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 الرقم عنوان الكتاب المؤلف عدد النسخ المالحظات
 01 الرأسمالي و تفسيراتها النظامأزمات  بن حمو سكينة 10 033878-ق.د

 02 البعد األخالقي في التسويق ميدون إيمان 10 
 03 اإلقتصاد مدخل في بن عصمان محفوظ 10 
دراسة إشكالية إستغالل الموارد الطبيعية  بن رمضان أنيسة 08 

 و أثرها على النمو اإلقتصادي  ةالماضي
04 

دراسة الحاالت في المحاسبة و مالية  ناصر دادي عدون 20 
 المؤسسة

05 

 06 اإلقتصاد الكلي بين النظرية و التطبيق بريبش السعيد 10 
 07 النظام النقدي الدولي  خبازيفاطمة الزهراء  08 
 08 التسويق الدولي منيو نوري 10 
 09 أسس إقتصاد الصحة العلواني عديلة 08 
 10 مدخل إلى مراقبة التسيير معراج هواري 09 
اإلقتصاد القياسي المبادئ الرياضية  عبد الرزاق بني هاني 03 

 3س-واإلحصائية 
11 

النظام المحاسبي المالي تقييم تطبيق  عمر لشهب 05 
 الجزائري

12 

 13 اإلضطراب المالي العالمي بهية بوكروح 10 
 14 القيم الثقافية و فعالية التنظيمات بوفلجة غياث 10 
 15 إدارة األعمال اإلستراتيجية مداح عرايبي الحاج 10 
 16 العالمة التجارية مدخل اساسي  معراج هواري 10 
 17 محاسبة التكاليف مقياس أحمد بركات 10 
 18 الميسر في اإلقتصاد النقدي العلواني عديلة 05 
 19 الرياضيات المالية أحمد بركات 20 
 20 البعد األخالقي واإلجتماعي للتسويق سمير سعيد سحنون 03 

 21 تاريخ الوقائع اإلقتصادية المعاصرة أحمد بركات 20 033429-ق.د
التنمية اإلقتصادية في التشبيت والتكييف  ضياء مجيد الموسوي 10 

 واإلصالح الهيكلي
22 

 23 أصول وفصول التسويق مليحة يزيد 10 
 24 اإلتصال العمومي نبيلة بوخبزة 05 
 25 جغرافية إقتصادية محمد الصغير جاري 06 
 26 مبادئ القانون التجاري عبد القادر البقيرات 05 
ضياء الدين مجيد  15 

 الموسوي
 27 الفلسفة اإلقتصادية

 28 نظام المعلومات المطبق في التسيير نوري منير 10 
جودة المعلومات والدكاء اإلستراتيجي في  ليت عبد هللا القهيوي 07 032597-ق.د

 بناء المنظمات المعاصرة
29 

محمد عبد الغني حسن  03 
 هالل

 30 التسويق العصبي واللعب في العقول

 31 تسويق المعلومات وخدمات المعلومات عليانربحي مصطفى  03 
 32 مبادئ القانون التجاري  بن زارع رابح 10 
 33 المحاسبة المعمقة وفق النظام الجديد عالوي لخضر 05 
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 34 التجارة اإللكتلرونية والتسويق اإللكتروني نوري منير 20 
 35 البورصة واألدوات محل التداول فيها حريزي رابح 10 
 36 التسيير العملي واإلتصاالت اإلدارية منير نوري 10 
 37 تحليل السياسات العامة صالح بالحاج 16 
 38 إشكالية وأبعاد ميزان المدفوعات الجزائري األخضر عزي 05 

 39 المالية العمومية دنيدني يحيى 05 033289-ق.د
 40 نظام المحاسبة المالية لخضر عالوي 05 
البعد الدولي للنظام النقدي برعاية صندوق  نعمان سعيدي 05 

 النقد الدولي
41 

 42 مدخل إلى اإلقتصاد الدولي سي محمد كمال 05 
 43 النظام المحاسبي المالي لجنة م.ص.ز.ع 05 
 44 الفعالية التنظيمية في المؤسسة بلقاسم سالطنية 01 
 45 البترول والغاز الطبيعي سليم زيدان 02 
 46 سعر الصرف الدينار الجزائري أبوعالء عزياألخضر  05 
 47 نجومية القيادة االجتماعات الفعالة يشير البرغوتي 01 
عبدالجبار محسن ذياب  03 

 كبيسي
األمن الغذائي في الوطن العربي  اتتحدي

 وآفاقه المستقبلية
48 

 اإلستراتيجية مفاهيم معاصرة في اإلدارة أكرم محسن الياسري 02 
 ونظرية المنظمة

49 

-2000المنظمة الدولية للتوحيد القياسي أيزو خضير كاظم حمود 03 

9000 
50 

 51 مبادئ األسواق المالية صالح الدين شريط 03 
مصادر نمو الصناعات التحويلية في دول  سالم حسين الغالبي 03 

 الخليج العربي
52 

 53 إدارة المخازن جوين ريتشارد روز  02 
 54 تكتل دول بريكس ماهر بن إبراهيم القصير 03 
 55 المفاهيم والنظم االقتصادية الحديثة  إياد عبد الفتاح النسور 03 
كنيث -لورانس أوتول 01 

 مائير
 56 االدارة العامة 

عبدالكريم جابر سنجار  03 
 عيساوي

 57 التكامل االقتصادي العربي

 58 المياهإدارة استخدام  محمد أحمد السامرائي 02 
 المقدرات الجوهرية لموراد البشرية  غاني دحان كناين  03 

 
59 

إدارة التسويق الدولي والعالمي المعاصر  محمد سرور الحريري 03 
 والحديث

60 

 61 البروتوكول وخدمة الزبائن  حمزة عبدالحليم درادكة 02 
 62 التنفيذ-البناء–التخطيط  محمد حسين منهل 03 
مدخل إلى األساليب الكمية، النماذج  عبود نجمنجم  01 

 االحتمالية
63 

 64 واقع التصحر وشحة المياه عماد محمد دياب الحفيظ 01 
 65 جغرافية الموارد المائية هاشم محمد صالح 01 
 66 قراءات في التمييز اإلداري-إبداعات األعمال سعد علي العنزي 03 
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 67 إدارة اإلبداع والتميز التنافسي  سيد محمد جاد الرب 03 
 68 نظم األجور والتعويضات أحمد ماهر 03 
 69 إدارة الموارد البشرية من منظور إداري مصطفى يوسف كافي 03 
 70 التحليل المالي ألغراض تقييم األداء محمود الزبيدي 03 
هايل عبدالمولى  02 

 طشطوش
أساسيات في القيادة واإلدارة النموذج 

 اإلسالمي
71 

 72 اإلدارة اإللكترونية مزهر شعبان نعاني 03 
مفاهيم معاصرة في اإلدارة االستراتيجية  أكرم محسن الياسري 02 

 ونظرية المنظمة
73 

التخطيط اإلستراتيجي في إدارة المشاريع  ثائر شاكر محمود الهيتي 03 
 التنموية 

74 

 75 الكميةمدخل إلى األساليب  نجم عبود نجم 03 
 76 مدخل كمي وسلوكي–إدارة المبيعات  أحمد شاكر عسكري 03 
 77 إدارة االنتاج والعمليات عبدالكريم محسن 01 
 78 اإلدارة باألهداف هاشم حمدي رضا 03 
 التنمية المحلية ممارسات وفاعلون فؤاد بن رمضان 09 

 
79 

 80 إدار ة اإلعالن وإقتصادياته مصطفى يوسف كافي 03 
العولمة المالية ودورها في خلق األزمات  توفيق خير الدين خليفة 04 032441-ق.د

 اإلقتصادية
81 

 82 تسيير المشاريع في إطارتنظيم الصفقات خرشي النوري 03 
 83 األسس الفلسفية للضرائب هاشم عبد الرحمان 03 
 84 مدارس الفكر اإلقتصادي نعيم الظاهر 04 
 85 التجارة الخارجية الجملجمال جويدان  03 
–اإلقتصاد القياسي نظرية اإلنحدار البسيط  عبد الرزاق بني هاني 03 

 4س
86 

 87 الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية شوقي بورقبة  02 
 88 تقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرة مؤيد فضل 03 
 89 1جاإلقتصاد القياسي  جوجارات 03 
 90 2اإلقتصاد القياسي ج جوجارات 03 
 91 نظرية اإلقتصاد الكلي رفاة شهاب الحمداني 03 
محمود حامد محمود عبد  03 

 الرزاق
 spss 92اإلقتصاد القياسي األسس النظرية 

 93 اإلقتصاد الكلي محمود حسين الوادي 03 
تطور النظريات وإستراتيجيات التنمية  خبابة عبد هللا 04 

 اإلقتصادية
94 

إدارة اإلنتاج في المنشآت الخدمية مدخل  بن عنترعبد الرحمان 03 
 تحليلي

95 

 96 اإلتجاهات الحديثة في إدارة المنظمات زايد مراد 03 
 97 تطبيقات في األساليب الكمية عباس خضير الجنائي 04 
 98 بحوت العمليات وتطبيقاتها اإلقتصادية مكيدعلي 10 
البنوك المركزية ودورها في إقتصاديات  حسن يوسفيوسف  03 

 الدول
99 
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إستراتيجية إدارة المخاطر المصرفية وأثرها  صادق راشد الشمري 03
 في أآلداء

100 

  


