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السنة العنوان الرقم

2015 للمؤسسة المالية السياسة إلى مدخل 1

2014 اإلمداد سالسل إدارة 2

2015 المستهلك حماية و الرقابة 3

2014 المشاريع جدولة و إدارة 4

2013 2 المالية مبادئ 5

2014 العمالء خدمة و الشخصي البيع 6

2012 العربية المالية األزمة في إنعكاساتها و المائية السياسات 7

2014 اللوجستي الدعم منظومة 8

2015 الخارجية والعالقات العامة العالقات إدارة 9

2014 اإلنتاج و االسواق إقتصاديات 10

2014 المستهلك سلوك 11

2015 المستهلك سلوك في متعمقة قراءة 12

2014 الكمية االساليب و العمليات بحوث 13

2010 أحكامها و المالية األسواق 14

2014 التأجيري التمويل 15

2015 مختارة تطبيقات و التأجيري التمويل 16

2015 اإلسالمية البنوك في السيولة إدارة في اإلسالمي التصكيك دور 17

2014 المستقرة و المحورية اإلقتصادية المفاهيم 18

2014 الفائدة و التشغيل في العامة النظرية 19

2014 المخاطر المال راس 20

2014 الزبون خدمة عناصر و المادي التوزيع 21

2015 العربية المنطقة في للعولمة اإلجتماعية و اإلقتصادية األبعاد 22

2015 اإلداري الفساد و الرشوة 23

2015 مقارنة دراسة اإلستثمارية الصكوك 24

2014 الدولية والمالية المالية اإلدارة 25

2014 األموال رؤوس إدارة 26

2014 إسالمي منظور من اإلستثمارات إدارة إلى المدخل 27

2016 النماذج و المفاهيم اإلستراتيجية اإلدارة 28

2016 اإلسالمية المالية الهندسة 29

2015 اإلسالمي التمويل و الصيرفة أعمال في المالية المخاطر إدارة 30

2014 النبوي العهد اإلسالمية للدولة اإلقتصادي التاريخ 31

2013 اإلستراتيجية لالعمال المالية الهندسة 32



2014 الغسالمي النظام في اإلستثمار حوافز 33

2014 اإلسالمية الصكوك إستثمار 34

2015 المحلية للحكومات اإلقتصادية السياسات رسم آليات 35

2012 األعمال إدارة في التنظيمي الفكر 36

2013 37 المعرفة على المبني التسويق

2015 الحديث التسويق مبادئ 38

2011 الصغيرة المشاريع إدارة في الجديد 39

2012 المنظمة داخل الصراع 40

2015 اإلقتصادية الجرائم تطور و نشأة 14

2013 الحديثة اإلدارية القيادة 42

2014 األعمال تطوير و تنظيم و إدارة 43

2008 متغير عالم في التنمية جغرافية 44

2015 المستدام المؤسسي التميز و الممارسات أفضل 45

2014 التنظيمي التغيير إدارة 46

2015 اإلدارية الحوافز نظام 47

2012 الصناعية المنشآت في اإلستراتيجية اإلدارة 48

2014 الموهبة إدارة 49

2010 اإلقتصادي اإلصالح سياسات و الخارجي التمويل 50

2014 األعمال إدارة و العامة اإلدارة 51

2014 حديثة دراسة القيادة 52

2014 الجاد اإلبداع 53

2013 اإلدارة أخالقيات و مبادئ 54

2013 المتوسطة و الصغيرة المنظمات في اإلستراتيجية اإلدارة 55

2010 اإلسالمية اإلستثمار أدوات 56

2013 اإلسالمية المالية األوراق سوق في اإلستثمار مقومات 57

2015 إحصائية نماذج بإستخدام بالمبيعات التوقع 58

2010 اإلستراتيجي التسويق 59

2015 التسويقية و السوقية الدراسات في اإلحصائية المعاينة تقنيات 60

2013 التسويقية المعلومات نظام 61

2014 الصغيرة المنشآت في التسويق 62

2015 المنتج إدارة إستراتيجيات و أسس 63

2013 العربي العالم في السياسية و واإلجتماعية اإلقتصادية المتغيرات 64

2013 الدولي اإللكتروني التسويق إحتراف 65

2015 للموانئ التسويقية اإلستراتيجيات 66

2014 البيئية للمشاكل اإلقتصادية األبعاد 67

2014 السلوكية المالية 68



2015 المصرفي للتسويق العلمية األصول 69

2013 اإلعالن إستراتيجية 70

2013 المعاصرة المنظمات في التسويق و المبيعات 71

2012 التسويقية اإلستراتيجية إعداد 72

2015 إقتصادي مدخل:المصرفي التسويق 73

2013 74 التحويلية القيادة

2016 للخدمات اإلستراتيجي التسويق 75

2014 العربي للنفط اإلستراتيجية األهمية 76

2014 اإلقتصادية التنمية تحقيق في المتجددة الطاقة إقتصاديات دور 77

2014 األزمات حل في اثرها و النفطية الثروات 78

2013 النفط نقمة 79

2015 الجزائر في الجديدة التنموية السياسة ظل في الغذائي اإلكتفاء 80

2014 السياحية المنظمات و األجهزة 81

2014 فيه المأمول و به المعمول بين الجزائر في المستدامة السياحة 82

2014 التطبيق و النظرية السياحي القطاع في اإلنتاج دالة 83

2016 السفر  السياحة إقتصاد فلسفة 84

2014 الجزائري التجاري القانون في التجارية الشركات تاسيس دليل 85

2014 اإلحتمالية التوزيعات و اإلحتماالت نظرية 86

2015 الدوائي و الصحي التسويق 87

2015 للدولة المالي النشاط في دراسات 88

2014 الصغيرة المشاريع تطوير في األعمال حاضنات دور 89

2013 األعمال منظمات في التنظيمية القرارات إتخاذ 90

2014 التعليمية المؤسسات في اإلدارية القيادة مهارات 91

2013 البيئة إدارة تطبيقات و متطلبات و إستراتيجيات 92

2012 العامة الصحة أزمات إدارة 93

2015 الدوائي التسويق 94

2015 الرئيسية األداء مؤشرات 95

2014 التسويقية اإلمدادات سلسلة 96

2014 المنظمات هيكلة إعادة 97

2010 العربية للمؤسسات اإلدارية الهيكلة إعادة 98

2014 التنمية و التجارة 99

2013 الجزائرية المحلية اإلدارة 100


