; 

 241-239ص: -بيبليوغرافيا ص

1-657-85/1, 1-657-85/2 

  المومني, نائل محمد   .5540

ص : 272 -. 2007مطبعة الروزنا, عمان :  - إدارة الكوارث واألزمات [نص مطبوع] / نائل محمد المومني. 
  سم. 24ايض. ; 

 9789957860806ر.د.م.ك 

1-658-1223/1, 1-658-1223/2 

  المومني, نهال عبد القادر   .5541

 -. 2008عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع,  -الجرائم المعلوماتية [نص مطبوع] / نهال عبد القادر المومني. 

  سم.24ص. : غالف مص. ; 239

 9957163242ر.د.م.ك 

1-340-8/1, 1-340-8/2 

  المومني، أمين أحمد محبوب    .5542

 Humanهندسة الموارد البشرية في صناعة الفنادق [نص مطبوع] : أفكار حديثة ورؤية مستقبلية = 

resourses architecture for hotels industry: New approach  &prospect vision  موفق عدنان /
عمان : إثراء للنشر و التوزيع ; [د.م.] : مكتبة الجامعة,  -د الجبار الحميري; أمين أحمد محبوب المومني. عب

  سم.24ص. : غالف:ملو ,.مصو. ; 280 -. 2011

 9789957781019ر.د.م.ك  -. 280ص.-275بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2131/1, 1-658-2131/2 



  المومني، غازي فالح    .5543

عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع,   -لمالية المعاصرة [نص مطبوع] / غازي فالح المومني. الرياضيات ا
  سم.24ص. ; 298 -. 2006

 9957181092ر.د.م.ك 

1-657-536/1 

  المومني، غازي فالح    .5544

ر و التوزيع,  عمان : دار المناهج للنش -إدارة المحافظ اإلستثمارية الحديثة [نص مطبوع] / غازي فالح المومني.  
 سم.24ص. ; 319 -. 2013

1-332-517/1, 1-332-517/2 

  الميالدى، عبد المنعم عبد القادر    .5545

القاهرة : مؤسسة شباب  -األمراض و اإلضطربات النفسية [نص مطبوع] / عبد المنعم عبد القادر الميالدى. 
 سم.24ص. ; 162 -. 2006الجامعة, 

1-000-65/1 

  هند  النابلسي, م  .5546

 Theأسرار الحيود السداسي [نص مطبوع] : الطريق للحيود السداسي وإدارة مشاريع الحيود السداسي = 

secrets of six sigma  .ص. : ايض. ;  444 -. 2005عمان : دار وائل للنشر و التوزيع,  -/ مهند النابلسي
  سم.24

 9957116096ر.د.م.ك  -ص. 444-ص.442بيبليوغلرافيا: 

1-658-1738/1, 1-658-1738/2 

  النادي، نور الدين أحمد   .5547

اإلعالن [نص مطبوع] : التقليدي واإللكتروني / نور الدين أحمد النادي, محمد صديق البهنسي, محمد عبد هللا 
  سم.24ص. ; 483 -. 2011عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع,  -الدرايسة, ...[و آخرون]. 

 9789957830250ر.د.م.ك 

1-659-126/1, 1-659-126/2 

  الناروز, ضياء    .5548

المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر بين وسائل التمويل التقليدية و اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة  
  سم. 21ص. ; 347 -. 2015القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -ضياء الناروز.  /

 9789777330367.م.ك ر.د -ص.  339ص.315بيبليوغرافيا: 

1-658-2372/1, 1-658-2372/2 

  الناشف, أنطوان   .5549

طرابلس :  -موسوعة العمليات المصرفية والسوق العالمية [نص مطبوع] : الجزء الثاني / أنطوان الناشف. 
 سم. 24ص ;  528 -. 2000المؤسسة الحديثة للكتاب, 

E0044 

  الناصر، عالء حاكم محسن   .5550

إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي [نص مطبوع] / مهدي صالح مهدي السامرائي; عالء حاكم تطبيقات 



  سم.24ص. : غالف:ملو.,مصو. ; 247 -. 2012عمان : الذاكرة للنشر و التوزيع,  -محسن الناصر. 

 9786589098212ر.د.م.ك  -. 247ص. -225بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2120/1, 1-658-2120/2 

  الناصر، مأمون علي    .5551

عمان : دار الحامد للنشر  -التمويل الدولي [نص مطبوع] / مأمون علي الناصر, مصطفى كافي, يوسف كافي. 
  سم.24ص ; 342 -. 2016والتوزيع, 

 9789957329181ر.د.م.ك  -. 341ص-337بيبليوغرافيا:ص

1-332-785/1, 1-332-785/2 

  الناغي, محمود السيد    .5552

 -ج المحاسبي في البنوك التجارية عرض وتحليل و تجاهات للتطوير [نص مطبوع] / محمود السيد الناغي. المنه

 سم.24ص. : إيض. ; 266 -. 2003المكتبة العصرية : المنصورة, 

1-657-423/1, 1-657-423/2 

  الناغي، محمود السيد    .5553

ليل و إطار التطبيق و التطوير / محمود السيد منهج المحاسبة عن: الضريبة على الدخل [نص مطبوع] : التح
  سم.24ص. ; 473 -. 2007القاهرة : المكتبة العصرية,  -الناغي. 

 9774100271ر.د.م.ك 

1-657-515/1, 1-657-515/2 

  الناغي، محمود السيد    .5554

القاهرة : المكتبة العصرية   -دراسات فى نظرية المحاسبة [نص مطبوع] : مدخل معاصر / محمود السيد الناغي. 
  سم. 24ص. ; 564 -. 2011للنشر و التوزيع, 

 9774100557ر.د.م.ك 

1-657-584/1, 1-657-584/2 

  الناقة, أحمد أبو الفتوح    .5555

نظرية النقود والبنوك واألسواق المالية [نص مطبوع] : مدخل حديث للنظرية النقدية واألسواق المالية / أحمد أبو 
 سم.  24ص. : إيض. ;   406 -. 1998القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -الفتوح الناقة. 

1-332-215/1, 1-332-215/2 

  الناقة, أحمد أبو الفتوح    .5556

اإلسكندرية :   -نظرية اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] : التوازن في سوق اإلنتاج....... / أحمد أبو الفتوح الناقة. 
 سم. 24ص. ;  184 -. 2002شعاع الفنية, مكتبة و مطبعة اإل

1-330-153/1, 1-330-153/2 

  الناقة, أحمد أبو الفتوح علي   .5557

  -نظرية اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] : مدخل رياضي للسياسة المالية و النقدية / أحمد أبو الفتوح علي الناقة. 

 سم. 24مصور: ملون ;   ص. : إيض: غالف 179 -. 2001االسكندرية : مكتبة اإلشعاع, 

1-330-77/1 



  الناقة، أحمد أبو الفتوح علي   .5558

نظرية النقود واألسواق المالية [نص مطبوع] : مدخل حديث للنظرية النقدية واألسواق المالية / أحمد أبو الفتوح  
 سم. 24ص. : إيض. ; 407 -. 2001اإلسكندرية : مكتبة ومطبعة اإلشعاع,  -علي الناقة. 

1-332-85/1 

  الناقة،أحمد أبو الفتوح على    .5559

القاهرة   -إقتصاديات اإلنفاق الدفاعى [نص مطبوع] : محدداته و آثاره اإلقتصادية / أحمد أبو الفتوح على الناقة. 
 سم.24ص. : ايض. ; 56 -. 2001: مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية, 

1-330-106/1, 1-330-106/2 

  د  النباتي، سهيلة فري  .5560

عمان : دار الراية للنشر و  -التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسات و مفهوم شامل / سهيلة فريد النباتي. 
  سم.24ص ; 208 -. 2015التوزيع, 

 9789957579531ر.د.م.ك  -. 208ص-207بيبليوغرافيا:ص

1-338-260/1, 1-338-260/2 

  النبهاني، أحمد    .5561

عمان :   -األعمال في ظل تطور الصناعة المصرفية [نص مطبوع] / أحمد النبهاني.  الدورات اإلئتمانية ودورات
  سم.24ص ; 335 -. 2014دار آمنة للنشر والتوزيع, 

 335-325بيبليوغرافيا: ص

1-332-733/1, 1-332-733/2 

  النبهاني، أحمد حسن عطشان    .5562

عمان : دار آمنة للنشر   -سن عطشان النبهاني. الجهاز المصرفي واإلستقرار اإلقتصادي [نص مطبوع] / أحمد ح 
  سم.24ص ; 281 -. 2015والتوزيع, 

 280ص-265بيبليوغرافيا:ص

1-332-739/1, 1-332-739/2 

  النبوى، أمين محمد   .5563

اإلعتماد األكاديمي وإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي [نص مطبوع] : (حالة كليات التربية نموذجا) /  
  سم.24ص. : ايض. ;  447 -. 2007القاهرة : الدار المصرية اللبنانية,  -محمد النبوى; حامد عمار.  أمين 

 9774270835ر.د.م.ك  -. 447ص. - 439بيبليوغرافيا : ص.

1-658-1600/1 

  النجار, راغب فريد    .5564

قعات [نص مطبوع] / راغب فريد  اليورو العملة األوربية الموحدة الحقائق ــ األثار التجارية و المصرفية ــ التو
 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 142 -. 2004القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -النجار. 

1-332-179/1, 1-332-179/2 

  النجار, عبد العزيز    .5565

 -إتخاذ القرارات / عبد العزيز النجار. -إدارة األفراد -اإلدارة الذكية [نص مطبوع] : التخطيط و التنظيم

  سم. 24ص : ايض. ; 400 -. 2008اإلسكندرية : المكتب العربي الحديث, 

 400ص..-385بيبليوغرافيا : ص



1-658-1235/1, 1-658-1235/2 

  النجار, عبد العزيز    .5566

-السياسة المستقبلية لإلدارة المالية إلصالح الهيكل المالي (دورات التجاريين [نص مطبوع] : التخطيط المالي

اإلسكندرية : المكتب   -الرقابة المالية / عبد العزيز النجار. -إدارة المشروع-التكاليف المعيارية-لماليالتحليل ا
  سم. 24ص. : ايض. ; 407 -. 2009العربي الحدبث, 

 9775125359ر.د.م.ك  -. 399بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1519/1, 1-658-1519/2 

  النجار, عبد العزيز محمد   .5567

اإلسكندرية :   -ة في تمويل الشركات متعددة الجنسيات [نص مطبوع] / عبد العزيز محمد النجار. اإلدارة المالي
  سم. 24ص. : إيض . ;  451 -.  2007المكتب العربي الحديث, 

 9772090244ر.د.م.ك 

1-658-1109/1, 1-658-1109/2 

  النجار, عبد العزيز محمد   .5568

القاهرة : المكتب العربي الحديث,  -بيئي / عبد العزيز محمد النجار. العالقات العامة [نص مطبوع] : مدخل 
 سم. 24ص. : إيض. ;  185 -. 1993

1-659-58/1 

  النجار, عبد الهادي    .5569

إقتصاديات النشاط الحكومي [نص مطبوع] : المبادئ النظرية العامة و تطبيقات من دولة الكويت / عبد الهادي  
 سم. 24ص. ; 468 -. 1982السالسل, الكويت : ذات  -النجار. 

1-336-20/1 

  النجار, فايز جمعة صالح   .5570

 Entrepreuship and Small Businessالريادة وإدارة األعمال الصغيرة [نص مطبوع] = 

Management  .ص. : 350 -. 2006عمان : دار الحامد للنشر,  -/ فايز جمعة صالح النجار, العلي عبدالستار
  سم.24إيض. ; 

 9957321102ر.د.م.ك  -. 350ص. - 345ببليوغرافيا: ص.

1-658-682/10, 1-658-682/11 

  النجار, فريد    .5571

 -/ فريد النجار.  Derivatives   &Financial Engineeringالمشتقات والهندسة المالية [نص مطبوع] =  

  سم. 24ص. ;  441 -. 2009اإلسكندرية : الدار الجامعية للنشر و التوزيع, 

 9774221052ر.د.م.ك 

1-332-398/1, 1-332-398/2 

  النجار, فريد    .5572

اإلسكندرية : الدار   -إدارة شركات البترول وبدائل الطاقة [نص مطبوع] : قرارات إستراتيجية / فريد النجار. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  357 -. 2006الجامعية, 

 9775433924ر.د.م.ك  -. 357بيبليوغرافيا :ص

1-658-1352/1, 1-658-1352/2 



  النجار, فريد    .5573

 -التجارة واألعمال اإللكترونية المتكاملة في مجتمع المعرفة [نص مطبوع] / فريد النجار, وليد دياب. 

  سم. 24ص. : مص. و مل. ;  420 -. 2006اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 9955433977ر.د.م.ك  -. 420ص  419بيبليوغرافيا ص 

1-382-135/1, 1-382-135/2 

  النجار, فريد    .5574

إدارة الجودة الشاملة و اإلنتاجية و التخطيط التكنولوجي للتميز و الريادة و التفوق [نص مطبوع] / فريد النجار.  
  سم. 24ص. : ايض. ;  524 -. 2007اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -

 9774220110ر.د.م.ك  -.  524ص . - 522بيبليوغرافيا:ص .

1-658-1055/1, 1-658-1055/2 

  النجار, فريد    .5575

اإلسكندرية :   -/ فريد النجار.  E.governementالحكومة اإللكترونية بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] = 
  سم.  24ص : ايض. ; 482 -. 2008الدار الجامعية, 

 9774220773ر.د.م.ك  -. 481ص.-479بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-1243/1, 1-658-1243/2 

  النجار, فريد    .5576

 Strategic Management For Humanاإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية [نص مطبوع] = 

Resource  .سم.24ص. : ايض. ; 389 -. 2007اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -/ فريد النجار  

 9774220307ر.د.م.ك  -. 389بيبليوغرافيا:ص

1-658-1030/2, 1-658-1030/3 

  النجار, فريد    .5577

اإلقتصاد الرقمي [نص مطبوع] : األنترنت وإعادة هيكل اإلستثمار والبورصات والبنوك األلكترونية / فريد 
  سم. 24ص. : إيض. ;  546 -. 2007القاهرة : الدار الجامعية,  -النجار. 

 3033422977ر.د.م.ك 

1-330-292/3, 1-330-292/4 

  النجار, فريد    .5578

 Smallsالصناعات و المشروعات الصغيرة و متوسطة الحجم [نص مطبوع] : مدخل رواد األعمال = 

medium size entreprises &industries :an entrepreneurial approach  .فريد النجار /- 

  سم. 24ص : ايض. ; 326 -. 2007اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 9775433916ر.د.م.ك  -. 325ص.-322افيا : ص.بيبليوغر

1-658-1208/1, 1-658-1208/2 

  النجار, فريد    .5579

اإلسكندرية : الدار الجامعية,   -تكنولوجيا اإلدارة المعاصرة في ظل العولمة [نص مطبوع] / فريد النجار. 
  سم . 24ص . : ايض. ; 640 -. 2007

 9774220969ر.د.م.ك  -.  639بيبلوغرافيا: ص .

1-658-1146/1, 1-658-1146/2 



  النجار, فريد    .5580

إدارة األعمال الدولية والعالمية [نص مطبوع] : استراتيجيات الشركات عابرة القارات الدولية و متعددة الجنسية 
 سم. 24ص. : ايض. ; 477 -. 2007اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -و العالمية / فريد النجار. 

1-658-831/8, 1-658-831/9 

  النجار, فريد    .5581

 -[نص مطبوع] / فريد النجار.  21التغيير والقيادة والتنمية التنظيمية محاور اإلصالح اإلستراتيجي في القرن 

  سم.25ص. : ايض. ; 208 -. 2006اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 .206بيبليوغرافيا:ص.

1-658-843/5, 1-658-843/1 

  النجار, فريد    .5582

/ فريد  Marketing by Systems &Matricesالتسويق بالمنظومات و المصفوفات [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. : ايض. ; 589 -. 2006'القاهرة) : الدار الجامعية,  -النجار. 

 9775433932ر.د.م.ك  -. 589بيبليوغرافيا:ص.

1-658-805/1, 1-658-805/2 

  النجار, فريد    .5583

إعادة هندسة العمليات وهيكلة الشركات [نص مطبوع] : للتعامل مع العولمة والحروب التجارية الجديدة / فريد 
  سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 265 -. 2004القاهرة : دار الطيبة,  -النجار. 

 5086102977ر.د.م.ك  -ص. 265ص ــ  259بيبليوغرافيا: 

1-382-72/1, 1-382-72/2 

  ر, فريد  النجا  .5584

اإلدارة المالية التطبيقية [نص مطبوع] : تنمية المهارات المالية و اإلستثمارية و التعامل مع البورصات / فريد 
  سم.24ص. : إيض. ; 549 -. 2006القاهرة : الدار الجامعية,  -النجار. 

. 

1-658-685/1, 1-658-685/2 

  النجار, فريد    .5585

موارد البشرية [نص مطبوع] : رؤى جديدة في إدارة ومحاسبة األصول اإلنسانية إدارة وظائف األفراد وتنمية ال
  سم.  24ص. : إيض. ;  386 -. 1998اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -فريد النجار.  /

 386ص.-384بيبليوغرافيا :ص.

1-658-342/4, 1-658-342/1 

  النجار, فريد    .5586

 -. 1998اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -طبوع] / فريد النجار. البورصات و الهندسة المالية [نص م

  سم.  24ص. : إيض. ; 508

 507-504مالحق : ص.ص. 

1-332-44/1, 1-332-44/2 



  النجار, فريد    .5587

اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -اإلستثمار الدولي و التنسيق الضريبي [نص مطبوع] / فريد النجار. 
 سم. 24ص. ;  144 -. 2000

1-332-83/1, 1-332-83/2 

  النجار, فريد    .5588

اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -إدارة منظومات التسويق العربي و الدولي [نص مطبوع] / فريد النجار. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  578 -. 2004

 9772120801ر.د.م.ك  -. 578ص.-577ببليوغرافيا:ص.

1-658-422/1, 1-658-422/2 

  النجار, فريد    .5589

التحالفات اإلستراتيجية من المنافسة إلى التعاون [نص مطبوع] : خيارات القرن الحادي والعشرون / فريد 
  سم.24ص. ; 98 -. 1999القاهرة : إتراك للنشر و التوزيع,  -النجار. 

 9775723116ر.د.م.ك 

1-382-27/3, 1-382-27/5 

  لنجار, فريد  ا  .5590

/ فريد النجار.   Strategic operations management:s.o.mإدارة العمليات اإلستراتيجية [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 389 -. 2006القاهرة : الدار الجامعية,  -

 9775433940ر.د.م.ك 

1-658-1960/1, 1-658-1960/2 

  النجار, فريد    .5591

.  2008اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -صر والتحالفات اإلستراتيجية [نص مطبوع] / فريد النجار. التصدير المعا

  سم.24ص. ; 453 -

 9774220498ر.د.م.ك 

1-382-226/1, 1-382-226/2 

  النجار, فريد    .5592

اهرة : الدار  الق -إدارة شركات البترول وبدائل الطاقة [نص مطبوع] : قراءات إستراتيجية / فريد النجار. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 357  -. 2006الجامعية باإلسكندرية, 

 9775433924ر.د.م.ك  -. 357بيبليوغرافيا:ص.

1-658-851/1, 1-658-851/2 

  النجار, فريد    .5593

المنافسة والترويج التطبيقي [نص مطبوع] : آليات الشركات لتحسين المراكز التنافسية: مدخل المقارنات  
 سم.29ص ; 161 -. 2000اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة,  -المستمره / فريد النجار. التطويرية 

1-658-2683/1 

  النجار, فريد راغب    .5594

القاهرة : مؤسسة شباب   -اإلستثمار بالنظم اإل لكترونية و اإلقتصاد الرقمي [نص مطبوع] / فريد راغب النجار. 
 سم.24ومص ; ص. : غالف ملون 347 -. 2004الجامعة, 



1-332-157/1, 1-332-157/2 

  النجار, فريد راغب    .5595

إدارة اإلئتمان و القروض المصرفية المتعثرة [نص مطبوع] : مخاطر البنوك في القرن الحادي والعشرين / فريد 
 سم.  24ص. : إيض. ; 198 -. 2000اإلسكندرية : شباب الجامعة,  -راغب النجار. 

1-332-95/1 

  النجار, فريد راغب    .5596

وثائق مؤتمر دور اإلحصاءات والمعلومات في رسم السياسات اإلقتصادية والتجارية والمالية [نص مطبوع] :  
ص. ; 294 -. 2011اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -تجارب دول مجلس التعاون الخليجي / فريد راغب النجار. 

  سم.24

 9789774221746ر.د.م.ك  -. 288بيبليوغرافيا: ص

1-519-229/1, 1-519-229/2 

  النجار, محمد محسن إبراهيم   .5597

القاهرة :  -عقد اإلمتياز التجاري [نص مطبوع] : دراسة في نقل المعارف الفنية / محمد محسن إبراهيم النجار. 
  سم.  24ص. : إيض. ;  356 -. 2007دار الجامعة الجديدة, 

 8270328977ر.د.م.ك 

1-382-101/2, 1-382-101/3 

  النجار, محمود عبد الكريم   .5598

عمان : دار كنوز  -إدارة المفاوضات [نص مطبوع] : كيف تصبح مفوضا ناجحا / محمود عبد الكريم النجار. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 167 -. 2008المعرفة, 

 9789957463618ر.د.م.ك  -. 167ص.-165بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-1490/1, 1-658-1490/2 

  النجار, نبيل الحسني    .5599

  -(القاهرة) : دار النهضة العربية, (د.ت).  -اإلعالن والمهارات البيعية [نص مطبوع] / نبيل الحسني النجار. 

  سم. 24ص. : ايض. ;  270

 9775192145ر.د.م.ك 

1-658-42/1 

  النجار، إبراهيم عبد العزيز    .5600

 -لمنازعات الضريبية [نص مطبوع] / إبراهيم عبد العزيز النجار. نحو تفعيل المرحلة اإلدارية لتسوية ا

  سم. 24ص. ;  170 -. 2008اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

 9771753185ر.د.م.ك 

1-350-132/1, 1-350-132/2 

  النجار، إبراهيم عبد العزيز    .5601

اإلسكندرية : الدار   -عبد العزيز النجار.  األزمة المالية واصالح النظام المالي العالمي [نص مطبوع] / إبراهيم
  سم. 24ص. : ملو. ;  231 -. 2009الجامعية, 

 6648917977ر.د.م.ك  -. 226ص  217بيبليوغرافيا ص 

1-332-376/1, 1-332-376/2 



  النجار، أحمد السيد    .5602

قشات الحلقة النقاشية الخصخصة وتحديات التنمية المستدامة في األقطار العربية [نص مطبوع] : بحوث ومنا
بيروت : المنظمة العربية  -التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد / أحمد السيد النجار, غالب أبو مصلح. 

  سم.  24ص. ; 176 -. 2010لمكافحة الفساد, 

 9789953018003ر.د.م.ك 

1-330-507/1, 1-330-507/2 

  النجار، تامر فكرى    .5603

ودوره في تعزيز القدرات التنافسية للصادرت الصناعية [نص مطبوع] : تجارب عالمية /  اإلقتصاد المعرفي 
  سم. 24ص ; 312 -. 2017القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -تامر فكرى النجار. 

 9789773973581ر.د.م.ك  -. 312ص-293بيبليوغرافيا:ص

1-330-729/1 

  النجار، فايز جمعة صالح   .5604

/ فايز جمعة صالح   Management information Systemsدارية [نص مطبوع] = نظم المعلومات اإل
  سم. 24ص. : يض. ;  320 -. 2005عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -النجار. 

 9957320874ر.د.م.ك  -. 319ــص. 311بيبليوغرافيا : ص .

1-658-533/3, 1-658-533/4 

  النجار، فايز جمعه   .5605

عمان : دار الحامد  -ات اإلدارية [نص مطبوع] : منظور إداري / فايز جمعه النجار. نظم المعلوم
  سم. 24ص. ; 407 -. 2010للنشروالتوزيع, 

 9789957324575ر.د.م.ك 

1-658-1660/1, 1-658-1660/2 

  النجار، فايز جمعه   .5606

/ فايز جمعه  MIS = Management Information Systemsنظم المعلومات اإلدارية [نص مطبوع] : 
  سم. 24ص. : إيض. ; 407 -. 2007عمان : دار الحامد للنشر,  -النجار. 

 9957322796ر.د.م.ك 

1-658-1433/15, 1-658-1433/16 

  النجار، فريد    .5607

اإلسكندرية : الدار   -ضات الفعالة [نص مطبوع] / فريد النجار. تكنولوجيا اإلتصاالت والعالقات والمفاو
  سم.24ص. ; 368 -. 2009الجامعية, 

 9774221192ر.د.م.ك 

1-659-102/1, 1-659-102/2 

  النجار، فريد    .5608

  -النجار. إدارة األعمال اإلقتصادية و العالمية [نص مطبوع] : مفاتيح التنافسية و التنمية المتواصلة / فريد 

  سم. 24ص. : ايض. ;  538 -. 2005اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 

 .537بيبليوغرافيا:ص.

1-658-196/4, 1-658-196/1 



  النجار، فريد    .5609

 -المنافسة و الترويج التطبيقي [نص مطبوع] : آليات الشركات لتحسين المراكز التنافسية.... / فريد النجار. 

  سم. 24ص. : ايض. ;  166 -. 2000سسة شباب الجامعة, اإلسكندرية : مؤ

 165ببليوغرافيا:ص.

1-658-59/1, 1-658-59/2 

  النجار، فريد    .5610

ص. : 411 -. 2009اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -بحوث العمليات في اإلدارة [نص مطبوع] / فريد النجار. 
  سم.24غالف: ملو., مصو. ; 

 9774220498.د.م.ك ر -. 409ص.-397ملحق: ص.

1-658-1979/1, 1-658-1979/2 

  النجار، فريد راغب   .5611

 Managementالفعاليات = -التحديات  -التجارب  -التنمية اإلدارية [نص مطبوع] : اإلستراتيجيات 

Devlopment  .سم.24ص. : ايض. ; 315 -. 2008اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -/ فريد راغب النجار  

 9774220471ر.د.م.ك  -. 316ص.-309وغرافيا: ص.بيبلي 

1-658-1570/1, 1-658-1570/2 

  النجار، فريد راغب   .5612

اإلسكندرية   -إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجيا [نص مطبوع] : مدخل تكاملي تجريبي / فريد راغب النجار. 
 سم. 24ص. : إيض. ; 556 -. 1997: مكتبة اإلشعاع, 

1-658-76/1, 1-658-76/2 

  النجار، فريد راغب   .5613

 -اإلفالس -السجن -إعادة هندسة اإلئتمان بالبنوك [نص مطبوع] : نهاية القروض المصرفية المتعثرة = الهروب

ص. ; 303 -. 2011القاهرة : الدار الجامعية,  -التسويق اإلئتماني / فريد راغب النجار.  -التسويات -الجدولة
  سم.24

 9789774222133ر.د.م.ك 

1-332-539/1, 1-332-539/2 

  النجار، فريد راغب   .5614

 -أسواق المال و المؤسسات المالية [نص مطبوع] : محاور التمويل اإلستراتيجي / فريد راغب النجار. 

 سم.24ص. ; 266 -. 2009اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-332-574/1, 1-332-574/2 

  د النجار، فريد راغب محم  .5615

/ فريد راغب محمد  Contemporary Trade Wars C.T.Wالحروب التجارية المعاصرة [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. ; 591 -. 2010اإلسكندرية : الدارالجامعية,  -النجار. 

 9789774221722ر.د.م.ك 

1-382-217/1, 1-382-217/2 

  النجار، فريد راغب محمد   .5616

 Besiness policy and: سياسات األعمال وإستراتيجيات الشركات = تطور الفكر اإلداري [نص مطبوع] 



corporate strategy  .ص. : غالف:  454 -. 2011اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -/ فريد راغب محمد النجار
  سم.24ملو., مصو. ; 

 9789774222243ر.د.م.ك  -. 454ص.-453بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1939/1, 1-658-1939/2 

  النجار، نادية رمضان    .5617

اإلسكندرية : مؤسسة  -اإلتجاه التداولي والوظيفي في الدرس اللغوي [نص مطبوع] / نادية رمضان النجار. 
  سم.24ص ; 258 -. 2013حورس الدولية للنشر و التوزيع, 

 9789773684945ر.د.م.ك  -. 254ص-245بيبليوغرافيا: ص

1-000-70/1, 1-000-70/2 

  ار، نبيل جمعة صالح النج  .5618

 -/ نبيل جمعة صالح النجار.  SPSSاإلحصاء في التربية والعلوم اإلنسانية [نص مطبوع] : مع تطبيقات برمجية 

  سم.24ص. : إيض. ; 349 -. 2007عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع, 

 9789957323752ر.د.م.ك  -. 349ص - 341بيبليوغرافيا ص 

1-519-125/1, 1-519-125/4 

  النجار، نبيل جمعة صالح   .5619

عمان : دار الحامد  -[نص مطبوع] / نبيل جمعة صالح النجار.  SPSSاإلحصاء التحليلي مع تطبيقات برمجية 
  سم. 24ص ; 424 -. 2015للنشر و التوزيع, 

 9789957328733ر.د.م.ك  -. 424ص-419بيبليوغرافيا:ص

1-519-185/1, 1-519-185/2 

  سالم توفيق  النجفي,   .5620

اإلقتصادات العربية وتناقضات السوق و التنمية [نص مطبوع] / سالم توفيق النجفي, يوسف صا يح كنعان 
  -مس. 24ص. : غالف ملون ; 272 -. 2005بيروت : مركز دراسات الوحدةالعربية,  -طاهر; وأخرون. 

  )). 40(سلسلة كتب المستقبل العربي (

 3774509953ر.د.م.ك 

1-338-65/1, 1-338-65/2 

  النجفي, سالم توفيق    .5621

بيروت : مركز  -األمن الغذائي العربي [نص مطبوع] : مقاربات إلى صناعة الجوع / سالم توفيق النجفي. 
  سم.24ص : ملون ; 270 -.  2009دراسات الوحدة العربية, 

 9789953822556ر.د.م.ك  -. 257-247بيبليوغرافياص

1-338-160/1, 1-338-160/2 

  النجفي، حسن    .5622

. 1985بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر,   -دراسات مالية ومصرفية [نص مطبوع] / حسن النجفي. 

  سم.22ص. ; 133 -

 197619671954ر.د.م.ك 

1-332-450/1, 1-332-450/2 



  النجفي، سالم توفيق    .5623

في إقتصاد عالمي متغير [نص مطبوع] : رؤية للمستقبل / سالم توفيق سياسة األمن الغذائي العربي: حالة الركود 
  سم. 24ص ; 238 -. 2013بيروت : مركز دراسات الوحدةالعربية,  -النجفي. 

 9789953826134ر.د.م.ك  -. 238ص-221بيبليوغرافيا:ص

1-338-219/1, 1-338-219/2 

  النحراوى، أيمن    .5624

ملو. ;  -. 2009اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -وع] / أيمن النحراوى. لوجستيات التجارة الدولية [نص مطب
  سم. 24

 45608417977ر.د.م.ك 

1-382-156/1, 1-382-156/2 

  النحراوى، أيمن    .5625

اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,   -منظومة النقل الدولي بسفن الحاويات [نص مطبوع] / أيمن النحراوى. 
  سم.24 ص. ;585 -. 2009

 9771757012ر.د.م.ك 

1-382-224/1, 1-382-224/2 

  النحراوى، أيمن    .5626

(القاهرة) : دار الفكر الجامعي,  -تخطيط وإدارة وإقتصاديات الموانئ البحرية [نص مطبوع] / أيمن النحراوى. 
  سم.24ص ; 421 -. 2014

 9789773791496ر.د.م.ك 

1-382-244/1, 1-382-244/2 

  ، عصام  النداف  .5627

عمان : دار البداية,   -استرجاع نظم المعلومات [نص مطبوع] / عصام النداف, عامر شقر, أيمن الشنطي. 
  سم.24ص. ; 254 -. 2009

 995745207ر.د.م.ك 

1-020-21/1, 1-020-21/2 

  النداوي, عبد العزيز بدر   .5628

عمان : دار   -عبد العزيز بدر النداوي. عولمة إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : نظرية إستراتيجية / 
  سم.24ص. : ايض. ; 232 -. 2009المسيرة للنشر و التوز يع, 

 9789957065676ر.د.م.ك  -. 232ص.-229بيبليوغرافيا:ص

1-658-1539/1, 1-658-1539/2 

  النداوي، عبد العزيز بدر   .5629

عمان : دار   -ع] / عبد العزيز بدر النداوي. اإلتجاهات المعاصرة في إدارة المشتريات و المخازن [نص مطبو 
  سم. 24ص. ; 240 -. 2010المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 ص.240-ص.239بيبليوغرافيا: 

1-658-1819/1, 1-658-1819/2 



  الندوي، محسن    .5630

منشورات  بيروت :   -تحديات التكامل اإلقتصادي العربي في عصر العولمة [نص مطبوع] / محسن الندوي. 
  سم. 24ص. ; 398 -. 2011الحلبي الحقوقية, 

 9786144011287ر.د.م.ك 

1-338-172/1, 1-338-172/2 

  النسور, مروان محمد   .5631

/  Operations research: Models  &applicationsبحوث العمليات [نص مطبوع] : نماذج وتطبيقات =  

 -. 2009عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,   -نسور. إيمان حسين حنوش; حسن ياسين طعمة; مروان محمد ال

  سم.  24ص. : ايض. ;  368

 9789957243678ر.د.م.ك  -. 367ص. -361بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1549/1, 1-658-1549/2 

  النسور، إياد عبد الفتاح   .5632

عمان : دار   - الفتاح النسور. التحليل اإلقتصادي الجزئي [نص مطبوع] : مفاهيم ونظريات وتطبيقات / إياد عبد 
  سم.24ص. ; 344  -. 2008صفاء للنشر والتوزيع, 

 9789957243494ر.د.م.ك 

1-330-447/1, 1-330-447/2 

  النسور، إياد عبد الفتاح   .5633

األصول العلمية للتسويق الحديث [نص مطبوع] : الحرب المحتملة بين مؤسسات األعمال / إياد عبد الفتاح 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 392 -. 2010مان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, ع -النسور. 

 9789957244835ر.د.م.ك  -. 391ص.-389بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1840/1, 1-658-1840/2 

  النسور، إياد عبد الفتاح   .5634

عمان : دار    -إياد عبد الفتاح النسور. أساليب التحليل الكمي [نص مطبوع] : مدخل لدراسة التسويق الحديث / 
  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 272 -. 2011صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957246167ر.د.م.ك  -. 272ص.-271بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1938/1, 1-658-1938/2 

  النسور، إياد عبد الفتاح   .5635

الحديثة [نص مطبوع] : التحليل اإلقتصادي الجزئي والكلي / إياد عبد الفتاح النسور. المفاهيم والنظم اإلقتصادية 
  سم. 24ص. ; 408 -. 2013عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -

 9789957248155ر.د.م.ك 

1-330-570/1, 1-330-570/2 

  النسور، إياد عبد الفتاح   .5636

عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و   -ع] / إياد عبد الفتاح النسور.  أساسيات اإلقتصاد الكلي [نص مطبو
  سم.24ص. ; 328 -. 2013التوزيع, 

 9789957248130ر.د.م.ك 

1-330-575/1, 1-330-575/2 



  النسور، إياد عبد الفتاح   .5637

عطاّ� محمد تيسيير  مفاهيم التسويق الحديث [نص مطبوع] : نموذج السلع المادية / إياد عبد الفتاح النسور, 
  سم.24ص : غالف: ملو. , مصو. ; 368 -. 2014عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -الشرعة. 

 9789957249151ر.د.م.ك  -. 365, ص. 363بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-2193/1, 1-658-2193/2 

  النسور، إياد عبد الفتاح   .5638

. 2015عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -إياد عبد الفتاح النسور. إدارة التسويق [نص مطبوع] / 

  سم.24ص ; 440 -

 9789957248116ر.د.م.ك  -. 440ص-435بيبليوغرافيا: 

1-658-2204/1, 1-658-2204/2 

  النسور، إياد عبد الفتاح   .5639

عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و   -النسور. تسويق المنتجات المصرفية [نص مطبوع] / إياد عبد الفتاح 
  سم.24ص ; 448 -. 2015التوزيع, 

 9789957249526ر.د.م.ك  -. 445ص-441بيبليوغرافيا:ص

1-658-2324/1, 1-658-2324/2 

  النسور، إياد عبد الفتاح   .5640

عمان : دار صفاء   -النسور. اإلقتصاد اإلداري [نص مطبوع] : األسس والمفاهيم والتطبيقات / إياد عبد الفتاح 
  سم.24ص ; 320 -. 2017للطباعة و النشر و التوزيع, 

 318ص-315بيبليوغرافيا:ص

1-330-728/1 

  النسور، زياد عبد الكريم   .5641

عمان : األكاديميون للنشر و  -الدليل التدريبي لتنمية الموارد البشرية [نص مطبوع] / زياد عبد الكريم النسور. 
  سم.24ص ; 213 -. 2017الرمال للنشر والتوزيع, التوزيع : 

 9789957590963ر.د.م.ك  -. 211ص-199بيبليوغرافيا:ص

1-658-2650/1, 1-658-2650/2 

  النشوى، ناصر إبراهيم   .5642

موقف الشريعة اإلسالمية من عملية الخصم التي تجريها البنوك على األوراق التجارية [نص مطبوع] : دراسة  
  سم.24ص ; 198 -. 2012(القاهرة) : مكتبة الوفاء القانونية,  -ة / ناصر إبراهيم النشوى. فقهية مقارن

 9789773278789ر.د.م.ك  -. 198ص-167بيبليوغرافيا: ص

1-332-668/1, 1-332-668/2 

  النصر, سعيد سيف    .5643

 -ليلية / سعيد سيف النصر. دور البنوك التجارية في إستثمار أموال العمالء [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية تح

  سم.24ص. : إيض. ; 464 -. 2000اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة, 

 458-426بيبليوغ.:ص.ص. 

1-332-81/3, 1-332-81/5 



  النصر, محمد محمود   .5644

عمان : دار   -. 6ط. -مبادئ اإلقتصاد الجزئي [نص مطبوع] / محمد محمود النصر, عبد هللا محمد شامية. 
  سم. 24ص. ;  392 -. 1998مل, األ

 392 - 374ص:  -كشاف ص

1-330-54/1, 1-330-54/2 

  النصر، محمد   .5645

القاهرة : الشركة العربية المتحدة  -[نص مطبوع] / محمد النصر, فتحي السروجي.  1مبادئ اإلقتصاد ج: 
  سم.24ص. ; 472  -. 2009للتسويق و التوريدات, 

 9789776274518ر.د.م.ك 

1-330-449.1/1, 1-330-449.1/2 

  النصر، محمد محمود   .5646

عمان : دار الفكر  -مبادئ اإلقتصاد الجزئي [نص مطبوع] / محمد محمود النصر, عبد هللا محمد شامية. 
  سم.24ص. ; 336  -. 2013ناشرون و موزعون, 

 9789957073466ر.د.م.ك 

1-330-532/8, 1-330-532/9 

  عباس  النصراوي، سالم عادل    .5647

متغيرات البيئة المحلية والتوافق المحاسبي الدولي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية وآلية مقترحة / سالم عادل  
  سم. 24ص ; 176 -. 2019عمان : الرضوان للنشر والتوزيع,  -عباس النصراوي, حسين هادي حسين عنيزة. 

 9789957766511ر.د.م.ك  -. 176ص-169بيبليوغرافيا:ص

1-657-833/1, 1-657-833/2 

  النعسة, وصفي عبد الرحمان أحمد   .5648

عمان : دار كنوز المعرفة   -اإلدارة التسويقية السكانية [نص مطبوع] / وصفي عبد الرحمان أحمد النعسة. 
  سم.24ص. ; 185 -. 2009العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957740856ر.د.م.ك  -. 185بيبليوغرافيا: ص

1-658-2342/1, 1-658-2342/2 

  النعسة، وصفي عبد الرحمن   .5649

عمان : دار كنوز المعرفة العلمية للنشر  -التسويق المصرفي [نص مطبوع] / وصفي عبد الرحمن النعسة. 
  سم.24ص. : ايض. ; 247 -. 2011والتوزيع, 

 9789957740818ر.د.م.ك  -. 247بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1779/1, 1-658-1779/2 

  النعيم، فهد بن عبد هللا    .5650

اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : وجودة التفكير و القرارات في المؤسسات المعاصرة / مصطفى محمود أبو  
  سم. 24ص : ايض. ; 931 -. 2008االسكندرية : الدلر الجامعية,  -بكر; فهد بن عبد هللا النعيم. 

 9774220544.م.ك ر.د -. 922ص-919بيبليوغرافيا : ص

1-658-1224/1, 1-658-1224/2 



  النعيمات, مصطفى فيصل محمود   .5651

مسؤولية البنك في قبول المستندات في نظام األعتماد المستندي في ظل األعراف المواحدة لإلعتمادات المستندية 
. : غالف ملون  ص250 -. 2004عمان : داروائل للنشر,  -[نص مطبوع] / مصطفى فيصل محمود النعيمات. 

 سم.24ومص ; 

1-332-207/1, 1-332-207/2 

  النعيمي, جالل محمد   .5652

الشارقة :   -البحث العلمي في إدارة األعمال [نص مطبوع] : باستخدام تقنيات الحاسوب / جالل محمد النعيمي. 
 سم.  25/17ص. ;   296 -. 2008مكتبة الجامعة ; عمان : إثراء للنشر والتوزيع, 

1-001.4-13/1, 1-001.4-13/2 

  النعيمي, سالم قاسم    .5653

عمان : دار مجد الوي,  -الترشيد الفعلي لإلنفاق اإلستثماري بأسلوب جيرت [نص مطبوع] / سالم قاسم النعيمي. 
  سم. 24ص. : غالف ملون مص ; 303 -. 2005

 8181029957ر.د.م.ك 

1-332-156/1, 1-332-156/2 

  لقادر  النعيمي, صالح عبد ا  .5654

 -. 2008عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -اإلدارة [نص مطبوع] / صالح عبد القادر النعيمي. 

  سم .  24ص . : ايض. ;  315

 9957121499ر.د.م.ك  -. 315ص . -307بيبليوغرافيا ص.

1-658-1192/1, 1-658-1192/2 

  النعيمي, عدنان تايه   .5655

عمان : دار المسيرة,  -المالية [نص مطبوع] / عدنان تايه النعيمي; ياسين كاسب الخرشه. أساسيات في اإلدارة 
  سم . 24ص . : ايض. ; 354 -. 2007

 9957063847ر.د.م.ك  -.  354ص . - 351بيبليوغرافيا : ص .

1-658-1171/1, 1-658-1171/2 

  النعيمي, عدنان تايه   .5656

رية و التطبيق / عدنان تايه النعيمي, سعدون مهديالساقي ، سعدون مهدي اإلدارة المالية [نص مطبوع] : النظ
  سم. 24ص. : ايض. ; 480 -. 2007/2014عمان : دار المسيرة,  -. 5ط -الساقي. 

 9789957063474ر.د.م.ك  -.  474ص . - 467. جداول : ص .480ص - 477بيبليوغرافيا : ص 

1-658-1101/1, 1-658-1101/2 

  , عدنان تايه النعيمي  .5657

عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع   -إدارة اإلئتمان [نص مطبوع] : منظور شمولي / عدنان تايه النعيمي. 
  سم.24ص. : ايض. ; 304 -. 2010والطباعة, 

 9789957066628ر.د.م.ك  -. 304ص.-299بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1769/1, 1-658-1769/2 

  النعيمي, عدنان تايه   .5658

عمان :  -التحليل والتخطيط المالي [نص مطبوع] : إتجاهات معاصرة / عدنان تايه النعيمي, أرشد فؤاد التميمي. 



  سم.24ص. ; 372 -. 2008دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, 

 9957121405ر.د.م.ك 

1-657-600/1, 1-657-600/2 

  بد العال النعيمي, محمد ع  .5659

مقدمة في بحوث العمليات [نص مطبوع] / محمد عبد العال النعيمي, رفاه شهاب الحمداني, أحمد شهاب  
  سم. 24ص. : ايض. ;  403 -. 1999عمان : دار وائل للنشر,  -الحمداني. 

 9957110160ر.د.م.ك  -. 403ص.-401بيبليوغرافيا: ص.

1-658-311/2 

  ثمان النعيمي، أبو بكر أحمد ع  .5660

 pppوعقود الشراكة  botاألساليب الحديثة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مرافق البنية التحتية : عقود البوت 

عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,   -[نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة / أبو بكر أحمد عثمان النعيمي. 
  سم.24ص ; 188 -. 2014

 9789957327965ر.د.م.ك 

1-340-79/1, 1-340-79/2 

  النعيمي، جالل محمد   .5661

عمان : مكتبة الجامعة,  -دراسة العمل في إطار إدارة اإلنتاج والعمليات [نص مطبوع] / جالل محمد النعيمي. 
  سم.24ص. : إيض. ;  288 -. 2009

 9789957493639ر.د.م.ك  -.  288بيبليوغرافيا : ص .

1-658-1435/1, 1-658-1435/2 

  النعيمي، زهراء أحمد محمد توفيق    .5662

تحليل العالقة بين التنافسية والكفاءة المصرفية [نص مطبوع] : دراسة في عينة من األسواق المصرفية العربية /  
  سم.29ص ; 240 -. 2016القاهرة : المنظمة العربية للتنمية االدارية,  -زهراء أحمد محمد توفيق النعيمي. 

 9789774731686ر.د.م.ك  -. 240ص-225بيبليوغرافيا:ص

1-332-813/1 

  النعيمي، شهرزاد محمد شهاب   .5663

بناء برنامج تطويري في ضوء تقويم أداء مهارات القيادة اإلدارية والتربوية [نص مطبوع] / شهرزاد محمد 
  سم.24  ص. : غالف: ملو. مصو. ;239 -. 2010عمان : دار صفاء النشر و التوزيع,  -شهاب النعيمي. 

 9789957245405ر.د.م.ك  -. 239ص.-207بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2038/1, 1-658-2038/2 

  النعيمي، صالح عبد القادر    .5664

المدير ... القائد والمفكر اإلستراتيجي [نص مطبوع] : فن ومهارات التفاعل مع األخرين / صالح عبد القادر  
  سم.24ص. : ايض. ; 191 -. 2008: [د.م] : مكتبة الجامعة, عمان : إثراء للنشر والتوزيع  -النعيمي. 

 9789957493110ر.د.م.ك  -. 189ص.-181بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1567/1, 1-658-1567/2 

  النعيمي، عبد العال    .5665

 -. 2015عمان : الوراق للنشر والتوزيع,  -طرق ومناهج البحث العلمي [نص مطبوع] / عبد العال النعيمي. 



  سم.24ص ; 473

 9789957334239ر.د.م.ك  -. 473ص-467بيبليوغرافيا:ص

1-001.4-139/1 

  النعيمي، عدنان تايه    .5666

  -/ عدنان تايه النعيمي.  Management of Foreign Currencyإدارة العمالت األجنبية [نص مطبوع] = 

  م. س24ص. ; 407 -. 2012عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة, 

 9789957067595ر.د.م.ك 

1-332-686/1, 1-332-686/2 

  النعيمي، محمد عبد العال   .5667

Six Sigma   تحقيق الدقة في إدارة الجودة [نص مطبوع] : مفاهيم وتطبيقات / محمد عبد العال النعيمي, راتب
  سم. 24إيض. ; ص. :  240 -. 2008عمان : مكتبة الجامعة : إثراء للنشر و التوزيع,  -جليل صويص. 

 9789957493042ر.د.م.ك  -.  234ص . - 233بيبليوغرافيا ص 

1-658-1445/1, 1-658-1445/2 

  النعيمي، محمد عبد العال   .5668

إدارة الجودة المعاصرة [نص مطبوع] : مقدمة في إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج والعمليات والخدمات / محمد عبد 
ص . :  271 -. 2009عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -ويص. العال النعيمي; راتب جليل ص

  سم . 24إيض. ; 

 9789957121990ر.د.م.ك  -.  271ص. - 267. كشاف : ص .266ص. - 263بيبليوغرافيا: ص 

1-658-1415/1, 1-658-1415/2 

  النعيمي، محمد عبد العال   .5669

عمان : مؤسسة الوراق   -مي [نص مطبوع] / محمد عبد العال النعيمي. تصميم و تحليل التجارب في البحث العل
 سم. 24ص. ; 214 -. 2010للنشر والتوزيع, 

1-001.4-113/1, 1-001.4-113/2 

  النعيمي، محمد عبد العال   .5670

عمان : دار وائل للنشر  -اإلحصاء التطبيقي [نص مطبوع] / محمد عبد العال النعيمي, حسين ياسين طعمة. 
  سم.24ص ; 425 -. 2015والتوززيع, 

 9789957117405ر.د.م.ك 

1-519-209/1, 1-519-209/2 

/  2010-2005النفقات العمومية و أثرها على النمو اإلقتصادي [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر   .5671

  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -منى قحام. 

 2014: ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية 

M2818/1 

  النفيسة، عبد الرحمن بن عبد العزيز    .5672

صناديق اإلستثمار، الظوابط الشرعية واألحكام النظامية [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية مقارنة / عبد الرحمن  
  سم.24ص. ; 264 -. 2010عمان : دار النفائس للنشر و التوزيع,  -بن عبد العزيز النفيسة. 

 9789957800147ر.د.م.ك 



1-332-580/1, 1-332-580/2 

  النفيعي, عبد هللا مصلح   .5673

مقدمة في الطرق النوعية التقنية إلعداد تنبؤات و تقديرات خطط و برامج العمل المستقبلية [نص مطبوع] / عبد 
ص. :  308 -. 2001الرياض : عالم الكتب,  - هللا مصلح النفيعي; محمد عثمان الجعلى; أبو هنطش عبد الحميد. 

  سم . 24إيض. ; 

 9960840395ر.د.م.ك  -. 308ص.-305بيبليوغرافيا:ص.

1-658-935/1, 1-658-935/2 

  النقار، عبد هللا حكمت    .5674

التمكين النفسي [نص مطبوع] : دور وظائف إدارة الموارد البشرية / عبد هللا حكمت النقار, عبد الناصر علك  
(لسلة   -سم. 24ص ; 115 -. 2017اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع, عمان : دار   -حافظ, ضياء طالب محمد. 

  الجزء الثاني). -العلوم التطبيقية

 9789957981402ر.د.م.ك  -. 115ص-101بيبليوغرافيا:ص

1-658-2487/1 

  النقاش, غازي عبد الررزاق   .5675

عمان : دار وائل,   -. 3ط. -الررزاق النقاش. التمويل الدولي و العمليات المصرفية [نص مطبوع] / غازي عبد 
  سم. 24ص : مص. ; 314 -. 2006

 2189119957ر.د.م.ك 

1-332-300/1, 1-332-300/2 

  النقاش, غازي عبد الرزاق   .5676

عمان : دار وائل   -المالية العامة [نص مطبوع] : تحليل أسس اإلقتصاديات المالية / غازي عبد الرزاق النقاش. 
  سم.  24ص. : إيض. ; 328 -. 1997للنشر والتوزيع, 

 325 - 303ص: -بيبليوغرافيا ص

1-336-5/2, 1-336-5/3 

  النقاش, غازي عبد الرزاق   .5677

عمان : دار وائل   -التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية [نص مطبوع] / غازي عبد الرزاق النقاش. 
  سم.  24ص. : أيض. ; 284 -. 1996للنشر, 

 274-265بيبليوغرافيا ص.ص:  264-227جداول ص.ص: 

1-332-104/1, 1-332-104/2 

  النقاش، محمد حسن    .5678

عمان : الوراق للنشر  -إدارتها / محمد حسن النقاش.  -تحدياتها   -األزمات السياحية [نص مطبوع] : أسبابها 
  سم.24ص ; 576 -. 2016والتوزيع, 

 9789957335182ر.د.م.ك  -. 576ص-563بيبليوغرافيا:ص

1-338-318/1 

  النقيب, كمال عبد العزيز   .5679

عمان : دار وائل للنشر  -المدخل المعاصر إلى علم المحاسبة المالية [نص مطبوع] / كمال عبد العزيز النقيب. 
  سم . 24ص. : غالف مص . ;  596 -. 2004والتوزيع, 

 8477119957ر.د.م.ك  -. 594ــ  591ببليوغرافيا : ص



1-657-275/1, 1-657-275/2 

  النقيب، متولي    .5680

القاهرة : الدار   -مهارات البحث عن المعلومات وإعدادالبحوث في البيئة الرقمية [نص مطبوع] / متولي النقيب. 
  سم. 24ص. ; 303 -. 2008المصرية اللبنانية, 

 9774273656ر.د.م.ك 

1-001.4-108/1 

  النمر, رفعت صدقي   .5681

 -المصارف و اإلقتصاد [نص مطبوع] : الجزء الثاني كلمات و رسائل و مراجعات / رفعت صدقي النمر.  في

  سم.24ص. : إيض . ; 266 -. 2000بيروت : الدار العربية للعلوم, 

 ص. 266-253مالحق: 

1-332-307.2/1, 1-332-307.2/2 

  النمر, رفعت صدقي   .5682

بيروت :  -الجزء األول مقاالت و مقابالت / رفعت صدقي النمر.  فى المصارف و اإلقتصاد [نص مطبوع] :
  سم. 24ص. : إيض. ; 381 -. 2000الداز العربية للعلوم, 

 1952844092ر.د.م.ك 

1-332-307.1/1, 1-332-307.1/2 

  النمر، حسن   .5683

القاهرة  -ع] / حسن النمر. اإلستثمارات األجنبية بين الجذب والحماية في اإلتفاقيات العربية والدولية [نص مطبو
  سم.24ص ; 436 -. 2017: مكتبة الوفاء القانونية, 

 9789777533584ر.د.م.ك  -. 430ص-425بيبليوغرافيا:ص

1-332-855/1 

  النمراوى، صالح الدين محمد حسن   .5684

ع] / صالح  الضريبة على الدخول غير المشروعة في الشريعة اإلسالمية مقارنة باإلقتصاد الوضعي [نص مطبو
  سم.24ص ; 415 -. 2013(القاهرة) : مكتبة الوفاء القانونية,  -الدين محمد حسن النمراوى. 

 9789773279406ر.د.م.ك  -. 410ص-381بيبليوغرافيا:ص

1-336-127/1, 1-336-127/2 

  النمري, خلف بن سليمان بن صالح    .5685

اإلسكندرية :   -لف بن سليمان بن صالح النمري. شركات اإلستثمار في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / خ
 سم. 24ص. : غالف مصور ;  342 - . 2000مؤسسة شباب الجامعة, 

1-330-46/4, 1-330-46/5 

  النوار، خيرة    .5686

/ خيرة  BEAدور البنوك التجارية في تمويل المشاريع اإلستثمارية [نص مطبوع] : البنك الخارجي الجزائري  
  .2013ة : جامعة المدية : [د.ن], المدي -النوار. 

 2013ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2609/1 



  النواعرة، أحمد   .5687

عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع,   -اإلتصال والتسويق بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / أحمد النواعرة. 
  سم.24ص. : ايض. ; 312 -. 2010

 9789957222918ر.د.م.ك  -. 312., ص311بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1720/1, 1-658-1720/2 

  النوايسة, غالب عوض    .5688

مصادر المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات [نص مطبوع] : مع إشارة خاصة إلى الكتب المرجعية / 
 سم.24ص. ; 424 -. 2003عمان : دار صفاء للنشر و التوزيع,  -غالب عوض النوايسة. 

1-020-4/1, 1-020-4/2 

  النورين، بتيل    .5689

  .2013المدية : جامعة المدية : [د.ن],   -/ بتيل النورين.   BNAمراقبة المحاسبة البنكية [نص مطبوع] : 

 2013ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2594/1 

  النوفل، سلطان أحمد خليف   .5690

عمان : دار   -مطبوع] / سلطان أحمد خليف النوفل, أحمد سليمان محمد. ومضة فكرية في عالم اإلدارة [نص 
  سم.24ص ; 158 -. 2020صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957767396ر.د.م.ك 

1-658-2667/1, 1-658-2667/2 

  النوي, لمنور    .5691

ص. :  306 -. 1993م. ج,  الجزلئر : د.  -الجبر من خالل تمارين و مسائل [نص مطبوع] / لمنور النوي. 
  ص. 306إيض. ; 

 306-285ص: -كشاف ص

1-512-2/6, 1-512-2/7 

  النوي، خرشي    .5692

الجزائر : دار الخلدونية   -تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية [نص مطبوع] / خرشي النوي. 
  سم. 24ص ; 575 -. 2011للنشر والتوزيع, 

 9789961520680ر.د.م.ك 

1-340-84/1, 1-340-84/2 

  النوي، لمنور    .5693

 -. 1989الجزائر : د. م. ج.,  -الجبر من خالل تمارين و مسائل [نص مطبوع] : الجزء األول / لمنور النوي. 

  سم. 22ص. ;  255

 255-241ص: -كشاف ص

1-512-5/1 

  النيداني, محمد أسعد عبد الوهاب    .5694

اإلسكندرية : مكتبة   -. 3ط. -وع] / محمد أسعد عبد الوهاب النيداني. مقدمة في بحوث العمليات [نص مطب



  سم. 24ص. : ايض. ; 444 -. 1998اإلشعاع, 

 9770084247ر.د.م.ك  -. 393ص.-391. ببليوغرافيا:ص.444ص.-419كشاف :ص. 

1-658-308/6, 1-658-308/2 

  الهادي, محمد محمد    .5695

القاهرة : المكتبة األكاديمية,  -نص مطبوع] / محمد محمد الهادي. أساليب إعداد وتوثيق البحوث العلمية [
  سم.24ص. ; 415 -. 1995

 977520185ر.د.م.ك  -. 415-409ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-28/1 

  الهادي, نادية    .5696

روت : دار بي -اإلدارة الدولية [نص مطبوع] : الجزء األول: تحدي التقدم اإلداري للدول النامية / نادية الهادي. 
 سم. 24ص. : إيض. ;  379 -. 1989النهضة العربية, 

1-658-61.1/1, 1-658-61.1/2 

  الهادي، سليمان عمر محمد   .5697

اإلستثمار األجنبي المباشر وحقوق البيئة [نص مطبوع] : في اإلقتصاد اإلسالمي واإلقتصاد الوضعي / سليمان 
  سم.24ص ; 223 -. 2014ر والتوزيع, عمان : األكاديميون للنش -عمر محمد الهادي. 

 9789957449595ر.د.م.ك  -. 218ص-203بيبليوغرافيا:ص

1-332-736/1, 1-332-736/2 

  الهادي، محمد محمد    .5698

إدارة األعمال المكتبية المعاصرة [نص مطبوع] : األصول العلمية وتطبيقات المعلومات وتكنولوجياتها / محمد 
  سم.24ص ; 389 -مطبعة نهضة مصر : دار المريخ للنشر و التوزيع, [د.ت].   القاهرة : -محمد الهادي. 

 386بيبليوغرافيا:ص

1-020-66/1 

  الهاشمي, ابرير   .5699

المدية :  -النظام المالي في االسالم [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / جمال يرقي; ابرير الهاشمي, مريم ابرير. 
  م.س 30ص. ;  88 -. 2011جامعة المدية, 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1752/01 

  الهاشمي، عبد الرحمن    .5700

عمان : دار المسيرة  -المنهج واإلقتصاد المعرفي [نص مطبوع] / عبد الرحمن الهاشمي, فائزة محمد العزاوي. 
  سم. 24ص. ; 319 -. 2010للنشر و التوز يع, 

 9789957063092ر.د.م.ك 

1-330-464/5, 1-330-464/6 

  الهاشمي، علي حسن مطر    .5701

ص. ; 181 -. 2009بيروت : دار ومكتبة الهالل,  -إقتصادنا الميسر [نص مطبوع] / علي حسن مطر الهاشمي. 
  سم.22

 995375438ر.د.م.ك 



1-330-471/1, 1-330-471/2 

  إلهام، مجاهد    .5702

ير الموارد البشرية [نص مطبوع] : دراسة حالة  الهندسة اإلدارية وإدارة الجودة الشاملة ودورها في تفعيل وتطو 
ص ; 299 - . 2019عمان : دار الراية للنشر والتوزيع,  -المعهد الدبلوماسي والعالقات الدولية / مجاهد إلهام. 

  سم.24

 9789957622527ر.د.م.ك  -. 299ص-275بيبليوغرافيا:ص

1-658-2658/1, 1-658-2658/2 

  الهامل، سهيلة   .5703

الترويج وأثره على المبيعات [نص مطبوع] : (دراسة الحالة التطبيقيةفي فرع المضادات الحيوية) / فتيحة بن 
  سم.29و. ; 150 -. 2002المدية : جامعة المدية,  -خوشة; سهيلة الهامل, علي حميدوش. 

 2002ليسانس : إدارة األعمال : المدية : 

GL 0023/1, GL 0023/2 

  الهانس، مختار    .5704

  -مقدمة في مبادئ التأمين بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / مختار الهانس, إبراهيم عبد النبي حمودة. 

 سم.24ص. ; 419 -. 2000اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-368-18/1, 1-368-18/2 

  الهانسي, مختار محمود   .5705

 -ص مطبوع] : الجوانب النظرية واألسس الرياضية / مختار محمود الهانسي. التأمين التجاري واإلجتماعي [ن 

  سم. 23ص. : غالف مص. ; 333 -. 2008(القاهرة) : مؤسسة رؤية للطباعة والنشر, 

 977387126Xر.د.م.ك 

1-368-25/1 

  الهانسي, مختار محمود   .5706

االسكندرية :   -, محمد توفيق ابراهيم قفشير. مبادئ اإلستدالل اإلحصائي [نص مطبوع] / مختار محمود الهانسي
  سم. 24ص. : مص. ; 416 -. 2005كلية التجارة, 

 جداول 

1-519-95/1, 1-519-95/2 

  الهانسي, مختار محمود   .5707

بيروت : دار النهضة العربية,  -مقدمة في طرق التحليل اإلحصائي [نص مطبوع] / مختار محمود الهانسي. 
  سم. 24يض : غالف مصور ; ص. : إ 510 -. 1984

 507- 481ص:-جداول ص

1-519-17/4, 1-519-17/2 

  الهانسي، مختار محمود   .5708

اإلسكندرية : الدار   -مبادئ الخطر والتأمين [نص مطبوع] / مختار محمود الهانسي, إبراهيم عبد النبي حمودة. 
 سم.24ص. ; 413 -. 2001الجامعية للنشر و التوزيع, 

1-368-23/1, 1-368-23/2 



  الهانسي، مختار محمود   .5709

بيروت : دار   -الرياضة المالية والتجارية [نص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / مختار محمود الهانسي.  
  سم.  24ص. ; 444 -. 1983النهضة العربية, 

 440-390جداول ص.ص: 

1-657-167/1, 1-657-167/2 

  الهانسي، مختار محمود   .5710

مؤشرات  -اإلرتباط -األرقام القياسية-الوصفي ونظرية اإلحتماالت [نص مطبوع] : المتغير العشوائي اإلحصاء
القاهرة : دار التعليم الجامعي,  -التشتت / مختار محمود الهانسي, لبيبة حسب النبي العطار, أحمد صدقى محمد. 

 سم.24ص ; 357 -. 2016

1-519-214/1 

  الهدمي، ماجد سالمة    .5711

 :Crise managemet principalمبادئ إدارة األزمات [نص مطبوع] : اإلستراتيجية و الحلول = 

Strategies  &solutions  .2008عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -/ ماجد سالمة الهدمي, جاسم محمد  .

 سم. 24ص. : ايض. ;  204 -

1-658-1588/1, 1-658-1588/2 

  ليان الهرامشة، حسين ع  .5712

/ حسين عليان الهرامشة,   Principles of Management Scienceمبادئ علم اإلدارة [نص مطبوع] = 
ص. ; 304 - . 2013عمان : دار الميسرة للنشر و التوزيع,  -خالد عبد الوهاب الزيديين; علي فالح المناصير. 

  سم.24

 9789957069711ر.د.م.ك  -. 340ص-303بيبليوغرافيا:ص

1-350-177/1, 1-350-177/2 

  الهراوي, كمال الدين مصطفى    .5713

  -دراسات متقدمة في المحاسبة والمراجعة [نص مطبوع] / كمال الدين مصطفى الهراوي, محمد السيد سرايا. 

 سم.. 24ص. : إيض. ;  305 -. 2006القاهرة : المكتب الجامعي الحديث, 

1-657-366/1, 1-657-366/2 

  الهروط، يوسف    .5714

عمان : دار أسامة  -طبيقات محاسبية وإحصائية باستخدام برنامج إكسل [نص مطبوع] / يوسف الهروط. ت
  سم.24ص ; 296 -. 2016للطباعة والنشر والتوزيع, 

 9789957226688ر.د.م.ك  -. 296ص-295بيبليوغرافيا:ص

1-657-798/1 

  الهالالت, صالح علي عودة    .5715

 -. 2016عمان : دار الحامد,   -رية [نص مطبوع] / صالح علي عودة الهالالت. اإلدارة الفعالة للموارد البش

  ص. 24ص. : غالف: ملو. مصو. ;  350

 9789957329051ر.د.م.ك  -. 349بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-2424/1, 1-658-2424/2 



  الهالالت، صالح علي عوده    .5716

  -الحديثة في إدارة منظمات األعمال / صالح علي عوده الهالالت. إدارة التميز [نص مطبوع] : الممارسة 

  سم.24ص ; 325 -. 2014القاهرة : دار وائل للنشر والتوزيع, 

 9789957911607ر.د.م.ك  -. 325ص-311بيبليوغرافيا:ص

1-658-718/1 

  الهميلي, يوسف بن جاسم   .5717

الرياض : معهد االدارة  -] / يوسف بن جاسم الهميلي. تصميم وتطبيق نظم قواعد البيانات العالقية [نص مطبوع
  سم. 24ص. : إيض.جداول ; 517 -. 2008العامة, 

 9789960141701ر.د.م.ك 

1-004-3/1, 1-004-3/2 

  الهندي، عدنان    .5718

مشاكل اإلئتمان المصرفي لمؤسسات القطاع العام وشبه العام ووسائل المعالجة [نص مطبوع] / عدنان الهندي,  
 سم.24ص. ; 167 -. 1994بيروت : إتحاد المصارف العربية,  -حمد كمال شوقي. أ

1-332-453/1, 1-332-453/2 

  الهواري, سيد    .5719

 -. 04ط. -[نص مطبوع] : التوجهات الفكرية و األساليب العملية / سيد الهواري.  21المديرالفعال للقرن الـ

(دروس قوية مستخلصة من الفكر و   -سم. 24ايض. ;  ص. : 224 -. 1998القاهرة : مكتبة عين شمس, 
  الممارسة).

 9772043327ر.د.م.ك  -. 223بيبليوغرافيا: ص.

1-658-331/1, 1-658-331/2 

  الهواري, سيد    .5720

القاهرة : مكتبة عين شمس,  -. 6ط . -اإلدارة المالية [نص مطبوع] : منهج اتخاذ القرارات / سيد الهواري. 
  (سلسلة التمويل والبنوك). -سم.  24. : إيض. ; ص507 -. 1996

 9772043998ر.د.م.ك  -ص. 502-499بيبليوغرافيا:ص

1-658-287/1, 1-658-287/2 

  الهواري, سيد    .5721

 -المدير العالمي [نص مطبوع] : مهارات حديثة ومتعددة / سيد الهواري.  21من متطلبات اإلدارة في القرن الـ 

  سم. 24ص. : إيض . ;  184 -. 1997الشمس,  القاهرة : مكتبة عين

 9772042959ر.د.م.ك  -. 184ص.-181بيبليوغرافيا: ص.

1-658-230/1, 1-658-230/2 

  الهواري، بوسعيدي    .5722

الحوكمة ودورها في إدارة المخاطر في المصارف [نص مطبوع] / بوسعيدي الهواري, شراطي نسيمة, بن قوية 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -بوعالم, ...[و آخرون]. 

 2014ليسانس : نقود وبنوك ومالية : المدية : 

M2879/1 



  الهواري، مالح   .5723

الجزائر : منشورات وزارة  -آثار وسيرة الشيخ الطيب المهاجي الجزائري [نص مطبوع] / مالح الهواري. 
  سم.24ص. ; 305 -. 2011الشؤون الدينية واألوقاف, 

 9789931902096ك ر.د.م.

1-000-26/1 

  الهور, محمد   .5724

 -. 1998عمان : دار وائل,  -عملي / محمد الهور.  -أساسيات في المحاسبة الحكومية [نص مطبوع] : نظري 

  سم. 24ص. ;  235

 229بيبليوغرافيا ص.

1-657-97/2, 1-657-97/3 

  الهوش، أبو بكر محمود   .5725

القاهرة : مجموعة النيل العربية,  -وع] : الواقع واآلفاق / أبو بكر محمود الهوش. الحكومة اإللكترونية [نص مطب
  سم.24ص ; 656 -. 2016

 9789773770508ر.د.م.ك  -. 656ص-601بيبليوغرافيا:ص

1-658-2594/1 

  الهيتي, ثائر شاكر محمود   .5726

شاكر محمود الهيتي, سامي ذياب  التخطيط اإلستراتيجي في إدارة المشاريع التنموية [نص مطبوع] / ثائر
  سم.24ص. ; 321 -. 2014عمان : مؤسسة الوراق,  -الغريري. 

 9789957334093ر.د.م.ك  -ص.  314ص.309بيبليوغرافيا: 

1-658-2411/1, 1-658-2411/2 

  الهيتي, صالح الدين حسين   .5727

/ صالح الدين حسين الهيتي,    SPSSدام األساليب اإلحصائية في العلوم اإلدارية [نص مطبوع] : تطبيقات باستخ
  سم.  24ص : جداول ; 560 -. 2006عمان : دار وائل,  -إسماعيل السيفو وليد. 

 9406119957ر.د.م.ك 

1-519-93/1, 1-519-93/2 

  الهيتي, عبد الستار ابراهيم   .5728

عمان : مؤسسة  -ابراهيم الهيتي. السياسة السعرية في المذهب اإلقتصادي اإلسالمي [نص مطبوع] / عبد الستار 
 سم. 24ص. : مص.مل. ; 212 -. 2006الوراق, 

1-338-96/1, 1-338-96/2 

  الهيتي, نوزاد عبد الرحمان   .5729

عمان : دار   -مقدمة في المالية الدولية [نص مطبوع] / نوزاد عبد الرحمان الهيتي, منجد عبد اللطيف الخشالي.  
  سم. 24مص.مل. ; ص. :  282 -. 2007المناهج, 

 282ص 281بيبليوغرافيا ص 

1-336-74/1, 1-336-74/2 

  الهيتي، خالد عبد الرحيم   .5730

عمان : دار وائل للنشر  -إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : مدخل إستراتيجي / خالد عبد الرحيم الهيتي. 



  سم.24ص. : ايض. ;  331 -. 2003والتوزيع, 

 9957113356ر.د.م.ك  -. 331ص.-330ببليوغرافيا : ص.

1-658-489/1, 1-658-489/2 

  الهيتي، خالد عبد الرحيم   .5731

عمان : دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع,   -إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / خالد عبد الرحيم الهيتي. 
  سم.24ص. : ايض. ; 298 -. 2000

 .298ببليوغرافيا:ص.

1-658-488/1, 1-658-488/2 

  الهيتي، صبري فارس    .5732

عمان : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع,   -التخطيط الحضري [نص مطبوع] / صبري فارس الهيتي. 
  سم.24ص ; 319 -. 2009

 9789957122300ر.د.م.ك  -. 319ص-315بيبليوغرافيا:ص

1-338-311/1, 1-338-311/2 

  الدين  الهيتي، صالح   .5733

عمان : دار   -تحليل أسس اإلدارة العامة [نص مطبوع] : منظور معاصر / صالح الدين الهيتي, نعمة الخفاجي. 
 سم. 24ص. ;  301 -. 2009اليازوري العلمية للنشر والتوزيع, 

1-350-123/1, 1-350-123/2 

  الهيتي، عبد الرزاق رحيم جدي    .5734

عمان : دار أسامة   -تطبيق [نص مطبوع] / عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي. المصارف اإلسالمية بين النظرية وال
  سم.24ص ; 795 -للطباعة والنشر والتوزيع, (د.ت). 

 786ص-739بيبليوغرافيا: ص

1-332-717/1, 1-332-717/2 

  الهيتي، نوزاد عبد الرحمان   .5735

عمان : دار المناهج للنشر والتوزيع,  -يتي. مقدمة في إقتصاديات البيئة [نص مطبوع] / نوزاد عبد الرحمان اله
  سم.24ص. ; 268 -. 2010

 9957182633ر.د.م.ك 

1-333-36/1, 1-333-36/2 

  الهيتي، نوزاد عبد الرحمان   .5736

مقدمة في المنظمات اإلقتصادية الدولية [نص مطبوع] / نوزاد عبد الرحمان الهيتي, منجد عبد اللطيف الخشالي.  
  سم.24ص ; 184 -. 2016مناهج للنشر و التوزيع, عمان : دار ال -

 9789957183752ر.د.م.ك  -. 185ص184بيبليوغرافيا:ص

1-382-280/1, 1-382-280/2 

  الوادي, محمود   .5737

عمان : دار   -األساس في علم اإلقتصاد [نص مطبوع] / محمود الوادي, إبراهيم خريس; نضال الحواري. 
  سم.24ص. : إيض. ; 336 -. 2007وزيع, اليازوري العلمية للنشر والت

 9957120409ر.د.م.ك 



1-330-284/6, 1-330-284/7 

  الوادي, محمود حسين    .5738

: التحديات, الفرص, 4قضايا إقتصادية وإدارية معاصرة في مطلع القرن الواحد والعشرين [نص مطبوع] : ج.
عمان : مكتبة   -ظمي إبراهيم, ...[و آخرون]. اآلفاق / محمود حسين الوادي, خليل محمود الرفاعي, إيهاب ن

 سم. 24ص. ; 623 -. 2009المجمع العربي, 

1-330-427.4/1, 1-330-427.4/2 

  الوادي, محمود حسين    .5739

: التحديات, الفرص, 3قضايا إقتصادية وإدارية معاصرة في مطلع القرن الواحد والعشرين [نص مطبوع] : ج.
عمان : مكتب   -, خليل محمود الرفاعي, إيهاب نظمي إبراهيم, ...[و آخرون]. اآلفاق / محمود حسين الوادي

 سم.24ص. ; 599 -. 2009المجتمع العربي للنشر والتوزيع,  

1-330-427.3/1, 1-330-427.3/2 

  الوادي, محمود حسين    .5740

: التحديات, الفرص,  2قضايا إقتصادية وإدارية معاصرة في مطلع القرن الواحد والعشرين [نص مطبوع] : ج.
عمان : مكتبة   -اآلفاق / محمود حسين الوادي, خليل محمود الرفاعي, إيهاب نظمي إبراهيم, ...[و آخرون]. 

 سم. 24ص. ; 565 -. 2009المجتمع العربي, 

1-330-427.2/1, 1-330-427.2/2 

  الوادي, محمود حسين    .5741

: التحديات, الفرص, 1واحد والعشرين [نص مطبوع] : ج.قضايا إقتصادية وإدارية معاصرة في مطلع القرن ال
عمان : مكتبة   -اآلفاق / محمود حسين الوادي, خليل محمود الرفاعي, إيهاب نظمي إبراهيم, ...[و آخرون]. 

 سم. 24ص. ; 638 -. 2009المجتمع العربي, 

1-330-427.1/1, 1-330-427.1/2 

  الوادي, محمود حسين    .5742

ة [نص مطبوع] : األسس النظرية و التطبيقات العلمية / محمود حسين الوادي, حسين محمد  المصارف اإلسالمي
  سم. 24ص. : مص.مل ; 271 -. 2007عمان : دار المسيرة,  -سمحان. 

 9957063294ر.د.م.ك 

1-332-257/1, 1-332-257/2 

  الوادي, محمود حسين    .5743

عمان :  -وتطبيقي / محمود حسين الوادي, كاظم جاسم العيساوي. اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] : تحليل نظري 
  سم. 24ص. : إيض. ;  272 -. 2007دار المسيرة للنشر والتوزيع, 

 9957063685ر.د.م.ك 

1-330-286/8, 1-330-286/9 

  الوادي, محمود حسين    .5744

. 1ط. -كاظم جاسم العيساوي.  اإلقتصاد الجزئي [نص مطبوع] : تحليل نظري وتطبيقي / محمود حسين الوادي,

  سم. 24ص. : إيض. ; 288 -. 2007عمان األردن : دار المسيرة للنشر و التوزيع,  -

 2364069957ر.د.م.ك 

1-330-299/8, 1-330-299/9 



  الوادي, محمود حسين    .5745

المسيرة للنشر  عمان : دار -مبادئ المالية العامة [نص مطبوع] / محمود حسين الوادي, زكرياء أحمد عزام. 
  سم.  24ص. : إيض. ;  256 -. 2007والتوزيع والطباعة, 

 9789957063139ر.د.م.ك 

1-336-60/6, 1-336-60/7 

  الوادي, محمود حسين    .5746

إدارة الجودة الشاملة في منظمات األعمال بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / محمود حسين الوادي; عبد هللا  
ص. : غالف: ملو. ; 219 -. 2012عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع,  -محمود الوادي.  ابراهيم نزال; بالل

  سم.24

 978995732646ر.د.م.ك  -. 219ص.-215بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1908/1, 1-658-1908/2 

  الوادي, محمود حسين    .5747

عمان :   -سمحان, سهيل أحمد سمحان. النقود والمصارف [نص مطبوع] / محمود حسين الوادي, حسين محمد 
  سم.24ص. ; 231 -. 2010دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 9789957066277ر.د.م.ك 

1-332-551/1, 1-332-551/2 

  الوادي, محمود حسين    .5748

ر و  عمان : دار الحامد للنش -التمكين اإلداري في العصر الحديث [نص مطبوع] / محمود حسين الوادي. 
  سم. 24ص. : إيض. ; 345 -. 2012التوزيع, 

 9789957326548ر.د.م.ك  -.  341ص . - 339ببليوغرافيا: ص .

1-658-1424/1, 1-658-1424/2 

  الوادي, محمود حسين    .5749

تطبيقي / محمود حسين   -األصول العلمية والعملية للضريبة العامة على المبيعات [نص مطبوع] : تحليلي نظري 
  سم. 24ص. ; 288 -. 2010عمان : دار المسيرة,  -, كفاح طالب إبراهيم. الوادي

 9789957066147ر.د.م.ك 

1-336-112/1, 1-336-112/2 

  الوادي، حازم محمود عيسى   .5750

عمان : عالم الكتب  -النظام النقدي في اإلسالم [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / حازم محمود عيسى الوادي. 
  سم.24ص ; 250 -. 2014التوزيع : جداراللكتاب العالمي للنشر و التوزيع,  الحديث للنشر و 

 9789957707934ر.د.م.ك  -. 250ص-239بيبليوغرافيا: ص

1-332-705/1, 1-332-705/2 

  الوادي، محمود حسين    .5751

رة للنشر و  عمان : دار المسي -اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / محمود حسين الوادي, إبراهيم محمد خريس. 
  سم.24ص. ; 296 -. 2010التوز يع, 

 9789957066246ر.د.م.ك 

1-330-456/1, 1-330-456/2 



  الوادي، محمود حسين    .5752

عمان : دار المسيرة للنشر و   -اإلقتصاد الجزئي [نص مطبوع] / محمود حسين الوادي, أحمد عارف العساف. 
  سم.24ص. ; 300 -. 2009التوز يع, 

 9789957065379ر.د.م.ك 

1-330-441/8, 1-330-441/9 

  الوادي، محمود حسين    .5753

 -العولمة وأبعادها اإلقتصادية [نص مطبوع] / محمود حسين الوادي, زكريا أحمد عزام, سهيل أحمد سمحان. 

 سم.24ص. ; 727 -. 2011عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع, 

1-330-479/1, 1-330-479/2 

  الوادي، محمود حسين    .5754

  -تنظيم اإلدارة المالية [نص مطبوع] : من أجل ترشيد اإلنفاق الحكومي ومكافحة الفساد / محمود حسين الوادي. 

  سم. 24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 327 -. 2010عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957245368ر.د.م.ك  -. 327ص.-321بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1839/1, 1-658-1839/2 

  الوادي، محمود حسين    .5755

المصارف اإلسالمية [نص مطبوع] : األسس النظرية والتطبيقات العملية / محمود حسين الوادي, حسين محمد  
  سم.24ص. ; 344 -. 2012عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,  -. 4 -سمحان. 

 9789957063290ر.د.م.ك 

1-332-523/1, 1-332-523/2 

  الوادي، محمود حسين    .5756

عمان : دار    -اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / محمود حسين الوادي, أحمد عارف العساف, وليد أحمد صافي. 
  سم. 24ص. ; 319 -. 2010المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 97899065430ر.د.م.ك 

1-330-538/1, 1-330-538/2 

  الوادي، محمود حسين    .5757

عمان :  -مبادئ علم اإلقتصاد [نص مطبوع] / محمود حسين الوادي, إبراهيم محمد خريس, نضال علي عباس. 
  سم.24ص ; 360 -. 2013دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 

 9789957060008ر.د.م.ك  -. 360ص-359بيبليوغرافيا: ص

1-330-627/1, 1-330-627/2 

  الوادي،محمود حسين    .5758

ص : ملو. ;  326 -. 2009عمان : دار المسيرة,  -اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / محمود حسين الوادي. 
  سم. 16×24

 ص 326 - 325بيبليوغرافيا ص 

1-330-391/1, 1-330-391/2 

  الوافي، باي بن سيدي أعمر   .5759

ل الدين [نص مطبوع] : الجزء الثالث / باي بن سيدي أعمر الجزء الثالث, السنن المبين في شرح أحاديث أصو



  سم.24ص. ; 491 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -الوافي. 

 محتوي في : , الجزء الثالث

1-000-1.3/1 

  الوافي، باي بن سيدي أعمر   .5760

  -الجزء الخامس / باي بن سيدي أعمر الوافي. السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : 

 سم.24ص. ; 562 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

1-000-1.5/1 

  الوافي، باي بن سيدي أعمر   .5761

 -السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : الجزء الثاني / باي بن سيدي أعمر الوافي. 

 سم.24ص. ; 496 -. 2011ئر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, الجزا

1-000-1.2/1 

  الوافي، باي بن سيدي أعمر   .5762

 -السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : الجزء الرابع / باي بن سيدي أعمر الوافي. 

 سم.24ص. ; 480 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

1-000-1.4/1 

  الوافي، باي بن سيدي أعمر   .5763

 -السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : الجزء األول / باي بن سيدي أعمر الوافي. 

 سم.24ص. ; 462 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

1-000-1.1/1 

  ي بن سيدي أعمر الوافي، با  .5764

  -السنن المبين في شرح أحاديث أصول الدين [نص مطبوع] : الجزء السادس / باي بن سيدي أعمر الوافي. 

 سم.24ص. ; 536 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف, 

1-000-1.6/1 

  الواليش، سارة    .5765

اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية الضرائب بالمدية / سارة الواليش, أثر الضريبة علي التنمية 
  سم.29و. ;  63 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -محمد األمين زاهي, خديجة عزايج. 

 2015ليسا نس : بنوك ومالية : المدية : 

M3309/1 

  الوائلي، عامر عبد زيد    .5766

 -يثة و المعاصرة [نص مطبوع] / عامر عبد زيد الوائلي, شريف الدين بن دوبه. نظرية المعرفة القديمة و الحد

  سم.24ص. ; 384 -. 2016عمان : الدار المنهجية للنشر و التوزيع, 

 9789957608422ر.د.م.ك 

1-658-2568/1 



  الوائلي، نادية صالح مهدي    .5767

عمان :   -تصاد المعرفي / نادية صالح مهدي الوائلي. اإلقتصاد الفعال [نص مطبوع] : دراسة تحليلية لما بعد اإلق
  سم.24ص. ; 335 -. 2012دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957247836ر.د.م.ك 

1-330-533/1, 1-330-533/2 

  الوائلي، نادية صالح مهدي    .5768

  -. 2016لمنهجية للنشر والتوزيع, عمان : دار ا  -اإلقتصاد المعرفي [نص مطبوع] / نادية صالح مهدي الوائلي. 

  سم.24ص ; 240

 9789957608095ر.د.م.ك  -. 240ص-229بيبليوغرافيا:ص

1-330-698/1, 1-330-698/2 

  الوجدي, نعيمة   .5769

فعالية الجباية في تمويل الميزانية العامة للدولة [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر / نعيمة الوجدي; م.ج;  
  سم. 30و. ; 94 -. 2007د.م] : [د.ن], [  -محمد شريفي. 

 2007ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL782 

  الوجدي، خديجة    .5770

 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -إشكالية المنازعات الضريبية [نص مطبوع] / محمد برابح; خديجة الوجدي. 

  .CDسم. + 29و. ; 62

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1323/1 

  الوردات, خلف عبد هللا    .5771

عمان : مؤسسة الوراق   -. 1ط -وردات. التدقيق الداخلي بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / خلف عبد هللا ال
  سم. 24ص. : إيض. ; 490 -. 2006للنشر و التوزيع, 

 1086339957ر.د.م.ك 

1-657-417/1, 1-657-417/2 

  الوردات، خلف عبد هللا    .5772

عمان :   -[نص مطبوع] / خلف عبد هللا الوردات.  IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن 
  سم.24ص ; 774 -. 2014الوراق للنشر والتوزيع, 

 9789957333430ر.د.م.ك  -. 774ص-771بيبليوغرافيا:ص

1-657-727/1, 1-657-727/2 

  الورفلي, احمد    .5773

االسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -توزيع ارباح الشركات التجارية [نص مطبوع] / احمد الورفلي. 
 سم. 24ص ; 474 -. 2006

1-382-125/1, 1-382-125/2 

  الوزري, فتح الدين    .5774

التحليل المدني و أهميته في تقييم نشاط المؤسسة [نص مطبوع] / فتح الدين الوزري, ميشاني أحمد; م.ج; ...[و 



  سم. 30و. ;  116 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -آخرون]. 

 2006ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 

GL556 

  ي، فتح الدين  الوزر  .5775

أثر توجه معايير المحاسبة الدولية نحو القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية [نص  
المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] : دراسة ميدانية / فتح الدين الوزري, حكيم شبوطي, عاشور باي بومزراق. 

  سم.29ص. ; 79 -. 2017

 2017ك : المدية : ل م د : مالية و بنو -ماستر

MAS 727/1 

  الوزني, خالد واصف    .5776

عمان : دار وائل للنشر,  -مبادئ اإلقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / خالد واصف الوزني. 
  سم.24ص. ; 402 -. 1999

 9957110454ر.د.م.ك  -. 402ص.-401بيبليوغرافيا:ص.

1-330-118/1, 1-330-118/9 

  زني، محي عيسى كاظم الو  .5777

إمكانات توجه البلدان العربية نحو اإلقتصاد المعرفي [نص مطبوع] / محي عيسى كاظم الوزني, مناضل عباس 
  سم.24ص ; 226  -. 2015عمان : دار األيام للنشر و التوزيع,  -حسين الجواري. 

 9789957951610ر.د.م.ك  -. 220ص-215بيبليوغرافيا:ص

1-330-662/1, 1-330-662/2 

  الوصيف, سمراء   .5778

النظام البنكي و السياسة النقدية في الجزائر [نص مطبوع] / سمراء الوصيف, مامي مريم; م.ج; ...[و آخرون]. 
  سم. 30و. ;   107 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -

 2006ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 

GL563 

مؤسسة  -سسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية الوظيفة المالية و أثرها في تسيير المؤ  .5779
  سم. 29ص. ; 96 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -. -سونلغاز 

 2015ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3143/1 

  الوفاس، عامر   .5780

المدية : جامعة  -هيمي. إختيار وتنفيذ ومراقبة إستراتيجية المؤسسة [نص مطبوع] / عامر الوفاس, أبو بكر د
  سم. 29و. ;  100 -. 2015المدية, 

 2015ليسا نس : إدارة األعمال : المدية : 

M3335/1 

  الوقاد, سامي محمد   .5781

عمان : مكتبة المجتمع العربي  -) [نص مطبوع] / سامي محمد الوقاد, لؤي محمد وديان. 1تدقيق الحسابات (
 سم. 24; ص. 265 -. 2010للنشر و التوزيع, 



1-657-737.1/1, 1-657-737.1/2 

  الوقاد، سامي محمد    .5782

عمان : دار المسيرة للنشر و   -/ سامي محمد الوقاد.  Accounting theoryنظرية المحاسبة [نص مطبوع] : 
  سم.24 -. 2011التوزيع و الطباعة, 

 9789957066987ر.د.م.ك 

1-657-580/1, 1-657-580/2 

  الوقاد، سامي محمد    .5783

األصول المحاسبية واألسس العلمية في محاسبة التكاليف [نص مطبوع] : المدخل النظري والتطبيقي / سامي 
  -. 2012عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع : دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع,  -محمد الوقاد. 

  سم.24ص. ; 326

 9789957524357ر.د.م.ك 

1-657-618/1, 1-657-618/2 

  الوكاد, نورة    .5784

  -إدارة الموارد البشرية ومدى تأثيرها على آداء المؤسسة [نص مطبوع] / نورة الوكاد; م ج م; لويزة قويدر. 

  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن], 

 2008ليسانس : محاسبة : المدية : م ج م : 

GL925 

  الوكيل, نشات نبيل محمد   .5785

القاهرة :  -التوازن النقدي و معدل الصرف [نص مطبوع] : دراسة تحليلية مقارنة / نشات نبيل محمد الوكيل.  
  سم. 24ص. : مل.مص. ; 460 -. 2006شركة ناس للطباعة, 

 452-443بيبليوغرافيا ص.

1-332-282/1, 1-332-282/2 

  الوليد, بشار بزيد    .5786

تخطيط و التطوير اإلقتصادي [نص مطبوع] : دراسة التطورات اإلقتصادية في الدول العربية / بشار بزيد ال
  سم. 24ص : مص ; 344 -. 2008عمان : دار الراية للنشر و التوزيع,  -الوليد. 

 81949999579ر.د.م.ك 

1-338-89/1, 1-338-89/2 

  الوليد, بشار بزيد    .5787

عمان : دار الراية للنشر  -طيط اإلستراتيجي [نص مطبوع] / بشار بزيد الوليد. مفاهيم معاصرة في التخ
  سم.24ص. : ايض. ; 147 -. 2010والتوزيع, 

 9957499688ر.د.م.ك  -. 147ص.-145بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1757/1, 1-658-1757/2 

  الوناس, عطاري    .5788

يير المحاسبية الدواية [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك  تنميط المخطط المحاسبي البنكي الجزائري وفقا للمعا
 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -الجزائري الخارجي بالمدية / عطاري الوناس, غزازي البشير; م.ج; ...[و آخرون]. 

  سم. 30و. ;  117

 2007ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 



GL845 

  الياس، بلقاسمي   .5789

مخاطر القروض [نص مطبوع] / بلقاسمي الياس, بن عيشوش محمد, بلحاج هشام,  دور التأمين في الحد من
  سم.29و. ; 128 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -...[و آخرون]. 

 2015ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3272/1 

  إلياس، مشنتل   .5790

المدية : جامعة  -اعي محمد, ...[و آخرون]. محاسبة التأمينات [نص مطبوع] / مشنتل إلياس, قارة سميرة, ر
  سم.29 -. 2014المدية, 

 2014ليسانس : تأمينات و بنوك : المدية : 

M2926/1 

  الياس، ميشال    .5791

[نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان; ندى   - 1-الموسوعة اإلدارية الشاملة: إدارة األعمال والتنمية الذاتية 
  سم.24ص. ; 263 -ت : مركز الشرق األوسط الثقافي, د.ت. بيرو   -مغربل; ميشال الياس. 

 .257بيبليوغرافيا:ص.

E0083.1/1 

  الياس، ميشال    .5792

[نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان; ندى   - 2-الموسوعة اإلدارية الشاملة: إدارة األعمال والتنمية الذاتية 
  سم.24ص. ; 279 -, د.ت. بيروت : مركز الشرق األوسط الثقافي  -مغربل; ميشال الياس. 

 .270ص.-269بيبليوغرافيا:ص

E0083.2/1 

  الياس، ميشال    .5793

[نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان; ندى   - 3-الموسوعة اإلدارية الشاملة: إدارة األعمال والتنمية الذاتية 
 سم.24ص. ; 288 -بيروت : مركز الشرق األوسط الثقافي, د.ت.   -مغربل; ميشال الياس. 

E0083.3/1 

  الياس، ميشال    .5794

الموسوعة اإلدارية الشاملة:إدارة اإلجتماعات وفن التفاوض [نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان; ندى مغربل;  
  سم.24ص. ; 272 -بيروت : مركز الشرق األوسط الثقافي, د.ت.  -ميشال الياس. 

 .261ص.-258بيبليوغرافيا:ص.

E0094/1 

  الياس، ميشال    .5795

وسوعة اإلدارية الشاملة: إدارة األزمات المالية الحادة واإلفالس [نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان; ندى  الم
  سم.24ص. ; 246 -بيروت : مركز الشرق األوسط الثقافي, د.ت.   -مغربل; ميشال الياس. 

 .238ص.-237بيبليوغرافيا:ص

E0092/1 



  الياس، ميشال    .5796

دارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان; ندى مغربل; ميشال الموسوعة اإلدارية الشاملة:إ
 سم.24ص. ; 272 -بيروت : مركز الشرق األوسط الثقافي, د.ت.  -الياس. 

E0091/1 

  الياس، ميشال    .5797

مغربل; الموسوعة اإلدارية الشاملة:التسويق عبر شبكة اإلنترنت [نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان; ندى 
  سم.24ص. ; 279 -بيروت : مركز الشرق األوسط الثقافي, د.ت.  -ميشال الياس. 

 .264ص.-263بيبليوغرافيا:ص

E0089/1 

  الياس، ميشال    .5798

الموسوعة اإلدارية الشاملة: مهارات التواصل وفن اإلقناع [نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان; ندى مغربل; 
  سم.24ص. ; 280 -الشرق األوسط الثقافي, د.ت. بيروت : مركز  -ميشال الياس. 

 .272بيبليوغرافيا:ص.

E0084/1 

  الياس، ميشال    .5799

الموسوعة اإلدارية الشاملة: البورصة وتجارة األسهم [نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان; ندى مغربل; 
  سم.24ص. ; 280 -بيروت : مركز الشرق األوسط الثقافي, د.ت.  -ميشال الياس. 

 .270ص.-269بليوغرافيا:ص.بي

E0088/1 

  الياس، ميشال    .5800

  -الموسوعة اإلدارية الشاملة: التسويق [نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان; ندى مغربل; ميشال الياس. 

  سم.24ص. ; 280 -بيروت : مركز الشرق األوسط الثقافي, د.ت. 

 .267بيبليوغرافيا:ص

E0085/1 

  الياس، ميشال    .5801

الموسوعة اإلدارية الشاملة: إدارة المحاسبة العامة والخاصة [نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان; ندى مغربل; 
 سم.24ص. ; 248 -بيروت : مركز الشرق األوسط الثقافي, د.ت.  -ميشال الياس. 

E0087/1 

  الياس، ميشال    .5802

 -روان أسعد رمضان; ندى مغربل; ميشال الياس. الموسوعة اإلدارية الشاملة: القادة والمدراء [نص مطبوع] / م

 سم.24ص. ; 279 -بيروت : مركز الشرق األوسط الثقافي, د.ت. 

E0086/1 

  الياس، ميشال    .5803

الموسوعة اإلدارية الشاملة: التطور اإلقتصادي ودوره في حركة النمو [نص مطبوع] / مروان أسعد رمضان;  
  سم.24ص. ; 271 -مركز الشرق األوسط الثقافي, د.ت.  بيروت :  -ندى مغربل; ميشال الياس. 

 .268ص.-267بيبليوغرافيا:ص.



E0090/1 

  الياسري, أكرم محسن    .5804

, مستجدات فكرية في عالم إدارة األعمال: الجزء الثاني [نص مطبوع] : التعلم التنظيمي, المنظمات المتعلمة,  2
ص. : 144 - . 2016عمان : الدار المنهجية,   -اس الفتالوي. األداء المتميز / أكرم محسن الياسري, إيناس عب

  سم. 24غالف, ملو. مصو. ; 

  9789957608156ر.د.م.ك  -ص.  143 -131بيبليوغرافيا:ص.

 2محتوي في : , 

1-658-2461.2/1, 1-658-2461.2/2 

  الياسري, أكرم محسن    .5805

ص مطبوع] : إدارة الموهبة, نظم المعلومات  , مستجدات فكرية في عالم إدارة األعمال:الجزء األول [ن1
 -اإلستراتيجية, األداء المتميز / أكرم محسن الياسري, أحمد عبد هللا أمانة الشمري, نورس علي مردان األسدي. 

  سم. 24ص. : غالف, ملو. مصو. ;  400 - . 2016عمان : الدار المنهجية, 

  9789957608156ر.د.م.ك  -. 400ص.  -327بيبليوغرافيا: ص.

 1محتوي في : , 

1-658-2461.1/1, 1-658-2461.1/2 

  الياسري, أكرم محسن    .5806

  -مفاهيم معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية المنظمة: الجزء األول [نص مطبوع] : الصراع التنظيمي 

, نغم دايخ عبد علي.  األداء اإلستراتيجي / أكرم محسن الياسري, عالء فرحان طالب -إستراتيجية إدارة الصراع 
  سم. 24ص ; 224 -. 2015عمان : دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع,  -

 9789957249502ر.د.م.ك  -. 224ص-205بيبليوغرافيا:ص

1-658-2663.1/1 

  الياسري, أكرم محسن    .5807

  -الرصد البيئي مفاهيم معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية المنظمة: الجزء السادس [نص مطبوع] : 

عمان : دار صفاء  -المقدرات الجوهرية / أكرم محسن الياسري, أحمد عبد هللا الشمري.  -الذكاء التنافسي 
  سم.24ص ; 496 -. 2015للطباعة و النشر و التوزيع, 

 9789957249502ر.د.م.ك  -. 496ص-441بيبليوغرافيا:ص

1-658-2663.6/1 

  الياسري, أكرم محسن    .5808

التعليم  -معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية المنظمة: الجزء السابع [نص مطبوع] : إدارة المعرفة  مفاهيم
عمان : دار صفاء للطباعة و النشر  -اآلداء اإلستراتيجي / أكرم محسن الياسري, ظفر ناصر حسين.  -التنظيمي 

  سم.24ص ;  208 -. 2015و التوزيع, 

 9789957249502ر.د.م.ك  -. 208ص-189بيبليوغرافيا:ص

1-658-2663.7/1 

  الياسري, نداء محمد باقر   .5809

 -. 2014عمان : دار الصفاء للنشر و التوزيع,  -إدارة األزمات [نص مطبوع] / نداء محمد باقر الياسري. 

  سم.24ص. : غالف: ملو. مصو. ; 160

 9789957249144ر.د.م.ك  -. 160ص - 153بيبليوغرافيا: ص

1-658-2054/1, 1-658-2054/2 



  أليسون، بريان    .5810

/ بريان أليسون.  preparing dessertations and thesesإعداد الرسائل العلمية و الجامعية [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. ; 64 -. 2003القاهرة : دار الفاروق للنشر و التوزيع,  -

 9773450775ر.د.م.ك 

1-001.4-110/1, 1-001.4-110/2 

  آلين, روبرت ج    .5811

الرياض : مكتبة العبيكان,  -مصادر الدخل المتعدد [نص مطبوع] / روبرت ج آلين, محمد سعيد النابلسي. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  554 -. 2005

 8600409960ر.د.م.ك 

1-332-214/1 

  ألين، م.ر    .5812

 سم.24ص. ; 120 -. 2004دار الفاروق,  القاهرة : -إدارة الوقت [نص مطبوع] / م.ر ألين. 

1-658-1667/1, 1-658-1667/2 

  اليوسف، يوسف خليفة    .5813

بيروت : مركز  -اإلقتصاد السياسي للنفط : رؤية عربية لتطوراته [نص مطبوع] / يوسف خليفة اليوسف. 
  سم.24ص ; 512 -.  2015دراسات الوحدةالعربية, 

 9789953829890م.ك ر.د. -. 512ص-475بيبليوغرافيا:صص

1-333-69/1, 1-333-69/2 

  اليوسفي، بن سونة   .5814

اإلتصال ودوره في عمل المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة المؤسسة الوطنية لعتاد الري / توفيق شيخي; بن 
  سم.29و. ; 148 -. 2002المدية : جامعة المدية,  -سونة اليوسفي, فطيمة بن حمودة. 

 2002ألعمال : المدية : ليسانس : إدارة ا

GL 0020/1, GL 0020/2 

  اليوسفي، نصيرة    .5815

استخدام سياسة اإلقراض للرفع من الربحية المالية للبنك التجاري [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة  
امعة المدية, المدية : ج -والتنمية الريفية بالمدية / فاطمة الزهراء قرطبي; نصيرة اليوسفي, عبد الرزاق سالم. 

  سم.29و. ; 79 -. 2020

 2020ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1543/1 

  أم جليل, مليكة   .5816

[د.م] : [د.ن],  -دور شركات التأمين في الحد من التضخم [نص مطبوع] / مليكة أم جليل; م ج م; حبيبة كشيدة. 
  سم.30 -. 2008

 2008دية : م ج م : ليسانس : نقود و بنوك : الم

GL1085 

  أم جليل، سعيدة    .5817

إستراتيجية تقييم األداء في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / فاطمة الزهرة فرارسة; سعدية بركاني; سعيدة  



  .CDسم. + 29و. ; 85 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -أم جليل, ...[و آخرون]. 

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1353/1 

  أم جليل، مليكة   .5818

التوجه نحو التمويل التشاركي و أثاره على أداء القطاع المصرفي [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك القرض  
و.  164 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -الشعبي الدزائري وكالة قصر البخاري / مليكة أم جليل, لياس يحياوي. 

  .CDسم. + 29; 

 2022: مالية و بنوك : المدية :  ل م د -ماستر

MAS 2049/1 

  أم لبات، إكرام   .5819

 -دور إدارة المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية [نص مطبوع] : دراسة حالة الوكالة التجارية إلتصاالت الجزائر 

  سم.29ص. ; 86 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -/ إكرام أم لبات, طلحة.  -قصر البخاري 

 2017ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 829/1 

  أمال، احمد    .5820

, -1-الجزائر : جامعة الجزائر -تطولر النظام المعرفي الموريتاني [نص مطبوع] / احمد أمال, حميدات محمود. 

2009.  

 2009ماجسبير : نقود وبنوك ماية : الجزائر : 

MM0005/1, MM0005/2 

  أمال، أخزرون   .5821

دور السياحة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر [نص مطبوع] / أخزرون أمال, غزازي عماد, بارة سعيدة.  
  سم.29 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -

 2014ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M2974/1 

  آمال، أوقريد    .5822

ية األوروبية على اإلقتصاد الجزائري [نص مطبوع] / أوقريد آمال, غزازي عماد, نشر أثر أزمة الديون السياد
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -ابتسام, ...[و آخرون]. 

 2014ليسانس : نقود وبنوك ومالية : المدية : 

M2882/1 

  أمال، بواحمد   .5823

 -] / بواحمد أمال, فالق علي, رايس حياة, ...[و آخرون]. دور التدريب في تنمية الموارد البشرية [نص مطبوع 

  سم.29  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3012/1 

  آمال، حسني   .5824

/  2009-1980الجزائردراسة تحليلية وقياسية لتأثير اإلستثمار على التجارة الخارجية [نص مطبوع] : حالة 



  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -حسني آمال, بن علي نريمان, صغيري سيدعلي. 

 2014ليسانس : إحصاءوإقتصاد تطبيقي : المدية : 

M2912/1 

  أمال، دهان   .5825

لرزاق, النتة  تأثير تدريب وتحفيز الموارد البشرية على أداء المؤسسة [نص مطبوع] / دهان أمال, سالم عبد ا
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -سلمى محمد. 

 2014ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3034/1 

  أمال، عكاشة   .5826

دور التكوين في تحسين أداء الموارد البشرية في المؤسسة [نص مطبوع] / عكاشة أمال, العثماني مصطفى, 
  سم.29 -. 2014امعة المدية, المدية : ج -يوسفي كريمة. 

 2014ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3037/1 

  أمال، عالش   .5827

[نص مطبوع] / عالش أمال,   02تسيير المخزونات وفق النظام المحاسبي الجديد و المعيار المحاسبي الدولي رقم
  سم.29  -. 2014المدية : جامعة المدية,   -زروق صدوقي, عمران نادية. 

 2014ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M2725/1 

  أمال، غربي   .5828

أهمية تسيير الموارد البشرية ودور التكوين في تحسين األداء [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز 
  سم.29ص. ; 101 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بتابالط / غربي أمال, فريح نعيمة, تهتان مراد. 

 2015ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3070/1 

  أمال، نقارة    .5829

أهمية الضرائب والرسوم الجمروكية في اإلقتصاد الوطني [نص مطبوع] / بوشوك عز الدين; نقارة أمال, طريق 
  سم.29و ; 92 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الزهرة, ...[و آخرون]. 

 2015ومالية : المدية :  ليسا نس : بنوك

M3281/1 

  إمام، أحمد عزمي    .5830

 -التنمية البشرية واإلبداع اإلداري [نص مطبوع] : دراسة نظرية بتطبيق علمي معاصر / أحمد عزمي إمام. 

  سم.24ص : غالف : ملو. , مصو. ; 217 -. 2013(القاهرة) : المؤسسة العربية للعلوم والثقافة, 

 9789775285010ر.د.م.ك  -. 217ص.  - 209بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-2195/1, 1-658-2195/2 

  إمام، بشير   .5831

.  2010عمان : روائع مجدالوي للنشر والتوزيع,  -خطورة العولمة وكيفية مواجهتها [نص مطبوع] / بشير إمام. 



  سم.24ص. ; 232 -

 9789957030568ر.د.م.ك 

1-330-512/1, 1-330-512/2 

  دل، أحمد امج  .5832

عمان : دار كنوز  -/ أحمد امجدل.  Principales of marketingمبادئ التسويق اإللكتروني [نص مطبوع] : 
  سم.24ص. : غالف:ملو.,مصو. ; 240 -. 2013المعرفة العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957742928ر.د.م.ك  -. 238بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2149/1, 1-658-2149/2 

  محمد, معتوق  أ  .5833

الجزائر : ديوان المطبوعات  -اإلحصاء الرياضي والنماذج اإلحصائية [نص مطبوع] / معتوق أمحمد. 
  سم. 21ص. ;  196 -. 2007الجامعية, 

 9789961011010ر.د.م.ك  -. 180ص - 179بيبليوغرافيا: ص 

1-519-115/1, 1-519-115/2 

  امحمدي، مدني    .5834

ف في التأثير على سياسة ترشيد النفقات العامة في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة  إمكانية إستعمال األوقا
المدية   -/ يوسف صدوق; مدني امحمدي, جمال ير قي.  2016-2011مديرية الشؤون الدينية لوالية البليدة للفترة 

  سم.29و. ; 691 -. 2017: جامعة المدية, 

 2017 ل م د : مالية و بنوك : المدية : -ماستر

MAS 691/1 

  امر ستي، نسيمة    .5835

دور الصيرفة اإللكترونية في تحسين األداء التسويقي للمصارف [نص مطبوع] : دراسة حالة مصرف القرض  
  سم.29 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -الشعبي الجزائري / نسيمة امر ستي, علي مكيد. 

 2013ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS0083/1 

  آمعزوز، رابح   .5836

دور القيادة اإلدارية على اإلبداع الوظيفي [نص مطبوع] : دراسة حالة جامعة المدية / ياسمينة براهيم بلهواري; 
  .CDسم. + 29و. ; 79 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -رابح آمعزوز, محمد طلحة. 

 2021ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1813/1 

  أمقران، مصطفى   .5837

المؤسسات الصغيرة مكانتها في اإلقتصاد الوطني [نص مطبوع] : حالة الجزائر / مصطفى أمقران, محمد  
  سم. 29 -. 2003المدية : جامعة المدية,  -توهامي طواهر. 

 2003ماجستير : المدية : 

MM0083/1 

  أمند, كارين كريستين    .5838

القاهرة : دار   -تحليل خط اليد في اللغة اإلنكليزية [نص مطبوع] / كارين كريستين أمند; ماري ستانسبري. 



  سم.  24ص : ايض. ; 304 -. 2006الفاروق, 

 9774080637ر.د.م.ك 

1-658-1241/1, 1-658-1241/2 

  أموس, جولي   .5839

القاهرة : دار الفاروق   -/ جولي أموس, تر خالد العامرى.  Delegatingوع] = فن اإلدارة بالتفويض [نص مطب
  (الدليل العلمي : الدليل العلمي). -سم. 24ص. : إيض. ; 80 -. 2002للنشر, 

 9773451097ر.د.م.ك  -. 

1-658-665/1, 1-658-665/2 

  أمير, دليلة   .5840

تصاد السوق [نص مطبوع] : دراسة حالة القرض الشعبي دور التحليل المالي في منح قروض اإلستثمار ضمن إق
 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -/ دليلة أمير, أمير فاطمة بن صاري الزهور; م.ج; ...[و آخرون].  CPAالجزائري 

  سم.30و. ;  184

 2006ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL494 

  أمير، بوبكر   .5841

م أداء البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري دور لوحة القيادة المالية في تقيي
و. ; 109 -.  2019المدية : جامعة المدية,  -/ بوبكر أمير, خديجة عراب هريش.  2017-2015خالل الفترة 

  سم.29

 2019ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 1358/1 

  أمير، دليلة   .5842

تهجة وتأثيرها على الحد من مخاطر القروض [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الوطني األساليب المن
 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -وكالة قصر البخاري / مسعودة لكسي; دليلة أمير, محمد سعودي.  -الجزائري

  سم.29و ; 151

 2017ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 765/1 

  زيتوني  أميرة،  .5843

تنمية المهارات القيادية ودورها في تحسين أداء العاملين في المنظمة [نص مطبوع] / زيتوني أميرة, محمد  
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -بولصنام, ميساوي الزهور. 

 2014ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M2983/1 

  أمين عبد هللا, خالد    .5844

عمان : دار وائل   -. 3ط  -دقيق الحسابا ت [نص مطبوع] : الناحية النظرية والعلمية / خالد أمين عبد هللا. علم ت
  سم . 24ص. : غالف مص . ;   380 -. 2004للنشر والتوزيع, 

 1069119957ر.د.م.ك  -.  380ـــ  377ببليوغرافيا : ص 

1-657-274/3, 1-657-274/4 



  أمين, بهاء الدين    .5845

 -ات الجدوى اإلقصادية [نص مطبوع] : دليل المستثمرين و اصحاب رؤوس األموال / بهاء الدين أمين. دراس

  سم .  24ص . : ايض. ; 262 -. 2006عمان : دار زهران, 

 .161ص-160بيبلوغرافيا: ص

1-658-1150/1, 1-658-1150/2 

  أمين, جالل   .5846

بيروت :  -نا بليون الى جولة األوروغواي / جالل أمين.  العولمة والتنمية العربية [نص مطبوع] : من حملة
 سم. 24ص. : غالف ملون ; 200 -. 1998مركز دراسات, 

1-338-63/1, 1-338-63/2 

  أمين, سمير    .5847

اإلقتصاد السياسي للتنمية في القرنين العشرين والواحد والعشرين [نص مطبوع] / سمير أمين, فهمية شرف 
  سم. 24ص. : مل. ;  261 -. 2002ر الفرابي, بيروت : دا -الدين. 

 6644119953ر.د.م.ك 

1-338-102/1, 1-338-102/2 

  أمين, سمير    .5848

بيروت :   -العولمة و التظام الدولي الجديد [نص مطبوع] / سمير أمين, زياد حافظ ...(وآخرون) الصديق سعيد. 
  سم. 24ص. : غالف ملون ; 185 -. 2004مركز دراسات, 

 5624509953.ك ر.د.م

1-330-244/1, 1-330-244/2 

  أمين، إيمان إبراهيم أبو شوشة    .5849

القاهرة : المكتب   -اإلستخدام األمثل للموارد الطبيعية في اليابان [نص مطبوع] / إيمان إبراهيم أبو شوشة أمين. 
  سم. 24ص ; 403 -. 2016العربي للمعارف, 

 97897872769162ر.د.م.ك  -. 398ص-385بيبليوغرافيا:ص

1-333-71/1, 1-333-71/2 

  أمين، بركاني   .5850

دور تكوين العمال في رفع إنتاجية المؤسسات [نص مطبوع] / بركاني أمين, زاهي محمد أمين, حنان عبد  
 [د.م] : [د.ن], [د.ت]. -الصمد. 

  أمين، بركاني   .5851

مطبوع] / بركاني أمين, محمد زاهي أمين, حنان عبد  دور تكوين العمال في رفع إنتاجية المؤسسات [نص 
  سم.29ص. ; 105 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -الصمد. 

  2015ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3117/1 

  إمين، بلقاسم    .5852

الجزائر لوالية   دور إدارة التغيير في تعزيز تنافسية المنظمة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت
  .CDسم. + 29و. ; 89 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -المدية / محمد بلقاسم فيسة; بلقاسم إمين, إيمان حيولة. 

 2021ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر



MAS 1750/1 

  أمين، بن شعبان محمد   .5853

المدية : جامعة  -ان محمد أمين, مكيد علي. سياسة و إجراءات منح قرض اإلستغالل [نص مطبوع] / بن شعب
  سم.29 -. 2014المدية, 

 2014ليسانس : مالية : المدية : 

M2854/1 

  أمين، توتاوي محمد   .5854

البنوك الشاملة و دورها في تحفيز اإلستثمار [نص مطبوع] / توتاوي محمد أمين, زاهي محمد أمين, سالمي 
  سم.29 -. 2014المدية, المدية : جامعة  -رابح. 

 2014ليسانس : مالية : المدية : 

M2842/1 

  أمين، حاج حسان    .5855

 -أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات على اداء الموارد البشرية [نص مطبوع] / حاج حسان أمين, حميدوش علي. 

  سم.29ص. ; 167  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014المؤسسة : المدية : ل م د : إدارة وتسيير  -ماستر

MAS 116/1 

  أمين، زكي هجير عدنان   .5856

. 2010عمان : مكتبة الجامعة,  -اإلقتصاد الدولي [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق / زكي هجير عدنان أمين. 

  سم.24ص. ; 308 -

 9789957780326ر.د.م.ك 

1-382-187/1, 1-382-187/2 

  أمين، صحراوي محمد   .5857

لتحليل اإلنتمائيفي معالجة ظاهرة القروض النصرفية المتعثرة [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك القرض دور ا
المدية : جامعة المدية,   -/ صحراوي محمد أمين, هادف حيزية, نسيسة بشير.  -فرع المدية-الشعبي الجزائري

  سم.29 -. 2014

 2014ليسانس : نقود وبنوك ومالية : المدية : 

M2880/1 

  أمين، لعبيدي محمد    .5858

جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك [نص مطبوع] / لعبيدي محمد أمين, شلفي مراد,  
  سم. 29ص. ; 70 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -زياد رزيقة. 

 2015ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M3149/1 

  أمينة بو معزة    .5859

الجزائر :  -يل اإليجاري و مدي إمكانية تطبيقاته العملية [نص مطبوع] / أمينة بو معزة, أمال هاشمي. التمو
  سم.29ص. ; 93 -. 2011جامعة الدكتور يحي فارس, 

 2011لبسانس : الجزائر : 



M3338 

  أمينة، بابا علي   .5860

بابا علي أمينة, غزازي عماد, موالي   تسيير الموارد البشرية ودوره في تحسين أداء المؤسسة [نص مطبوع] /
  سم.29ص. ; 146 -.  2015المدية : جامعة المدية,  -مصطفى جهيدة, ...[و آخرون]. 

 2015ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3098/1 

  أمينة، بحري   .5861

 -ي أمينة, غزازي عماد. أثر أزمة الديون السيادية األوروبية على اإلقتصاد األوروبي [نص مطبوع] / بحر

  سم.29  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2829/1 

  أمينة، بن زكور   .5862

التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة [نص مطبوع] / بن زكور أمينة, بوشنافة الميسوم, العربي 
  سم.29 -. 2014, المدية : جامعة المدية -نسرين. 

 2014ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2775/1 

  أمينة، بن موسى    .5863

مساهمة تحليل القوائم المالية في تقييم أداء المؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مجمع صيدال  
 -. 2015دية : جامعة المدية, الم -فرع أنتوبوتكال بالمدية / بن موسى أمينة, سيد محمد, رزاق نصر الدين. 

  سم.29ص. ; 120

 2015ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 176/1 

  أمينة، حنو   .5864

رأس المال الفكري ودوره في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة [نص مطبوع] / حنو أمينة, قدندل هبة, عبدالالوي  
  سم.29 -. 2014دية, المدية : جامعة الم -فيروز, ...[و آخرون]. 

 2014ليسا نس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3016/1 

  أمينة، زقاي    .5865

طرق مكافحة الغش و التهرب الضريبي [نص مطبوع] / زقاي أمينة, بوطهراوي عبد الرحيم, باصور رضوان.  
  سم.29 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -

 2014المدية : ليسانس : مالية و محاسبة : 

M2737/1 

  أمينة، سهالوي   .5866

تأثير التهريب الضريبي على أداء النظام الجبائي [نص مطبوع] : دراسة حالة بمديرية الضرائب بوالية المدية / 
  سم.29و ; 107 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -محمد بولصنام; سهالوي أمينة, خليفي أسماء, ...[و آخرون]. 

 2015بنوك ومالية : المدية :  ليسا نس :



M3283/1 

  أمينة، شرقي    .5867

أهمية الرقابة المالية القبلية في ترشيد نفقات ميوانية البلدية [نص مطبوع] : دراسة حالة الرقابة المالية لقطب 
 -. 2015ة, المدية : جامعة المدي -أوالد يعيش على النفقات في ميزانية بلدية قرواو / شرقي أمينة, رزيق كمال. 

  سم.29ص. ; 116

 2015ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 192/1 

  أمينة، عاشوري   .5868

  -العالقة بين مدخل إدارة المعرفة و الميزة التنافسية للمؤسسة [نص مطبوع] / عاشوري أمينة, بوسهوة نذير. 

  سم.29ص. ; 181  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014: إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  ل م د -ماستر

MAS 115/1 

  أمينة، عبولة    .5869

المعالجة المحاسبية لإلمتالكات في ظل المعايير [نص مطبوع] : المحاسبة الدولية و النظام المالي الجديد / عبولة  
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -أمينة, سالمي رشيد, سعيداني شافية. 

 2014: مالية ومحاسبة : المدية :  ليسانس

M2822/1 

  أمينة، ميرادي   .5870

/ ميرادي أمينة, بوعمرة  ORACدور الحسابات التجميعية في إتخاذ القرار [نص مطبوع] : دراسة حالة 
  سم.29و ; 103 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -جودي, خليل شرفي سلمى, ...[و آخرون]. 

 2015المدية : ليسا نس : المالية : 

M3248/1 

  أمينة، نصرون   .5871

الصكوك اإلسالمية ودورها في تنشيط األسواق المالية [نص مطبوع] : دراسة حالة السوق المالي الماليزي /  
  سم.29ص. ; 195 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -نصرون أمينة, جبارة مراد, نفاد هجيرة. 

 2015:  ليسانس : مالية و محاسبة : المدية

M3178/1 

  أمينة، ولد التركي   .5872

/ ولد التركي    BEAدور اإلستثمار في تنمية العقار [نص مطبوع] : دراسة حالة تقييم المشاريع اإلستثملرية بنك 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -أمينة, ولد حاكم ريحان. 

 2014ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M2785/1 

  أمينة، يحياوي    .5873

دور الرقابة الجبائية في مكافحة الغش الضريبي [نص مطبوع] : دراسة حالة / يحياوي أمينة, علوان نوال, 
  سم.29 -. 2014لمدية : جامعة المدية, ا -برابح محمد. 

 2014ليسا نس : مالية ومحاسبة : المدية : 



M2726/1 

  إن لوينثال, جفري    .5874

إعادة هندسة المنظمة [نص مطبوع] : منهج الخطوة ــ بخطوة لتجديد حيوية الشركة / جفري إن لوينثال, سرور  
  سم.  24ص. : إيض. ;  173 -. 2002الرياض : دار المريخ,  -علي إبراهيم سرور, خالد بن عبد هللا الدليل هللا. 

 9960245055ر.د.م.ك  -.  173ــ ص 171ببلوغرافيا : ص 

1-658-652/1, 1-658-652/2 

  أنجل، ستيفان    .5875

اإلقتصاد السياسي البرجوازي يعيش وضعية كارثية [نص مطبوع] : بعض اإلضافات إلى النظرية الماركسية 
  سم.22ص ; 81 -. 2015بيروت : دار الفارابي,  -ة / ستيفان أنجل. الينينية لألزم

 9786144320884ر.د.م.ك 

1-330-680/1, 1-330-680/2 

  أندراوس, رامي جمال   .5876

إربد : عالم الكتب  -اإلدارة بالثقة و التمكين [نص مطبوع] : مدخل لتطوير المؤسسات / رامي جمال أندراوس. 
  سم.  24: ايض. ;  ص.418 -. 2008الحديث, 

 .418ص-401بيبليوغرافيا :ص

1-658-1234/1, 1-658-1234/2 

  أندراوس, عاطف وليم    .5877

أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول اإلقتصادي و التحرير المالي و متطلبات تطويرها [نص مطبوع] /  
  سم.24ص. : إيض. ; 602 -. 2007اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -عاطف وليم أندراوس. 

 977379011Xر.د.م.ك 

1-332-253/4, 1-332-253/5 

  أندراوس, عاطف وليم    .5878

دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشروعات [نص مطبوع] : األطر والخطوات ــ األسس والقواعد ــ المعايير /  
  سم.24ص. : إيض. ; 439 -. 2008اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -عاطف وليم أندراوس. 

 9773790111ر.د.م.ك  -. 438ص. - 435. جداول: ص. 434بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1013/5, 1-658-1013/6 

  أندراوس, عاطف وليم    .5879

اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -التمويل واإلدارة المالية للمؤسسات [نص مطبوع] / عاطف وليم أندراوس. 
  سم. 24إيض . ; ص. :  442 -. 2006

 .433ص.-. 431بيبليغرافيا: ص

1-658-949/8, 1-658-949/9 

  أندراوس, عاطف وليم    .5880

اإلقتصاد الظلي [نص مطبوع] : المفاهيم _ المكونات _ األسباب _ األثر على الموازنة العامة / عاطف وليم 
 سم.  24 ص. : إيض. ; 298 -. 2005القاهرة : مؤسسة شباب الجامعة,  -أندراوس. 

1-330-297/1 



  أندراوس, عاطف وليم    .5881

السياسة المالية وأسواق األوراق المالية خالل فترة التحول إلقتصاد السوق [نص مطبوع] / عاطف وليم 
 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 425 -. 2005( القاهرة) : مؤسسة شباب الجامعة,  -أندراوس. 

1-332-190/1, 1-332-190/2 

  دراوس, عاطف وليم  أن  .5882

اإلقتصاد المالي العام في ظل التحوالت الحكومى [نص مطبوع] : تطور الدور اإلقتصادي الحكومي ( الضرائب 
ص. ; 258 -ت). -القاهرة : دار الفكر الجامعي, (د -، اإلنفاق العام ، الموازنة العامة ) / عاطف وليم أندراوس. 

  سم.24

 97734843119م.ك ر.د. -. 252ص-242بيبليوغرافيا:ص

1-336-119/1, 1-336-119/2 

  أندراوس، عاطف وليم    .5883

قواعد المنشأ [نص مطبوع] : القواعد التفضيلية في اإلتفاقيات التجارية الدولية والقواعد غير التفضيلية = 
Rules of origins roo  .ص :  243 -. 2008اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -/ عاطف وليم أندراوس

  سم. 15× 24ملو. ; 

 8049379977ر.د.م.ك  -. 239ص  237بيبليوغرافيا ص 

1-382-152/1, 1-382-152/2 

  أندراوس، عاطف وليم    .5884

  -. 2016القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -األدوات المالية لمكافحة التلوث [نص مطبوع] / عاطف وليم أندراوس. 

  سم.24ص. ; 144

 9789773973445ر.د.م.ك 

1-333-75/1, 1-333-75/2 

  أندراوس، عاطف وليم    .5885

اإلتحاد الجمركي بين واقع النظام التجاري الدولي ونزعات التكامل اإلقتصادي [نص مطبوع] / عاطف وليم 
  سم.24ص. ; 248 -. 2017القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -أندراوس. 

 9789773793952ر.د.م.ك 

1-382-288/1, 1-382-288/2 

  أندرسون، جيمس   .5886

عمان : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة,   -صنع السياسات العامة [نص مطبوع] / جيمس أندرسون. 
  سم.24ص. ; 240 -. 2010

 9789957060251ر.د.م.ك 

1-350-158/9, 1-350-158/10 

  أندرسون، ديفيد    .5887

الرياض : دار   -أندرسون, دينس سويني, توماس وليامز.  األساليب الكمية في اإلدارة [نص مطبوع] / ديفيد
  سم.  27ص. : إيض. ; 697 -. 2006المريخ للنشر, 

 9960245195ر.د.م.ك  -.. 

1-658-643/4, 1-658-643/1 



  أندرسون، كريس    .5888

 -ن. الطرف الطويل [نص مطبوع] : لماذا يكون مستقبل التجارة في بيع القليل من الكثير؟ / كريس أندرسو

  سم.24ص ; 308 -. 2012الرياض : جامعة الملك سعود للنشر والتوزيع, 

 9789960558752ر.د.م.ك 

1-382-252/1, 1-382-252/2 

  انطوان الناشف, القاضي   .5889

الخصخصة [نص مطبوع] : مفهوم جديد الفكرة الدولة ودورها في إدارة المرافق العامة / القاضي انطوان 
 سم. 24ص. : غالف مجلد ; 496 -. 2000بيروت : منشورات الحلبي الحقوقية,  -سعود. الناشف; نوال ثلج م

1-330-238/1, 1-330-238/2 

ت).  -(عمان) : دار زهران للنشر و التوزيع, (د -.  أنظمة األرشيف في البنوك التجارية [نص مطبوع]  .5890
  سم.24ص. ; 120 -

 159بيبليوغرافيا:ص

1-020-45/1, 1-020-45/2 

  أنكر, ميشيل   .5891

  -السياحة و الفنادق : العناية بالغرف و إدارة األمن في الفنادق السياحية [نص مطبوع] / ميشيل أنكر, فيني باتا. 

 سم.24ص. ; 293 -. 2014االقاهرة : دار الكتاب الحديث, 

1-338-244/1, 1-338-244/2 

  أنيس، بالل عبد المنعم    .5892

أثر تحليل تكاليف الخدمات على األداء المالي في البنك [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية 
 -. 2021المدية : جامعة المدية,   -وكالة المدية / مصطفى جعوشي; بالل عبد المنعم أنيس, محمد زرواطي. 

  .CDسم. + 29و. ; 136

 2021ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1916/1 

  أنيسة، رسول   .5893

التهرب الضريبي و أثره على فعالية السياسة المالية [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية الضرائب لوالية المدية 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -رسول أنيسة, باصور رضوان, لعجال فاطمة الزهراء.  /

 2014انس : تأمينات و بنوك : المدية : ليس

M2937/1 

أهم العوامل المؤثرة في اإلنتاجية علي المستوي الجزئي [نص مطبوع] : دراسة ميدانية مؤسسة مدنغت    .5894
  سم. 29 -. 2007المدية : جامعة المدية,  -/ علي مكيد.  2006-1980الهضاب العليا بالجلفة

 2007المدية : ماجسبير : إدارة أعمال وتسويق : 

MM0012/1, MM0012/2 

  أوبل، آندي    .5895

ص. ; 344 -. 2004بيروت : الدار العربية للعلوم,  -كشف أسرار قواعد البيانات [نص مطبوع] / آندي أوبل. 
  سم.24

 9953290989ر.د.م.ك 



1-004-12/1, 1-004-12/2 

  أوتول، لورانس    .5896

  -بوع] : المنظمات والحكومة واألداء / لورانس أوتول, كينيث مائير. كتاب كامبردج في اإلدارة العامة [نص مط 

  سم.24ص ; 421 -. 2013عمان : دار الفجر للنشر و التوزيع, 

 9789773582944ر.د.م.ك 

1-350-201/1, 1-350-201/2 

  اوديجيه ،غي   .5897

 -اوديجيه; نبيل جواد. / غي  Marketing pour l'entrepriseالتسويق في خدمة المشروع [نص مطبوع] = 

  سم. 24ص. : ايض. ;  488 -. 2008بيروت : مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 

 9789953463803ر.د.م.ك 

1-658-1552/1, 1-658-1552/2 

  اوراغي، عماد   .5898

زوامبية; عماد القروض البنكية وتقنيتها [نص مطبوع] : حالة الصندوق الجهوي للتعاون الفالحي / علي 
  سم.29و. ; 163 -. 2005المدية : جامعة المدية,  -اوراغي, موسى سعداوي. 

  موسى 

 2005ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0362/1, GL 0362/2 

  اوروان، مروان   .5899

المدية  المدية : جامعة -تنمية الكفاءات البشرية في ظل تحديات إقتصاد المعرفة [نص مطبوع] / مروان اوروان. 
  .2013: [د.ن], 

 2013ليسا نس : المدية : 

M2485/1 

  أورى, ويليام    .5900

القاهرة : الدار   -فن التفاوض [نص مطبوع] : إختراق الحواجز في طريق التعاون / ويليام أورى; نيفين غراب. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  183 - . 1994الدولية للنشر والتوزيع, 

 9775107679ر.د.م.ك 

1-658-222/1 

  أوزاديد، خديجة    .5901

الموارد اإلقتصادية ودورها في التنمية المستدامة [نص مطبوع] / فاطمة الزهراء بن عياش; خديجة أوزاديد,  
  .CDسم. + 29و. ; 156 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -علي فالق. 

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1347/1 

  أوسرير، منور   .5902

الجزائر : دار الخلدونية للنشر  -تصاد البيئي [نص مطبوع] / منور أوسرير, محمد حمو; عبد المجيد قدي. اإلق
  سم.24ص ; 263 -. 2010والتوزيع, 

 9789961520512ر.د.م.ك  -. 263ص-247بيبليوغرافيا:ص



1-333-65/1, 1-333-65/2 

  أوعيل، نعيمة    .5903

تصاد اإلسالمي [نص مطبوع] : بداية تحرير الدول اإلسالمية من اإلستثمار من اإلقتصاد الوضعي إلى اإلق
  سم.24ص ; 535 -. 2016(القاهرة) : مكتبة الوفاء القانونية,  -التبعية اإلقتصادية / نعيمة أوعيل. 

 9789777531849ر.د.م.ك 

1-330-668/1, 1-330-668/2 

  أوعيل، نعيمة    .5904

[نص مطبوع] / نعيمة  2005-1998المتغيرات اإلقتصادية في الجزائر واقع اإلستثمار األجنبي المباشر في ظل 
  سم.24ص ; 263 -. 2016القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية,  -أوعيل. 

 9789777531276ر.د.م.ك  -. 254ص-243بيبليوغرافيا:ص

1-332-815/1, 1-332-815/2 

  أوغاغي، مدينة   .5905

اإلبتكار وأثره في تحسين الخدمة العمومية [نص مطبوع] : دراسة حالة جامعة المدية / مدينة أوغاغي, وهيبة 
  .CDسم + 29و. ; 57 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -ياليشاني. 

 2021ل م د : تسيير عمومي : المدية :  -ماستر

MAS 1776/1 

  أوقاسي, هند    .5906

  سم. 29و. ;  151 -. 2004المدية : جامعة المدية,  -وع] / هند أوقاسي, جمال يرقي. التسويق البنكي [نص مطب

 2004ليسانس : إدارة األعمال : المدية : 

GL 0139/1, GL 0139/2 

  اوقريد ،نجاة    .5907

  .CDسم + 29 -. 2010المدية : [د.ن],  -تقييم األوراق المالية في السوق المالي [نص مطبوع] / نجاة اوقريد. 

licence ( systèm classique )   : 2010: مالية و محاسبة : المدية 

M1535/1 

  أوكونيل، فيرجوس    .5908

عمان :   -أوكونيل, أحمد المغربي.  كل ما تحتاج إلى معرفته عن إدارة المشروعات [نص مطبوع] / فيرجوس
  سم.24ص ; 221 -. 2013دار الفجر للنشر و التوزيع ; الجزائر : الدار الجزائرية للنشر و التوزيع, 

 9789773582732ر.د.م.ك 

1-658-2295/1, 1-658-2295/2 

  أوكيل, سعيد   .5909

] : مجلة دولية متخصصة تصدر عن كلية  مجلة علوم اإلقتصاد و التسيير و التجارة: العدد التاسع [نص مطبوع
 Revue des sciences economiques de gestion et deالعلوم اإلقتصادية و علوم التسيير = 

commerce  .سم. 24ص. ; 221 -. 2003الجزائر : كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير,  -/ سعيد أوكيل  

s .- .مجلة علوم اإلقتصاد و التسيير و التجارة:  11122382ر.د.م.د  -. 222ص.-221بيبليوغرافيا: ص =
 العدد التاسع 

p23.9/1 



  أوكيل، سعيد   .5910

 214 -. 1991الجزائر : دار الآلفاق,  -فنيات المحاسبة التحليلية [نص مطبوع] : الجزء األول / سعيد أوكيل. 

 سم. 15×24ص : ملو. ; 

1-657-493.1/1 

  أوكيل، سعيد   .5911

الجزائر : ديوان المطبوعات  -عمال أو المقاوالتية [نص مطبوع] : مقاربة شاملة وعملية / سعيد أوكيل. ريادة األ
  سم.22ص ; 164 -. 2017الجامعية, 

 9789961019382ر.د.م.ك  -. 159ص-155بيبليوغرافيا:ص

1-658-2661/1, 1-658-2661/2 

  أوالد ابراهيم، ليلى    .5912

[نص   DEAت التأمين الجزائرية باستخدام أسلوب التحليل التطوييقي للبيانات قياس الكفاءة النسبية لشركا
  سم.29ص. ; 248 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / ليلى أوالد ابراهيم, علي سماي. 

 2018دكتوراه : مالية و بنوك : المدية : 

DOC 81/1 

  أولريش، لوري آن    .5913

 -. 2001بيروت : الدار العربية للعلوم,  -نص مطبوع] / لوري آن أولريش. [ Excelحلول مشاكل أوراق عمل 

  سم.24ص. ; 327

 2844091628ر.د.م.ك 

1-004-11/1, 1-004-11/2 

  أولولين, كارلين    .5914

إقتصاديات النقل البحري [نص مطبوع] : دراسة تحليلية عن العالقة بين النقل البحري والتجارية الخارجية / 
 -. 1996القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة و النشر,  -. 03ط. -لولين; مختار السويفي. كارلين أو

  سم. 24ص. ; 402

 390-389بيبليوغرافيا ص.ص: 

1-382-30/4, 1-382-30/5 

  اوليقى, دولفوس    .5915

 -. 2003ثقافة : [د.ن], (المغرب) دار ال -العولمة وحقيقتها [نص مطبوع] / دولفوس اوليقى; عبد الرحيم حزل. 

  سم.21ص. : غالف مص. ; 199

 452029981ر.د.م.ك  -. 

1-330-253/1, 1-330-253/2 

  أوما , سيكاران   .5916

طرق البحث في اإلدارة [نص مطبوع] : مدخل لبناء المهارات البحثية / سيكاران أوما, تع إسماعيل علي  
  سم.24: غالف ملون ومص ; ص 624 -. 2006القاهرة : دار المريخ,   -بسيوني. 

 1572249960ر.د.م.ك 

1-350-42/1, 1-350-42/2 



  أومالل, بن عيسى   .5917

 -نظام المعلومات المحاسبي ودوره في إتخاذ القرار [نص مطبوع] / بن عيسى أومالل; كمال مولوج; م ج م. 

  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن], 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

GL998 

  أوهمي, كينشي    .5918

اإلقتصاد العالمي: المرحلة التالية ? [نص مطبوع] : تحديات وفرص في عالم بال حدود / كينشي أوهمي, مركز  
  سم.  24ص. : إيض. ; 336 -. 2006بيروت : الدار العربية للعلوم,  -التعريب و البرمجة. 

 9953296774ر.د.م.ك 

1-330-324/2, 1-330-324/3 

  إيان، رتليدج   .5919

بيروت :   -العطش إلى النفط [نص مطبوع] : ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطية ؟ / رتليدج إيان. 
  سم.24ص. ; 312 -. 2006الدار العربية للعلوم, 

 9953292213ر.د.م.ك 

1-333-29/1 

  إيبلر, مارك    .5920

القاهرة : دارفاروق  -/ مارك إيبلر.  Management mess-upsأخطاء اإلدارة [نص مطبوع] =  
  سم.  24ص. ;   320 -. 2006للنشروالتوزيع, 

 9774084012ر.د.م.ك 

1-350-115/1, 1-350-115/2 

  آيت خلفة، عبد الرحمن   .5921

عبي القروض المتعثرة وكيفية معالجتها في البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة وكالة القرض الش
و. ; 85 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / عبد الرحمن آيت خلفة, محمد أمين زاهي. cpaالجزائري 

  سم.29

 2018ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 1072/1 

  آيت عكاش، نبيلة    .5922

ي; نبيلة آيت عكاش, ...[و آخرون]. دور المحاسبة في الرقابة الجبائية [نص مطبوع] / الزهراء بزيك; فاطمة عم
  سم.29و. ; 114 -.  2005المدية : جامعة المدية,  -

 2005ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0375/1, GL 0375/2 

  آيت عمر،ليندة    .5923

المدية :  -) / ليندة آيت عمر. 2009/1970ستخدام النماذج الهيكلية في التنبؤ عند كينز [نص مطبوع] : الجزائر(
  .2013جامعة الدكتور يحي فارس : [د.ن], 

 2013ليسا نس : المدية : 

M2357/1 



  ايت و اعمر, بوخالفة    .5924

تقييم االصول الثابتة المادية و المعنوية وفق النظام المحاسبي المالي الجديد [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة  
. 2011المدية : جامعة المدية,  -ر, محمد امين يوسف التومي. المدية / كمال مولوج; بوخالفة ايت و اعم -نفطال

  سم. 30ص. ;  151 -

 2011لبسانس : محاسبة : المدية : 

GL 1845/01 

  آيت وعمر، جمال   .5925

أساليب إدارة الصراع التنظيمي وانعكاساتها على اإلبداع اإلداري [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة اتصاالت 
  سم.29و. ; 144 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -/ جمال آيت وعمر, حبيبة العيداني.  -يةفرع المد-الجزائر

 2018ل م د : إدارة األعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1128/1 

  آيت وعمر، ليندة    .5926

لي [نص مطبوع] / ليندة آيت وعمر, سيدع 2012-1996دراسة قياسية لمحددات اإلنفتاع التجاري في الجزائر 
  سم. 29ص. ; 141 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -صغيري, سامية مكيوي. 

 2015ل م د : إحصاءوإقتصاد تطبيقي : المدية :  -ماستر

MAS 352/1 

  إيدار, محمد   .5927

بحوث و تربية : االعدد الثاني [نص مطبوع] : مجلة جزائرية للبحث التربوي ملف تكنولوجيا اإلعالم و اإلتصال  
  سم.24ص. ; 70 -. 2011الجزائر : المعهد الوطني للبحث و التربية,  -مد إيدار. مح /

 = بحوث و تربية : االعدد الثاني 22530290ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

p32.2/1 

  ايدير، طارق    .5928

ة لتوزيع الكهرباء  فعالية نظام التدريب في تنمية الموارد البشرية [نص مطبوع] : دراسة حالة المديرية الجهوي
و. ;  116 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -والغاز بالمدية / طارق ايدير, رضوان جمعة, ميلود رمضان. 

  سم.29

 2016ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 417/1 

  إيدير، فتحي    .5929

دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر بالمدية /  التحفيز ودوره في تفعيل أداء المورد البشري [نص مطبوع] :
  سم.29و. ;  157 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فتحي إيدير, مروان بن قيدة, عبد القادر زيان. 

 2016ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 392/1 

  إيرس, رشيدة    .5930

اإلقتصادي [نص مطبوع] / رشيدة إيرس, بلطرش الزهور; م.ج;  النجارة الخارجية للجزائر مرحلة اإلصالح
  سم.30و. ;  96 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL524 



  ايرس, عبد الحليم    .5931

 56 -. 2011امعة المدية, المدية : ج -الرقابة الداخلية و المراجعة [نص مطبوع] / علي فالق; عبد الحليم ايرس. 

  سم.  30ص. ; 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1807/01 

  إيرهاردت, ميشيل    .5932

, اإلدارة المالية [نص مطبوع] : النظرية و التطبيق العملي: الجزء األول / أوجين بريجهام; ميشيل 1ج.
  سم.29ص. : ايض. ; 735 -. 2009المريخ للنشر, الرياض : دار  -إيرهاردت; سرور علي إبراهيم سرور. 

  9960246493ر.د.م.ك  -. 1347ص.-1297المالحق: ص.

 1محتوي في : , ج.

1-658-1595.1/2, 1-658-1595.1/3 

  إيرهاردت, ميشيل    .5933

, اإلدارة المالية [نص مطبوع] : النظرية والتطبيق العملي:الكتاب الثاني / أوجين بريجهام; ميشيل 2ج.
ص. : ايض. ;  735 -. 2009الرياض : دار المريخ للنشر و التوزيع,  -يرهاردت; سرور علي إبراهيم سرور. إ

  سم.29

  9960246493ر.د.م.ك  -. 1347ص.-1295مالحق: ص.

 2محتوي في : , ج.

1-658-1595.2/1, 1-658-1595.2/2 

  آيزر, فرانك    .5934

القاهرة : الدار   -بوع] / فرانك آيزر; محمود أبو زيد. نظريات ومسائل في حساب التفاضل والتكامل [نص مط
 (سلسلة ملخصات شوم). -سم.  24ص. ;  454 -. 1988الدولية للنشر و التوزيع, 

1-515-24/1, 1-515-24/2 

  آيزر, فرانك    .5935

جروهيل  القاهرة : دار ماك -. 2ط . -نظريات و مسائل في المعادالت التفاضلية [نص مطبوع] / فرانك آيزر. 
  (سلسلة ملخصات شوم). -سم.  27ص. ;  334 -. 1988للنشر : الدار الدولية للنشر و التوزيع, 

 334-317كشاف ص.ص: 

1-515-17/2, 1-515-17/3 

  آيزر, فرانك    .5936

القاهرة : دار ماكجروهيل للنشر ;  -. 2ط.  -نظريات و مسائل في المصفوفات [نص مطبوع] / فرانك آيزر. 
  (سلسلة ملخصات شوم). -سم.  27ص. ;  258 -. 1988دولية للنشر و التوزيع : [د.ن], الدار ال

 207094448ر.د.م.ك  -. 258-246كشاف ص.ص :

1-512-14/3, 1-512-14/4 

  إيشامي، سوزان    .5937

القاهرة : دار الفاروق  -/ سوزان إيشامي.  Dynamic inductionإدارة ديناميكية العمل [نص مطبوع] =  
  سم.  24ص. ;   223 -. 2006نشر و التوزيع, لل

 9774083776ر.د.م.ك 

1-350-134/1, 1-350-134/2 



  إيفان، جيمس    .5938

الرياض : دار   -الجودة الشاملة [نص مطبوع] : اإلدارة التنظيم واإلستراتيجية / جيمس إيفان, دين جيمس. 
  سم.  24ص. : إيض. ;  580 -. 2009المريخ للنشر, 

 9960246450ر.د.م.ك 

1-658-1443/1, 1-658-1443/2 

  ايلول،جاك    .5939

  سم.24ص. ; 487 -. 2004القاهرة : دار سطور,  -خدعة التكنولوجيا [نص مطبوع] / جاك ايلول. 

 9770191299ر.د.م.ك 

1-005-18/1, 1-005-18/2 

  إيمان، المهري   .5940

ريفية [نص مطبوع] / المهري إيمان, شمس الدين واقع تطوير الخدمات البنكية في بنك الفالحة و التنمية ال
  سم.29 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -بوعرار. 

 2013ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS0002/1 

  إيمان، بن لعريبي    .5941

طير العامرية, دور إدارة المعرفة في تحسين أداء المنظمة [نص مطبوع] / بن لعريبي إيمان, قدندل هبة, بن 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -...[و آخرون]. 

 2014ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M2990/1 

  إيمان، سعيداني   .5942

تقييم األداء المالي لشركات التأمين باستعمال النسب المالية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة بين شركتي  
المدية :   -/ سعيداني إيمان, بوشنافة الصادق, مغراوي خديجة.  2013 -2012سنة  CIARو  CAARالتأمين

  سم.29ص. ; 132 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 193/1 

  إيمان، عالق   .5943

  -نوال, جمعة رضوان. إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : إستراتيجيات وتحديات / عالق إيمان, نواس 

  سم.29  -. 2014المدية : جامعة المدية, 

 2014ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3021/1 

  إيمان، قبيش    .5944

دور خدمات الوساطة المالية المصرفية في تحفيز النمو اإلقتصادي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية قياسية لحالة  
 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -/ قبيش إيمان, تهتان موراد.  2012-1980فترة اإلقتصاد الجزائري خالل ال

  سم.29ص. ; 126

 2014ل م د : بنوك ومالية : المدية :  -ماستر

MAS 103/1 



  إيمان، قصير    .5945

/ قصير إيمان, حناشي  Bouyguesإعداد الميزانية المالية المجمعة [نص مطبوع] : دراسة حالة مجمع 
  سم. 29ص. ; 117 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -ى, بربوشة هاجر. مصطف

 2015ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3175/1 

  إيمان، محمودي   .5946

/ محمودي  2014-2001أثر التعليم في تنمية اإلقتصاد الجزائري [نص مطبوع] : دراسة إقتصادية قياسية للمدة 
  سم.29ص. ; 119 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -إيمان, لعرج محمد. 

 2015ليسانس : إحصاءوإقتصاد تطبيقي : المدية : 

M3221/1 

  إيمان، هاللي   .5947

دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة [نص مطبوع] / هاللي إيمان, محمد زاهي 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -أمين, خويدمي حياة.  

 2014ليسانس : نقود وبنوك ومالية : المدية : 

M2900/1 

  أيوب إبراهيم, سميرة   .5948

اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,   -إقتصاديات النقل [نص مطبوع] : دراسة تمهيدية / سميرة أيوب إبراهيم. 
  سم. 23ص. : إيض. ;  270 -. 2002

 269- 263ص:-بيبليوغرافيا ص

1-382-32/6, 1-382-32/7 

  أيوب, سميرة إبراهيم   .5949

صندوق النقد الدولي وقضية اإلصالح اإلقتصادي والمالي [نص مطبوع] : دراسة تحليلية تقييمية / سميرة  
  سم. 24ص. : إيض. ; 359 - .  2006اإلسكندرية : مركز اإلسكندرية للكتاب,  -إبراهيم أيوب. 

 343-332مالحق: ص.ص. -.359-344ببليوغ.:ص.ص.

1-332-324/1, 1-332-324/2 

  أيوب، بوخديمي   .5950

دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في ترقية اإلستثمار بالجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة الوكالة  
المدية :  -الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع المدية / بوخديمي أيوب, محمد زاهي أمين, لغواطي لطفي مصطفى. 

  سم.29ص. ; 97 -. 2015المدية,  جامعة

 2015ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3206/1 

  أيوب، شروقى    .5951

دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة [نص مطبوع] / شروقى أيوب, محمد سليماني,  
  سم.29ص. ; 122 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -مسلمي عبد القادر, ...[و آخرون]. 

 2015ليسا نس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3079/1 



  أيوب، نادرة    .5952

 24ص. : ايض. ;  388 -. 1997عمان : دار زهران,  -نظرية القرارات اإلدارية [نص مطبوع] / نادرة أيوب. 

 سم.

1-658-180/1 

  ب، أبو منصف    .5953

سسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : شعبة التسيير و اإلقتصاد مسائل محلولة و أخرى  تحليل الميزانية المالية للمؤ
 سم.24ص. ; 250 -الجزائر : دار المحمدية العامة, (د.ت).   -مقترحة للحل / أبو منصف ب. 

1-657-555/1, 1-657-555/2 

  بابا حامد, بن حبيب    .5954

) / بن حبيب بابا حامد, بن حبيب; تر.  300(ع.د.ر. [نص مطبوع] : تذكير بالدروس و تمارين محلولة 1الجبر
  (سلسلة الدروس في الرياضيات). -سم.  27ص. ;  333 -. 1993الجزائر : د م ج,  -محمد حازي. 

 9759961009222ر.د.م.ك  -. 333بيبليوغرافيا ص: 

1-512-4/8, 1-512-4/9 

  بابا حامد، بن حبيب    .5955

/ بن حبيب بابا حامد, عبد الحفيظ مقران.  300لدروس وتمارين محلولة عدد [نص مطبوع] : تذكير با 1التحليل 
  سم. 17×29ص : ملو. ;  255 -. 2008الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -

 5099709961ر.د.م.ك  -. 255ص  254بيبليوغرافيا ص 

1-515-37/1, 1-515-37/2 

  بابا علي, أسماء   .5956

و دور الرقابة الجبائية في مكافحته [نص مطبوع] : دراسة حالة تطبيقية لمديرية إشكالية التهرب الضريبي 
 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -الضرلئب لوالية المدية / أسماء بابا علي, بن حمدي حورية; م.ج; ...[و آخرون]. 

  سم. 30و. ;  191

 2007ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL769 

  بابا علي، أمينة    .5957

التسعير في المؤسسة الصغيرة و المتوسطة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة اآلجر و القرميد بالمدية / 
  سم. 29و. ;  146 -. 2003المدية : جامعة المدية,  -الهاشمي دويك; أمينة بابا علي, عمر سرار. 

 2003ليسانس : إدارة األعمال : المدية : 

GL 0137/1, GL 0137/2 

  بابا علي، حسين    .5958

المحاسبة التحليلية كتقنية إلتخاذ القرار [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة بوفال / حمزة بن كسيرات; الياس 
  سم. 29و. ;  200 -. 2004المدية : جامعة المدية,   -شرقي; حسين بابا علي, ...[و آخرون]. 

 2004ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0222/1 

  بابا علي، سامية   .5959

المدية :  -سياسة التوظيف في الوظيف العمومي [نص مطبوع] / عائشة بلخلفة; سامية بابا علي, جمال يرقي. 



  سم.29و. ;  178 -. 2004جامعة المدية, 

 2004ليسانس : إدارة األعمال : المدية : 

GL 0144/1, GL 0144/2 

  بابا علي، عبد الوهاب    .5960

وكالة  -ومات المحاسبية في تقييم التمويل بالبنوك [نص مطبوع] : بنك القرض الشعبي الجزائري دور المعل
و. ; 115 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -/ شاكر العيساوي; عبد الوهاب بابا علي, خيرة داود.  -المدية 

  .CDسم. + 29

 2021ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 2011/1 

  با، أمنة با  .5961

التدريب كأساس لدعم إستراتيجية التمكين في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة ميدانية في مركز التكوين المهني  
 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -والتمهين امحمد ضريفي بالمدية / شريفة كوار; أمنة بابا, عماد معوشي. 

  سم.29و. ; 140

 2018دية : ل م د : إدارة األعمال : الم -ماستر

MAS 1152/1 

  بابا، حامد    .5962

 -. 3ط . -[نص مطبوع] / حامد بابا, عبد الحفيظ مقران.  300: تذكير بالدروس و تمارين محلولة عدد 1التحليل 

 (سلسلة الدروس في الرياضيات).  -سم.   27ص. ;  334 -. 1992الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 

1-515-5/3, 1-515-5/2 

  بابا، خديجة    .5963

القيادة اإلدارية وعالقاتها باإلبداع اإلداري [نص مطبوع] : دراسة حالة ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية 
ص. ; 156 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -/ خديجة بابا, نذير بوسهوة, سامية بوشليالت.  OPGIالمدية

  سم.29

 2015ؤسسة : المدية : ل م د : إدارة وتسيير الم  -ماستر

MAS 283/1 

  بابا، سمير    .5964

الحوافز وأثرها على زيادة أداء العاملين في المؤسسات العمومية [نص مطبوع] : دراسة حالة مجمع صيدال  
  سم.29و. ; 66 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / فاروق حمادي; سمير بابا, نصيرة زعاف. 

 2018ة األعمال : المدية : ل م د : إدار -ماستر

MAS 1119/1 

  بابا، عبد القادر    .5965

عمان : مكتبة   -دراسات الجدوى و تقييم المشروعات مع تمارين محلولة [نص مطبوع] / عبد القادر بابا. 
  سم.24ص. : غالف:ملو.,مصو. ; 338 -. 2014المجتمع العربي للنشر و التوزيع, 

 9789957833176ر.د.م.ك  -. 338ص. -333بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2117/1, 1-658-2117/2 



  بابا، كريمة   .5966

  -دور وسائل الدفع الحديثة في تفعيل السياسة النقدية [نص مطبوع] / حياة فروج; كريمة بابا, أحمد غريبي. 

  .CDسم. + 29  -. 2009المدية : جامعة المدية, 

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1349/1 

  بابا، يزيد    .5967

دور السياسات الحكومية في تحفيز النشاط المقاوالتي [نص مطبوع] : دراسة حالة الصندوق الوطني للتأمين 
المدية  -/ أحمد رامي; يزيد بابا, محمد خليل.  2018الى  2005على البطالة وكالة المدية خالل الفترة الممتدة من 

  سم.29و. ; 93 -. 2020: جامعة المدية, 

 2020ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1550/1 

  باباعلى، وفاء    .5968

[نص مطبوع] / سلمى  2017-2013فعالية السياسة النقدية في ظل استقاللية البنك المركزي حالة الجزائر
  سم.29و. ; 113 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -قرنوز; وفاء باباعلى, عاشور يوسفي. 

 2019ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -سترما

MAS 1397/1 

  باباعلي، أمينة    .5969

  -اإلدارة اإللكترونية ودورها في تحسين أداء المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مصلحة الوثائق البيوميترية

  سم.29ص. ; 141 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -/ أمينة باباعلي, جمال يرقي.  -بلدية المدية

 2017ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 851/1 

  بابنات، عبد الرحمان    .5970

  -التدقيق اإلداري وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر [نص مطبوع] / عبد الرحمان بابنات. 

  سم.24ص ; 241 -. 2008الجزائر : دار المحمدية العامة, 

 9789947024256م.ك ر.د.

1-657-329/1, 1-657-329/2 

  بابي، أمينة    .5971

CD واقع النوافذ اإلسالمية في البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الوطني الجزائريBNA 

 و. ;153 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -وكالة المدية / وداد كيحل; أمينة بابي, فاطمة الزهراء سعيدي. 

  .CDسم. + 29

 2021ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1953/1 

  باجي، عبد القادر    .5972

اإلمام المغيلي [نص مطبوع] : الجزء األول : عصره وحياته: دراسة تاريخية ، تحليلية وتوثيقية / عبد القادر  
 سم.24ص. ; 184 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -باجي. 

1-000-15.1/1 



  باجي، عبد القادر    .5973

اإلمام المغيلي [نص مطبوع] : الجزء الثاني : عصره وحياته: دراسة تاريخية ، تحليلية وتوثيقية / عبد القادر  
 سم.24ص. ; 566 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -باجي. 

1-000-15.2/1 

  بأحمد،نجية    .5974

  المدية : [د.ن] : [د.ن], [د.ت].  -بورصة األوراق المالية [نص مطبوع] : أداء بورصة الجزائر / نجية بأحمد. 

 ليسا نس : المدية

M2388/1 

  بادروس، جوزيف    .5975

 -. 2000د.ن., د.م. :  -عربي) / جوزيف بادروس. -القاموس الموسوعي اإلداري [نص مطبوع] : (عربي

 سم.24ص. ; 671

D0063/01 

  بادي، حورية    .5976

آليات تطبيق النوافذ اإلسالمية في البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية  
BADR .2022المدية : جامعة المدية,  -وكالة المدية / أمينة تيفورة; حورية بادي, فاطمة الزهراء سعيدي. - 

  .CDسم. + 29و. ; 182

 2022ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ليسانس

MAS 2097/1 

  بادي، علي    .5977

 -دور األجور في تحقيق الرضا الوظيفي [نص مطبوع] : دراسة حالة بلدية دراق / علي بادي, جمال جعفري. 

  . cdسم. + 29و. ; 81  -. 2022المدية : جامعة المدية, 

 2022م د : إدارة أعمال : المدية : ل  -ماستر

MAS 2147/1 

  باديس، مجاني    .5978

تأثير الموارد البشرية والميزة التنافسية في البنوك الجزائرية [نص مطبوع] : بنك الفالحة والتنمية الريفية 
  سم.24ص ; 209 -. 2017الجزائر : ألفا للوثائق,  -نموذجا / مجاني باديس, ريمة طبول. 

 9789931484400ر.د.م.ك 

1-332-886/1 

  باربرا, ننبرج   .5979

  -إصالح إدارة الخدمة المدنية بالدول النامية [نص مطبوع] : دروس من تجارب الدول المتقدمة / ننبرج باربرا. 

 سم.24.ص : غالف ملون ; 116 -. 1992منشورات المنظمة العربية : [د.ن], 

1-350-58/1, 1-350-58/2 

  ظة  بارة, حفي  .5980

دور الوكالة الوطنية في دعم تشغيل الشباب في دعم و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة [نص مطبوع] /  
  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -حفيظة بارة; م ج م; الصادق بوشنافة. 

 2008ليسانس : نقود وبنوك : المدية : م ج م : 



GL1094 

  بارة، حفيظة    .5981

- 2016لتقليدي في معالجة العجز الموازني [نص مطبوع] : دراسة تحليلية لحالة الجزائر آليات التمويل غير ا

  سم.29و. ; 163 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -/ أمينة مزاري; حفيظة بارة, سمير بن عمور.  2019

 2020ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1669/1 

  بارة، سعيدة    .5982

ة تعامل المؤسسة مع األنماط الشخصية للعاملين وأثرها علي أدائها [نص مطبوع] : دراسة حالة ثانوية مهار
المدية : جامعة  -مولود قاسم نايت بلقاسم ببلدية سيدي نعمان / سعيدة بارة, شعيب آتشي, حفيظة رمضاني. 

  سم.29و. ;  116 -. 2016المدية, 

 2016: المدية :  ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة -ماستر

MAS 414/1 

  بارة، فتيحة    .5983

عالقة إدارة الوقت بتحسين أداء العاملين [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بالمدية / 
  سم.29و. ;  166 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فتيحة بارة, عمر سرار, أمال خليفي. 

 2016يير المؤسسة : المدية : ل م د : إدارة وتس -ماستر

MAS 378/1 

  باردويك،.جوديث م.    .5984

 -فخ التجمد [نص مطبوع] : كيف يمكن تحاشيه في إدارة األعمال / .جوديث م. باردويك; محمد وحيد المنطاوى. 

  سم.24ص. : ايض. ; 272 -. 2008القاهرة : رؤية للنشر و التوزيع, 

 9773581799م.ك ر.د. -. 280ص.-266بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1508/1, 1-658-1508/2 

  بارساميان, ديفيد    .5985

الدعاية و الرأي العام [نص مطبوع] : أحاديث مع نعوم تشومسكي / ديفيد بارساميان, نعوم تشومسكي; ابراهيم 
  سم. 24ص. ;   372 -. 2004الرياض : مكتبة العبيكان,  -يحي الشهابي. 

 9960403815ر.د.م.ك 

1-659-98/1, 1-659-98/2 

  بارلو، جانيل    .5986

  -الشكوى هدية [نص مطبوع] : كيف تستعيد والء عمالئك في األوقات الصعبة ؟ / جانيل بارلو, كالوس مولر. 

  سم.22ص ; 420 -. 2008القاهرة : دار الفاروق لالستثمارات الثقافية, 

 9789774555251ر.د.م.ك 

1-658-205/1 

  بارون، فولفانج    .5987

القاهرة : دار الكتاب  -السياحة و الفنادق [نص مطبوع] : تنظيم السياحة و المنظمات السياحية / فولفانج بارون. 
  سم. 24ص. : ايض. ; 316 -. 2011الحديث, 

 .316بيبليوغرافيا:ص.



1-658-1732/1, 1-658-1732/2 

  بازرعة، محمود صادق   .5988

الرياض   -طيط والرقابة واتخاذ القرارات التسويقية [نص مطبوع] / محمود صادق بازرعة. بحوث التسويق للتخ
  سم. 24ص. : ايض. ; 339 -. 1996: مكتبة العبيكان, 

 9960201902ر.د.م.ك  -. 339ص.-337بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1766/1 

  باسيلى، مكرم عبد المسيح   .5989

  -اسبة و اإلستثمار و تحليل القوائم المالية / مكرم عبد المسيح باسيلى. المعامالت المصرفية [نص مطبوع] : المح

 سم.24ص. ; 282 -. 2008(القاهرة) : المكتبة العصرية, 

1-657-547/1, 1-657-547/2 

  باسيلى، مكرم عبد المسيح   .5990

القاهرة) : المكتبة  ( -المحاسبة اإلدارية [نص مطبوع] : األصالة و المعاصرة / مكرم عبد المسيح باسيلى. 
  سم.24ص. ;  482 -. 2007العصرية, 

 9774100328ر.د.م.ك 

1-657-546/1, 1-657-546/2 

  باشن، إلياس    .5991

التهرب الضريبي و آثاره علي الخزينة العمومية [نص مطبوع] : دراسة حالة لمديرية الضرائب لوالية المدية 
  سم. 29ص. ; 125 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -ي. / إلياس باشن, جمال يرقي, محمد زقوم 2010-2014

 2015ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 211/1 

  باشن، محمد   .5992

دور إدارة المعرفة في تعزيز اإلبداع التنظيمي في المنظم [نص مطبوع] : دراسة حالة المؤسسة الوطنية للتحويل  
المدية : جامعة  -/ محمد باشن, حياة طهراوي, فتحى مختيش.  SOEXPLASTاألولي للبالستيك بالمدية 

  سم.29ص. ; 117 -. 2018المدية, 

 2018دية : ل م د : إدارة األعمال : الم -ماستر

MAS 1178/1 

  باشيوة، لحسن عبد هللا    .5993

البحث العلمي [نص مطبوع] : مفاهيم، أساليب ، تطبيقات / لحسن عبد هللا باشيوة, نزار عبد المجيد البرواري,  
  سم.24ص. ; 512 -. 2010عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع,  -عدنان هاشم السامرائي. 

 9789957331931ر.د.م.ك 

1-001.4-111/1, 1-001.4-111/2 

  باشيوة، لحسن عبد هللا    .5994

.  2011عمان : دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع,  -بحوث العمليات [نص مطبوع] / لحسن عبد هللا باشيوة. 

  سم.24ص. : غالف: ملو. ; 666 -

 9789957124052ر.د.م.ك  -. 660ص.-657بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1900/1, 1-658-1900/2 



  باشيوة، لحسن عبد هللا    .5995

عمان :  -.  1ط -[نص مطبوع] / لحسن عبد هللا باشيوة.  SPSSاإلحصاء وتطبيقاته على الحزمة اإلحصائية 
  سم.24ص ; 752 -. 2013الوراق للنشر والتوزيع, 

 9789957333126ر.د.م.ك 

1-519-183/1, 1-519-183/2 

    باشيوة، لحسن عبد هللا  .5996

 Institionalالتميز المؤسسي [نص مطبوع] : مدخل الجودة وأفضل الممارسات مبادئ وتطبيقات =  

ExcellenceM: Quality best practies Approach Principles  &Applicatione  لحسن عبد هللا /
ص ; 436 -. 2013 عمان : الوراق للنشر والتوزيع, -باشيوة, نزار عبد المجيد البرواري, محمد أحمد عيشوني. 

  سم.24

 9789957333010ر.د.م.ك  -. 436ص-425بيبليوغرافيا:ص

1-658-2308/1, 1-658-2308/2 

  باصور ، محمد    .5997

إعتماد النظام المحاسبي الجديد و أثره على النتائج المالية للمحاسبة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز 
 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -, حمزة بوقلقال, ...[و آخرون]. فرع المدية / محمد باصور, يرقي كريم

  سم.29ص. ; 101

 2015ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3174/1 

  باصور, رضوان   .5998

[د.م] :  -دراسة الجدوى اإلقتصادية والمالية للمشاريع [نص مطبوع] / رضوان باصور; م.ج; جمال يرقي. 
  سم.30و. ;  137 -. 2006[د.ن], 

 2006ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL517 

  باصور, عقيلة    .5999

[د.م] :  -إستعمال األساليب الكمية في مجال إتخاذ القرار [نص مطبوع] / عقيلة باصور; م ج م; علي مكيد. 
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسانس : إدارة األعمال : المدية : م ج م : 

GL948 

  باصور, كمال    .6000

 -تاثير سعر الصرف في توازن ميزان المدفوعات [نص مطبوع] / مراد تهتان; كمال باصور, محمد ايرس. 

  سم. 30ص. ;  178  -. 2011المدية : جامعة المدية, 

 2011لبسانس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1869/01 

  باصور, مبروك    .6001

سة وكيفية تحقيقه [نص مطبوع] : دراسة حالة سونلغازبالمدية / مبروك باصور, التوازن المالي في المؤس
  سم.30و. ;  95 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -زوامبية حمزة; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  



GL485 

  باصور, مريم    .6002

[د.م] :  -, بو أحمد عقيلة; م.ج; ...[و آخرون]. اإلصالح الضريبي في الجزائر [نص مطبوع] / مريم باصور
  سم. 30و. ; 181 -. 2007[د.ن], 

 2007ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 

GL842 

  باصور، الصادق    .6003

اإلستثمار في البنى التحتية و دوره في التنمية اإلقتصادية في الجزائر [نص مطبوع] / رفيق صدوقي; عبد القادر  
  .CDسم. +  29و. ; 144 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -ادق باصور, ...[و آخرون]. بن يحى; الص

 2009ليسانس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1220/1 

  باصور، رضوان   .6004

إستخدام التحليل المالي في التبوء باألداء المالي للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة المركب ااألنتيبيوتيكال 
  سم.29 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -يدال المدية / رضوان باصور, علي حميدوش. ص

 2009ماجيستر : مالية و محاسبة : المدية : 

MM0054/1, MM0054/2 

  باصور، صادق    .6005

الريفية معايير التسيير اآللي لوسائل الدفع الحديثة في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية 
و. ; 177 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -/ عز الدين لغرور; صادق باصور, محمد أمين بن لكحل.  -المدية-

  سم.29

 2020ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 1643/1 

  باصور، عقيلة    .6006

ة مؤسسة موبيليس فرع المدية /  دور اإلبداع في تحقيق اآلداء المتميز بالمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حال 
  سم. 29ص. ; 212 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -عقيلة باصور, علي مكيد. 

 2015ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 281/1 

  باصور، كمال    .6007

/ كمال  2012- 1990فترة أثر فعالية السياسة النقدية علي التوازن الخارجي [نص مطبوع] : حالة الجزائر لل
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -باصور, الصادق بوشنافة. 

 2014ماجستير : نقود و بنوك مالية : المدية : 

MM0196/1 

  باصور، كمال    .6008

دراسة ألثر تدفقات رأس المال الخاص األجنبي على النمو اإلقتصادي [نص مطبوع] : مع اإلشارة لحالة  
 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -/ كمال باصور, الصادق بوشنافة.  2017-1990الجزائر خالل الفترة 

  سم.29ص. ; 307

 2020دكتوراه : مالية ونقود : المدية : 



DOC 137/1 

  باصور، محمد    .6009

زائري بوكالة عصرنة وسائل الدفع في البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك القرض الشعبي الج
  سم. 29ص ; 149 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -المدية / محمد باصور. 

 2017ل م د : مالية : المدية :  -ماستر

MAS 771/1 

  باقي, بوعالم    .6010

 -/ بوعالم باقي.  1971) [نص مطبوع] : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 86-79: العدد(23األصالة : المجلد 

  سم.24ص. ; 182 -. 2012نشورات وزارة الشؤون الدينية, الجزائر : م

 9789931384328ر.د.م.ك  -شهرية. 

(p20.23(79-86 

  باكلي، جورج    .6011

 What you Need to know Aboutكل ماتحتاج إلى معرفته عن علم اإلقتصاد [نص مطبوع] =  

ECONOMICS  .ار الفجر للنشر و التوزيع,  عمان : د -/ جورج باكلي, أحمد المغربي, سوميت ديساي
  سم.24ص ; 248 -. 2013

 9789773582794ر.د.م.ك 

1-330-628/1, 1-330-628/2 

  بالطاهر، عبد الغني   .6012

دور التحليل المالي في تشخيص الوضع المالي للشركات المقترضة عند اتخاذ القرار اإلئتماني [نص مطبوع] /  
  سم.29و. ; 112 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -زازي. بالل عمارة; عبد الغني بالطاهر, عماد غ

 2018ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1030/1 

  بالطاهر، عبد الغني   .6013

إستراتيجية تنويع الخدمات البنكية (البنوك الشاملة) [نص مطبوع] / بالل عمارة; عبد الغني بالطاهر, محمد 
  .CDسم. + 29و. ; 96 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -شكرين. 

 2009ليسا نس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1235/1 

  بالطاهر، محمد    .6014

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة [نص مطبوع] / عمر بن غربية; محمد بالطاهر, الميسوم التمويل المصرفي في الم
  .cdسم + 29و. ; 120 -. 2010المدية : جامعة المدية,  -بوشنافة. 

 2010ليسا نس : محاسبة : المدية : 

GL 1470/1 

  بالو, رونالداتش    .6015

القاهرة : دار المريخ,  -اد / رونالداتش بالو. إدارة اللوجيستيات [نص مطبوع] : تخطيط وتنظيم سلسلة اإلمد
  سم.24ص. : ايض. ; 861 -. 2006

 -.  861ص . - 857. كشاف : ص . 849ص . - 845. مالحق : ص .855ص - 851بيبليوغرافيا: ص

 9960245314ر.د.م.ك 



1-658-1103/1, 1-658-1103/2 

  بالي، سمير فرنان    .6016

 سم. 24ص. ; 240 -. 2002عمان : منشورات الحلبي,  -ير فرنان بالي. السرية المصرفية [نص مطبوع] / سم

1-332-402/1, 1-332-402/2 

  بانارين، الكسندر    .6017

 -التوازن اإلستراتيجي المفقود في القرن الحادي والعشرين [نص مطبوع] / الكسندر بانارين, فؤاد المرعي. 

  سم.24;  ص.571 -. 2006دمشق : مطبعة إتحاد الكتاب العرب, 

 9782017222584ر.د.م.ك 

1-330-498/1 

  باند, بيت    .6018

 -السيكس سيجما [نص مطبوع] : رؤية متقدمة في إدارة الجودة / بيت باند; الري هولب; أسامة أحمد مسلم. 

  سم . 20ص . : ايض. ; 139 -. 2005عمان : دار المريخ, 

 9960245748ر.د.م.ك 

1-658-1132/1, 1-658-1132/2 

  بانكروفت, جوردن    .6019

الرياضيات و اإلحصاء لدراسات المحاسبة و األعمال [نص مطبوع] / جوردن بانكروفت, جورج أوسليفان; تر. 
  سم.  27ص. : غالف ملون ;  362 -. 1981القاهرة : ماكجروهيل للنشر,  -جمال سامي مقدس; ...[و آخرون]. 

 008483007ر.د.م.ك  -. 362-333كشاف ص.ص: 

1-519-32/3, 1-519-32/4 

  باهي, أحمد   .6020

. 2007[د.م] : [د.ن],  -ظاهرة تبييض األموال في العالم العربي [نص مطبوع] / أحمد باهي; علي فالق; م.ج. 

  سم. 30و. ;  95 -

 2007ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م.ج : 

GL651 

  باهي, مصطفى حسين    .6021

مكتبة  -[نص مطبوع] / مصطفى حسين باهي.  STAT-SPSSم الجاهزة اإلحصاء التطبيقي باستخدام الحز 
  سم.24ص. : غالف مل. ; 364 -. 2006االنجلو المصرية : [د.ن], 

 4219105977ر.د.م.ك 

1-519-71/1, 1-519-71/2 

  باورز، بوب    .6022

الرياض  -القحطاني.  المدرب المتميز [نص مطبوع] : فن إيصال الرسالة التدريبية / بوب باورز; سعد بن هادي
  سم. 24ص. : ايض. ; 231 -. 2005: مركز البحوث, 

 9960141195ر.د.م.ك 

1-658-1579/1, 1-658-1579/2 



  باي بومزراق، زهور    .6023

المدية : جامعة  -التهرب و الغش الضريبي [نص مطبوع] / أحالم عقايبية; زهور باي بومزراق, علي فالق. 
  .CDسم. + 29و. ; 88 -. 2009المدية, 

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1324/1 

  باي، فطيمة   .6024

/  2019-2015أثر المسؤولية اإلجتماعية على األداء المالي [نص مطبوع] : دراسة حالة : شركة المراعي 

  .CDسم. + 29و. ; 113 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -هاجر قشطولي; فطيمة باي, محمد بولصنام. 

 2021ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1801/1 

  بايح, حمزة    .6025

المدية :  -تاثير العولمة المالية على قطاع التأمين [نص مطبوع] / الياس زرايقي; حمزة بايح, عز الدين بوشوك. 
  سم. 29و. ;  106 -. 2011جامعة المدية, 

 2011المدية : لبسانس : نقود البنوك مالية : 

GL 1938/01 

  بايرون، جوردون    .6026

القاهرة : الشركة الدولية   -أتح لنفسك فرصة [نص مطبوع] / جوردون بايرون, عبد المنعم محمد الزيادى. 
  سم.22ص. ; 167 -. 2000للطباعة, 

 9775046696ر.د.م.ك 

1-000-61/1, 1-000-61/2 

  بايزيد, حدة    .6027

[د.م] :  -اإلدارية في إتخاذ القرارات [نص مطبوع] / حدة بايزيد, قلعي دليلة; م.ج; ...[و آخرون]. دور القيادة 
  سم. 30و. ; 79 -. 2007[د.ن], 

 2007ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL738 

  بايزيد، امحمد    .6028

نك الفالحة و التنمية الريفية لبني تقنيات البنوك في تمويل المشاريع اإلستثمارية [نص مطبوع] : دراسة حالة ب
  سم. 29ص. ; 92 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -سليمان / امحمد بايزيد, محمد الزاهي أمين, يحياوي هجيرة. 

 2015ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3179/1 

  بايزيد، أمحمد    .6029

إلقتصادية [نص مطبوع] : المؤسسة العمومية الجزائرية  دور الرقابة الداخلية في رفع األداء المالي للمؤسسة ا
 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -/ أمحمد بايزيد, رشيد سالمي, عبد القادر رزق هللا.  -وحدة المدية-للمياه

  سم.29ص. ; 116

 2017ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 736/1 



  بايو، جاب    .6030

  -ألداء [نص مطبوع] : التحديات واإلنجازات / جاب بايو, ديفيد جيست, باتريك رايت. إدارة الموارد البشرية وا

  سم.24ص ; 274 -. 2015عمان : دار الفجر للنشر والتوزيع, 

 9789773583187ر.د.م.ك 

1-658-2496/1 

  ببيسكونوف, ن    .6031

  -طباعة والنشر, [د.ت]. موسكو : دار مير لل -, التفاضل والتكامل [نص مطبوع] / ن ببيسكونوف.  2ج.

  سم.23ص. ; 941

 2محتوي في : , ج.

1-515-25.2/1 

  بتس أ., روبرت    .6032

 -اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : بناء الميزة التنافسية / روبرت بتس أ., ديفيد .لي; عبد الحكم الخزامى. 

  سم.  24ص : ايض. ; 496 -. 2008القاهرة : دار الفجر, 

 9773581748ر.د.م.ك   -. 495ص -483مالحق :ص 

1-658-1289/1, 1-658-1289/2 

  بحار، آسيا    .6033

القيادة اإلدارية ودورها في تحسين أداء المنظمة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة نفطال المدية / سارة بن 
  سم.29ص. ; 130 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -يعقوب; آسيا بحار, نذير بوسهوة. 

 2020ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1626/1 

  بحبوح، محي الدين    .6034

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -[نص مطبوع] : متسلسالت وتكامالت / محي الدين بحبوح.  3التحليل 
 سم.24ص ; 334 -. 1991

1-515-13.3/3, 1-515-13.3/2 

  بحة, مروان   .6035

 -في قطاع المحروقات [نص مطبوع] / مروان بحة, طواهري صالح; م.ج; ...[و آخرون]. الشراكة األجنبية 

  سم. 30و. ;  96 -. 2007[د.م] : [د.ن], 

 2007ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م.ج : 

GL719 

  بحة، مروان   .6036

مدية لتسيير القرض القروض المصغرة و دورها في الحد من البطالة [نص مطبوع] : دراسة حالة وكالة ال
.  2022المدية : جامعة المدية,  -/ ميلود بودالي; مروان بحة, عبد الغني كحلة.  ANGEM MEDEAالمصغر 

  . CDسم. + 29و. ; 91 -

 2022ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 2042/1 



  بحري، أحالم    .6037

المدية :  -/ نعيمة لورابي; أحالم بحري, علي فالق.  مخاطر القروض البنكية و كيفية الحد منها [نص مطبوع]
  .CDسم. + 29و. ; 112 -. 2009جامعة المدية, 

 2009ليسا نس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1167/1 

  بحري، علي   .6038

علي بحري,   دراسة تحليلية للنظام المحاسبي المالي و مدى توافقه مع المعايير المحاسبية الدولية [نص مطبوع] / 
  سم.29 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -رابح بوقرة. 

 2009ماجيستر : مالية و محاسبة : المدية : 

MM0058/1, MM0058/2 

  بحري، هاجر    .6039

آليات التبني الفعال لمحاسبة المسؤولية اإلجتماعية في الشركات الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة حالة في  
المدية : جامعة  -زيع الكهرباء والغاز وحدة المدية / حدة شيرود; هاجر بحري, كمال مولوج. الشركة الوطنية لتو

  سم.29و. ; 85 -. 2020المدية, 

 2020ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1592/1 

  بحرية، نصيرة    .6040

/ عبد  -سيدي فرج -فندق المرسى دورة جودة الخدمات الفندقية في إرضاء الزبائن [نص مطبوع] : دراسة حالة 

  سم. 29و. ;  182 -. 2004المدية : جامعة المدية,  -الحليم صايفي; نصيرة بحرية, إبراهيم عطاري. 

 2004ليسانس : تسويق : المدية : 

GL 0253/1, GL 0253/2 

  بحرية، سمية    .6041

التعلم التنظيمي [نص مطبوع] / سمية تفعيل ثقافة التميز في المؤسسة من خالل أبعاد جودة الخدمة وقدرات 
  سم. 29ص. ; 120 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -بحرية, علي حميدوش. 

 2014ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 123/1 

  بحوت، خالد    .6042

مطبوع] : دراسة حالة الوكالة المحلية  دور القيادة األخالقية في تحسين أداء العاملين باإلدارة العمومية [نص 
  سم.29و. ; 108 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -للتشغيل بالمدية / خالد بحوت, حكيم بوجطو. 

 2018ل م د : تسيير عمومي : المدية :  -ماستر

MAS 1090/1 

الشبكات و مسائل النقل  بحوث العمليات و تطبيقاتها اإلقتصادية : الجزء الثاني [نص مطبوع] : نظرية   .6043
  سم. 24ص. ; 335 -. 2016الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -. و التخصيص : دروس و مسائل محلولة

 9789961018798ر.د.م.ك  -ص. 334-ص332بيبليوغرافيا: 

1-658-2356.2/1, 1-658-2356.2/2 



  بحوث, خالد    .6044

و. ; 125 -. 2003المدية : جامعة المدية,  -أبو بكر دهيمي. تمويل اإلستثمارات [نص مطبوع] / خالد بحوث, 
  سم.29

 2003ليسانس : إدارة األعمال : المدية : 

GL 0106/1, GL 0106/2 

  بحوص، بوشيخي    .6045

وانعكاساتها على ااإلقتصاد الجزائري /   2008أزمة البنوك وااألسواق المالية العالمية [نص مطبوع] : سبتمبر 
  سم.29 - . 2009المدية : جامعة المدية,  -عبد هللا علي.  بوشيخي بحوص,

 2009ماجيستر : مالية و محاسبة : المدية : 

MM0065/1, MM0065/2 

  بحيح، عبد القادر    .6046

الشامل لتقنيات أعمال البنوك [نص مطبوع] : دراسة تحليلية لتقنيات النظام المصرفي الجزائري مع إشارة إلى 
الجزائر : دار الخلدونية للنشر و  -إلسالمي كبديل لنظام البنكي الكالسيكي / عبد القادر بحيح. اإلقتصاد البنكي ا

  سم.24ص ; 391 -. 2013التوزيع, 

 9789961255364ر.د.م.ك  -. 378ص-375بيبليوغرافيا:ص

1-332-719/1, 1-332-719/2 

  بحيري, سعد صادق    .6047

ص. : غالف  449 -. 2004القاهرة : الدار الجامعية,  -ق بحيري. إدارة توازن األداء [نص مطبوع] / سعد صاد
 سم.24ملون ومصور ; 

1-658-746/1, 1-658-746/2 

  بحيري, صادق    .6048

 -. 2005القاهرة : الدار الجامعية,  -إدارة المشروعات [نص مطبوع] : بإستخدام الكمبيوتر / صادق بحيري. 

 سم.24ص. : غالف ملون ومصور ; 373

1-658-707/4, 1-658-707/5 

  بخاري، خولة    .6049

أثر مخاطر التمويل على األداء المالي للبنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري /  
  سم.29ص. ; 111 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -خولة بخاري, خولة ياليشاني. 

 2017ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 802/1 

  بخاري، عائشة    .6050

التمويل اإليجاري ودوره في تطوير المؤسسات الصغيرة [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية  
  سم.29و. ;  70 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الريفية / عائشة بخاري, محمد سعودي, رابح قطار. 

 2015ليساتس : بنوك ومالية : المدية : 

M3315/1 

  بختاش، كريمة   .6051

انعكاسات استخدام الجباية كأداة لتحفيز استثمار في الجزائر [نص مطبوع] / بركاهم شرفاوي; كريمة بختاش,  



  .CDسم. + 29و. ; 91 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -محمد شكرين. 

 2009ليسا نس : محاسبة : المدية : 

GL 1260/1 

    بختاوي, دالل  .6052

المدية :   -دور اعادة تاهيل الموارد البشرية في تحسين االداء [نص مطبوع] / الصالح جيلح; دالل بختاوي. 
  سم.  30ص. ;  100 -. 2011جامعة المدية, 

 2011لبسانس : محاسبة : المدية : 

GL 1846/01 

  بختي ،اسيا   .6053

. 2010المدية : [د.ن],  -ص مطبوع] / اسيا بختي. إستقاللية البنك المركزي وفعاليتها على اإلقتصاد الوطني [ن

  . CDسم + 29 -

licence ( systèm classique )   : 2010: مالية و محاسبة : المدية 

M1537/1 

  بختي, ابراهيم   .6054

الجزائر :   -التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] : مفاهيم و إستراتيجيات التطبيق في المؤسسة / ابراهيم بختي. 
  سم. 24ص. : غالف مص. مل. ; 197 -ديوان المطبوعات الجامعية, [د.ت]. 

 4088001699ر.د.م.ك 

1-382-80/1, 1-382-80/2 

  بختي, إبراهيم   .6055

مجلة الباحث : العدد الثالث [نص مطبوع] : دورية أكاديمية محكمة نصف سنوية تهتم بنشر األبحاث المتعلقة 
الجزائر : كلية الحقوق  -/ إبراهيم بختي.  Revue du chercheurة و السياسية = بالعلوم اإلقتصادية و القانوني

  سم.27ص. ; 168 -. 2005و العلوم اإلقتصادية جامعة ورقلة, 

s .- .مجلة الباحث : العدد الثالث  11123613ر.د.م.د  -. 168بيبليوغرافيا: ص = 

p30.3/1 

  بختي, فريد    .6056

الجزائر : جامعة الدكتور يحي   -قتصادية في الجزائر [نص مطبوع] / فريد بختي. مؤشرات الفقر و التنمية اإل
  سم.29ص. ; 248 -. 2011فارس, 

 2011دكتوراه : الجزائر : 

DOC 13/1 

  بختي, مليكة   .6057

  مراقبة التسيير في المؤسسة اإلنتاجية عن طريق المحاسبة التحليلية والتحليل المالي [نص مطبوع] : دراسةحالة

 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -مؤسسة القرميد بالمدية / مليكة بختي, نصيرة اليوسفي; حكيم شبوطي; ...[و آخرون]. 

  سم.30و. ;  177

 2006ليسانس : مالية : المدية : 

GL506 



  بختي، فارس    .6058

, الحاج كريدي. الرقابة المصرفية ودورها في تفعيل أداء البنوك [نص مطبوع] / فارس بختي, بن عيشوش محمد
  سم.29 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -

 2014ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2794/1 

  بختي، فارس    .6059

إجراءات المراجع الخارجي في الحد من أثار المحاسبة اإلبداعية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بوالية المدية / 
  سم.29و. ;  128 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -الحاج كريدي. فارس بختي, عاشور يوسفي, 

 2016ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 516/1 

  بختي، يوسف   .6060

دور نظام الدفع اإللكتروني في تفعيل التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية  
و. ; 158 - . 2018المدية : جامعة المدية,  - عايد; يوسف بختي, خيرة بلحمري. الريفية مجمع المدية / إلياس 

  سم.29

 2018ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 948/1 

  بخراز يعدل, فريدة    .6061

ن  الجزائر : ديوا -الطبعة الثانية.  -تقنيات وسياسات التسيير المصرفي [نص مطبوع] / فريدة بخراز يعدل. 
  سم.22ص. : غالف ملون ومص ; 173  -. 2003المطبوعات الجامعية, 

 9961004477ر.د.م.ك 

1-332-203/3, 1-332-203/4 

  بخضر, محمد بن سالم بن عبد هللا    .6062

عمان : دار النفائس,  -التكييف الفقهي للخدمات المصرفية [نص مطبوع] / محمد بن سالم بن عبد هللا بخضر. 
  سم.24 ص. ;245 -. 2013

 ص.235-ص227بيبليوغرافيا:

1-332-707/1, 1-332-707/2 

  بخوش, أحمد   .6063

القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع,   -األتصال والعولمة [نص مطبوع] : دراسة سوسيوثقافية / أحمد بخوش. 
2008.  

 9773581764ر.د.م.ك 

1-659-107/1 

  بخوش، صبيحة    .6064

[نص مطبوع] / صبيحة   2007-1989وافع التكامل اإلقتصادي والمعوقات السياسية إتحاد المغرب العربي بين د
  سم.24ص. ; 508 -. 2011عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -بخوش. 

 9789957325251ر.د.م.ك 

1-338-163/1, 1-338-163/2 



  بخيت, حسين علي   .6065

/ حسين علي بخيت,   spssتطبيق شامل للحزمة  تحليل ونمذجة البيانات باستخدام الحاسوب [نص مطبوع] :
  سم. 24ص. : مل. ;  455 -. 2007عمان : األهلية للنشر والتوزيع,  -غالب عوض الرفاعي. 

 455ص  453بيبليوغرافيا ص 

1-519-116/1, 1-519-116/2 

  بخيت, حسين علي   .6066

عمان : دار اليازوري العلمية  -. 2007 -اإلقتصاد القياسي [نص مطبوع] / حسين علي بخيت, سحر فتح هللا. 
  سم.  24ص. : إيض. ; 440 -. 2007للنشر والتوزيع, 

 9957120174ر.د.م.ك  -. 440-410جداول ص.

1-330-328/1, 1-330-328/2 

  بخيت، حيدر نعمة   .6067

حيدر نعمة  سياسات اإلستقرار اإلقتصادي في مصر والصين والواليات األمريكية المتحدة [نص مطبوع] / 
 سم.24ص ; 258 -. 2015عمان : دار آمنة للنشر والتوزيع,  -بخيت. 

1-330-652/1, 1-330-652/2 

  بداوي، أحمد الشريف    .6068

أثر نظام الحوافز على أداء العاملين في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع 
سم. 29و. ; 149 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -وي, عماد معوشي. المدية / أمين موسلي; أحمد الشريف بدا

 +CD.  

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2160/1 

  بداوي، رشيد    .6069

آليات عمل صناديق اإلستثمار اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة حالة صندوق اإلستثمار الراجحي السعودي /  
  سم.29و. ; 168 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -داوي, فاطمة الزهراء سعيدي. وليد قريشي; رشيد ب

 2018ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1055/1 

  بداوي، محمد   .6070

عمان : دار اليازوري  -اإلحصاء المطبق في العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] / محمد بداوي, محمد دوة. 
  سم.24ص ; 161 -. 2016لنشر والتوزيع, العلمية ل

 9789957127404ر.د.م.ك 

1-519-190/1, 1-519-190/2 

  بداوي،رشيد    .6071

األزمات المالية الراهنة و تداعياتها على اآلداء المتوقع لالستثمارات األجنبية المباشرة [نص مطبوع] / رشيد  
  المدية : [د.ن] : [د.ن], [د.ت].  -بداوي. 

 لمديةليسا نس : ا

M2370/1 



  بدر الدين, هالل    .6072

 -. 2013عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -الكامل في بحوث التسويق [نص مطبوع] / هالل بدر الدين. 

 سم.24ص. ; 229

1-658-2341/1, 1-658-2341/2 

  بدر الدين، محمد أحمد    .6073

  -/ محمد أحمد بدر الدين.  Economic Growth Stratigiesإستراتيجيات النمو اإلقتصادي [نص مطبوع] = 

  سم.24ص. ; 172 -. 2017القاهرة : مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع, 

 9789774314154ر.د.م.ك 

1-338-299/1 

  بدر, حامد أحمد رمضان   .6074

 -ر. تطوير مناهج التعليم اإلداري /التجاري الجامعي في الوطن العربي [نص مطبوع] / حامد أحمد رمضان بد

 ).357(بحوث و دراسات ;  -سم.  24ص. : ايض. ; 107 -. 2006القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية, 

1-658-427/7, 1-658-427/8 

  بدر, سالم عيسى    .6075

عمان : دار   -مبادئ اإلحصاء الوصفي واإلستداللي [نص مطبوع] / سالم عيسى بدر, عماد غصاب عبابنة. 
  سم. 24ص. : إيض. ;  436 -. 2007ر والتوزيع والطباعة, المسيرة للنش

 347069957ر.د.م.ك ×

1-519-79/1, 1-519-79/5 

  بدر، أحمد   .6076

القاهرة : المكتبة األكاديمية,  -مزيدة ومنقحة.   9ط. -أصول البحث العلمي ومناهجه [نص مطبوع] / أحمد بدر. 
  سم.24ص. ; 529 -. 1996

 9772810042ر.د.م.ك 

1-001.4-26/1 

  بدر، سالم عيسى    .6077

ص. : .  95 -. 2009عمان : دار الفكر,  -دليل الباحث في احتيار الفرضيات [نص مطبوع] / سالم عيسى بدر. 
  سم. 24; 

 9957075859ر.د.م.ك 

1-001.4-102/1, 1-001.4-102/2 

  بدر، محمد إبراهيم محمد   .6078

 -/ محمد إبراهيم محمد بدر.  Information systems technologyمطبوع] =  تقنية نظم المعلومات [نص 

  سم.24ص. : غالف: ملو., مصو. ; 358 -. 2012عمان : دار الفكر ناشرون و موزعون, 

 9789957079604ر.د.م.ك  -. 358ص.-357بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1977/1, 1-658-1977/2 

  بدران، فتيحة   .6079

سالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك البركة  مساهمة البنوك اإل
 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -الجزائري وكالة البليدة / فضيلة قرامطية; فتيحة بدران, وردة موساوي. 



  سم.29و. ; 117

 2018ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1049/1 

  بدراني، محمد   .6080

العالقات العامة ودورها في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة الخدماتية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة 
  سم.29 -. 2011البليدة : جامعة البليدة,  -إتصاالت الجزائر / محمد بدراني, رابح زبيري. 

 2011ماجستير : التسويق : البليدة : 

MM0186/1 

  بدراني، محمد   .6081

التنمية المستدامة من خالل اإلستراتيجيات التسويقية المطبقة في القطاع السياحي الجزائري [نص مطبوع] :  
 -. 2018المدية : جامعة المدية,   -دراسة حالة القطاع السياحي الجزائري / محمد بدراني, موسى سعداوي. 

  سم.29ص. ; 170

 2018: دكتوراه : التسويق : المدية 

DOC 79/1 

  بدري, محمد    .6082

  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -التسويق اإلستراتيجي [نص مطبوع] / محمد بدري; م ج م; الصادق بوشنافى. 

 2008ليسانس : تسويق : المدية : م ج م : 

GL937 

  بدري، يونس    .6083

ص ; 172 -. 2000يروت : دار الفارابي, ب -العولمة وقضايا اإلقتصاد السياسي [نص مطبوع] / يونس بدري. 
  سم.22

 9953411174ر.د.م.ك 

1-330-751/1 

  بدوى، أحمد زكي    .6084

القاهرة : دار   -عربي / أحمد زكي بدوى.  -فرنسي -معجم مصطلحات العلوم اإلدارية [نص مطبوع] : إنجليزي
 م. س24ص. ; 517 -. 1984الكتاب المصري ; بيروت : دار الكتاب اللبناني, 

D0058/1 

  بدوى، حسن محمد    .6085

حرية المنافسة التجارية وضرورة حمايتها من الممارسات اإلحتكارية [نص مطبوع] : دراسة فقهية مقارنة / 
  سم. 24ص. ; 104 -. 2011القاهرة : دار الكتب القانونية,  -حسن محمد بدوى. 

 9789773863529ر.د.م.ك 

1-340-58/1, 1-340-58/2 

  ، هشام السعدنى خليفة  بدوى  .6086

اإلسكندرية   -عقود المشتقات المالية [نص مطبوع] : دراسة فقهية إقتصادية مقارنة / هشام السعدنى خليفة بدوى. 
  سم.24ص. ; 526 -. 2011: دار الفكر الجامعي, 

 9789773790928ر.د.م.ك 



1-332-501/1, 1-332-501/2 

  بدوي, أحمد زكي    .6087

بيروت : دار النهضة العربية,  -جارية والتعاونية [نص مطبوع] / أحمد زكي بدوي. معجم المصطلحات الت
1984. 

D0020/1 

  بدوي, محمد طه    .6088

اإلسكندرية : المكتب العربي  -منهج البحث العلمي [نص مطبوع] : إجراءاته و مستوياته / محمد طه بدوي. 
  سم. 24ص. ;   106 -الحديث, (د. ت). 

 بيبليوغرافيا

1-001.4-21/5, 1-001.4-21/6 

  بدوي, محمد عباس    .6089

االسكندرية : المكتب الجامعي  -المحاسبة البيئية [نص مطبوع] : بين النظرية و التطبيق / محمد عباس بدوي. 
  سم.  24ص : مص. ; 332 -. 2007الحديث, 

 1023438977ر.د.م.ك 

1-657-461/2, 1-657-461/3 

  بدوي, محمد عباس    .6090

الوحدات الحكومية /  -شركات التأمين -البنوك التجارية -نظمة المحاسبية المتخصصة [نص مطبوع] : الفروعاأل
(القاهزة ) : المكتب الجامعي الحديث,  -محمد عباس بدوي, األميرة إبراهيم عثمان, أحمد عبد المالك محمد. 

 سم.24ص : غالف مص. ; 440 -. 2006

1-657-345/1, 1-657-345/2 

  بدوي, محمد عباس    .6091

محاسبة شركات األموال [نص مطبوع] : قطاع األعمال العام ـــ القطاع الخاص / محمد عباس بدوي, عثمان 
 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 429 -. 2001(القاهرة) : دار الجامعة الجديدة,   -األميرة إبراهيم. 

1-657-316/1, 1-657-316/2 

  بدوي, محمد عباس    .6092

  -حاسبة الحكومية والقومية بين النظرية والتطبيق [نص مطبوع] / محمد عباس بدوي, عبد الوهاب نصر. الم

 سم.24ص : غالف ملون ;  445 -. 2003اإلسكندرية : الدار الجامعية, 

1-657-240/10, 1-657-240/11 

  بدوي, محمد عباس    .6093

 -ة للمشروع [نص مطبوع] / محمد عباس بدوي. المحاسبة عن التأثيرات البيئية و المسؤولية اإلجتماعي

  سم. 24ص ;  316 -. 2000اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة للنشر, 

 9773280195ر.د.م.ك 

1-657-229/1, 1-657-229/2 



  بدوي, محمدعباس    .6094

الوحدات الحكومية /  -المستشفيات  -البنوك التجارية  -في األنظمة المحاسبية الخاصة [نص مطبوع] : الفروع 
 سم. 24ص. ;  432 -. 2000اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة,  -محمدعباس بدوي, األميرة ابراهيم عثمان. 

1-657-118/1, 1-657-118/2 

  بدوي, هناء حافظ    .6095

  -هناء حافظ بدوي. ومجاالت تطبيقية /  -العالقات العامة والخدمة اإلجتماعية [نص مطبوع] : أسس نظرية

 سم . 24ص. : إيض . ;  368 -. 2001القاهرة : المكتب الجامعي الحديث, 

1-659-56/1 

  بدوي، علي محمود    .6096

 203 -. 2009اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -التأمين [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية / علي محمود بدوي. 

  سم.  24ص. ; 

 9771757078ر.د.م.ك 

1-368-9/1, 1-368-9/2 

  بدوي، فيصل    .6097

مساهمة المراجعة الداخلية في تقييم نظام المعلومات المحاسبي للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة فرع  
ص. ; 132 -.  2015المدية : جامعة المدية,  -/ فيصل بدوي, إبراهيم مزيود.  -مجمع صيدال -المضادات الحيوية

  سم.29

 2015لمدية : ل م د : محاسبة : ا -ماستر

MAS 230/1 

  بدوي، محمد طه   .6098

  -عمان : دار النهضة العربية, د.ت.  -مدخل إلى علم العالقات الدولية [نص مطبوع] / محمد طه بدوي. 

  سم.24ص. ; 304

 9789953488264ر.د.م.ك 

1-382-171/1, 1-382-171/2 

  بدوي، محمد عباس    .6099

اإلقتصادية [نص مطبوع] / محمد عباس بدوي, عثمان األميرة إبراهيم, المحاسبة اإلدارية ودراسات الجدوى 
 سم.24ص. ; 771 -. 2009اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -أشرف صالح الدين صالح. 

1-657-554/1, 1-657-554/2 

  بدوي، محمد عباس    .6100

فة للربح / محمد عباس بدوي, األميرة  النظام المحاسبي للمنظمات [نص مطبوع] : الهادفة للربح وغير الهاد
  سم.24ص. ; 484 -. 2007اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث,  -إبراهيم عثمان. 

 977515989ر.د.م.ك 

1-657-528/1, 1-657-528/2 

  بدوي، محمد عباس    .6101

 -صر علي. المحاسبة المالية [نص مطبوع] : مدخل نظم المعلومات / محمد عباس بدوي, عبد الوهاب ن

 سم.24ص. ; 784 -. 2008اإلسكندرية : المكتب الجامعي الحديث, 



1-657-557/1, 1-657-557/2 

  بدوي، محمد عباس    .6102

المحاسبة في مجال التنمية المستدامة بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / محمد عباس بدوي, يسرى محمد 
  سم.24ص. ; 398 -. 2013, القاهرة : المكتب الجامعي الحديث -البلتاجي. 

 9789774382768ر.د.م.ك  -. 391ص.-383بيبليوغرافيا: ص.

1-657-686/1, 1-657-686/2 

  بدوي، محمد عباس    .6103

دراسات معاصرة في مجال المحاسبة الضريبية [نص مطبوع] / محمد عباس بدوي, عمرو السيد زكي, حنان 
  سم.24ص ; 378 -. 2015لحديث, القاهرة : المكتب الجامعى ا -محمد إسماعيل. 

 9789774385496ر.د.م.ك  -. 374ص-371بيبليوغرافيا:ص

1-657-787/1 

  بدير، جمال يوسف    .6104

عمان : دار كنوز المعرفة  -إتجاهات حديثة في إدارة المعرفة والمعلومات [نص مطبوع] / جمال يوسف بدير. 
  سم.24ص. : ايض. ; 262 -. 2010العلمية للنشر والتوزيع, 

 9789957740931ر.د.م.ك  -. 262ص.-257بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1794/1, 1-658-1794/2 

  بديسي، فهيمة   .6105

الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر و  -المحاسبة التحليلية [نص مطبوع] : دروس وتمارين / فهيمة بديسي. 
  سم.24ص ; 302 -. 2013التوزيع, 

 97899472649928ر.د.م.ك 

1-657-299/1 

  برابح ،نسيمة    .6106

سم +  29 -. 2010المدية : [د.ن],  -الضرائب ومساهمتها في رفع ايردات الدولة [نص مطبوع] / نسيمة برابح. 
CD.  

licence ( système classique  : 2010) : مالية و محاسبة : المدية 

M1585/1 

  برابح، محمد   .6107

  -مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية علوم إقتصادية وعلوم التسيير / محمد برابح. المالية العامة [نص مطبوع] : 

 سم.29ص. ; 100  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

1-336-139/1 

  برابح، نسيمة    .6108

[نص مطبوع] / نسيمة برابح,  2018-2000دور السياسة النقدية في مواجهة التضخم بالجزائر خالل الفترة 
  سم.29و. ; 84 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -نعيمة شالبي. 

 2020ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1573/1 



  براجع،حكيمة   .6109

المدية / حكيمة  BEAدور التحليل المالي في تقيم أداء البنوك التجارية [نص مطبوع] : حالة البنك الخارجي  
  [د.ن] : [د.ن], [د.ت]. المدية :  -براجع. 

 ليسا نس : المدية

M2400/1 

  براح, منير خالد    .6110

 -/ منير خالد براح.  L'algerie en quelques chiffres[نص مطبوع] =  41الجزائر باألرقام: العدد 

  سم.24ص. ; 67 -. 2011الجزائر : الديوان الوطني لإلحصائيات, 

 41باألرقام: العدد = الجزائر  12841010ر.د.م.د  -سنوية. 

p16.41/1 

  براح, منير خالد    .6111

/ منير   Bulletin trimestriel des statistiquesنشرة فصلية لإلحصائيات : الفصل األول [نص مطبوع] = 
  .24ص. ; سم 60 -. 2010الجزائر : الديوان الوطني لإلحصائيات,  -خالد براح. 

 = نشرة فصلية لإلحصائيات : الفصل األول  51221111ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

p99.1.57/1, p99.1.57/2 

  براح, منير خالد    .6112

/ منير   Bulletin trimestriel des statistiquesنشرة فصلية لإلحصائيات : الفصل الثاني [نص مطبوع] = 
  سم. 24ص. ; 51 -. 2010الجزائر : الديوان الوطني لإلحصائيات,  -خالد براح. 

 = نشرة فصلية لإلحصائيات : الفصل الثاني  51221111ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

p99.2.58/1, p99.2.58/2 

  براح, منير خالد    .6113

/ منير   Bulletin trimestriel des statistiquesئيات : الفصل الرابع [نص مطبوع] = نشرة فصلية لإلحصا
  سم. 24ص. ; 51 -. 2010الجزائر : الديوان الوطني لإلحصائيات,  -خالد براح. 

 = نشرة فصلية لإلحصائيات : الفصل الرابع 51221111ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

p99.4.60/1, p99.4.60/2 

  براح, منيرخالد    .6114

/  Bulletin trimestriel des statistiquesنشرة فصلية لإلحصائيات : الفصل الثالث [نص مطبوع] = 

  سم.24ص. ; 52 -. 2010الجزائر : الديوان الوطني لإلحصائيات,  -منيرخالد براح. 

 الث = نشرة فصلية لإلحصائيات : الفصل الث 51221111ر.د.م.د  -تصدر كل ثالثة أشهر. 

p99.3.59/1, p99.3.59/2 

  براح, نور الهدى    .6115

وحدة مسبك / نور الهدى  POVALالتقييم المالي للمشاريع اإلستثمارية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة 
  سم. 30و. ; 128 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -براح, عكة نسيمة; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2007:  ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م.ج

GL718 



  براح، عائشة   .6116

أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل التحوالت اإلقتصادية [نص مطبوع] : مع اإلشارة إلى حالة  
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -الجزائر / عائشة براح, علي سماي, مباركة عامر, ...[و آخرون]. 

 2014المدية :  ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة :

M2954/1 

  برادبيري, أندرو    .6117

 Successfulكيف تحسن مهارات اإلتصال مع اآلخرين؟ [نص مطبوع] : إتقان مهارات العروض التقديمية = 

Presentation Skills  .سم.  24ص. : ايض. ;  136 -. 2001القاهرة : دار الفاروق,  -/ أندرو برادبيري- 

  (نحو النجاح). 

 9780749432591ر.د.م.ك  -. 136ص.-121.مالحق:ص

1-658-430/1, 1-658-430/2 

  براشي, جان بيار    .6118

الجبر الخطي [نص مطبوع] / جان بيار براشي, مصطفى حاوشين جيلبار قروس;  1كراسة الرياضيات رقم 
 في الفيزياء). (سلسلة الدزس  -سم.  27ص. ;  33 -. 1991الجزائر : د. م. ج.,  -. 2ط. -تر.مراد خليفي. 

1-512-11/3, 1-512-11/4 

  براف, نسيمة    .6119

 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -كفاءة االسواق المالية [نص مطبوع] / نسيمة براف, علي فالق, هاجر فرح. 

  سم. 29و. ;  85

 2011لبسانس : نقود و بنوك مالية : المدية : 

GL 1904/01 

  براف، فيروز    .6120

ي عمليات الصيرفة اإللكترونية [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري / فيروز الرقابة عل
  سم.29و. ;  90 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -براف, حكيم شبوطي. 

 2015ليسا نس : بنوك ومالية : المدية : 

M3300/1 

  براق، محمد   .6121

القاهرة : المكتب الجامعي  -مطبوع] / محمد براق, حمزة غربي. مدخل إلى السياسة المالية للمؤسسة [نص 
  سم. 24ص. : ايض. ; 276 -. 2015الحديث, 

 9774384684ر.د.م.ك  -. 264ص.-247بيبليوغرافيا:ص.

1-658-845/1, 1-658-845/2 

  براقشى، أحالم    .6122

ة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر تأثير بيئة األعمال على تنافسية المؤسسات الجزائرية [نص مطبوع] : دراس
  سم.29و. ; 108 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -فرع المدية / سمية عوينان; أحالم براقشى, بناصر جبارة. 

 2019ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1222/1 



  براكني، فلة   .6123

  badrوبنك beaع] : دراسة ميدانية لوكالتي بنك مساهمة الحوكمة في تحسين كفاءة األداء المصرفي [نص مطبو

  سم.29و. ; 148 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / وهيبة موساوي; فلة براكني, عبد الرزاق سالم. 

 2018ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 1083/1 

  براكي، مريم   .6124

- كآلية لتفعيل األداء الوظيفي [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة سونلغازاإلدراة اإلستراتيجية للموارد البشرية 

  سم.29و. ; 147 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -/ نوال مولسمارة; مريم براكي, ايمان حيولة.  -فرع المدية

 2019ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1262/1 

  برامقي، سمية    .6125

مؤسسات الناشئة لتحقيق التنويع اإلقتصادي [نص مطبوع] : دراسة حالة المؤسسسات الناشئة آليات تفعيل ال
المدية : جامعة المدية,   -ودورها في تحقيق التنويع اإلقتصادي في الجزائر / سمية برامقي, وردة موساوي. 

  .cdسم. + 29و. ; 102 -. 2021

 2021ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 2013/1 

  برامقي، فاطمة   .6126

دور قطاع التأمين في تفعيل التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين 
SAA 2016المدية : جامعة المدية,  -/ فاطمة برامقي, عماد معوشي, حنان قويدري.  2013-2009بالبرواقية .

  سم.29و. ;  92 -

 2016المدية : ل م د : مالية :  -ماستر

MAS 475/1 

  برامقي، فاطمة الزهراء   .6127

دور المراجعة الداخلية في تحسين اآلداء بالمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / فاطمة الزهراء برامقي, سالمي 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -رشيد, نوال بن زيد. 

 2014ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2825/1 

  براهمي، ياسر   .6128

أثر ضغوط العمل على أداء الموضفين في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بمؤسسة بلدية القلب الكبير 
سم. 29و. ; 97 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -والية المدية / فارس بوشريط; ياسر براهمي, أسامة بوشريط. 

 +CD.  

 2021المدية :  ل م د : إدارة أعمال : -ماستر

MAS 1753/1 

  براهيم بلهواري، أسماء   .6129

دور عصرنة نظام المحاسبةالعمومية في تفعيل الرقابة على النفقات العمومية [نص مطبوع] / أسماء براهيم 
  .CDسم. + 29و. ; 116 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بلهواري, محمد شكرين. 

 2021:  ل م د : محاسبة : المدية -ماستر



MAS 2016/1 

  براهيم بلهواري، إسماعيل   .6130

الوكالة الوطنية  2017-2012أثر التحفيزات الجبائية علي اإلستثمار [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر 
المدية : جامعة المدية,  -/ إسالم مدان; إسماعيل براهيم بلهواري, عاشور يوسفي.  ANDIلتطوير اإلستثمار 

  سم.29. ; و104 -. 2018

 2018ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1037/1 

  براهيم بلهواري، عمر    .6131

إدارة المخاطر اإللكترونية في البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري 
BEA المدية : جامعة المدية,  -سعيدي. وكالة المدية / موسي بن ساحة; عمر براهيم بلهواري, فاطمة الزهراء
  سم.29و. ; 144 -. 2018

 2018ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 991/1 

  براهيم بوزيد، خليدة    .6132

أثر المحاسبة الخضراء على األداء المالي [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة صيدال فرع أنتيبيوتيكال المدية / 
سم. + 29و. ; 109 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -راهيم بوزيد, أحمد يوسف السعيدي. مروة بولدوم; خليدة ب

CD.  

 2021ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1877/1 

  براهيم بولعراس، فتيحة   .6133

نظر  دور التدقيق الخارجي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية من وجهة
المدية : جامعة  -أكادميين مهنيين بوالية المدية / يمينة بن يحي; فتيحة براهيم بولعراس, جمال الدين سالمة. 

  سم.29و. ; 114 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1291/1 

  براهيمي، حمزة   .6134

نية الجماعات المحلية للحد من الفساد المالي [نص مطبوع] :  دور المفتشية العامة للمالية في الرقابة على ميزا
 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -/ عبد الرؤوف بن علي; حمزة براهيمي, محمد برابح.  -بلدية  -دراسة حالة 

  .CDسم. + 29و. ; 98

 2021ل م د : إدارة الميزانية : المدية :  -ماستر

MAS 1780/1 

  براهيمي، عبد الرزاق   .6135

أثر التكوين في رفع أداء الموظفين في المؤسسات العمومية [نص مطبوع] / عبد الرزاق براهيمي, عماد 
  سم.29و. ; 48 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -معوشي, شريف بن عالل. 

 2020ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1698/1 



  عبد القادر   براهيمي،  .6136

التدريب وأهميته في رفع مستوى أداء العاملين في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء  
 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -والغاز بالمدية / حسين مختاري; عبد القادر براهيمي, محي الدين حمداني. 

  سم.29و. ; 102

 2018المدية :   ل م د : إدارة األعمال : -ماستر

MAS 1103/1 

  براهيمي، محمد    .6137

دور التمويل اإليجاري في تحسين األداء المالي للبنك [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك السالم / فضيل سالمة; 
  . CDسم. + 29و. ; 140 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -محمد براهيمي, رضوان باصور. 

 2021المدية : ل م د : مالية مؤسسة :  -ماستر

MAS 1868/1 

  براوعي, سعاد    .6138

االستثمار االجنبي المباشر و انعكاساته على التنمية االقتصادية [نص مطبوع] / سيد علي صغيري; سعاد 
  سم.  30ص. ;  102 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -براوعي, نعيمة سويدي. 

 2011لبسانس : محاسبة : المدية : 

GL 1835/01 

  براون, ليستر آر    .6139

[نص مطبوع] : تقرير معهد ويرلدوتش حول التقدم نحو مجتمع قابل للبقاء / ليستر آر  1997أوضاع العالم 
 360 -. 1999عمان : الدار األهلية للنشر و التوزيع,  -براون, كرستوفر فالقن, هيالري فرنش; ...[و آخرون]. 

 سم.  24ص. ; 

1-338-33/1, 1-338-33/2 

  براوني، أمال   .6140

أثر الثقافة التنظيمية على اإلبداع اإلداري في منظمات األعمال [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة كليماتيك  
. 2018المدية : جامعة المدية,  -/ أمال براوني, لويزة قويدر.  CLIMATEC BOUANAACHéبولنعاس 

  سم.29و. ; 123 -

 2018:  ل م د : إدارة األعمال : المدية -ماستر

MAS 1129/1 

  براوني، نعيم   .6141

الثقافة التنظيمية وأثرها علي المورد البشري [نص مطبوع] : دراسة حالة بكلية العلوم اإلقتصادية بجامعة المدية 
  سم.29ص. ; 104 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -نعيم براوني, علي فالق, محمد األمين حسيني.   /

 2015إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : ل م د :  -ماستر

MAS 299/1 

  براي، الهادي    .6142

التسويق البنكي كمدخل لرفع أداء البنوك العاملة في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة ميدانية ببنك الفالحة و 
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -التنمية الريفية لوالية تبسة / الهادي براي, عبد القادر خليل. 

 2014ماجستير : نقود و بنوك مالية : المدية : 

MM0200/1 



  براي، الهادي    .6143

[نص مطبوع] / الهادي  2016-1990أثر اإلنفاق الحكومي على تنمية قطاع الصناعة في الجزائر خالل الفترة 
  سم. 29ص. ; 321 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -براي, عبد القادر خليل. 

 2019ه : مالية ونقود : المدية : دكتورا

DOC 115/1 

  برايري, فاطمة   .6144

المدية : جامعة  -الشراكة االجنبية الجزائرية [نص مطبوع] / نبيلة بن عائشة; فاطمة برايري, محمد فودو. 
  سم. 29و. ;  140 -. 2011المدية, 

 2011لبسانس : نقود و بنوك مالية : المدية : 

GL 1937/01 

  ربار، حميد ب  .6145

دور الرقابة المالية في ترشيد نفقات التجهيز العمومي [نص مطبوع] : دراسة حالة المراقبة المالية لوالية المدية / 
  .CDسم. + 29و. ; 137 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -عبد الرؤوف سعدودي; حميد بربار, حكيم بوجطو.  

 2021ل م د : تسيير عمومي : المدية :  -ماستر

MAS 1805/1 

  بربر, كامل    .6146

بيروت : مجدالمؤسسة  -. 2ط. -إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي [نص مطبوع] / كامل بربر. 
  سم.24ص. : ايض. ;  183 -. 2000الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 

 .183ببليوغرافيا : ص .

1-658-490/1, 1-658-490/2 

  امل  بربر, ك  .6147

بيروت : مجدالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -اإلدارة [نص مطبوع] : عملية ونظام / كامل بربر. 
 سم. 214ص. : عالف ملون . ;  199 -. 1996والتوزيع, 

1-350-37/1, 1-350-37/2 

  بربر, كامل    .6148

الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع,  بيروت : المؤسسة  -اإلدارة عملية ونظام [نص مطبوع] / كامل بربر. 
 سم.24ص ; 198 -. 1996

1-658-2675/1 

  بربر، كامل    .6149

بيروت : دار المنهل اللبناني,   -اإلتجاهات الحديثة في اإلدارة وتحديات المديرين [نص مطبوع] / كامل بربر. 
  سم.24ص. : ايض. ; 351 -. 2008

 .351ص.-349بيبليوغرافيا: ص.

1-658-1760/1, 1-658-1760/2 

  بربوشة، عمر   .6150

للفترة  AGBتفعيل تجربة النوافذ اإلسالمية بالبنوك التقليدية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الخليج الجزائر 
و. ; 106 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -/ عمر بربوشة, عبد الغني كحلة, فاتح غرداوي.  2008-2019



  سم.29

 2020صاد نقدي وبنكي : المدية : ل م د : اقت -ماستر

MAS 1568/1 

  بربوشة، هاجر    .6151

حدود إستخدام الطرق الحديثة لمراقبة التسيير في المؤسسة ودورها في ترشيد القرارات [نص مطبوع] : دراسة 
 -. 2017المدية : جامعة المدية,   -بالمدية / هاجر بربوشة, ميسوم بوشنافة.   -POVAL-ميدانية في مؤسسة 

  سم.29و ; 101

 2017ل م د : مالية وإدارة مخاطر : المدية :  -ماستر

MAS 756/1 

  برج, أحمد محمد إسماعيل   .6152

  -التنمية اإلقتصادية و التطبيق العملي لها في الفقه اإلسالمي [نص مطبوع] / أحمد محمد إسماعيل برج. 

  سم.24ص. ; 765 -. 2014(القاهرة) : دار الجامعة الجديدة, 

 9789773289730ر.د.م.ك 

1-338-245/1, 1-338-245/2 

  برج، أحمد محمد إسماعيل   .6153

أحكام رأس المال في الشركات المساهمة [نص مطبوع] : دراسة مقارنة بين الفقه والقانون التجاري / أحمد  
  سم.24; ص 117 -. 2013(القاهرة) : دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع,   -محمد إسماعيل برج. 

 9789773289747ر.د.م.ك 

1-332-702/1, 1-332-702/2 

  برجم، أحالم    .6154

  -المحاسبة التحليلية و دورها في إتخاذ القرارات [نص مطبوع] / نجية عثماني; أحالم برجم, موراد تهتان. 

  .CDسم. + 29و. ; 81  -. 2009المدية : جامعة المدية, 

 2009ليسا نس : محاسبة : المدية : 

GL 1269/1 

  برجم، باية    .6155

)بالستخدام  2019-1980دراسة قياسية ألثر صدمات أسعار البترول على العمالة في الجزائر خالل الفترة (
سم 29و. ; 101 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / باية برجم, أحمد هدروق.  NARDLنموذج 

 +CD.  

 2021ة : ل م د : إقتصاد كمي : المدي -ماستر

MAS 1942/1 

  برد، عبد القادر    .6156

أهمية النسب المالية المشتقة من جدول تدفقات الخزينة في تقييم السيولة واألرباح [نص مطبوع] : دراسة حالة  
المدية :  -مديرية التوزيع بالمدية / عبد القادر برد, خير الدين بوعيشاوي.  -شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط 

  سم.29و ; 88 -. 2017ة المدية, جامع

 2017ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 750/1 



  برد، نذير    .6157

القيادة اإلدارية و فعاليتها في اتخاد القرارات [نص مطبوع] / العربي شبالوي; مولود الوزري; نذير برد, ...[و 
  . cdسم + 29و. ; 54 -. 2010المدية : جامعة المدية,  -آخرون]. 

 2010ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1502/1 

  بردمان، وسيلة    .6158

 SAAالتكافلي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة بين التأمين التجاري في شركة  التأمين بين النظام التقليدي و

المدية : جامعة  -/ مروة وشان; وسيلة بردمان, هريش خديجة عراب.  SALAMAوالتأمين التكافلي شركة 
  .CDسم. + 29و. ; 83 -. 2021المدية, 

 2021ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1775/1 

  برس, يورك    .6159

بيروت : مكتبة لبنان ناشرون ;  -/ يورك برس.  Direct marketingالتسويق المباشر [نص مطبوع] = 
  (سلسلة المميزون اإلدارية).  -سم.  24ص. : ايض. ;  375 -. 2007القاهرة : الشركة المصرية العالمية للنشر, 

 9953862354ر.د.م.ك  -.  375ص . - 371كشاف : ص .

1-658-1314/1, 1-658-1314/2 

  برس, يورك    .6160

القاهرة :  -/ يورك برس.  Human Resource Managementإدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : 
(سلسلة  -سم . 24ص. : إيض. ; 368 -. 2005الشركة المصرية العالمية للنشر ; بيروت : مكتبة لبنان ناشرون, 

  المميزون اإلدارية).

 9953339414ر.د.م.ك  -. 

1-658-993/2, 1-658-993/3 

  برس, يورك    .6161

القاهرة : الشركة المصرية العالمية   -/ يورك برس.  Managing your timeتوظيف الوقت [نص مطبوع] =  
  (سلسلة المميزون اإلدارية).  -سم. 24ص. : ايض. ; 302 -. 2005للنشر, 

 9953339430ر.د.م.ك  -. 302ص.-301بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1088/2, 1-658-1088/3 

  برس, يورك    .6162

بيروت : مكتبة  -قواعد البيانات ... / يورك برس.  -التدريب  -التفكير اإلستراتيجي [نص مطبوع] : المهارات 
  (سلسلة اإلدارة المثلى). -سم.  21ص . : إيض. ; 69 -. 2002لبنان ناشرون, 

 9953330158ر.د.م.ك  -. 

1-658-925/1 

  برس, يورك    .6163

القاهرة : الشركة المصرية   -/ يورك برس.  Performance Appraisalsتقييم األداء [نص مطبوع] = 
  (سلسلة المميزون اإلدارية). -سم. 24ص. : إيض . ; 287 -. 2007العالمية للنشر, 

 9953862338ر.د.م.ك 

1-658-1089/1, 1-658-1089/2 



  برس, يورك    .6164

بيروت : مكتبة لبنان ناشرون ;  -/ يورك برس.  Project management[نص مطبوع] : إدارة المشروعات 
  (سلسلة المميزون اإلدارية).  -سم. 24ص. : إيض. ; 426 -. 2007القاهرة : الشركة المصرية العالمية للنشر, 

 9953862370ر.د.م.ك  -. 

1-658-985/1, 1-658-985/2 

  برس, يورك    .6165

 -. 2002بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -ص مطبوع] : برنامج للتطوير الذاتي / يورك برس. مقابالت العمل [ن

  (سلسلة اإلدارة العملية). -سم. 24ص. : غالف ملون ومصور ; 93

 9953103828ر.د.م.ك 

1-658-773/1 

  برس, يورك    .6166

ص. : إيض. ;  224 -. 2004, بيروت : مكتبة لبنان ناشرون  -التسويق الناجح [نص مطبوع] / يورك برس. 
  (سلسلة إدارة األعمال التجارية). -سم.  24

 9953334145ر.د.م.ك 

1-658-554/1, 1-658-554/2 

  برس, يورك    .6167

بيروت : مكتبة لبنان   -المبادرة / يورك برس.  -اإلستراتيجية  -التسويق الفعال [نص مطبوع] : العمالء 
  (سلسلة اإلدارة المثلى). -سم.  21ص. : ايض. ;  68 -. 2002ناشرون, 

 995333014Xر.د.م.ك 

1-658-553/1, 1-658-553/2 

  برس, يورك    .6168

بيروت : مكتبة  -قواعد البيانات / يورك برس.  -التدريب  -تكنولوجيا المعلومات [نص مطبوع] : المهارات 
  ثلى).(سلسلة اإلدارة الم -سم.  24ص. : ايض. ;  69 -. 2002لبنان ناشرون, 

 9953330158ر.د.م.ك 

1-658-539/1 

  برس, يورك    .6169

بيروت :    -/ يورك برس.  e-Business Essentialsإدارة األعمال التجارية اإللكترونية [نص مطبوع] =  
  سم.  24ص. : ايض. ;  242 -. 2003مكتبة لبنان ناشرون, 

 9953331367ر.د.م.ك 

1-658-541/1, 1-658-541/2 

  رك  برس, يو  .6170

 69 -. 2001بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -تنظيم الوقت [نص مطبوع] : برمجة وأولويات / يورك برس. 

  (سلسلة اإلدارة المثلى). -سم. 21ص. : ايض. ; 

 9953100659ر.د.م.ك 

1-658-511/1, 1-658-511/2 



  برس, يورك    .6171

بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,   -اإلتصال / يورك برس. ديناميات العمل كفريق [نص مطبوع] : تصميم شبكات 
  (سلسلة اإلدارة المثلى).  -سم. 21ص. : ايض. ;  69 -. 2001

 9953100683ر.د.م.ك 

1-658-510/1, 1-658-510/2 

  برس, يورك    .6172

لبنان  بيروت : مكتبة  -التعلم... / يورك برس. -الحوافز-التشجيع-الحفز ألداء أمثل [نص مطبوع] : الفهم
  (سلسلة اإلدارة المثلى). -سم.  21ص. : ايض. ;  69 -. 2001ناشرون, 

 9953100691ر.د.م.ك 

1-658-509/1, 1-658-509/2 

  برس, يورك    .6173

بيروت : مكتبة   -المكافآت... / يورك برس.  -الدعم -الفهم -القيادة اإلدارية الفعالة [نص مطبوع] : حل المشكالت
  (سلسلة اإلدارة المثلى). -سم.  21ص. : إيض. ;  69 -. 2001لبنان ناشرون, 

 9953102481ر.د.م.ك 

1-658-508/1, 1-658-508/2 

  برس, يورك    .6174

  -المراجعات... / يورك برس. -األهداف-التقنيات -األنظمة-التفكير اإلستراتيجي [نص مطبوع] : األولويات 

  (ساسلة اإلدارة المثلى).  -سم. 21 ص. : ايض. ; 69 -. 2002بيروت : مكتبة لبنان ناشرون, 

 9953330131ر.د.م.ك 

1-658-507/1, 1-658-507/2 

  برس, يورك    .6175

ص. : ايض. ;  69 -. 2002بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,   -إدارة المشروعات [نص مطبوع] / يورك برس. 
  (سلسلة اإلدارة المثلى).  -سم. 21

 9953330123ر.د.م.ك 

1-658-503/1, 1-658-503/2 

  برس, يورك    .6176

بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -إتخاذ القرارات [نص مطبوع] : التعلم ،التنبؤ ، المخاطرة... / يورك برس. 
  (سلسلة اإلدارة المثلى).  -سم. 21ص. : ايض. ;  69 -. 2001

 9953100632ر.د.م.ك 

1-658-497/1, 1-658-497/2 

  ك  برس, يور  .6177

. 2001بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -إدارة األفراد [نص مطبوع] : التدريب ، الثقة ، اإلتصال / يورك برس. 

  (سلسلة اإلدارة المثلى). -سم. 21ص. : ايض. ;  69 -

 995310249Xر.د.م.ك 

1-658-482/1, 1-658-482/2 



  برس, يورك    .6178

 -. 2004بيروت : مكتبة لبنان ناشرون,  -العمل / يورك برس.  إدارة األمور المالية [نص مطبوع] : وضع خطة

  (سلسلة إدارة األعمال التجارية). -سم. 24ص. : ايض. ;  216

 9953334137ر.د.م.ك 

1-658-465/1, 1-658-465/2 

  برس, يورك    .6179

ت : مكتبة لبنان بيرو -المحاسبة والحسابات [نص مطبوع] : مضبط قياس األداء العام للمؤسسة / يورك برس. 
  (سلسلة اإلدارة المثلى). -سم. 21ص. : غالف مص . ; 69 -. 2002ناشرون, 

 4049619953ر.د.م.ك 

1-657-265/1, 1-657-265/2 

  برس, يورك    .6180

بيروت : مكتبة لبنان  -ساعة [نص مطبوع] / يورك برس.   24علم نفسك بالطريقة المثلى أصول المحاسبة في 
  سم.24ص. : غالف مص . ; 300 -. 2003ناشرون, 

 2214339953ر.د.م.ك 

1-657-263/1, 1-657-263/2 

  برصالي, أمين    .6181

[د.م] : [د.ن],  -تبييض األموال من خالل قطاع التأمين [نص مطبوع] / أمين برصالي; م ج م; حبيبة كشيدة. 
  سم.30 -. 2008

 2008ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م ج م : 

gl1058 

  برعي, محمد خليل    .6182

ص ;  374 -). 1984القاهرة : مكتبة نهضة الشرق, ( -مبادئ اإلقتصاد [نص مطبوع] / محمد خليل برعي. 
 سم. 24

1-330-131/1, 1-330-131/2 

  برغوش، صبرينة    .6183

 Electricركة أثر استخدام نماذج التنبؤ بالتعثر المالي في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة ش

EURL BM المدية : جامعة  -/ يسرى بلحاج; صبرينة برغوش, محمد طلحة.  2021-2020-2019للفترة
  .CDسم. + 29و. ; 114 -. 2022المدية, 

 2022ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 2179/1 

  برقاش، أمال    .6184

لي التقليل من ضغوط العمل [نص مطبوع] / أمال برقاش, التوفيق بين شخصية الفرد والحياة المهنية وأثرها ع
  سم. 29ص. ; 116 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -عمر سرار, هاجر عطيل. 

 2015ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 362/1 



  برقاوي، وفاء برهان    .6185

عمان :  -ائف و اإلستراتيجيات / وفاء برهان برقاوي. إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : المفهوم و الوظ
  سم. 24ص. : ايض. ; 468 -. 2013مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية و النشر و التوزيع, 

 9789957890827ر.د.م.ك  -ص. 468-ص.467بيبليوغرافيا:

1-658-428/1 

  برقعة, حميد    .6186

ية الراهنة [نص مطبوع] / مراد تهتان; حميد برقعة, لخضر  واقع المصارف االسالمية من االزمة المالية العالم
  سم . 29و. ;  108 -. 2011المدية : جامعة المدية,   -برهول. 

 2011لبسانس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1872/01 

  برقوق, محند    .6187

الجزائر : مركز  -رقوق. / محند ب Strategic studiesدراسات إستراتيجية : العدد السادس [نص مطبوع] = 
  سم.24ص. ; 143 -. 2009البصيرة, 

 79961112ر.د.م.ك  -. 135ص.-133بيبليوغرافيا: ص. -سنوية. 

p13.6/1, p13.6/2 

  برقوق، جمال الدين    .6188

  -/ جمال الدين برقوق, مصطفى يوسف.  Enternationat Economyاإلقتصاد الدولي [نص مطبوع] = 

  سم.24ص ; 480 -. 2016عمان : دار الحامد للنشر و التوزيع, 

 989957329365ر.د.م.ك  -. 478ص-471بيبليوغرافيا:ص

1-382-273/1, 1-382-273/2 

  برقوق، حدة    .6189

دراسة ميدانية / أمينة بوجمعي; حدة فاعلية التدقيق الداخلي في تحسين األداء المالي للشركات [نص مطبوع] : 
  سم.29و. ; 114 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -برقوق, فؤاد بغدادي. 

 2019ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1302/1 

  برقوق،محمد    .6190

  د.ن], [د.ت].المدية : [د.ن] : [ -دور التمويل المصرفي في التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / محمد برقوق. 

 ليسا نس : المدية

M2440/1 

  بركات, عبد هللا    .6191

عمان : دار المسيرة للنشر  -وظائف منظمات األعمال [نص مطبوع] : مبادئ اإلدارة / عبد هللا بركات.  
  سم .24ص. : إيض. ; 256 -. 2001والتوزيع, 

 9957061445ر.د.م.ك  -. 256ببليوغرافيا : ص 

1-658-451/3, 1-658-451/4 

  بركات, محمد حبيب    .6192

 -. 2014عمان : عالم الكتاب الحديث للنشر و التوزيع,  -الحوسبة الكمية [نص مطبوع] / محمد حبيب بركات. 



  سم.24ص. ; 216

 9789957708016ر.د.م.ك 

1-004-22/1, 1-004-22/2 

  بركات، زكية    .6193

مية [نص مطبوع] : دراسة حالة الصندوق الوطني للظمان واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في المؤسسات العمو
و. ; 116 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -اإلجتماعي وكالة المدية / صفاء خليفي; زكية بركات, عماد غزازي. 

  سم.29

 2019ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1339/1 

  بركات، زينب    .6194

اعية في تحسين أداء العاملين [نص مطبوع] : دراسة حالة عينة من أساتذة كلية العلوم  دور المسؤولية اإلجتم
اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة يحي فارس بالمدية / سارة طوبال; زينب بركات, هبة قدندل. 

  . CDسم. + 29و. ; 133 -.  2021المدية : جامعة المدية,  -

 2021أعمال : المدية : ل م د : إدارة  -ماستر

MAS 1811/1 

  بركات، عبد هللا    .6195

عمان : دار المناهج  -نظرية التمويل الدولي [نص مطبوع] / عبد هللا بركات, نضال الرمحي; خالد الراوي. 
  سم. 24ص ; 561 -. 2017للنشر والتوزيع, 

 561بيبليوغرافيا:ص

1-332-832/1, 1-332-832/2 

  بركات، فؤاد    .6196

المدية : جامعة  -تدريب في ظل الجودة الشاملة [نص مطبوع] / يوسف فرجاني; فؤاد بركات; عمر سرار. ال
  سم. 29و. ;  160 -. 2004المدية, 

 2004ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0240/1, GL 0240/2 

  بركاتي، محمد األمين    .6197

ي المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة  دور إدارة الموارد البشرية في ترقية األداء الوظيفي ف
المدية : جامعة المدية,  -مؤسسة مطاحن قصر البخاري / محمد األمين بركاتي, شوقي قبطان, عبد الصمد حنان. 

  سم.29ص. ; 113 -. 2017

 2017ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 840/1 

  بركان، أنيسة   .6198

الجزائر :   - ودورها في توظيف الموارد اإلقتصادية [نص مطبوع] / أنيسة بركان, عبد الناصر ثابت. الزكاة 
  سم.29 -. 2002, -1-جامعة الجزائر

 2002ماجستير : نقود وبنوك ومالية : الجزائر : 

MM0019/1 



  بركان، حليمة   .6199

  -يقية في مؤسسة إقتصادية / حليمة بركان. ثقافة المؤسسة و دورها في دعم التغيير [نص مطبوع] : دراسة تطب

  .2013المدية : جامعة المدية : [د.ن], 

 2013ليسا نس : المدية : 

M2545/1 

  بركان، خولة   .6200

اإلفصاح و القياس المحاسبي للموارد البشرية [نص مطبوع] : دراسة حالة لمديرية الضرائب لوالية المدية /  
ص. ; 118 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -ية جمعي, ...[و آخرون]. خولة بركان, محمد بولصنام, حور

  سم.29

 2015ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3167/1 

  بركان، خولة   .6201

إصالحات النظام المصرفي وأثرها على تعبئة المدخرات في البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك 
  سم.29و ; 148 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -خولة بركان, وهيبة ياليشاني. /  BEAالجزائر الخارجي 

 2017ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 763/1 

  بركان، خيرة    .6202

أثر تقلبات سعر الصرف على ميزان المدفوعات [نص مطبوع] : دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل الفترة 
المدية : جامعة المدية,  -/ خيرة بركان, أحمد هدروق, لندة طنجاوي.  ARDLباستخدام نموذج   1970-2018
  سم.29و. ; 108 -. 2020

 2020ل م د : إقتصاد كمي : المدية :  -ماستر

MAS 1656/1 

  بركان، يوسف    .6203

الجزائر : دار العلوم   -/ عبد النور موساوي; يوسف بركان.  Statistique) [نص مطبوع] =  1اإلحصاء (
  سم. 24ص ; 180 -. 2009للنشر والتوزيع, 

 9789961909478ر.د.م.ك 

1-519-195.1/1, 1-519-195.1/2 

  بركان، يوسف    .6204

الجزائر : دار العلوم   -/ عبد النور موساوي; يوسف بركان.  Statistique) [نص مطبوع] =  2اإلحصاء (
  سم. 24ص ; 172 -. 2010للنشر والتوزيع, 

 9789961909546ر.د.م.ك 

1-519-195.2/1, 1-519-195.2/2 

  بركان،الميلود    .6205

  [د.ن] : [د.ن], [د.ت]. المدية :  -البنوك الشاملة و دورها في تحفيز اإلستثمار [نص مطبوع] / الميلود بركان. 

 ليسا نس : المدية

M2409/1 



  بركاني، فريد    .6206

  -دور المراجعة في رفع كفاءة األسواق المالية [نص مطبوع] / محمد حنطابلي; محمد لوصيف; فريد بركاني. 

  .CDسم. + 29و. ; 142  -. 2009المدية : جامعة المدية, 

 2009ليسا نس : محاسبة : المدية : 

GL 1264/1 

  بركاني، منير الحق    .6207

استخدام التحليل المالي في مواجهة المخاطر اإلئتمانية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة صيدال بالمدية 
  سم.29و. ; 102 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -/ منير الحق بركاني, رضوان باصور.  2013-2016

 2018ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 976/1 

  بركاني، يمينة   .6208

وضع نظام للمحاسبة التحليلية في المؤسسة ودورها في اتخاذ القرارات [نص مطبوع] : دراسة حالة كهريف / 
  .CDسم. + 29و. ; 105 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -يمينة بركاني, محمد فودوا. 

 2009ليسا نس : محاسبة : المدية : 

GL 1292/1 

  بركاهم, رياح   .6209

اإلستراتيجية التسويقية في ظل تحرير التجارة الخارجية [نص مطبوع] / رياح بركاهم, مبرك حفيظة; حكيم 
  سم. 30و. ; 96 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -شبوطي; ...[و آخرون]. 

 2007ليسانس : تسويق : المدية : 

GL790 

  بركوكي سمية    .6210

المدية : جامعة  -ثيرها على إقتصاديات الدول النامية [نص مطبوع] / بركوكي سمية. األزمات المالية و مدى تأ
  .2013الدكتور يحي فارس : [د.ن], 

 2013ليسا نس : 

M2306/1 

  بركوكي، رشيدة    .6211

مالية الجماعات المحلية و دورها في التنية المحلية [نص مطبوع] : دراسة حالة بلدية ثالثة دوائر من خالل 
المدية : جامعة المدية,   -/ كمال بن شريرات; رشيدة بركوكي, فاطمة الزهراء سعيدي.  2016-2011ترة الف

  سم.29و. ; 105 -. 2017

 2017ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 700/1 

  بركي, سليمة   .6212

وداد بن يحي; نجية [نص مطبوع] /  ANSEJدوافع انشاء المؤسسات الصغيرة او المتوسطة عن طريق 
  سم. 29و. ;  45 -. 2011المدية : جامعة المدية,   -عيساوي; سليمة بركي, ...[و آخرون]. 

 2011لبسانس : المدية : 

GL 1997/01 



  بركي, نوال   .6213

االيرادات العامة و النفقات العامة و دورها في االقتصاد الوطني [نص مطبوع] / مراد تهتان; نوال بركي,  
  سم.  29و. ;  56 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -بلقاضي.  بركاهم

 2011لبسانس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1889/01, GL 1889/02 

  بركي، سعاد    .6214

الخداع التسويقي وأثره على بناء الصورة الذهنية للمستهلكين [نص مطبوع] : دراسة حالة المديرية الفرعية  
و. ; 80 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / أحالم أتشي; سعاد بركي, أمينة قندوز.  إلتصاالت الجزائر

  . cdسم. + 29

 2021ل م د : تسويق الخدمات : المدية :  -ماستر

MAS 1990/1 

  بركي، سميرة   .6215

/ ليلة كريكش;   المحاسبة العامة في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة اآلجور و القرميد بالمدية
  سم.29و. ; 181 - . 2005المدية : جامعة المدية,  - سميرة بركي, بوشنافة الميسوم. 

 2005ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0333/1, GL 0333/2 

  بركي، وفاء    .6216

بطاقة األداء المتوازن لتعزيز أداء البنك [نص مطبوع] : دراسة حالة وكالة البنك الوطني الجزائري بالمدية / 
  .CDسم. +  29و. ; 145 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -ريمة لعروسي; وفاء بركي, إيمان حيولة. 

 2022ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 2286/1 

  برنو، توفيق    .6217

آليات وسبل الدعم الفالحي في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية / توفيق برنو,  
  .CDسم. + 29و. ; 129 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -حكيم بوجطو. 

 2021ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1739/1 

  النورقارة   برنو، عبد  .6218

دور الجباية في التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر / عبد النورقارة برنو, موالي محمد  
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -أمين مصطفى, محمد أمين لكحل. 

 2014ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M2777/1 

  برنوطي, سعاد نائف    .6219

ص. 435 -. 2005عمان : دار وائل,  -رة [نص مطبوع] : أساسيات إدارة األعمال / سعاد نائف برنوطي. اإلدا
  سم.  24: إيض . ; 

 9957111614ر.د.م.ك  -.  435ص . - 431كشاف : ص .

1-658-1128/5, 1-658-1128/6 



  برنوطي, سعاد نائف    .6220

 -. 2004عمان : دار وائل للنشر,  -سعاد نائف برنوطي.  /إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] : إدارة اإلفراد 

  سم. 24ص. : إيض. ; 529

 9957111884ر.د.م.ك 

1-658-730/3, 1-658-730/4 

  برنوطي, سعاد نائف    .6221

/ سعاد نائف   Small Business Managementإدارة األعمال الصغيرة [نص مطبوع] : أبعاد للريادة = 
  سم. 24ص. : ايض. ;  446 -. 2008عمان : دار وائل للنشر,  -.  2ط. -برنوطي. 

 995711574Xر.د.م.ك  -. 442ــص.  437بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-506/11, 1-658-506/12 

  برهان، محد نور    .6222

القاهرة  -باسي; محد نور برهان. تدريبات عملية إلدارة المشاريع [نص مطبوع] : بإستخدام الحاسوب / غالب الع
  سم. 24ص. : ايض. ; 213 -. 2009: الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات, 

 9789776274211ر.د.م.ك 

1-658-1520/1, 1-658-1520/2 

  برهان، محمد نور    .6223

شركة العربية المتحدة القاهرة : ال -التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] / محمد نور برهان, عز الدين خطاب. 
 سم.24ص. ; 365  -. 2009للتسويق والتوريدات, 

1-382-194/1, 1-382-194/2 

  برهم, نضال اسماعيل    .6224

ص. 203 -. 2005عمان : دار الثقافة,  -أحكام عقود التجارة اإللكترونية [نص مطبوع] / نضال اسماعيل برهم. 
 سم.  24: غالف مل. ; 

1-382-81/1 

  م، أسماء برهو  .6225

البورصة كمصدر تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة [نص مطبوع] : دراسة تجارب أجنبية / أسماء 
  سم.24ص ;  411 -. 2016(القاهرة) : مكتبة الوفاء القانونية,  -برهوم. 

 9789777531870ر.د.م.ك  -. 395ص-375بيبليوغرافيا:ص

1-332-767/1, 1-332-767/2 

    بروال، نسيمة  .6226

أم  -إستراتيجية إدارة المخاطر المالية في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / نسيمة بروال, ليلى قطاف. 
  سم.29 -. 2011البواقي : جامعة أم البواقي, 

 2011ماجستير : المالية : أم البواقي :  

MM0180/1 

  بروال، نسيمة    .6227

ة التنافسية [نص مطبوع] : دراسة حالة المديرية الشرقية  دور المسؤولية اإلجتماعية للشركات في تحقيق الميز
و. ; 294 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -/ نسيمة بروال, موراد تهتان.  -قسنطينة-لشركة اإلتصاالت أوريدو 



  سم.29

 2021دكتوراه : التحليل اإلستراتيجي : المدية : 

DOC 187/1 

  برودي, فاطمة   .6228

 -. 2006[د.م] : [د.ن],   -األسواق [نص مطبوع] / فاطمة برودي; م.ج; مصطفى جاب هللا. اإلستثمار و نظرية 

  سم. 30و. ;  158

 2006ليسانس : نقود وبنوك مالية : المدية : م.ج : 

GL576 

  برونسون، ريتشارد    .6229

 -. 2006لإلستثمارات الثقافية, [د.م] : الدار الدولية   -المعادالت التفاضلية [نص مطبوع] / ريتشارد برونسون. 

  سم. 17×29ص : ملو. ;  510

 1095282977ر.د.م.ك 

1-515-33/1, 1-515-33/2 

  برونسون، ريتشارد    .6230

القاهرة : الدار الدولية لإلستثمارات   -نظريات ومسائل في بحوث العمليات [نص مطبوع] / ريتشارد برونسون. 
  سم.29ص. ; 408 -. 2011الثفاقية, 

 9772821877.م.ك ر.د

1-658-2704/1 

  برويلة ،سعاد    .6231

سم 29 -. 2010المدية : [د.ن],  -دور المعلومة المالية والمحاسبة واتخاذ القرار [نص مطبوع] / سعاد برويلة. 
 +cd .  

licence ( systèm classique )  : 2010: محاسبة : المدية 

gl1407/1 

  برويلة، الزهراء    .6232

المدية : جامعة  -لراشد في التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / الزهراء برويلة, محى الدين حمداني. دور الحكم ا
  .CDسم. + 29و. ; 66 -. 2009المدية, 

 2009ليسا نس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1377/1 

  برويلة، سفيان    .6233

ليل من خطر عدم قدرة المستفيدين على السداد  في التق ANSEJمساعي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
المدية :  -/ سفيان برويلة, مصطفى لطفي لغواطي.  2016-2010[نص مطبوع] : دراسة حالة وكالة المدية 

  سم.29و ; 138 -. 2017جامعة المدية, 

 2017ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 762/1 

  برويلة، مهدية   .6234

 -العاملين في ظل إدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] / حورية تومي; مهدية برويلة, إيمان العشاب.  تحسين أداء



  سم.29و. ; 121  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1513/1 

  برياني، عائشة    .6235

-ؤسسة [نص مطبوع] : دراسة ميدانية لمؤسسة إتصاالت الجزائرأثر اإلتصال علي عملية إتخاذ القرار داخل الم

  سم.29و. ;  129 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -/ عائشة برياني, خيرة شريفي, عائشة تفات.  -فرع المدية

 2016ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 377/1 

  بريبش, السعيد    .6236

الجزائر : دار العلوم للنشر والتوزيع,   -ص مطبوع] : بين النظرية والتطبيق / السعيد بريبش. اإلقتصاد الكلي [ن
  سم. 24ص : مص و مل ;  190 -. 2007

 81890999619ر.د.م.ك  -. 189بيبليوغرافيا ص 

1-330-352/1, 1-330-352/2 

  بريبش, السعيد    .6237

ص : 260 -. 2007الجزائر : دار العلوم للنشر,  -السعيد بريبش.  اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] : نظريات / 
  سم. 24مص ; 

 01490999619ر.د.م.ك 

1-330-332/1, 1-330-332/2 

  بريج، ثلجة    .6238

دور نظام الرقابة الداخلية في تفعيل األداء المالي في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة  
و. ; 98  -. 2019المدية : جامعة المدية,   -ر الهدى فالح; ثلجة بريج, نسيمة شراطي. سونلغاز بتابالط / نو

  سم.29

 2019ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1341/1 

  بريحي، خديجة   .6239

دمج المسؤولية اإلجتماعية في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : نماذج لمؤسسات مطبقة للمسؤولية 
المدية : جامعة المدية,   -جتماعية عالمية وعربية ومحلية / سارة ولد قيار; خديجة بريحي, حبيبة كشيدة.  اإل

  سم.29و. ; 121 -. 2018

 2018ل م د : إدارة األعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1130/1 

  بريش, أمينة   .6240

األزمات المالية [نص مطبوع] / أمينة  معايير الحيطة و الحذر في المؤسسات المصرفية و دورها في معالجة 
  سم. 30 -. 2009[د.م] : [د.ن],  -بريش, شرفاوس كلثوم, شنوفي الالهم; ...[و آخرون]. 

 2009ليسانس : نقود و بنوك : المدية : 

GL1141 



  بريش، فتيحة   .6241

بوع] / فتيحة  [نص مط 2000/2010سياسة سعر الصرف و مدى تأثيرها على الموازنة العامة في الجزائر 
  .2013المدية : جامعة الدكتور يحي فارس : [د.ن],  -بريش. 

 2013ليسا نس : المدية : 

M2332/1 

  بريش، موسى   .6242

تنمية الموارد البشرية كآلية لتحسين أداء المؤسسة العمومية [نص مطبوع] : دراسة حالة بالمؤسسة العمومية  
 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -ني; موسى بريش, حبيبة العيداني. للصحة الجوارية بالشهبونية / سعيد سعيدا

  سم.29و. ; 176

 2017ل م د : إدارة أعمال عمومية : المدية :  -ماستر

MAS 662/1 

  بريك، نسيمة   .6243

الفالحة والتنمية الحوكمة المصرفية ومدى نجاعتها في تقويم األداء المالي [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية ببنك 
  سم.29و. ;  148 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -الريفية وكالة بني سليمان / نسيمة بريك, كمال عامر. 

 2016ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 549/1 

  بريكة، سعيد   .6244

القاهرة : دار    -يكة, نادية شبانة. / سعيد بر E-Bankingالبنوك اإللكترونية [نص مطبوع] : الواقع و اآلفاق = 
  سم. 24ص. ; 168 -. 2016الكتاب الحديث, 

 9789773506803ر.د.م.ك 

1-332-779/1, 1-332-779/2 

  برينان, جون    .6245

إدارة الجودة في التعليم العالي [نص مطبوع] : منظور دولي عن التقويم المؤسسي والتغيير / جون برينان, تارال  
  سم. 24ص. : إيض. ; 216 -. 2008الرياض : اإلدارة العامة للنشر والتوزيع,  -نزل النصير. شاد; دالل بنت م

 9960141519ر.د.م.ك  -. 

1-658-1481/1, 1-658-1481/2 

  بزاز ،نسمة    .6246

. 2010المدية : [د.ن],  -دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية واالنعاش [نص مطبوع] / نسمة بزاز. 

  . cdم + س29 -

licence ( systèm classique )  : 2010: محاسبة : المدية 

GL1403/1 

  بزاز، مبروك   .6247

المشكالت التي تعوق اإلستثمارات العربية البينية ووسائل التغلب عليها في إطار تحقيق التكامل اإلقتصادي 
ص ; 238 -. 2016وفاء القانونية, (القاهرة) : مكتبة ال -) [نص مطبوع] / مبروك بزاز. 2010/2000العربي (

  سم.24

 9789777531283ر.د.م.ك  -. 232ص-217بيبليوغرافيا:ص

1-338-264/1, 1-338-264/2 



  بزاز، مريم   .6248

 -وكالة المدية [نص مطبوع] / مريم بزاز, سهام بن رنجة.  GAIRإدارة المخاطر المالية في مؤسسات التأمين 

  سم.29و ; 103  -. 2017المدية : جامعة المدية, 

 2017ل م د : مالية وإدارة مخاطر : المدية :  -ماستر

MAS 621/1 

  بزيغ, شهرزاد    .6249

[د.م] :  -البيع باإليجارودوره في التقليل من أزمة السكن [نص مطبوع] / شهرزاد بزيغ; م.ج; إبراهيم عطاري. 
  سم.30و. ; 89 -. 2006[د.ن], 

 2006مدية : م.ج : ليسانس : نقود وبنوك ومالية : ال

GL594 

  بزينة، محمد   .6250

 -[نص مطبوع] / محمد بزينة, نور الدين جليد, أمينة بركان.  2016-02المجلد  15مجلة اإلقتصاد الجديد العدد:

  سم.24ص. ; 378 -. 2016الجزائر : خميس مليانة, 

s .-  2016-02المجلد 15= مجلة اإلقتصاد الجديد العدد: 21701776ر.د.م.د 

P113.2.15/01 

  بزيو، عياش    .6251

أثر التكوين على إدارة التغيير في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء  
  سم.29و. ; 139 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -والغاز بالمدية / عياش بزيو, سليمان بوفاسة. 

 2019:  ل م د : إدارة أعمال : المدية -ماستر

MAS 1221/1 

  بسيونى، عبد الحميد    .6252

  -( / عبد الحميد بسيونى. cv)curriculum vitaeالسيرة الذاتية [نص مطبوع] : بالعربية و اإلنجليزية = 

 سم.24ص. ; 96 -. 2001القاهرة : مكتبة ابن سينا, 

1-001.4-109/1, 1-001.4-109/2 

  بسيوني، أسامة عبد المنعم   .6253

اإلعتمادات المستندية: فن اإلستيراد و التصدير في البنوك [نص مطبوع] : لموظفي البنوك ، المحاسبين ، 
 -. 2014القاهرة : الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات,  -المبتدئين / أسامة عبد المنعم بسيوني. 

  سم.24ص. ; 437

 9789774770395ر.د.م.ك 

1-332-615/1, 1-332-615/2 

  بسيوني، جابر أحمد    .6254

  -اإلتجاهات المعاصرة في التسويق الزراعي وإدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] / جابر أحمد بسيوني. 

  سم. 24ص.. : ايض. ; 295 -. 2013اإلسكندرية : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع, 

 9789773279891ر.د.م.ك  -. 286ص.-281بيبليوغرافيا:ص.

1-658-335/1, 1-658-335/2 



  بسيوني، جابر أحمد    .6255

 -. 2014(القاهرة) : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر,  -اإلحصاء العام [نص مطبوع] / جابر أحمد بسيوني. 

  سم.24ص ; 323

 9789777350822ر.د.م.ك 

1-519-188/1, 1-519-188/2 

  بسيوني، عبد األول عابدين محمد   .6256

مبدأ حرية تداول األسهم في شركات المساهمة [نص مطبوع] : دراسة فقهية مقارنة / عبد األول عابدين محمد 
  سم.24ص. ; 333 -. 2008اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -بسيوني. 

 9773970432ر.د.م.ك 

1-332-452/1, 1-332-452/2 

  محمد شوقي   بشادي،  .6257

بيروت : دار النهضة العربية,  -الحاسب اإللكتروني و نظم المعلومات [نص مطبوع] / محمد شوقي بشادي. 
  سم. 24ص. : ايض. ;  319 -. 1983

 315ص. - 313بيبليوغرافيا: ص.

1-658-186/1, 1-658-186/2 

  بشار، سميرة    .6258

تصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة بلعيد وأبناؤه  إسهام إدارة المعرفة في تحسين أداء المؤسسة اإلق
. 2018المدية : جامعة المدية,  -بقصر البخاري / نبيلة خلفي; سميرة بشار, إيمان حيولة.  PVCلنجارة األلمنيوم 

  سم.29و. ; 124 -

 2018ل م د : إدارة األعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1115/1 

  بشارات, هيا جميل    .6259

عمان :  -ويل المصرفي في اإلسالم [نص مطبوع] : للمشروعات الصغيرة والمتوسطة / هيا جميل بشارات. التم
  سم. 24ص. : مص. ومل. ;  159 -. 2008دار النفائس للنشر والتوزيع, 

 156ص  - 145مالحق ص  144ص  - 135المراجع ص 

1-332-332/1, 1-332-332/2 

  بشاري، لطيفة    .6260

ارية للمغرب األوسط [نص مطبوع] : في عهد إمارة بني عبد الواد من القرن السابع إلى القرن  العالقات التج
 -. 2011الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف,  -م) / لطيفة بشاري.  16-13العاشر الهجريين (

 سم. 24ص. ;  349

1-000-6/1, 1-000-6/2 

  بشرى، بوشريط    .6261

لسكن [نص مطبوع] : دراسة حالة صندوق التوفير و اإلحتياط بنك المدية / بوشريط بشرى, آليات تمويل ا
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -الزاهي محمد أمين, محمودي زينب. 

 2014ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M2758/1 



  بشرى، زغار    .6262

بل تفعيلها [نص مطبوع] / زغار بشرى, دحماني حفيظة, عامر كمال. األدوات غير المباشرة للسياسة النقدية و س
  سم.29 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -

 2014ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2723/1 

  بشرى، عايش    .6263

ايش ) / ع2012-2008السياسة المالية ودورها في جلب اإلستثمار األجنبي [نص مطبوع] : حالة الجزائر (
  سم.29و ; 112 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بشرى, قويدري خيرة, بن شارف أمال. 

 2015ليسانس : المالية : المدية : 

M3243/1 

  بشرى، فكان    .6264

المدية :  -التحفيز ودوره في تفعيل األداء الوظيفي في المنظمة [نص مطبوع] / فكان بشرى, عثماني أمينة. 
  سم.29ص. ; 85 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3113/1 

  بشريريات، فاروق    .6265

الرقابة التنظيمية و أثرها على األداء الوظيفي [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية  
 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -معوشي.   للصحة الجوارية قصر البخاري المدية / فاروق بشريريات, عماد

  .CDسم. + 29و. ; 56

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2111/1 

  بشوش, حنان    .6266

السياسات التجارية الخارجية و دورها في ترقية االقتصاد [نص مطبوع] / حنان بشوش, فاطمة الزهراء 
  سم . 30ص. ;  86 -. 2011, المدية : جامعة المدية -بلميهوب. 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1718/01 

  بشوش، فاطمة   .6267

إدارة الوقت وأثرها علي ضغوط العمل [نص مطبوع] : دراسة حالة جامعة المدية / فاطمة بشوش, حكيم  
  سم. 29ص. ; 137 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -شبوطي, حميدة عطاب. 

 2015: إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  ل م د -ماستر

MAS 356/1, MAS 356/2 

  بشير الشريف, أحمد   .6268

[د.م]  -الشراكة األورومغاربية [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر / أحمد بشير الشريف; م.ج; فضيل فارس. 
  سم. 30و. ;  228 -. 2006: [د.ن], 

 2006ليسانس : محاسبة : المدية : م.ج : 

GL539 



  بشير, شنيتي محمد   .6269

/ شنيتي محمد   1971) [نص مطبوع] : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 44-41: العدد(16األصالة : المجلد 
  سم. 24ص. ; 140 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية,  -بشير. 

 9789931384250ر.د.م.ك  -شهرية. 

p20.16(41-44)/1 

  بشير، بن حجر    .6270

التمويل في المؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز / بن حجر بشير, شمس الدين 
  سم.29ص. ; 99 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -أحمد بوعرار. 

 2015ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3181/1 

  بشير، محمدي   .6271

أهمية التسويق المصرفي في التخفيف من السيولة المصرفية [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الجزائري /  
  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,   -محمدي بشير, شتوي سعد, جبارة مراد. 

 2014ليسانس : نقود وبنوك ومالية : المدية : 

M2888/1 

    بشير، مولود  .6272

التهرب الضريبي وأثاره وطرق مكافحته [نص مطبوع] : دراسة حالة بمديرية الضرائب لوالية المدية / مولود 
  .CDسم. + 29و. ; 77 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -بشير, عزيزة المهري. 

 2022ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 2325/1 

  بشير، هبة   .6273

سبة اإللكترونية على جودة المراجعة الداخلية [نص مطبوع] / حنان بن عكاشة; هبة بشير, علي سماي.  أثر المحا
  سم.29و. ; 89 -.  2021المدية : جامعة المدية,  -

 2021ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1872/1 

  بصاشي، هدى    .6274

-[نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر  أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات علي اإلبداع اإلداري

 192 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -/ هدى بصاشي, عبد الرزاق سالم, نورة بوعالقة.  -مركز بني سليمان

  سم.29و. ; 

 2016ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 407/1 

  بصاشي، هدى    .6275

ة ودورها في تحسين أداء المؤسسات الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة حالة جامعات الجزائر اإلدارة اإللكتروني
  سم.29ص. ; 290 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -وسط / هدى بصاشي, عبد الرزاق سالم. 

 2019دكتوراه : إدارة أعمال : المدية :  

DOC 133/1 



  بصدوق ،فاطمة الزهراء   .6276

المدية : جامعة المدية,   -رية على األداء الوظيفي [نص مطبوع] / فاطمة الزهراء بصدوق. أثر الرقابة اإلدا
  .CDسم. + 29و. ; 151 -. 2010

 2010ليسانس : مالية : المدية : 

GL 1491/1 

  بصدوق, محمد    .6277

ميلود; م.ج; القيادة اإلدارية واإلتصال في المنظمة [نص مطبوع] / محمد بصدوق, العيهار عيسى بن شريط ال
  سم. 30و. ;  95 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : إدارة أعمال : المدية : م.ج : 

GL436 

  بصري, مريم    .6278

 -التسويق الحديث للخدمات السياحية في الجزائر [نص مطبوع] / لمين علوطي; مريم بصري, سليمة شريف. 

  سم. 30ص. ;  141  -. 2011المدية : جامعة المدية, 

 2011لبسانس : محاسبة : المدية : 

GL 1819/01 

  بصري، محفوظ    .6279

التأثير الجبائي على إختيار مصادر تمويل المؤسسة [نص مطبوع] / مروان حايد; محفوظ بصري, فيصل عبد  
  .CDسم. + 29و ; 123 -. 2009المدية : جامعة المدية,   -المؤمن. 

 2009ية : ليسانس : محاسبة : المد

GL 1300/1 

  بصور, فيصل    .6280

[د.م] :  -التسجيل المحاسبي لعملية الفاتورة في المؤسسة [نص مطبوع] / فيصل بصور; محمد فودو; م ج م. 
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسانس : محاسبة : المدية : م ج م : 

GL915 

  بضياف، صابرينة   .6281

الحادي والعشرين والتجربة الجزائرية [نص مطبوع] / صابرينة بضياف,  إستراتيجية نظام المدفوعات للقرن
  سم.29و. ;  129 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -محمد األمين زاهي, تركية تومي, ...[و آخرون]. 

 2015ليسانس : بنوك ومالية : المدية : 

M3293/1 

  بطاح, محمد توفيق عبد الفتاح    .6282

عمان : الوراق   -ي في العمليات المصرفية [نص مطبوع] / محمد توفيق عبد الفتاح بطاح. أثار الحسابات الجار
 سم. 24ص. : غالف مجلد ; 251 -. 2004للنشر, 

1-332-172/1, 1-332-172/2 

  بطارسة، صالح رشيد    .6283

والنشر والتوزيع, عمان : دار أسامة للطباعة  -اإلحصاء واإلحتماالت [نص مطبوع] / صالح رشيد بطارسة. 



2014.  

 9789957222949ر.د.م.ك 

1-519-171/1, 1-519-171/2 

  بطاش. امحمد   .6284

المدية :  -دور المراجعة الداخلية في صنع القرار داخل المؤسسة [نص مطبوع] / محمد فودو; بطاش. امحمد. 
  سم. 30ص. ;  97 -. 2011جامعة المدية, 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1779/01 

  بطاش، أمحمد   .6285

فعالية الرقابة على الصفقات العمومية في القطاع اإلقتصادي [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز 
  .CDسم. + 29و. ; 100 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / أمحمد بطاش, ميسوم بوشنافة. 

 2021ة : ل م د : إدارة الميزانية : المدي -ماستر

MAS 1825/1 

  بطاش، حمزة    .6286

تحديات اإلفصاح المحاسبي اإللكتلروني في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء والغاز  
  سم.29و. ; 66 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -في المدية / حمزة كنزة; حمزة بطاش, الميسوم بوشنافة. 

 2018: المدية : ل م د : محاسبة  -ماستر

MAS 1027/1 

  بطاش، عقيلة   .6287

دور تنمية مهارات القيادة اإلدارية في تحسين أداء المؤسسة [نص مطبوع] / عقيلة بطاش, سمية ولد شرشالي,  
  سم.29ص. ; 167 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -فوزية هجرسي. 

 2015ليسا نس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3057/1 

  بطاش، عقيلة   .6288

تقييم أداء الموظفين و أثره على الرضا الوظيفي في اإلدارة العمومية [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية 
  سم.29و. ; 139 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -التشغيل لوالية المدية / عقيلة بطاش, شوقي قبطان. 

 2017المدية : ل م د : إدارة أعمال عمومية :  -ماستر

MAS 667/1 

  بطاش، نوال    .6289

أثر التغيير في السياسات المحاسبية على اإلفصاح والشفافية [نص مطبوع] : دراسة حالة في مؤسسة إقتصادية /  
  .CDسم. + 29و. ; 165 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -إيمان كالش; نوال بطاش, مصطفي كمال حناشي. 

 2021بة : المدية : ل م د : محاس -ماستر

MAS 1863/1 

  بطاش، هوارية   .6290

دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة [نص مطبوع] / نورة صيفي; حسينة فرقاني; هوارية  



  .CDسم. + 29و. ; 144 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -بطاش, ...[و آخرون]. 

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1341/1 

  بطاش، وداد    .6291

  المدية : [د.ن] : [د.ن], [د.ت].  -اإلستثمار في البورصات [نص مطبوع] : األوراق المالية / وداد بطاش. 

 ليسا نس : المدية

M2444/1 

  بطاش، يحي    .6292

تثبيتات  مدي التوافق بين النظام المحاسبي المالي ومعايير المحاسبة الدولية في معاجة أعمال نهاية الدورة(ال
العينية) [نص مطبوع] : دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء والغاز مديرية المدية / يحي بطاش, ميسوم بوشنافة, 

  سم.29ص. ; 97 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -فريد مراحي. 

 2017ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 734/1 

  بطاش، يوسف    .6293

ات التأمين [نص مطبوع] : دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين المديرية الجهوية تقنيات المحاسبة في شرك
  سم. 29ص. ; 113 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -/ يوسف بطاش, حكيم بوجطو, بالل جالخ.  SAAموزاية 

 2017ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 882/1 

  بطاطا، سفيان    .6294

ص. 228 -. 2014د.م : د.ن. ; . : [د.ن],  -تصاد التطبيقي [نص مطبوع] / سفيان بطاطا. مجلة اإلحصاء واإلق
 سم. 24: إيض. ; 

p129.22/1 

  بطاهر, غدريس    .6295

[د.م] :  -أهمية التحليل المالي في البنك لقياس خطر القرض [نص مطبوع] / غدريس بطاهر; م.ج; جمال يرقي. 
  سم. 30و. ;  143 -. 2007[د.ن], 

 2007يسانس : مالية : المدية : م.ج :  ل

GL770 

  بطاهر، ابتسام    .6296

دور نظام المعلومات في الحد من التهرب الضريبي [نص مطبوع] / ابتسام بطاهر, مولوج كمال, شهرزاد شيبي, 
  سم.29ص. ; 83 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -...[و آخرون]. 

 2015ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M3163/1 

  بطاهر، زين العابدين    .6297

حدود فعالية المزيج الترويجي السياحي في الوكاالت السياحية [نص مطبوع] : دراسة حالة الوكاالت السياحية  
المدية : جامعة المدية,  -الجزائر / زين العابدين بطاهر, الميسوم بوشنافة, أحمد زرايمي. -البليدة -بوالية المدية 



  سم.29و ;  170 -. 2016

 2016ل م د : التسويق : المدية :  -ماستر

MAS 454/1 

  بطرس, أنطونيوس    .6298

 -. 2001د.م. : المؤسسة الحديثة للكتاب,   -المساعد في كتابة البحوث [نص مطبوع] / أنطونيوس بطرس. 

  سم. 24ص. : إيض. ; 160

 154-117مالحق ص.ص.:

1-001.4-81/1 

  ر ظاهر  بطرس, ماه  .6299

القاهرة : دار النهضة العربية,  -دور الدولة في ظل إقتصاديات السوق [نص مطبوع] / ماهر ظاهر بطرس. 
  سم. 24ص. ;  144 -(د.ت). 

 155704977ر.د.م.ك × -. 140-131بيبليوغرافيا ص ص:

1-338-28/1 

  بطوش, ف.الزهراء   .6300

[د.م] :  -ف.الزهراء بطوش; م ج م; سفيان بطاطا.   /السياسة المالية في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] 
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م ج م : 

gl1072 

  بظاظو، إبراهيم خليل    .6301

عمان : مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع,   -الجغرافيا والمعالم السياحية [نص مطبوع] / إبراهيم خليل بظاظو. 
  سم.24ص. ; 408 -. 2009

 9789957331559ر.د.م.ك 

1-338-185/1, 1-338-185/2 

  بظاظو، إبراهيم خليل إبراهيم   .6302

اإلدارة البيئية المثلى في تنمية مواقع السياحة البيئية في الوطن العربي [نص مطبوع] / إبراهيم خليل إبراهيم 
  سم.24ص. ; 155 -. 2014القاهرة : المنظمة العربية للتنمية اإلدارية,  -بظاظو. 

 9789774730740ر.د.م.ك 

1-338-200/1, 1-338-200/2 

  بعلي, محمد الصغير    .6303

الجزائر   -المالية العامة [نص مطبوع] : النفقات العامة، اإليرادات العامة، الميزانية العامة / محمد الصغير بعلي. 
  سم. 24ص. ;  160 -. 2003: دار العلوم للنشر والتوزيع, 

 9961805496.د.م.ك ر

1-336-28/4, 1-336-28/5 

  بعلي, محمد الصغير    .6304

 -. 2005الجزائر : دار العلوم للنشر والتوزيع,  -القرارات اإلدارية [نص مطبوع] / محمد الصغير بعلي. 



  سم. 22ص. : ايض. ; 166

 9961805801ر.د.م.ك  -. 162ص-158بيبليوغرافيا:

1-658-1553/1 

  مد الصغير  بعلي, مح  .6305

الجزائر : دار العلوم   -النشاط اإلداري / محمد الصغير بعلي.  -القانون اإلداري [نص مطبوع] : التنظيم اإلداري 
  سم. 24ص ; 306 -. 2004للنشر والتوزيع, 

 9961805399ر.د.م.ك  -. 296ص-291بيبليوغرافيا:ص

1-340-116/1 

  بعلي, محمد الصغير    .6306

ص 160 -. 2005الجزائر : دار العلوم للنشر و التوزيع,  -العقود اإلدارية [نص مطبوع] / محمد الصغير بعلي. 
  سم.24; 

 9961805828ر.د.م.ك  -. 159ص-155بيبليوغرافيا:ص

1-340-118/1 

  بعياي، رابح    .6307

ميزان المدفوعات [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر  العالقة بين سعر الصرف وسعر الفائدة وأثرها علي
  سم. 29ص. ; 131 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -/ رابح بعياي, أحمد غريبي.  1994-2014

 2017:  2017ماجيستر : علوم مالية : 

MM 56/1 

  بعيطاوي، أنيسة   .6308

مطبوع] / زينب قرطاس; أنيسة بعيطاوي,  دور الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب والغش الجبائيين [نص 
  .CDسم. + 29و. ; 159 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -شوقي قبطان. 

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1337/1 

  بعيطاوي، حسين    .6309

لحنيش;  دور الحوكمة الضريبية في التقليل من المنازعات الجبائية والتهرب الضريبي [نص مطبوع] / العربي ب
  .CDسم. + 29و. ; 73 - . 2022المدية : جامعة المدية,  - حسين بعيطاوي, أحمد خيرات. 

 2022ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 2038/1 

  بعيطاوي، سفيان    .6310

مراقبة التسيير من ناحية المحاسبة التحليلية وأثرها على المردودية [نص مطبوع] : (دراسة حالة مؤسسة 
Poval  .29و. ; 130 -. 2003المدية : جامعة المدية,  -) / محفوظ قندوزي; سفيان بعيطاوي, حكيم شبوطي 

  سم.

 2003ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0077/1, GL 0077/3 

  اوي، فريدة  بعيط  .6311

دور الحوكمة في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة نفطال فرع المدية / 



  و.124 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -صفية خالدي; فريدة بعيطاوي, حكيم شبوطي.  

 2017ل م د : مالية وإدارة مخاطر : المدية :  -ماستر

MAS 619/1 

  ش، شعبان  بعيطي  .6312

القاهرة : مؤسسة الثقافة   -أثر الدراسات التسويقية في تنشيط المبيعات [نص مطبوع] / شعبان بعيطيش.  
  سم.24ص : غالف: ملو. , مصو. ; 237 -. 2013الجامعية, 

 236ص. - 231بيبليوغرافيا : ص.

1-658-2187/1, 1-658-2187/2 

  بعيلسش، شهيرة    .6313

 -انعكاساتها علي الدول النامية [نص مطبوع] / شهيرة بعيلسش, الصادق بوشنافة.  عولمة األسواق المالية و

  سم.29  -. 2012المدية : جامعة المدية, 

 2012ماجستير : مالية و محاسبة : المدية : 

MM0132/1 

  بعيليش, هجيرة    .6314

[نص مطبوع] : دراسة تطبيقية   التحليل المالي على ضوء التوازن و المردودية المالية في المؤسسة اإلقتصادية
 -. 2005المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / هجيرة بعيليش, عبد الوهاب رميدي.  ERMلدى مؤسسة اإلنجاز 

  سم.29و. ; 178

 2005ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0269/1 

  بغدادي، خديجة   .6315

] : حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر / فظيلة  دور اليقظة التكنولوجية في تحسين أداء المؤسسة [نص مطبوع
  سم.29و. ; 119 -. 2005المدية : جامعة المدية,  -هجرسي; خديجة بغدادي, عالل بن عيسى. 

 2005ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0366/1, GL 0366/2 

  بغدادي، خديجة   .6316

م المالية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / أثر المحاسبة القضائية في الحد من التالعب بالحسابات في القوائ
  سم. 29ص. ; 84 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -خديجة بغدادي, كمال مولوج. 

 2017ل م د : مالية و بنوك : االمدية :  -ماستر

MAS 728/1 

  بغزوز، عبد هللا    .6317

الدولة [نص مطبوع] : دراسة حالة  إنعكاسات الزكاة كأداة تمويل للتخفيف من النفقات اإلجتماعية لموازنة 
  سم.29ص. ; 208 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -الجزائر / عبد هللا بغزوز, حكيم بوجطو. 

 2019دكتوراه : علوم مالية : المدية : 

DOC 105/1 

  بغلول، فتيحة   .6318

سة حالة الصندوق الوطني للتقاعد القيادة اإلدارية ودورها في تفعيل إدارة الوقت في المنظمة [نص مطبوع] : درا



  سم.29و. ;  139 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -وكالة المدية / فتيحة بغلول, شوقي قبطان, جويدة يهمي. 

 2016ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 409/1 

  بفا, الوود اس.   .6319

الرياض : دار   -خل حديث / الوود اس. بفا, محمد محمود الشواربي.  إدارة اإلنتاج و العمليات [نص مطبوع] : مد
  سم.  24ص. : ايض. ; 1048 -. 1999المريخ, 

 9960244032ر.د.م.ك  - . 1048ص.-1033جداول:ص.

1-658-1039/1, 1-658-1039/2 

  بكار، آمال    .6320

لة المديرية الجهوية للميزانية ببشار  اإلتصال الداخلي في اإلدارة الجزائرية و معوقاته [نص مطبوع] : دراسة حا
  سم.29  -. 2009وهران : جامعة وهران,  -آمال بكار, بغداد كربالي.  /

 2009ماجستير : وهران : 

MM0150/1 

  بكار، آمال    .6321

نجاعة الهندسة البشرية في تحقيق السالمة المهنية لألفراد العاملين [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز 
و. ;  332 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -ة إنتاج الكهرباء ببشار / آمال بكار, عبد السالم مخلوفي. وحد
  سم.29

 2017دكتوراه : التسيير : المدية : 

DOC 26/1, DOC 26/2 

  بكدي، فاطمة   .6322

عمان : مركز الكتاب   -األمن الغذائي والتنمية المستدامة [نص مطبوع] / فاطمة بكدي, رابح حمدي باشا. 
  سم.24ص ;  426 -. 2015االكاديمي, 

 9789957351366ر.د.م.ك  -. 423ص-418بيبليوغرافيا:ص

1-338-259/1, 1-338-259/2 

  بكر ليلى، سليمان علي    .6323

اإلسكندرية : دار الفكر الجامعي,  -ظاهرة العولمة و موقف اإلسالم منها [نص مطبوع] / سليمان علي بكر ليلى. 
  سم.24ص. ; 180 -. 2006

 9773790433ر.د.م.ك 

1-330-426/1, 1-330-426/2 

  بكري, علي حاج    .6324

عمان : دار زهران,   -محاسبة شركات األشخاص بين النظرية و التطبيق [نص مطبوع] / علي حاج بكري. 
 سم.  24ص. : غالف ملون ;  364 -. 1997

1-657-89/1, 1-657-89/2 

  بكري, كامل    .6325

اإلسكندرية : الدار   -مبادئ اإلقتصاد الكلي [نص مطبوع] / كامل بكري, محمد سيد عابد رمضان محمد مقلد. 
 سم. 24ص. : غالف مصور ملون ;  420 -. 2000الجامعية, 



1-330-87/1 

  بكري, كامل    .6326

 سم.  24ص. ;  234 -. 1986هضة العربية, بيروت : دار الن -التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / كامل بكري. 

1-338-3/2, 1-338-3/3 

  بكري, كامل    .6327

االسكندرية : الدار الجامعية,  -اإلقتصاد الدولي [نص مطبوع] : التجارة الخارجية و التمويل / كامل بكري. 
 سم.  24ص. : إيض: غالف مصور: ملون ;  396 -. 2001

1-382-18/1 

  بكري, كامل    .6328

ص : 409 -. 2001اإلسكندرية : الدار الجامعية,  -ادئ اإلقتصاد الجزئي [نص مطبوع] / كامل بكري. مب
  سم. 24غالف ملون ; 

 بيبليوغرافيا

1-330-58/1 

  بكري، الزهرة    .6329

اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية وأثرها على اإللتزام التنظيمي [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة 
و. ; 114 -.  2021المدية : جامعة المدية,  -فرع المدية / خداوج ربيح; الزهرة بكري, شوقي قبطان.   سونلغاز

  .CDسم. + 29

 2021ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1784/1 

  بكري، عائشة   .6330

بكري, عبد الرزاق   دور السياسة الضريبية في تنمية اإلقتصاد [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر / عائشة
  سم.29 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -سالم. 

 2013ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS0021/1 

  بالت ،فهيمة   .6331

  -. 2010المدية : [د.ن],  -اساليب التقييم البنكي في تمويل المشاريع اإلستثمارية [نص مطبوع] / فهيمة بالت. 

  .CDسم + 29

licence ( systèm classique )   : 2010: مالية و محاسبة : المدية 

M1579/1 

  بالت, حسان عبد الوهاب   .6332

التسويق و دوره في النظام المصرفي الجزائري [نص مطبوع] : دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري / حسان  
  سم. 30و. ;  140 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -عبد الوهاب بالت, الطاهر مهبلي; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : نقود وبنوك ومالية : المدية : م.ج : 

GL602 



  بالش، نزيم    .6333

دور التحليل المالي في تقييم األداء المالي للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية للوضعية المالية لديوان  
المدية : جامعة المدية,   -خيرة بلحمري.   البليدة / مزيان مش; نزيم بالش, OPGالترقية والتسيير العقاري 

  .CDسم. + 29و. ; 114 -. 2021

 2021ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1751/1 

  بالك، يوجين    .6334

بيروت : دار مكتبة  -. 2ط -سياسة اإلنماء اإلقتصادي [نص مطبوع] / يوجين بالك, عبد الرزاق الربيعي. 
 سم. 24ص. : إيض. ; 167 -. 1966الحياة, 

1-338-348/1 

  بالكورد, جيمس    .6335

.  2005عمان : دار زهران,  -الموجز في النظرية اإلقتصادية [نص مطبوع] / جيمس بالكورد, اشرف محمود. 

  سم.24: مص. ;  308ص. -

 308-305بيبليوغرافيا ص.

1-330-309/1, 1-330-309/2 

  بالكورد, جيمس    .6336

في الشركات التجارية [نص مطبوع] : أسبابها وطرق التخلص منها / جيمس بالكورد; موسى  البضاعة الراكدة
 سم.24ص. : غالف: ملو.,مصو. ; 419 -. 2013عمان : دار زهران للنشر و التوزيع,  -يوسف. 

1-658-1896/1, 1-658-1896/2 

  بالل, باهي    .6337

بوخالفة, عماد غزازي يوسف صدوق; م.ج; ...[و  صندوق الزكاة [نص مطبوع] / باهي بالل, بن ناصر 
  سم. 30ص ;  185 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -آخرون]. 

 2006ليسانس : نقود وبنوك مالية : المدية : م.ج : 

GL617 

  بالل, محمد إسماعيل   .6338

.  2004الجامعية,  (القاهرة ) : دار -مبادئ اإلدارة بين النظري و التطبيق [نص مطبوع] / محمد إسماعيل بالل. 

 سم.24ص. : غالف ملون ومص ; 397 -

1-350-41/1, 1-350-41/2 

  بالل, محمد إسماعيل   .6339

ص. : 390 -. 2004القاهرة : دار الجامعية,  -إدارة الموارد البشرية [نص مطبوع] / محمد إسماعيل بالل. 
 سم. 24غالف ملون ومصور ; 

1-658-729/1, 1-658-729/2 

  بالل, محمد إسماعيل   .6340

( القاهرة ) :  -بحوث العمليات [نص مطبوع] : إستخدام األساليب الكمية في صنع القرار / محمد إسماعيل بالل.  
  سم.  24ص. : إيض. ;  400 -. 2005دار الجامعة الجديدة, 

. 



1-658-645/1, 1-658-645/2 

  بالل, محمد إسماعيل   .6341

( القاهرة) : دار الجامعة  -لنظرية والتطبيق [نص مطبوع] / محمد إسماعيل بالل. السلوك التنظيمي بين ا
  سم.  24ص. : إيض. ;  400 -. 2005الجديدة, 

 ص. 400ــ  385ببليوغرافيا : ص.

1-658-657/2, 1-658-657/3 

  بالل، أسماء   .6342

األداء [نص مطبوع] / أسماء بالل,  دور نظام محاسبة التكاليف المبني على أساس األنشطة في التسيير وتحسين
  سم.29ص. ;  160 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بولصنام محمد, بلعبد الهادي سهام, ...[و آخرون]. 

 2015ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M3161/1 

  بالل، بن سالم    .6343

المدية  -بالل, زاهي محمد أمين, حديد يوسف. الميزة التنافسية في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / بن سالم 
  سم. 29ص. ; 142 -. 2015: جامعة المدية, 

 2015ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3045/1 

  بالل، راحو    .6344

الخدمات المصرفية اإللكترونية و أثرها في تحسين جودة الخدمات المصرفية [نص مطبوع] : دراسة عينة من 
المدية :   -و اإلداريين العاملين بالمصارف التجارية العاملة في مدينة البليدة / راحو بالل, تهتان موراد. الزبائن 

  سم.29 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ماجيستر : علوم اقتصادية : المدية : 

MM0216/1 

  بالل، صوالحي    .6345

مطبوع] : درالسة حالة القرض الشعبي  آليات تسيير تمويل القروض العقارية في البنوك التجارية [نص 
المدية :  -وكالة المدية / صوالحي بالل, محمد زاهي أمين, تيفور مصطفى, ...[و آخرون].  CAPالجزائري 

  سم.29ص. ; 79 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3176/1 

  بالل، صوالحي    .6346

ض العقارية في البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري آليات تسيير تمويل القرو
"CAP .ص. ; 80 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -" كالة المدية / صوالحي بالل, تيفور مصطفى, مراح لويزة

  سم.29

 2015ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3186/1 

  بالل، عباس    .6347

طبيق المحاسبة البيئية في المؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة صيدال  متطلبات ت
المدية : جامعة  -/ بوعالم العمري; عباس بالل, محمد بولصنام.  2019وسونلغاز ونفطال بالمدية خالل سنة 



  سم.29و. ; 127 -. 2019المدية, 

 2019ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1296/1 

  بالل، عبودة    .6348

  -نماذج صفوف اإلنتظار في بلدية القلب الكبير [نص مطبوع] / عبودة بالل, صغيري سيد علي, علوطي شيماء.  

  سم.29ص. ; 104 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -مكن. 

 2015ليسانس : تسويق : المدية : 

M3237/1 

  بالل، فاطمة   .6349

/  2014-2004سعر الصرف الدوالر في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة قياسية أث تذبذبات أسعار النفط علي 

  سم.29و. ;  128 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -فاطمة بالل, محمد سيد, سميحة بوعيشاوي. 

 2016ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 547/1 

  بالل، فرجاني    .6350

رار [نص مطبوع] : دراسة حالة نفطال لبني سليمان / فرجاني بالل, العشاب دور نظم المعلومات في إتخاذ الق
  سم.29و ; 128 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -إيمان, شريفي رشيد, ...[و آخرون]. 

 2015ليسا نس : المالية : المدية : 

M3254/1 

  بالل، مبروك   .6351

  -الجزائر [نص مطبوع] / مبروك بالل, نجاوي رتيبة, ربيعة محمد. دور السياسة النقدية في معالجة التضخم في 

  سم.29و ; 139  -. 2015المدية : جامعة المدية, 

  ليس

 2015لبسانس : المالية : المدية : 

M3255/1 

  باللطة, مبارك    .6352

قافة الجامعية, اإلسكندرية : مؤسسة الث -تمارين محلولة في اإلقتصاد الوحدوي [نص مطبوع] / مبارك باللطة. 
 سم. 25/17ص. ;  145 -. 2009

1-330-395/1, 1-330-395/2 

  بالمين، أسماء    .6353

اإلفصاح المحاسبي الكمي والنوعي عن األداء البيئي في ظل تبني المؤسسة المسؤولية اإلجتماعية [نص مطبوع]  
وعيشاوي; أسماء بالمين, محمد  / مديحة ب 2018-2011: دراسة حالة شركة قطر غاز خالل الفترة الممتدة من 

  سم.29و. ; 146 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -بولصنام. 

 2020ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1472/1 



  بالنتين, فاليري رود    .6354

ش;  المهارات و األساليب / فاليري رود بالنتين; معين دروي-إدارة المفاوضات [نص مطبوع] : اإلستراتيجيات 
 سم.24ص. : ايض. ; 159 -. 2006(د.م.) : دار التقدم العلمي لنشر و التوزيع,  -جاسم محمد. 

1-658-1008/4, 1-658-1008/1 

  بالنشارد, بنيامين س    .6355

بيروت : المنظمة  -إدارة هندسة النظم [نص مطبوع] / بنيامين س بالنشارد, حاتم النجدي; محمد مراياتي. 
  سم.  24ص. : إيض. ; 718 -. 2007العربية للترجمة, 

 9789953009636ر.د.م.ك  -.  718ص . - 645مالحق : ص .

1-658-1313/1, 1-658-1313/2 

  باليفي, فلة    .6356

االزمة المالية الراهنة و تاثيرها على االقتصاد الجزائري [نص مطبوع] / بشيرة صايفي; فلة باليفي, عماد 
  سم. 29و. ;  50 -. 2011 المدية : جامعة المدية,  -غزازي. 

 2011لبسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

GL 1941/01 

  باليفي، فلة    .6357

) / فلة باليفي, رشيد سالمي. 2014-2010دور الجباية في التنمية المستدامة [نص مطبوع] : المخطط الخماسي(
  سم.29 -.  2013المدية : جامعة المدية,  -

 2013مالية : المدية : ل م د : علوم  -ماستر

MAS0048/1 

  بلبل, عادل    .6358

ص. : 198  -. 1994القاهرة : المكتبة األكادمية,  -إدارة الجودة الهندسية الشاملة [نص مطبوع] / عادل بلبل. 
  سم.24إيض. ; 

 .198ص.-193. كشاف: ص.192ببليوغرافيا: ص.

1-658-695/1, 1-658-695/2 

  بلبليدية, احالم   .6359

 -صارف العربية و تحديات العولمة المالية [نص مطبوع] / بن عمور سمير; احالم بلبليدية, اميرة فرطاسي. الم

  سم. 30ص ; 177  -. 2011المدية : جامعة المدية, 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1789/01 

  بلبليدية، أحالم   .6360

سسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة الوكالة  دور التحليل المالي في تشخيص الوضعية المالية للمؤ
المدية : جامعة  -الوالئية لتسيير والتنظيم العقاري الحضري لوالية المدية / أحالم بلبليدية, سمية ولد شرشالي. 

  .CDسم. + 29و. ; 51 -. 2021المدية, 

 2021ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 1984/1 



  مصطفى   بلجردي،  .6361

تسيير الخزينة و أثره على التوازن المالي في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة نفطال 
ص. 128 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -) / مصطفى بلجردي, محمد المأمون بوقرة. 2013 -2011للفترة (

  سم.29; 

 2015ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 173/1 

  بلجوك, إ    .6362

األزمات اإلقتصادية للرأسمالية المعاصرة [نص مطبوع] : الدورية، الوسطية، الهيكلي / إ بلجوك; علي محمد 
 سم.  22ص. : إيض. ; 382 -. 1989الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -.  -ا -تقي عبد الحسين القزويني. 

1-330-113/1, 1-330-113/4 

  هر, زوبيدة  بلجو  .6363

/ زوبيدة بلجوهر,  BEAتمويل التجارة الخارجية [نص مطبوع] : دراسة حالة في البنك الجزائري الخارجي  
  سم.30ص. ; 78 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -حجاج رتيبة; عبد القادر خليل; ...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : مالية : المدية : 

GL511 

  بلجوهر, مجيد    .6364

[نص مطبوع] / مجيد بلجوهر,   2007-1992اإلصالح الضريبي وأثره على المؤسسة اإلقتصادية حالة الجزائر 
  سم. 30و. ;   90 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -مغسل سمير; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2007ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م.ج : 

GL690 

  بلجوهر، أسماء   .6365

/  saaدور الحوكمة في رفع األداء المالي للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة التأمين في الجزائر

  سم.29ص. ; 157 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -أسماء بلجوهر, سمية ولد شرشالي, رزيقة عالق. 

 2017ل م د : بنوك ومالية : المدية :  -ماستر

MAS 901/1 

  ل  بلجوهر، أما  .6366

  -المؤسسة ودورها في التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / خديجة بن صالح; أمال بلجوهر, عز الدين بوشوك. 

  .CDسم. + 29و. ; 140  -. 2009المدية : جامعة المدية, 

 2009ليسا نس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1182/1 

  بلجوهر، جمال    .6367

ويل في البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / أنيس آيت إخلف;  العوامل المؤثرة علي قرارات التم
  سم.29و. ; 107 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -جمال بلجوهر, كريم يرقي. 

 2018ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 990/1 



  بلجوهر، حورية    .6368

الي للمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مركب  اإلدارة المالية و أثرها في تحسين األداء الم
 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / حورية بلجوهر, الصادق بوشنافة.  SAIDALالمضادات الحيوية 

  سم.29

 2013ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS0057/1 

  بلحاج, الزهرة    .6369

إلقتصاد الوضعي و اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / الزهرة  مشكلة البطالة و عالجها في ا
  سم. 30و. ; 140 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -بلحاج, جوابي أم الخير; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2007ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م.ج : 

GL708 

  بلحاج, جهيدة    .6370

ثمارات [نص مطبوع] : دراسة حالة الوضعية المالية لشركة التوزيع الفالحي اإلعتماد اإليجاري أداة تمويل اإلست
EDIMA  .[و آخرون]... ;سم.30و. ; 172 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -/ جهيدة بلحاج, مريم علوش; م.ج  

 2006ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL492 

  بلحاج, جهيدة    .6371

ؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة الوضعية المالية لشركة توزيع  المراجعة الخارجية للحسابات في الم
 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -/ جهيدة بلحاج, علوش مريم; عبد الوهاب رميدي; ...[و آخرون].  EDIMAالفالحي 

  سم.30و. ;  92

 2006ليسانس : مالية : المدية : 

GL491 

  بلحاج, فلة    .6372

[د.م] :  -إقتصاد الوطن [نص مطبوع] / فلة بلحاج; م ج م; عبد المجيد أونيس. التهرب الضريبي وأثره على 
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسانس : نقودو بنوك : المدية : م ج م : 

gl1106 

  بلحاج, ياسمين   .6373

 -. 2011المدية, المدية : جامعة  -تقييم اداء البنوك التجارية [نص مطبوع] / نعيمة شالبي; ياسمين بلحاج. 

  سم. 30ص. ; 85

 2011شهادة مهندس معماري : مالية : المدية : 

GL 1731/01 

  بلحاج، ابراهيم عبد الرحمن   .6374

أهمية التدقيق الداخلي في تحسين جودة المعلومة المحاسبية [نص مطبوع] : دراسة حالة بمؤسسة البالستيك  
 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -الرحمن بلحاج, حكيم بوجطو.   والمطاط بالمدية / عباس براوني; ابراهيم عبد

  سم.29و. ; 119

 2019ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر



MAS 1295/1 

  بلحاجي، فوزية    .6375

دور رأس المال الفكري في إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية السياحة  
 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -ليدية بالمدية / فوزية بلحاجي, محمد األمين زاهي, مريم صيفي. والصناعة التق

  سم.29و. ;  154

 2016ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 437/1 

  بلحاكم، مصطفى    .6376

ة، اإلقتصاديات المغاربية دراسات تحليلية وكمية حول :الحوكمة، الطاقة المتجددة، إقتصاد الرياض
الجزائر : جامعة مستغانم,   -[نص مطبوع] / مصطفى بلحاكم, محمد العيد, محمد رمضاني.  2017مارس6العدد:
  سم.24ص. ; 428 -. 2017

s .- :ص.428ببليوغرافيا 

P111.6/01 

  بلحاكم، مصطفى    .6377

 -. 2017مستغانم : جامعة إبن باديس,  -م. / مصطفى بلحاك 06مجلة المالية و األسواق [نص مطبوع] : العدد: 

  سم. 24ص. : إيض. ; 417

 = مجلة المالية و األسواق 23925124ر.د.م.د 

p139.6/1 

  بلحسن, صفية   .6378

التركيز عل حالة الجزائر [نص مطبوع] / صفية -أثر استقاللية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية
  سم. 30و ;  131 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. بلحسن, بداني سعاد; م.ج; 

 2007ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م.ج : 

GL674 

  بلحسن, فيصل    .6379

المدية :   -اليورو كوحدة التعامالت الخارجية وأثرها على اإلقتصاد الجزائري [نص مطبوع] / فيصل بلحسن. 
  سم.29و. ; 145 -. 2001جامعة المدية, 

 2001ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0044/1, GL 0044/2 

  بلحسن، حسينة    .6380

 NCAالتدريب وعالقته األساسية في ظل التكنولوجيا الحديثة [نص مطبوع] : دراسة حالة تطبيقية في مؤسسة 

  سم. 29و. ; 155 -. 2003المدية : جامعة المدية,  -برويبة / حسناء بلحسن; حسينة بلحسن, حسين يرقي. 

 2003ليسانس : إدارة األعمال : المدية : 

GL 0064/1, GL 0064/2 

  بلحسين، جميلة    .6381

دور التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية  
BADR  .سم.29و. ; 97 -. 2017المدية, المدية : جامعة  -/ نصيرة العمراوي; جميلة بلحسين, إبراهيم مزيود  

 2017ل م د : مالية وإدارة مخاطر : المدية :  -ماستر



MAS 633/1 

  بلحسين، عيسى    .6382

أثر دافعية المورد البشري في تحسين األداء الوظيفي [نص مطبوع] / فارس العكروت; عيسى بلحسين, محمد  
  .CDم. + س29و. ; 85 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -سليماني. 

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2208/1 

  بلحمري، خيرة    .6383

 -معوقات األسواق المالية الناشئة وتأثيرها على اإلستثمارات [نص مطبوع] / خيرة بلحمري, عبد هللا علي. 

  سم.29  -. 2010المدية : جامعة المدية, 

 2010ماجيستر : مالية و محاسبة : المدية : 

MM0073/1, MM0073/2 

  بلحمري، خيرة    .6384

تحليل كفاءة األسواق المالية العربية [نص مطبوع] : دراسة قياسية لعدد من البورصات العربية الكويت تونس  
  -. 2016, -1-الجزائر : جامعة الجزائر -/ خيرة بلحمري, عبد هللا علي.  2014-2007وفلسطين خالل الفترة 

  سم.29ص. ; 259

 2016توراه : علوم تجارية : الجزائر : دك

DOC 69/1 

  بلحمري، خيرة    .6385

[نص مطبوع] : مطبوعة مقدمة وفق برنامج الماستر / خيرة   spssمحاضرات في مقياس اإلعالم اآللي 
 سم.30ص. ; 101 -. 2016/2017المدية : جامعة المدية,  -بلحمري. 

1-519-221/1 

  بلحمري، خيرة    .6386

الكويت تونس   -اءة األسواق المالية العربية [نص مطبوع] : دراسة قياسية لعدد من البورصات العربية تحليل كف
  -. 2016, -3-الجزائر : جامعة الجزائر -/ خيرة بلحمري, عبد هللا علي.  2014-2007وفلسطين خالل الفترة 

  سم.29ص. ; 259

 2016دكتوراه : علوم تجارية : الجزائر : 

DOC 125/1 

  بلحمزي، أمينة   .6387

تأثير التسويق اإللكتروني علي األداء التسويقي للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة وكالة بنك التنمية المحلية 
  سم.29و. ;  161 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / أمينة بلحمزي, حبيبة كشيدة, ليلي بوعزيز. 

 2016: المدية : ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة  -ماستر

MAS 418/1 

  بلحناشي, فاطمة الزهراء   .6388

[د.م] : [د.ن],  -أثر الترويج على القرار الشرائي [نص مطبوع] / فاطمة الزهراء بلحناشي; م.ج; حبيبة كشيدة. 
  سم. 30و. ;  96 -. 2006

 2006ليسانس : إدارة األعمال : المدية : م.ج : 



GL444 

  بلحناشي، فتيحة    .6389

تطبيق عمليات إدارة المعرفة و دورها في تطوير اإلبداع الفني لدى األستاذ الجامعي [نص مطبوع] : دراسة  
 -حالة كلية العلوم اإلقتصلدية و العلوم التجارية و علوم التسيير / أسماء قاسي; فتيحة بلحناشي, شوقي قبطان. 

  سم.29و. ; 103  -. 2022المدية : جامعة المدية, 

 2022م د : إدارة أعمال : المدية : ل  -ماستر

MAS 2167/1 

  بلحنيش ،سعاد    .6390

المدية :   - اثار التحفيزات الجبائية على ترقية وتشجيع اإلستثمار في الجزائر [نص مطبوع] / سعاد بلحنيش.  
  .CDسم + 29 -. 2010[د.ن], 

licence ( systèm classique )   : 2010: مالية و محاسبة : المدية 

M1586/1 

  بلحنيش, سعيد    .6391

[نص مطبوع] / نعيمة شالبي; سعيد   2009-1988اثر االصالحات االقتصادية على االقتصاد الجزائري 
 سم.  30 -[د.م] : [د.ن], [د.ت].   -بلحنيش, محمد العربي سالمة. 

  بلحنيش, سعيد    .6392

[نص مطبوع] / نعيمة شالبي; سعيد   2009-1988اثر االصالحات االقتصادية على االقتصاد الجزائري 
  سم. 30ص. ;  177  -. 2011المدية : جامعة المدية,   -بلحنيش, محمد العربي سالمة. 

  2011ايسانس : محاسبة : المدية : 

GL 1833/01 

  بلحنيش, شهيرة    .6393

نيش; م ج م; شعيب  السرقة المصرفية كعقوبة من عقوبة مكافحة غسيل األموال [نص مطبوع] / شهيرة بلح
  سم.30 - . 2008[د.م] : [د.ن],  -أتشي. 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

GL986 

  بلحنيش، جميلة   .6394

تقييم سياسة الترويج الرقمي لمتعاملي الهاتف النقال بالجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة موبيليس / محي الدين  
  .CDسم. + 29و. ; 131 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -ير. أمينة; جميلة بلحنيش, ياسين بن عم

 2022ل م د : تسويق الخدمات : المدية :  -ماستر

MAS 2332/1 

  بلحوت, اسماء   .6395

اثر التغليف على اتخاذ قرار الشراء لدى المستهلك النهائي [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة تلرافل لالنتاج 
ص. ;  98 -.  2011المدية : جامعة المدية,  -ف ناجح; اسماء بلحوت, هاجر زرواطي.  الحليب و مشتقاته / أشر

  سم. 30

 2011لبسانس : تسويق : المدية : 

GL 1863/01 



  بلحوت, بلقاسم    .6396

[د.م] :  -اآلثار اإلقتصادية للسياسة المالية [نص مطبوع] / بلقاسم بلحوت, شيخ شيرين; م.ج; ...[و آخرون]. 
  سم. 30و. ; 114 -. 2007[د.ن], 

 2007ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL745 

  بلحوت, نبيلة   .6397

  -المؤسسات المالية الدولية و دورها في توجيه السياسة النقدية [نص مطبوع] / نبيلة بلحوت, منال بوخاري. 

  سم. 30ص. ;  194  -. 2011المدية : جامعة المدية, 

 2011 لبسانس : مالية : المدية :

GL 1720/01 

  بلحوت، محمد    .6398

دور المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في تحسين أداء المورد البشري في المؤسسات العمومية [نص  
. 2020المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] : دراسة حالة مديرية األرشيف بالمدية / محمد بلحوت, خيرة بلحمري. 

  سم.29و. ; 96 -

 2020م د : إدارة أعمال : المدية : ل  -ماستر

MAS 1704/1 

  بلحياني، إيمان   .6399

دور أخالقيات المهنة في تحسين جودة التدقيق الخارجي [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / سمية مصطفاوي; 
  سم.29و. ; 124 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -إيمان بلحياني, عمر علي عبد الصمد. 

 2018محاسبة : المدية :  ل م د : -ماستر

MAS 1010/1 

  بلحياني، خديجة    .6400

األسواق المالية و كفاءتها [نص مطبوع] : دراسة حالة الدوحة لألوراق المالية بإستخدام طريقة األنماط الطارئة 
  . 2013المدية : جامعة المدية : [د.ن],  -خديجة بلحياني.  /

 2013ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2589/1 

  بلحياني، خديجة    .6401

أهمية اإلفصاح المحاسبي للقوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد [نص مطبوع] : دراسة حالة  
المدية :  -/ خديجة بلحياني, إبراهيم مزيود.  2013-2011-مؤسسة البناء للجنوب و الجنوب الكبير وحدة المدية

  سم.29ص. ; 149 -. 2015جامعة المدية, 

 2015ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 263/1 

  بلحياني، خديجة    .6402

واقع القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية وأثره على القوائم المالية للمؤسسات اإلقتصادية الجزائرية [نص 
ص. ; 174 -. 2019معة المدية, المدية : جا -مطبوع] : دراسة استطالعية / خديجة بلحياني, إبراهيم مزيود. 

  سم.29

 2019دكتوراه : علوم مالية : المدية : 



DOC 101/1 

  بلحياني، محمد   .6403

  -اإلستثمار في بورصة األوراق المالية [نص مطبوع] / أمين مواسي; محمد بلحياني, فاطمة الزهراء سعيدي. 

  .CDسم. + 29و. ; 115  -. 2009المدية : جامعة المدية, 

 2009نس : نقود البنوك مالية : المدية : ليسا 

GL 1211/1 

  بلخلفة, عبد الرزاق   .6404

[د.م]  -اإلستثمار ألجنبي المباشر بين الواقع والطموح [نص مطبوع] / عبد الرزاق بلخلفة; م ج م; علي صماي. 
  سم.30 -. 2008: [د.ن], 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

GL997 

  بلخلفة، ليلي    .6405

دور إستخدام تكنولوجيا المعلومات في إعداد الموازنات التقديرية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة توليد 
 -. 2018المدية : جامعة المدية,   -/ صبرينة فرقاني; ليلي بلخلفة, محمد بولصنام.  SKBالكهرباء البرواقية 

  سم.29و. ; 93

 2018لمدية : ل م د : محاسبة : ا -ماستر

MAS 1008/1 

  بلخوجة، الزهرة    .6406

أثر تطبيق الحوكمة وفق مقررات لجنة بازل الرقابة البنكية على أداء الجهاز البنكي [نص مطبوع] : دراسة  
 -/ سهيلة خلفي; الزهرة بلخوجة, مروان بن قيدة.  2017-2012ميدانية لعينة من البنوك التجارية الجزائرية 

  سم.29و. ; 117  -. 2018جامعة المدية, المدية : 

 2018ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 1081/1 

  بلخوص, إلياس    .6407

السياسة الجبائية الجزائرية و دورها في تشجيع اإلستثمار [نص مطبوع] / إلياس بلخوص, طوهاري عمر, 
  سم. 30 -. 2009[د.م] : [د.ن],   -زواتيني أحمد; ...[و آخرون]. 

 2009ليسانس : نقود و بنوك : المدية : 

GL1146 

  بلخوص, سمير    .6408

  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -الشراكة األورو جزائرية [نص مطبوع] / سمير بلخوص; م ج م.  

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

gl1038 

  بلخوص، نبيلة    .6409

وكالة بني  SAAزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين دراسة العمليات التأمينية في الج
  سم.29و. ;  73 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -سليمان / نبيلة بلخوص, حكيم شبوطي, صارة خالي. 

 2015ليسا نس : تأمينات و بنوك : المدية : 



M3322/1 

  بلخير لعربي، أحمد    .6410

/ أحمد  2009-19990البينية في تحقيق التنمية [نص مطبوع] : باإلشارة الي الجزائر  دور اإلستثمارات العربية
  سم. 29 -. 2011غرداية : جامعة غرداية,  -بلخير لعربي. 

 2011ماجستير : غرداية : 

MM0176/1 

  بلخير، اسماعيل    .6411

اسة ميدانية لمؤسسة سونلغاز التكوين و أثره على الرضا الوظيفي في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : در
  سم.29و. ; 153 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / عبد الرحمن بورقعة; اسماعيل بلخير, علي فالق. 

 2017ل م د : إدارة أعمال عمومية : المدية :  -ماستر

MAS 673/1 

  بلخير، سهيلة   .6412

  .2013المدية : جامعة المدية : [د.ن],  -سهيلة بلخير.  /دور المنتوج في تحقيق الميزة تنافسية [نص مطبوع] 

 2013ليسا نس : المدية : 

M2543/1 

  بلخير، سهيلة   .6413

دور القبعات الست للتفكير في اتخاذ القرار بالمنظمة [نص مطبوع] : دراسة حالة المجلس العلمي بكلية العلوم 
  سم.29ص. ; 146 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -ي.  اإلقتصادية بجامعة المدية / سهيلة بلخير, شعيب آتش

 2015ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 357/1 

  بلخير، فضيلة    .6414

[نص مطبوع] : مدى مالئمة   -إمكانية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في ظل البيئة المحاسبية الجزائرية 
المدية : جامعة  -والمعايير المحاسبية / نصيرة بوهالي; فضيلة بلخير, حكيم شبوطي. النظام المحاسبي المالي 

  سم.29و ; 140 -. 2017المدية, 

 2017ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 758/1 

  بلخير، لعربي أحمد    .6415

/  2016-2000الجزائر من التحديات التنموية في الدول العربية لأللفية الثالثة [نص مطبوع] : دراسة حالة 

  سم. 29ص. ; 280 -المدية : جامعة المدية, المدية.  -لعربي أحمد بلخير, موسى سعداوي. 

 دكتوراه : تجارة دولية : المدية : المدية 

DOC 119/1 

  بلخير، مروان    .6416

دة المضخات بوفال دور الموازنة التقديرية في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة وح
  سم. 29ص. ; 121 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -بالبرواقية / مروان بلخير, محمد شكرين, أمين بن زرقة. 

 2015ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 217/1 



  بلخيرات، أمال    .6417

: دراسة حالة المديرية العملياتية  نظم المعلومات المالية ودورها في ترشيد القرارات المالية [نص مطبوع] 
و.  124 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -إلتصاالت الجزائر بوالية المدية / أمال بلخيرات, سمية ولد شرشالي. 

  سم.29; 

 2019ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 1356/1 

  بلخيرات، سبيع    .6418

الميزانية [نص مطبوع] : جامعة المدية نموذجا / حناشي ولد عبد الصدوق;  دور المحاسبة العمومية في تنفيذ  
  سم.29و. ; 78 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -سبيع بلخيرات, إيمان حيولة. 

 2020ل م د : تسيير عمومي : المدية :  -ماستر

MAS 1686/1 

  بلخيرات، عبد المالك    .6419

ثمار األجنبي المباشر في الدول العربية [نص مطبوع] / محمد بودكان; إنعكاسات العولمة المالية على اإلست
  .CDسم. + 29و. ; 128 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -مروان طاليي; عبد المالك بلخيرات, ...[و آخرون]. 

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1346/1 

  بلخيرات، محمد األمين   .6420

في دعم و تفصيل القرار في المؤسسة [نص مطبوع] / عبد الغاني الدق; محمد األمين    دور المراجعة الداخلية
  .CDسم + 29و ; 173 -. 2010المدية : جامعة المدية,  -بلخيرات, محمد فودو. 

 2010ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1503/1 

  بلخيري ،نورة    .6421

سم +  29 -. 2010المدية : [د.ن],  -الة / نورة بلخيري. المحاسبة في شركات التأمين [نص مطبوع] : دراسة ح
cd.  

licence ( systèm classique )  : 2010: محاسبة : المدية 

GL1388/1 

  بلخيري, عمر    .6422

) وأثره على القطاع الفالحي [نص مطبوع] / عمر بلخيري, قادة  PNDAالمخطط الوطتي للتنمية الفالحية (
  سم. 30و. ;  88 -. 2006[د.م] : [د.ن],   -آخرون]. مسعودة; م.ج; ...[و 

 2006ليسانس : نقود و بنوك مالية : المدية : م.ج : 

GL572 

  بلخيري، إيمان    .6423

  -التحليل المالي و التمويلي في المؤسسات [نص مطبوع] : مؤسسة صيدال فرع انتيبوتيكال / إيمان بلخيري. 

  .2013المدية : جامعة المدية : [د.ن], 

 2013ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2588/1 



  بلخيري، حدة    .6424

دور اإلتصال اإلداري في اتخاذ القرارات اإلدارية [نص مطبوع] : دراسة حالة كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم  
. 2017: جامعة المدية,  المدية -التجارية وعلوم التسيير (جامعة المدية) / رندة تومي; حدة بلخيري, علي فالق. 

  سم.29و. ; 100 -

 2017ل م د : إدارة أعمال عمومية : المدية :  -ماستر

MAS 654/1 

  بلخيري، حمزة    .6425

استخدامات أدوات التحليل المالي في التنبؤ بالوضعية المالية للمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة  
 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -وي; حمزة بلخيري, عماد معوشي. شركة كهريف المدية / محمد أمين مصطفا

  سم.29و. ;  131

 2018ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 940/1 

  بلد لمي، موينة   .6426

  دور اإلدارة اإلستراتيجية في تحسين األداء في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية توزيع

. 2019المدية : جامعة المدية,  -الكهرباء والغاز بالمدية / فاطمة الزهراء بوسعادي; موينة بلد لمي, أمينة قندوز. 

  سم.29و. ; 109 -

 2019ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1237/1 

  بلدزر, مريم    .6427

[د.م] : [د.ن],  -بلدزر; لمين علوطي; م ج م.  واقع و أفاق الصناعة السياحية في الجزائر [نص مطبوع] / مريم 
  سم.30 -. 2008

 2008ليسانس : محاسبة : المدية : م ج م : 

GL905 

  بلدزر، حنان    .6428

محددات الهيكل المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة البالستيك والمطاط  
SOEXPLASTE  المدية :  -/ مريم سعيداني; حنان بلدزر, وردة موساوي.  2018-2014لوالية المدية للفترة

  سم.29و. ; 149 -. 2019جامعة المدية, 

 2019ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 1371/1 

  بلزكور، إيمان    .6429

ة / سلمى  دور آليات الرقابة في تفعيل حوكمة المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية الضرائب بالمدي
  سم.29و. ; 142 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -موساوي; إيمان بلزكور, إيمان حيولة. 

 2019ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 1369/1 

  بلطاس, عبد القادر    .6430

 - .Légende, 2007الجزائر :  -إستراتيجية تمويل السكن في الجزائر [نص مطبوع] / عبد القادر بلطاس. 

  سم. 20/15ص. : غالف مصو. ملو. ;  395

 9789961975428ر.د.م.ك  -. 395ص. -389ببليوغرافيا :ص.



1-330-380/1, 1-330-380/2 

  بلطرش، رزيقة    .6431

سياسات وإستراتيجيات المنتجات [نص مطبوع] : دراسة حالة ميدانية لفرع المضادات الحيوية أنتيبيوتيكال  
  سم.30و. ; 145 -. 2001المدية : جامعة المدية,  -ز; رزيقة بلطرش, جمال يرقي. بالمدية / مليكة لو

 2001ليسانس : إدارة األعمال : المدية : 

GL 0068/1 

  بلطرش، أمين    .6432

محاسبة المجمعات وفق النظام المحاسبي المالي وما جاء في المعايير المحاسبية الدولية [نص مطبوع] : دراسة 
و. ; 118 - . 2020المدية : جامعة المدية,  -صيدال / إبراهيم بن عدة; أمين بلطرش, علي مامي. حالة مجمع 

  سم.29

 2020ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1617/1 

  بلطرش، أمينة   .6433

ية / أمينة دور اإلدارة االستراتيجية في تحسين الميزة التنافسية [نص مطبوع] : دراسة حالة لمؤسسة نفطال بالمد
  .CDسم. + 29و. ; 114 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -بلطرش, عبد الغني كحلة. 

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2211/1 

  بلطرش، رزيقة    .6434

أثر التعليم اإللكتروني على أداء مؤسسات التعليم العالي بالجزائر [نص مطبوع] : جامعة محمد بوضياف 
  سم.29و. ; 273 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بالمسيلة كعينة دراسة / رزيقة بلطرش, لمين علوطي. 

 2021دكتوراه : إدارة أعمال : المدية :  

DOC 186/1 

  بلطرش، زهور    .6435

لة  [نص مطبوع] : دراسة حا  2016-2014سياسة التقشف و ترشيد اإلنفاق الحكومي بعد إنهيار أسعار البترول 
 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالمدية / زهور بلطرش, جمال يرقي. 

  سم.29و. ; 136

 2017ل م د : مالية وإدارة مخاطر : المدية :  -ماستر

MAS 624/1 

  بلطرش، زهور    .6436

ع] : دراسة مقارنة مع تجارب بعض  التمويل العقاري ودوره في الحد من أزمة السكن بالجزائر [نص مطبو
و. ; 294 -.  2021المدية : جامعة المدية,  -/ زهور بلطرش, أحمد غريبي.  2018-2000الدول خالل الفترة 

  سم.29

 2021دكتوراه : بنوك ونقود : المدية :  

DOC 182/1 

  بلطرش، زهير    .6437

ح [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / زهير بلطرش,  أثر التدقيق الخارجي على جودة القوائم المالية في ظل اإلفصا



  سم.29و. ; 121 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -الميسوم بوشنافة. 

 2020ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1605/1 

  بلطرش، سلمى    .6438

بنك القرض الشعبي  واقع أداء الصيرفة اإللكترونية في النظام المصرفي الجزائري [نص مطبوع] : دراسة حالة
 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -/ هاجر منداسي; سلمى بلطرش, عاشور يوسفي.  -وكالة المدية  -الجزائري 

  .CDسم. + 29و. ; 170

 2021ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1976/1 

  بلعابد ،سماعيل    .6439

المدية : [د.ن],    -اإلندماج المصرفي للبنوك التجار ية في ظل تحديات العولمة [نص مطبوع] / سماعيل بلعابد.  
  . CDسم + 29 -. 2010

licence ( systèm classique )   : 2010: مالية و محاسبة : المدية 

M1582/1 

  بلعابد، ابراهيم   .6440

المدية : [د.ن],  -السوق المالي [نص مطبوع] / ابراهيم بلعابد. فعالية تقيم األوراق المالية من خالل تحليل 
  .CDسم + 29 -. 2009/2010

licence ( systèm classique )  : 2009/2010: مالية : المدية 

M1678/1 

  بلعالم, السعيد    .6441

[د.م] :  -عودي. واقع و آفاق تجسيد العملة الخليجية الموحدة [نص مطبوع] / السعيد بلعالم; م ج م; محمد س
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

GL959 

  بلعالم، سعيد    .6442

وكالة بني  -أهمية التمويل قصير األجل في تحسين ربحية المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك البدر 
  .CDسم. + 29و. ; 116 -. 2022امعة المدية, المدية : ج -سليمان / ياسين مزواري; سعيد بلعالم, محمد خليل. 

 2022ماجيستر : اإلدارة المالية : المدية : 

MAS 2345/1 

  بلعباس, ذهبية   .6443

[د.م] :  -النظام المصرفي في ظل العولمة المالية [نص مطبوع] / ذهبية بلعباس; م ج م; ف.الزهراء سعيدي. 
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008: المدية : م ج م : ليسانس : نقود و بنوك 

GL1123 

  بلعباس، سعاد    .6444

الرقابة اإلدارية ودورها في تطوير كفاءة أداء العاملين [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر 



  سم.29و. ; 98 -. 2021/2022المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / سعاد عليان; سعاد بلعباس. 

 2021/2022ة أعمال : المدية : ل م د : إدار -ماستر

MAS 2360/01 

  بلعباسي, لطيفة    .6445

[د.م] : [د.ن],  -النظام المالي في اإلقتصاد اإلسالمي [نص مطبوع] / لطيفة بلعباسي; م ج م; جمال يرقي. 
  سم.30 -. 2008

 2008ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م ج م : 

gl1074 

  بلعباسي, محمد أمين   .6446

[د.م] : [د.ن],  -المرجعة الحسابية في المؤسسة [نص مطبوع] / محمد أمين بلعباسي; م ج م; كمال بوسهوة.  
  سم.30 -. 2008

 2008ليسانس : محاسبة : المدية : م ج م : 

GL897 

  بلعباسي، فطوم    .6447

وك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر / فطوم إستقاللية البنك المركزي وعالقتها بالرقابة علي البن
  سم. 29و. ;  126 -. 2016المدية : جامعة المدية,   -بلعباسي, مراد جبارة, ياسمين بن هالل. 

 2016ل م د : بنوك ومالية : المدية :  -ماستر

MAS 593/1 

  بلعجوز، حسين    .6448

الكالسيكية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / حسين بلعجوز.   مخاطر صيغ التمويل في البنوك اإلسالمية والبنوك
  سم. 24ص. : إيض. ; 233 -. 2009اإلسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية,  -

 229-226مالحق: ص.ص. 

1-332-386/1, 1-332-386/2 

  بلعجوز، حسين    .6449

(القاهرة) :   -/ حسين بلعجوز.   نظام المعلومات المحاسبي و دوره في إتخاذ القرارات اإلنتاجية [نص مطبوع]
  سم.24ص. ; 428 -. 2009مؤسسة الثقافة الجامعية, 

 415ص-404بيبليوغرافيا:ص

1-657-704/1, 1-657-704/2 

  بلعدالهادي، سهام    .6450

دور المسؤولية اإلجتماعية في تحسين األداء المالي في المؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة  
المدية : جامعة المدية,  -/ سهام بلعدالهادي, محمد أمين زاهي.  2018-2017- المدية-رع إنتاجف-مجمع صيدال

  سم.29و. ; 95 -. 2018

 2018ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1004/1 

  بلعربي, عتيقة   .6451

المدية : جامعة  -تحديث وسائل الدفع المصرفية في الجزائر [نص مطبوع] / نعيمة شالبي; عتيقة بلعربي. 



  سم. 30ص. ;  107 -. 2011المدية, 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1763/01 

  بلعربي، خولة   .6452

أثر تطور تكنولوجيا المعلومات على الممارسات المحاسبية في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة  
. 2020المدية : جامعة المدية,  -خولة بلعربي, علي سماي. / فايزة تشيكو;  2020-2019مؤسسة سونلغاز لفترة 

  سم.29و. ; 130 -

 2020ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1598/1 

  بلعربي، سعاد    .6453

 -المراجعة أداة لتقييم نظام المعلومات المحاسبي [نص مطبوع] / حنان لعربي; سعاد بلعربي, محمد فودوا. 

  .CDسم. + 29و. ; 123  -. 2009ية, المدية : جامعة المد

 2009ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 1286/1 

  بلعربي، عتيقة   .6454

دور نظم الدفع المعاصرة في تحسين تنافسية البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية  
المدية : جامعة المدية,  -بي, إيمان حيولة. وكالة المدية / فاطمة الزهراء عزيري; عتيقة بلعر BADRالريفية 
  .CDسم. + 29و. ; 96 -. 2022

 2022ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 2127/1 

  بلعروبي، فريدة    .6455

[نص مطبوع] / فريدة بلعروبي, محمد رتيعة, سمية ميسوم.  2014-1970تقدير حالة اإلنتاج في الجزائر للفترة 
  سم.29و. ;  138 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -

 2016ل م د : إحصاءوإقتصاد تطبيقي : المدية :  -ماستر

MAS 448/1 

  بلعزوز, بن علي    .6456

ص. : مص. ; 264 -. 2008الجزائر : دار الخلدونية,  -دليلك في اإلقتصاد [نص مطبوع] / بن علي بلعزوز. 
  سم. 24

 72385299619ر.د.م.ك  -. 264-258بيبليوغرافيا 

1-330-341/1, 1-330-341/4 

  بلعزوز، بن علي    .6457

الهندسة المالية / بن علي بلعزوز, عبد الكريم  -المشتقات المالية  -إدارة المخاطر [نص مطبوع] : إدارة المخاطر
  .سم24ص. ; 464 -. 2013عمان : مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع,  -قندوز, عبد الرزاق حبار. 

 9789957333294ر.د.م.ك  -. 464ص. -461بيبليوغرافيا: ص.

1-658-2057/1, 1-658-2057/2 



  بلعزوقي, إبراهيم   .6458

السياسة النقدية وأثرها على إنتعاش اإلقتصاد الوطني [نص مطبوع] / إبراهيم بلعزوقي, كروش رابح; م.ج;  
  سم. 30و. ; 71 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2007يسانس : مالية : المدية : م.ج :  ل

GL783 

  بلعزوقي, حمزة    .6459

[د.م] :  -التضخم المالي و األساليب المحاسبية لمعالجته [نص مطبوع] / حمزة بلعزوقي; علي فالق; م ج م. 
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

GL967 

  بلعقون, حنان    .6460

[د.م] :  -نشاط البنوك الجزائرية وفق معايير لجنة بازل [نص مطبوع] / حنان بلعقون, غزازي أمينة; م.ج. 
  سم. 30و. ;  199 -. 2007[د.ن], 

 2007ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م.ج : 

GL675 

  بلعقون، أبو بكر    .6461

تسيير المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة قسم تصدير الغاز التابع  المراجعة الداخلية ومهمتها في تحسين
مقبوضات " / إبراهيم عربي; أبو بكر بلعقون, فيصل عبد   -للنشاط التجاري لمجمع سوناطراك الدورة" مبيعات  

  .CDسم. + 29و. ; 149 -. 2009المدية : جامعة المدية,   -المومن. 

 2009ليسا نس : محاسبة : المدية : 

GL 1289/1 

  بلعقون، مريم    .6462

دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن [نص مطبوع] : كيفية تدخل الصندوق الوطني للتوفير و اإلحتياط /  
  .2013المدية : جامعة المدية : [د.ن],  -بنك في تمويل الترقية العقارية / مريم بلعقون. 

 2013ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2587/1 

  بلعيد, سارة    .6463

دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحد من البطالة [نص مطبوع] / سارة بلعيد; م ج م; عاشور حيدوش.  
  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -

 2008ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م ج م : 

GL1120 

  بلعيد, عبد السالم    .6464

 -: بين الحكمة والضالل / عبد السالم بلعيد, محمد هناد; مصطفى ماضي.  الغاز الجزائري [نص مطبوع]

 سم.  24ص. : إيض. ;  274 -. 1990الجزائر : المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية, 

1-333-15/1 



  بلعيد، فتيحة    .6465

  .2012المدية : [د.ن],  المدية : جامعة -المحاسبة التحليلية كآداة لمراقبة اإلنتاج [نص مطبوع] / فتيحة بلعيد. 

 2012ليسا نس : محاسبة : المدية : 

M2683/1 

  بلعيد، م.ش.    .6466

الجزائر :  -إعداد جداول الحساب باستعمال إكسل [نص مطبوع] : دروس وأعمال مصححة / م.ش. بلعيد. 
  .CDسم + 24ص. : غالف مص. ;  102 -. 2007الصفحات الزرقاء العالمية, 

 9789961734599ر.د.م.ك 

1-004-9/1, 1-004-9/2 

  بلعيدي، سهيلة   .6467

تنمية الموارد البشرية و دورها في تدعيم الميزة التنافسية [نص مطبوع] : مجمع صيدال المدية / سهيلة بلعيدي.  
  .2013المدية : جامعة المدية : [د.ن],   -

 2013ليسا نس : المدية : 

M2541/1 

  بلعيس، نور الهدى    .6468

مار األجنبي المباشر علي سوق العمل في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة إقتصادية قياسية للفترة أثر اإلستث
و. ;  118 -.  2016المدية : جامعة المدية,  -/ نور الهدى بلعيس, محمد رتيعة, مريم حمودي.   1970-2014

  سم.29

 2016ل م د : إحصاءوإقتصاد تطبيقي : المدية :  -ماستر

MAS 447/1 

  بلعيسى، سارة    .6469

أثر تكنولوجيا المعلومات في تفعيل أداء النظام المحاسبي لدى المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : مؤسسة 
  . 2013المدية : جامعة المدية : [د.ن],  -بوفال / سارة بلعيسى. 

 2013ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2627/1 

  بلعيسى، سارة    .6470

ألجور في قطاع التربية وأثره علي آداء العاملين [نص مطبوع] : دراسة مديرية التربية لوالية  واقع نظام شبكة ا
  سم.29ص. ; 97 -. 2015المدية : جامعة المدية,   -المدية / سارة بلعيسى, أميروة فرطاسي. 

 2015ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 256/1 

  بلعيسى، نجية   .6471

يرة و المتوسطة في ترقية اإلقتصاد الوطني [نص مطبوع] / سميحة فرقاني; زكية بطاش;  دور المؤسسات الصغ
  .CDسم. + 29و. ; 154 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -نجية بلعيسى, ...[و آخرون]. 

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1313/1 



  بلعيسي، ربيعة   .6472

/   SAAدور و أهمية المحاسبة في شركات التأمين [نص مطبوع] : دراسة حالة في الشركة الوطنية للتأمين 

  سم.29ص. ; 109  -. 2015المدية : جامعة المدية,   -ربيعة بلعيسي, بولصنام محمد. 

 2015ليسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

M3214/1 

  بلعيش، عبد الكريم    .6473

جنبي و تأثيره على اإلنتعاش اإلقتصادي [نص مطبوع] / المسعود حيموري; عبد الكريم بلعيش,  اإلستثمار األ
  .CDسم. + 29و. ; 111 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -محمد فودوا. 

 2009لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1356/1 

  بلعيفة، حفيظة   .6474

[نص مطبوع] : دراسة حالة شركة سوناطراك / حفيظة بلعيفة.  دور المحاسبة التحليلية في تحسين أداء المؤسسة
  .2013المدية : جامعة المدية : [د.ن],   -

 2013ليسا نس : المدية : 

M2530/1 

  بلعيفة، نادية   .6475

/ فايزة  -وكالة المدية  -تقنيات إعادة تمويل البنوك التجارية الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الجزائر 
  .CDسم. + 29و. ; 71 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -فطة; نادية بلعيفة, المية قاسم شاوش. سو

 2009ليسا نس : نقود و بنوك مالية : المدية : 

GL 1183/1 

  بلعينين, اسماء    .6476

اسيا العقلي. اليات السياسة النقدية في انعاش االقتصاد الوطني [نص مطبوع] / عز الدين بوشوك; اسماء بلعينين, 
  سم. 30ص. ; 55 -.  2011المدية : جامعة المدية,  -

 2011لبسانس : علوم التسيير : المدية : 

GL 1830/01 

  بلعينين، نور اإليمان   .6477

- اإلصالحات اإلقتصادية في المؤسسات الصناعية العمومية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة تيباكس بالست

  سم.29 -. 2012المدية : جامعة المدية,  -ينين, علي فالق, مباركة بن قارة. / نور اإليمان بلع -الشلف

 2012ليسا نس : تقود وينوك مالية : المدية : 

m2140/1 

  بلعيور، عبد الكريم    .6478

الجزائر : المؤسسة   -نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن [نص مطبوع] / عبد الكريم بلعيور. 
  سم. 24ص. ; 312 -. 1986نية للكتاب, الوط

 .312ص.-307بيبليوغرافيا:ص.

1-340-129/1 



  بلغالي، محمد   .6479

التخطيط اإلستراتيجي للموارد المائية : األبعاد القانونية والتنظيمية واألمنية [نص مطبوع] : سياسة تسعير  
  سم.24ص ; 414 -. 2013لكتاب الحديث, (القاهرة) : دار ا  -الموارد المائية / محمد بلغالي, عامر مصباح. 

 9789773504545ر.د.م.ك  -. 411ص-385بيبليوغرافيا:ص

1-333-59/1, 1-333-59/2 

  بلغويني، عائشة    .6480

المدية :  -تقدير دالة الطلب على الننقود في الجزائر [نص مطبوع] / عائشة بلغويني, أسماء بن طبيب, تهتان. 
  .سم29 -. 2014جامعة المدية, 

 2014ليسانس : إحصاءوإقتصاد تطبيقي : المدية : 

M2910/1 

  بلغويني، عائشة    .6481

باستعمال   Dawjonesدراسة قياسية للتنبؤ بمؤشر البورصة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤشر داوجونز 
 -. / عائشة بلغويني, سيدعلي صغيري, أمال حسني 2014-1990في الفترة الممتدة Arima and Garchنماذج 

  سم.29و. ;  132  -. 2016المدية : جامعة المدية, 

 2016ل م د : إحصاءوإقتصاد تطبيقي : المدية :  -ماستر

MAS 439/1 

  بلغيث, أسامة   .6482

دور المراقب المالي في تحسين مردودية المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / أسامة بلغيث; م ج م; محمد 
  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -سعودي. 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

GL980 

  بلغيث, عمارة    .6483

التنفيذ الجبري و إشكاالته [نص مطبوع] : دراسة تحليلية, مقارنة, لطرق التنفيذ و إجراءاته و منازعاته / عمارة  
  سم. 24ص. ; 196 -. 2004الجزائر : دار العلوم للنشر و التوزيع,  -بلغيث.  

 9961805666ر.د.م.ك  -. 192ص-189فيا: صبيبليوغرا

1-340-95/1 

  بلغيث، إسماعيل   .6484

تقييم األداء المالي للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مجمع صيدال وحدة أنتبيوتيكال بالمدية / محمد بن 
  .CD+ سم. 29و. ; 142 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -عيسى مسراتي; إسماعيل بلغيث, محمد شكرين. 

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1361/1 

  بلغيث، فتحية   .6485

القرض اإليجاري في الجزائر واقع وآفاق [نص مطبوع] : دراسة حالة شركة المغاربية لإليجار / فتحية بلغيث,  
  سم.29 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -علي مكيد. 

 2013ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS0032/1 



  بلغيث، مريم    .6486

التدقيق الداخلي ودوره في تفعيل إدارة المخاطر المصرفية [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الخارجي 
  سم.29و. ; 96 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -الجزائري في وكالة المدية / مريم بلغيث, عبد الرزاق سالم. 

 2019المالية : المدية : ل م د : اإلدارة  -ماستر

MAS 1335/1 

  بلغيث، مصطفى    .6487

دور محافظ الحسابات في الحد من الفساد المالي ألعضاء مجلس اإلدارة [نص مطبوع] : دراسة ميدانية ألراء 
  سم.29و ; 151 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -المهنيين لوالية المدية / مصطفى بلغيث, جمال يرقي. 

 2017م د : محاسبة : المدية :  ل -ماستر

MAS 742/1 

  بلفاسي، صالح الدين    .6488

األدوات الحديثة لمراقبة التسيير ودورها في تقييم أداء المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة  
المدية : جامعة  -لمؤسسة توزيع الغاز والكهرباء سونلغاز / حميد بن رقية; صالح الدين بلفاسي, إيمان حيولة. 

  .CDسم. + 29و. ; 101 -. 2021المدية, 

 2021ؤسسة : المدية : ل م د : مالية م -ماستر

MAS 1895/1 

  بلفول، إيمان    .6489

مساهمة مجاالت المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات [نص مطبوع] : دراسة تحليلية 
المدية : جامعة المدية,   -/ عبير بن شارف; إيمان بلفول, محمد بولصنام.  2020-2015لشركة والت ديزني 

  .CDسم. + 29و. ; 144 -. 2022

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2214/1 

  بلقادة، محمد    .6490

التمويل التأجيري كآلية لدعم ربحية البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية 
 88 -. 2016المدية : جامعة المدية,   - / محمد بلقادة, محمد شكرين, محمد دواجي. 2015-2011وكالة تابالط 

  سم.29و. ; 

 2016ل م د : بنوك ومالية : المدية :  -ماستر

MAS 591/1 

  بلقادة، ندى    .6491

  -تأثير جائحة كورونا على السلوك الشرائي للمستهلك عبر الفايسبوك [نص مطبوع] / ندى بلقادة, كمال مولوج. 

  .CDسم. + 29. ; و118  -. 2021المدية : جامعة المدية, 

 2021ل م د : تسويق الخدمات : المدية :  -ماستر

MAS 1993/1 

  بلقاسم فيسة, اسماعيل   .6492

العولمة و تاثيرها على تدفق االستثمار االجنبي المباشر الى الدزائر [نص مطبوع] / حكيم بوجطو; اسماعيل 
  سم.  30ص. ;  150 -. 2011المدية, المدية : جامعة  -بلقاسم فيسة, ايوب حميرية, ...[و آخرون]. 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 



GL 1801/01 

  بلقاسم فيسة، إسماعيل   .6493

دور قرض اإليجار في تعزيز قدرات تمويل المؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الخارجي 
و. ; 122 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -ة. / إسماعيل بلقاسم فيسة, مراد جبار BNAالجزائري وكالة المدية 

  .CDسم. + 29

 2022ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 2186/1 

  بلقاسم, سالطنية   .6494

  -محاضرات في المنهج والبحث العلمي [نص مطبوع] : الكتاب الثاني / سالطنية بلقاسم, حسان الجيالني. 

  سم.21ص. ; 191 -. 2007جامعية, الجزائر : ديوان المطبوعات ال

 9789961010815ر.د.م.ك  -. 187-181ببليوغ.ص.ص.:

1-001.4-47.2/1 

  بلقاسم, فرجاني    .6495

الرضا الوظيفي وأثره على أداء العاملين [نص مطبوع] / فرجاني بلقاسم, محمد بن عدة محمد كواديك; م.ج; 
  سم. 30 و. ; 159 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : إدارة األعمال : المدية : م.ج : 

GL439 

  بلقاسم, مولود قاسم نايت   .6496

/ مولود قاسم نايت بلقاسم.   1971[نص مطبوع] : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة  24: العدد9األصالة : المجلد 
  سم.24ص. ; 300 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية,  -

 9789931384182ر.د.م.ك  -هرية. ش

p20.9.24/1 

  بلقاسم, مولود قاسم نايت   .6497

/ مولود قاسم نايت   1971[نص مطبوع] : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة   25: العدد:  10األصالة: المجلد 
  سم.24ص. ; 301 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية,  -بلقاسم. 

 9789931384199ر.د.م.ك  -ص. 283-282رافيا: ص.بيبليوغ -شهرية. 

p20.10.25/1 

  بلقاسم, مولود قاسم نايت   .6498

/ مولود قاسم نايت  1971) [نص مطبوع] : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 28-27: العدد(12األصالة : المجلد 
  سم.24ص. ; 363 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية,  -بلقاسم. 

 9789931384212ر.د.م.ك  -شهرية. 

(p20.12(27-28 

  بلقاسم, مولود قاسم نايت   .6499

/ مولود قاسم نايت  1971) [نص مطبوع] : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 40-36: العدد(15األصالة: المجلد 
  سم.24ص. ; 156 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية,  -بلقاسم. 

 9789931384243ر.د.م.ك  -شهرية. 



p20.15(36-40)/1 

  بلقاسم, مولود قاسم نايت   .6500

/ مولود قاسم نايت  1971) [نص مطبوع] : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 50-45: العدد(17األصالة : المجلد 
  سم.24ص. ; 126 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية,  -بلقاسم. 

 9789931384267ر.د.م.ك  -شهرية. 

p20.17(45-50)/1 

  بلقاسم, مولود قاسم نايت   .6501

/ مولود قاسم نايت  1971) [نص مطبوع] : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 61-56: العدد(19اّألصالة: المجلد 
  سم.24ص. ; 270 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية,  -بلقاسم. 

 9789931384281ر.د.م.ك  -ص. 255-254ص.بيبليوغرافيا: 

(p20.19(56-61 

  بلقاسم, مولود قاسم نايت   .6502

/ مولود قاسم   1971) [نص مطبوع] : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 65-62: العدد ( 20األصالة : المجلد 
  سم.24ص. ; 207 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية,  -نايت بلقاسم. 

 9789931384298ر.د.م.ك  -. 165بليوغرافيا: ص.بي

(62-65)p20.20 

  بلقاسم. مولود قاسم نايت   .6503

/ بلقاسم. مولود قاسم  1971) [نص مطبوع] : مجلة ثقافية شهرية تأسست سنة 16-14: العدد(5األصالة: المجلد
  سم. 24ص. ; 253 -. 2012الجزائر : منشورات وزارة الشؤون الدينية,  -نايت. 

 9789931384144ر.د.م.ك  -شهرية. 

p20.5(14-16)/1 

  بلقاسم، زايري    .6504

ناشرون ; الجزائر :   -بيروت : دار الروافد الثقافية  -إقتصاديات التجارة الدولية [نص مطبوع] / زايري بلقاسم. 
  سم.24ص ; 383 -. 2013إبن النديم للنشر والتوزيع, 

 9789931369103 ر.د.م.ك -. 383ص-377بيبليوغرافيا: ص

1-382-256/1, 1-382-256/2 

  بلقاسمي, الجابرية*    .6505

دعم وتطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الوقع واألفاق [نص مطبوع] / الجابرية* بلقاسمي,  
  سم.30ص ; 150 -. 2006المدية : جامعة المدية,  -وهيبة علون فطوم بسطامي; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : علوم اقتصادية : المدية : م.ج : 

GL1698/01, GL1698/02 

  بلقاسمي، إلياس    .6506

-2002أثر تكلفة التمويل في تحديد الهيكل المالي األمثل للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مجمع صيدال 

  سم.29و. ; 69 -. 2018مدية, المدية : جامعة ال -/ إيمان بوخاري; إلياس بلقاسمي, محمد أمين زاهي.  2015

 2018ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 996/1 



  بلقاسمي، ربيعة    .6507

دور القيادة األخالقية في تعزيز اإللتزام التنظيمي [نص مطبوع] : دراسة حالة ميدانية بثانوية الشهيد نور الدين  
  سم.29و. ;  148 -. 2016المدية : جامعة المدية,  - زرواق / ربيعة بلقاسمي, شوقي قبطان, كريمة هجرسي.

 2016ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 384/1 

  بلقاسمي، نسيمة   .6508

المدية : جامعة المدية : [د.ن],  -واقع البطالة في الجزائر و طرق مكافحتها [نص مطبوع] / نسيمة بلقاسمي. 
2013.  

 2013:  ليسا نس : المدية

M2567/1 

  بلقاسمي، هاجر    .6509

مكاتب  -أثر إعادة تقييم األصول الثابتة المادية على جودة القوائم المالية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية لعينة 
  -وخبراء محاسبين في والية المدية / إيناس كتابي; هاجر بلقاسمي, كمال مولوج.  -محافظي الحسابات -المحاسبة

  سم.29و. ; 123  -. 2020ة المدية, المدية : جامع

 2020ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1586/1 

  بلقاسمي، ياسين    .6510

المدية : [د.ن] : [د.ن],  -التقنيات الحديثة لتمويل عمليت التجارة الخارجية [نص مطبوع] / ياسين بلقاسمي. 
  [د.ت]. 

 ليسا نس : المدية

M2472/1 

    بلقاضي، لخضر  .6511

في تطوير نظام المحاسبة العمومية في الجزائر [نص   IPSOSدور معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 
  سم.29و. ;  131 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / لخضر بلقاضي, أحمد يوسف سعيدي. 

 2016ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 494/1 

  بلقاضي، محمد   .6512

/  2017-2010راسة وتحليل كفاءة األسواق المالية [نص مطبوع] : دراسة حالة بورصة الجزائر حالل الفترة د

  سم.29و. ; 178 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -مصطفى عراب; محمد بلقاضي, خيرة بلحمري. 

 2018ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS942/1 

  بلقرع، فاطنة   .6513

التغيير التنظيمي وأثره علي آداء العاملين [نص مطبوع] : دراسة حالة سونلغاز بالجلفة / فاطنة بلقرع, حسين 
  سم.29 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -يرقي. 

 2011ماجستير : إدارة األعمال : المدية : 

MM0077/1, MM0077/2 



  بلقرع، فاطنة   .6514

آلية لدعم وتعزيز اإلبداع في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة المديرية العامة التمكين ك
  سم.29و. ;  314 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -إلتصاالت الجزائر / فاطنة بلقرع, علي مكيد. 

 2017دكتوراه : إدارة اعمال ومالية : المدية : 

DOC 31/1, DOC 31/2 

  غنية بلقرون،   .6515

مصادر تمويل البنوك اإلسالمية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك البركة الجزائري" وكالة غرداية" / نفيسة 
  سم. 29و. ;  107  -. 2004المدية : جامعة المدية,  -ليشاني; غنية بلقرون, عمران. 

 2004ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0156/1, GL 0156/2 

  ن بلقيروس فيسة, رمظا  .6516

اعداد و تحضير و تنفيذ و الرقابة على الميزانية العامة [نص مطبوع] / حكيم درياسي; رمظان بلقيروس فيسة, 
  سم. 29و. ;  130 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -محمد فودو. 

 2011لبسانس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1897/01 

  بلليا، رابح   .6517

المدية : جامعة  -ص مطبوع] / حسين حميدوش; بلقاسم زناقي; رابح بلليا, ...[و آخرون]. جباية المهن الحرة [ن
  سم.29و. ;  108 -. 2005المدية, 

 2005ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0273/1, GL 0273/2 

  بلماضوي، فاطمة الزهراء   .6518

مطبوع] : دراسة قياسية خالل الفترة  أثر التطور التكنولوجي في النمو اإلقتصادي في الدول العربية [نص
 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -) / نسيمة مسعودي; فاطمة الزهراء بلماضوي, أحمد هدروق. 2019 -1990(

  .CDسم. + 29و. ; 126

 2021ل م د : إقتصاد كمي : المدية :  -ماستر

MAS 1943/1 

  بلمجاهد, حكيم    .6519

[د.م] :  -ر إنظمام الجزائر [نص مطبوع] / حكيم بلمجاهد; م ج م; سليمان بوفاسة. المنظمة العالمية للتجارة وآثا
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م ج م : 

gl1063 

  بلمجاهد، حكيم    .6520

مية الريفية  قرض التحدي كآلية لدعم و تطوير قطاع الفالحة [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة و التن
  .CDسم. + 29و. ; 106 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -وكالة تابالط المدية / حكيم بلمجاهد, سمير مساوي. 

 2021ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1930/1 



  بلمختار، عبد النور    .6521

مطبوع] : دراسة ميدانية بالشركة الوطنية  دور نظام المعلومات اإلستراتيجي في تحسين أداء المنظمة [نص
المدية :    -البرواقية / عبد النور بلمختار, سارة موالي مصطفي.  POVALإلنتاج المضخات والصمامات 

  .CDسم. + 29و. ; 100 -. 2022جامعة المدية, 

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2122/1 

  بلمخطار، آسيا    .6522

أثر تطبيق حوكمة البنوك في تعزيز جودة التقارير المالية [نص مطبوع] : دراسة حالة وكالتي بنك الفالحة  
بالمدية / مريم بن قيدة; آسيا بلمخطار, عبد الرزاق   BNAوالبنك الوطني الجزائري  BADRوالتنمية الريفية

  سم.29و. ; 152 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -سالم. 

 2019ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1342/1 

  بلمصطفاوي، فريدة    .6523

تنمية كفاءات األفراد وأثرها على الميزة التنافسية [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية  
  سم. 29ص. ; 121 -. 2015دية : جامعة المدية, الم -بالمدية / فريدة بلمصطفاوي, شبوطي حكيم, مسيلي نسيمة. 

 2015ليسانس : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية : 

M3121/1 

  بلملياني, حمزة    .6524

[د.م] : [د.ن],  -أنظمة الدفعة الحديثة في البنوك [نص مطبوع] / حمزة بلملياني; م ج م; فيصل عبد المومن. 
  سم.30 -. 2008

 2008ة : م ج م : ليسانس : محاسبة : المدي

GL907 

  بلملياني، محمد    .6525

 SCFوالنظام المالي المحاسبي  IASالقياس المحاسبي للضرائب المؤجلة بين متطلبات المعيار المحاسبي رقم 

  سم.29و. ; 82 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -[نص مطبوع] / محمد بلملياني, مصطفى حناشي. 

 2020مدية : ل م د : محاسبة : ال -ماستر

MAS 1709/1 

  بلميهوب, أمينة    .6526

المؤسسات المصرفية ودورها في إنعاش اإلقتصاد الوطني [نص مطبوع] / أمينة بلميهوب; محمد فودو; م ج م. 
  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -

 2008ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م ج م : 

GL1125 

  بلهادف، ربيعة   .6527

المحاسبة التحليلية كأداة للتسيير و الرقابة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة بوفال / حقيظة تركمان; ربيعة 
  سم.29و. ; 98 -. 2005المدية : جامعة المدية,  -بلهادف, علي حميدوش. 

 2005ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0380/1, GL 0380/2 



  سامية  بلهادي،  .6528

أثر الرضا الوظيفي للعاملين علي اآداء الوظيفي [نص مطبوع] : دراسة حالة المديرية العملياتية إلتصاالت 
ص. ; 138 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -الجزائر بالمدية / سامية بلهادي, محمد عمران, أحالم كفايفي. 

  سم.29

 2015: ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية  -ماستر

MAS 295/1 

  بلهادي، محمد   .6529

محاضرات في مادة جباية المؤسسة [نص مطبوع] : مطبوعة جامعية موجهة لطلبة السنة الثالثة إدارة أعمال /  
  . cdسم + 29ص ; 110 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -محمد بلهادي. 

 110ص-108بيبليوغرافيا:ص

1-336-156/1 

  بلهادي، نادية   .6530

المحاسبة الضريبية [نص مطبوع] : دراسة حالة الضريبة على المدخل اإلجمالي / فريدة بعيطاوي; نادية بلهادي, 
  .CDسم. + 29و. ; 127 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -مسعود دراوسي. 

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1332/1 

  بلهادي، نوال    .6531

روع الشركات متعددة الجنسيات [نص مطبوع] : دراسة حالة شركة الفارج الجزائر  مشكلة أسعار التحويل بين ف
  سم.29و. ;  82 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -نوال بلهادي, شعيب آتشي, سهيلة بن يخلف.  /

 2016ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 526/1 

  بلهواري، توفيق    .6532

-2000ظام التقاعد في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة الصندوق الوطني للتقاعد إشكالية التوازن المالي لن

  سم.29و. ;  160 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -/ توفيق بلهواري, عاشور يوسفي, زكرياء فكاي.  2015

 2016ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS 554/1 

  بلهواري، مريم رابح    .6533

/  -المدية  -م بيانات قائمة التدفقات النقدية كأداة للتنبؤ بالفشل المالي [نص مطبوع] : دراسة حالة سونلغاز إستخدا

سم. 29و. ; 100 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -المية بن عيسى; مريم رابح بلهواري, عبد الصمد عمر علي. 
 +CD.  

 2021ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 1859/1 

  بلهوان, لمياء    .6534

المدية : جامعة  -ضوابط االقتصاد االسالمي لحل االزمات المالية [نص مطبوع] / لمياء بلهوان, زهور بن عياد. 
  سم.  30ص. ; 102 -. 2011المدية, 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1716/01 



  بلهوان، حياة    .6535

المديرية -اء في المؤسسات الخدمية [نص مطبوع] : دراسة حالة اتصاالت الجزائرلوحة القيادة كأداة لتحسين األد
المدية : جامعة المدية,  -/ مدينة ولد العربي; حياة بلهوان, لمين علوطي.  2018-2016الفرعية لوالية المدية 

  سم.29و. ; 123 -. 2019

 2019ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 1375/1 

  بلهوان، لمياء    .6536

أهمية استخدام اإلدارة اإللكترونية في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة  
 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -إتصاالت الجزائر / فاطمة الزهراء بوشنافة; لمياء بلهوان, عائشة موزاوي. 

  .CDسم. + 29و. ; 107

 2021ة المالية : المدية : ل م د : اإلدار -ماستر

MAS 1754/1 

  بلوط, حسن ابراهيم    .6537

بيروت : دار النهضة  -إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي [نص مطبوع] / حسن ابراهيم بلوط. 
  سم.  24ص. : مص. ; 421 -. 2002العربية, 

 412-401ص.-بيبليوغرافياص.

1-658-1073/1 

  بلوط, حسن ابراهيم    .6538

بيروت : دارالنهضة العربية,   -إدارة المشاريع ودراسة جدواها اإلقتصادية [نص مطبوع] / حسن ابراهيم بلوط. 
  سم.24ص. : إيض. ; 368 -. 2002

 .360ـــ ص.  357بيبليوغرافيا : ص. 

1-658-502/5, 1-658-502/6 

  بلوط, حسن إبراهيم    .6539

بيروت : دار النهضة   -ت الحديثة في إدارة المؤسسات [نص مطبوع] / حسن إبراهيم بلوط. المبادئ واإلتجاها
  سم.  24ص. : إيض. ;  494 -. 2005العربية, 

 ..492ص.-483ببليوغرافيا:ص.

1-658-628/1, 1-658-628/2 

  بلوط، حسن إبراهيم    .6540

بيروت : دارالنهضة العربية,  -إبراهيم بلوط. إدارة الموارد البشريةمن منظور إستراتيجي [نص مطبوع] / حسن 
  سم .24ص. : ايض. ;  421 -. 2002

 .412ص.-401ببليوغرافيا : ص .

1-658-484/5, 1-658-484/1 

  بلوني، حورية    .6541

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنعاش اإلقتصاد الوطني [نص مطبوع] / حورية بلوني, محمد األمين  
  سم. 29و. ;  94 -. 2015: جامعة المدية,   المدية -زاهي. 

 2015ليسانس : بنوك ومالية : المدية : 

M3298/1 



  بلوني، حورية    .6542

أثر اإلتصال التسويقي علي تحسين الميزة التنافسية بين البنوك [نص مطبوع] : دراسة مقارنة بين وكالتي البنك  
المدية : جامعة المدية,   -ني, لمين علوطي, وردة ودوع. الخارجي الجزائري وبنك الخليج بالمدية / حورية بلو

  سم.29ص. ; 144 -. 2017

 2017ل م د : بنوك ومالية : المدية :  -ماستر

MAS 919/1 

  بلي، هدى    .6543

 2016-1995دراسة قياسية ألثر اإلستثمار في قطاع السياحة على النمو اإلقتصادي في الجزائرخالل الفترة 

[نص مطبوع] / أم الكرام بوطالب; هدى  ARDLإلنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة بإستخدام نماذج ا
  سم.29و. ; 104 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -بلي, تهتان موراد. 

 2019ل م د : إقتصاد كمي : المدية :  -ماستر

MAS 1426/1 

  بليبلة، كامل تغريد    .6544

نظام متابعة -مطبوع] : أنظمة آلفا المحاسبية: نظام المحاسبة العامةتطبيقات الحاسوب في المحاسبة [نص 
ص. ; 516 -. 2008عمان : دار الحامد للنشر والتوزيع,  -نظام النقد والصندوق... / كامل تغريد بليبلة. -العمالء

  .CDسم. + 24

 9789957323370ر.د.م.ك 

1-657-527/1, 1-657-527/2 

  بليدي ،زينب    .6545

المدية : [د.ن],  -ك في تمويل التجارة الخارجية [نص مطبوع] : حالة الصادرات / زينب بليدي. دور البنو
  . CDسم + 29 -. 2010

licence ( systèm classique )   : 2010: مالية و محاسبة : المدية 

M1557/1 

  بليز، كريستيان    .6546

سانت جالين [نص مطبوع] / كريستيان بليز, الحسابات الرئيسية للعمالء و طرق إدارتها بإمتياز من منظور 
  سم. 24ص. ; 422 -. 2013القاهرة : مجموعة النيل العربية,  -ماركوس مولنر, عائشة حمدي; ...[و آخرون]. 

 9789773771859ر.د.م.ك  -. 422ص-405بيبليوغرافيا:ص

1-657-702/1, 1-657-702/2 

  بليل، سليمة   .6547

ية في تحسين جودة الخدمة العمومية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية لجواز السفر  مدى مساهمة اإلدارة اإللكترون 
المدية  -المدية / ربيعة بقواسي; سليمة بليل, حبيبة كشيدة. -البيوميتري وبطاقة التعريف البيوميترية ببلدية السواقي

  سم.29و. ; 106 -. 2018: جامعة المدية, 

 2018: ل م د : تسيير عمومي : المدية  -ماستر

MAS 1089/1 

  بليل، فدوى    .6548

[نص مطبوع] / فدوى   2010-2000دور التحفيزات الجبائية في جلب اإلستثمار السياحي في الجزائر في الفترة 
  سم.29 -. 2012المدية : جامعة المدية,  -بليل, الصادق بوشنافة. 

 2012ماجستير : مالية : المدية : 



MM0135/1, MM0135/2 

  أحمدي، محمد بن   .6549

دور اإلستثمار األجنبي المباشر في معالجة مشكلة البطالة في الدول العربية [نص مطبوع] / خالد غرابة; محمد  
  .CDسم. + 29و. ; 112 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بن أحمدي, عماد غزازي. 

 2021ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 1972/1 

  مدي، محمد بن أح  .6550

المدية : جامعة  -نموذج مقترح لتحسين جودة التدقيق الخارجي [نص مطبوع] / محمد بن أحمدي, كمال مولوج. 
  .CDسم. + 29و. ; 49 -. 2022المدية, 

 2022ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 2034/1 

  بن أحمدي، نزيهة    .6551

وك التجارية [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة  إستراتيجية إدارة المخاطر المالية في البن
و. ; 116 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -تيسمسيلت / رشيدة عبيد; نزيهة بن أحمدي, فاطمة الزهراء سعيدي. 

  سم.29

 2018ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 1075/1 

  بن إدير، أيوب   .6552

المدية : [د.ن] : [د.ن],  -و التدقيق على منح و تسيير القروض البنكية [نص مطبوع] / أيوب بن إدير. الرقابة 
  [د.ت]. 

 ليسا نس : المدية

M2471/1 

  بن إسماعيل، حياة    .6553

الجزائر : إيتراك  -تطوير إيرادات الموازنة العامة للدولة [نص مطبوع] : دراسة نظرية / حياة بن إسماعيل. 
  سم.24ص. ; 155 -. 2009للطباعة والنشر و التوزيع, 

 9773831418ر.د.م.ك 

1-336-93/1, 1-336-93/2 

  بن أشنهو, عبد اللطيف    .6554

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -مدخل إلى اإلقتصاد السياسي [نص مطبوع] / عبد اللطيف بن أشنهو. 
  سم. 24ص. ;  486 -. 2003

 9961004418ر.د.م.ك 

1-330-156/13, 1-330-156/14 

  بن اعماره، منصور    .6555

 -أعمال موجهة في تقنيات الجباية: الجزء األول [نص مطبوع] : الضرائب مصلحتك أوال / منصور بن اعماره. 

 سم. 15×22ص : ملو. ;  162 -. 2007الجزائر : دار هومة, 

1-336-83.1/1, 1-336-83.1/2 



    بن اعماره، منصور  .6556

لطلبة المعاهد  2010[نص مطبوع] : حسب تعديالت قانون المالية لـ  La T.V. Aالرسم على القيمة المضافة 
ص. 189 -. 2010الجزائر : دار هومه,  -العليا والجامعات وكل المختصين اإلقتصاديين / منصور بن اعماره. 

 سم.24; 

1-336-103/1 

  بن الدين، زهرة    .6557

/  -فرع المدية-المالية في إتخاذ القرارات اإلدارية [نص مطبوع] : دراسة حالة سونلغاز أثر نظم المعلومات 

  .CDسم. + 29و. ; 141 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -يمينة الوجدي; زهرة بن الدين, عبد الرزاق سالم. 

 2021ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1756/1 

  عبد الرزاق  بن الزاوي،  .6558

عمان : دار اليازوري العلمية,  -سعر الصرف الحقيقي التوازني [نص مطبوع] / عبد الرزاق بن الزاوي. 
  سم.24ص ; 168 -. 2016

 9789957127589ر.د.م.ك 

1-332-825/1, 1-332-825/2 

  بن السيلت، أحمد   .6559

/  2014-2000ادية قياسية خالل الفترة محددات اإلستقرار المالي في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة إقتص

  سم.29و. ;  219 - . 2016المدية : جامعة المدية,  -أحمد بن السيلت, أحمد غريبي. 

 2016ماجيستر : علوم مالية : المدية :  

MM0210/1 

  بن بابا علي، سهيلة    .6560

نص مطبوع] / يامنة وكريف; سياسة اإلستثمار في الجزائر و تحديات التنمية في ضل التغيرات اإلقتصادية [
  . cdسم. + 29و. ; 177 -.  2010المدية : جامعة المدية,  -سهيلة بن بابا علي, حسين يرقي. 

 2010ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1483/1 

  بن باشا, وسام    .6561

  سم.30 -  .2008[د.م] : [د.ن],  -تبييض األموال [نص مطبوع] / وسام بن باشا; م ج م; مسعود دراوسي. 

 2008ليسانس : محاسبة : المدية : م ج م : 

GL875 

  بن بحة, عبد النور    .6562

إستراتيجية المؤسسة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة [نص مطبوع] / عبد النور بن بحة; م.ج; إبراهيم عطاري.  
  سم. 30ص. ; 105 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -

 2006ليسانس : تسويق : المدية : م.ج : 

GL465 

  بن بحة، أسماء   .6563

دور التمويل المصرفي في تحقيق التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر / أسماء بن بحة, نذير 



  سم.29 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -بوسهوة, حدة بوشعبة, ...[و آخرون]. 

 2014ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M2806/1 

  بن بحة، سفيان    .6564

/  -المدية  -فعالية التحليل المالي في تسيير المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة سونطراك 

  سم.29و. ;  131 -. 2004المدية : جامعة المدية,  -محمد خذرية; سفيان بن بحة, جمال يرقي. 

 2004ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0195/1, GL 0195/2 

  بن بحة، نصيرة    .6565

اإلصالح الجبائي في الجزائر [نص مطبوع] / حفيظة يحياوي; نصيرة بوهالي; نصيرة بن بحة, ...[و آخرون]. 
  سم.29و. ;  150 -.  2004المدية : جامعة المدية,  -

 2004ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0229/1, GL 0229/2 

  بن بحة، وفاء    .6566

ي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بمكتب محافظ  دور التدقيق الخارج
  سم.29و. ; 95 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -حسابات بالبليدة / وفاء بن بحة, حكيم شبوطي.  

 2020ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1467/1 

  بن بريج, فلة   .6567

 -التقنيات البنكية المستعملة في تمويل التجارة الخارجية [نص مطبوع] / فلة بن بريج; م.ج; علي حميدوش. 

  سم. 30و. ;  101 -. 2007[د.م] : [د.ن], 

 2007ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م.ج : 

GL692 

  بن بريح, أحمد    .6568

يم الميزة التنافسية [نص مطبوع] / أحمد بن بريح, لحفاير مروان; م.ج; ...[و  نظم المعلومات و دوره في تدع
  سم. 30و. ; 133 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -آخرون]. 

 2007ليسانس : إدارة أعمال : المدية : م.ج : 

GL808 

  بن بريح، نعيمة   .6569

 KAMOPLASTلة مؤسسة أثر اإلصالحات الضريبية على مردودية المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حا 

. 2018المدية : جامعة المدية,  -/ لقواس نعيمة خروبي; نعيمة بن بريح, الصادق بوشنافة.  2017-1991بالمدية 

  سم.29و. ; 76 -

 2018ل م د : مالية مؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 982/1 

  بن بريكة, عبد الوهاب    .6570

  -/ عبد الوهاب بن بريكة.  11مجلة علمية محكمة سداسية: العدد أبحاث إقتصادية وإدارية [نص مطبوع] :  



  سم.24ص. : إيض. ; 240 -. 2012بسكرة : جامعة محمد خيضر, 

s .-  أبحاث إقتصادية وإدارية  11127902ر.د.م.د = 

p4.11/1 

  بن بشير، مريم    .6571

طبوع] / مريم بن بشير, سيدعلي [نص م 1990/2010اإلدخار وأثره على اإلستثمار في الجزائر خالل الفترة 
  .CDسم. + 29ص. ; 122 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -صغيري, نسيمة مراح.  

 2011ليسانس : المالية : المدية : 

GL1705/1 

  بن بوثلجة، أمينة   .6572

الجزائر :   -. [نص مطبوع] / أمينة بن بوثلجة, مكي محرز SCFالمحاسبة التحليلية وفق النظام المحاسبي المالي 
pages bleues internationales, 2018. - 128 ; سم.22ص  

 9789947341452ر.د.م.ك  -. 129بيبليوغرافيا:ص

1-657-821/1, 1-657-821/2 

  بن بوثلجة، أمينة   .6573

ن / أمينة ب SCFالتسيير المالي والمحاسبي : أعمال نهاية السنة [نص مطبوع] : وفق النظام المحاسبي المالي 
  سم.22ص ; pages bleues internationales, 2016. - 252الجزائر :  -بوثلجة. 

 9789947340660ر.د.م.ك  -. 253بيبليوغرافيا:ص

1-657-822/1, 1-657-822/2 

  بن بوخاري، أمينة   .6574

ي : وكالة  تطبيق أنظمة الدفع الحديثة في البنوك اإلسالمية [نص مطبوع] : " دراسة حالة بنك البركة الجزائر
  .CDسم. + 29و. ;  144 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -القبة " / أمينة بن بوخاري, محمد أمين بن لكحل. 

 2021ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 1883/1 

  بن بورحلة, كلثوم    .6575

رتيعة; كلثوم بن بورحلة, سميرة  اثر التحفيزات الجبائية على االستثمار في الجزائر [نص مطبوع] / محمد 
  سم. 30ص. ;  98 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -خليفة, ...[و آخرون]. 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1783/01 

  بن بورحلة، عبد القادر    .6576

لتنمية الريفية وكالة أثر التسويق بالعالقات في اإلحتفاظ بالزبون [نص مطبوع] : دراسة ميدانية ببنك الفالحة و ا
و.   104 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -عين بوسيف / عبد القادر بن بورحلة, أمينة قندوز, رضوان شبوطي. 

  سم.29; 

 2016ل م د : التسويق : المدية :  -ماستر

MAS 450/1 

  بن بورحلة، كريمة    .6577

-مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة إتصاالت الجزائر دور إقتصاد المعرفة في تنمية إدارة الموارد البشرية [نص



ص. ; 139 -.  2018المدية : جامعة المدية,  -/ كريمة بن بورحلة, إيمان حيولة, هجيرة بن ثليجان.   -فرع المدية
  سم.29

 2018ل م د : إدارة األعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1172/1 

  بن تشيكو، عبد العزيز    .6578

ي تحسين جودة الخدمات الصحية [نص مطبوع] : دراسة حالة المؤسسة العمومية دور سياسات التوظيف ف
و. ; 93 - . 2020المدية : جامعة المدية,  - للصحة الجوارية بالمدية / عبد العزيز بن تشيكو, حكيم بوجطو. 

  سم.29

 2020ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1495/1 

  بن تغري، مصعد    .6579

سبة التكاليف البيئية على تنافسية المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة صيدال فرع إنتبيوتكال أثر محا
  .CDسم. + 29و. ; 133 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -وحدة المدية / مصعد بن تغري, محمد زرواطي. 

 2021ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 2021/1 

  بن تليس، عبد الكريم    .6580

مجلة أبعاد إقتصادية [نص مطبوع] : مجلة علمية أكادمية محكمة متخصصة.سنوية تصدر عن كلية العلوم  
  سم.24ص. : إيض. ; 347 -. 2011بومرداس : جامعة أمحمد بوقرة,  -اإلقتصادية / عبد الكريم بن تليس. 

 دية = مجلة أبعاد إقتصا 11128062ر.د.م.د  -سنوية. 

p138.6/1 

  بن تواتي، خديجة    .6581

العوامل المؤثرة علي جودة اإلفصاح المحاسبي عن األداء اإلجتماعي [نص مطبوع] / أمينة دين; خديجة بن  
  سم.29و. ; 83 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -تواتي, كمال مولوج. 

 2019ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1270/1 

  ثغري، إبراهيم  بن   .6582

دور نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية في تحسين جودة المعلومات المالية [نص مطبوع] : دراسة حالة  
 -. 2014المدية : جامعة المدية,  -/ إبراهيم بن ثغري, كريم يرقي.  -فرع المدية  -مؤسسة الهندسة الريفية 

  سم.29ص. ; 123

 2014دية : ل م د : علوم مالية : الم -ماستر

MAS 155/1 

  بن جاب هللا، أمينة   .6583

استخدامات اإلجراءات التحليلية في تحسين جودة التدقيق الخارجي [نص مطبوع] : دراسة لعينة من الخبراء  
المدية : جامعة  -المحاسبيين ومحافظي الحسابات في الجزائر / أمينة بن جاب هللا, أحمد شمس الدين بوعرار. 

  سم.29و. ; 215 -. 2022المدية, 

 2022دكتوراه : محاسبة وتدقيق : التدقيق : 

DOC 221/1 



  بن جاب ّ{، أمينة   .6584

المحاسبة التحليلية كأداة اتخاذ القرار [نص مطبوع] : دراسة حالة شركة توزيع الكهرباء و الغاز المدية / أمينة 
  سم.29 -. 2014ة : جامعة المدية, المدي -بن جاب ّ�, شمس الدين بوعرار, أسماء بن لكحل. 

 2014ايسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M2718/1 

  بن جباس, مدينة    .6585

اثر االزمة المالية العالمية على التجارة الخارجية [نص مطبوع] / خديجة بن يخلف; مدينة بن جباس, عبد 
  سم. 29و. ;  92 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -الوهاب رميدي. 

 2011لبسانس : مالية و محاسبة : المدية : 

GL 1985/01 

  بن جباس، سيد أحمد    .6586

أثر محاسبة المسؤولية االجتماعية على تنافسية المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة بمجمع صيدال 
سم. 29و. ; 112 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -فرع أنتيبيةتيكال بالمدية / سيد أحمد بن جباس, جمال يرقي. 

 +CD.  

 2022ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 2043/1 

  بن جباس، محمد منصف   .6587

أهمية الموازنة التقديرية كنظام لمراقبة التسيير ودورها في تحسين األداء [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية للفرع 
 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -المدية / محمد منصف بن جباس, رشيد سالمي, محمد عثمانين. LGالتجاري 

  سم.29ص. ; 103

 2015علوم مالية : المدية :  ل م د : -ماستر

MAS 210/1 

  بن جباس، مدينة    .6588

[نص مطبوع] / مدينة   -وكالة المدية  -دراسة حالة البنك الخارجي الجزائري  - إدارة المحفظة المالية في البنوك
  سم.29 -. 2013المدية : جامعة المدية,  -بن جباس, موسى سعداوي. 

 2013دية : ل م د : علوم مالية : الم -ماستر

MAS0014/1 

  بن جباس، ياسمين   .6589

 2018-1990أهمية الرقابة المصرفية في ظل التحرير المالي والمصرفي [نص مطبوع] : دراسة حالة الجزائر 

  سم.29و. ; 156 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -ياسمين بن جباس, عبد الرزاق سالم.  /

 2019ية : ل م د : مالية و بنوك : المد -ماستر

MAS 1402/1 

  بن جدو أمينة   .6590

دراسة تقيمية لمدى استخدام الخدمات المالية الرقمية في الجزائر دراسة ميدانية [نص مطبوع] / موساوي شافية; 
  . CDسم. + 29و. ; 177 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بن جدو أمينة, بن لكحل محمد أمين. 

 2021الية : جامعة المدية : ل م د : اإلدارة الم -ماستر

MAS 1768/1 



  بن جدو, امينة   .6591

ص. ;  87 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -اقتصاديات السياحة [نص مطبوع] / الويزة قويدر; امينة بن جدو. 
  سم. 30

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1762/01 

  بن جردي, أنيسة   .6592

[د.م] :  -ي التنمية المحلية [نص مطبوع] / أنيسة بن جردي; م ج م; جمال يرقي. ميزانية البلدية ودورها ف
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسامس : مالية : المدية : م ج م : 

GL969 

  بن جليد, عابد    .6593

: سكان و : المجلة الجزائرية في األنثرويولوجيا و العلوم اإلجتماعية [نص مطبوع] : الجبل53إنسانيات : العدد 
  -. 2011(الجزائر) : مركز البحث في األنثرويولوجيا,  -/ عابد بن جليد, سامية بن هندة.  Insaniyatثقافات =  

  سم.24ص. ; 203

: المجلة الجزائرية  53= إنسانيات : العدد  20501111ر.د.م.د  -. 26بيبليوغرافيا:ص -تصدر كل ثالثة أشهر. 
 ماعيةفي األنثرويولوجيا و العلوم اإلجت 

p14.53/1 

  بن حاجي، حمزة    .6594

دور التقنيات المحاسبية في شركات التأمين في اإلفصاح المحاسبي [نص مطبوع] : دراسة حالة الشركة الوطنية 
المدية : جامعة المدية,  -وكالة المدية / فاروق فرقاني; حمزة بن حاجي, حكيم شبوطي.  LA CAARللتأمين 
  سم.29ص. ; 106 -. 2019

 2019ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1315/1 

  بن حبتور, عبد العزيزصالح    .6595

عمان : دار    -زصالح بن حبتور. اإلدارة اإلستراتيجية [نص مطبوع] : إدارة جديدة في عالم متغير / عبد العزي
  سم.24ص. : ايض. ;  380 -. 2004المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, 

 9957062182ر.د.م.ك  -. 375ص.-372ببليوغرافيا : ص .

1-658-473/7, 1-658-473/8 

  بن حبتور, عبد العزيزصالح    .6596

عمان : الدار العلمية الدولية للنشر  -حبتور.  أصول ومبادئ اإلدارة العامة [نص مطبوع] / عبد العزيزصالح بن
  سم. 24ص. : غالف مص . ;  464 -. 2000والتوزيع, 

 464ــــ 449ببليوغرافيا : ص 

1-350-34/2, 1-350-34/1 

  بن حبتور، عبد العزيز    .6597

 -. 2009وزيع, عمان : دار المسيرة للنشر والت -مبادئ اإلدارة العامة [نص مطبوع] / عبد العزيز بن حبتور. 

 سم.24ص. ; 584

1-350-149/1, 1-350-149/2 



  بن حبيب، عبد الرزاق    .6598

الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,   -إقتصاد وتسيير المؤسسة [نص مطبوع] / عبد الرزاق بن حبيب.  
  سم.22ص. : ايض. ;  205 -. 2009

 9789961009758ر.د.م.ك  -. 202ص. - 201بيبليوغرافيا: ص 

1-658-1375/1, 1-658-1375/2 

  بن حجوجة، إيمان    .6599

أثر تطبيق آليات الحوكمة على جودة نظام محاسبة الجماعات المحلية [نص مطبوع] / سمراء لوصيف; إيمان بن 
  .CDسم. + 29و. ; 104 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -حجوجة, كمال زواق. 

 2022ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 2044/1 

  بن حجوجة، رميسة أميرة    .6600

دور نظام المعلومات المحاسبي في تفعيل عملية اتخاذ القرار في البنوك التجارية الجزائرية [نص مطبوع] :  
المدية :  -دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة قصر البخاري / رميسة أميرة بن حجوجة, خيرة داود. 

  سم.29و. ; 114 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1608/1 

  بن حدة, جالل    .6601

[د.م] :  -مراقبة تسيير المؤسسات العمومية الخدماتية [نص مطبوع] / جالل بن حدة; م ج م; فيصل عبد المؤمن. 
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

GL973 

  بن حدة، سارة    .6602

الرقابة الجبائية في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية الضرائب بالمدية / سارة بن حدة, يرقي جمال. 
  سم.29 -.  2014المدية : جامعة المدية,  -

 2014ليسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

M2762/1 

  بن حدة، سميرة    .6603

/ سميرة بن   2013-1980مو اإلقتصادي [نص مطبوع] : دراسة قياسية حالة الجزائرأثر التحرير المالي علي الن
  سم.29ص. ; 114 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -حدة, أحمد هدروق, سهيلة حليلو. 

 2015ل م د : بنوك ومالية : المدية :  -ماستر

MAS 317/1 

  بن حدة،سميرة    .6604

صادية [نص مطبوع] : حالة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر /  دور القطاع الخاص في النتمية اإلقت
  المدية : [د.ن] : [د.ن], [د.ت]. -سميرة بن حدة. 

 ليسا نس : المدية

M2421/1 



  بن حدو، فؤاد   .6605

ؤاد بن اإلقتصاد اإلسالمي وما بعد األزمة المالية العالمية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة مع األنظمة الوضعية / ف
  سم.24ص ; 813 -. 2018الجزائر : ألفا للوثائق,  -حدو. 

 9789931484813ر.د.م.ك  -. 792ص-761بيبليوغرافيا:ص

1-330-732/1 

  بن حراث، بلعيدي    .6606

الجزائر : ديوان المطبوعات  -التحليل المركب [نص مطبوع] : دروس و تمارين محلولة / بلعيدي بن حراث. 
  سم.24ص. ; 245 -. 2009الجامعية, 

 9789961005583ر.د.م.ك 

1-515-49/1, 1-515-49/2 

  بن حسني، إلهام    .6607

دور نظم المعلومات المحاسبي في اتخاذ القرارات على مستوى مؤسسة اقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة  
المدية :  -حسني, عائشة موزاوي. لشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بالمدية / نور الهدى رباح; إلهام بن 

  سم.29و. ; 109 -. 2020جامعة المدية, 

 2020ل م د : اإلدارة المالية : المدية :  -ماستر

MAS 1539/1 

  بن حسين، عبد الحميد    .6608

المدية :  -آليات تطوير التمويل السندي في الجزائر [نص مطبوع] / عبد الحميد بن حسين, محمد سعودي. 
  سم.29 -. 2013دية, جامعة الم

 2013ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS0037/1 

  بن حليمة, رقية    .6609

[د.م] :  -دور سوق الوراق المالية في تمويل اإلستثمارات [نص مطبوع] / رقية بن حليمة; م ج م; إلياس سالم. 
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسانس : نقود وبنوك : المدية : م ج م : 

GL1104 

  بن حليمة، نور الهدى    .6610

إجراءات السالمة المهنية واألمن الصناعي ودورها في التقليل من حوادث العمل [نص مطبوع] : دراسة حالة  
 -/ نور الهدى بن حليمة, لويزة قويدر.  2019-2017بعين وسارة  T126مؤسسة كوسيدار لألشغال العمومية 

  سم.29و. ; 102  -. 2020المدية : جامعة المدية, 

 2020ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1538/1 

  بن حمادي، صهيب    .6611

[نص مطبوع] / صهيب بن حمادي,  2018-1996أثر الفساد على اإلستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية 
  سم. 29و. ; 118 -. 2020المدية : جامعة المدية,  -سيدعلي صغيري. 

 2020ل م د : إقتصاد كمي : المدية :  -ترماس

MAS 1649/1 



  بن حمدي، لمياء    .6612

دور الحوافز الضريبية في ترقية اإلستثمار في الجزائر [نص مطبوع] / سميحة كشافي; لمياء بن حمدي, علي  
  .CDسم. + 29و. ; 145 -. 2009المدية : جامعة المدية,  -حميدوش. 

 2009 ليسانس : محاسبة : المدية :

GL 1295/1 

  بن حمزي، كمال    .6613

دراسات الجداوى التسويقية للمشاريع اإلستثمارية [نص مطبوع] / نوردين العمري; كمال بن حمزي, صدر  
  سم.29و. ; 135 -. 2002المدية : جامعة المدية,  -الدين صواليلي. 

 2002ليسانس : إدارة األعمال : المدية : 

GL 0016/1 

  محمد بن حمو،   .6614

دور التكوين في تنمية الموارد البشرية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بشركة نفطال / أيمن هامل; محمد بن  
  .CDسم. + 29و. ; 85 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -حمو, ياسين بن عمير.  

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2199/1 

  بن حمود, سكينة   .6615

ص. ; 204 -. 2012الجزائر : دار األمة,  -للتسيير و العمليات اإلدارية [نص مطبوع] / سكينة بن حمود.  مدخل
  سم.21

 9789961673195ر.د.م.ك  -ص. 199ص.197بيبليوغرافيا : ص

1-658-2364/1, 1-658-2364/2 

  بن حمود، سكينة   .6616

ص. ; 260 -. 2009ائر : دار المحمدية العامة, الجز -مدخل لعلم اإلقتصاد [نص مطبوع] / سكينة بن حمود. 
  سم.24

 9789961927342ر.د.م.ك 

1-330-468/1, 1-330-468/2 

  بن حمودة, سكينة    .6617

ص. ; 464 -. 2006الجزائر : دار الملكية,  -دروس في اإلقتصاد السياسي [نص مطبوع] / سكينة بن حمودة.  
  سم. 24

 5080379961ك ر.د.م. -. 459-454-ص-بيبليوغرافياص.

1-330-317/1, 1-330-317/2 

  بن حواء ،فاطمة الزهراء   .6618

دور وأهمية المراجعة الداخلية في تحسين أداء المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة سونلغاز / فاطمة 
  . cdسم + 29و. ; 112 -. 2010المدية : جامعة المدية,  -الزهراء بن حواء, الميسوم بوشنافة. 

 2010نس : مالية : المدية :  ليسا

GL 1465/1 



  بن حواء، بالل    .6619

دور بطاقات الدفع اإللكتروني في تحسين الخدمة المالية [نص مطبوع] : دراسة حالة بريد الجزائر وكالة المدية /  
سم. + 29و. ; 161 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -مصطفى بن كسيرات; بالل بن حواء, عائشة موزاوي. 

CD.  

 2022ل م د : مالية و بنوك : المدية :  -ماستر

MAS 2046/1 

  بن خالد, سهام    .6620

[د.م] : [د.ن],  -دور سياسة التسعير لتدعيم القدرة التنافسية [نص مطبوع] / سهام بن خالد, هواري فلة; م.ج. 
  سم. 30و. ; 257 -. 2007

 2007ليسانس : إدارة أعمال : المدية : م.ج : 

GL800 

  بن خالد، عبد الكريم    .6621

عمان :   -بدمج الموظفين الجدد في المؤسسة [نص مطبوع] / عبد الكريم بن خالد. اإلتصال التنظيمي وعالقته 
  سم.24ص ; 171 -. 2017دار الراية للنشر والتوزيع, 

 9789957622190ر.د.م.ك  -. 171ص-165بيبليوغرافيا:ص

1-658-2665/1, 1-658-2665/2 

  بن خالدي, حبيبة    .6622

تجارية [نص مطبوع] : دراسة فرع "أنتبيوتيكال" / حبيبة بن خالدي;   تطبيق النظام الجبائي في مؤسسة صناعية
  سم. 30و. ;  169 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -م.ج; عبد الحليم شنوف. 

 2006ليسانس : نقود وبنوك مالية : المدية : م.ج : 

GL577 

  بن خالدي, حكيمة   .6623

/ ليلى بن زرقة;   -المدية-الة فرع أنتيبيوتيكال األجور دراسة إقتصادية و محاسبية [نص مطبوع] : دراسة ح
  سم.29و. ; 145 -. 2002المدية : جامعة المدية,  -حكيمة بن خالدي, علي حميدوش. 

 2002ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0053/1, GL 0053/4 

  بن خالدي, نبيهة   .6624

ويلي [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك الفالحة و عقد التاجير التم  17دراسة معمقة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -/ امينة سعيد صغير; نبيهة بن خالدي, كمال مولوج.  BADRالتنمية الريفية 

  سم. 29و. ;  161

 2011لبسانس : مالية ومحاسبة : المدية : 

GL 2031/01 

  بن خاوة ،مريم    .6625

سم 29 -. 2010المدية : [د.ن],  -ر المحاسبة الدولية [نص مطبوع] / مريم بن خاوة. اإلفصاح المالي وفق معايي
 +cd .  

licence ( systèm classique )  : 2010: محاسبة : المدية 

gl1413/1 



  بن خاوة، فايزة    .6626

لة مصنع محاسبة التكاليف كآلية مساعدة علي الرقابة واتخاذ القرار في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حا
 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -اإلسمنت بسور الغزالن البويرة / فايزة بن خاوة, حكيم بوجطو, عائشة راعي. 

  سم.29و. ;  105

 2016ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 510/1 

  بن خاوة، فدوى    .6627

إلقتصادية [نص مطبوع] / يونس شريفي; فدوى أثر تطبيق محاسبة الموارد البشرية على األداء المالي للمؤسسة ا
  .CDسم. + 29و. ; 152  -. 2021المدية : جامعة المدية,  -بن خاوة, شمس الدين بوعرار. 

 2021ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1867/1 

  بن خاوة، فلة    .6628

في المنظمة [نص مطبوع] : دراسة   تصميم حقيبة تدريبية لتفعيل دور الذكاء الوجداني للعامل لتحسين أدائه
تطبيقية في مركز صناع التحدي للتدريب واإلستشارات والكوتشينغ بالمدية / ليندة ولد التركي; فلة بن خاوة, 

  .CDسم. + 29و. ; 153 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -شعيب آتشي.  

 2021ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1812/1 

  بن خديجة، حنان    .6629

بالمدية / حنان بن خديجة.   BTMأساليب تقييم األداء المالي في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : حالة وحدة 
  المدية : [د.ن] : [د.ن], [د.ت]. -

 ليسا نس : المدية

M2449/1 

  بن خديجة، سليمة   .6630

اء المالي للمؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] :  أثر مسك المحاسبة في ظل األنظة التصريحية الجبائية على األد
و.  96 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -دراسة حالة ألحد المؤسسات اإلقتصادية / سليمة بن خديجة, علي مامي. 

  .CDسم. + 29; 

 2022ل م د : مالية و محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 2059/1 

  بن خرف هللا، الطاهر    .6631

الجزائر : دار هومة للطباعة و النشر و  -سويق السياسي [نص مطبوع] / الطاهر بن خرف هللا. مدخل إلى الت
  سم. 24ص. : ايض. ;  130 -. 2007التوزيع, 

 9789961650608ر.د.م.ك  -. 131بيبليوغرافيا: ص. 

1-658-1376/1, 1-658-1376/2 

  بن خليفة, الزهرة    .6632

الوضعية المالية لمؤسسة إقتصادية و التنبؤ بالمستقبل [نص مطبوع] : دراسة دراسة التحليل المالي كأداة لتحديد 
/ الزهرة بن خليفة, العربي نوال; الميسوم  SETAMحالة شركة الدراسات التقنية و و الهندسة المعمارية بالمدية 

  سم. 30و. ; 135 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -بوشنافة; ...[و آخرون]. 

 2007مدية : ليسانس : محاسبة : ال



GL857 

  بن خليفة، ربيحة   .6633

قصر  -أثر القيم التنظيمية على أداء المورد البشري [نص مطبوع] : دراسة حالة الوكالة التجارية سونلغاز
  سم.29و. ; 182 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -/ كريمة بن طوز; ربيحة بن خليفة, محمد طلحة.  -البخاري

 2019ة أعمال : المدية : ل م د : إدار -ماستر

MAS 1234/1 

  بن خليفة، زهرة    .6634

األدوات الحديثة لمراقبة التسيير ودورها في التنبؤ بالمخاطر المالية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية في مؤسسة 
 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -سونلغاز للتوزيع بالمدية / خديجة مناصر; زهرة بن خليفة, الميسوم بوشنافة. 

  .CDسم. + 29و. ; 111

 2022لمدية : ل م د : مالية مؤسسة : ا -ماستر

MAS 2170/1 

  بن خوشة ،أمينة    .6635

 -. 2010المدية : [د.ن],  -المراجعة الداخلية في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة / أمينة بن خوشة. 

  . cdسم + 29

licence ( systèm classique )  : 2010: محاسبة : المدية 

GL1395/1 

  بن خوشة، العربي   .6636

المدية :   -رفع إنتاجية المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / يخلف بوقزولة; العربي بن خوشة. دور التدريب في 
  . cdسم. + 29و. ; 127 -. 2009جامعة المدية, 

 2009ليسا نس : مالية : المدية : 

GL 1331/1 

  بن خيرة, نوح   .6637

[د.م] : [د.ن],  -م.ج; عمر فالق. حاجة الموارد البشرية للتدريب في المؤسسة [نص مطبوع] / نوح بن خيرة; 
  سم. 30و. ; 71 -. 2007

 2007ليسانس : إدارة أعمال : المدية : م.ج : 

GL806 

  بن دالي ابراهيم، هاجر    .6638

دور المسؤولية اإلجتماعية وأخالقيات العمل في صناعة القرار بالمنظمة [نص مطبوع] / سارة بن إمام; هاجر  
  . cdسم. + 29و. ; 161  -. 2010المدية : جامعة المدية,   -ي. بن دالي ابراهيم, حسين يرق

 2010ليسانس : مالية : المدية : 

GL 1478/1 

  بن دالي براهم, مريم   .6639

اإلتجاهات الحديثة للنظام المصرفي في ظل العولمة [نص مطبوع] / مريم بن دالي براهم; عبد القادر خليل; م ج  
  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن],  -م. 

 2008ليسانس : نقود وبنوك : المدية : م ج م : 



GL1101 

  بن دالي براهم، حسيبة   .6640

المدية :   -تسجيل و تقييم الموجودات الثابتة وفق النظام المحاسبي الجديد [نص مطبوع] / حسيبة بن دالي براهم. 
  . 2013جامعة المدية : [د.ن], 

 2013ليسا نس : محاسبة : المدية : 

M2690/1 

  بن دالي براهم، خير الدين   .6641

دور التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / خير الدين بن دالي براهم, عبد 
  .CDسم. + 29و. ; 107 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -الصمد عمر علي. 

 2021ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1980/1 

  ن دالي براهم، عبد الرحمن ب  .6642

إستخدام محاسبة التكاليف في إتخاذ القرارات داخل المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة  
المدية : جامعة المدية,   -نفطال فرع المدية / عبد الرحمن بن دالي براهم, رشيد سالمي, عبد الرحيم بلعزة. 

  سم.29ص. ; 135 -. 2017

 2017: مالية و بنوك : المدية :  ل م د -ماستر

MAS 719/1 

  بن داود، حكيمة   .6643

  -دور التحليل المالي في اإلدارة المالية للمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة لمجمع صيدال فرع أنتيبيوتيكال 

 -. 2009دية, المدية : جامعة الم -المدية / سهام سليمان فيسة; رشيدة قاسيمي; حكيمة بن داود, ...[و آخرون]. 

  .CDسم. + 29و. ; 140

 2009ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 1296/1 

  بن دريدي، منير بن أحمد   .6644

الحوافز / منير بن أحمد بن  -إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العمومية [نص مطبوع] : التدريب 
  سم. 24ص ; 240 -. 2017عمان : دار اإلبتكار للنشر و التوزيع,  -دريدي. 

 9789957562076ر.د.م.ك 

1-658-2490/1, 1-658-2490/2 

  بن دعاس، جمال    .6645

الجزائر :   -السياسة النقدية في النظامين اإلسالمي والوضعي [نص مطبوع] : دراسة مقارنة / جمال بن دعاس. 
  ص.311سم. + 24;  9789961521274 -. 2007دار الخلدونية للنشر والتوزيع, 

 9789961521274.د.م.ك ر

1-332-451/1, 1-332-451/2 

  بن دعيب، زينب    .6646

دور الوظيف العمومي في ترشيد استخدام العمالة في القطاع اإلداري العمومي [نص مطبوع] : دراسة حالة  
المدية, المدية : جامعة  -/ زينب بن دعيب, علي مكيد, صليحة فقير.  2015-2011محافظة الغابات لوالية المدية 



  سم.29و. ;  169 -. 2016

 2016ل م د : إدارة وتسيير المؤسسة : المدية :  -ماستر

MAS 428/1 

  بن دهمة, نصيرة   .6647

/  BEAتمويل التجارة الخارجية [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية لالعتماد المستندي للبنك الخارجي الجزائري 

  سم. 29و. ;  75 -. 2011لمدية, المدية : جامعة ا -نصيرة بن دهمة, علي فالق. 

 2011لبسانس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1884/01 

  بن دهمة، حكيم   .6648

إشكالية التوازن المالي في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مجمع صيدال / محمد سعيد الرحماني; حكيم  
  سم. 29و. ;  138 -. 2004المدية : جامعة المدية,  -بن دهمة, حكيم شبوطي. 

 2004ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0198/1, GL 0198/2 

  بن دهمة، مريم    .6649

/  -سونلغاز بالمدية-فعالية التدريب في تحسين أداء العاملين بالمؤسسة [نص مطبوع] : دراسة ميدانية بمؤسسة 

  .CDسم. + 29و. ; 95 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -رانيا زناقي; مريم بن دهمة, عبد الرزاق سالم. 

 2021ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1788/1 

  بن دهندي، الطاهر    .6650

سياسة الحوافز ودورها في تحسين أداء العاملين في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة اتصاالت 
  سم.29و. ; 96 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -الجزائر بالمدية / الطاهر بن دهندي, محمد شكرين. 

 2018ل م د : إدارة األعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1144/1 

  بن دهيب، ليلى    .6651

دور الصيرفية الشاملة في تفعيل األداء المصرفي [نص مطبوع] : دراسة بعض التجارب العالمية / ليلى بن 
  سم.29 -. 2012البليدة : جامعة البليدة,  -دهيب, أحمد عالش. 

 2012ماجسبير : نقود و بنوك مالية : البليدة : 

MM0190/1 

   بن دهيمة، زهير  .6652

أهمية نظام الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر بالمؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة 
. 2020المدية : جامعة المدية,  -/ عماد حناشي; زهير بن دهيمة, محمد زرواطي.  -وحدة المدية-الجزائرية للمياه

  سم.29و. ; 103 -

 2020: ل م د : اإلدارة المالية : المدية  -ماستر

MAS 1546/1 

  بن ذباح, امينة   .6653

  -دور قطاع التامين في تمويل االقتصاد الوطني [نص مطبوع] / حمزة جمعي; امينة بن ذباح, الصادق بوشنافة. 



  سم. 29و. ;  108  -. 2011المدية : جامعة المدية, 

 2011لبسانس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1924/01 

  رحاب   بن رابح,  .6654

[د.م] :  -البنوك و تطويرها في ظل اإلتجاهات الحديثة [نص مطبوع] / رحاب بن رابح; م ج م; ليلى بن زرقى. 
  سم.30 -. 2008[د.ن], 

 2008ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م ج م : 

gl1051 

  بن رابح، فيصل    .6655

نص مطبوع] : دراسة حالة المؤسسة فرق العمل ودورها في تحسين جودة الخدمة الصحية العمومية [
 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -/ فيصل بن رابح, أمينة قندوز.  -البرواقية-اإلستشفائية بن يوسف بن خدة

  سم.29و. ; 162

 2019ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1215/1 

  بن رامول، شهرزاد   .6656

المدية : [د.ن],  -ي المؤسسة [نص مطبوع] / شهرزاد بن رامول. المراجعة الداخلية أداة للرقابة ف
  .CDسم + 29 -. 2009/2010

licence ( systèm classique )  : 2009/2010: مالية : المدية 

M1685/1 

  بن ربعية, إسحاق    .6657

ة, بوقلقال  دور البنوك اإلسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة [نص مطبوع] / إسحاق بن ربعي 
  سم. 29و. ; 171 -. 2007[د.م] : [د.ن],   -محفوظ. 

 2007ليسانس : نقود وبنوك : المدية : 

GL715 

  بن ربيعي، شعيب   .6658

  CPAإجراءات منح القروض للمؤسسات الصغيرة [نص مطبوع] : دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري 

  سم. 29ص ; 97 -. 2017المدية : جامعة المدية,  -فداك. شعيب بن ربيعي, محمد بن عيشوش, عبد الرحمن  /

 2017ل م د : مالية : المدية :  -ماستر

MAS 792/1 

  بن رجم، محمد خميسي   .6659

القاهرة : مكتبة الوفاء   -تسيير مخاطر الصرف في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] / محمد خميسي بن رجم. 
  سم.24ص ; 267 -. 2018القانونية, 

 9789777534819ر.د.م.ك  -. 255ص-251بليوغرافيا:صبي

1-332-881/1 

  بن رقية, مريم    .6660

 -التجفيز الجبائي و دوره في تشجيع و ترقية اإلستثمارات [نص مطبوع] / مريم بن رقية; م ج م; كمال بن رابح. 



  سم.30 -. 2008[د.م] : [د.ن], 

 2008ليسانس : مالية : المدية : م ج م : 

GL988 

  بن رقية، أحمد   .6661

المدية : جامعة المدية  -سياسة تمويل امؤسسات الصغيرة و المتوسطة [نص مطبوع] : الجزائر / أحمد بن رقية. 
  .2013: [د.ن], 

 2013ليسا نس : محاسبة : المدية : 

M2673/1 

  بن رقية، زكرية    .6662

/ زكرية بن رقية.   BEAك الجزائري الخارجي سياسة البنك في منح القروض اإلستثمارية [نص مطبوع] : البن
  .2013المدية : جامعة المدية : [د.ن],   -

 2013ليسا نس : مالية و محاسبة : المدية : 

M2633/1 

  بن رقية، سارة    .6663

مدى مالئمة تطبيق معيار القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / عفاف بن  
  سم.29و. ; 96 -. 2019المدية : جامعة المدية,  -جر; سارة بن رقية, أحمد شمس الدين بوعرار. ح

 2019ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1290/1 

  بن رقية، سهيلة    .6664

تسيير األجور في مؤسسات التوظيف العمومي و المؤسسات اإلقتصادية [نص مطبوع] / سهيلة بن رقية, حكيم 
  سم.29ص. ; 151 -. 2015المدية : جامعة المدية,  -طي. شبو

 2015ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 249/1 

  بن رقية، لبنى    .6665

آليات التحقيق المحاسبي ودورها في الحوكمة الضريبية [نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية الضرائب بالمدية /  
  .CDسم. + 29و. ; 139 -. 2022جامعة المدية,  المدية : -لبنى بن رقية, حكيم بوجطو. 

 2022ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 2054/1 

  بن رويسي، سلمى   .6666

أثر الضغظ الضريبي على المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة تطبيقية لمؤسسة صيدال فرع  
 -. 2005المدية : جامعة المدية,  -رويسي, علي حميدوش. انتيبيوتيكال المدية / هجري هجري; سلمى بن 

  سم.29و. ; 126

 2005ليسانس : مالية : المدية : 

GL 0334/1, GL 0334/2 

  بن رويسي، قتيبة    .6667

المقاطعة -أثر إدارة الوقت على أداء العاملين في المؤسسة اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة نفطال



 -. 2018المدية : جامعة المدية,  -/ محمد أمين زيتوني; قتيبة بن رويسي, محمد اسليماني.  -ديةالتجارية بالم

  سم.29و. ; 141

 2018ل م د : إدارة األعمال : المدية :  -ماستر

MAS 1104/1 

  بن ريطم، محجوب    .6668

ع صيدال وحدة أنتيبيوتيكال  دور التحليل المالي عي تجديد استراليجية المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مجم
  سم.29و. ;  125 -. 2004المدية : جامعة المدية,  -حمزة حنو; محجوب بن ريطم, حكيم شبوطي.   /

 2004ليسانس : إدارة األعمال : المدية : 

GL 0134/1, GL 0134/2 

  بن زاغو, ب.   .6669

الجزائر : ديوان   -ق فرحات. / ب. بن زاغو; رزي M003المدخل إلى الجبر الخطي [نص مطبوع] : مقدر 
 سم. 24ص. ;  178  -. 1977المطبوعات الجامعية, 

1-512-10/2, 1-512-10/3 

  بن زاوي، محمد الشريف   .6670

القاهرة : دار الفكر الجامعي,  -حوكمة الشركات والهندسة المالية [نص مطبوع] / محمد الشريف بن زاوي. 
  سم.24ص ; 238 -. 2016

 9789773793197ر.د.م.ك  -. 230ص-215بيبليوغرافيا:ص

1-332-812/1, 1-332-812/2 

  بن زايد, نسيمة   .6671

أهمية تحفيز المواد البشرية في تحسين أداء المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة أنتبيوتيكال بالمدية / نسيمة بن 
  سم.30; و.  173 -. 2006[د.م] : [د.ن],  -زايد, بوزياني جازية; م.ج; ...[و آخرون]. 

 2006ليسانس : مالية : المدية : م.ج :  

GL495 

  بن زرايق, ضياء الدين    .6672

دور الرقابة الجبائية في محاربة الغش و التهرب الضريبي [نص مطبوع] / ضياء الدين بن زرايق, محمد برابح,  
  سم. 29و. ;  110 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -لبنى صالحي. 

 2011محاسبة : المدية :  لبسانس : مالية و

GL 1943/01 

  بن زرايق، ضياء الدين    .6673

المدية : جامعة  -أثر الجباية علي التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] / ضياء الدين بن زرايق, رشيد سالمي. 
  سم.29 -. 2013المدية, 

 2013ل م د : علوم مالية : المدية :  -ماستر

MAS0085/1 

  ار  بن زرقة, انتص  .6674

معايير تقييم االداء في المؤسسة العمومية المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز قصر البخاري [نص 



  سم.  30ص. ;  80 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -مطبوع] / مراد تهتان; انتصار بن زرقة, خديجة عاشور. 

 2011لبسانس : مالية : المدية : 

GL 1796/01 

  بن زرقة, عيسى    .6675

دور التحليل المالي في مواجهة الخطر اإلستغاللي [نص مطبوع] / عيسى بن زرقة, سفياني قاسم; الميسوم 
  سم. 30و. ; 146 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -بوشنافة; ...[و آخرون]. 

 2007ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL830 

  بن زرقة, ليلى    .6676

دارة األزمات والصراع [نص مطبوع] : مطبوعة مقدمة لطلبة السنة األولى ماستر،  محاضرات في مادة إ
  . cdسم + 29ص ; 113 -. 2020-2019المدية : جامعة المدية,   -تخصص إدارة األعمال / ليلى بن زرقة. 

 112ص-108بيبليوغرافيا:ص

1-658-2693/1 

  بن زرقة، ليلى    .6677

المدية : جامعة المدية,  -لية [نص مطبوع] : مطبوعة / ليلى بن زرقة. محاضرات في مادة إدارة األعمال الدو
 سم.29و. ; 121 -. 2021/2022

1-658-2701/1 

  بن زروق ،خيرة    .6678

 -. 2010المدية : [د.ن],  -الضرائب والرسوم ودورها في تمويل اإلقتصاد [نص مطبوع] / خيرة بن زروق. 

  .CDسم + 29

licence ( systèm classique )   : 2010: مالية و محاسبة : المدية 

M1538/1 

  بن زروق, بوجمعة   .6679

الشراكة آفاق و تحدي [نص مطبوع] : دراسة مجمع صيدال / بوجمعة بن زروق, بركي حمزة; عبد الوهاب 
  سم. 30و. ; 123 -. 2007[د.م] : [د.ن],  -رميدي; ...[و آخرون]. 

 2007ليسانس : تسويق : المدية : 

GL788 

  بن زروق، ياسين    .6680

إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري [نص مطبوع] : دراسة نظرية تطبيقية جامعة  
 97 -. 2016المدية : جامعة المدية,  -/ ياسين بن زروق, نصيرة زعاف, محمد تواتي.  23016-2015المدية 

  سم.29و. ; 

 2016ال : المدية : ل م د : إدارة األعم -ماستر

MAS 465/1 

  بن زغيبة، عز الدين    .6681

عمان : دار النفائس للنشر و   -مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية [نص مطبوع] / عز الدين بن زغيبة. 



  سم.24ص. ; 351 -. 2010التوزيع, 

 9789957800055ر.د.م.ك 

1-332-540/1, 1-332-540/2 

  بن زكور، إيمان    .6682

وسائل الدفع اإللكترونية [نص مطبوع] : دراسة حالة بريد الجزائر بالمدية / أحمد غريبي; سميحة شهبة مونة;  
  . cdسم. + 29و. ; 94 -. 2010المدية : جامعة المدية,  -إيمان بن زكور. 

 2010ليسانس : مالية : المدية : 

GL 1450/1 

  بن زكور، إيمان    .6683

تنفيذ ميزانية المؤسسات التربوية [نص مطبوع] : دراسة حالة بمتوسطة إمام إلياس  دور المحاسبة العمومية في
سم. + 29و. ; 153 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -بالمدية / أسماء فرجاني; إيمان بن زكور, شفيقة ضويفي. 

CD.  

 2022ل م د : تسيير عمومي : المدية :  -ماستر

MAS 2319/1 

  بن زكور، يحي    .6684

-واقع تطبيق معايير تقييم المشاريع اإلستثمارية في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة حالة البنك الوطني الجائري 

و. ; 106 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -/ خالد بوخيط; يحي بن زكور, سمية ولد شرشالي.  -وكالة المدية 
  .CDسم. + 29

 2021: ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية  -ماستر

MAS 1856/1 

  بن زموري، عبد القادر    .6685

عرض النقود و أثره على النمو اإلقتصادي في الجزائر [نص مطبوع] : دراسة إقتصادية قياسية في الفترة 
المدية : جامعة المدية,   -/ فاتح بوزيداني; عبد القادر بن زموري, كمال عامر.  2020إلى 2000الممتدة من 

  .CDسم. + 29و. ; 93 -. 2022

 2022ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 2094/1 

  بن زموري، محمد   .6686

دور معايير المحاسبة المالية الدولية للقطاع العام في تفعيل حوكمة نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية 
 -. 2021المدية : جامعة المدية,   -ي. [نص مطبوع] : دراسة ميدانية / محمد بن زموري, محى الدين حمدان

  .CDسم. + 29و. ; 83

 2021ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 1882/1 

  بن زيان، بن يوسف   .6687

فعالية النظام الضريبي ودوره في تمويل الخزينة العمومية [نص مطبوع] / سليمان زروقي; بن يوسف بن زيان, 
  .CDسم. + 29و. ; 100 -. 2009جامعة المدية,   المدية : -عبد الرزاق بوعزيز. 

 2009ليسا نس : نقود البنوك مالية : المدية : 

GL 1224/1 



  بن زيباكن هدى    .6688

المدية : جامعة المدية : [د.ن],  -دور الضريبة في اإلنعاش اإلقتصادي [نص مطبوع] / بن زيباكن هدى. 
2013.  

 2013ليسا نس : مالية : المدية : 

M2699/1 

  بن زيد, خديجة    .6689

[د.م]   -األسواق المالية و البورصة و أثرها على نشاط البنوك [نص مطبوع] / خديجة بن زيد; علي فالق; م.ج. 
  سم. 30و. ;  108 -. 2007: [د.ن], 

 2007ليسانس : نقود و بنوك : المدية : م.ج : 

GL682 

  بن زيد، رقية   .6690

  -و دوره في تحسين أداء المؤسسة [نص مطبوع] / رقية بن زيد, عبد الوهاب رميدي.  نظام المعلومات التسويقي

  .CDسم. + 29و. ; 116  -. 2009المدية : جامعة المدية, 

 2009ليسانس : إدارة أعمال : المدية :  

GL 1243/1 

  بن زيد، رقية   .6691

حالة في مديرية الضرائب لوالية المدية / مساهمة تمكين العاملين في التغيير التنظيمي [نص مطبوع] : دراسة 
  .CDسم. + 29و. ; 112 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -رقية بن زيد, محمد بولصنام. 

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2183/1 

  بن زيد، زكرياء    .6692

المدية : [د.ن] : [د.ن],   -ع] / زكرياء بن زيد. البنوك التجارية و أساليبها في إستثمار أموال العمالء [نص مطبو 
  [د.ت]. 

 ليسا نس : المدية

M2460/1 

  بن زيد، زكرياء    .6693

تدقيق الحسابات ودوره في تحقيق فعالية الرقابة الجبائية في المؤسسات [نص مطبوع] : دراسة حالة مقاطعة 
  سم.29و ; 97 -. 2017ية : جامعة المدية, المد -التسويق لنفطال بالمدية / زكرياء بن زيد, رشيد سالمي. 

 2017ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 738/1 

  بن زيد، عبد القادر    .6694

-2010دور السوق المالي في تمويل التنمية اإلقتصادية [نص مطبوع] : دراسة مقارنة بين مصر والجزائر من 

  سم.29و. ; 149 -. 2018لمدية : جامعة المدية, ا  -/ عبد القادر بن زيد, سمية ولد شرشالي.  2017

 2018ل م د : اقتصاد نقدي وبنكي : المدية :  -ماستر

MAS 1047/1 



  بن زيرق ،مليكة    .6695

المدية :  -الموازنة العامة بين الفكر المالي الحديث والفكر المالي اإلسالمي [نص مطبوع] / مليكة بن زيرق.  
  .CDسم + 29 -. 2010[د.ن], 

licence ( systèm classique )  : 2010: محاسبة : المدية 

gl1438/1 

  بن زينب، كريمة   .6696

اإلدارة اإلستراتيجية وأثرها على تحقيق اإللتزام التنظيمي في المؤسسة [نص مطبوع] : دراسة حالة مؤسسة 
 -. 2022ة : جامعة المدية,  المدي -نفطال فرع المدية / الزهرة بولرياح; كريمة بن زينب, عبد الرزاق سالم. 

  .CDسم. + 29و. ; 145

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2156/1 

  بن ساسي, الياس    .6697

عمان :  -التسيير المالي [نص مطبوع] : ( اإلدارة المالية) دروس وتطبيقات / الياس بن ساسي, يوسف قريشي. 
  سم.24ص. : ايض. ; 477 -. 2006دار وائل للطباعة والنشر, 

 .477ص.-471بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1047.1/1, 1-658-1047.1/2 

  بن ساسي, الياس    .6698

التسيير المالي (اإلدارة المالية) [نص مطبوع] : الجزء الثاني :أجوبة: تمارين وحلول / الياس بن ساسي, يوسف  
  سم. 24ص. : ايض. ; 356 -. 2011ع, عمان : دار وائل للنشر والتوزي -. 2ط. -قريشي. 

 9789957119492ر.د.م.ك  -. 356ص.-351بيبليوغرافيا:ص.

1-658-1047.2/1, 1-658-1047.2/2 

  بن ساسي, إلياس    .6699

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية : العدد األول [نص مطبوع] : دورية أكاديمية محكمة نصف سنوية تهتم بنشر  
الصلة بأداء المؤسسات و المنظمات و القطاعات اإلقتصادية و الحكومية = األبحاث و الدراسات ذات 

Algerian business perfomance review  .الجزائر : مطبعة جامعة قاصدي مرباح  -/ إلياس بن ساسي
  سم.24ص. ; 140 -. 2012ورقلة, 

s .- .21701938ر.د.م.ك  -. 140بيبليوغرافيا: ص 

p31.1/1 

  ياس  بن ساسي، إل  .6700

الخيارات اإلستراتيجية لنمو المؤسسة [نص مطبوع] : األسس النظرية لعملية المفاضلة بين البدائل اإلستراتيجية  
  سم.24ص. : إيض. ; 308 -. 2011عمان : دار وائل للنشر والتوزيع,  -للنمو / إلياس بن ساسي. 

 9789957118846ر.د.م.ك  -. 308ص-299بيبليوغرافيا:ص

1-658-211/1 

  بن سالم ،نادية   .6701

المدية : جامعة  -دراسة وتحليل سلوك الزبون في قطاع المؤسسات الخدماتية [نص مطبوع] / نادية بن سالم. 
 .cdسم + 29 -. 2010المدية, 

GL1518/1 



  بن سالم, فاطمة الزهراء   .6702

 -/ فاطمة الزهراء بن سالم.  BDLمعالجة القروض البنكية [نص مطبوع] : دراسة لقرض إستثمار بنك التنمية 

  سم.29و. ;  160  -. 2004المدية : جامعة المدية, 

 2004ليسانس : محاسبة : المدية : 

GL 0235/1, GL 0235/2 

  بن سالم, محمد امين   .6703

داءات الخدمات المصرفية [نص مطبوع] / عثمان اسكندر; محمد امين بن دور النشاط التسويقي في الرفع من ا
  سم.  30ص. ;   98 -. 2011المدية : جامعة المدية,  -سالم, اكرم خليل الشرفي. 

 2011لبسانس : ليسانس : المدية : 

GL 1798/01 

  بن سالم، إبراهيم    .6704

نص مطبوع] : دراسة حالة مديرية السياحة و دور إدارة الصراع التنظيمي في تحقيق اإلبداع التنظيمي [
. 2022المدية : جامعة المدية,  -الصناعات التقليدية بالمدية / عبد القادر شيخاوي; إبراهيم بن سالم, عمر سرار. 

  . CDسم. + 29و. ; 108 -

 2022ل م د : إدارة أعمال : المدية :  -ماستر

MAS 2241/1 

  بن سالم، أميمة    .6705

تدقيق الخارجي في الحد من ارتكاب الغش و األخطاء في القوائم المالية [نص مطبوع] : دراسة  أثر جودة ال
سم. + 29و. ; 83 -. 2022المدية : جامعة المدية,  -ميدانية / صبرينة قطيوي; أميمة بن سالم, كمال مولوج. 

CD.  

 2022ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر

MAS 2079/1 

  ية  بن سالم، ران  .6706

دور القيادة اإلدارية في تحسين أداء الموارد البشرية [نص مطبوع] : دراسة حالة الصندوق الوطني للضمان  
المدية : جامعة المدية,  -وكالة المدية / رانية بن سالم, محمد بولصنام. -CASNOSاإلجتماعي لغير األجراء 

  .CDسم. + 29و. ; 159 -. 2021

 2021المدية :  ل م د : إدارة أعمال : -ماستر

MAS 1743/1 

  بن سالم، محمد األمين   .6707

/ يوسف شراطي; محمد  -حالة مجمع صيدال   -فعالية القيادة اإلدارية و عالقتها بتحسين األداء [نص مطبوع] : 
  .CDسم. +  29و . ; 110 -. 2021المدية : جامعة المدية,  -األمين بن سالم, شمس الدين أحمد بوعرار. 

 2021م د : إدارة أعمال : المدية :  ل -ماستر

MAS 1836/1 

  بن سالم، مليكة    .6708

وكالة  BNAالمراجعة الداخلية في البنوك التجارية [نص مطبوع] : دراسة تطبيقية في البنك الوطني الجزائري
: جامعة المدية, المدية  -/ خديجة بوقاسمي; مليكة بن سالم, محمد األمين زاهي.  -مراجعة القروض البنكية-المدية
  سم.29و. ; 131 -. 2019

 2019ل م د : محاسبة : المدية :  -ماستر


