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 08/02/2016بتاريخ      01-2016رقم قائمة كتب اللغة العربية 

  نسخة 396: عدد النسخ عنوان 98 ن:عدد العناوي

 

 المالحظات النسخع/ السنة المؤلف عنوان الكتاب الرقم

  03 2014 يحياوي .م التقنيات الكمية في إدارة األعمال 01

 2013 شعبان بعيطيش أثر الدراسات التسويقية في تنشيط المبيعات 02

 

02  

 ق.د  029587 02 2014 السيد محمد شعالن  إدارة و تنظيم الوقت في التعليم  03

 حمزة العلوان- إدارة الموارد البشرية في المنشآت السياحية و الفندقية  04

 حمزة درادكة-

 مروان أبو رحمه-

 مصطفى كافي -

2014 02  

عمر أحمد  و الريادةيق إلى التميز إدارة المعرفة الطر 05

 همشري

2013 03  

نوال صالح بن  المراجعة و الرقابة في المصارف اإلسالمية  06

 عمارة 

2013 02  

  03 2014 محمد إبراهيم  إقتصاديات النقود و البنوك  07

العالقة التبادلية بين معدالت الدولرة و فاعلية السياسة  08

 النقدية

أحمد رمزي محمد 

 عبد العال

 ق.د   030244 03 2014

الطاهر بن خرف  مدخل إلى التسويق السياسي 09

 هللا

2014 03  

قاطرة الركود و التضخم اإلقتصادي إلى أين؟ هل إلى  10

 مجاعة أم إلى توارث دولي وكالهما نهاية واحدة 

نسرين عبد الحميد 

 نبيه 

2010 03  

حسين محمد  المالية العامة من المنظور اسالمي  11

 سمحان 

2014 03  

  03 2011 غ.صالح حسن  مبادئ التسويق  12

المزيج التسويقي المصرفي واثره في الصورة  13

 المدركة للزبائن 

 

  03 2014 عالء فرحان طالب 

اصول التسويق في المنظمات المعاصرة التسويق  14

 عبر االنترنت 

فتحي احمد ذياب 

 عواد 

2013 03  

  04 2003 اسامة بشير الدباغ  المقدمة في االقتصاد الكلي  15

 ادارة التسويق  16

 

 

اياد عبد الفتاح 

 النسور 

 

2015 03  

 تمويل التعليم العالي واقتصادياته 17

 نظرة معاصرة  

بسام مصطفى 

 العمري 

 ق.د  030352 05 2014

 ق.د  023955 01 2011 امير فرج يوسف  الحوكمة ومكافحة الفساد  18

منظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول المصدرة للنفط  19

 اوبك 

 03 2013 مصلح الطراونة 
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 طرق االقتصاد القياسي  20

 محاضرات وتطبيقات 

  11 2012 شيخي محمد 

سياسات وبرامج والء الزبون واثرها على سلوك  21

 المستهلك 

  03 2013 معراج هواري 

 وسائل الترويج التجاري  22

 مدخل تحليلي متكامل 

سمير عبد الرزاق 

 العبدلي

2011 03  

اياد عبد الفتاح  تسويق المنتوجات المصرفية  23

 النسور 

2015 03  

 االقتصاد الدولي  24

 النظرية والسياسات 

السيد متولي عبد 

 القادر 

2011 02  

 اقتصاد عمومي  25

 مبادئ و مناهج في تخصيص الموارد 

محمد الصغير 

 جاري 

 ق.د 030404 03 2010

اسماعيل محمود  تاريخ الفكر االقتصادي  26

 علي 

2011 03  

االندماج في االقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع  27

 الخاص في الجزائر 

  04 2012 اكرام مياسي 

 نظم المعلومات المالية  28

 اسسها النظرية وبناء قواعد بياناتها 

صباح رحيمة 

 محسن 

2011 03  

  03 2011 محمد يوسف عقلة  ادارة االفراد  29

 التدريب على المهارات الشخصية  30

 معايير الدارة االفراد بالعمل 

سامح عبد المطلب 

 عامر 

2011 03  

استراتيجية ادارة الموارد البشرية في المؤسسة  31

 العمومية 

منير بن احمد بن 

 دريدي  

2015 03  

  05 2003 ريتشارد برونسون شوم 2بحوت العمليات ط 32

باديس بن يحى  األمثلية في تسيير خزينة المؤسسات 33

 بوخلوة

 ق.د 029508 03 2013

  03 2013 أشواق بن قدور تطور النظام المالي والنمو اإلقتصادي 34

تدقيق الحسابات في ظل البيئة اإللكترونية وإقتصاد  35

 المعرفة

مصطفي يوسف 

 كافي

2014 03  

 ق.د  030844 02 2013 نجم عبود نجم مدخل إلى أساليب الكمية النمادج اإلحتمالية 36

 

بالل خلف  تصميم البرامج التدريبية 37

 السكارنة

2011 02 

 

 

 

مؤيد ع الحسين  اتخاذ القرار منهج كمينظرية  38

 الفضل

2013 04  

مفاهيم معاصرة في اإلدارة  اإلستراتيجية ونظرية  39

 المنظمة

لمياء علي إبراهيم 

 الموسوي

2015 02  

نيكوالس بيرجوين  الحوكة الذكية في القرن الحادي والعشرين 40

 وناثان جارديلز

2014 03  

دراسة خاصة بتطور  التطور واقتصاديات الموارد 41

 الفكر والوقائع

  03 2015 محب خلة توفيق

  04 2013 اسماعيل سلطان االقتصاد السياسي 42
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إحسان دهش  الذكاء الثقافي في المنظمات 43

 جالب

2015 03  

الوصف الوظيفي تصنيف وتوصيف  أساسيات 44

 ظائف األسس، المراحل، المواصفاتالو

  03 2013 سامي عارف

خالد عبدالوهاب  القيادة اإلدارية وتطوير منظمات التعليم العالي 45

 الزيديين

2014 03  

سليم إبراهيم  السلوك التنظيمي والعلوم السلوكية 46

 الحسنية

2012 03  

محمد سرور  اإلدراة الحديثة 47

 الحريري

2014 05  

  04 2012 غول فرحات مدخل إلى التسيير 48

  03 2014 محمد خصاونة النظرية والتطبيقالمالية العامة  49

  02 2013 أشواق بن قدورة تقييم المؤسسات وفقا لرأس المال غير المادي 50

محسن أحمد  صناعة األسواق  51

 الخضيري

2014 03  

محمد عبدالعاليم  وتوزيع إدارة اللوجستيات شراء وتخزين 52

 صابر

2014 03  

  01 2014 محمد صالح هاشم جغرافية الموارد المائية 53

قتيبة عبدالرحمن  التمويل ووظائفه في البنوك اإلسالمية 54

 العاني

2013 03  

إمال حسن عبد  التكامل االقتصادي العربي 55

 الفضيل

2014 03  

  02  دومنيك سالفاتور شوم-اإلقتصاد الدولي  56

مدخل في إدارة  –إدارة العالقات العامة  57

 المستشفيات...

صالح حسن 

 سليمان القضاة

2013 02  

عبد الرزاق بني  مبادئ اإلقتصاد الكلي  58

 هاني

2014 03  

  03 2013 نعيمة غالب قنوات التوزيع 59

 

باسم محمد  إدارة المبيعات المنهجية والتطبيق 60

 الحميري

2013 03  

  06 2014 محمد البخاري اإلقتصاد الكلي المعمق 61

إحسان محمد  منظور األداء المتوازنالتغيير التنظيمي  62

 ضمين ياغي

2015 06  

  03 2015 تنفيق العتوم spss طرق اإلحصاء بإستخدام 63

  03  نيكول جيزيوناس تطوير إدارة سالسل التوريد 64

حازم حمد موسى  إدارة التغيير اإلستراتيجية األمريكية الشاملة 65

 الجنابي

2014 02  

عبد الرحيم فؤاد  الدوليةمدخل إلى األعمال  66

 الفارس

 ق.د  030785 05 2013

  02 2013 ميثم صاحب عجام إدارة المال العام  67

  02 2014 نخبة من الخبراء إدارة الموهبة واإلبداع 68

  02 2013 معراج هواري العالمة التجارية الماهية واألهمية 69
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  03 2013 عادل محمد  إدارة جودة الخدمات 70

  03  اللجنة البيداغوجية دليل تطبيقي لتسيير الموارد البشرية 71

إياد عبد الفتاح  سلوك المستهلك 72

 النسور

2014 03  

محمد صالح  اإلستثمار في سوق األوراق 73

 الحناوي

2010 03  

 ق.د  029613 02 2014 زيد منير عبوي العمل الجماعي فريق العمل 74

  03 2013 قاسم المقابلة محمد اإلدارة المعلوماتية 75

مفاهيم معاصرة في اإلدارة اإلستراتيجية ونظرية  76

 المنظمة

أكرم محسن 

 الياسري

2015 02  

  03 2013 لحسن عبد هللا مدخل الجودة  التمييز المؤسسي 77

محمد علي  اإلدارة المحلية 78

 الخاليلة

 ق.د  029926 02 20123

  03 2011 دنون الصائغنبيل  اإلدارة مبادئ وأساسيات 79

عمر احمد  والريادةإدارة المعرفة الطريق إلى التميز  80

 همشري

2013 03  

 ق.د  033618 20 2014 بن حمود سكينة دروس في اإلقتصاد السياسي 81

بداية أسطورة مؤسس علم إقتصاد الحديث الرائد بن  82

 -1ج -خلدون

 ق.د  030631 04 2014 الطيب داودي

أسطورة مؤسس علم اإلقتصاد الحديت الرائد بن بداية  83

 -2ج-خلدون

 04 2014 الطيب داودي

 

 

 

 

 ق.د  30634

إستراتيجية التمكين التنظيمي لتعزيز فاعلية عمليات  84

 إدارة المعرفة

  02 2014 حسين موسى قاسم

 ق.د  033818 06  ناصر دادي عدون البطالة ,إشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل 85

 ق.د   029897 02 2013 يوسف قزاقزة إدارة الخدمات الصحية والتمريضية 86

  06 2013 خميسي شيخة التسيير المالي للموسسة دروس ومسائل 87

 ق.د  029934 03 2014 فؤاد محمد  معال إدارة النفايات وطرق 88

  02 2011 سعد علي العنزي التحالفات اإلستراتيجية 89

  03 2014 أحمد النبهاني اإلئتمانية و دورات األعمالالدورات  90

  05 2015 حميد الجميلي الهندسة اإلقتصادية للعولمة و اإلستشراف 91

عبد الرزاق بن  اساسيات العمل المصرفي 92

 حبيب

2015 10  

 ق.د 033597 15 2014 نوري منير تسيير الموارد البشرية 93

  10 2011 علي زغدود المالية العامة 94

عبد الرزاق بن  إقتصاد و تسيير المؤسسة 95

 حبيب

 29  

 ق.د 033235 29  إسماعيل عرباجي إقتصاد و تسيير المؤسسة 96

 ق.د 033636 10 2015 الطاهر لطرش اإلقتصاد النقدي و البنكي 97

مفاهيم معاصرة اإلدارة اإلستراتيجية و نظرية  98

 المنظمة

يزن سالم محمد 

 الجنابي

2015 02  
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