
5102-10:رقمالقائمة   

5102-12-01:كتب موجهة لمصلحة اإلعارة   

 الرقم عنوان الكتاب المؤلف السنة عدد النسخ
 10 دروس في المالية الدولية مسعود مجيطنة 5102 02

 10 تقنيات البنوك الطاهر لطرش 5101 02
 10 أصول و فصول التسويق األستاذة مليحة يزيد 5102 12

 10 إقتصاد و تسيير المؤسسة عبد الرزاق بن حبيب 5112 52

 10 السبيل إلى األعداد الحقيقية محمدحازي 5102 12
معراج هواري/  5100 02

 مصطفى الباهي
 10 مدخل إلى مراقبة التسيير

 10 مرام المراجعة الداخلية للمؤسسة رضا خالصي 5102 01
موساوي عبد النور/  5112 01

 بركان يوسف
0اإلحصاء   10 

يدويا  األساليب اإلحصائية و تطبيقاتها عبد الكريم بوحفص 5102 01
 بإستخدام...الجزء األول

10 

يدويا  األساليب اإلحصائية و تطبيقاتها عبد الكريم بوحفص 5102 01
 بإستخدام...الجزء الثاني

01 

موساوي عبد النور/  5101 01
 بركان يوسف

5اإلحصاء   00 

تمارين محلولة و مسائل –دروس  -المتتاليات العددية محمد حازي 5102 12  00 

 00 مبادئ مفتاحية في مفاهيم طوبولوجية محمد حازي 5105 12
 00 سلوك المستهلك المعاصر منير نوري 5102 01

 00 تسيير المخزون مقاربات مختلفة علي كساب 5102 01

ناصر دادي عدون/   05
 شعيب شنوف

في الدول النامية بين عالمية مالك  الحركية اإلقتصادية
 بن نبي و العولمة الغربية

00 

اإلقتصاد العالمي بين األزمة المالية و اإلقتصاديات  ضياء مجيد الموسوي 5102 01
5112-5112العالمية   

00 

تطبيقات -تمارين محلولة  –دروس  –مالية السوق  نصيب رجم 5112 01  00 
الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور  سعيد مقدم 5102 12

 تسيير الموارد البشرية و أخالقيات المهنة
00 

تطبيقات  –دروس و أمثلة  –اإلحصاء التطبيقي  نصيب رجم 5112 01
تمارين مقترحة –محلولة   

01 

 00 ماهية المفاوضات التجارية خالص صافي صالح 5100 10

 بوباكور –بداري كمال  5102 12
حرز هللا عبد  –فارس 
 الكريم

إعداد و  –ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي 
 إنجاح التقييم الذاتي

00 

 00 ماهية اإلعالم التجاري خالص صافي صالح 5112 12

 00 اإلقتصاد النقدي و البنكي الطاهر لطرش 5102 02

و مبادئ و آليات سير  اصول –المحاسبة العامة  كتوش عاشور 5102 02
 الحسابات...

00 

 00 المالية العامة علي زغدود 5100 01

 00 نظرية اإلقتصاد الجزئي وسيلة حمداوي 5101 01
 00 الملكية كوسيلة لدعم اإلئتمان شرابن حمزة 5100 12



 00 وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض األموال فضيلة ملهاق 5102 12
الدوال الحقيقية ذات متغير حقيقي:نهاياتها و  محمد حازي  12

 إستمرارها...
01 

أساسيات -أساسيات في إدارة المؤسسات  يوسف مسعداوي 5102 01  00 
حسين بلعجوز /  5102 02

 الجودي صاطوري
 00 تقييم و إختيار المشاريع اإلستثمارية

 00 تحليل المعطيات صوايلي صدر الدين 5105 10
حيرشعيسى  5105 01  00 األساليب الكمية في اإلدارة 

 00 حوادث العمل و األمراض المهنية سماتي الطيب 5102 12

 00 مدخل إلى تسيير التقنيات الحضرية خلف هللا بوجمعة 5105 12
شرح لقانون اإلجراءات  –المنازعات الضريبية  طاهري حسين 5112 12

 الجبائية
00 

أهمية التحليل اإلقتصادي... –السياسي  اإلقتصاد عبد هللا ساقور 5112 12  00 
 00 السالسل الزمنية و تقنيات التنبؤ القصير المدى مولود حشمان 5101 01

 01 تمويل المنشآت اإلقتصادية أحمد بوراس 5112 12
توطئة محمد بن  5102 12

 مخلوف
الديناميكيات اإلجتماعية للعمل في المؤسسة الصناعية 

 الجزائرية
00 

 00 تحليل المحتوى للباحثين و الطلبة الجامعيين يوسف تمار 5112 12
 00 اإلقتصاد الكلي المعمق محمد بوخاري 51022 01

 00 تقنيات تسيير ميزانيات المؤسسة اإلقتصادية المستقلة خالص صافي صالح 5110 12

 00 المسؤولية الجنائية لألعوان اإلقتصاديين جبالي و عمر 5112 12
 00 تمويل المنشآت اإلقتصادية أحمد بوراس 5112 01

 00 عولمة أسواق رأس المال ضياء مجيد الموسوي 5102 01
 00 بحوث في التغيير التنظيمي و ثقافة العمل بوفلجة غياث 5102 01

يد الموسويمجضياء  5102 01  00 عولمة الحوكمة المالية 

العادية من الرتبتين األولى و  المعادالت التفاضلية محمد حازي 5102 12
 الثانية...

01 

بداري كمال / حرز هللا  5105 12
 عبد الكريم

 00 التحكم في مؤشرات التكوين

 00 األزمات النفطية و السياسات المالية في الجزائر سعد هللا داود 5102 12
 00 النظام المحاسبي المالي الجديد أبو منصف 5105 01

شهرزاد / بن  زغيب 5100 01
 ديب رشيد

 00 اإلقتصاد الرياضي

 00 النظام الجمركي في ظل نظام قانون التجارة الدولية أسماء موالي 5102 12

ملقح بتمارين  –المقعد المجلي للتحليل الدالي  محمد حازي 5102 12
 محلولة...

00 

المبادئ العامة و التطبيقات في القانون  –المالية العامة  يلس شاوش بشير 5102 01
 الجزائري

00 

القابلية لإلشتقاق و النشور المحدودة لدى الدوال  محمد حازي 5102 12
 الحقيقية...

00 

 00 التكامل الريماني و حساب الدوال األصلية... محمد حازي 5102 12

 01 التقنيات البنكية و عمليات اإلئتمان سليمان ناصر 5105 02
 


